
Κυρίες και  κύριοι ,  θα μιλήσω αγγλικά.  Είναι  ένας τρόπος για να 

προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει  

συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες.  

 Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι  συνήθως κοινή και  θα 

δείτε  ότι  πολλές μου παρατηρήσεις  ε ίναι  πολύ όμοιες με τ ις 

παρατηρήσεις που έκαναν ο Selim Egeli ,  ένας παλιός φίλος και  

γνώριμος,  αλλά και  ο Volkan Vural ,  που δεν γνώριζα,  αλλά ο  

οποίος με εντυπωσίασε τα μάλα.  

 Όλα λοιπόν αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα που  ακούσαμε 

από τους προηγούμενους ομιλητές.   

Από τότε που ξέσπασε η κρίση και  επηρέασε τ ις 

οικονομίες των δύο χωρών μας,  νομίζω ότι  ε ίναι  πολύ σημαντικό 

για τ ις κυβερνήσεις μας να προχωρήσουν χωρίς καμία 

καθυστέρηση και  χωρίς κανένα δισταγμό και  να εφαρμόσουν τ ις  

απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,  γ ια να 

δημιουργήσουν εκ νέου ένα πνεύμα αισιοδοξίας στις χώρες μας  

και  στις κοινωνίες μας.  

 Η Ελλάδα,  δυστυχώς,  όπως όλοι  γνωρίζετε,  βρίσκεται στο 

μάτι  του κυκλώνα,  λόγω των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και  

χρεών που έχει .  Αδυναμίες στην οικονομία μας έχουν βλάψει  την 

αξιοπιστία μας  στις διεθνείς αγορές  και  ε ίχαν επιπτώσεις και  

στον ιδιωτικό τομέα.  

 Έτσι  λοιπόν,  θα πρέπει  να αποκαταστήσουμε την 

εμπιστοσύνη στις αγορές,  να  δείξουμε τη βιωσιμότητα των 

δημόσιων οικονομικών μας για άλλη μια φορά και  την προθυμία 

μας να εργαστούμε σκληρά για να βελτιώσουμε την 

ανταγωνιστικότητά μας με κάθε δυνατό τρόπο,  να  



εκμεταλλευτούμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε σε 

αυτό το κομμάτι  του κόσμου.  

 Ο ελληνικός ιδιωτικός τομέας σε μεγάλο βαθμό παραμένει  

ισχυρός και  αξιόπιστος.  Πιστεύω ότι  από τη φύση της, η 

επιχειρηματικότητα θα οδηγήσει  τη χώρα μακριά από την κρίση.  

Μιλάμε για σύγχρονες επιχειρήσεις που λαμβάνουν γρήγορα 

αποφάσεις,  που τ ις εφαρμόζουν και  που χρησιμοποιούν όλα τα 

απαραίτητα συστατικά για να υπάρχει  όραμα,  ηγεσία,  γνώση,  

έχουν τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους,  ε ίναι  

αποτελεσματικές οι  επιχειρήσεις και  πάντα υπολογίζουν και  

λαμβάνουν ρίσκα.  

 Παρά λοιπόν τον κίνδυνο και  την οικονομική ύφεση που 

υπάρχει  στη χώρα,  δεν  ε ίμαστε από αυτούς  που ζητάμε  

προστατευτισμό.  Δεν περιμένουμε τις κρατικές ενισχύσεις να  

μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα δύσκολα.  

 Αντίθετα,  οι  περισσότεροι  επιχειρηματίες ε ίναι  πολύ 

ανθεκτικοί ,  ε ίναι  επίμονοι ,  αισιόδοξοι  στην αντιμετώπιση των 

μεγάλων προκλήσεων που βρίσκονται  ενώπιών μας.  

 Οι επιχειρηματίες είναι  γνωστοί  για το γεγονός ότι  τ ις 

απειλές τ ις μετατρέπουν σε ευκαιρίες.  Ετοιμάζονται  λοιπόν για  

καλύτερες μέρες οι  επιχειρηματίες.  

 Η Ελλάδα πρέπει  να προσελκύσει  περισσότερες ξένες 

άμεσες επενδύσεις.  Και  δεν βλέπω κανέναν λόγο  γιατί  η Ελλάδα 

να μην αποτελεί  πόλο προσέλκυσης τουρκικών επενδύσεων.   

Να υπάρξει  συμμετοχή στη γνώση,  αξ ιολόγηση στις αγορές  

των δύο χωρών,  να ενώσουν δηλαδή τις δυνάμεις τους στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη και  να εκμεταλλευτούν τ ις 



περιφερειακές ευκαιρίες που προσφέρονται ,  αλλά και  να  μπουν 

μαζί  στις δυτικές αγορές.  

 Ο κύριος  Egeli  και  άλλοι  ομιλητές μίλησαν για τη  

σημαντική ανάπτυξη και  στο εμπόριο,  αλλά και  στις επενδύσεις,  

τα τελευταία δέκα χρόνια.  

 Μιλάμε για οικονομική συνεργασία,  η οποία μπορεί  να 

οδηγήσει  σε ευημερία και  για τ ις δύο  χώρες.  Βοηθάει  όμως και  

για την εξασφάλιση της σταθερότητας και  ε ιρήνης στις χώρες  

μας.  

 Εγώ πάντα πίστευα ότι  δεν πρέπει  απλά να ακολουθούμε 

τ ις πολιτικές εξελίξεις.  Από εμάς εξαρτάται  να αναλάβουμε 

πρωτοβουλίες στον οικονομικό τομέα,  να έχουμε συγκεκριμένες 

επιχειρηματικές προτάσεις και  εμείς,  οι  τολμηροί  

επιχειρηματίες, πρέπει  να συμβάλλουμε στην ενίσχυση των 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και  Τουρκίας.  

 Ο τρόπος για να πετύχουμε ε ίναι  να ξεφύγουμε από τα  

παιχνίδια μηδενικού ρίσκου,  όπου δεν υπάρχουν νικητές.  Εμείς 

πρέπει  να ξεπεράσουμε,  αν θέλετε,  τα πολιτικά ζητήματα και  να  

εξασφαλίσουμε ένα κοινό μέλλον.  

 Σε μια δημοσκόπηση που έγινε μεταξύ των μελών του ΣΕΒ 

πρόσφατα,  δεν ήταν απορίας άξιον ότι  τα μέλη μας  έδειξαν πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον για την Τουρκία.  Και  θεωρούν ότι  η Τουρκία  

αποτελεί  μία από τις χώρες που είναι  προτεραιότητα για τ ις  

ελληνικές επιχειρήσεις.  

 Αυτό δεν ε ίναι  απορίας άξιον,  γιατί  είναι  στρατηγικά 

τοποθετημένη η  Τουρκία μεταξύ της  Ευρώπης και  της Ασίας.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι  μπορούν να συνδέσουν την Ανατολία με 



την Ευρώπη,  έχουν ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό άνω των 73  

εκατομμυρίων κατοίκων.  

 Αν σκεφτείτε  επίσης και  την Κασπία και  τον Καύκασο,  

μιλάμε για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό.  Οι  τουρκικές επιχειρήσεις 

διαθέτουν τεχνογνωσία και  έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις 

γειτονικές αγορές στον Εύξεινο Πόντο και  στην περιοχή του 

Καυκάσου.   

Υπάρχει  εγγύτητα μεταξύ των χωρών,  άρα το μεταφορικό  

κόστος ε ίναι  χαμηλότερο.  Υπάρχει  άμεση επικοινωνία,  εύκολη 

διασύνδεση,  εύκολες επαφές,  και  εδώ αυτό διευκολύνεται  από το 

νέο αεροπορικό δρομολόγιο μεταξύ Σμύρνης και  Αθήνας.  

Και ξέρουμε επίσης ότι  οι  οικονομίες μας έχουν καταφέρει  

μέχρι  τώρα να αντέξουν αρκετά χτυπήματα.  Γενικότερα 

καταφέραμε να μην είχαμε τεράστια κρίση.   

Ο τραπεζικός  τομέας έχει  παραμείνει  υγιής,  κερδοφόρος,  

και  έχει  καλή κεφαλαιοποίηση,  την οποία διατήρησε κατά τη  

διάρκεια της κρίσης.  Και  το ΑΕΠ, όπως ακούσαμε από τον κ.  

Vural ,  στην Τουρκία,  το ΑΕΠ αναμένεται  να αυξηθεί  πάνω από 

4% με 5% την επόμενη χρονιά.  

Η ζήτηση μπορεί  να αυξηθεί  περαιτέρω και  οι  αριθμοί μας 

δικαιολογούν.  Γιατί  εμείς πιστεύουμε ότι  πρέπει να συνεχίσουμε 

να πιστεύουμε στις επενδύσεις στην Τουρκία.  

Πολλές ελληνικές  επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί  πολύ  

στην τουρκική αγορά και  πολλές παρακολουθούν με άγρυπνο  

βλέμμα το πότε θα μπούνε στην τουρκική αγορά.  Περιμένουν 

δηλαδή την κατάλληλη στιγμή.  

Δεν θέλω να επαναλάβω όλες  τ ις  λεπτομέρειες που ήδη 

γνωρίζετε,  αλλά πάνω από 76  επενδύσεις ελληνικών 



συμφερόντων έχουν καταγραφεί  στον ΣΕΒ,  στα μητρώα του  

ΣΕΒ.  Και  αυτό που εμείς γνωρίζουμε ε ίναι  ότι  πάνω από 5,5 δισ.  

επενδύσεων – μιλάμε για άμεσες ξένες επενδύσεις – από την 

Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί  στην Τουρκία.  

Πιστεύω ότι  οι  ελληνικές εταιρείες δεν θα σταματήσουν να 

εντοπίζουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στη γείτονα χώρα.  Θα 

ήθελα να παραλείψω κάποια λεπτομερή στοιχεία για τον ρόλο 

των ελληνικών τραπεζών,  όλα αυτά τα ακούσαμε σήμερα το  

πρωί .  

Αλλά κάτι  που ίσως δεν  καλύψαμε επαρκώς είναι  το 

γεγονός ότι  η συνεργασία αφορά και  τον τομέα της ενέργειας.   

Και όπως ήδη γνωρίζουμε,  υπάρχει  μια κοινοπραξία Edison  

και  ΔΕΠΑ, η  οποία  θα δημιουργήσε ι  το παράκτιο,  αν  θέλετε, 

τμήμα του αγωγού και  ξέρω ότι  και  η Ελλάδα και  η  Τουρκία  

είναι  πολύ σημαντικές,  γιατί  βοηθούν στη διασύνδεση του  

Αιγαίου και  της  Μεσογείου,  γιατί  η περιοχή προορίζεται  να γίνει  

κόμβος ενέργειας.  

Η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει  ότι πρέπει  να υπάρξει  

πράσινη ανάπτυξη,  πράσινες  επενδύσεις.  Δηλαδή πιστεύουμε 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και  στ ις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.  

Πριν δύο εβδομάδες υπήρξε ένα νέο πρόγραμμα,  και  

μάλιστα 1,5 δισ.  θα δοθούν για τη στήριξη των επενδύσεων και  

ως αποτέλεσμα 12  δισ.  δολάρια και  40.000 νέες θέσεις εργασίας  

αναμένεται  να δημιουργηθούν μέχρι  το 2014 στον τομέα των 

ΑΠΕ.  



Αυτό νομίζω ότι  δίνει  πολύ μεγάλο περιθώριο για 

περαιτέρω συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στον τομέα των ΑΠΕ,  

αλλά και  στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.  

Όσον αφορά τον τουρισμό,  το αναφέραμε.  Παραδοσιακά 

είναι  σημαντικός τομέας και  των δύο οικονομιών,  και  ως 

γείτονες μπορούμε να επωφεληθούμε από τις ομοιότητες και  από  

τα κοινά συμφέροντα.  

Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερες 

κοινοπραξίες,  έτσι  ώστε οι  τουρίστες από όλο  τον κόσμο να 

επισκέπτονται  και  τ ις δύο χώρες και  έτσι να αυξηθεί  το ποσό 

που δαπανούν σε αυτές.  

Η επιχειρηματική κοινότητα είναι  ακράδαντα πεπεισμένη 

ότι  μπορεί  να βοηθήσει  στο να βελτιωθούν οι  διμερείς σχέσεις. 

Βεβαίως,  δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τελικό αποτέλεσμα 

αυτής της μακράς πορείας,  θεωρούμε όμως ότι  η ίδια η πορεία  

ε ίναι  ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Τουρκίας για 

εκσυγχρονισμό.  

Ένα βήμα που θα πυροδοτήσει  αλλαγές στην Τουρκία και  

θα οδηγήσει  τη χώρα αυτή σε μεγαλύτερη ανάπτυξη.  Και  έτσι  τα  

οφέλη θα μοιραστούν στους οικονομικούς εταίρους και  στους 

Έλληνες μεταξύ αυτών.  

Για να ολοκληρώσω,  το Επιχειρηματικό Συμβούλιο  

Ελλάδας-Τουρκίας μπορεί  να συνεχίσει  να παίζει  κομβικό ρόλο.  

Πρέπει  λοιπόν να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τ ις οικονομικές 

μας σχέσεις,  να έρθουν πιο κοντά οι  επιχειρηματικές κοινότητες.  

Τα μέλη μας ε ίναι  πολύ επιτυχημένα στις αγορές τους και  

γι ’  αυτό επιθυμούν διακαώς να επεκτείνουν τ ις δραστηριότητές 

τους στην άλλη πλευρά.  Θέλουν να αναζητήσουν νέες λύσεις,  



τρόπους για να παρακαμφθούν τα εμπόδια,  τα οποία εκφράζουν 

οι  γραφειοκρατίες.  

Για το 2010 υπάρχει  ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων,  όπως 

ήδη αναφέρθηκε,  και  ε ίμαι  σίγουρος ότι  το πρόγραμμα αυτό  

μπορεί  να προσφέρει  πολλές και  νέες ευκαιρίες.  

Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι  τα επόμενα πέντε έτη οι 

επενδύσεις μπορούν να αυξηθούν σημαντικά και  ίσως και  να  

διπλασιασθούν από το παρόν επίπεδο .  Αυτό είναι  εφικτό,  είναι 

ρεαλιστικό και  εναπόκειται  σε εμάς  να υλοποιήσουμε αυτούς 

τους στόχους.  Ευχαριστώ  για  την  προσοχή  σας .  

 


