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ΘΔΜΑ: «Οηθνλνκηθή ζπλεξγαζία Γεξκαλίαο – Τνπξθίαο»
Τελ 8ε Μαΐνπ 2017 ε Έλσζε Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ
Γεξκαλίαο (DIHK) θαη ην Τνπξθηθό Σπκβνύιην Δμσηεξηθώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεσλ (DEIK)
έζεζαλ, δηα ηεο ππνγξαθήο «Γειώζεσο Πξνζέζεσλ» ζην Βεξνιίλν, ηα ζεκέιηα γηα ζηελόηεξε
δηκεξή ζπλεξγαζία. Κνηλό ζηόρν απνηειεί ε ελίζρπζε ησλ γεξκαλνηνπξθηθώλ νηθνλνκηθώλ
ζρέζεσλ, ε νπνία επηδηώθεηαη λα επηηεπρζεί δηα ηεο δηαξθνύο θαη αδηάιεηπηεο αληαιιαγήο
πιεξνθόξεζεο επί ηηζεκέλσλ θνηλώλ ζηόρσλ. Σην επίθεληξν ηεο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο
ηνπνζεηείηαη ε δηακόξθσζε θαη δηνξγάλσζε θνηλώλ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο
νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, επί παξαδείγκαηη κέζσ θνηλώλ εθδειώζεσλ ζηελ Τνπξθία θαη ζηε
Γεξκαλία, επηζεκαίλεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Έλσζεο Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ
Δπηκειεηεξίσλ Γεξκαλίαο (DIHK).
Η Γήισζε Πξνζέζεσλ ζπκπιεξώλεη ηηο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο θαη εκβάζπλζεο
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γεξκαλν-Τνπξθηθνύ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (ΑΗΚ)
ζηελ Τνπξθία, κε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ην νπνίν από ηδξύζεσο ην 1994 ζηεξίδεη
επηηνπίσο ηελ αλάπηπμε δηκεξώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ.
Παξά ηελ θξαηνύζα αλαζθάιεηα θαη αβεβαηόηεηα, ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ
ζηελ Τνπξθία, νη γεξκαληθέο θαη ηνπξθηθέο επηρεηξήζεηο εκκέλνπλ ζηαζεξά ζην πθηζηάκελν
πιέγκα επηρεηξεκαηηθώλ επαθώλ. Οη 6.800 θαη πιένλ δξαζηεξηνπνηνύκελεο ζηελ Τνπξθία
γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο είλαη πεπεηζκέλεο γηα ηελ δπλακηθή ηεο ηνπξθηθήο αγνξάο, ε νπνία
σζείηαη από ηελ εύξσζηε εζσηεξηθή θαηαλάισζε θαη ηα πνιππιεζή αλαπηπμηαθά ζρέδηα ζηνλ
ηνκέα ησλ ππνδνκώλ, ζεκεηώλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε.
Η Τνπξθία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ζεκαληηθώλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο
Γεξκαλίαο, ζηελ αγνξά ηεο νπνίαο ην 2015, παξά ηε ζεκεησζείζα πησηηθή ηάζε, θαηεπζύλζεθε
ην 10 % πεξίπνπ ησλ ηνπξθηθώλ εμαγσγώλ αμίαο 14,5 δηο Δπξώ. Σεκαληηθέο σζηόζν απώιεηεο
50% θαηέγξαςε ν ηνπξηζηηθόο ηνκέαο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθά ζε απηνύο ηνπο
ηαξαρώδεηο θαηξνύο γηα ηηο γεξκαλνηνπξθηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο
ζεσξείηαη ε ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ, ε δεκηνπξγία ζηαζεξόηεηαο θαη ε εκπέδσζε
εκπηζηνζύλεο, κέζσ ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο, ζπκθώλεζαλ νη δύν πιεπξέο.
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