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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ H 

 

Για πολλές δεκαετίες, οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας κινούνταν σε τεντωμένο 

σκοινί ή καλύτερα σε μια «λεπτή κλωστή» επίσημων επαφών. Κατανοώντας το ως 

«δίλημμα του φυλακισμένου», οι δύο χώρες έβλεπαν η μία την άλλη με προκατάληψη 

και δυσπιστία, διεξάγοντας πολέμους και προσδιορίζοντας η καθεμία την εθνική της 

ταυτότητα. Πολλές προσπάθειες προηγήθηκαν χωρίς όμως, ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Το 1999, με τη γρήγορη διαδοχή των γεγονότων φαίνεται ότι τέθηκε ένα 

σταθεροποιητικό θεμέλιο για την προσέγγιση των δύο λαών. Με τον κώδικα 

«Ελσίνκι», που συνιστά τον θεματικό πυρήνα της εν λόγω μελέτης,  χαρακτηρίζεται η 

τελευταία και πιο επιτυχής προσπάθεια εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

Πλέον, η ειρηνική συνύπαρξη των δύο γειτόνων και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν 

μονόδρομο και πάνω σε αυτόν οι χώρες έχουν ήδη αρχίσει να χαράσσουν την δική 

τους γραμμική πορεία. Η παρούσα εργασία, μέσα από την ανάλυση του επιπέδου των 

οικονομιών Ελλάδας-Τουρκίας, πραγματεύεται τη πολυδιάστατη συνεργασία βάσει 

των συμφωνιών χαμηλής πολιτικής, τονίζοντας ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση των 

χωρών οδηγεί στην επίλυση των συγκρούσεων και στην επίτευξη σταθερών 

μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ τους. Είναι ακριβώς αυτό που πρεσβεύει η θεωρία 

του πλουραλισμού και του νεολειτουργισμού: πολλαπλές συνδέσεις και 

αλληλεξαρτήσεις κάθε είδους οικονομικών και κοινωνικών διαδικασιών μεταξύ των 

χωρών, είναι το απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη της πολιτικής ενοποίησης και 

τη διαδικασία της ολοκλήρωσης μέσα από την οποία προάγεται η ειρήνη. Η εξέλιξη 

αυτή δίνει ένα νέο στίγμα στην «πολυσυζητημένη» ενταξιακή πορεία της Τουρκίας 

στην ΕΕ……  
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  – Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το 1974, αν όχι νωρίτερα, από το 1955, 

υπήρξαν αδιαμφισβήτητα ψυχροπολεμικές. Ακολουθώντας τη λογική του μηδενικού 

αθροίσματος σύμφωνα με τη θεωρία παιγνίων, οι δύο κυβερνήσεις επιδόθηκαν σε 

πολιτικές αντιπαραθέσεις με διαδοχικούς κύκλους έντασης – 1974, 1983, 1987, 1996, 

1998-99 οπότε και έλαβαν χώρα κρίσεις στο Αιγαίο και την Κύπρο -  και ύφεσης – 

1988 και 1992 το πνεύμα του Νταβός Ι και ΙΙ αντίστοιχα, 1999 το Ελσίνκι. Η συνεχής 

αντιπαλότητα, παντού και σε κάθε ευκαιρία, έφερε την κατάσταση στο απροχώρητο. 

Το αποτέλεσμα όλων των συναντήσεων, συμφωνιών και αντιπαραθέσεων ήρθε 

στα 1999 με τη Συμφωνία του Ελσίνκι, η οποία μέσα από την δημιουργία εταιρικής 

σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με σκοπό την ένταξη της τελευταίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέβαλε καθοριστικά στην ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας 

– Τουρκίας, κάτι που αναμενόταν όλα αυτά τα χρόνια.  

Οι διμερείς ανταλλαγές είχαν καθηλωθεί ως τα μέσα της δεκαετίας του ’90 σε 

χαμηλά επίπεδα, λόγω του χάσματος που προκαλούσε η γεωγραφική εγγύτητα, η 

λογική της αλληλεξάρτησης και η προϊούσα ενσωμάτωση των δύο χωρών στον 

οικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ελσίνκι έδωσε μια νέα διάσταση στην 

ελληνοτουρκική προσέγγιση αποφεύγοντας ευκολότερα μια ανατροπή στην διμερή 

τους σχέση. H υποψηφιότητα της Τουρκίας έχει διευκολύνει και ενδυναμώσει την 

ελληνοτουρκική συνεργασία και τους εγχώριους παράγοντες υπέρ της προώθησης της 

συνεργασίας, επιτρέποντας σε αυτούς να χρησιμοποιούν την ΕΕ για την 

νομιμοποίηση των συνεργατικών τους πολιτικών και δραστηριοτήτων.  

Τα τελευταία οκτώ περίπου έτη, οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας φαίνεται να 

έχουν αποκτήσει μια διαφορετική, πιο θετική διάσταση, αυτή των οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων, σημειώνοντας βαθμιαία πρόοδο σε πολλούς κλάδους της 

κοινωνίας. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το Ελσίνκι οδήγησε στην διαδικασία 

της σταδιακής “εκχείλισης” σε τομείς της χαμηλής πολιτικής, όπως στον τομέα 

οικονομικής συνεργασίας, τουρισμού, προστασίας του περιβάλλοντος, γεωργίας, 

φορολογίας, ναυτιλίας, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, πολιτισμού, 

επενδύσεων και σε άλλους τομείς μη οικονομικής φύσεως. Επιπροσθέτως, δεδομένης 

της καλής θέλησης και πρόθεσης των επιχειρηματικών κύκλων των δύο πλευρών, 

πολλοί επιχειρηματικοί οργανισμοί διοργανώνουν αποστολές με στόχο την 
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δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας με αξιόλογους αγοραστές, διανομείς και μέσα 

μαζικής επικοινωνίας στις αγορές – στόχους.  

Σήμερα, στο πλαίσιο της ελληνο-τουρκικής προσέγγισης, οι εμπορικές σχέσεις 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη της προσπάθειας βελτίωσης των ελληνο-τουρκικών 

σχέσεων και οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών μεθοδεύουν την εξεύρεση 

κοινού τόπου ανάπτυξης. Έλληνες και Τούρκοι επιχειρηματίες μέσα από τις 

προσπάθειες επιχειρηματικών συμβουλίων μεταξύ των δύο χωρών επικεντρώνονται 

σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τις διμερείς εμπορικές σχέσεις, είτε με την 

εγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία  - και vice versa, είτε με την 

ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών και ο δεύτερος άξονας αφορά στη δημιουργία 

κοινών επιχειρηματικών σχημάτων και συνεργασιών με στόχο τη διείσδυση σε τρίτες 

χώρες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και ήδη διανέμει 

χρηματικά ποσά για την υποστήριξη ελληνοτουρκικών κοινών επενδύσεων σε 

διάφορες χώρες, γεγονός το οποίο συντελεί στην αναθέρμανση όχι μόνο των σχέσεων 

των δύο χωρών αλλά και των σχέσεων της Ένωσης με την Τουρκία. Μέσα από την 

προσέγγιση αυτή, αληθεύει ότι οι επιχειρηματικοί κύκλοι και από τις δύο χώρες 

αρχίζουν να προσβλέπουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετατοπίζοντας τις 

οικονομικές προσδοκίες και τα συμφέροντά τους προς τις Βρυξέλλες. 

Επιπροσθέτως, είναι σαφές ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας 

ενισχύονται και από το φάσμα των πολιτιστικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. 

Αυτού του είδους οι συναλλαγές, λόγω του γεγονότος ότι αφορούν κυρίως τους δύο 

λαούς, τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών, συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό 

στην ενθάρρυνση και την σταθερότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

διαμορφώνοντας ένα κλίμα εγγύτητας και εμπιστοσύνης. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι υπο εξέταση χώρες διαφέρουν κατά πολύ. Από 

τη μία πλευρά, είναι η Ελλάδα η οποία δεν έχει καταφέρει για την ίδια να 

εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη του διττού στόχου που θέτει η 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: αφενός ισόρροπη ανάπτυξη, οικονομική 

και κοινωνική σύγκλιση και αφετέρου εξασφάλιση από την πιθανότητα ενός 

πολέμου.  

Η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών επιβεβαιώνει το γεγονός ότι μετά τα 

μέσα της δεκαετίας του ’70 έως και σχετικά πρόσφατα, οπότε και αλλεπάλληλα 

σταθεροποιητικά προγράμματα άρχισαν να αποδίδουν καρπούς στα πλαίσια και της 
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προσπάθειας συμμετοχής στην ΟΝΕ, η ελληνική οικονομία διήλθε μια φάση 

στασιμότητας και κρίσης εν αντιθέσει με την προηγούμενη περίοδο, όπου είχε 

επιδείξει έντονο δυναμισμό και ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Αποτέλεσμα της ταχύρυθμης ανάπτυξης της χώρας στην μεταπολεμική περίοδο 

ήταν να εξελιχθεί από μία λιγότερο αναπτυγμένη σε μία αναπτυγμένη και 

ευημερούσα χώρα, μέλος ενός εκ των βασικότερων πυλώνων της παγκόσμιας 

οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, γεγονός που την τοποθετεί 

σε μία ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή. 

Στην αντίπερα όχθη υπάρχει η Τουρκία, μια εξαιρετικά πολύπλοκη χώρα όσον 

αφορά στην κοινωνία, και το πολιτικό σύστημα, με πολλές φυσιογνωμίες – 

ταυτότητες, σε αναζήτηση ρόλου και σε ημιμόνιμη εσωτερική κρίση σχεδόν από την 

ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους, αλλά και παλαιότερα, κατά τη διάρκεια 

των δύο τελευταίων αιώνων ύπαρξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η Τουρκία βρίσκεται σήμερα σε φάση ραγδαίας κοινωνικής, πολιτικής και 

οικονομικής πλουραλοποίησης. Στην πορεία της εξεύρεσης νέας ισορροπίας 

αναπτύσσονται εντάσεις, ελλοχεύονται κίνδυνοι αποσταθεροποίησης, αλλά 

δημιουργούνται και μεγάλες ευκαιρίες συνεργασίας για την Ελλάδα με τους 

ανερχόμενους μη-κρατικούς οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς – ελεύθερη αγορά 

και κοινωνία των πολιτών – της Τουρκίας. 

Η ανάπτυξη στη χώρα αυτή, αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση της 

ανακατανομής  του παραγόμενου πλούτου με τρόπο που να απαλύνει τις συνέπειες 

του οικονομικού και κοινωνικού δυϊσμού,  «από τη μια μεριά τον μοντέρνο αστικο-

βιομηχανικό και αναπτυσσόμενο τομέα, με τις βιομηχανίες, το εμπόριο, την εργατική 

τάξη, τα πανεπιστήμια, τους στρατιωτικούς … και από την άλλη με ένα φοβερά 

καθυστερημένο κοινωνικό χώρο που ζει ακόμα κάτω από την κυριαρχία ιστορικά 

ξεπερασμένων αλλά ακόμα δυνατών στην Τουρκία θεσμών»1. 

Σίγουρα, η διαδικασία της ένταξης της Τουρκίας, η οποία παραμένει ακόμα 

open – ended και απαιτεί στενότερη συνεργασία για Τουρκία και Ελλάδα, 

δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην οικονομία της χώρας οι οποίες σχετίζονται 

                                                 
1Βερέμης,Θ., Ελλάδα-Τουρκία-Βαλκάνια, σελ. 523-524., στο Κατσούλης, Η. – Γιαννίτσης, Τ. – 
Καζάκος, Π., (επιμ.), Η Ελλάδα προς το 2000: Πολιτική, Κ οινωνία, Οικονομία, Εξωτερικές Σχέσεις, 
Εκδόσεις Παπαζήση, Friedrich Ebert Stiftung, Αθήνα 1988,  
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με το μακροοικονομικό επίπεδο, την οικονομική, κοινωνική, και περιφερειακή 

ανάπτυξη και τις δομές της οικονομίας.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, λοιπόν, και με βάση τα σημερινά δεδομένα, η εφαρμογή 

θεωριών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα δώσει μια πληρέστερη εικόνα των σχέσεων 

των δύο χωρών με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση και κριτική των δυνατοτήτων και 

ευκαιριών που προβάλλονται στη διμερή τους συνεργασία. Δύο θεωρίες εξηγούν το 

ελληνοτουρκικό παράδειγμα: η θεωρία του πλουραλισμού του Karl Deutsch, 

σύμφωνα με την οποία, οι πολλαπλές συνδέσεις – αλληλεξαρτήσεις κάθε είδους 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών διαδικασιών μεταξύ των χωρών, είναι το 

απαραίτητο συστατικό για την διαδικασία της ολοκλήρωσης μέσα από την οποία 

προάγεται η ειρήνη και η θεωρία του νεολειτουργισμού του Ernst Haas σύμφωνα με 

την οποία, η διαδικασία της εκχείλισης που έχει συνεχή χαρακτήρα, οδηγεί στην 

επίτευξη της πολιτικής ενοποίησης ως αποτέλεσμα της οικονομικής ενοποίησης, και 

μεταβάλει την συμπεριφορά και στάση των σχετικών ελίτ και γενικά των λαών των 

δύο χωρών μέσα από την σύσφιξη των σχέσεων τους, πράγμα που οδηγεί στον 

επιθυμητό στόχο που δεν είναι άλλος από την επικοινωνία, αλληλοκατανόηση και 

αλληλεξάρτηση των πολιτικών ελίτ των δύο κρατών. 

Σκοπός, λοιπόν, της εν λόγω εργασίας είναι μέσα από την εκτενή αναφορά και 

προσέγγιση των δύο παραπάνω θεωριών να εξετασθεί κατά πόσο το περιεχόμενο και 

η ουσία τους που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν 

αντίκτυπο στην προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας. Πιο αναλυτικά, η πρώτη ενότητα 

ασχολείται με το ελληνοτουρκικό παράδειγμα υπο το φως των θεωριών της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα με ένα ιστορικό για τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις που χωρίζεται σε δύο περιόδους: από το παρελθόν -1930- 

μέχρι το Ελσίνκι και από το Ελσίνκι μέχρι σήμερα. Επίσης, γίνεται μια σύντομη 

ανασκόπηση στις ελληνοτουρκικές εστίες σύγκρουσης μέσα από την οποία γίνεται 

αντιληπτή η κύρια πηγή του προβλήματος. Η τρίτη ενότητα πραγματεύεται το 

επίπεδο των οικονομιών μέσα από την παρουσίαση των βασικών μεγεθών Ελλάδας 

και Τουρκίας καθώς επίσης και την αναπτυξιακή πορεία που έχουν διαγράψει και των 

επιδόσεων τους, ούτως ώστε να σχηματιστεί μια γενικότερη εικόνα της υφιστάμενης 

σημερινής κατάστασης αλλά και να προϊδεάσει για τις μελλοντικές τάσεις κρίσιμων 

μεγεθών όπως ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεγέθη τα οποία αποτελούν βασικές 

παραμέτρους που προσδιορίζουν τη θέση ενός κράτος στην πυραμίδα του διεθνούς 

συστήματος.    
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Εν συνέχεια, ακολουθεί μια ερευνητική διαδικασία βάσει στατιστικών 

στοιχείων για το κατά πόσο οι συναλλαγές στους τομείς χαμηλής πολιτικής - 

τουρισμός, εμπόριο, επενδύσεις κλπ – συντελούν στην επίτευξη και διατήρηση 

θετικών μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των χωρών. Τέλος, η ενότητα πέντε 

αναφέρεται στις ευρω-τουρκικές σχέσεις - από το 1963 έως σήμερα – και 

επικεντρώνεται στην αλλαγή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο ζήτημα της 

ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και στην άποψη της ελληνικής κοινής γνώμης για το 

επίμαχο αυτό θέμα. 

 Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μέσα από την ακόλουθη ανάλυση, γίνεται κατανοητό 

ότι μόνο οι πυκνές επαφές και οι πολύμορφες συνεργασίες σε όλα τα εκτός της 

διπλωματίας επίπεδα και ο προσεκτικός, μακροχρόνιος και υπεύθυνος διάλογος που 

προέρχεται από την αμοιβαία πολιτική βούληση, μπορούν να οδηγήσουν στη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατ’ επέκταση στην ομαλοποίηση των 

σχέσεων, σε λογικές και αμοιβαία δίκαιες και αποδεκτές λύσεις στις διάφορες πτυχές 

της ελληνοτουρκικής διένεξης, και τέλος στην εδραίωση καλής γειτονίας.  

Κλείνοντας την εισαγωγή αυτού του έργου, κλείνει και ένας ακόμη κύκλος 

ζωής, αυτός του μεταπτυχιακού επιπέδου. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Οικονομική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκλήρωσε ακόμα ένα χρόνο και προσωπικά νιώθω 

ιδιαίτερη χαρά που έχω την τύχη να αποφοιτώ από ένα τμήμα με τόσο ικανούς και 

καταρτισμένους καθηγητές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου για την 

βοήθεια που έλαβα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και για τη συμβολή τους 

στην άρτια λειτουργία του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς στον κ. Μαριά 

Επαμεινώνδα, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και επόπτη της διπλωματικής μου εργασίας για την αμέριστη 

βοήθεια και κατανόηση που έλαβα κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Μέσα από το 

αξιόλογο βιβλίο του, «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνοτουρκική 

Προσέγγιση» που αναλύει την εφαρμογή των θεωριών της ολοκλήρωσης στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις, το γενικό πλαίσιο του οποίου ακολουθεί η παρούσα 

εργασία, το άρθρο του «Towards a Political Community in the Aegean Area: New 

opportunities for Greece and Turkey» - στο περιοδικό The Flecher Forum of World 

Affairs, Vol 25:1, Winter 2001 - από το οποίο έλαβα ακριβείς πληροφορίες για το υπό 

εξέταση ζήτημα και από την ευρεία ενασχόληση του στο θέμα των ελληνοτουρκικών 
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σχέσεων, είναι σαφές ότι η συμβολή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση 

της εν λόγω μελέτης. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει 

εξετασθεί και από πολλούς άλλους αξιόλογους καθηγητές και ερευνητές. Μερικοί 

από αυτούς είναι ο κ. Καζάκος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, ο κ. Λιαργκόβας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι κύριοι Βερέμης, 

Κουλουμπής, Ντόκος και Κοτσιαρός από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και 

Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ, οι κύριοι Ιωακειμίδης και Ζέπος από το 

Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών – ΕΚΕΜ, μέσα από των οποίων την έρευνα 

και τη συγγραφή βιβλίων πραγματοποιήθηκε η εν λόγω εργασία. Θα ήθελα να τονίσω 

την σημαντική συμβολή στην μελέτη που δόθηκε μέσα από ευρεία βιβλιογραφία και 

άρθρα που εκδίδει η Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) το οποίο ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τον 

κ. Καζάκο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής 

Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Σημειωτέον, ότι τα οικονομικά κυρίως στοιχεία, που 

παρουσιάζονται στο παρακάτω κείμενο έχουν παρθεί από τα παραπάνω κέντρα. 

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι χωρίς την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς 

μου, του πατέρα μου Κώστα, της μητέρας μου Ρίτσας και της αδερφής μου Εύης δε 

θα είχα φτάσει  ως εδώ και τους ευχαριστώ που στηρίζουν κάθε επιλογή μου. 
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Ενότητα 1η: ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
 

Η ιδέα και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είχε και έχει ως στόχο 

την οικονομική ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών χωρών και την σταδιακή 

διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου ειρήνης, ανάπτυξης και δημοκρατίας, που θα 

απέτρεπε - και αποτρέπει - την άνοδο ολοκληρωτικών καθεστώτων και την 

επανάληψη πολέμου στην Ευρώπη. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας βασίστηκε σε 

κάποιες ουσιώδεις θεωρίες οι οποίες εξέφραζαν τους τρόπους με τους οποίους η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα γινόταν πραγματικότητα και άρα θα επιτυγχάνονταν οι 

παραπάνω στόχοι.  

Τα τελευταία χρόνια, οι θεωρίες αυτές όλο και περισσότερο εμφανίζονται στο 

προσκήνιο προσπαθώντας να εξετάσουν και να εξηγήσουν τις διεθνείς και 

περιφερειακές σχέσεις. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι το παράδειγμα των 

ελληνοτουρκικών  σχέσεων, που αναμφισβήτητα αποτελεί φλέγον θέμα ολόκληρης 

της Ευρωπαϊκής οικογένειας και όχι μόνον, διέπεται από τις εν λόγω θεωρίες. Δύο 

από αυτές είναι μείζονος σημασίας για το υπό εξέταση ζήτημα. 

 

1.1 Θεωρία Συναλλαγών - Karl Deutsch 

Η πρώτη θεωρία είναι η θεωρία συναλλαγών ή πλουραλισμού ή επικοινωνίας 

που εξετάζει την ανάπτυξη πολλαπλών συνδέσεων μεταξύ κοινωνιών ως βάση της 

ολοκλήρωσης, η οποία παρουσιάζεται ως συνθήκη, ενώ ο πόλεμος, ως μέσω επίλυσης 

των κρατικών διαφορών, είναι περιττός2. Βασικός εκφραστής της εν λόγω θεωρίας 

είναι ο Karl Deutsch. Ο τελευταίος βλέπει την διαδικασία της ολοκλήρωσης, όχι 

μόνο της ευρωπαϊκής αλλά και της διεθνούς, ως την επίτευξη της ασφάλειας σε μία 

περιφέρεια ή μια ομάδα κρατών και θεωρεί επιτυχή την διαδικασία αυτή στην 

περίπτωση που περιορίζεται η πιθανότητα χρήσης βίαιων μέσων εκ μέρους των 

κρατών για την επίλυση των διαφορών τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η έννοια 

ολοκλήρωση αντικατοπτρίζει «την επίτευξη εντός μιας εδαφικής περιοχής, ενός 

αισθήματος κοινότητας, θεσμών και πρακτικών τα οποία είναι αρκετά έντονα και 
                                                 
2 Rosamond, B., Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006, σελ. 300. 
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διαδεδομένα ούτως ώστε να εγγυούνται επί μακρόν εξαρτώμενες προσδοκίες ειρηνικών 

αλλαγών»3.  

Με τον όρο αίσθημα κοινότητας, αναφέρεται στην πεποίθηση μελών μιας 

ομάδας ότι έχουν έρθει σε συμφωνία τουλάχιστον σε ένα σημείο: τα κοινά τους 

κοινωνικά προβλήματα πρέπει αλλά και μπορούν να επιλύονται με διαδικασίες 

ειρηνικών αλλαγών, δηλαδή με ομαλό τρόπο χωρίς την άσκηση της βίας. Αυτό 

μπορεί να συμβεί μόνο όταν είναι εφικτές οι προϋποθέσεις  για την συγκρότηση μιας 

τέτοιας κοινότητας.  

Το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ολοκλήρωσης είναι η δημιουργία μιας νέας 

πολιτικής κοινότητας, η οποία σύμφωνα με τον Karl Deutsch, αποτελεί μια 

κατάσταση αμοιβαίας συμπάθειας και πίστης με χαρακτηριστικά την εμπιστοσύνη, το 

σεβασμό, την ταύτιση συμφερόντων και τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος ή αντιμετώπιση αμοιβαίων αναγκών.  

Σύμφωνα με την θεωρία των συναλλαγών, οι πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ των 

χωρών είναι το απαραίτητο συστατικό για την διαδικασία της ολοκλήρωσης μέσα από 

την οποία προάγεται η ειρήνη και αποτρέπεται ο πόλεμος. Η θεωρία περιγράφει 

διαδικασίες στις οποίες τα κράτη μεταξύ τους εξαλείφουν το ενδεχόμενο του 

πολέμου. Με τον όρο “συναλλαγές”, ο Karl Deutsch αναφέρεται σε αλληλεπιδράσεις 

και αλληλεξαρτήσεις κάθε είδους οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 

διαδικασιών μεταξύ των χωρών, διαδικασίες οι οποίες οδηγούν σε καλυτέρευση των 

σχέσεων των χωρών, σε αύξηση του επιπέδου σημαντικότητας μεταξύ τους, στην 

δημιουργία θετικού πολιτικού κλίματος, στην διασφάλιση της ειρήνης και γενικότερα 

στην επίτευξη και διατήρηση της κοινωνικής αρμονίας ανάμεσα στις χώρες. 

Βασικό χαρακτηριστικό της θεωρίας συνιστά ο όρος «κοινότητες ασφάλειας» οι 

οποίες συνδέονται με την έννοια της ολοκλήρωσης και ουσιαστικά διασφαλίζουν την 

ειρηνική επίλυση των διαφορών των χωρών. Η δημιουργία μιας τέτοιας κοινότητας 

είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών συνθηκών και συνίσταται σε μία 

κατάσταση κατά την οποία υφίσταται πραγματική διασφάλιση ότι τα μέλη της δεν θα 

προσφύγουν στη βία για την επίλυση των διαφορών τους, αλλά αντίθετα θα επιλέξουν 

άλλους τρόπους επίλυσης για αυτές. Οι κοινότητες αυτές είναι ενοποιημένες ομάδες 

ανθρώπων, οι οποίες μπορεί να είναι είτε συγχωνευμένες είτε πλουραλιστικές. Το 

τελευταίο είδος, που απασχόλησε σε σημαντικό βαθμό τον Karl Deutsch, ορίζεται 
                                                 
3 Μαριάς, Α., Ε., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνοτουρκική Προσέγγιση, Σάκκουλας, Αθήνα – 
Κομοτηνή 2005, σελ. 137. 
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ως κοινότητες στις οποίες τα μέλη διατηρούν τις νομικές τους ταυτότητες και άρα η 

ολοκλήρωση συντελείται χωρίς θεσμική συγχώνευση ή δημιουργία μιας ανώτερης 

αρχής. Στο παράδειγμά μας, η απόσυρση του causus belli  από την Τουρκία δύναται 

να ανοίξει το δρόμο για μια πλουραλιστική κοινότητα ασφαλείας μεταξύ Ελλάδας – 

Τουρκίας. 

Τρεις είναι οι προϋποθέσεις των πλουραλιστικών κοινοτήτων4: 

1) η  συμβατότητα των αξιών μεταξύ μονάδων ή πολιτικών συστημάτων (η 

προϋπόθεση καλών κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων και η διαμόρφωση 

συγκεκριμένων συνθηκών κοινωνικής εκμάθησης (social learning) σε μία χώρα αν 

αυτό είναι απαραίτητο, οδηγεί σε μια κοινότητα ασφάλειας που αποτρέπει την 

σύγκρουση) – καθοριστικό στοιχείο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελεί η 

εμπέδωση δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία, 

 2) η ικανότητα αμοιβαίας ανταπόκρισης στα μηνύματα (κάθε πλευρά 

υποχρεούται να έχει κατάλληλες πρακτικές και λειτουργικούς, πολιτικούς θεσμούς 

ώστε να επιτυγχάνεται αμοιβαία ανταπόκριση και συνεννόηση μεταξύ τους με τρόπο 

γρήγορο, αποτελεσματικό και χωρίς βία) – η αποκατάσταση της επικοινωνίας όχι 

μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο γραφειοκρατίας των δύο πλευρών του 

Αιγαίου είναι καθοριστική για την κοινότητα ασφάλειας στην περιοχή. Επίσης, εδώ 

συμβάλλει και η επέκταση νέων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, και 

 3) η αμοιβαία προβλεψιμότητα των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 

συμπεριφορών (η ικανότητα της κάθε πλευράς να μπορεί να αναμένει μια συμβατή 

συμπεριφορά από την άλλη ή ακόμα και να μπορεί να την προβλέπει συμβάλλοντας 

με αυτόν τον τρόπο στην εξοικείωση των δύο πλευρών, γεγονός που προάγει την 

αμοιβαία εμπιστοσύνη) – σημαντική είναι η προβλεψιμότητα συναισθηματικών 

αντιδράσεων στις δύο πλευρές του Αιγαίου, η οποία, μαζί με την παραπάνω, 

απαιτείται να είναι εκτεταμένης εμβέλειας στην εν λόγω περίπτωση.   

 Μία τέτοια κοινότητα, σύμφωνα με τον Karl Deutsch, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η κοινότητα μη – πολέμου (Αιγαίο) που αποτελεί χαρακτηριστικό των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, η οποία είναι μία άτυπη ή τυπική διεθνής ρύθμιση με 

βάση την οποία είναι απαραίτητη η δέσμευση μη προσφυγής στον πόλεμο ή τη βία 

για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των κρατών. Σημειωτέον, ότι η κοινότητα 

αυτή δεν σημαίνει ότι αποτρέπεται ο πόλεμος. Μάλιστα, είναι πιθανό να γίνονται 

                                                 
4 Ό. π. σελ.114. 
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προετοιμασίες για αυτόν. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να διαλυθεί η κοινότητα αυτή 

λόγω αύξησης αμοιβαίων συναλλαγών ή διαφορών ανάμεσα στις χώρες5.  

Η στοιχειώδης υπόθεση της θεωρίας των συναλλαγών για την ολοκλήρωση 

είναι ότι το κοινοτικό αίσθημα μεταξύ των κρατών ουσιαστικά οδηγεί στην 

επικοινωνία μεταξύ τους και αυτό συνιστά και θα πρέπει να συνιστά το κύριο σημείο 

των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο πολλές συναλλαγές – 

επαφές, συναντήσεις, συνεργασίες κλπ – πραγματοποιούνται μεταξύ δύο χωρών και 

άρα όσο μεγαλύτερη αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ τους, τόσο καλύτερες σχέσεις 

θα έχουν τα δύο αυτά κράτη και τόσο μεγαλύτερη σημαντικότητα θα έχει το ένα 

κράτος για το άλλο. Επομένως, όσο πιο καλές τουριστικές, εμπορικές, οικονομικές 

και άλλων ειδών συναλλαγές έχουν και διατηρούν τα δύο αυτά υποτιθέμενα κράτη, 

τόσο καλύτερα δομημένες σχέσεις μπορούν να αποκτήσουν και κατ’ επέκταση ένα 

θετικό πολιτικό κλίμα, πράγμα που δύναται να φέρει ακόμα πιο κοντά τα δύο κράτη 

και να διασφαλίσει την ειρήνη μεταξύ τους.  

Έτσι, εφόσον η αλληλεπίδραση αποδειχθεί ωφέλιμη, θα αυξηθεί ο βαθμός 

εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών, η οποία (εμπιστοσύνη) με τη σειρά της θα 

δημιουργήσει την ανάγκη για περαιτέρω αλληλεπίδραση της οποίας αποτέλεσμα 

αποτελεί η αμοιβαία ανταπόκριση, δηλαδή η πιθανότητα και οι δύο χώρες να είναι 

σύμφωνες στις μεταξύ τους συναλλαγές μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Βέβαια, η ανταπόκριση αυτή προκύπτει και από το κατά πόσο οι χώρες αυτές έχουν 

την δυνατότητα να προχωρήσουν σε αλληλεπίδραση που θα τους αποφέρει και 

άλλους καρπούς μέσω των συναλλαγών τους.  

Ο Karl Deutsch, μέσα από τη θεωρία αυτή, προσπάθησε να προάγει την ιδέα 

ότι η επικοινωνία και οι συνεχείς συναλλαγές μεταξύ των χωρών έχουν ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία κοινών ταυτοτήτων και ταυτόχρονα αποτελούν τη βάση 

για περαιτέρω συνεννόηση και κατ’ επέκταση για την δημιουργία αισθήματος 

ασφάλειας. Όμως, εφαρμόζοντας την παραπάνω προσέγγιση στο πλαίσιο των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι φανερό ότι απαιτούνται και άλλες προϋποθέσεις για 

την αποφυγή ενδεχόμενης ρήξης. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές μεταξύ των δύο 

χωρών θα πρέπει να ακολουθούνται από την εμπέδωση και διαμόρφωση μιας 

πλουραλιστικής κοινότητας ασφάλειας μεταξύ τους, πράγμα το οποίο υλοποιείται 

μέσω της δημιουργίας μηχανισμών επίλυσης διαφορών, οι οποίοι (μηχανισμοί) 

                                                 
5 Ό. π. σελ. 5. 
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δύναται να προκύψουν λόγω του αυξημένου βαθμού των συναλλαγών μεταξύ των 

δύο λαών ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή διατάραξη των σχέσεών τους.   

1.2 Θεωρία Νεολειτουργισμού - Ernst Haas  

Η δεύτερη, εξίσου σημαντική, θεωρία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που 

προσεγγίζει το ελληνοτουρκικό παράδειγμα, είναι η θεωρία του νεολειτουργισμού με 

βασικό εκφραστή τον Ernst Haas. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η οποία βρίσκει 

έντονη απήχηση στην περιφερειακή ολοκλήρωση, η πολιτική ολοκλήρωση και η 

μεγέθυνση της εξουσίας στο υπερεθνικό επίπεδο ακολουθούν στην μακροχρόνια 

περίοδο την οικονομική ολοκλήρωση. Με βάση την νεολειτουργική προσέγγιση, 

προκύπτουν μορφές ολοκλήρωσης στο Αιγαίο και ερευνούνται τα κοινά συμφέροντα 

των δύο χωρών. 

Ο Ernst Haas διακρίνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά για τις μορφές της 

οικονομικής ολοκλήρωσης: 

1) Πλήρης και σταδιακή κατάργηση δασμών και ποσοτικών περιορισμών στο 

εμπόριο μεταξύ των κρατών 

2) Εγκατάλειψη της επαναφοράς των περιορισμών στο εμπόριο μόνο από την μία 

πλευρά, ανεξάρτητα από τις πιθανές δυσκολίες  

3) Κοινή δράση για την αντιμετώπιση προβλημάτων  

4) Εναρμόνιση ως ένα βαθμό των εθνικών πολιτικών που επιδρούν στην κατανομή 

των πόρων, τις τιμές κλπ 

5) Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου και εργασίας.6 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι φανερό ότι η διαδικασία 

οικονομικής ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας και άρα Ελλάδας – 

Τουρκίας ξεκινάει από την δημιουργία της τελωνειακής ένωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Τουρκίας η οποία πληροί τα τέσσερα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά7. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προαγωγή του κοινού συμφέροντος των δύο χωρών, 

το οποίο σύμφωνα με τον Ernst Haas αποτελεί ανώτατη μορφή επίλυσης διαφορών 

και κεντρικό στοιχείο της πολιτικής κοινότητας.  

Για τον Ernst Haas, πολιτική κοινότητα «είναι μία κατάσταση πραγμάτων κατά 

την οποία ομάδες συμφερόντων και μεμονωμένα άτομα δείχνουν νομιμοφροσύνη στους 
                                                 
6 Ό. π., σημ.3, σελ. 133-134. 
7 Το πέμπτο χαρακτηριστικό, και συγκεκριμένα η ελεύθερη κυκλοφορία εργασίας δεν εντάσσεται στην 
δημιουργία της τελωνειακής ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. 
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κεντρικούς πολιτικούς τους θεσμούς παρά σε οποιαδήποτε άλλη εξουσία σε μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε μία δεδομένη γεωγραφική περιοχή»8. 

Για την κατανόηση της προσέγγισης αυτής σχετικά με την εφαρμογή της στο 

εγχείρημα Ελλάδα – Τουρκία, είναι απαραίτητη η ανάλυση της έννοιας της 

εκχείλισης (spill – over effect), η οποία αποτελεί βασικό σημείο της εν λόγω θεωρίας.  

Σύμφωνα με τον Phillippe Schmitter, η εκχείλιση αποτελεί: «μια διαδικασία με 

βάση την οποία τα μέλη μιας προσπάθειας ολοκλήρωσης τα οποία συμφώνησαν σε 

κάποιους συλλογικούς στόχους βάσει ποικίλων κινήτρων και τα οποία είναι άνισα 

ικανοποιημένα από την επίτευξη των στόχων αυτών, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την 

δυσαρέσκεια τους είτε προσφεύγοντας σε συνεργασία σε έναν άλλο συναφή τομέα 

(διαστέλλοντας το πεδίο των αμοιβαίων δεσμεύσεων) είτε εντατικοποιώντας τις 

δεσμεύσεις τους στον αρχικό τομέα (αυξάνοντας το επίπεδο των αμοιβαίων 

δεσμεύσεων) ή και τα δύο».9 

Με άλλα λόγια, η λειτουργική εκχείλιση συνιστά μια διαδικασία κατά την 

οποία η ολοκλήρωση σε έναν τομέα παράγει πιέσεις για ολοκλήρωση σε συναφείς 

τομείς, κ.ο.κ.. Άρα, η επιτυχία σε ένα πεδίο και συγκεκριμένα στο οικονομικό πεδίο, 

πρωτίστως θα οδηγήσει σε εκχείλιση στο πολιτικό πεδίο, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει την διάχυση του ‘ενοποιητικού αποτελέσματος’ από τους τομείς της 

χαμηλής πολιτικής – οικονομία, εμπόριο, τουρισμός, πολιτισμός, μεταφορές, 

τεχνογνωσία, γεωργία, περιβάλλον, φορολογία, γραφειοκρατία, υπουργεία, 

επιχειρήσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. – στους τομείς της υψηλής 

πολιτικής που δεν είναι άλλοι από την ασφάλεια, την άμυνα και γενικά την εξωτερική 

πολιτική μιας χώρας. Στην διαδικασία αυτή πρέπει να υπάρχει λογική συνέχεια 

συνεργασιών και βήμα προς βήμα προσέγγιση, ώστε μέσα από την αρχική ώθηση 

στην οικονομία, να αναβαθμιστεί η πολιτική. Η οικονομική ολοκλήρωση, λοιπόν, 

οδηγεί στην πολιτική ολοκλήρωση, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από την 

αναβάθμιση του κοινού συμφέροντος των δύο χωρών. Αληθεύει ότι η διαδικασία 

αυτή οικοδομήθηκε μέσα από την Συμφωνία του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999 

(βλέπε παρακάτω) που οδήγησε στην διάχυση της εκχείλισης σε πολλούς τομείς, 

οικονομικούς και μη.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, ο Ernst Haas υποστηρίζει ότι η 

διαδικασία της εκχείλισης, η οποία έχει συνεχή χαρακτήρα, μπορεί να μεταβάλει την 
                                                 
8 Ό. π., σημ.6, σελ 135. 
9 Ό. π. σελ. 145. 
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συμπεριφορά και στάση των σχετικών ελίτ και γενικά των λαών των δύο χωρών μέσα 

από την σύσφιξη των σχέσεων τους, πράγμα που θα οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο 

που δεν είναι άλλος από την επικοινωνία, αλληλοκατανόηση και αλληλεξάρτηση των 

πολιτικών ελίτ των δύο κρατών. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, αν αναλογιστεί κανείς τις σχέσεις Ελλάδας – 

Τουρκίας στις μέρες μας, είναι βέβαιο ότι θα συνειδητοποιήσει σε πόσο μεγάλο 

βαθμό οι δύο αυτές θεωρίες εξηγούν και προσεγγίζουν το ζήτημα αυτό. Παρόλο που 

οι δύο προαναφερθέντες εκφραστές διαφοροποιούνται διαμορφώνοντας την δική του 

θεωρία ο καθένας, ωστόσο και οι δύο προσεγγίσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του 

κοινού συμφέροντος των δύο χωρών το οποίο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 

οικονομικής ολοκλήρωσης που βασίζεται στο τρίπτυχο Ευρωπαϊκή Ένωση – Ελλάδα 

– Τουρκία, τονίζοντας ότι η διαδικασία της ολοκλήρωσης αποτελεί μια περίπλοκη 

διαδικασία ανατροφοδότησης και εκμάθησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρόλο που έχουν περάσει 

περιόδους μεγάλων εντάσεων στο παρελθόν και σημαντικά θέματα περιμένουν 

επίλυση με την στρατιωτική σύγκρουση να παραμένει πάντα στο παρασκήνιο, 

ιδιαίτερα μετά την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας το 1999, στη 

βάση της οποίας η Τουρκία έχει μπει στη διαδικασία μιας αργής, επώδυνης, αλλά 

ελπιδοφόρας διαδικασίας εκδημοκρατισμού και βελτίωσης των κρατικών της 

μηχανισμών, είναι φανερή η στοιχειώδης βελτίωση που παρουσιάζουν, πράγμα που 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχει ανοίξει ο δίαυλος επικοινωνίας και 

οικονομικών συναλλαγών με την Ελλάδα, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση 

πάντα με το παρελθόν. Επομένως, το ερώτημα που ανακύπτει με βάση την 

υπάρχουσα κατάσταση και που απασχολεί την εν λόγω εργασία είναι κατά πόσο οι 

σχέσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα και την αντοχή να δημιουργήσουν μια ικανή, 

διαρκή και με γερά θεμέλια οικονομική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις δύο γείτονες - 

χώρες ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιτευχθεί το μέγιστο κοινό συμφέρον 

επιλύνοντας τις πολιτικές τους διαφορές. 
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Ενότητα 2η: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

2.1 Από το παρελθόν μέχρι το Ελσίνκι   

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εναλλάσσονταν στο παρελθόν ανάμεσα σε στάδια 

αισιοδοξίας και αμοιβαίας δυσπιστίας. Εδώ και ογδόντα περίπου χρόνια, οι δύο χώρες 

κατά καιρούς γίνονται φίλες και σύμμαχοι, καθώς και άσπονδοι εχθροί, γεγονός που 

φανερώνει ότι η καθεμία προσδιόρισε την εθνική της ταυτότητα διεξάγοντας 

πολέμους η μία ενάντια στην άλλη. Αν κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό, μπορούμε 

να πούμε ότι στατιστικά, σε 36 χρόνια συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης 

αντιστοιχούν 70 χρόνια συγκρούσεων και ανταγωνισμού10.  

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των ελληνοτουρκικών σχέσεων έγκειται στον 

ψυχολογικό φραγμό που υψώνεται ανάμεσα στις δύο χώρες, γεγονός που εμποδίζει 

την ψύχραιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Ο φόβος, η αίσθηση απειλής 

που βασίζεται στις ιστορικές μνήμες, η αμοιβαία καχυποψία και δυσπιστία ανάμεσα 

σε Έλληνες και Τούρκους καθίστανται τροχοπέδη στις μεταξύ τους σχέσεις. Είναι 

αλήθεια ότι όσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα πολίτη να λησμονήσει ότι οι 

Τούρκοι είναι αυτοί που έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα στο Βυζάντιο, που ξερίζωσαν 

τον Ελληνισμό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, που εισέβαλαν και 

διχοτόμησαν την Κύπρο, άλλο τόσο δύσκολο είναι για έναν Τούρκο να 

συνειδητοποιήσει ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν η θρυαλλίδα για τις 

συνεχείς εξεγέρσεις των υπόδουλων λαών της Βαλκανικής που περικύκλωσαν την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και επέφεραν την καταστροφή της, ότι ο ελληνικός 

στρατός την περίοδο των βαλκανικών πολέμων προκάλεσε τη δραματική συρρίκνωση 

του τουρκικού κράτους, ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που μέχρι πρότινος εμπόδιζε την 

ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση11.  

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την πλήρη άγνοια που έχει η μία χώρα για 

την άλλη αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχέσεων μη γραμμικότητας, 

η οποία μπορεί να ξεπεραστεί αρκεί οι δύο χώρες να λύσουν τις διαφορές τους ώριμα 

και χωρίς διαμεσολάβηση η οποία σίγουρα θα δυσχεραίνει το κλίμα. Συγκεκριμένα, 

                                                 
10 Aydin, Mustafa, Kostas Ifantis, Turkish-Greek Relations. The Security Dilemma in the Aegean, 
(London 2004), Routledge, pp. 67. 
11 Παππάς, Τ., Ελλάδα – Τουρκία: Μια προαιώνια διαμάχη, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, σελ.22. 
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χρειάζεται οι πολιτικές ηγεσίες να δεσμευτούν σε μία μακροχρόνια προσπάθεια στη 

βάση του σεβασμού των κυρίαρχων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.12 

Εκτός από την αρνητική πλευρά των σχέσεων αυτών, πρέπει να υπογραμμιστεί 

ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σηματοδοτήθηκαν και από έντονα ιστορικά 

γεγονότα13 τα οποία δεν πρέπει να μένουν ανυπολόγιστα όταν αναλύονται οι σχέσεις 

των δύο χωρών. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η συμφωνία Βενιζέλου – 

Ατατούρκ στις 12 Ιουλίου 1930 στην οποία οι δύο πρωθυπουργοί εγκαινίασαν μία 

πολιτική καλής γειτονίας ανάμεσα στις δύο χώρες η οποία διήρκησε μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του πενήντα. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η Ελληνική κυβέρνηση 

απάντησε θετικά στο σχέδιο Μπριάν για την δημιουργία ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής 

ένωσης. Συγκεκριμένα, ο έλληνας πολιτικός θεωρούσε ότι η Τουρκία υπο την 

εξουσία του Κεμάλ είχε γίνει αναπόσπαστο τμήμα του δυτικού πολιτισμού και ότι 

έπρεπε να γίνει τμήμα της “Πανευρώπης” ανεξάρτητα από το μέλλον της 

τελευταίας.14 «Η Ελλάς θα απέβλεπε μετά συμπάθειας εις το ενδεχόμενον μιας 

συμμετοχής της Τουρκίας, δυνάμεως ως αυτή βαλκανικής και μεσογειακής, εις την 

ευρωπαϊκήν ομοσπονδιακήν ένωσιν»15, είχε δηλώσει ο Βενιζέλος, σηματοδοτώντας 

την αρχή μιας ελληνοτουρκικής φιλίας στα 1930.  

Ο Βενιζέλος, γράφοντας προς τον Ισμέτ Πασά το 1928, τόνιζε χαρακτηριστικά: 

«η ανάγνωσή της [της επιστολής μου] θα σας επιτρέψει να αντιληφθείτε τις απόψεις 

μου για το όφελος που θα είχαν οι δύο χώρες μας να κανονίσουν τις μεταξύ τους 

σχέσεις πάνω σε μια βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στενής φιλίας που θα τις 

οδηγήσει σε μια εγκάρδια συνεννόηση... Έτσι θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες μέσα 

στις οποίες ένα σύμφωνο φιλίας, όσο το δυνατό ευρύτερης σύλληψης, θα αποτελέσει το 

γερό θεμέλιο της στενής φιλίας και της εγκάρδιας συνεννόησης των δύο χωρών μας». 

Και απαντώντας ο Ισμέτ Ινονού τόνιζε: «…την αμοιβαία μας επιθυμία να 

εδραιώσουμε πάνω σε γερή βάση τις σχέσεις των δύο χωρών μας που δεν έχουν η μία 

                                                 
12 Καζάκος, Π., - Λιαργκόβας, Π., Η Ελληνοτουρκική Οικονομική Συνεργασία, Εκδόσεις Παπαζήση, 
Αθήνα 1997, σελ. 28.  
13 Επίσης, η διαμόρφωση της Βαλκανικής Συμφωνίας με τη Γιουγκοσλαβία και την Ρουμανία το 1934, 
παρείχε στην Τουρκία και στην Ελλάδα την ευκαιρία να ενισχύσουν την διμερή τους συνεργασία σε 
πολυμερές πλαίσιο.  
14 Μαριάς, Ε., Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Β’ έκδοση 2004-
05. 
15 Μαριάς, Ν., Διαπραγματευόμενοι την Ειρήνη: Η απόφαση του Ελσίνκι για την Ευρωπαϊκή Προοπτική 
της Τουρκίας υπό το φως θεωριών της Ολοκλήρωσης, σελ. 26, στο Καζάκος, Π., Λιαργκόβας, Π., 
Μαριάς, Ν., Μποτσίου, Κ., Πολυχρονάκη, Κ., Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Τουρκίας, 
Εκδόσεις Ι. Σιδερής, Αθήνα 2001. 



 22

απέναντι στην άλλη καμιά οποιαδήποτε εδαφική βλέψη. Δημιουργήσαμε ήδη ένα 

πρόσφορο κλίμα για την καθιέρωση μιας μόνιμης φιλίας...Το ιδεώδες της ειρήνης, με το 

οποίο διαρκώς είναι δεμένη η Τουρκία, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να 

πραγματοποιηθεί παρά με την έντιμη τήρηση και τη σχολαστική εφαρμογή των 

συνθηκών και των συμφωνιών...»16. Ως επακόλουθο, λοιπόν, του ανοίγματος του 

Βενιζέλου προς την Τουρκία το 1928, υπογράφτηκαν στην Άγκυρα οι παρακάτω 

συμφωνίες: Συμφωνία περί του τρόπου εφαρμογής της Εν Λωζάννη 

υπογραφείσης συμβάσεως περί ανταλλαγής ελληνοτουρκικών πληθυσμών 

(10/06/1930), Ελληνοτουρκική Συνθήκη φιλίας, ουδετερότητας, διαλλαγής και 

διαιτησίας (30/10/1930), Πρωτόκολλο περί περιορισμού των ναυτικών 

εξοπλισμών (30/10/1930) και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Εγγυήσεως 

(14/9/1933).17 

Προκύπτει, λοιπόν, το γεγονός ότι στην ιστορία οι κοινές μνήμες των δύο λαών 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα μεταξύ τους σχέσεις όσον αφορά 

την διαδικασία αμοιβαίας προσέγγισης και ολοκλήρωσης. Υπο αυτό το πρίσμα, όμως, 

ένα ερώτημα γεννιέται: κατά πόσο οι ίδιες σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και 

εμπιστοσύνης μπορούν να λάβουν μέρος στις μέρες μας, μετά από εβδομήντα και 

πλέον χρόνια σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και βεβαίως δεδομένων όλων των 

γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε αυτό το διάστημα; Μία πιθανή απάντηση 

μπορεί να δοθεί μόνο από την Συμφωνία του Ελσίνκι η οποία σηματοδοτεί την 

συνέχεια στις προσπάθειες των δύο μεγάλων ηγετών, Βενιζέλου – Ατατούρκ. 

Πριν, όμως την περιβόητη Συμφωνία του Ελσίνκι, είναι σημαντική η αναφορά 

στο «πνεύμα του Νταβός». Δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν, το Νταβός Ι τον 

Ιανουάριο του 1988, μεταξύ των πρωθυπουργών Α. Παπανδρέου και Τουργκούτ 

Οζάλ, που είχε ως επίκεντρο την εξεύρεση λύσεων στις ελληνοτουρκικές διαφορές 

και το Νταβός ΙΙ τον Δεκέμβριο του 1992, μεταξύ των πρωθυπουργών Κ. 

Μητσοτάκη και Τ. Τσιλλέρ, που επιβεβαίωσε το πνεύμα καλής θελήσεως της πρώτης 

συνάντησης.  

                                                 

16 Βλ. www.Apodimos.com, Άρθρα 2006, Ιούνιος 2006, Η συνάντηση Μπακογιάννη – Γκιουλ στην 
Τουρκία στηρίζει την αποκλιμάκωση με 7 συμφωνίες, του Ξενοφώντα Φαφούτη. 

17 Ό. π., σημ. 15, σελ. 28. 
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Στην πρώτη συνάντηση - στην οποία η Τουρκία διπλωματικά νίκησε, οι 

επιχειρηματίες ενενήντα ένα ελληνικών και τουρκικών επιχειρήσεων συνέστησαν 

επιτροπή οικονομικής συνεργασίας η οποία εξέτασε τις όποιες δυνατότητες υπήρχαν 

για την βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Επίσης, συστάθηκε και μία δεύτερη 

επιτροπή με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων, την διερεύνηση των 

δυνατοτήτων και την εξεύρεση οριστικών λύσεων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε 

ένας κατάλογος θεμάτων που συζητήθηκαν τα οποία στόχευαν στην διαμόρφωση 

ενός θετικού κλίματος για την πιο επώδυνη αντιμετώπιση των πολιτικών διαφορών 

των χωρών. Ο κατάλογος αφορούσε τη διευκόλυνση εμπορικών συναλλαγών, τις 

μικτές επιχειρήσεις, τη συνεργασία στις επικοινωνίες, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, 

την ίδρυση ελληνοτουρκικού επιμελητηρίου κλπ.  

Στην δεύτερη συνάντηση, τονίστηκε το καλό κλίμα των συνομιλιών 

αποφεύγοντας αναφορές σε επίμαχα θέματα. Ωστόσο, οι πρωθυπουργοί 

επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους για την σύναψη συμφωνίας φιλίας, καλής 

γειτονίας και συνεργασίας. Το θετικό για την ελληνική πλευρά ήταν η εκτενής, αν και 

γενικόλογη, συζήτηση για το Κυπριακό.  

Βέβαια, παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ως 

ελάχιστη προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δεν 

μπορεί να ειπωθεί ότι οι δυο παραπάνω συναντήσεις οδήγησαν στην πραγματοποίηση 

των παραπάνω θεμάτων και άρα στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. 

Απλά ανέδειξαν τις δυνατότητες για συνεργασία αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωσαν ότι 

με βάση τις τότε πολιτικές συνθήκες τα περιθώρια συνεργασίας ήταν σε μεγάλο 

βαθμό περιορισμένα.  

Πριν τις παραπάνω συναντήσεις αλλά και μετά από αυτές, ακολούθησαν και 

άλλες όπως Σεπτέμβριος του 1933, Φεβρουάριος 1959, Μάιος 1959, Μάιος 1988, 

Μάιος του 1997 κλπ. στις οποίες τονίζεται και ενδυναμώνεται η προσπάθεια για την 

καλυτέρευση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και την εξεύρεση δίκαιων λύσεων μέσω 

των πολιτικών ηγεσιών18. Όμως, η κατάληξη όλων αυτών των συναντήσεων και 

συμφωνιών είναι η Συμφωνία του Ελσίνκι, το Δεκέμβριο του 1999, η οποία μέσα 

από την δημιουργία εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με σκοπό την 

ένταξη της τελευταίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέβαλε καθοριστικά στην 

                                                 
18 Για τις συναντήσεις κορυφής Ελλάδας – Τουρκίας από το 1930 έως το 1997, βλέπε 1ο Παράρτημα. 
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ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας, κάτι που αναμενόταν όλα αυτά τα 

χρόνια. 

2.2 Από το Ελσίνκι μέχρι και σήμερα 

Οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν ως αφετηρία την Συμφωνία Σύνδεσης ή, 

όπως ονομάστηκε, Συμφωνία της Άγκυρας η οποία υπογράφτηκε στις 12 

Σεπτεμβρίου 1963 – δύο χρόνια μετά τη Συμφωνία της Ελλάδας – και τέθηκε σε 

εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 1964. Όπως σημειώνει η Meltem Bac, «δυστυχώς και οι 

δύο πλευρές υπέγραψαν τη συμφωνία για πολιτικούς λόγους. Για την Τουρκία ήταν 

αναγκαία για να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη, ενώ για την τότε Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) ήταν ο μόνος τρόπος για να τραβήξει έναν στρατηγικό 

σύμμαχο και να ισορροπήσει την σχέση Ελλάδας – Τουρκίας».19 

Η Τουρκία υπέβαλε επίσημα αίτηση ένταξης στην Ε.Ε. στις 14 Απριλίου 1987 η 

οποία δεν έγινε δεκτή λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων που έπρεπε να 

εκπληρώσει η χώρα. Τελικά, ύστερα από πολλά σημαντικά γεγονότα και προσπάθειες 

για ένταξη, η ημερομηνία που καθόρισε το πλαίσιο των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων και η οποία μετέβαλλε ολόκληρο το πολιτικό και όχι μόνο 

σκηνικό είναι η 10η Δεκεμβρίου 1999, η ημέρα που η Ελλάδα εγκατέλειψε το βέτο 

ενάντια της Τουρκίας για διπλωματικό σκοπό. Στο Συμβούλιο Κορυφής στο 

Ελσίνκι, η Τουρκία, εισερχόμενη στην διαδικασία του οικονομικού και πολιτικού της 

εκσυγχρονισμού, αναγνωρίζεται επισήμως ως υποψήφια προς ένταξη χώρα στην προς 

Ανατολάς διεύρυνση της Ε.Ε. στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Το 

γεγονός αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας στρατηγικής για την Τουρκία της οποίας 

στόχος ήταν να ενθαρρύνει και να στηρίξει κατάλληλα την μεταρρυθμιστική της 

πρόοδο μέσω όχι μόνο της οικονομικής συνεργασίας αλλά και άλλων ουσιωδών 

μορφών συνεργασίας.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της χώρας ήταν ο σχεδιασμός 

του εθνικού προγράμματος για την υιοθέτηση του Κοινοτικού Κεκτημένου της 

ένωσης ώστε να πετύχει την εναρμόνιση της νομοθεσίας της με την Ε.Ε.. Λόγω του 

γεγονότος ότι στην Συνάντηση Κορυφής στο Ελσίνκι αποφασίσθηκε η τελική ένταξη 

                                                 
19 Meltem Mugtuler – Bac, Turkey’s Relations with a Changing Europe, Manchester University Press, 
1997, σελ. 54. 



 25

της Κύπρου στην Ε.Ε., ανεξαρτήτως της επίλυσης του Κυπριακού, δημιουργήθηκε το 

έδαφος για τον ανοιχτό διάλογο και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις 

ελληνοτουρκικές διαφορές, πράγμα το οποίο έδινε το προβάδισμα στην Ελλάδα.  

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, ενώ μέχρι τότε τασσόταν κατά 

της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε., συνειδητοποιώντας ότι θα μπορέσει ευκολότερα 

να λύσει τις διαφορές της με την γείτονα χώρα, από το 1996 και μέχρι σήμερα έχει 

αλλάξει εξ ολοκλήρου την πορεία της εξωτερικής της πολιτικής, με την προσδοκία 

της εκπλήρωσης των στόχων της20. Τι ήταν αυτό, όμως, που προκάλεσε αυτή την 

θεμελιώδη μεταβολή στην εξωτερική πολιτική της χώρας; Τρία σημαντικά στοιχεία  

μπορούν να αποδοθούν: α) μία επανεκτίμηση των εθνικών συμφερόντων της χωράς, 

β) οι νέες πραγματικότητες του “παγκοσμιοποιημένου” κόσμου και γ) οι πολιτικές 

δυνάμεις που περιβάλλουν την περιοχή μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου21. Είναι 

σημαντική η δήλωση του τότε υπουργού Εξωτερικών Γ. Α. Παπανδρέου, «Το Ελσίνκι 

δεν είναι η νίκη του ενός ή η ήττα του άλλου. Το Ελσίνκι είναι μία νίκη προς το κοινό 

συμφέρον»22. Και έτσι και έγινε.. 

Βασικό στοιχείο της Συμφωνίας του Ελσίνκι είναι η ομαλοποίηση των σχέσεων 

Ελλάδος – Τουρκίας η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την δημιουργία συγκροτημένων 

μορφών οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Όταν 

αναφερόμαστε στην έννοια ομαλοποίηση, εννοούμε την επίλυση των 

ελληνοτουρκικών διαφορών μέσα από το ευρωπαϊκό πρίσμα, πράγμα το οποίο οδηγεί 

στην κάθε μορφής ολοκλήρωση μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, εκτός των άλλων, η 

απόφαση του Ελσίνκι έθετε ως καταληκτική ημερομηνία τα τέλη του 2004 για την 

επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών με εξωδικαστικούς τρόπους αφού αμέσως 

μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανελάμβανε έντονο ρυθμιστικό ρόλο. 

Στην περίοδο που ακολούθησε την συμφωνία αυτή, από το 1999 μέχρι σήμερα, 

οι σχέσεις των δύο χωρών διακρίνονται από σταθερότητα. Η Ελλάδα συνεχίζει με 

σθένος να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και η Τουρκία από την 
                                                 
20 Για την πλήρη αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας ως προς την ένταξη της Τουρκίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπε ενότητα 5η. 
21 Κοτσιαρός, Α., The change of Greek foreign policy towards Turkey: the Greek official political 
discourse, Working paper, University of Athens, January 2006, σελ. 11. 
22 Ό. π., σημ.15, σελ. 83. 
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πλευρά της συνεχίζει τις προσπάθειες συμμόρφωσης με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με απώτερο σκοπό την πλήρη ένταξη.  Η κατάσταση αυτή αποδεικνύεται 

μέσα από τις συμφωνίες σε τομείς χαμηλής πολιτικής που καλύπτουν όχι μόνο 

θέματα οικονομικού αλλά και κοινωνικού και πολιτισμικού περιεχομένου. Το 

ζητούμενο είναι η επιτυχία στο πεδίο της χαμηλής πολιτικής να οδηγήσει σε 

εκχείλιση και στο πεδίο της υψηλής πολιτικής, πράγμα το οποίο θα σηματοδοτήσει 

την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών οι οποίες μέχρι και σήμερα 

παραμένουν, διαστρεβλώνοντας την γενικότερη εικόνα της ολοκλήρωσης της 

ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Με άλλα λόγια, η οικονομική κυρίως συνεργασία και 

η βαθμιαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο χωρών μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στη 

μείωση και εξάλειψη του ενδεχομένου μιας σύγκρουσης και στην επίλυση των 

υπαρχόντων προβλημάτων.  

Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ένα ακόμα γεγονός το οποίο συμβάλλει 

ολοκληρωτικά στην διαμόρφωση θετικών σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας: το 1999 δύο 

καταστροφικοί σεισμοί έπληξαν τις δύο χώρες, 17 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου του 

1999, την Τουρκία  - Ισμίτ και την Ελλάδα  - Αθήνα, αντίστοιχα, γεγονός που άλλαξε 

ουσιαστικά τις διμερείς τους σχέσεις. Το αποτέλεσμα των σεισμών ήταν τα 

αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους πληγέντες που εκφράστηκαν 

μέσα από την δημιουργία ομάδων διάσωσης, γιατρών και άλλων οι οποίοι συν – 

εργάστηκαν στο πλαίσιο της αλληλοβοήθειας που έδινε την ευκαιρία έκφρασης 

αισθημάτων ανάμεσα στους δύο λαούς23. Το συμπέρασμα και πάλι το ίδιο: η 

συνεργασία και σε αυτό το επίπεδο απέδωσε καρπούς, υποστηρίζοντας ότι το 

θετικό κλίμα είναι μονόδρομος στις σχέσεις των δύο λαών.  

Όπως κατέστη φανερό, τα παραπάνω γεγονότα του 1999 απέδειξαν ότι η 

ιστορική σελίδα στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας αλλά και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Τουρκίας έχει γυρίσει μια για πάντα. Πλέον, το ελληνοτουρκικό ζήτημα 

μετά το Ελσίνκι έχει καταστεί περισσότερο άμεσα ευρωπαϊκή υπόθεση.  Το μόνο που 

απομένει είναι το πώς θα αξιοποιήσει η κάθε πλευρά ή και οι δύο χώρες μαζί τις νέες 

δυνατότητες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των διμερών σχέσεων πάντα σε 

συνάρτηση με το σχετικό κάθε φορά ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
                                                 
23 Rumelini, Bahar, «Civil Society and the Europeanization of Greek – Turkish Cooperation», South 
European Society & Politics, Vol. 10, No.1, April 2005, pp. 45 – 56.  
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Στο σημείο αυτό, πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι απαραίτητη μια σύντομη 

αναφορά στις βασικές διαφορές των δύο χωρών, οι οποίες καθίστανται τροχοπέδη σε 

ολόκληρη την παράλληλη πορεία τους μέχρι και τις μέρες μας. 

2.3 Οι Ελληνοτουρκικές διαφορές  - Μια σύντομη ανασκόπηση 

Από το 1973 και έπειτα, οι δύο χώρες βρίσκονται σε μία συνεχή ένταση λόγω 

συγκεκριμένων διαφορών που προσπαθούν να επιλύσουν εδώ και χρόνια. Συνοπτικά, 

οι ελληνοτουρκικές διαφορές ή διαφορετικά τα σημεία τριβής χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες24:  

 Το πιο βασικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών που επηρέαζε και επηρεάζει τις 

σχέσεις τους είναι το πολιτικό ζήτημα της Κύπρου. Το γνωστό σε όλους Κυπριακό 

έφτασε στο αποκορύφωμα με την τουρκική εισβολή και κατάληψη του Βορείου 

τμήματος του νησιού το 1974. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο θεωρείται διεθνώς 

ένα από τα δυσκολότερα τοπικά προβλήματα της διεθνούς κοινότητας από το 1945 

έως και τις ημέρες μας, και δεν έχει λυθεί παρόλο που η Κύπρος εντάχθηκε αδιαίρετη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Απρίλιο του 2004, η άρνηση των Ελληνοκυπρίων στο 

δημοψήφισμα για την αποδοχή του σχεδίου Ανάν κάθε άλλο παρά συνέβαλε στην 

επίλυση του προβλήματος. Η επίλυση του προβλήματος, το οποίο συνίσταται στην 

κατοχή από την Τουρκία τμήματος εδάφους κράτους-μέλους της Ε.Ε., στην 

παραμονή τουρκικού στρατού στην νήσο και στη συνεχιζόμενη εισροή Τούρκων 

εποίκων κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητας και των αρχών της Ε.Ε., 

αδιαμφισβήτητα θα συνέβαλλε στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.  

 Είναι σημαντική η αναφορά στην τριβή που δημιουργείται ανάμεσα στους δύο 

λαούς από τις ιστορικές τους μνήμες και εμπειρίες λόγω διεκδικήσεων – εδαφικών 

και μη – συγκρούσεων και γενικότερων εχθροπραξιών, γεγονότα που παραμένουν 

αναλλοίωτα και για τις δύο πλευρές. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι 

                                                 
24 Για τις ελληνοτουρκικές διαφορές βλέπε: Υπουργείο Εξωτερικών 
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/elGR/Policy/Geographic+Regions/SouthEastern+Europe/Turkey/
History/, Ηρακλείδης, Αλέξης, Η Ελλάδα και ο Εξ Ανατολών Κίνδυνος, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2001, 
σελ. 195 – 315, Χρήστου, Γ. – Χρήστου, Π., Ελληνοτουρκική Διένεξη, Κείμενα Στρατηγικών Μελετών 
2, Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2000, σελ. 25 – 169. 
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μειονότητες στις δύο χώρες – μουσουλμανική στην Θράκη και ελληνική στην 

Κωνσταντινούπολη – οι οποίες συνιστούν εστίες σύγκρουσης για τα δύο κράτη. Δεν 

αποτελούν διαφορά αλλά ένα λεπτό ζήτημα που απαιτεί πιστή εφαρμογή των διεθνών 

κανόνων. Επίσης, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης η οποία όσο παραμένει κλειστή 

τόσο αναθαρρούν αυτοί που επιδιώκουν να ξαναπαγώσουν της σχέσεις της Τουρκίας 

με τη Δύση, βεβαιώνοντας ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι ανύπαρκτη στη χώρα, 

και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ζήτημα στο οποίο αν η Τουρκία αποφάσιζε μια 

θετική κίνηση, το όφελος που θα αποκόμιζε θα ήταν τεράστιο και το κόστος ελάχιστο 

στην παρούσα πολιτική συγκυρία. Επιπρόσθετα, το Κουρδικό ζήτημα του οποίου 

αποκορύφωμα ήταν η υπόθεση Οτσαλάν το 1992. Αυτό το σημείο δεν αποτελεί 

αυθύπαρκτη διαφορά αλλά παρεπόμενη που δημιουργήθηκε στον κλίμα του ψυχρού 

πολέμου που επικρατούσε μέχρι το 1999 ανάμεσα στις δύο χώρες. 

 Τέλος, υπάρχουν και οι διαφορές που βασίζονται σε εθνικά - εδαφικά 

συμφέροντα τα οποία θεωρούνται μείζονος σημασίας για τις δύο κυβερνήσεις. 

Απαριθμούνται στα εξής: 

 Η υφαλοκρηπίδα: Η ελληνοτουρκική διαφορά για την υφαλοκρηπίδα του 

Αιγαίου χρονολογείται από το Νοέμβριο 1973, όταν δημοσιεύθηκε στην 

Τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση παραχώρησης στην κρατική 

τουρκική εταιρεία πετρελαίων αδειών διεξαγωγής ερευνών σε υποθαλάσσιες 

περιοχές πλησίον ελληνικών νήσων. Αφορά στην οριοθέτηση της αποκλειστικής 

ιδιοκτησίας μεταξύ των δύο παράκτιων χωρών. Το ζήτημα έγκειται στην 

οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σε δύο συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή αφενός στη 

θαλάσσια προέκταση της συνοριακής γραμμής στη Θράκη και αφετέρου στα 

πλησίον της Τουρκικής ακτής ευρισκόμενα νησιά του Βορείου και Ανατολικού 

Αιγαίου και στη Δωδεκάνησο. Δεν αφορά σαφώς σε ολόκληρη την υφαλοκρηπίδα 

του Αιγαίου. Το θέμα αυτό παραμένει άλυτο καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν 

καταφέρει να έρθουν είτε σε διακρατική συμφωνία είτε μέσω του Διεθνούς 

Δικαστηρίου της Χάγης σε μία κοινή απόφαση. Η Ελλάδα θεωρεί την οριοθέτηση 

της υφαλοκρηπίδας ως τη μόνη νομική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών και 

συνεπώς προκρίνει τη δικαστική διευθέτησή της.  

 Η στρατιωτικοποίηση των νήσων του ανατολικού Αιγαίου: Το στρατιωτικό 

καθεστώς των ελληνικών νησιών του Αν. Αιγαίου δεν είναι ενιαίο και διέπεται 

από διαφορετικές Διεθνείς Συμφωνίες: για τα νησιά Λήμνο και Σαμοθράκη από 

τη Σύμβαση της Λωζάννης για τα Στενά του 1923, η οποία αντικαταστάθηκε με 
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τη Σύμβαση του Montreux του 1936, για τα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και 

Ικαρία από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και για τα Δωδεκάνησα 

από τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947. Το πρόβλημα, λοιπόν, πηγάζει 

από το γεγονός ότι Ελλάδα και Τουρκία ερμηνεύουν διαφορετικά τις συνθήκες 

και αναφέρονται η κάθε μία σε άλλη συνθήκη όταν μιλάνε για την 

στρατιωτικοποίηση ή μη των εν λόγω νησιών. 

 Η αιγιαλίτιδα ζώνη – χωρικά ύδατα: Η οριοθέτηση στην περιοχή των 

Δωδεκανήσων προκύπτει συμβατικά από τη Συμφωνία της 4ης  Ιανουαρίου 1932 

και το Πρωτόκολλο της 28ης Δεκεμβρίου 1932 μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας. Η 

Ελλάδα υπεισήλθε ως διάδοχο κράτος στις σχετικές ρυθμίσεις των συμφωνιών 

αυτών, βάσει του άρθρου 14(1) της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων της 10ης 

Φεβρουαρίου 1947, που εκχωρεί την κυριαρχία των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης, η έκταση των χωρικών 

υδάτων ήταν στα τρία μίλια. Η επέκταση στα έξι ναυτικά μίλια έγινε με την 

Συνθήκη του Montreux το 1936, χωρίς να φέρει αντίρρηση η Τουρκία, η οποία 

μάλιστα δεν ακολούθησε τότε την Ελλάδα, αλλά προέβη στην επέκταση μετά από 

τριάντα χρόνια, το 1964. Στην εποχής μας, η διαφορά αυτή έγκειται στο 

ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας από τα έξι μίλια που 

είναι σήμερα στα δώδεκα που νομικά δικαιούται και την αντίρρηση που φέρνει σ’ 

αυτό το ενδεχόμενο η Τουρκία. Πρόκειται για μια δυνατότητα που δίνεται στην 

Ελλάδα από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982). Η Ελλάδα 

υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί στην επέκταση αυτή για λόγους 

προαγωγής των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Αν όμως, αποφασίσει 

να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, τότε πρακτικά θα διπλασιάσει την κυριαρχία της 

στα ύδατα του Αιγαίου από 35% σε 63,9%. Το κύριο πρόβλημα αποτελεί το 

γεγονός πως δεν έχουν οριοθετηθεί τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο χωρών 

από τον Έβρο έως και το Καστελόριζο. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι μια διεύρυνση 

εκ μέρους της Ελλάδας θα μετέτρεπε το Αιγαίο σε «ελληνική λίμνη», κάτι που 

δεν θα συνέφερε όχι μόνο την Τουρκία αλλά και πολλές άλλες χώρες.  

 Γκρίζες Ζώνες: Την καινοφανή θεωρία περί "γκρίζων ζωνών" ανέπτυξαν 

Τούρκοι αξιωματούχοι από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Η θεωρία αυτή 

"επανερμηνείας" των διεθνών Συνθηκών συνίσταται στην αμφισβήτηση της 

ελληνικής κυριαρχίας σε μία σειρά νήσων, νησίδων και βραχονησίδων στο 

Αιγαίο. Ειδικότερα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η ελληνική κυριαρχία εκτείνεται 
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μόνο σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου τα οποία αναφέρονται ονομαστικά στα 

κείμενα των Συνθηκών με τις οποίες αυτά τα νησιά παραχωρήθηκαν στην 

Ελλάδα. Το διεθνές νομικό πλαίσιο, ωστόσο, με το οποίο ρυθμίσθηκαν τα θέματα 

κυριαρχίας στην περιοχή μετά τους Παγκοσμίους Πολέμους (Συνθήκες Λωζάννης 

1923 και Παρισίων 1947) είναι απολύτως σαφές.  

 Η Περίπτωση των Ιμίων - Kardak: Η ελληνική κυριαρχία επί των Ιμίων 

προκύπτει από τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, τη Συνθήκη των Παρισίων 

του 1947 και τις Ιταλο-τουρκικές Συμφωνίες του 1932. Συγκεκριμένα, βάσει της 

Συνθήκης της Λωζάννης, τα Ίμια μαζί με όλο το Δωδεκανησιακό σύμπλεγμα 

περιήλθαν στην Ιταλία. Και στην συνέχεια, βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των 

Παρισίων του 1947, η κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων, συμπεριλαμβανομένων 

των Ιμίων, περιήλθε από την Ιταλία στην Ελλάδα. Την ελληνικότητα του 

συμπλέγματος των βραχονησίδων Ίμια καταδεικνύουν δύο χάρτες οι οποίοι τις 

τοποθετούν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο πρώτος αφορά απόρρητο 

στρατιωτικό χάρτη του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που 

εκδόθηκε το 1969 και ο δεύτερος χάρτης έχει εκδοθεί από την Αμερικανική 

Αεροπορική Δύναμη. Οι χάρτες αυτοί αποδεικνύουν πως η Τουρκία είχε πλήρως 

αναγνωρίσει την ελληνικότητα των βραχονησίδων, τις οποίες τοποθετούσε στους 

χάρτες του Γενικού της Επιτελείου από την πλευρά της Ελλάδας.  

 Ο εναέριος χώρος: Το εν λόγω πρόβλημα μοιάζει με το πρόβλημα της 

αιγιαλίτιδας ζώνης, όπου η Ελλάδα παρουσιάζει το παράδοξο φαινόμενο να έχει 

εναέριο χώρο μεγαλύτερο (10 μίλια) από τα χωρικά της ύδατα. Η διεύρυνση από 

τα τρία στα δέκα μίλια έλαβε χώρα το 1931 και είχε γίνει τότε αποδεκτή από την 

Τουρκία σε μια εποχή φιλικών σχέσεων για τις δύο χώρες. Το αποτέλεσμα της μη 

επίλυσης είναι ότι η Τουρκία αμφισβητεί την υπάρχουσα κατάσταση και προκαλεί 

συνεχώς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από το 1975, δείχνοντας 

έτσι τη δυσαρέσκεία της και αναζητώντας τη μετατροπή της. 

 Το FIR (Flight Information Region) Αθηνών: Στις 7 Δεκεμβρίου 1944 

υπογράφηκε στο Σικάγο η Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που 

προέβλεπε την ίδρυση ενός Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). 

O ICAO οριοθέτησε τα σύνορα των περιοχών ευθύνης για τον έλεγχο του 

εναερίου χώρου στις χώρες που είναι μέλη του FIR. Το FIR Αθηνών 

οριοθετήθηκε στο πλαίσιο των περιοχικών συνδιασκέψεων αεροναυτιλίας 

Ευρώπης των ετών 1950, 1952 και 1958. Το FIR Αθηνών καλύπτει ολόκληρο τον 
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ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και επιπλέον διάσπαρτα τμήματα του διεθνούς 

εναερίου χώρου. Σύμφωνα με τους κανόνες του ICAO και τη διεθνή πρακτική, η 

Ελλάδα απαιτεί, για λόγους ασφάλειας των πολιτικών πτήσεων, όλα τα 

αεροσκάφη, πολιτικά και στρατιωτικά, να υποβάλουν σχέδια πτήσεως πριν από 

την είσοδό τους στο FIR Αθηνών. Στο Αιγαίο, η Ελλάδα έχει τη συγκεκριμένη 

αρμοδιότητα μέχρι το σημείο μεταξύ τουρκικής ακτής και ελληνικών νήσων του 

ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία που στις αρχές δεν είχε αντιδράσει στη 

συγκεκριμένη κατάσταση, άρχισε να φέρνει αντιρρήσεις και να ζητά αναθεώρηση 

της κατάστασης, πράγμα που δεν έχει αποσύρει μέχρι τις μέρες μας25. 

Η παραπάνω συνοπτική αναφορά παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα των διαφορών των 

δύο χωρών. Είναι προφανές ότι η πηγή του προβλήματος είναι το γεγονός ότι η κάθε 

χώρα αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τη κατάσταση και θεωρεί κάποια 

προβλήματα σημαντικά και κάποια άλλα όχι. Λόγου χάριν, η Ελλάδα βλέπει ως 

πρόβλημα το Κυπριακό και την υφαλοκρηπίδα, ενώ η Τουρκία από την πλευρά της 

ανησυχεί για το γενικότερο πρόβλημα στο Αιγαίο.  

Γενικά, επικρατεί μια αντίληψη που υποστηρίζει ότι η ελληνοτουρκική διένεξη 

δεν οφείλεται τόσο στις διαφορές αυτές καθαυτές αλλά στους ψυχολογικούς και 

εσωτερικούς παράγοντες όπως έντονη καχυποψία, φόβους για την εθνική ασφάλεια, 

εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες κλπ. Και αυτό είναι γεγονός. Πάντως, οι λύσεις 

για τις διαφορές αυτές είναι υπαρκτές  - εκτός του Κυπριακού που αποτελεί ένα πολύ 

ιδιόμορφο ζήτημα - και για να είναι αμοιβαία αποδεκτές πρέπει να ικανοποιούν 

πλήρως και τα δύο μέρη. Εξάλλου, αν αναλογιστούν οι δύο πλευρές τι τους έχει 

κοστίσει τα τελευταία πενήντα χρόνια η αντιπαράθεσή τους τόσο στο Αιγαίο όσο και 

στην Κύπρο, και αν το αποτέλεσμα το συγκρίνουν με τα όσα θα τους προσέφερε η 

διαμόρφωση και συνέχιση μιας ομαλής και ειλικρινούς σχέσης, τότε είναι βέβαιο ότι 

οι αμοιβαίες και οριστικές λύσεις στα τωρινά τους προβλήματα θα επισφράγιζαν το 

τέλος της επί δεκαετιών ελληνοτουρκικής διένεξης.    

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι τα ζητήματα αυτά άρχισαν να παίρνουν νέα τροπή 

μετά την Συμφωνία του Ελσίνκι το 1999 και σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η αλλαγή 

της στάσης της Ελλάδας ως προς την εξωτερική της πολιτική έναντι της γειτονος. 

                                                 
25 Ό. π., σημ. 24, Ηρακλείδης, Αλέξης, Η Ελλάδα και ο Εξ Ανατολών Κίνδυνος, Εκδόσεις Πόλις, 
Αθήνα 2001, σελ. 202-225. Επίσης, βλ. Βερέμης, Θάνος, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 1453-
2003, ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2003, σελ. 137-155. 
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Συγκεκριμένα, το νέο διεθνές περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και ο ευρωπαϊκός 

προσανατολισμός της Τουρκίας συνιστούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο χαράσσεται η 

ελληνική εξωτερική πολιτική. Η ευχή και των δύο λαών έγκειται στο γεγονός ότι ο 

ειλικρινής διάλογος και η διμερής συνεργασία ανάμεσα τους θα συμβάλλουν στην 

διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Άλλωστε, η επίλυσή 

τους, η οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία «win – win situation», ήτοι ως μια 

κατάσταση αμοιβαίου οφέλους και ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος βάσει του 

οποίου μπορούν να βγουν κερδισμένες και οι δύο πλευρές, θα δημιουργήσει μια νέα 

δυναμική πολύ μεγαλύτερη απ’ αυτήν που μπορεί να έχει η Ελλάδα και η Τουρκία 

χωριστά.  

 

Ενότητα 3η: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ 
 

Το επίπεδο των οικονομιών των δύο χωρών αποτελεί σημαντική ένδειξη της 

ανάπτυξης της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας. Έτσι, για την όσο το 

δυνατόν πλήρη κατανόηση της τελευταίας, είναι απαραίτητη η εκτενής αναφορά στην 

οικονομία της κάθε χώρας χωριστά. Στόχος, λοιπόν, της παρούσας ενότητας αποτελεί 

η παρουσίαση των σημαντικότερων μακροοικονομικών και νομισματικών μεγεθών 

της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπως επίσης και της αναπτυξιακής πορείας που έχουν 

διαγράψει και των επιδόσεων τους, ούτως ώστε να σχηματιστεί μια γενική εικόνα της 

σημερινής κατάστασης και να προϊδεάσει για τις μελλοντικές τάσεις των βασικών 

μεγεθών τα οποία επηρεάζουν άμεσα το συσχετισμό και την ισορροπία ισχύος μεταξύ 

των δύο κρατών.  

3.1 Η Ελληνική Οικονομία 

Τα τελευταία χρόνια, η επιτυχής εφαρμογή της σταθεροποιητικής πολιτικής είχε 

ως αποτέλεσμα την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης, δίνοντας τη δυνατότητα στην 

Ελλάδα να καταστεί το δωδέκατο μέλος της ευρωζώνης και να υιοθετήσει το ευρώ ως 

νόμισμα. Με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος και την συμμετοχή της Ελλάδας 

στην ΟΝΕ το 2000, η πορεία της ελληνικής οικονομίας έχει μεταβληθεί ριζικά και μη 

αναστρέψιμα, παρέχοντας στην χωρά σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα τόσο 
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στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό πεδίο. Έτσι, η οικονομία της, η οποία συνδέεται 

οργανικά με τις οικονομίες των ανεπτυγμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί από μόνο του παράγοντα εγγύησης της περαιτέρω 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας – καθίσταται λιγότερο ευάλωτη καθώς 

θωρακίζεται έναντι των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης κρίσης μεταξύ των δύο χωρών. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι την τελευταία δεκαετία, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται 

µε ταχείς ρυθµούς, γεγονός το οποίο θεωρείται προϋπόθεση αν η χώρα επιθυμεί να 

διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της τόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με ολόκληρο τον κόσμο.  

Πριν την ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών για την τρέχουσα 

περίοδο, σημαντική είναι η αναφορά στο επίπεδο ανάπτυξης τις προηγούμενες 

δεκαετίες, γεγονός που βοηθά στην σύγκριση του επιπέδου της οικονομίας σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους και στην ανάδειξη της βελτίωσης της οικονομίας.  

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η ελληνική οικονομία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη 

τη μεταπολεμική περίοδο με αποτέλεσμα σήμερα να κατατάσσεται μεταξύ των  

χωρών του κόσμου με σημαντική βελτίωση και η με διαφορά πλουσιότερη χώρα των 

Βαλκανίων. Την περίοδο 1951 – 1997, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ 

ήταν της τάξεως 4.5% με πολλές διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις, όπως φαίνεται 

και στο γράφημα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, 
1951-1997 

 
Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική,                
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 104. 
 

Η διάρθρωση του ΑΕΠ άλλαξε με τον τριτογενή τομέα να παίρνει το 

προβάδισμα. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Πηγή: Κόλλιας, Χ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική, Εκδόσεις Πατάκη, 
Αθήνα 2001, σελ. 105. 

 
Κομβικό σημείο στην ανάλυση της οικονομίας της χώρας αποτελεί η δεκαετία 

του 1970, όπου ο ρυθμός μεγέθυνσης μειώνεται στο 2.4%, περνώντας σε μία 

κατάσταση στασιμότητας με συμπτώματα αποβιομηχάνισης, υψηλό πληθωρισμό και 

συσσωρευμένα χρέη (1979 – 1994/95) (Πίνακας 3.1.1). Ακολούθησαν αλλεπάλληλα 

σταθεροποιητικά προγράμματα με στόχο την επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών και 

τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του διεθνούς 

ανταγωνιστικού και παγκοσμιοποιημένου  οικονομικού περιβάλλοντος26. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1:ΡΥΘΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Περίοδος Ποσοστό μεγέθυνσης 

1954 – 1973 6.9% 

1974 – 1996 2.1% 

1960 – 1969 7.3% 

1970 – 1979 5.4% 

1980 – 1989 1.8% 

1990 – 1996 1.2% 
Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική,             
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 107. 

 

Στην σημερινή εποχή που μας αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό και συγκεκριμένα 

την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς 
                                                 
26 Κόλλιας, Χ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική, Εκδόσεις Πατάκη, 
Αθήνα 2001, σελ. 104 – 108. 
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ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη. Το 2005, ο ρυθμός ανάπτυξης 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1,7%, στην ευρωζώνη 1,4% και στην 

Ελλάδα 3,7%.  Επίσης, το 2006 ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας έφτασε το 4,3% - 1,6 

εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,7%) - παρά τις 

υψηλές τιμές πετρελαίου και τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ευρωζώνης. Για 

αυτούς τους λόγους, το 2006 χαρακτηρίστηκε ως μία χρονιά δυναμικής ανάκαμψης 

των επενδύσεων και εντυπωσιακής αύξησης των εξαγώγιμων αγαθών. Την ίδια 

χρονιά, το έλλειμμα περιορίζεται στο 2,6% του ΑΕΠ από το 7,9% του ΑΕΠ που ήταν 

το 2004. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της 

Ελλάδας σε σύγκριση με αυτόν της Ευρωζώνης κατά τη δεκαετία 1996 – 2006 

αναδεικνύοντας την απόκλιση που υπάρχει μεταξύ τους. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.3: ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑ  -  ΕΥΡΩΖΩΝΗ, 1996 -2006 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Ενημερωτικό 
Σημείωμα για την Ελληνική Οικονομία, Μάρτιος 2007. 

Αν προσθέσουμε και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το γράφημα θα γίνει:  

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.4: ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΠ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ(%) 

 

Πηγή: www.icap.gr/Greece in figures 2006, Section C: Greece: Economy and Society. 

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 

σε σχέση με την Ευρώπη των 15 μελών για τα έτη 1997 - 2008. Είναι φανερό ότι ο 
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ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από αυτόν της Ευρώπης των 15, 

γεγονός που σηματοδοτεί την αυξημένη επίδοση της ελληνικής οικονομίας την 

τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, παρά τη συνολικά θετική εικόνα, η ελληνική οικονομία 

υστερεί ακόμη σημαντικά έναντι των περισσότερο ανεπτυγμένων οικονομιών της ΕΕ 

όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο, υποδηλώνοντας την ύπαρξη διαρθρωτικών 

αδυναμιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕU ΤΩΝ 15  

 

Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, Η Ελληνική Οικονομία 3/07, Τριμηνιαία 
Έκθεση, Αρ. Τεύχους 49, Σεπτέμβριος 2007. 

 

Το πρώτο τρίμηνο του 2007, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε κατά 4,6%, 

σε σχέση με το αντίστοιχο το 2006 (4,3%) και παρουσιάζεται μεγαλύτερο από αυτό 

της Ευρωζώνης (3%), γεγονός που κατατάσσει τη χώρα 2η μεταξύ των καλύτερων 

επιδόσεων των χωρών του ΟΟΣΑ (την πρώτη θέση κατέχει η Ιρλανδία). Η επίδοση 

αυτή, η οποία είναι ανώτερη της αντίστοιχης πρόβλεψης του Επικαιροποιηµένου 

Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2006-2009 (3,9%), αποδίδεται σε σειρά 

θετικών παραγόντων (απελευθέρωση των χρηματαγορών λόγω και της ένταξης στην 

ΟΝΕ, έντονη δραστηριότητα στον τομέα των εξαγωγών προς νοτιοανατολική 

Ευρώπη, προσέλκυση οικονομικού ενδιαφέροντος λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων), 

μερικοί από τους οποίους, ωστόσο, είναι προσωρινά ωφέλιμοι. Ακολουθεί το δεύτερο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους όπου παρατηρείται μια μείωση του ρυθμού μεταβολής 

του ΑΕΠ στο 4.1%, η οποία συνεχίζεται και στο τρίτο τρίμηνο φτάνοντας στο 3.6%27. 

 

                                                 
27 Ημερησία, «EΣΥΕ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,6% το τρίτο τρίμηνο», Ειδήσεις, Οικονομία, 
14/11/2007. Για πρώτη φορά, η ΕΣΥΕ δεν ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία για την κατανάλωση, τις 
επενδύσεις, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς λόγω της αναθεώρησης του ΑΕΠ οι εν λόγω 
μεταβολές δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς. 



 37

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.3: ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ, 2004 - 2007 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος, Δελτίο Τύπου, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Γ’ Τρίμηνο, 14/11/2007. 
 
Και διαγραμματικά: 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.4: ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΕΠ) ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007. 

 

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που 

επιτεύχθηκε την τελευταία δεκαετία δεν αφορούσε στον ίδιο βαθμό όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές και όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. 

Εκτός τούτου, παρά τον υψηλό ρυθμό βελτίωσης του μέσου βιοτικού επιπέδου, δεν 

βελτιώθηκε σημαντικά η σχετική οικονομική θέση ορισμένων κοινωνικών ομάδων, 

με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η κοινωνική ανισότητα, πράγμα το οποίο συμβάλλει 

ουσιαστικά  στη διατήρηση του επιπέδου της φτώχειας (20% - 22%) στην Ελλάδα. 

Επίσης, σημαντική είναι η δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα όπως η 

γήρανση του πληθυσμού και το χαμηλό ποσοστό γεννητικότητας. Όλα τα παραπάνω 

συντελούν ως ένα βαθμό στην αποδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας και 
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σηματοδοτούν τις ελλείψεις της χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες.  

Παρενθετική αναφορά είναι ο πληθυσμός, ο οποίος στην αρχή του 2005 

ανερχόταν σε 11.082.751 άτοµα. Ο ρυθµός ετήσιας αύξησης το 2005 ήταν 3,8 επί 

πληθυσµού 1.000 κατοίκων, που ισούται µε το συντελεστή 0,2 της φυσικής αύξησης 

(ως αποτέλεσµα της διαφοράς του δείκτη γεννητικότητας 9,7 και του δείκτη 

θνησιµότητας 9,5 το 2005) συν το συντελεστή 3,6 της καθαρής µετανάστευσης. Στις 

31/12/2005, ο πληθυσµός, κατά εκτίµηση, αριθµούσε 11.125.179 άτοµα. Είναι 

φανερό ότι η σύνθεση των ηλικιών παρουσίασε µια µετακίνηση προς τις µεγαλύτερες 

ηλικίες µε συνέπεια ο δείκτης γήρανσης να ακολουθήσει, κατά την περίοδο 1994 – 

2003, έντονα ανοδική πορεία, φθάνοντας το 2005 στην αντιστοιχία των 127 ατόµων 

ηλικίας 65 ετών και άνω, για κάθε 100 άτοµα ηλικίας 0 – 14 ετών, έναντι των 83 

ατόµων το 1994. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.5: ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ, 2005 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος, Δελτίο Τύπου 2/4/2007. 
 

Ένα ακόμη ουσιώδες – νομισματικό – μέγεθος είναι ο πληθωρισμός. 

Συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία διακρίνεται από πτωτικό πληθωρισμό κατά το 

2006. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Γ.Δ.Τ.Κ. – αυξήθηκε κατά 3,2% 

έναντι 3,5% το 2005. Ο πυρήνας του πληθωρισμού επιβραδύνθηκε στο 2,7%, από 

3,1% το 2005. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες του 2006, ο πληθωρισμός έτρεχε με 

ρυθμό κάτω του 3%, όπως επίσης και ο πυρήνας του πληθωρισμού υποχώρησε κάτω 
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από το 3%, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας, όσο και στην ταχύτερη άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος 

των νοικοκυριών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 2003 - 2006 

 
 Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007. 
 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά το πρώτο 

πεντάμηνο του έτους, κατά 12,9% συμβάλλοντας έτσι στην υποχώρηση του 

πληθωρισμού. Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης του Γ.Δ.Τ.Κ., τον Μάιο μειώθηκε σε 

2,6% (σε 12μηνη βάση) από 3,1% τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Σε μέσα 

επίπεδα, στο 5μηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, ο Γ.Δ.Τ.Κ. σημείωσε αύξηση 2,6%, γεγονός 

που συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας. 

Επισημαίνεται ότι ο πυρήνας του πληθωρισμού παραμένει το 2007 πάνω από το 3%, 

σημειώνοντας αύξηση έναντι της ίδιας περιόδου το 2006 κατά 0,6 εκατ. μονάδες, 

λόγω κυρίως της ταχύτερης αύξησης των τιμών των υπηρεσιών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.5: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 
Πηγή: www.iobe.gr, Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 

 

Όμως, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ο ετήσιος πληθωρισμός 

επιταχύνθηκε στο 3,9% το Νοέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο 

του 2005, έναντι 3,1% τον Οκτώβριο και 2,9% το Νοέμβριο του 2006, όπως 

ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, 

στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά 15,5%, στην αύξηση της 
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τιμής της βενζίνης κατά 4,1% και, κατά δεύτερο λόγο, στις αυξήσεις των τιμών των 

δημητριακών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Στο εντεκάμηνο του 2007, ο γενικός 

δείκτης τιμών καταναλωτή σε μέσα επίπεδα διαμορφώνεται σε 2,78% έναντι 3,20% 

στο αντίστοιχο διάστημα του 2006.  

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΣΥΕ Μανώλη Κοντοπυράκη, παρά την 

αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ (με επίπτωση 0,1%), το Δεκέμβριο ο γενικός δείκτης 

τιμών καταναλωτή αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το Νοέμβριο, εφόσον, 

οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και της βενζίνης παραμείνουν στα σημερινά 

επίπεδα. Ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου «ήταν προφανώς πολύ υψηλότερος του 

αναμενόμενου εξαιτίας της έντονης ανόδου των τιμών του πετρελαίου που σημειώθηκε 

τον Νοέμβριο. Για τον Δεκέμβριο, προβλέπουμε πληθωρισμό μεταξύ 3,5%-4,0%», 

δήλωσε στο Reuters ο οικονομολόγος Πλάτων Μονοκρούσσος28. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.6: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, 2006 - 2007 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος, Δελτίο Τύπου: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Αύγουστος 2007, 6/9/2007. 
 

Η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης, παρά το διπλάσιο 

επίπεδο ανάπτυξης, σταδιακά περιορίζεται, από 1,3 εκατ. μονάδες το 2005 στις 0,7 

τον Μάιο του 2007. Είναι γεγονός πάντως, ότι παρά την υιοθέτηση της ενιαίας 

νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από το μέσο 

πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, πράγμα που συνεπάγεται απώλεια 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

 

                                                 
28 Βλ. www.naftemporiki.gr, «Άλμα πληθωρισμού στο 3.9% το Νοέμβριο», 6 Δεκεμβρίου 2007.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.7: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007 

 
Συνοπτικά, μπορεί να γίνει αναφορά και στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή ο οποίος τον Οκτώβριο του 2007, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

δείκτη του Οκτωβρίου του 2006, παρουσίασε αύξηση 3,0%, έναντι αύξησης 3,1%, 

που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2006 προς το 2005. Το Νοέμβριο 

διαμορφώθηκε στο 3,9% από 3,2% το Νοέμβριο του 2006. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.6: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΓΕΝΙΚΟΥ) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (2005=100,0) 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος, Δελτίο Τύπου: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Οκτώβριος 2007. 

 

Βάσει πρόσφατων δεδομένων, οι εξελίξεις του 2007 έως σήμερα είναι οι 

ακόλουθες:  

- Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ προέρχεται από τη σημαντική αύξηση 

της τελικής ζήτησης της οικονομίας (κατά 5,4% περίπου) και ειδικότερα από την 
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αύξηση του ρυθμού ανόδου των επενδύσεων (15,8% το α’ τρίµηνο και 4,8% το β’ 

τρίµηνο). 

-  Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της τελικής κατανάλωσης το πρώτο εξάμηνο του 

2007 είναι σχετικά υποτονική σε σχέση µε το 2006 (2,8% έναντι 3,65%), καθώς ο 

ρυθµός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης υποχώρησε στο 2,7%, από 3,5% το 

πρώτο εξάμηνο του 2006. Εξάλλου, ο βραχυχρόνιος δείκτης του κύκλου εργασιών 

στο λιανικό εµπόριο (σε σταθερές τιμές) σημείωσε περιορισμένη άνοδο τους 

πρώτους πέντε μήνες του 2007 σε σχέση µε το 2006 (μέσος ετήσιος ρυθµός 3,8% 

έναντι 7,2%).  

- Επίσης, αρκετά χαμηλότερη σε σχέση µε το α’ εξάμηνο του 2006 είναι και η 

αύξηση της δημοσιάς κατανάλωσης (2,8% έναντι 4,3%), ωστόσο οι πολιτικές 

εξελίξεις και τα δηµοσιονοµικά στοιχεία υπόσχονται μεγαλύτερη από τις 

προβλέψεις άνοδο για το 2007.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.7: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2004 – 2007, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 
Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών, Η Ελληνική Οικονομία 3/07, Τριμηνιαία 
Έκθεση, Αρ. Τεύχους 49, Σεπτέμβριος 2007 

 

Όσον αφορά τις επενδύσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2007, υπήρξε αύξηση κατά 

4,8% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2006, γεγονός που συνέβαλε στην τελική 

αύξηση της ζήτησης στην οικονομία. Επίσης, το 2006 οι ξένες άμεσες επενδύσεις 

στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4,3 δις €, με μεγάλη αύξηση συγκριτικά με το 2005. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.8: ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Ενημερωτικό 
Σημείωμα για την Ελληνική Οικονομία, Μάρτιος 2007 
 

Εν συνεχεία, είναι σημαντική η εν τροχάδην εξέταση του ελληνικού εμπορίου. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, το 2005 η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 13,7% σε 

σύγκριση με το 2004. Το 2006, η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 18,2% 

σε σύγκριση με το 2005, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη σε αξία αύξηση που έχει 

σημειωθεί κατά την τελευταία 20ετία. Πιο συγκεκριμένα, το 2006 οι εξαγωγές 

έφτασαν σε έσοδα τα 16,6 δις και αυξήθηκαν κατά 2,56 δις ευρώ από το 2005. Στην 

τριετία 2004 – 2006, το σύνολο της αύξησης των εξαγωγών ανέρχεται σε 34,4%.  Η 

άνοδος που σημειώνεται στις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια είναι ταχύτερη από το 

ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Το 2005, οι εξαγωγές ανέβηκαν στο 8% του 

ΑΕΠ και το 2006 στο 8,8%. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.9: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2002 – 2006 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Ενημερωτικό 
Σημείωμα για την Ελληνική Οικονομία, Σεπτέμβριος 2007. 
 

Στην κατάταξη των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων, το 2005 η Γερμανία 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση τόσο από την πλευρά των εισαγωγών, όσο και των 
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εξαγωγών με μερίδιο 13,2% και 12,3% αντίστοιχα. Η Ιταλία βρίσκεται στη δεύτερη 

θέση με 12,2% και 10,4% αντίστοιχα. Άλλοι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι είναι η 

Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, ενώ στην 5η θέση από την πλευρά των εξαγωγών 

βρίσκεται η Τουρκία και στην 7η θέση η Κύπρος. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.10: ΕΞΑΓΩΓΕΣ(ΙΑΝ. -ΔΕΚ. 2005) 

12,3
10,4

6,7

5,85,45,25,14,13,52,9

38,6

1. Γερμανία
2. Iιταλία
3. Μεγάλη Βρετανία
4. Βουλγαρία
5. Τουρκία
6. ΗΠΑ
7. Κύπρος
8. Γαλλία
9. Ισπανία
10. Ρουμανία
 Άλλες

 
Πηγή: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ετήσια Έκθεση 2005, Σεπτέμβριος 
2006 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.11: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ΙΑΝ -ΔΕΚ 2005) 

13,2

12,2

7,7

5,75,44,13,93,8
3,7

3,5

36,8

1.Γερμανία
2. Ιταλία
3. Ρωσία
4. Γαλλία
5. Κάτω Χώρες
6. Ρωσία
7. Ισπανία
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9. Μεγάλη Βρετανία
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 Άλλες

 
Πηγή: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ετήσια Έκθεση 2005, Σεπτέμβριος 
2006 
 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τους δέκα σημαντικότερους εταίρους της 

Ελλάδας το 2005 και το 2006: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.9: ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΝ.-ΔΕΚ. 2005 
Χώρα εκατ. ευρώ Χώρα εκατ. ευρώ  
1. Γερμανία 1.721 1. Γερμανία 5.796 
2. Ιταλία 1.456 2. Ιταλία 5.365 
3. Μεγάλη Βρετανία 938 3. Ρωσία 3.389 
4. Βουλγαρία 817 4. Γαλλία 2.507 
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5. Τουρκία 754 5. Κάτω Χώρες 2.409 
6. ΗΠΑ 735 6. Σαουδική Αραβία 1.805 
7. Κύπρος 716 7. Ισπανία 1.712 
8. Γαλλία 577 8. Κίνα  1.702 
9. Ισπανία 497 9. Μεγάλη Βρετανία 1.628 
10. Ρουμανία 408 10. Βέλγιο 1.569 

Πηγή: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ετήσια Έκθεση 2005, Σεπτέμβριος 
2006 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.10: ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ. 2006 
Χώρα εκατ. ευρώ Χώρα εκατ. ευρώ 

1. Ιταλία 949 1. Γερμανία  3.094 

2. Γερμανία 919 2. Ιταλία 2.827 

3. Βουλγαρία  506 3. Ρωσία 1.858 

4. Μεγάλη Βρετανία 469 4. Γαλλία  1.567 

5. Τουρκία 396 5. Κάτω Χώρες 1.283 

6. Κύπρος 360 6. Σαουδική Αραβία 1.199 

7. Γαλλία 352 7. Νότια Κορέα 1.120 

8. ΗΠΑ  322 8. Ιράν 1.029 

9. Ισπανία 254 9. Κίνα 929 

10. Ρουμανία 172 10. Μεγάλη Βρετανία 911 

Πηγή: Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ετήσια Έκθεση 2005, Σεπτέμβριος 
2006 
 

Με βάση το 100 το έτος 2000, ο δείκτης ανάπτυξης των αγορών του εξωτερικού 

για την Ελλάδα εμφανίζει σταδιακή άνοδο φθάνοντας στη τιμή 141,6 το 2006. 

Αντίθετα, ο όγκος των εξαγώγιμων αγαθών (2000=100) παρουσιάζει σταδιακή κάμψη 

μέχρι το 2004, υποχωρώντας κατά 7%. Όμως, το 2005 υπάρχει μια σημαντική 

ανάκαμψη στο 100,5 και το 2006 στο 111,6. Σημειώνεται δηλαδή μια αντιστροφή της 

καθοδικής τάσης των εξαγωγών, με άνοδο του όγκου τους κατά 20% τη διετία 2005-

2006. Έτσι, η εξαγωγική επίδοση της χώρας, δηλαδή ο λόγος εξαγώγιμων αγαθών / 

ανάπτυξης αγορών εξωτερικού βελτιώνεται τα τελευταία χρόνια. Την τετραετία 2001-

04, η μεταβλητή αυτή είχε σημειώσει υποχώρηση κατά 22,5%, ανακάμπτοντας κατά 
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1,6% την διετία 2005-06, αντανακλώντας έτσι μια αύξηση του μεριδίου των 

εξαγωγών μας.  

Το 2007, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4,1% για το α' 

επτάμηνο του 2007, ενώ επίσης αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές της χώρας σε 

ποσοστό 12,4%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σημείωσε εκ 

νέου αύξηση της τάξης του 16,7% το α' εξάμηνο του 2007, πάντα σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2006. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.12: ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2000-2006 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.11: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 2005 -2007 

 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. 

 

Η σημαντική αύξηση των εισαγωγών (12,4%) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του εμπορικού ελλείμματος (16,7%) για το α΄ επτάμηνο του 2007 σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2006. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι το 65% των 

ελληνικών εξαγωγών απευθύνεται στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (25,8% αύξηση) και το 

υπόλοιπο 35% στις τρίτες χώρες (21,2% μείωση). Είναι γεγονός, ότι η θετική επίδοση 

των εξαγωγών και του εμπορίου γενικότερα οφείλεται στην ανάπτυξη των αγορών 
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του εξωτερικού της χώρας (export market growth), οι οποίες το 2005 αυξήθηκαν κατά 

7,5% και το 2006 κατά 9,8%. 

Έτσι, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς, οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν, σε σταθερές τιμές, το πρώτο τρίμηνο του 2007, 

κατά 9,8% έναντι 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2006, ενώ οι εισαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών κατά 15,1% έναντι 5,7% τη προηγούμενη χρονιά. Το γράφημα 

παρουσιάζει μια γενική εικόνα για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς για τα 

επίπεδα του ρυθμού ανάπτυξης, της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των εξαγωγών 

και των εισαγωγών για τα έτη 2004 – 2007. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.13: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος, Δελτίο Τύπου, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Β’ Τρίμηνο 2007, 31/8/2007.  

 

Επιπροσθέτως, η ανεργία στην ελληνική οικονομία κινείται στα εξής επίπεδα: 

σύμφωνα με την Έρευνα της ΕΣΥΕ, το σύνολο των απασχολουμένων αυξήθηκε το α΄ 

τρίμηνο του 2007 κατά 1,6%, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 6,9%. Το ποσοστό 

ανεργίας υποχώρησε στο 9,0% από 9,7% το α΄ τρίμηνο του 2006. Η εξέλιξη αυτή στη 

μείωση του ποσοστού ανεργίας επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Λόγω 

εποχικότητας το ποσοστό ανεργίας του α΄ τριμήνου κάθε έτους είναι υψηλότερο από 

τα επόμενα και από τον μέσο όρο του έτους. Τα τελευταία 5 χρόνια το ποσοστό 

ανεργίας του α΄ τριμήνου είναι 0,8 εκατ. μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο του 

έτους. Το 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΟΑΕΔ, μειώθηκαν κατά 28.900 άτομα, στα 435.000 άτομα από 463.900 

την αντίστοιχη περίοδο του 2006. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.14: ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.15: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 2004 -2007  

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007. 
 

Το παρακάτω γράφημα επισημαίνει το ποσοστό ανεργίας σε σχέση με το 

επίπεδο του ΑΕΠ, των οποίων η σχέση φαίνεται να είναι αντίστροφη, δημιουργώντας 

θετικό οικονομικό κλίμα. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.16: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007. 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του ρυθμού 

ανάπτυξης και του ποσοστού ανεργίας, καθώς και η τάση τους. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.16: ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ 

 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, 
Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων, Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της 
Ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2007. 
 

Παρά την γενικότερη θετική εικόνα που παρουσιάζει η ανεργία στις μέρες 

μας, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι η ανεργία υποχωρεί αλλά με πολύ 

βραδείς ρυθμούς, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από το πολύ υψηλό ποσοστό της σε 

σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, 10%. Άρα, η ανεργία αποτελεί ένα 

διαρθρωτικό πλέον πρόβλημα  που αναμφισβήτητα συνδέεται με τις δυσκαμψίες της 

ελληνικής οικονομίας. 

Σημαντικό δείκτη συνιστά και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, ο οποίος 

το μήνα Σεπτέμβριο του 2007, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο του 2006, παρουσίασε 

αύξηση κατά 2,3%, έναντι μείωσης 3,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του προηγούµενου έτους. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.17: ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 
ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2005 - 2007 

(ΈΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2000 = 100,0) 
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος, Δελτίο Τύπου: Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Σεπτέμβριος 2007, 9/11/2007. 

 

Τέλος, κλείνοντας την σύντομη αναφορά για την ελληνική οικονομία στις μέρες 

μας, υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον μέγεθος που δείχνει την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας και είναι η μέτρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος. Πιο 

συγκεκριμένα, τo πρώτο επτάμηνο του 2007 ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην 

Ελλάδα διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που 

ακολουθεί από τα μέσα του 2005. Αναλυτικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 

2007, ο δείκτης διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 108,9 μονάδες, τιµή ανώτερη της 

αντίστοιχης του 2006 (100,3). Η βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος είναι απόρροια 

των καλών επιδόσεων κυρίως στο λιανικό εµπόριο και τις κατασκευές και 

δευτερευόντως των ευνοϊκότερων εκτιμήσεων και προσδοκιών στις υπηρεσίες και τη 

βιομηχανία. Επίσης, στο ίδιο διάστηµα τονώνεται η καταναλωτική εμπιστοσύνη, 

καθώς ο σχετικός δείκτης, αν και παραµένει σε χαμηλά επίπεδα, βελτιώνεται έναντι 

του πρώτου επταµήνου του 2006 κατά 5 μονάδες. Όμως, τον Οκτώβρη, ο δείκτης 

σημείωσε πτώση, υποχωρώντας στις 109,3 μονάδες από την υψηλότερη τιμή του 

έτους (111,9 μονάδες) όπου βρισκόταν το Σεπτέμβριο. Κινείται ωστόσο πλησίον των 

τιμών του Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ συνιστά μία από τις υψηλότερες επιδόσεις 

κατά το 2007. Παραμένει έτσι πολύ κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ και υπερτερεί 

σημαντικά του μέσου όρου της Ευρωζώνης29.  

                                                 
29 Βλ. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Καθημερινό Οικονομικό Δελτίο, 7 
Νοεμβρίου 2007. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.1.18: ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ – Ε.Ε. – ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ 
ΕΕ 27 

 
Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Η Ελληνική Οικονομία 3/07,  
Τριμηνιαία Έκθεση, Αρ. Τεύχους 49, Σεπτέμβριος 2007. 
 

Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από την υιοθέτηση του ευρώ που το 

δημοσιονομικό έλλειμμα έχει μειωθεί κάτω του 3% του ΑΕΠ, πράγμα που κάνει την 

χώρα να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή αυτή περίοδο προκειμένου να μειώσει περαιτέρω 

το έλλειμμα κατά 0,5% του ΑΕΠ κατ’ έτος, με στόχο ο προϋπολογισμός να 

ισορροπήσει ή ακόμα και να εμφανίσει πλεόνασμα μέχρι το 2012. Το κλειδί 

βρίσκεται στο σωστό χειρισμό των μεταρρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί η 

δημοσιονομική σταθερότητα. Ωστόσο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών κυμαίνεται γύρω στο 7% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια (7,8% το 2005). 

Βεβαίως, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ως νόμισμά της το ευρώ και ότι η 

ελληνική οικονομία είναι ενσωματωμένη στην παγκόσμια, το έλλειμμα αυτό δεν 

αντιμετωπίζει πρόβλημα χρηματοδότησης και καλύπτεται με εισροές κεφαλαίων. Το 

ύψος του ελλείμματος δείχνει όμως ότι υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

ανάπτυξης, εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα μειωθεί 

ελαφρά στο 3,7% το 2008, από 4,1% το 2007, ενώ θα αυξηθεί και πάλι αγγίζοντας το 

4% το 2009. Ο πληθωρισμός θεωρείται πιθανό να αυξηθεί (ο εναρμονισμένος δείκτης 

τιμών καταναλωτή εκτιμάται στο 3,3% το 2008 από 2,9% το 2007) λόγω πιέσεων από 

την πλευρά της ζήτησης και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
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το οποίο αναμένεται να μειωθεί ελαφρά την επόμενη διετία, αλλά να παραμείνει 

μεγάλο (11,7% του ΑΕΠ το 2008 και 11,5% το 2009, από 11,9% το 2007).  

Συνολικά, είναι φανερό, ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας έχει μεταβληθεί 

σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. Πλέον, σημασία δίνεται κυρίως στον 

τριτογενή τομέα (υπηρεσίες), γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

εξωτερικής ανάπτυξης μέσα από δύο βασικούς κλάδους για την χώρα, τον τουρισμό 

και την ναυτιλία. Όπως κατέστη φανερό, η οικονομίας της Ελλάδας βρίσκεται σε 

αναπτυξιακή τροχιά, γεγονός που την καθιστά ανταγωνίσιμη και ταυτόχρονα 

ελκυστική καθώς αποτελεί το οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η γεωπολιτική θέση της 

σε συνδυασμό με τις αρκετά θετικές εξελίξεις στην οικονομία αναδεικνύουν τον 

ηγετικό ρόλο της στην πρόοδο και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας την ιδανικό τόπο για ξένες επενδύσεις. 

 

3.2 Η Τουρκική Οικονομία 

3.2.1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1923 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Η ίδρυση της «μοντέρνας» Τουρκίας έγινε το 1923 με την κήρυξη της 

Δημοκρατίας από τον πρόεδρο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, γεγονός που 

ακολουθήθηκε από την θέσπιση ενός νόμου κατάργησης του Χαλιφάτου. Μετά από 

μια πληθώρα μεταρρυθμίσεων, γνωστές ως Κεμαλικές μεταρρυθμίσεις  - υιοθέτηση 

Γρηγοριανού ημερολογίου, σύσταση λατινικού αλφαβήτου, υιοθέτηση νέας 

πολιτικής κ.α. – η Τουρκία, στα 1928, έγινε μια κοσμική χώρα όταν ο όρος 

διατήρησης του Ισλάμ ως χώρα θρησκείας πέρασε σε κατάσταση κατάργησης. Μετά 

από την ανεξαρτησία, οι ελίτ εθνικιστών ανέλαβαν τον εκσυγχρονισμό της τουρκικής 

κοινωνικής, πολιτικής, και οικονομικής δομής μέσα από το σύστημα του μοναδικού 

κόμματος RPP (Republican People Party) (1924 – 1946). 

Για την πλήρη κατανόηση του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας σήμερα, ο 

παρακάτω πίνακας αναπαριστά το πολιτικό προφίλ της χώρας: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1.1: ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Επίσημο Όνομα Δημοκρατία της Τουρκίας 

Πληθυσμός 72 εκατομμύρια (2005) 

Περιοχή 783562,0 χ. μ. 

Πυκνότητα 92 άνθρωποι /χ. μ. 

Κατανομή 
Πληθυσμού Αστοί 67%, Αγρότες 33%. 

Γείτονες 
Αρμενία (268 χ. μ. απόσταση), Αζερμπαïστάν (9 χ. μ.), 
Βουλγαρία(240 χ. μ.), Γεωργία (252 χ. μ.), Ελλάδα (206 χ. 
μ.), Ιράν (499 χ. μ.), Ιράκ (331 χ. μ.), Συρία (882 χ. μ.)

Προφίλ 
Πληθυσμού Τουρκική Πλειοψηφία, Κούρδοι, Βόσνιοι, Άραβες κ.α. 

Θρησκεία Μουσουλμάνοι: 99.8%; Χριστιανοί, Εβραίοι και άλλα 0.2%

Πολίτευμα Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (από τις 07/11/1982) 

Αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής Μέσος Όρος: 72.08, 68.9 (άρρεν), 73.8 (θήλυ) 

Πηγή: http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/political_profile_en.htm 

Το οικονομικό Κογκρέσο στο Ιζμίρ το 1923, αναγνώρισε επίσημα τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ως έναν σπουδαίο οικονομικό παράγοντα αλλά έδωσε στο κράτος τα 

μέσα για την προστασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων διότι ήταν αδύνατο οι 

τελευταίες να αναλάβουν την υποδομή μαζικών επενδύσεων από μόνες τους. Έτσι, το 

κράτος κατέχοντας πρωτεύοντα ρόλο στην άμεση ανάγκη κεφαλαίου, προχώρησε 

στην υιοθέτηση πολιτικών με σκοπό την υποστήριξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

την ενθάρρυνση των  ξένων επενδύσεων. 

Η κατάσταση αυτή διήρκησε από την ίδρυση του κράτους μέχρι και τις αρχές 

του 1980, όπου οι κυβερνήσεις ακολούθησαν μια κρατική και προστατευτική 

πολιτική στην οικονομία, έχοντας ταυτόχρονα λάβει μεγάλα ποσά βοηθείας από τα 

πακέτα που προσέφεραν τα σχέδια που ανέπτυσσαν κατά καιρούς οι ΗΠΑ με σκοπό 

να αποτρέψουν μια Σοβιετική επιρροή στη Μεσόγειο. 

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, η απελευθέρωση της αγοράς και η βαθμιαία 

αποκρατικοποίηση της τουρκικής οικονομίας σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας νέας 

εποχής για την χώρα, γεγονός που συνέβαλε ολοκληρωτικά στην ραγδαία οικονομική 

ανάπτυξη και σε πολλές αλλαγές, απαραίτητες σε σημαντικούς τομείς. Αξιοσημείωτο 

είναι το γεγονός ότι το 1990, η TUSIAD (Ένωση Τούρκων Βιομηχάνων κα 
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Επιχειρηματιών) ανακοίνωνε υπερήφανα ότι «διαρκούσης της περιόδου 1980 - 1989, 

το σύνολο των ξένων κεφαλαίων τα οποία εισήλθαν στη Τουρκία ήταν είκοσι φορές 

ανώτερο από αυτό των εικοσιεννέα προηγούμενων ετών (1950- 1979)»30, περίοδος 

πριν το “άνοιγμα” της τουρκικής οικονομίας προς το διεθνή οικονομικό χώρο. 

Δύο είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετασθούν στην περίπτωση της 

Τουρκίας για την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση της κατάστασης την 

τρέχουσα περίοδο: i) ποια είναι η δομή ισχύς της εξουσίας31 και ii) ποια είναι η 

κατάσταση στη τουρκική οικονομία σήμερα. 

 

3.2.2 Η ΔΟΜΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ   

Η σημερινή δομή εξουσίας στη Τουρκία μπορεί να χαρακτηριστεί με έναν 

νεολογισμό: «δημοκρατική – ελιτίστικη». Ο λόγος για αυτόν τον χαρακτηρισμό 

προέρχεται από το γεγονός ότι δεν υφίσταται μόνο μία ελίτ και έτσι η ισχύς διαχέεται 

ανάμεσα σε τέσσερις πόλους οι οποίοι αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπηρεάζονται. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δυνάμεις που ασκούν επιρροή στη λειτουργία της τουρκικής 

κοινωνίας και οικονομίας χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: τα κέντρα εσωτερικής 

ισχύος και τα κέντρα εξωτερικής ισχύος. 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί 

όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα κ.α. Από την άλλη 

πλευρά, στην πρώτη ομάδα ανήκουν δέκα κέντρα ελίτ τα οποία επηρεάζουν την 

κοινωνική ζωή με διαφορετικό τρόπο και ισχύ. Οι πιο ισχυρές και κυρίαρχες είναι οι 

«ηγεμονικές ελίτ» οι οποίες χαρακτηρίζονται από ωριμότητα, καθώς είναι υπεύθυνες 

για την λήψη των σημαντικότερων αποφάσεων που οδηγούν στην σταθεροποίηση της 

οικονομίας και κοινωνίας. 

 

 

 

                                                 
30 www.eliamep.gr/eliamep/files/OP98_12.pdf. 
31 Βλ. www.hellenicnavy.gr/war_college/docs/turkish_media_michalakopoulos.pdf. 
 



 55

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.2.1: ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Πηγή: www.hellenicnavy.gr/war_college/docs/turkish_media_michalakopoulos.pdf 
 
 
 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα από και προς τις τρεις 

ομάδες – πολιτική, οικονομική, μηντιακή (μέσα μαζικής ενημέρωσης) – ενώ η 

στρατιωτική ελίτ απλώς παραχωρεί στοιχεία και δεν δέχεται την κινητικότητα από τις 

άλλες ομάδες (Γράφημα 3.2.2.2). Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι οι σχέσεις των 

ομάδων παραμένουν ίδιες αλλά επηρεάζονται από το χρόνο και τον χώρο καθώς και 

από ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.2.2: ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 
Πηγή: www.hellenicnavy.gr/war_college/docs/turkish_media_michalakopoulos.pdf 
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3.2.3  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Περνώντας στο δεύτερο βασικό σημείο που κατέχει εξέχουσα σημασία στην 

υπό εξέταση ενότητα, την ανάλυση των βασικών μεγεθών της τουρκικής οικονομίας, 

είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία, παρόλη την ουσιαστική αλλαγή που 

κατάφερε τα τελευταία χρόνια, έζησε και μεγάλες οικονομικές κρίσεις, με αυτή του 

2001 να είναι η σοβαρότερη. Αυτό που οδήγησε στη κρίση του 2001 ήταν ο 

συνδυασμός μίας τραπεζικής κρίσης με μία επικίνδυνη απόπειρα αποπληθωρισμού με 

αποτέλεσμα την κατάρρευση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και την υπερβολική 

αύξηση του δημόσιου ελλείμματος (το οποίο ήταν αποτέλεσμα της 

επανακεφαλαιοποίησης των χρεοκοπημένων κρατικών τραπεζών και σημαντικών 

τμημάτων του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος), ο συνδυασμός των οποίων 

οδήγησε σε αύξηση του δημόσιου χρέους στο 90% του ΑΕΠ στο τέλος του 200132.  

Σήμερα, η τουρκική οικονομία δείχνει να έχει ξεπεράσει την κρίση του 

Νοεμβρίου του 2001. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών (αύξηση ΑΕΠ, 

πτώση πληθωρισμού, αύξηση βιομηχανικής παραγωγής, αύξηση εξαγωγών, κ.λ.π.) 

αποτελεί σοβαρή ένδειξη περί ανάκαμψης της τουρκικής οικονομίας. Η προσπάθεια 

αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην γενναιόδωρη χρηματοδότηση της Τουρκίας από το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με 32 δις $ συνολικά, με την προθυμία της 

διεθνούς κοινότητας και ιδίως των ΗΠΑ, με στόχο τη γρήγορη μείωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και τις διαρθρωτικές αλλαγές με αιχμή τις 

ιδιωτικοποιήσεις. Η οικονομική ανάκαμψη δεν θα είχε καταστεί δυνατή ωστόσο 

χωρίς την λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις για την καταπολέμηση των 

προβλημάτων που προκάλεσαν την οικονομική κρίση, όπως το τραπεζικό σύστημα. 

Αυτό σήμαινε την μείωση του αριθμού των τραπεζών από 79 το 2000 σε 54 το 2002, 

την απόλυση χιλιάδων τραπεζοϋπαλλήλων, την υιοθέτηση στοιχειωδών δεικτών 

επαρκούς λειτουργίας των τραπεζών και βεβαίως την ανάληψη από το κράτος των 

ελλειμμάτων τους. Υπολογίζεται ότι το κόστος κάλυψης από το κράτος των 

τραπεζικών υποχρεώσεων ανήλθε σε 40 δις $. 

Πριν την ανάλυση της οικονομίας στην τρέχουσα περίοδο, θεωρείται αναγκαία 

μία συνοπτική αναφορά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η τουρκική οικονομία, η οποία 

παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά συγκριτικά με την Ελλάδα, παρά την 

ταχύρυθμη μεγέθυνση – όπως θα φανερωθεί παρακάτω – και ανάπτυξη των 
                                                 
32 Airado, Marco - Kemal Derviş et al. “Stabilising Stabilisation”, EU-Turkey Working Papers, No. 7 
(September 2004). σελ. 1-2. 
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τελευταίων δεκαετιών, εμφανίζεται ως μία δυαδική οικονομία στην οποία 

συνυπάρχουν ένας σύγχρονος τομέας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και ένας 

παραδοσιακός. Είναι γεγονός ότι στην μακρόχρονη διαδικασία εξευρωπαϊσμού ή 

δυτικοποίησης της Τουρκίας, η οικονομία της χώρας έχει διέλθει από διάφορα στάδια 

ανάπτυξης και φάσεις εξέλιξης. Οι φάσεις αυτές στα ογδόντα πέντε περίπου χρόνια 

του τουρκικού κράτους είναι πέντε: η περίοδος της φιλελεύθερης οικονομικής  

πολιτικής →1920, η περίοδος κρατισμού →1930-1949, η περίοδος και πάλι 

φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής →1950, η περίοδος εσωστρεφούς 

εκβιομηχάνισης με έντονο προστατευτισμό και πολιτική υποκατάστασης των 

εισαγωγών →1960-1979 και η περίοδος φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής με 

έμφαση στην εξαγωγική δραστηριότητα →μετά το 1980.33 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τους ρυθμούς οικονομικής 

μεγέθυνσης της τουρκικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η τελευταία επέδειξε υψηλούς 

ρυθμούς και μάλιστα μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους ελληνικούς, ιδιαίτερα 

κατά τις πιο πρόσφατες περιόδους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.1: ΡΥΘΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Περίοδος Ρυθμός 

Μεταβολής ΑΕΠ 
Περίοδος Ρυθμός Μεταβολής 

ΑΕΠ 
1950 – 1997 5.3% 1970 – 1979 4.8% 

1950 – 1959 7% 1980 – 1989 4% 

1960 – 1969 5.6% 1980 – 1997 4.4% 

1960 – 1979 5.2% 1990 – 1997 4.9% 
Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική, Εκδόσεις 
Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 114. 
 

 

Η εξέλιξη του τουρκικού ΑΕΠ παρουσιάζεται στο επόμενο γράφημα και 

ακολουθεί η διάρθρωση του ΑΕΠ της Τουρκίας την ίδια περίοδο, όπου και γίνονται 

εμφανείς οι διάφορες φάσεις από τις οποίες πέρασε η τουρκική οικονομία. 

 

 

 

 

                                                 
33 Ό. π., σημ. 27, σελ. 114 – 115. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική, Εκδόσεις 
Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 115. 
 
   ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.2: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 
Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική,             
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 119. 
 

Επίσης, αξίζει να αναφερθούν και δύο ακόμα μεγέθη, η ανεργία και ο 

πληθωρισμός για την συγκεκριμένη περίοδο για να συγκριθεί η σημερινή κατάσταση 

με την παλιότερη και έτσι να τονιστεί η τεραστίων διαστάσεων ανάπτυξη που έχει 

πετύχει η χώρα σήμερα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.2: ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1970 - 2000 

Έτος Ανεργία (% του 
εργατικού δυναμικού) 

Πληθωρισμός( δείκτης τιμών 
καταναλωτή, ετήσια αύξηση) 

1970 6.3% 8.0% 

1980 8.1% 94.3% 

1990 8.0% 60.3% 

1991 8.4% 66.0% 
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1992 8.0% 70.0% 

1993 8.0% 66.1% 

1994 8.0% 110.0% 

1995 7.0% 70.0% 

1996 6.2% 60.0% 

1997 6.9% 82.0% 

1998 6.4% 81.0% 

1999 6.7% 54.0% 

2000 6.4% 32.0% 
Πηγή: Λιαργκόβας, Π., Η Τουρκική Οικονομία και οι Προοπτικές Ελληνο-Τουρκικής Οικονομικής 
Συνεργασίας, σελ. 247 στο Καζάκος, Π., Λιαργκόβας, Π., Μαριάς, Ν., Μποτσίου, Κ., Πολυχρονάκη, 
Κ., Η Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Τουρκίας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001. 
 

Παρά, λοιπόν, τις διάφορες οικονομικές κρίσεις που πέρασε η χώρα, ο μέσος 

ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης είναι στο 5.3% σε αντίθεση με αυτόν της Ελλάδας που 

την ίδια περίοδο είναι στο 4.6%. Την δεκαετία του 1980, η χώρα πέτυχε καλές 

οικονομικές επιδόσεις και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται από κάποιους ως «δεκαετία της 

Τουρκίας»34, παρόλο που στην πραγματικότητα απέχει σε μεγάλο βαθμό από τις 

οικονομίες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Προχωρώντας στην τρέχουσα δεκαετία που αποτελεί περίοδο μείζονος 

σημασίας για την Τουρκία, ακολουθεί εκτενής ανάλυση των βασικών της 

οικονομικών μεγεθών. Πρωτίστως, ο παρακάτω πίνακας αναπαριστά το οικονομικό 

προφίλ της χώρας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.3: ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 4.308 € (2005) 

Οικονομική 
ανάπτυξη(ΑΕΠ) 

7.4% (2002), -7.5% (2001), 7.9% (2002), 5.8 
(2003), 8.9% (2004) , 7.4% (2005), 7.5% (2006)

Πληθωρισμός 9.98% (2006 Οκτώβριος) 

Ανεργία 9.1% (2006 Αύγουστος) 

Νόμισμα  
Νέα Λίρα, εισαγωγή 1 Ιανουαρίου 2005. 1 Νέα 
Λίρα = 1,000,000 Τουρκικές Λίρες. 1 Νέα Λίρα 
= €0.53 (Σεπτέμβριος 2006) 

Ισοζύγιο Κυβερνητικού 
Προϋπολογισμού 1.2% του ΑΕΠ(2005) 

 €23.2 δις. -6.4% 

                                                 
34 Στο ίδιο, σελ. 121. 
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Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 
Εξωτερικό χρέος 67.3% του ΑΕΠ (2006) 68% (2006Q2) 

Εμπόριο με την ΕΕ (2005) Εξαγωγές στην ΕΕ: 52.4% του συνόλου 
Εισαγωγές από την ΕΕ: 42.2% του συνόλου 

Πηγή:http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/economic_profile_en.htm, Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία. 

Για τον καλύτερο προσδιορισμό του τωρινού βαθμού μεγέθυνσης της τουρκικής 

οικονομίας και τη σύγκριση του με τα επίπεδα ανάπτυξης των υπολοίπων οικονομιών 

εξετάζουμε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Την δεκαετία 

1995 – 2005, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Τουρκία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 

36%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη αγγίζει το 50%, εξέλιξη όχι και τόσο 

ενθαρρυντική για την τουρκική οικονομία η οποία θεωρητικά βρίσκεται σε πορεία 

σύγκλισης με τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη 

απόκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Τουρκίας από το αντίστοιχο της 

Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, το 2002, το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ευρωζώνης ήταν 

τετραπλάσιο (300% μεγαλύτερο) της Τουρκίας. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.3: ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,1995 – 2005, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
Πηγή: Eurostat, Yearbook 2005. 

Η ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ ξεπέρασε το 6% επί μακρά περίοδο, με 

ενδιάμεσες σημαντικές επιβραδύνσεις και κρίσεις το 1994, το 1999 και το 2001. Η 

τουρκική οικονομία τονώθηκε, χάρη στην εφαρμογή οικονομικών μεταρρυθμίσεων. 

Η ανάπτυξη το 2004 άγγιξε τα επίπεδα του 9%. Ο πληθωρισμός έπεσε στο 7.7% το 
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2005, το οποίο ήταν ιστορικά χαμηλότερο τριακονταετίας. Παρά τις σημαντικές 

αποδόσεις την περίοδο 2002-05, οι οποίες προέκυψαν από το ενδιαφέρον των 

επενδυτών για τις αναδυόμενες αγορές, την υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου και τη δημοσιονομική πειθαρχία, η οικονομία της Τουρκίας φέρει μεγάλο 

βάρος εξαιτίας του υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος και του εξωτερικού 

χρέους. Όσον αφορά την κρίση του 2001, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική στήριξης της οικονομίας η οποία στηρίχθηκε 

στη δανειοδότηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό, εκτοξεύοντας το δημόσιο 

χρέος στο 105,2% του ΑΕΠ της χώρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.4: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ EΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ XΡΕΟΣ, 2000 - 2004 

 
      Πηγή: European Commision 2006, Candidate’s Countries Economies Quarterly(January)  

Οι εξωτερικές εξελίξεις εμπόδιζαν τον εξωτερικό δανεισμό και έτσι ο 

εσωτερικός δανεισμός εκτοξεύθηκε. Αναλυτικά, το 2001 ο εσωτερικός δανεισμός 

αποτελούσε το 54,4% του τουρκικού δημοσίου χρέους, ενώ το 2003, μετά την κρίση,  

το σχετικό μερίδιο έπεσε στο 46%. Το εξωτερικό χρέος λόγω της ευρείας χρήσης των 

δανείων που χορήγησε στην Τουρκία το Δ.Ν.Τ. από $118,7 δις το 2000 αυξήθηκε σε 

$ 123,8 δις το 2001, σε $131,4 δις το 2002 και σε $137,9 δις το 2003. Το συνολικό 

δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αυξήθηκε από 63,1% το 2000, σε 125,8% το 

2001 και στην συνέχεια μειώθηκε σε 109,6% το 2003. Η τουρκική οικονομία 

κατάφερε να ανακάμψει και το 2004 κατάφερε να περιορίσει το δημόσιο χρέος της 

στο 80,1%. 

Η δημοσιονομική πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης είναι προσηλωμένη 

στους δύο βασικούς στόχους της. Ο πρώτος είναι η επίτευξη του πρωτογενούς 

πλεονάσματος ύψους 6,5% του ΑΕΠ και ο δεύτερος είναι ο περιορισμός του 

ελλείμματος των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης κάτω του 4,5% του ΑΕΠ. Με 

την καθοδήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κεντρικής Τράπεζας 

της χώρας, το έλλειμμα των 29,9 δις τουρκικών λιρών του 2003 μετατράπηκε σε 

πλεόνασμα 64 εκ. τουρκικών λιρών τους πρώτους έντεκα μήνες του 2006. Το πρώτο 

εξάμηνο η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από την τουρκική κυβέρνηση 

αύξησε τις δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες, τις δαπάνες στους τομείς της 
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κοινωνικής ασφάλισης και της γεωργίας (επιδοτήσεις), προχώρησε σε αυξήσεις των 

μισθών του δημόσιου τομέα και μείωσε το φόρο προστιθέμενης αξίας στα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των τουρκικών εξαγωγών του συγκεκριμένου κλάδου. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση 

των εσόδων από φόρους και των έκτακτων κρατικών εσόδων 2,1 δις τουρκικών 

λιρών αφενός από την πώληση μεριδίου της Telekom και αφετέρου από το «πάγωμα» 

προγραμματισμένων κρατικών επενδύσεων για το τελευταίο τρίμηνο του 2006. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.5: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ, 2006 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, 
Τριαντόπουλος Χρήστος, Τουρκική Οικονομία: Το τρένο του 2006 θα εκτροχιαστεί το 2007; Αθήνα, 
Ιανουάριος 2007. 

Από την πλευρά του δημοσιονομικού ελλείμματος, ακολούθησε και αυτό τη 

συνολική τάση της τουρκικής οικονομίας. Την χρονιά της κρίσης, αυξήθηκε 

εντυπωσιακά φτάνοντας το 29,8% ενώ τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα της 

περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής και των ιδιωτικοποιήσεων μειώθηκε, 

φτάνοντας το 2004 το 3,9%. Το κυβερνητικό έλλειμμα το 2005, ξεπέρασε το 6% του 

ΑΕΠ, κυρίως λόγω της πληρωμής τόκων, που απετέλεσαν το 37% των κυβερνητικών 

δαπανών. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.4: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, 2000-05 

 

Πηγή: European Commission, (2006), Candidate Countries' Economies Quarterly 
(January) 
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Προχωρώντας στο 2006, παρατηρείται η συνέχεια στην βελτίωση της 

αναδυόμενης τουρκικής οικονομίας αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα μεγέθυνσης από τα 

προηγούμενα δύο χρόνια, καθώς η αναπτυξιακή διαδικασία επηρεάστηκε αρνητικά 

από τη «μικρή» χρηματοοικονομική κρίση του Μαΐου – Ιουνίου.  

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας το 2006 έχει δύο πλευρές 

λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης του Μαΐου – Ιουνίου και των οικονομικών 

πολιτικών που ακολούθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Το πρώτο 

εξάμηνο του έτους, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε περίπου στο 7,1% και 

συγκεκριμένα, η αύξηση του πρώτου τριμήνου ήταν 6,5% και του δευτέρου 7,8%. Η 

δυναμική του πρώτου μισού του 2006 οφείλεται κυρίως: α) στην ανοδική τάση της 

βιομηχανικής παραγωγής, β) στη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών, 

γ) στους υψηλούς ρυθμούς αξιοποίησης παραγωγικών δυνατοτήτων και δ) στην 

αύξηση των εξαγωγών, κυρίως μετά την υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Κατά το 

πρώτο εξάμηνο, ο βιομηχανικός κλάδος σημείωσε ανάπτυξη 7,7%, με το δείκτη 

βιομηχανικής παραγωγής για το μήνα Ιούνιο να φτάνει το 11,2%, επίπεδο που είναι 

το υψηλότερο του 2006, ενώ η μεγέθυνση του κλάδου των κατασκευών σε ετήσια 

βάση του ανήλθε στο 20,2%. Αντίθετα, πιο συγκρατημένη ήταν η ανάπτυξη του 

τομέα των υπηρεσιών, ενώ περιορισμένη ήταν η συμβολή του αγροτικού τομέα στη 

συνολική μεγέθυνση της τουρκικής οικονομίας, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο τρίμηνο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.6: ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΤΙΜΕΣ), 2006 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, 
Τριαντόπουλος Χρήστος, Τουρκική Οικονομία: Το τρένο του 2006 θα εκτροχιαστεί το 2007; Αθήνα, 
Ιανουάριος 2007. 

Το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του πρώτου εξαμήνου ήταν αποτέλεσμα: α) της 

βελτίωσης του οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα, ιδιαίτερα μετά 
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την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005, β) της σταδιακής 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης της τουρκικής οικονομίας υπό την καθοδήγηση 

κυρίως του ΔΝΤ και γ) της αύξησης των δημοσίων δαπανών (καταναλωτικές και 

επενδυτικές δαπάνες). Οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη διατήρηση των υψηλών 

ρυθμών ανάπτυξης διαψεύστηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2006 (δεύτερη πλευρά), 

καθώς ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο 3,4%, περιορίζοντας τον 

ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης στο 5,6%. Η συρρίκνωση αυτή της παραγωγής οφείλεται 

στις οικονομικές πολιτικές που ακολούθησαν η Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας κατά 

425 μονάδες βάσης - το επιτόκιο, και η κυβέρνηση, περιορίζοντας τις δημοσιονομικές 

δαπάνες, με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας μετά τη χρηματοοικονομική 

κρίση του Μαΐου – Ιουνίου.  

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης στο τομέα των 

κατασκευών (20%) διατηρήθηκαν, πράγμα που συνετέλεσε σημαντικά στην αποφυγή 

περαιτέρω περιορισμού της μεγέθυνσης. Αντίθετα, στον βιομηχανικό κλάδο (6,4%) 

και στους υπόλοιπους τομείς της τουρκικής οικονομίας, ο ρυθμός μεγέθυνσης 

συρρικνώθηκε. Ο αγροτικός τομέας συνέχισε την πτωτική του πορεία, 

καταγράφοντας συρρίκνωση της παραγωγής του κατά 2%. Χαμηλότερα σε σχέση με 

τους προηγούμενους μήνες είναι τα επίπεδα μεγέθυνσης του τομέα των υπηρεσιών, 

του εμπορικού κλάδου (3,7%) και κυρίως του κλάδου των μεταφορών και 

τηλεπικοινωνιών (0,9%). 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.5: ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ, 2004 - 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Οκτώβριος 2007. 
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Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, ο ρυθμός μεγέθυνσης διατήρησε την 

αναπτυξιακή του πορεία καταγράφοντας αύξηση 6,9%, πορεία που δεν συνεχίστηκε 

καθώς το επόμενο τρίμηνο έπεσε στο 3,9%. Έτσι, διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης 

του πρώτου μισού του 2007 στο 5,2% προκαλώντας ανησυχίες για την επίτευξη του 

στόχου που προέρχονται από την πολιτική αστάθεια και την κρίση της 

χρηματοοικονομικής αγοράς των ΗΠΑ.   

Βάσει στοιχείων της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας, κινητήρια δύναμη της 

οικονομικής ανάπτυξης παραμένουν οι εξαγωγές, ενώ διατηρείται η επιβράδυνση των 

αυξητικών ρυθμών της ιδιωτικής κατανάλωσης (διαρκή και ημι-διαρκή αγαθά) και 

των επενδύσεων (μηχανήματα και εξοπλισμός) η οποία κατεγράφη από το τελευταίο 

τρίμηνο του 2006, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης περιοριστικής νομισματικής 

πολιτικής που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα. Την περίοδο Οκτωβρίου – 

Δεκεμβρίου, οι δαπάνες για ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1%, 

διαμορφώνοντας την ετήσια αύξηση στο 5,2%, και οι δημόσιες καταναλωτικές 

δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,7%, ωθώντας την ετήσια ανάπτυξη στο 9,6%. Αντίστοιχη 

ήταν και η εξέλιξη στις δαπάνες για ιδιωτική επένδυση το τελευταίο τρίμηνο, 

ωστόσο, σε ετήσια βάση οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 17,4%. 

Από την πλευρά της ζήτησης, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 

7,5% εντοπίζεται σε τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό (μεταλλουργία, 

κλωστοϋφαντουργία, αυτοκινητοβιομηχανία). Η βιομηχανική παραγωγή τον 

Ιανουάριο και το Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 14,8% και 7,1% αντίστοιχα, ενώ το 

Μάρτιο κατάγραψε μικρότερη αύξηση της τάξης μόλις του 2,6%, εξέλιξη που 

αποδίδεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής του Μαρτίου του 

2006 (9,1%). Ο μέσος όρος ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής το πρώτο 

τρίμηνο του 2007 ανήλθε στο 7,8%, συνεισφέροντας σημαντικά στο ρυθμό 

ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας για τη συγκεκριμένη περίοδο, με την 

προϋπόθεση το μερίδιο του κλάδου στο ΑΕΠ να ανέρχεται περίπου στο 30%. Τον 

Αύγουστο, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 6,1% λόγω της αποκατάστασης πολιτικής 

σταθερότητας στην Τουρκία. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.6: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2006 - 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Ιούλιος 2007. 
 

Η αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας στην Τουρκία μετά την κρίση 

του 2001 σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της 

Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια προετοιμάστηκε, 

μέσω οικονομικών και μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, για τον καθορισμό ενός 

στόχου για το ρυθμό του πληθωρισμού από την Κεντρική Τράπεζα. Παρά τις 

προτάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επίσπευση του στόχου αυτού τα 

προηγούμενα χρόνια, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας όρισε τον πληθωρισμό – 

στόχο του 2006 στο 5% και του 2007 στο 4%. Ο στόχος, όμως, του 2006 δεν 

επιτεύχθηκε, καθώς ο ρυθμός πληθωρισμού του έτους ανήλθε στο 9,6% και η 

ασυνέπεια αυτή οφείλεται, κυρίως, στις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που 

ακολούθησαν τη χρηματοοικονομική κρίση του Μαΐου – Ιουνίου, οι οποίες ως ένα 

βαθμό δεν απορροφήθηκαν από την τουρκική οικονομία. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.7: ΡΥΘΜΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ, 2000 - 2007 

  
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Ιούλιος 2007. 
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Τους πρώτους μήνες του 2006, τα υψηλά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και η 

αύξηση των δημόσιων καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών ενίσχυσαν τις 

πληθωριστικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 

καθορίστηκε από την άνοδο των τιμών του δημόσιου τομέα, των καταναλωτικών 

αγαθών, κυρίως αλκοολούχων ποτών και καπνού, του πετρελαίου και άλλων 

ενεργειακών πόρων και του κλάδου των υπηρεσιών. Αντίθετα, αρνητική ήταν η 

συνεισφορά στον πληθωρισμό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των 

υποδημάτων. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.8: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 2006 - 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Ιούλιος 2007. 
 

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, η πληθωριστική αύξηση του πρώτου τριμήνου του 2007 οφείλεται στην 

αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και χρυσού σε συνδυασμό με μια μικρή 

υποχώρηση της τουρκικής λίρας και την αύξηση των τιμών σε προϊόντα καπνού και 

αλκοόλ λόγω της φορολογικής προσαρμογής. Όμως, ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 0,24%, διαμορφώνοντας τον ετήσιο πληθωρισμό στο 8,6%. 

Η μείωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών στον κλάδο των 

τροφίμων ως αποτέλεσμα των χαμηλών τιμών μη επεξεργασμένων αγροτικών 

προϊόντων και του μειωμένου ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων διατροφής. 

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σημείωσε αύξηση κατά 0,02%, διαμορφώνοντας 

τον ετήσιο πληθωρισμό στο 7,4%. 

 Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης παραγωγού αυξήθηκε 0,85% διαμορφώνοντας 

τον δωδεκάμηνο αντίστοιχο δείκτη στο 3,7%. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ο 

πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 7% και 7,5%, ποσοστό όμως που 
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παραμένει αρκετά υψηλότερο του επίσημου στόχου της Κεντρικής Τράπεζας που είχε 

τεθεί αρχικά στο 4% (± 2%), παρά την συνεχιζόμενη περιοριστική νομισματική 

πολιτική που εφαρμόζεται.  

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Durmus Yilmaz Yýlmaz δήλωσε πως η 

Τουρκική Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό χάσμα αξιοπιστίας λόγω της 

αποτυχίας της επίτευξης του στόχου για το 2006. Ωστόσο, ο πληθωριστικός στόχος 

του 2007 παραμένει στο 4%. Η αύξηση των επιτοκίων κατά 425 πόντους βάσης μέσα 

στο προηγούμενο έτος είχε ως συνέπεια την επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης, 

αλλά συγκράτησε τις πληθωριστικές προσδοκίες. Παρά ταύτα, μία ενδεχόμενη 

δημοσιονομική «απειθαρχία», μπορεί να αντισταθμίσει τις προσπάθειες της 

Κεντρικής Τράπεζας, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον πληθωρισμό σε υψηλά 

επίπεδα. 

Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας εξαρτάται με τον πιο άμεσο 

τρόπο από τις εμπορικές συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα, το 

τουρκικό εμπόριο γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη κατά την τελευταία εικοσαετία. Τα 

έτη 2001 και 2002 λόγω της οικονομικής κρίσης, οι εισαγωγές σημείωσαν 

υποχώρηση, οπότε η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε σε 75,7% 

και 69,9% αντιστοίχως. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.9: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, 2004 
 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν εντυπωσιακοί με αποκορύφωμα το 2003, όταν οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 30% και οι εισαγωγές κατά 33% έναντι του προηγουμένου 

έτους, πράγμα που αποτελεί παράγοντα ώθησης της τουρκικής οικονομίας παρόλη 

την επικρατούσα ασθενή εγχώρια ζήτηση. Το εν λόγω έτος οι εξαγωγές έφθασαν τα 

$46,9 δις. και κάλυπταν το 68,2% των εισαγωγών και οι εισαγωγές τα $68,7 δις., ενώ 
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πριν εκδηλωθεί η οικονομική κρίση οι εξαγωγές κάλυπταν μόλις το 51% των 

εισαγωγών. Το εξωτερικό εμπόριο της Τουρκίας είναι σταθερά ελλειμματικό και το 

εμπορικό έλλειμμα  ανήλθε το 2003 στα $21,9 δις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.7: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 1981 - 2003 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, 2004. 
 

Οδεύοντας προς τα πιο πρόσφατα χρόνια και συγκεκριμένα το 2006, οι 

τουρκικές εξαγωγές είχαν αρνητική τάση, ενώ ο ρυθμός αύξησής τους ήταν κατά 

πολύ μεγαλύτερος. Η επίδοση αυτή προκύπτει από την μείωση των εξαγωγών των 

αγροτικών προϊόντων λόγω των καιρικών συνθηκών, και κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων, λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας των τουρκικών προϊόντων. Από την 

άλλη πλευρά, σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2006 οι εισαγωγές 

καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 36,3% και 18,2% 

αντίστοιχα, ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών αποτελούν το 

71% των συνολικών εισαγωγών στη χώρα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.8: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2006/7 (ΔΙΣ. ΔΟΛ. ΗΠΑ) 
 Ιανουάριος-Ιούλιος 
 2006 2007 Μεταβολή 

Τουρκικές εξαγωγές 46,98 58,41 24,3% 
Τουρκικές εισαγωγές 78,00 92,51 18,6% 
Εμπορικό ισοζύγιο - 31,02 -34,10  
Όγκος Εμπορίου 106,21 150,92 20,8% 

Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, Δελτίο οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων, Αύγουστος 2007. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο 

εξάμηνο του 2007, οι εξαγωγές της Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 24,3% σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2006, ανερχόμενες σε 58,41 δις $. Ο ρυθμός ανόδου των 

εισαγωγών ήταν μικρότερος (18,6%), η απόλυτη αξία αυτών ήταν 92,51 δις $. Η 

θετική πορεία των τουρκικών εξαγωγών αποτυπώνεται στην αύξηση του δείκτη 

κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές από 60,2% σε 63,1%. Μολαταύτα, το εμπορικό 

ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό και ανήλθε σε 34,10 δις $.  

Αναλυτικότερα, το πρώτο τετράμηνο, οι τουρκικές εξαγωγές συνέχισαν την 

ανοδική τους πορεία, λόγω της αύξησης της εξωτερικής ζήτησης για τουρκικά 

προϊόντα και της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. 

Ταυτόχρονα, ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών περιόρισε σημαντικά τη συρρίκνωση 

της εσωτερικής καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης με αποτέλεσμα τη μείωση 

του υψηλού εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Τον Απρίλιο, σε ετήσια βάση, οι 

τουρκικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 28,3% και οι εισαγωγές κατά 10,6%, εξέλιξη 

που οδήγησε σε μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 11,5% σε 

σχέση με τις επιδόσεις του Απριλίου του 2006. Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, 

οι εξαγωγές σημείωσαν συνολική αύξηση 25,3%, η οποία αποδίδεται στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, στη μηχανουργία, στη χαλυβουργία, στην 

κλωστοϋφαντουργία και στην πετρέλαιο-βιομηχανία. Συγκεκριμένα, η συμβολή των 

πέντε αυτών τομέων της τουρκικής βιομηχανίας στην συνολική αύξηση των 

εξαγορών (25,3%) ανέρχεται στις 15,4 ποσοστιαίες μονάδες και αθροιστικά 

αποτελούν το 52% των συνολικών τουρκικών εξαγωγών για τους τέσσερις πρώτους 

μήνες τους 2007. Η θετική πορεία των τουρκικών εξαγωγών αποτυπώνεται στην 

αύξηση του δείκτη κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές από 60,2% σε 63,9%. 

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το πρώτο τετράμηνο του 2007, αυτές αποτελούνται 

από ενδιάμεσα αγαθά σε ποσοστό κοντά στο 70% των συνολικών εισαγωγών. Τον 

Απρίλιο, η αύξηση των εισαγωγών βασίστηκε σε ετήσια βάση στην άνοδο, κυρίως, 

κατά 15,6% των ενδιάμεσων αγαθών και των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,3%, 

ενώ αρνητική ήταν η επίδραση των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών, που 

μειώθηκαν κατά 6,9% - με σημαντικότερη τη μείωση των εισαγωγών αυτοκινήτων. Η 

αναμενόμενη διατήρηση της ανοδικής τάσης των τουρκικών εξαγωγών έχει ενισχύσει 

τις προσδοκίες για συγκράτηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, παρά τη 

συνεχόμενη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Οι βασικότεροι προορισμοί των 
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τουρκικών εξαγωγών είναι το Ιράκ (28% των εξαγωγών προς γειτονικές χώρες), η 

Ελλάδα (21%), η Βουλγαρία (1,9%) και το Ιράν (1,2) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.9: ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Οκτώβριος 2007. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.10: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ, 2006 - 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Οκτώβριος 2007. 

 

Συνεχίζοντας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην 

οικονομία μιας χώρας. Στην εν προκειμένω περίπτωση, της Τουρκίας, τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες, η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις, 

όμως, υπολείπεται σημαντικά των αντιστοίχων μεγεθών αναδυόμενων αγορών, λόγου 

χάριν την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. 

 Οι διαδικασίες σχετικά με την ενίσχυση ξένων επενδύσεων πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο ενός Πλάνου Δράσης, το οποίο ονομάζεται «Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης 

του Επενδυτικού Περιβάλλοντος στην Τουρκία». Στο πλαίσιο αυτό μπήκε σε εφαρμογή 

τον Ιούνιο του 2003 ο «Νόμος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων». Με αυτό τον νόμο, η 

γραφειοκρατία δεν κατέχει τον πρώτο ρόλο και έτσι κερδίζεται ευκολότερα η 

εμπιστοσύνη του ξένου επενδυτή. Η διαδικασία ίδρυσης εταιρίας ξένου κεφαλαίου 
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γίνεται συντομότερη κι ενώ νωρίτερα χρειάζονταν 19 διαφορετικές ενέργειες, τώρα 

χρειάζονται μόνο 3 ενέργειες. Επίσης, έχει καταργηθεί η αναγκαιότητα προέγκρισης 

για την σύσταση εταιρίας ξένου κεφαλαίου, υποκαταστήματος ή συμμετοχών. Οι 

εταιρίες ξένων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον Τουρκικό Εμπορικό 

Νόμο πλέον αξιοποιούνται ως Τουρκικές εταιρίες. 

Αναλυτικότερα, το 2004 το ύψος των νέων ξένων επενδύσεων υπολογίζεται σε 

1.109 εκ. δολ. (έναντι 546 εκ. το 2003). Από το 1980 έως το 2004, οι πραγματικές 

εισροές ανήλθαν σε 17,1 δις. Όσον αφορά τους τομείς παραγωγής, ο αγροτικός 

τομέας έχει απασχολήσει ελάχιστο μερίδιο, ενώ ο δευτερογενής τομέας-μη 

βιομηχανικά χημικά προϊόντα, αυτοκινητοβιομηχανία, ανταλλακτικά, ηλεκτρικά 

μηχανήματα, καπνοβιομηχανία, ενδύματα, ενέργεια, ηλεκτρονικές μηχανές κλπ. - έχει 

προσελκύσει το μεγαλύτερο μέρος των ξένων επενδύσεων (53%) και ο τριτογενής- 

τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, εμπόριο, λοιπές υπηρεσίες - το υπόλοιπο (44%).  

Κυριότερες χώρες προέλευσης των ξένων επενδύσεων είναι οι: Γαλλία (5,6 δις 

δολ., 16,6% του συνόλου), Ολλανδία (5,3 δις, 15,7%), Γερμανία (4,3 δις, 12,7%), (3,9 

δις, 11,5%), Ην. Βασίλειο (2,6 δις, 7,8%), Ελβετία (2,2 δις, 6,6%), Ιταλία και Ιαπωνία 

(1,8 δις, 5,5%). Γενικότερα, οι βασικοί ξένοι επενδυτές προέρχονται από τον χώρο 

της ΕΕ (69%) και των υπολοίπων κρατών-μελών του ΟΟΣΑ (19,8%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.10: ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (FDI) ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

Έτη Αριθμός εταιρειών ξένου 
κεφαλαίου 

Πραγματικές εισροές FDI 
(εκ. δολ. ΗΠΑ) 

1980 78 35 
1981 109 141 
1982 147 103 
1983 166 87 
1984 235 113 
1985 408 99 
1986 619 125 
1987 836 115 
1988 1.172 354 
1989 1.525 663 
1990 1.856 684 
1991 2.123 907 
1992 2.330 911 
1993 2.554 746 
1994 2.830 636 
1995 3.161 934 
1996 3.582 914 
1997 4.068 852 
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1998 4.533 953 
1999 4.950 813 
2000 5.328 1.707 
2001 5.841 3.288 
2002 6.280 1.042 
2003 7.470 546 
2004 9.606 1.109 

ΣΥΝΟΛΟ --- 17.877 
                                                            
Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, Ξένες Επενδύσεις και Ιδιωτικοποιήσεις στην Τουρκία, 2005. 
 

Το 2006, η κρίση του Μαΐου – Ιουνίου οδήγησε σε μεγάλη εκροή έμμεσων 

ξένων επενδύσεων. Η ανάκαμψη της τουρκικής οικονομίας στα τέλη του καλοκαιριού 

επιτεύχθηκε με παράλληλη αύξηση της εισροής κεφαλαίων επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) παρουσίασαν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους σταθερή ανοδική πορεία. Το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 

2006, οι εισροές των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Τουρκία έφτασαν τα 5,2 δις $, 

ενώ κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2006 το σύνολο των εισροών των Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει το 60% του ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Αποτέλεσμα αυτής της σημαντικής ανόδου των επενδυτικών 

εισροών είναι να ξεπεραστεί ο κυβερνητικός στόχος των 15 δις $ για το 2006, καθώς 

μέχρι και το Νοέμβριο οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις ανέρχονταν ήδη στα 18,1 δις $. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.11: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 2005 - 2006 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, 
Τριαντόπουλος Χρήστος, Τουρκική Οικονομία: Το τρένο του 2006 θα εκτροχιαστεί το 2007; Αθήνα, 
Ιανουάριος 2007. 

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2007, η εισροή ξένων κεφαλαίων στην 

Τουρκία έφτασε τα 11 δις $ (συμπεριλαμβανομένου και του 1,5 δις $ από την 

κτηματομεσιτική αγορά). Το 76% των ΑΞΕ, κατά το πρώτο πεντάμηνο, αφορά στον 

τομέα των υπηρεσιών και το 24% στον βιομηχανικό τομέα. Ειδικότερα, την μερίδα 

του λέοντος κατέχει ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με ποσοστό 

66,6% (ήτοι  6,2 δις $) επί του συνόλου των ΑΞΕ, κατά την εξεταζόμενη περίοδο και 

ακολουθεί ο τομέας της βιομηχανίας με 19% (ήτοι 1,8 δις $), ενώ μικρότερα μερίδια 

κατέχουν οι τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών (5%), ο κατασκευαστικός 

τομέας (2,1%), και ο τομέας των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών (2%). Το 36% του 
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συνόλου των ΑΞΕ στην Τουρκία, για το πρώτο πεντάμηνο του 2007, κατέχουν οι 

ΗΠΑ (3,329 δις $) λόγω της αποπληρωμής για την εξαγορά της AKBANK από την 

CITYBANK. Ως δεύτερος σημαντικότερος ξένος επενδυτής για την ίδια περίοδο του 

2007, θεωρείται η Ελλάδα (2,258 δις $) εξαιτίας της εξαγοράς της FINANSBANK 

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ακολουθούν η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η 

Αυστρία. 

Είναι αδιαμφισβήτητο, λοιπόν, ότι ο τομέας των επενδύσεων είναι σε μεγάλο 

βαθμό δυναμικός και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως το μεγάλο μέγεθος 

της χώρας, οι αποκρατικοποιήσεις, η έντονη επιχειρηματική δράση, η ώθηση των 

εξαγωγών, το Νέο Οικονομικό Πρόγραμμα που υλοποιείται με τη βοήθεια του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το χαμηλό κόστος εργασίας, η γεωγραφική θέση 

της χώρας κ.α.. Ωστόσο, εμφανίζονται και κάποια αρνητικά στοιχεία τα οποία με τη 

σειρά τους δυσχεραίνουν το αισιόδοξο κλίμα. Κάποια από αυτά συνιστούν η υψηλή 

φορολογία, το μεγάλο μέγεθος της παραοικονομίας, το υψηλό ενεργειακό κόστος, η 

γραφειοκρατία, η μη σταθερότητα του νομικού συστήματος, η διαφθορά κ.α.. 

Πάντως, στο πλαίσιο της τέταρτης συνάντησης του Investment Advisory Council 

στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Ιουνίου του 2007, οι ιθύνοντες 21 πολυεθνικών 

επιχειρήσεων από 11 χώρες και άλλοι ξένοι επενδυτές στήριξαν την αναπτυξιακή 

πορεία της τουρκικής οικονομίας, τονίζοντας πως οι επενδύσεις δε θα επηρεαστούν 

από τις εκλογές και οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. 

Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, η συνεισφορά ιδιωτικής επένδυσης και 

κατανάλωσης και καθαρών εξαγωγών στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του 2007, ενώ η συμβολή του δημοσίου τομέα είναι σημαντική, 

περιορισμένη είναι η συνεισφορά της ιδιωτικής ζήτησης ως αποτέλεσμα της σφιχτής 

νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας για τη 

διατήρηση των πληθωριστικών τάσεων μετά τη μικρή κρίση Μαΐου-Ιουνίου 2006. 

Τέλος, περιορισμένη παρουσιάζεται η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών το 2007 

λόγω της αύξησης των εισαγωγών, παρόλη την θετική συμβολή τους το δεύτερο μισό 

του 2006.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.12: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Οκτώβριος 2007. 

 

Εν συνεχεία, ένα άλλο σημαντικό μέγεθος που πρέπει να εξετασθεί είναι αυτό 

της ανεργίας στην τουρκική οικονομία. Η ανεργία αποτελεί ένα από τα κυριότερα 

προβλήματα της τουρκικής οικονομίας το οποίο δυσχεραίνει την θετική εικόνα που 

προβάλει η κατάσταση στην Τουρκία. Επισήμως, το 2003 το ποσοστό ανεργίας ήταν 

12% και συγκεκριμένα σε ηλικίες έως 30 ετών έφτανε το 35%.  

Λόγω της συνέχισης της εσωτερικής μετανάστευσης από τις αγροτικές στις 

αστικές περιοχές και της αδυναμίας απορρόφησης των ατόμων αυτών, τα οποία 

επιπλέον δεν μπορούν αμέσως να προσαρμοσθούν στις διαφορετικές εργασιακές 

ανάγκες του αστικού περιβάλλοντος, τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγαλύτερα στις 

αστικές περιοχές σε σύγκριση με τις αγροτικές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.13: ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2000 - 2003 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, 2003. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Τουρκικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας για το 2006 μειώθηκε κατά 0,4 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2004 και το 2005 που ήταν 10,3%, φτάνοντας το 

9,9%. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 74.000, φτάνοντας 

τα 2.446.000 άτομα. Τους πρώτους μήνες του 2007, το ποσοστό ανεργίας καταγράφει 

πτωτική τάση. Το ποσοστό ανεργίας του Ιανουαρίου (περίοδος Δεκεμβρίου 2006 – 

Φεβρουαρίου 2007) περιορίστηκε στο 11% από 11,8% για την ίδια περίοδο του 2006 

και το αντίστοιχο ποσοστό του Φεβρουαρίου (Ιανουάριος – Μάρτιος 2006) μειώθηκε 

στο 11,4% από 11,9%. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.11: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 2000 - 2006 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Ιούλιος 2007. 

Στην φετινή χρονιά και πιο αναλυτικά το πρώτο τρίμηνο, ο αριθμός των 

εργαζομένων αυξήθηκε κατά 794.000 άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2006, φτάνοντας τους 21.398.000 εργαζόμενους και ο αριθμός των ανέργων έφτασε 

τους 2.760.000 ανέργους. Η μείωση του ποσοστού ανεργίας οφείλεται, κυρίως, στην 

αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς, σε ετήσια βάση 

δημιουργήθηκαν 452.000 νέες θέσεις εργασίας και το μερίδιο των απασχολουμένων 

στον κλάδο των υπηρεσιών ξεπέρασε το 50% του συνόλου των εργαζομένων. 

Παράλληλα, μειώθηκε το αντίστοιχο μερίδιο του αγροτικού τομέα από 25,1% σε 

24,9%, παρά την αύξηση των εργαζομένων σε σχέση με το 2006. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3.14: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2006 - 2007 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ενοποίησης και Πολιτικής, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για 
την Τουρκική Οικονομία, Ιούλιος 2007. 
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Στην πραγματικότητα, το ποσοστό ανεργίας υποστηρίζεται ότι ξεπερνά το 

16,9%, γεγονός που τονίζει την σημαντικότητα του προβλήματος, το οποίο εκτός των 

άλλων διαστρεβλώνει τις μεγάλες επιδόσεις της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 

στις μέρες μας. Σύμφωνα με μία νέα μελέτη των Yükseler και Türkan35, το 

συγκεκριμένο ποσοστό αγγίζει το 16,9%, δη 6,9% υψηλότερο από αυτό που εκτιμά η 

Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, με τη συμμετοχή των νοικοκυριών στο εργατικό 

δυναμικό να βαίνει μειούμενη. Ο μέσος όρος ηλικίας για τους απασχολούμενους είναι 

τα 36 έτη, ενώ οι άνεργοι έχουν μικρότερη ηλικία, αλλά υψηλότερο επίπεδο 

μόρφωσης. Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της Τουρκίας 

ανέρχεται μόλις στο 26%, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

ποσοστά της δεκαετίας του 1990. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα άνισης μεταχείρισης ακόμη και στον επιχειρηματικό κόσμο. Εν ολίγοις, 

οι διακρίσεις λόγω φύλου, η ελλιπής εκπαίδευση και η «μαύρη εργασία» – σύμφωνα 

με εκτιμήσεις το 66% των γυναικών απασχολείται χωρίς δήλωση– αποτελούν τους 

λόγους για τους οποίους επικρατεί αυτή η αρνητική τάση στην μέτρηση του 

ποσοστού της ανεργίας.  

ΓΡΑΦΗΜΑ 3.2.3.12: ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

 
Πηγή: http://eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, 
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007. 

 

                                                 
35 Βλ.  http://eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, 
Ιούλιος 2007, σελ. 13. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω βάσιμα στοιχεία για την οικονομική 

κατάσταση της Τουρκίας, είναι γεγονός ότι η χώρα έχει κάνει εντυπωσιακή πρόοδο 

τα τελευταία κυρίως χρόνια με σκοπό την επίτευξη της μακροοικονομικής 

σταθερότητας, δεδομένου του γεγονότος ότι με ΑΕΠ περίπου 400 δις δολ. το 2006 

και κατά κεφαλή προϊόν 6 χιλ. δολ. είναι η 18η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. 

Ωστόσο, πολλές αλλαγές είναι απαραίτητες ώστε να εναρμονίσει την οικονομία της 

με τον μέσο όρο της Ε.Ε. στην οποία επιθυμεί να προσχωρήσει36. Βέβαια, πέρα από 

τις οικονομικές αδυναμίες που πρέπει να ξεπεράσει, το σημαντικότερο κριτήριο είναι 

η πολιτική σταθερότητα η οποία επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε την οικονομία 

της37.  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την – ανά εξάμηνο εκδιδόμενη – έκθεση του 

ΟΟΣΑ, η τούρκικη οικονομία δεν έχει καταστεί πλήρως ανθεκτική έναντι των 

εσωτερικών και διεθνών αναταράξεων. Προβλέπεται πως οποιαδήποτε επιδείνωση 

είτε της διεθνούς συγκυρίας (συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου να 

διασαλευτούν οι ευρω-τουρκικές σχέσεις), είτε στο πολιτικό και οικονομικό μέτωπο 

της χώρας, είναι σε θέση να προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα. Το σίγουρο είναι 

ότι, όπως διαπιστώνουν και οι ειδικοί του Διεθνούς Οργανισμού, τα πέτρινα χρόνια 

της οικονομικής ύφεσης και των διψήφιων, ακόμη και τριψήφιων ποσοστών 

πληθωρισμού αποτελούν παρελθόν για την Τουρκία.  

Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την οικονομία 

για το τελευταίο τέταρτο του 2007, το οποίο περιλαμβάνει 73 σχετικές δράσεις. Οι 

πέντε βασικοί άξονες του  σχεδίου είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, η 

ενδυνάμωση της βιομηχανίας ενισχύοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία, προώθηση της 

τεχνολογικής ανάπτυξης με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η 

διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και η συνέχιση των 

μεταρρυθμίσεων, με την ενίσχυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι στόχοι 

σύμφωνα με το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης για την περίοδο 2007 – 2013 είναι: 

α) το ΑΕ-Εθνικό-Π και το κατά κεφαλήν εισόδημα αναμένεται να ανέλθουν στα 800 

δις $ και 10.000 $ αντίστοιχα το 2013, β) οι εξαγωγές αναμένεται να ξεπεράσουν 200 

δις $ το 2013, γ) το εισόδημα από τις τουριστικές υπηρεσίες προσδοκάται να φτάσει 

                                                 
36 Βλ: http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/tr_recommandation_el.pdf 
37 Ένα σημαντικό πρόβλημα της Τουρκίας είναι η ύπαρξη μεγάλου ποσού «μαύρου χρήματος» στην 
αγορά, το οποίο έχει μείνει ανεξέλεγκτο για πολλά χρόνια τώρα. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για 
αυτό το θέμα θεσπίζοντας νομοθεσία που να επιτρέπει σε τέτοιου είδους συναλλαγές να εισχωρήσουν 
στο σύστημα και να νομιμοποιηθούν. 
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τα 40 δις $ το 2013, δ) η τουρκική οικονομία προσδοκάται να καταστεί μία από τις 10 

πρώτες χώρες του κόσμου το 2023 σε όρους μονάδων αγοραστικής δύναμης 

βασισμένης στο ΑΕΠ και ε) αναμένεται η σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε 

μονοψήφιο χαμηλό ποσοστό. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, είναι βέβαιο ότι η φετινή χρονιά είναι μία περίοδος – 

τεστ για την τουρκική οικονομία, η οποία θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις αρνητικές 

οικονομικές επιπτώσεις του «παγώματος» των οκτώ κεφαλαίων των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων με την ΕΕ και στην πολιτικοοικονομική αστάθεια. Οι επόμενοι 

μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι, διότι είναι αρκετά πιθανόν να περιοριστούν η 

ρευστότητα στις διεθνείς αγορές και οι εισροές στις αναδυόμενες αγορές. Η πολιτική 

αστάθεια ενισχύει την ευαισθησία της τουρκικής αγοράς σε μεταβολές στις διεθνείς 

αγορές, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση σταθεροποίηση της 

εσωτερικής κατάστασης και συνέχιση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στο 

πλαίσιο της συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και της ενταξιακής 

πορείας στην ΕΕ. 

 

 

 

Ενότητα 4η: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα τελευταία οκτώ περίπου έτη, οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας φαίνεται να 

έχουν αποκτήσει μια διαφορετική, πιο θετική διάσταση, αυτή των οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων, σημειώνοντας βαθμιαία πρόοδο σε πολλούς κλάδους της 

κοινωνίας. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η Συμφωνία του Ελσίνκι τον 

Δεκέμβριο του 1999 οδήγησε στην διαδικασία της σταδιακής “εκχείλισης” σε τομείς 

της χαμηλής πολιτικής, όπως στον τομέα οικονομικής συνεργασίας, τουρισμού, 

προστασίας του περιβάλλοντος, γεωργίας, φορολογίας, ναυτιλίας, επιστημονικής και 

τεχνολογικής συνεργασίας, πολιτισμού, επενδύσεων και σε άλλους τομείς μη 

οικονομικής φύσεως, κλπ. Επιπροσθέτως, οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο 

χωρών κατάφεραν να δημιουργήσουν δίκτυα οικονομικών επαφών και συνεργασίας 

και να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις. Ο αρχικός στόχος ήταν να δείξουν σ’ όλους 

ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν και πρέπει να συνεργαστούν. Σήμερα, στα 

πλαίσια της ελληνο-τουρκικής προσέγγισης, οι εμπορικές σχέσεις αποτελούν την 

κινητήριο δύναμη της προσπάθειας βελτίωσης των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και οι 
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επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών μεθοδεύουν την εξεύρεση κοινού τόπου 

ανάπτυξης. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τη συμφωνία του Ελσίνκι, η εχθρότητα 

που διακατείχε τους δύο μεγαλύτερους αντιπάλους της ιστορίας, οι οποίοι έχουν 

καταγραφεί στην ιστορία ως άσπονδοι εχθροί, καταδίκασε τις διμερείς τους σχέσεις. 

Συγκεκριμένα, υπήρχαν πολλών ειδών λόγοι που δυσχέραιναν ως ένα βαθμό την 

ανάπτυξη της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής της χώρας-Τουρκία, 

διαμορφώνοντας ένα κλίμα έντασης και αμοιβαίας δυσπιστίας ανάμεσα στους δύο 

λαούς. Τέτοιοι λόγοι, πέρα από το πολιτικό επίπεδο – πολιτικές εντάσεις, αφορούσαν 

το εμπορικό καθεστώς της χώρας που χαρακτηριζόταν από υψηλό προστατευτισμό 

και μεγάλη αβεβαιότητα. Με την έναρξη, όμως, του ελληνο-τουρκικού διαλόγου, την 

υπογραφή του Μνημονίου τουριστικής συνεργασίας και την αποφυγή διπλής 

φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος μέσω της Συμφωνίας Οικονομικής 

Συνεργασίας, οι συνθήκες για μια στενότερη οικονομική συνεργασία άρχισαν να 

ωριμάζουν και να δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για την προώθηση και τη 

σύναψη νέων συμφωνιών.  Εκτός τούτου, θα ήταν σφάλμα να μην αναφερθεί ότι οι 

σεισμοί στην Ελλάδα και την Τουρκία αποτέλεσαν έναν καταλύτη συνεργασίας που 

επιτάχυνε τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις. 

4.1 Οι Συμφωνίες Χαμηλής Πολιτικής 

Οι συμφωνίες χαμηλής πολιτικής, που συνέβαλαν και συμβάλλουν καθοριστικά 

στην βελτίωση των διμερών σχέσεων των δυο χωρών, υπογράφτηκαν από το 2000 

και μετά. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως με την συμφωνία Τελωνειακής 

Ένωσης Τουρκίας – Ε.Ε. (01.01.1996), επιτρέπονται πλέον οι συναλλαγές με τους 

27 και συνεπώς με την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχουν φορολογικά εμπόδια στα 

τελωνεία. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την καταλυτική παρουσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις διμερείς οικονομικές σχέσεις οι οποίες διέπονται μέσω των κοινοτικών 

διατάξεων της εν λόγω Τελωνειακής Ένωσης. Συνεπώς, στο βαθμό που θα προχωρά η 

οικονομική ολοκλήρωση Ε.Ε. – Τουρκίας, όλο και μεγαλύτερο πλέγμα των διμερών 

οικονομικών ρυθμίσεων και σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας θα κοινοτικοποιείται.38 

                                                 
38 Ό. π., σημ. 9, Μαριάς, Ν., σελ. 150. 
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 Επίσης, προτού προχωρήσουμε στις υπό εξέταση συμφωνίες, να αναφέρουμε 

ότι υπήρχαν ήδη κάποιες διμερείς συμφωνίες στις προηγούμενες δεκαετίες. 

Αναφορικά, κάποιες από τις συμφωνίες αυτές αφορούν τις αεροπορικές μεταφορές 

(22.07.1947), το εμπόριο και τις πληρωμές (07.11.1953), τις διεθνείς χερσαίες 

μεταφορές (16.11.1970), την τουριστική συνεργασία (05.06.1979) κλπ. 

 Οι διμερείς συμφωνίες, λοιπόν, είναι οι ακόλουθες39:  

 Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας 

για : 

- Αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων (20.01.2000) 

- Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού (20.01.2000) 

- Συνεργασία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου 

εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης 

(20.01.2000) 

 Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 

της Τουρκίας σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος 

(20.01.2000) 

 Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας 

για :   

- Την οικονομική συνεργασία (04.02.2000) 

- Την επιστημονική και την τεχνολογική συνεργασία (04.02.2000) 

- Τις θαλάσσιες μεταφορές (04.02.2000) 

-  Τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των τελωνειακών      

διοικήσεων (04.02.2000) 

- Την πολιτιστική συνεργασία (04.02.2000) 

- Τη συνεργασία στον τομέα τις φυτοπροστασίας (1.11.2001) 

- Τη συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής (1.11.2001) 

 Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 

Τουρκίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης 

διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης μετανάστευσης (08.11.2001) 
                                                 
39 Για τις συμφωνίες βλέπε στο ίδιο σελ. 147-149 και Κουτσίκος, Π., Ελληνοτουρκική Φιλία: 
Προκλήσεις και Προοπτικές στη Νέα Χιλιετία στο Κουλουμπής, Θ., Ντόκος, Θ. (επιμ.), Ανασκόπηση 
Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 2000, Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 1999-2000, Παρατηρητής, 
ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα 2000, σελ.63-69. 
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 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Εκπαιδευτικού Κέντρου 

Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της 

Τουρκίας (08.11.2001) 

 Πρόγραμμα Ανταλλαγών στους τομείς Πολιτισμού, των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας 

(08.11.2001)  

 Πρωτόκολλο μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της 

Τουρκίας για την τεχνική, επιστημονική και οικονομική συνεργασία στον 

αγροτικό τομέα (23.11.2001) 

 Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας 

για :   

- Την πραγματοποίηση της διασύνδεσης Τουρκίας – Ελλάδας για τη μεταφορά 

αερίου και την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας 

προς την Ελληνική Δημοκρατία (23.02.2003) 

- Την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος 

(02.12.2003)40 

- Τη συνεργασία στον τομέα της υγείας (28.09.2005) 

- Την συνεργασία στους τομείς τυποποίησης, αξιολόγησης της καταλληλότητας 

και εξετάσεων (τεστ) (30.06.2006) 

Όπως κατέστη φανερό, οι συμφωνίες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το υφιστάμενο 

ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, 

εστιάζουν σε τομείς όπως η φορολογία, η ενέργεια, η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι 

μεταφορές, η γεωργία, ο τουρισμός, η υγεία κ.α..  Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

συμφωνίες χαμηλής πολιτικής έχουν και ψυχολογικό χαρακτήρα διότι συμβάλλουν 

στην διαμόρφωση ενός κλίματος εγγύτητας μεταξύ των δύο μερών, κάτι που 

επιβεβαιώνει την επικοινωνιακή θεωρία του Karl Deutsch. 

Μία ακόμη σημαντική συμβολή των συμφωνιών χαμηλής πολιτικής αφορά τη 

συνεργασία των διοικήσεων Ελλάδας – Τουρκίας. Εκτός από τις ομάδες “think tank” 

σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών που συναντιόνται τακτικά με 

σκοπό την συζήτηση και επομένως εξεύρεση λύσεων στα διμερή προβλήματα, μέσα 
                                                 
40 Είναι η πιο σημαντική συμφωνία και για αυτόν τον λόγο κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ σε χρόνο 
ρεκόρ.  
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από τις συμφωνίες συστάθηκαν κοινές επιτροπές οι οποίες αποτέλεσαν τα θεμέλια για 

μια δυνατή συνεργασία που από το επίπεδο της χαμηλής πολιτικής δύναται να 

προχωρήσει και στο επίπεδο της υψηλής πολιτικής.  

Πιο αναλυτικά, η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας προβλέπει τη σύσταση 

Κοινής Ελληνοτουρκικής Οικονομικής Επιτροπής41 για την επέκταση της 

οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Η Επιτροπή αυτή, η οποία συστάθηκε 

αρχικά για την διευκόλυνση της υλοποίησης της εν λόγω Συμφωνίας, παροτρύνει τις 

διοικήσεις και τα τεχνοκρατικά στελέχη των δύο πλευρών να προσφεύγουν σε από 

κοινού συνεδριάσεις οποτεδήποτε το ένα ή το άλλο μέρος το ζητήσει που θα τους 

αποφέρουν λειτουργικές λύσεις μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας στην βάση του 

αμοιβαίου οφέλους και της ισότητας. Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι και οι δύο 

πλευρές είναι επιφυλακτικές στην δημιουργία μόνιμων θεσμικών οργάνων, 

υποδηλώνοντας έτσι ότι οι πολιτικές ηγεσίες προτιμούν να προχωρήσουν με αργά και 

σταθερά βήματα, κάτι που οδηγεί αφενός στην χαμηλού επιπέδου επαφή και 

επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών και αφετέρου στον περιορισμό των δυνατοτήτων 

επέκτασης της διαδικασίας της λογικής της ολοκλήρωσης.   

 

4.2 Διμερείς Σχέσεις Συνεργασίας 

4.2.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
(ΑΕΠ) – ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Πριν την ουσιώδη ανάλυση των διμερών σχέσεων συνεργασίας, είναι 

απαραίτητη η σύγκριση του δείκτη οικονομικής ανάπτυξης - ευημερίας των δύο 

χωρών, ούτως ώστε να καταγραφεί το αναπτυξιακό επίπεδό τους και να τονιστεί η 

διαφορά ανάπτυξής τους. Το ΑΕΠ, λοιπόν, μπορεί να προσφέρει μια εικόνα για την 

οικονομική πορεία των δύο κρατών. Οι πίνακες 4.2.1.1 και 4.2.1.2 παρουσιάζουν τον 

λόγο του ΑΕΠ Ελλάδας – Τουρκίας, τον λόγο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών, 

καθώς επίσης και τους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής. 

 

                                                 
41 Η Επιτροπή είναι κατ’ αρχάς αρμόδια για τον ορισμό των γενικών και κατευθυντήριων αρχών για 
την οικονομική συνεργασία και την πρόταση μέτρων με στόχο την επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας 
Οικονομικής Συνεργασίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1.1: ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 1960 1970 1980 1990 1996 
ΑΕΠ 

Ελλάδας/Τουρκίας 
0.61 0.73 0.77 0.55 0.48 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ(%) 
 1960-69 1970-96 1980-96 1990-96 1996-97 

Ελλάδα 4.2 3.1 1.7 1.5 3.2 
Τουρκία 4.8 4.5 4.3 4.7 7.5 

Πηγή: OECD Main Economic Aggregates, 1960 – 1996, και Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: 
Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 163. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.1.1: ΛΟΓΟΣ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 1960 – 1996 

 

Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική,             
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 164. 

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι εξ’ αιτίας των υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης της 

ελληνικής οικονομίας κατά τις δεκαετίες 1960 – 1980, η σχέση μεταξύ του ελληνικού 

και τουρκικού ΑΕΠ βελτιώνεται υπέρ της Ελλάδας. Η αντίστροφη κατάσταση 

επικρατεί τις επόμενες δεκαετίες λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της οικονομίας 

τότε. Από την άλλη πλευρά, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που μετράει το επίπεδο του 

πλούτου και της ευημερίας ενός κράτους, εμφανίζεται σταθερά μεγαλύτερο για την 

Ελλάδα. Ο λόγος που η Τουρκία αδυνατεί να μειώσει την αισθητή αυτή διαφορά, 

παρά του υψηλούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ της, είναι η 

πληθυσμιακή αύξηση η οποία ακυρώνει μερικώς τις αυξήσεις του ΑΕΠ της. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1.2: ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ 
ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

 1960 1970 1980 1990 1996 
Κατά Κεφαλήν 

Ελλάδας/Τουρκίας 
2.04 2.97 3.59 3.04 2.92 
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Μέσος Ετήσιος ρυθμός μεταβολής κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
 1960-96 1970-96 1980-96 1990-96 1995-96 

Ελλάδα 3.5 2.4 1.1 1.0 2.3 
Τουρκία 2.5 2.3 2.1 2.7 5.2 

Πηγή: OECD Main Economic Aggregates, 1960 – 1996, και Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: 
Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 174. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.1.2: ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική,                
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 174. 

Τελικά, αν αναζητούμε κάποιο κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο 

οικονομιών, αυτό θα αφορά τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης που 

παρουσίασαν κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.1.3: ΕΤΗΣΙΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Πηγή: Κόλλιας, Χρήστος, Γ., Ελλάδα – Τουρκία: Άμυνα, Οικονομία και Εθνική Στρατηγική,                
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001, σελ. 99. 
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4.2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Ο τομέας του εμπορίου κατέχει κυρίαρχη θέση για τις διμερείς σχέσεις των υπό 

εξέταση χωρών. Είναι γεγονός ότι ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών 

παρουσίασε μια ταχεία αύξηση λόγω της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας και 

της Συμφωνίας του Ελσίνκι. Αυτό αποδεικνύεται από τα παρακάτω δεδομένα. Ο 

πίνακας 4.2.2.1 δείχνει ότι το ελληνο-τουρκικό εμπορικό ισοζύγιο κατά τα έτη 1993 

έως 1997 παρουσιάζει μια αύξηση της τάξεως των 500 εκ. $. Το ύψος των διμερών 

εμπορικών συναλλαγών έφτασε τα 410 εκ. $ το 1995, τα 521 εκ. $ το 1996, με την 

έναρξη ισχύος της Τελωνειακής Ένωσης και, τελικά, κατέληξε στο ποσό των περίπου 

700 εκ. $ το 1998. Επιπλέον, η αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Τουρκία από 149 

εκ.$ το 1993 αυξήθηκε μέσα σε 5 χρόνια κατά 200 εκ.$, φτάνοντας τα 347 εκ. $ το 

1998. Επίσης, και οι τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα παρουσίασαν την ίδια περίοδο 

αύξηση 230 εκ. $, σκαρφαλώνοντας από τα 118 εκ.$ το 1993 στα 369 εκ.$ το 1998.  

Εν συνεχεία, ο πίνακας δείχνει μια μείωση του ύψους των συναλλαγών για το 

1999. Αυτό οφείλεται στην ατυχή πολιτική συγκυρία του Φεβρουαρίου του 1999 και 

στον εμπορικό αποκλεισμό που ακολούθησε εναντίον των ελληνικών προϊόντων, ο 

οποίος είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση (-13%) της αξίας των ελληνικών εξαγωγών 

στην Τουρκία. Παρατηρούμε ότι οι ελληνο-τουρκικές εμπορικές σχέσεις από τη 

γένεσή τους μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 1999 κινούνται μέσα σε συντηρητικά 

πλαίσια εξ’ αιτίας του πολιτικού σκηνικού, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι 

ευάλωτες στις πολιτικές κρίσεις μεταξύ των δύο χωρών. Aντίθετα, για το 2000 

παρατηρείται μια εντυπωσιακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών γύρω στο 50%. 

Συγκεκριμένα, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, 

από το 1999 βελτιώνονται σταθερά, όπως εξάλλου και με την ΕΕ. Καταλύτης της 

εμπορικής συνεργασίας ήταν οι σεισμοί στην Ελλάδα και την Τουρκία το 1999. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2.1: EΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΣΕ $) 

Έτος  Eξαγωγές  Eισαγωγές Eμπ. Όγκος 
Eισ/Eξ. 

Eμπ. 
Iσοζύγιο   

1992  145.7 88.1  57.5 233.8  1.6 
1993  118.2 120.5 -2.3 238.7 0.9 
1994  168.7 105.1 63.9 273.8 1.6 
1995  209.9 200.7 9.2 410.6 1.0 
1996  236.5 285.0 -48.5 521.5 0.8 
1997  298.2  430.8 -132.6 729.0  0.6 
1998  369.2 319.7 49.5 688.9 1.1 
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1999  363.4 264.5 98.9 627.9 1.3 
2000  544.2 387.0 157.2 931.2 1.4 

Πηγή: Τουρκικό Υφυπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου. Για  το 2000 τα στοιχεία είναι της EΣYE. 

Ο πίνακας 4.2.2.2 παρουσιάζει στοιχεία μέχρι και το 2006, τα οποία δείχνουν 

ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε σε $1.398,5 εκ. το 2003 έναντι $939,9 εκ. 

το 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 48,97%. Ανοδική πορεία σημείωσαν όλοι οι 

δείκτες του ελληνοτουρκικού εμπορίου το 2003. Κατά συνέπεια, για πρώτη φορά 

στην ιστορία των δύο χωρών ο όγκος του διμερούς εμπορίου υπερέβη το όριο του $1 

δις. και ήδη τους πρώτους μήνες του 2004 οι δείκτες συνεχίζουν να κινούνται 

ανοδικά. Το 2003, το εμπορικό έλλειμμα εις βάρος της Ελλάδος ανήλθε σε $341,7 εκ. 

από $244,3 εκ. το 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 39,87%. Προχωρώντας στο 

2006, παρατηρείται συνεχής αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών. Το 

2006, ο όγκος εμπορίου ήταν κατά 114% μεγαλύτερος από ότι το 2002 φθάνοντας τα 

2,17 δις ευρώ. Την ίδια περίοδο, το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά αρνητικό 

εις βάρος της Ελλάδος με αυξανόμενους ρυθμούς (εξαιρουμένου του 2005) οι οποίοι 

πάντως υπολείπονται αυτών του όγκου εμπορίου42. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2.2: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
Έτη 2002 2003 2004 2005 2006 

Ελλ. Εξαγωγές 369,19 470,27 554,97 709,95 847,95 
Ελλ. Εισαγωγές 645,15 779,63 992,51 956,45 1.325,89 

Ισοζύγιο -275,96 -309,36 -437,54 -246,5 -477,94 
Όγκος Εμπορίου 1.014,34 1.249,90 1.547,48 1.666,40 2.173,84 

  Πηγή: www.agora.mfa.gr/images/turkey/files/10227.doc 
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, η Ελλάδα αποτελεί τον 29ο σημαντικότερο 

προμηθευτή της Τουρκίας με ποσοστό 0,6% επί του συνόλου των τουρκικών 

εισαγωγών το 2003. Το 2002, το ποσοστό ήταν το ίδιο. Το κυριότερο ελληνικό 

εξαγόμενο προϊόν στην Τουρκία είναι το βαμβάκι με αξία $154,5 εκ. και μερίδιο 

33,03% επί του συνόλου. Εξ αυτού, το 95% αφορά εκκοκκισμένο βαμβάκι το οποίο 

αποτελεί πρώτη ύλη για την τουρκική κλωστοϋφαντουργία. Ακολουθούν τα καύσιμα 

και ορυκτέλαια με αξία $137,8 εκ. και μερίδιο 29,5% επί του συνόλου. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τα τουρκικά στοιχεία, το μεν βαμβάκι αντιστοιχεί στο 29,65% των 

ελληνικών εξαγωγών, τα δε καύσιμα – ορυκτέλαια στο 15,45%. Άλλη σημαντική 
                                                 
42 Ωστόσο, η σύγκριση των στοιχείων ΕΣΥΕ και DIE περιέχουν σημαντικές αποκλίσεις. Τα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ δεν ανατρέπουν μεν το σημαντικό εμπορικό έλλειμμα που παρατηρείται εις βάρος της 
Ελλάδος, δείχνουν όμως μία αρκετά καλύτερη εικόνα. Παρατηρείται επίσης ότι παρόμοιες αποκλίσεις 
υπήρξαν και κατά τα προηγούμενα έτη, δεν ήταν όμως ποτέ τόσο μεγάλες.  
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κατηγορία ελληνικών εξαγωγών είναι οι πλαστικές ύλες με αξία $75,9 εκ. και 

ποσοστό 16,2% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός αντιπροσωπεύει εξαγωγές αξίας $17,1 εκ. ή ποσοστό 3,66% επί του 

συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Το χαρτί – χαρτόνι και λοιπά προϊόντα 

αντιπροσωπεύουν αξία $15,8 εκ. και ποσοστό 3,38% επί του συνόλου. Οι εξαγωγές 

δερμάτων που προορίζονται για χρήση από την τουρκική βιομηχανία δερμάτινων 

ειδών (ρούχων, τσαντών, κ.λ.π.) ανέρχονται σε $14,4 εκ. ή μερίδιο 3,1 επί του 

συνόλου.  

Όσον αφορά στις τουρκικές εξαγωγές, το 2003 η Ελλάδα ήταν ο 14ος καλύτερος 

εισαγωγέας των τουρκικών προϊόντων απορροφώντας το 1,9% του συνόλου των 

τουρκικών εξαγωγών. Το 2002 ήταν στην 12η θέση με ποσοστό 1,6%. Στην πρώτη 

θέση των τουρκικών εξαγωγών προς την Ελλάδα βρίσκονται τα προϊόντα σιδήρου και 

χάλυβα με αξία $121,5 εκ. και ποσοστό 14% επί του συνόλου των τουρκικών 

εξαγωγών. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται τα οχήματα με αξία $74,4 εκ. και ποσοστό 

8,6% επί του συνόλου.  Οι εξαγωγές λεβήτων και μηχανών ανήλθαν σε $62,1 εκ. ή 

μερίδιο 7,2% επί του συνόλου των τουρκικών εξαγωγών. Η κατηγορία των 

ηλεκτρικών συσκευών ακολουθεί με εξαγωγές ύψους $52,1 εκ. ή μερίδιο 6% επί του 

συνόλου των τουρκικών εξαγωγών. Οι εξαγωγές της κατηγορίας των προϊόντων 

σιδήρου ή χάλυβα ανήλθαν σε $50 εκ. ή ποσοστό 5,8% επί του συνόλου των 

τουρκικών εξαγωγών. Οι εξαγωγές επίπλων ανήλθαν σε $29 εκ. ή ποσοστό 3,3% επί 

του συνόλου των τουρκικών εξαγωγών. Η αξία των ξύλινων επίπλων τραπεζαρίας ή 

καθιστικών χώρων ανήλθε σε $11,1 εκ.. Οι εξαγωγές της κατηγορίας βάμβακος, η 

οποία όμως αφορά σχεδόν αποκλειστικά βαμβακερά νήματα, ανήλθαν σε $26,8 εκ. ή 

ποσοστό 3,1% επί του συνόλου. Ακολουθούν οι εξαγωγές λαχανικών με $26,7 εκ..  

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.2.1: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 2000 – 2003 

Πηγή: Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 
2004 
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Πέρυσι, το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε από 

57,2% το 2002 σε 63,9%  ευρισκόμενο σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα από το 

αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης των συνολικών μας εισαγωγών που ανέρχεται για το 

2006 στο 33%. Ειδικότερα για την διετία 2005/6, παρατηρούμε ότι η αύξηση των 

εξαγωγών προς την Τουρκία (19,4%) ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση του συνόλου 

των ελληνικών εξαγωγών (18,5%). Η Τουρκία ήταν το 2006 ο 6ος σημαντικότερος  

αποδέκτης ελληνικών προϊόντων με μερίδιο 5,1% επί των συνολικών εξαγωγών, ενώ 

από την άλλη μεριά, η Τουρκία κατατάσσεται στην 15η θέση μεταξύ των χωρών που 

πραγματοποιούν εξαγωγές στην Ελλάδα με ποσοστό 2,32%. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.2.2: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 2002 - 2006 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Τουρκίας

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006

Έτη

Εξαγωγές-Εισαγωγές
(εκ. ευρώ)

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Όγκος Εμπορίου
Ισοζύγιο
(εκ. ευρώ)

Ελλ. Εξαγωγές Ελλ. Εισαγωγές Ισοζύγιο Όγκος Εμπορίου
 

        Πηγή: www.agora.mfa.gr/images/turkey/files/10227.doc 

 

Από την ανάλυση των στοιχείων του διμερούς εμπορίου εξάγονται τα εξής 

συμπεράσματα. Για το 2004, οι σημαντικότερες κατηγορίες τουρκικών εξαγώγιμων 

προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 58,9% του συνόλου (Πίνακας 4.2.2.3), ενώ οι 

σημαντικότερες δασμολογικές κλάσεις των τουρκικών εξαγωγών προς την Ελλάδα 

αποτελούν μόλις το 22,68% του συνόλου (Πίνακας 4.2.2.4). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2.3:  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2004 

Κωδικός 
ΣΟ Κατηγορία προϊόντος Αξία 

(ΕΥΡΩ) % 

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης 
αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. κεριά ορυκτά 165.836.678 29,9 

52 Βαμβάκι 131.647.337 23,7 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 79.558.529 14,3 
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84 Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη 
αυτών των μηχανών ή συσκευών 23.566.405 4,2 

48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή 
χαρτόνι 13.760.097 2,4 

76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 12.032.372 2,1 

41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 10.760.057 1,9 

44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο 8.697.082 1,5 

85 

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. 
Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την 
τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 

7.543.709 1,3 

32 
Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά 
τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα 
επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια 

6.103.431 1,1 

12 
Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και 
διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. 
Άχυρα και χορτονομές 

5.721.601 1.0 

38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 5.618.254 1,0 

  Σύνολο 12 πρώτων προϊόντων 470.845.552 84,9 

  Λοιπά προϊόντα 83.101.257 15,1 

  Σύνολο 553.946.809 100,
0 

Πηγή: Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας 2004.  
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.2.3: ΚΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2004 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας 2004.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2.4: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2004 

Κωδικός 
ΣΟ Κατηγορία προϊόντος Αξία  

(ΕΥΡΩ) % 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 142.017.105 14,4

87 
Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για 
χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους 101.218.030 10.3

84 
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών 70.010.202 7,1

85 

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. 
Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής 
ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και 
μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 63.926.869 6,5

73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 54.217.152 5,5

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 34.896.065 3,5

94 

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, 
φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές 32.877.067 3,3

08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 27.764.368 2,8

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 27.761.072 2,8

07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 27.015.710 2,7

52 Βαμβάκι 26.085.864 2,6

63 
Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα 
ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ρακί 25.520.239 2,6

  Σύνολο 12 πρώτων προϊόντων 633.309.743 64,4

  Λοιπά προϊόντα 350.665.966 35,6

  Σύνολο 983.975.709 
100,

0
Πηγή: Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,        
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας 2004.  
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.2.4: ΚΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2004 
 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Τουρκίας 2004. 



 92

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την γείτονα αποτελούνται κυρίως από πρώτες ύλες 

απαραίτητες στην τουρκική βιομηχανία (βαμβάκι, καύσιμα, ορυκτέλαια, 

πολυπροπυλένιο και λοιπά πλαστικά, δέρματα), οι οποίες βεβαίως ενσωματώνουν 

συνήθως χαμηλό ποσοστό προστιθεμένης αξίας. Αντιθέτως, οι τουρκικές εξαγωγές 

αποτελούνται κυρίως από βιομηχανικά προϊόντα (προϊόντα σιδήρου, οχήματα, 

τηλεοράσεις, ψυγεία, έπιπλα) που βεβαίως ενσωματώνουν υψηλή προστιθεμένη αξία. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι ενώ τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν την 

πρώτη κατηγορία τουρκικών εξαγωγών ανά τον κόσμο, ως προς την Ελλάδα δεν 

ισχύει αυτό. 

Οι κύριοι παράγοντες που έχουν συνηγορήσει θετικώς στην αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών αλλά και στον όγκο εμπορίου τα τελευταία χρόνια είναι η 

γεωγραφική γειτνίαση και οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης και των δύο 

χωρών (income effect). Επιπλέον, θετικοί παράγοντες για τις ελληνικές εξαγωγές 

είναι η υπερτιμημένη σταθμική συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας, λόγω 

της αντιπληθωριστικής πολιτικής που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα (price effect), 

και ο βαθμός φιλελευθεροποίησης της τουρκικής αγοράς (με εξαίρεση κυρίως τον 

τομέα των αγροτικών προϊόντων). Ο επίδραση του τελευταίου παράγοντα θα 

ενισχύεται σταδιακώς στο βαθμό που η προσαρμογή της τουρκικής οικονομίας στα 

κοινοτικά δεδομένα θα ακολουθεί θετική πορεία.  

Από την αναλυτική εξέταση των ελληνικών εξαγωγών, παρατηρείται μεγάλη 

συγκέντρωση σε τρεις κατηγορίες προϊόντων -προϊόντα πετρελαίου, πλαστικά, 

βαμβάκι. Το 2005 η αξία των εξαγωγών στις συγκεκριμένες κατηγορίες 

αντιπροσώπευε το 70,3% του συνόλου (499,2 εκ. ευρώ), ενώ το 2006 το 71,5% 

(606,35 εκ. ευρώ). Μάλιστα, εκ των τριών αναφερομένων κατηγοριών οι εξαγωγές 

επικεντρώνονται σε 6 μόνον υποκατηγορίες, δηλαδή, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, 

βενζίνη, ελαφρά λάδια, ακατέργαστο βαμβάκι, πολυπροπυλένιο και πολυστυρόλιο, 

αντιπροσωπεύοντας το 64,4% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς 

την Τουρκία. 

Αν ακολουθήσουμε την μεθοδολογία δημιουργίας κατηγοριών προϊόντων που 

εφαρμόζει η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (ενσωμάτωση προϊόντων πετρελαίου 

στα ενδιάμεσα αγαθά) διαπιστώνουμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές ενδιάμεσων αγαθών 

στην Τουρκία ανέρχονται στο 66% του συνόλου, ενώ το μερίδιο της κατηγορίας 

αυτής στις συνολικές τουρκικές εισαγωγές είναι 71,3%. Εάν όμως δεν 

συμπεριλάβουμε τα προϊόντα πετρελαίου τότε το μερίδιο των ενδιάμεσων αγαθών 
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περιορίζεται στο 27%. Το μερίδιο, λοιπόν, είναι μη ικανοποιητικό εάν ληφθεί υπ’ 

όψιν η μεγάλη και παρατεταμένη οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας και η εξίσου 

μεγάλη εξάρτηση της τελευταίας από εισαγωγές ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών 

αγαθών. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι πολλαπλοί: οι μικρές δυνατότητες της 

ελληνικής οικονομίας στην παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, η απουσία επώνυμων 

προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο και σημαντικών οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, πράγμα που οδήγησε 

προμηθευτές τρίτων χωρών στην εκμετάλλευση προϊόντων που θα μπορούσε να 

ανταγωνιστεί η μία ή η άλλη χώρα, η ανεπαρκής πληροφόρηση των Τούρκων 

επιχειρηματιών για τις δυνατότητες προσφοράς ενδιάμεσων αγαθών που διαθέτει η 

χώρα κλπ. 

Στις κατηγορίες που η Ελλάδα εμφανίζει παραδοσιακά καλές εξαγωγικές 

επιδόσεις, ήτοι τρόφιμα-ποτά, γεωργικά προϊόντα και κλωστοϋφαντουργικά, η 

τουρκική οικονομία είναι εξόχως ανταγωνιστική των δικών μας προϊόντων, 

περιορίζοντας τις δυνατότητες διείσδυσης στην υπό εξέταση αγορά. Τα ποσοστά που 

καταλαμβάνουν οι παραπάνω κατηγορίες στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στην 

Τουρκία είναι 1,71%, 0,4% και 2,18% αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, αν στα παραπάνω 

συμπεριλάβουμε το υφιστάμενο ιδιαιτέρως περιοριστικό εισαγωγικό καθεστώς όσον 

αφορά τις δύο πρώτες κατηγορίες, τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι η βελτίωση της 

αξίας και της σύνθεσης των ελληνικών εξαγωγών θα προέλθει από προϊόντα που 

ενσωματώνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, κατέχουν υψηλή τεχνολογία και 

απευθύνονται κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών της τουρκικής μεταποίησης. 

Συνεπώς, είναι σαφές ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία βασίζονται 

σε σχετικώς μικρό αριθμό προϊόντων και μάλιστα σε πρώτες ύλες, γεγονός που 

σημαίνει ότι οι πωλήσεις της χώρας είναι ευαίσθητες στις μεταβολές τιμής λόγω 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, πληθωρισμού, καιρικών φαινομένων, κ.λ.π. Πρέπει 

ωστόσο να σημειωθεί ότι παρατηρείται μία μικρή βελτίωση τα τελευταία χρόνια. 

Είναι σαφές, πάντως, ότι τα υπέρ και τα κατά της τουρκικής οικονομίας μπορούν να 

οδηγήσουν αρκετές εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις σε επικερδή επενδυτικά 

σχέδια (ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών) των οποίων η ωφέλεια για την ελληνική 

οικονομία θα αναδεικνύεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Όσον αφορά το τρέχον έτος, ο όγκος εμπορίου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, 

για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 19,5%, και ανήλθε περίπου στα 1.771 $-ΗΠΑ, 

ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό σε βάρος της Ελλάδος και έφτασε 
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τα 777 εκ. $-ΗΠΑ. Τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας για αυτή τη 

περίοδο εμφανίζουν τις ελληνικές εξαγωγές μειούμενες κατά 20,9%, έναντι του ίδιου 

διαστήματος του 2006, φτάνοντας σε απόλυτη αξία περίπου τα 497 εκ. $-ΗΠΑ. 

Αντίθετα, για την ίδια περίοδο, οι τουρκικές εξαγωγές σημείωσαν σημαντική άνοδο 

της τάξης του 49,2%, φτάνοντας περίπου τα 1.275 $-ΗΠΑ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2.5: ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2006/7 (ΕΚ. ΔΟΛ. ΗΠΑ) 
 Ιανουάριος-Ιούνιος 
 2006 2007 Μεταβολή 

Ελληνικές εξαγωγές 628,2 496,5 -20,9% 
Ελληνικές εισαγωγές 691,5 1.274,7 49,2% 
Εμπορικό ισοζύγιο -225,9 -777,6  
Όγκος Εμπορίου 1.482,3 1.770,6 19,5% 

Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, Δελτίο οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων, Αύγουστος 2007 

 

Ειδικότερα η Σμύρνη και η ευρύτερη περιοχή, λόγω της γεωγραφικής 

εγγύτητας, παράγει και εξάγει αγροτικά προϊόντα και είδη διατροφής, δομικά υλικά, 

υφαντουργικά προϊόντα και ενδύματα, χημικά, πλαστικά, έπιπλα. Επίσης, διαθέτει 

βιομηχανικές μονάδες ηλεκτρικών ειδών, αυτοκινητοβιομηχανίας, διυλιστηρίων και 

καπνού, με πολλούς ξένους επενδυτές εγκατεστημένους εκεί. Σημειώνεται ότι το 20% 

περίπου των εξαγωγών της Τουρκίας πραγματοποιείται μέσω του λιμένα της 

Σμύρνης. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι σε ετήσια βάση, ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται η 

αξία του διμερούς εμπορίου φθάνει το 30%-40%, με αποτέλεσμα να κινείται σήμερα 

στα επίπεδα των περίπου 3 δις δολαρίων, έναντι μόλις 200 εκατ. δολαρίων προ 

δεκαετίας. Επομένως, βάσει των παραπάνω στοιχείων δεν θα είναι καθόλου ουτοπική 

η πρόβλεψη ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές μπορεί να φτάσουν το ύψος των 5 

και 10 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, μία δυναμική που είναι έντονη και 

πραγματοποιήσιμη, δεδομένων των διαφορετικών και σε κάποιους τομείς 

αλληλοσυμπληρούμενων παραγωγικών δομών, των συνεχώς αναπτυσσόμενων τους 

αγορών, της γεωγραφικής τους εγγύτητας και της ολοκλήρωσης των νομικών τους 

υποδομών. Με αφετηρία την κοινή και στις δύο χώρες επιθυμία προς αυτή την 

κατεύθυνση, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να αυξηθεί η ποικιλία των προϊόντων 

που εμπορεύονται  μεταξύ τους αυξάνοντας τις επαφές μεταξύ των επιχειρηματικών 

κύκλων των δύο χωρών.  

Όπως κατέστη φανερό από την προηγηθείσα ανάλυση του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδας-Τουρκίας, η εμβάθυνση των εμπορικών τους σχέσεων προχωρά με σταθερά 
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βήματα καθιστώντας τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, γεγονός που συμβάλλει 

στον καθορισμό κοινών οικονομικών συμφερόντων τα οποία με τη σειρά τους 

δύνανται να ασκήσουν επιρροή στην εξωτερική πολιτική των χωρών. Για αυτόν τον 

λόγο, η σημασία του εμπορίου δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται καθώς παρόλο που 

το τελευταίο από μόνο του δεν δημιουργεί συνθήκες ολοκλήρωσης, δημιουργεί όμως 

σαφέστατα σχέσεις αλληλεξάρτησης οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να 

συμβάλλουν στην διαμόρφωση συμφωνιών υψηλής πολιτικής αποτρέποντας το 

ενδεχόμενο χρήσης της βίας για την επίλυση των οποιοδήποτε προβλημάτων.  

 

4.2.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ43 
Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι επενδύσεις και η δημιουργία 

επιχειρήσεων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό αν όχι τον σπουδαιότερο ρόλο στην 

προσέγγιση συνεργασίας δύο χωρών, τονώνοντας τις μεταξύ τους οικονομικές 

σχέσεις, ανορθώνοντας τις οικονομίες τους σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο και 

παγιώνοντας ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δύο λαούς. Βέβαια, 

υπάρχει μεν ανταγωνισμός μεταξύ των δύο χωρών σε κάποιες τοπικές αγορές, 

ιδιαίτερα των χωρών της Παρευξείνιας Συνεργασίας και της πρώην ΕΣΣΔ, πλην όμως 

ο ανταγωνισμός αυτός προσελκύει ήδη το ενδιαφέρον του διεθνούς κεφαλαίου στην 

περιοχή.   

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής συνεργασίας, Έλληνες και Τούρκοι 

επιχειρηματίες μέσα από τις προσπάθειες επιχειρηματικών συμβουλίων μεταξύ των 

δύο χωρών επικεντρώνονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τις διμερείς 

εμπορικές σχέσεις, είτε με την εγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία  - 

και vice versa, είτε με την ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών. Τα αποτελέσματα είναι 

ενθαρρυντικά, αφού όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Τουρκικής κυβέρνησης, 

Μεσούτ Γιλμάζ κατά τη διάρκεια του Β’ Συνεδρίου Επιχειρηματικής Συνεργασίας 

στο πρώτο τρίμηνο του 2000, «η αξία των παρεχόμενων αδειών για ελληνικές 

επενδύσεις ανήλθε σε 521,2 εκατ. δολ., παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24%, 

έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου»44.  

                                                 
43 Για τις υπάρχουσες ελληνοτουρκικές εταιρίες βλέπε παράρτημα 2ο. 
44 Κουτσίκος, Π., Ελληνοτουρκική Φιλία: Προκλήσεις και Προοπτικές στη Νέα Χιλιετία στο 
Κουλουμπής, Θ., Ντόκος, Θ., Κίντης, Α., Ανασκόπηση Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 2001, Η 
Ελλάδα και Ο Κόσμος 2000 – 2001, Εκδόσεις Παρατηρητής, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής, Αθήνα 2001, σελ. 67. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των αδειών 
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Πιο αναλυτικά, τα τελευταία χρόνια, Ελλάδα και Τουρκία έχουν “επενδύσει” σε 

πολλούς τομείς προχωρώντας σε αξιοσημείωτες επενδύσεις που δίνουν ώθηση στη 

διαδικασία της ολοκλήρωσης βάσει των δύο προαναφερθεισών θεωριών, του Deutsch 

και του Haas. Πλέον, με την πλήρη κατάργηση των τελωνειακών δασμών, τη μη 

ύπαρξη εμποδίων στην ανάπτυξη του εμπορίου και το θετικό κλίμα που καλλιεργείται 

με την ελληνο-τουρκική προσέγγιση, δημιουργούνται κίνητρα για μεγαλύτερη 

παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία και καλύτερη πρόσβαση στις 

αγορές της Κεντρικής Ασίας και του Εύξεινου Πόντου. Η Ελλάδα, όντας πιο κοντά 

στην τουρκική αγορά, μπορεί να παίξει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο στη διακίνηση 

των προϊόντων από και προς την Τουρκία και να στηρίξει τη διαδικασία ανάπτυξης 

της αγοράς της μέσω επενδύσεων. Η επένδυση ελληνικών κεφαλαίων σε τουρκικές 

επιχειρήσεις γίνεται είτε μέσω του στρατηγικού επενδυτή είτε μέσω της ίδρυσης joint 

ventures45. Η τελευταία μορφή επενδύσεων μπορεί να  υλοποιηθεί όχι μόνο στα 

Βαλκάνια, αλλά και στον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και, φυσικά, στη Μέση 

Ανατολή. 

Τα τελευταία έξι χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των ελληνικών 

επενδύσεων στη Τουρκία. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η υπογραφή της 

Συμφωνίας για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων και της 

διμερούς Συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος. Αναλυτικά, ενώ το 

2000 μόνο 44 ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούσαν στην Τουρκία, τα τελευταία 5 

χρόνια λόγω του θερμού και φιλικού κλίματος που καλλιεργήθηκε από τις 

κυβερνήσεις και τους λαούς, έφθασαν το 2006 τις 130 με επενδυμένα κεφάλαια 420 

δις δολ..46  

Βάσει επισήμων στοιχείων της Γ. Γ. του  Υπουργείου Οικονομικών για το 

2005, το ύψος των ελληνικών επενδυμένων κεφαλαίων 76 εταιρειών ανέρχεται σε 33 

εκ. USD (0,33 % των συνολικών ξένων επενδύσεων). Η πλειονότητα των ελληνικών 

επενδύσεων έχει πραγματοποιηθεί στον τριτογενή τομέα (εμπόριο/ αντιπροσώπευση). 

Τουλάχιστον οι μισές ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία πραγματοποιήθηκαν την 
                                                                                                                                            
αυτών(422,8 εκατ. δολ.) αντιστοιχεί σε επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών, στον οποίο κατεγράφη 
αύξηση άνω του 360%, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 1999. 
45 Ό. π., σημ.38, σελ. 163. 
 
46 Όσον αφορά στις επενδύσεις στη Σμύρνη δραστηριοποιούνται 27 ελληνικές εταιρείες που έχουν 
επενδυτική παρουσία στην Τουρκία, με το αντικείμενό τους να εντοπίζεται σε επενδύσεις σε 
ξενοδοχεία, real estate, εστιατόρια, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ενοικιάσεις, εμπόριο μοτοσικλετών 
και οικιακών ειδών, και στην αλιεία.  
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περίοδο 2001 έως 2003, όταν δηλαδή η τουρκική οικονομία βρισκόταν σε σοβαρή 

ύφεση λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

2002 η Ελλάδα ήταν στην 4η θέση του πίνακα των σημαντικότερων χωρών που 

πραγματοποίησαν άμεσες επενδύσεις στην Τουρκία.  

Βέβαια, ο σημαντικότερος κίνδυνος που αναλαμβάνει ο Έλληνας 

επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Τουρκία είναι αρχικά οι πολιτικές 

αναταράξεις που είναι συχνές, όπως αυτή που βιώνει η χώρα και είναι η πιο 

σημαντική των τελευταίων ετών και επιπλέον η νομισματική αναταραχή παρόλο που 

το ισχυρό ευρώ έναντι της τουρκικής λίρας ευνοεί τη πώληση των ελληνικών 

προϊόντων. 

Από την άλλη πλευρά, οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν βρίσκονται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο με βασικό πρόβλημα τις διαδικασίες που αντιμετωπίζουν οι 

ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα. Οι τουρκικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

γραφειοκρατικά εμπόδια στην ίδρυση υποκαταστημάτων / θυγατρικών στην Ελλάδα 

και την απόκτηση άδειας λειτουργίας, ώστε η επένδυση να καθίσταται σχεδόν 

αδύνατη. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ειδικά με 

την έκδοση βίζας από την Ελλάδα και την περιορισμένη διάρκειά της, γεγονός που 

δυσχεραίνει τις διμερείς εμπορικές σχέσεις των χωρών. Οι αργές και χρονοβόρες 

διαδικασίες στα τελωνεία, ο υγειονομικός έλεγχος φρούτων και λαχανικών που 

γίνεται μόνο στην Αθήνα, οι δυσκολίες για τους Τούρκους διευθυντές και μετόχους 

εταιριών ως προς την άδεια παραμονής και εργασίας47 είναι μερικά από τα εμπόδια 

που μόνο σε περίπτωση επίλυσης τους θα προκύψει όφελος για τον επιχειρηματικό 

και όχι μόνο κλάδο των δύο χωρών. Ωστόσο, τα νομοθετικά πλαίσια που επιλύουν 

επιμέρους ζητήματα, έχουν τη δική τους βαρύτητα στην υπόθεση αυτή. Ο Νόμος 

Ν.3386/2005 που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2006, αναμένεται να έχει 

θετική συμβολή στην κατεύθυνση αυτή, καθώς επιλύει θέματα αδειών παραμονής 

Τούρκων επιχειρηματιών στην Ελλάδα.  

Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2003 θεσμοθετήθηκε ο «Νόμος Ξένων 

Επενδύσεων» στην Τουρκία, ο οποίος εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σημασίας που δίνει 

η κυβέρνησή στις ξένες επενδύσεις και αντικατοπτρίζει σε όλη του την έκταση τη 
                                                 
47 Η σοβαρότητα του θέματος φαίνεται από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανένας διευθυντής εταιρίας 
με τουρκικό κεφάλαιο στην Ελλάδα δεν έχει πάρει τις εν λόγω άδειες. 
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φιλελεύθερη προσέγγιση της χώρας προς τις διεθνείς επενδύσεις. Με αυτό το νόμο 

καταργήθηκε η προέγκριση της σύστασης εταιριών, υποκαταστημάτων ή συμμετοχών 

με ξένο κεφάλαιο και ο όρος της καταβολής των 50.000 δολλαρίων για τη σύσταση 

εταιρίας επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την ελεύθερη μεταφορά κάθε είδους 

κερδών στο εξωτερικό. 

Αποτέλεσμα αυτών των εμποδίων είναι η λειτουργία περίπου 10 τουρκικών 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα (3 στον τομέα της εστίασης και 7 εμπορικές) έναντι των 

130 ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία.48 Οι τομείς που κυρίως έχουν επενδύσει 

είναι το εμπόριο και οι υπηρεσίες χωρίς καμία επένδυση στον παραγωγικό κλάδο.  

Στα τέλη του 2005, η εταιρία Istikbal Mobilya είχε τρία καταστήματα στην 

Κομοτηνή, τη Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη, το εστιατόριο Tike είχε ένα 

κατάστημα στην Αθήνα, το ζαχαροπλαστείο Gulluoglu Baklava είχε δύο 

αντιπροσώπους στην Αθήνα, σε καμία από τα οποία δεν υπήρχε Τούρκος συνέταιρος. 

Το Νοέμβριο του 2005 οι εταιρίες İpekyol, İnci Ayakkabı, Coton και Melissa άνοιξαν 

καταστήματα στην Αθήνα και ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους στους τομείς του 

έτοιμου ενδύματος και των υποδημάτων. Τέλος, το 2006 μια από τις πιο αξιόλογες 

εταιρίες ετοίμου ενδύματος της Τουρκίας, η GIZIA ξεκίνησε τις δραστηριότητές της 

με 3 καταστήματα σε Κηφισιά, Γλυφάδα και Κολωνάκι.   

Η κατανομή των ελληνικών επενδύσεων ανά οικονομικό τομέα έχει κατά 

προσέγγιση ως εξής: πρωτογενής: 3, δευτερογενής: 24, τριτογενής: 50. 

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές επενδύσεις αφορούν τις εξής κατηγορίες: πληροφορική, 

βιομηχανικά είδη, πλαστικά, τρόφιμα, συσκευασία, φάρμακα – καλλυντικά, 

κατασκευές, αγροτικές εφαρμογές, ιχθυοκαλλιέργειες, εμπόριο, τουρισμός, 

λιπάσματα, τράπεζες, καπνά, μεταλλεία, αλουμίνιο, παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, νοσηλευτικός τομέας. 

Φτάνοντας στο τρέχον έτος, δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει 

στην Τουρκία και μερικοί υπολογίζουν ότι αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% 

του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Συγκεκριμένα, σήμερα με 

βάση τελευταίες μετρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Τουρκία (κυρίως εμπορικά) ξεπερνούν τις 200, ενώ οι εισηγμένες φθάνουν τις 20. 

                                                 
48 Αφορά τους τομείς τουρισμού, μεταφορών, τροφίμων, επιπλοποιίας και επικοινωνιών. 
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Αναφορικά, κάποιες από αυτές είναι η Intracom49, Intralot50, τα Πλαστικά Κρήτης, τα 

Πλαστικά Θράκης, οι όμιλοι Νηρέας51 και Σελόντα52, S&B, Σαράντης, Eurodrip, η 

Freshline Cosmetics53, η Καπνική Κεράνης, Πουλιάδη κλπ.(3ο Παράρτημα). Η 

                                                 
49 Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, πρόεδρος του ομίλου Intracom, δήλωσε ότι οι εταιρίες του έχουν κάνει 
συνολικές επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων, ένα ποσό που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη 
επένδυση στην Τουρκία, εάν δεν είχε γίνει η εξαγορά της τουρκικής Finansbank από την Εθνική 
Τράπεζα. Βλ. Κόκκαλης, Σωκράτης. «Ομιλία στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο του Economist» “Unveiling 
new priorities in a changing world”, Ξενοδοχείο Hilton (6 Απριλίου 2006), Αθήνα 
50 Η Intralot έκανε μια επένδυση της τάξεως των 75 εκατομμυρίων ευρώ, εξαγοράζοντας ένα μεγάλο 
ποσοστό αντίστοιχης εταιρίας στην Τουρκία 

51 Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. προχώρησε στις 13-3-2007 στην απόκτηση του 100% της τουρκικής εταιρείας 
CARBON A.S., μέσω της εταιρείας MIRAMAR A.S. η οποία εντάσσεται στις διεθνείς συμμετοχές 
που αναπτύσσονται από την θυγατρική εταιρεία ΝΙREUS INTERNATIONAL LTD. Το κόστος 
απόκτησης της εταιρείας CARBON A.S. ανέρχεται στα 550.000 δολάρια Η.Π.Α  H CARBON A.S. 
διαθέτει άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 5.000 
τόνων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Με αυτήν την άδεια παραγωγής ψαριών που αποκτήθηκε 
μέσω αυτής της εξαγοράς, ο Όμιλος, υλοποιώντας επενδύσεις ύψους 12 εκ. ευρώ κατά την προσεχή 
τριετία, αναμένει αύξηση της παραγόμενης ποσότητας έτοιμου ψαριού κατά 3.000 τόνους κατά την 
προσεχή τετραετία. Επίσης, αναζητά την κατάλληλη έκταση για την δημιουργία εργοστασίου 
παραγωγής ζωοτροφών. Βλ. www.grtrnews.com, Νηρεύς Α.Ε. - Εξαγορά Εταιρείας στην Τουρκία, 18 
Μαρτίου 2007. 

52 Η ΣΕΛΟΝΤΑ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την αγορά μετοχών και την κάλυψη της αύξησης 
κεφαλαίου της τουρκικής Fjord Marin Turkey. H εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι 
ολοοκλήρωσε την αγορά της Fjord Marin Turkey από την Νoρβηγική εταιρεία NORDFUND AS και 
κάλυψε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Fjord Marin Deniz Urunleri Sanayi Ticaret A.S. (Fjord 
Marin Turkey). Με την ολοκλήρωση των κινήσεων από 01/08/2007 η ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ κατέχει το 46% 
του μετοχικού κεφαλαίου της Fjord Marin Turkey, ενώ το 56% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει η 
Νορβηγική εταιρεία Fjord Marin A.S. Η Fjord Marin Turkey αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη 
δύναμη μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας σήμερα με παραγωγική δυναμηκότητα 6.000 τόνους και 15 εκ. 
γόνο με εκτιμώμενο συνολικό κύκλο εργασιών το 2007 ύψους 30 εκ.€ και κέρδη προ φόρων 1,6 εκ.€. 
Με την σταδιακή εκμετάλλευση όλων των αδειών στην Τουρκία, ο Όμιλος Σελόντα στα επόμενα 
χρόνια θα παράγει 40.000 τόνους ιχθύων μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Η κίνηση αυτή υλοποιεί τη 
μεθοδική και αποτελεσματική στρατηγική της Σελόντα για την είσοδο στην Τουρκία, δεύτερη 
παραγωγό χώρα μετά την Ελλάδα, και εντάσσεται μέσα στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για να 
υλοποιήσει απρόσκοπτα τον στόχο της κατάκτησης του 50% της παραγωγικής δυναμικότητας της 
Μεσογείου. Βλ. www.grtrnews.com, Σελόντα: Ολοκληρώθηκε η Εξαγορά του 46% της Τουρκικής 
Fjord Marin Turkey, 4 Αυγούστου 2007. 

53 Tο πρώτο άνοιγμα της FreshLine  - φυσικά καλλυντικά - προς τη γείτονα χώρα είχε 
πραγματοποιηθεί πριν από ένα χρόνο με τη δημιουργία ενός πιλοτικού καταστήματος στην 
Κωνσταντινούπολη. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και την ανεπιφύλακτη αποδοχή της FreshLine 
από το Τουρκικό κοινό, η ελληνική εταιρία αποφάσισε να δημιουργήσει ένα δεύτερο ανεξάρτητο 
άξονα ανάπτυξης με κέντρο την Αγκυρα. Όπως τονίζει η πρόεδρος της FreshLine, κυρία Μ. Βαγιωνή - 
Στασινοπούλoυ, "η Τουρκία έχει φτάσει πλέον στο βαθμό ωρίμανσης ώστε να μπορεί να αποδεχτεί τη 
φιλοσοφία και να εκτιμήσει την υψηλή ποιότητα των φρέσκων καλλυντικών FreshLine. Αυτός ήταν και ο 
λόγος της παραχώρησης μιας ακόμα Αδειας Περιφερειακής Ανάπτυξης Δικαιόχρησης (Area 
Development License) για την ευρύτερη περιοχή της Τουρκικής πρωτεύουσας, ενώ εξετάζουμε και την 
πιθανότητα διαφορετικού χειρισμού άλλων περιοχών, όπως η Σμύρνη, τα παράλια κλπ. για τα οποία έχει 
εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον". Δικαιοδόχος του συστήματος της FreshLine Homemade Cosmetics 
στην Άγκυρα είναι η Μεχτάπ Χαλασλί, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της ως Direct Franchisee της 
FreshLine με ένα κατάστημα. Η απόλυτη αποδοχή και η επιλογή της FreshLine από την διοίκηση των 
εμπορικών αυτών κέντρων, μεταξύ των κορυφαίων σημάτων της παγκόσμιας αγοράς, φέρνει την 
ελληνική εταιρεία ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην καθιέρωση της ως πρωτοπόρο παγκόσμιο σήμα και 
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Kleeman Ηellas διαθέτει στη χώρα την θυγατρική εμπορική στη Πόλη την Kleeman 

Asansor, η Cardico δραστηριοποιείται επίσης μέσω της κατά 50% ελεγχόμενης 

Kardalco SA, η Αλουμύλ Μυλωνάς54 συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα, ενώ 

θυγατρικές εταιρείες διατηρούν και οι εταιρείες Moda Bagno και ΗellasCan.ΑΝ.ΝΤ.. 

Σύμφωνα με την εμπειρία που έχει τη τελευταία πενταετία από τη Τουρκία, ο γενικός 

διευθυντής της εισηγμένης Kleeman Hellas κ. Τάσος Κυριακίδης, τονίζει ότι «οι 

Τούρκοι πολίτες έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς 

αναγνωρίζουν τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας των προϊόντων. Παράλληλα, επιδιώκουν 

την προσέλκυση ελληνικών επιχειρήσεων ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

τεράστια αγορά των 70 εκατομμυρίων κατοίκων»55. 

Παρά ταύτα, οι ελληνικές εταιρείες αύξησαν σημαντικά τον βαθμό διείσδυσης 

στη γειτονική χώρα, με αποτέλεσμα οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις να δημιουργούν 

ανησυχία στις διοικήσεις των εταιρειών. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία μιλούν για 

ελληνικές επενδύσεις άνω των 14 δις ευρώ το 2006 έναντι 8 δις ευρώ το 2005.  

Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η τουρκική αγορά μπορεί να αναδειχθεί ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα για τον έλληνα επενδυτή, αφού δίνονται πολλά κίνητρα για την 

πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων στη χώρα, όπως εκπτώσεις φόρων, περίοδος 

χάρητος και επανεπένδυση αποθεματικών, ενώ η Tουρκία προγραμματίζει την 

κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής και την ανάπτυξη της ναυτιλίας. 

 

4.2.3.1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στον τομέα των τραπεζών, που θεωρείται πρώτο βήμα για την είσοδο σε μία 

χώρα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα ανάμεσα στις δύο χώρες. Προηγουμένως, αξίζει 

να σημειωθεί ότι κατά το διάστημα του 2000, οι κρίσεις στο τραπεζικό σύστημα της 

Τουρκίας – η πρώτη το 2000 και η δεύτερη τον Μάρτιο 2001, τα προβλήματα που 

ακολούθησαν, η κατάσταση μη διαφάνειας και σκανδάλων στο τουρκικό σύστημα, 

                                                                                                                                            
ως Global Mega Brand. Σήμερα η FreshLine αριθμεί πάνω από σαράντα καταστήματα και corner στην 
Ελλάδα, ενώ βρίσκεται ήδη στην Αγγλία, τη Τουρκία, τη Ρωσία, το Καζακστάν. Βλ. 
www.grtrnews.com, Και Δεύτερος Αναπτυξιακός Aξονας της FreshLine στη Τουρκία, 27 Ιουνίου 
2007. 

54 Η εταιρεία Αλουμύλ διαθέτει γραφεία αντιπροσώπων στις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, και 
αυτή την περίοδο τα αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου που παράγει χρησιμοποιούνται για την 
ανέγερση των 7 από τα 9 νέα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται στη Δυτική Τουρκία. 
55 Καθημερινή, 7.5.2007. 
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απομάκρυναν τις ελληνικές τράπεζες από επενδύσεις και συνεργασίες στην γείτονα 

χώρα56.  

Παρά ταύτα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο τουρκικός τραπεζικός τομέας 

σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη, η οποία οφείλεται κυρίως στις ιδιωτικοποιήσεις και  

στην εισροή ξένων κεφαλαίων. Στην Τουρκία, 47 τράπεζες ανέπτυσσαν 

δραστηριότητες το 2006, από τις οποίες 13 είναι επενδυτικές, οι υπόλοιπες είναι 

εμπορικές και λειτουργούν στη χώρα 4 τράπεζες συμμετοχών. Τα τελευταία δύο 

χρόνια 13 ξένες τράπεζες -HSBC, Citibank, Deutsche Bank και ABN Amro, που 

δραστηριοποιούνται ήδη στην τουρκική αγορά, κατέχουν τη 12η, 19η, 24η και 26η 

θέση, αντίστοιχα - εισήλθαν στον τουρκικό τραπεζικό τομέα μέσω συνεργασιών ή 

εξαγορών, αυξάνοντας στο 29,01% το μερίδιο των ξένων επενδυτών στον εν λόγω 

τομέα. Μετά από την οριστικοποίηση των συγχωνεύσεων τους με ξένες τράπεζες, 11 

τουρκικές τράπεζες - Turkish Economy Bank (TEB), Dışbank, Garanti, Bank Pozitif, 

Finansbank, Yapı Kredi bank, Tekfenbank, Denizbank, Şekerbank, MNG Bank and 

Akbank - άνοιξαν 539 υποκαταστήματα συνολικά σε όλη την Τουρκία, 

δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 9.332 ανθρώπους. Με την έλευση 

των ξένων επενδυτών η συνολική πίστωση αυτών των τραπεζών αυξήθηκε κατά 

44,33%, τα αποθεματικά τους αυξήθηκαν κατά 32,8% και το ενεργητικό τους 

αυξήθηκε κατά 31%.  

Όπως είναι γνωστό, η συνεργασία που ξεκίνησε μεταξύ της Finansbank και της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος57 αξιολογείται πολύ θετικά σε Ελλάδα και Τουρκία 

και είναι μια επένδυση με ύψος ικανό να δώσει μια νέα σοβαρή ώθηση στις διμερείς 

οικονομικές σχέσεις. Το κεφάλαιο των 2.8 δις $ που έχει επενδύσει η Ελληνική 

τράπεζα στην Τουρκία αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα μεγέθη ξένου 

κεφαλαίου στην Τουρκία και από την άλλη είναι η μεγαλύτερη ελληνική επένδυση 

στο εξωτερικό58. Η συγκεκριμένη επένδυση της Εθνικής Τράπεζας  - απόκτηση 

μεριδίου 46% της τράπεζας Finansbank - συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2006 και 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, όταν υλοποιήθηκε η συμφωνία 
                                                 
56 Στην τουρκική τραπεζική αγορά, την εν λόγω περίοδο, μόνο η Nova Bank εξαγόρασε την Site Bank. 
Βλ. Μαριάς, Ν., σελ. 166. 
57 Η Εθνική Τράπεζα συνέστησε ιδιωτικό ταμείο για επενδύσεις σε συνεργασία με την J. P. Morgan 
Capital Corporation και την χρηματιστηριακή εταιρεία της Τουρκίας Garanti Securities στοχεύοντας 
στην επένδυση 100 εκατ. δολ. σε μη εισηγμένες τουρκικές εταιρείες. Βλ. ο.π., σημ. 56, σελ. 163. 
58 Βλ: Ελληνοβρετανικά Νέα, «Eξαγορά... ευκαιριών στην Tουρκία για Έλληνες επιχειρηματίες», 
Τεύχος 13ο , 22/9/07. 
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μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του International Finance Corporation (IFC) κατά 

την οποία το IFC απέκτησε από την Εθνική Τράπεζα ποσοστό 5% των κοινών 

μετοχών της Τουρκικής Tράπεζας Finansbank A.S.. Η τιμή ανά μετοχή, στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, είναι ίση προς την τιμή που η Εθνική Τράπεζα 

κατέβαλε προς τους μετόχους της μειοψηφίας της Finansbank στο πλαίσιο της 

υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και κατόπιν υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων 

της Τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Οι περισσότεροι από τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

στην Τουρκία τονίζουν ότι: «H απόκτηση μιας "δικής μας τράπεζας στην Τουρκία" θα 

πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στη μεγάλη 

αγορά των 70 εκατ. καταναλωτών της γειτονικής χώρας». Οι επιχειρηματίες αυτοί δεν 

κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για το "εθνικό deal" της εξαγοράς, από την Εθνική, 

της Finansbank, της έκτης πιο κερδοφόρας τράπεζας από τις 47 που 

δραστηριοποιούνται στην τουρκική τραπεζική αγορά59. Χαρακτηριστική είναι η 

δήλωση του προέδρου του εμπορικού επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης, 

Μουράτ Γιάλτσιντας: « Η εξαγορά της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα συνιστά 

εφαλτήριο της ουσιαστικής ανάπτυξης των οικονομικών ανταλλαγών Ελλάδος - 

Τουρκίας και της αύξησης των εκατέρωθεν επενδύσεων που, με τη σειρά τους θα 

απομακρύνουν οριστικά τον κίνδυνο κρίσεων στις σχέσεις των δύο χωρών»60. 

Το πόσο σημαντική είναι αυτή η εξαγορά φαίνεται και από το γεγονός ότι, όπου 

έχουν πάει ελληνικές τράπεζες, ακολούθησε ραγδαία αύξηση των οικονομικών 

συναλλαγών με τις αντίστοιχες αγορές61. Όμως, εκτός τούτου, δεν είναι μόνον οι 

εξαγωγείς ευνοημένοι από αυτήν την κατάσταση αλλά και οι Έλληνες επιχειρηματίες 

που τα τελευταία χρόνια πήγαν στην Τουρκία και έστησαν δικές τους εταιρείες, είτε 

μόνοι τους είτε σε συνεργασία με Τούρκους επιχειρηματίες. Ο πρόεδρος του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου της 

                                                 
59 Στο ίδιο. 
60 Καλλέργης Κωνσταντίνος. «Τουρκικό ενδιαφέρον για διεύρυνση της συνεργασίας με ελληνικές 
επιχειρήσεις», Καθημερινή, 4 Μαΐου 2006. 
61 Σήμερα, οι συνολικές εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα ανέρχονται 
σε 2,2 δισ. ευρώ, με τις τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα να υπερκαλύπτουν κατά περίπου 250 
εκατ. ευρώ τις ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία. 
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Αλουμύλ62, κ. Γιώργος Μυλωνάς, θεωρεί ότι «η εξαγορά που πραγματοποίησε η 

Εθνική σηματοδοτεί μια νέα αρχή στην επιχειρηματική συνεργασία ανάμεσα στην 

Ελλάδα και την Τουρκία»63.  

Πριν από αυτή την εξαγορά, η FinansBank υπέβαλε αίτηση στη Γενική 

Διεύθυνση Ασφαλειών της Τουρκίας και έλαβε την άδεια για την ίδρυση της Finans 

EmeklilikveHayatA.S.. Αιτία της κίνησης αυτής ήταν η τεράστια ζήτηση ατομικών 

συντάξεων και στεγαστικών δανείων στην Τουρκία η οποία δημιούργησε μια 

αυξανόμενη ασφαλιστική αγορά σχετική με αυτά τα προϊόντα. Η νέα εταιρία, η οποία 

λειτουργεί από φέτος, έχει άδεια άσκησης ασφαλειών ζωής, προσωπικών ατυχημάτων 

και συντάξεων. 

 Αμέσως μετά την Εθνική Τράπεζα ακολουθεί και η EFG Eurobank, η οποία 

ανακοίνωσε την εξαγορά του 70% της τουρκικής Tekfen Bank64 και η ελληνική 

τράπεζα Alpha Bank. Η τελευταία υπέγραψε συμφωνία joint venture με τον 

τουρκικό όμιλο Anadolu65 - ο βασικός μέτοχος της Abank(Alternatifbank), στον 

οποίο ανήκουν τουρκικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την απόκτηση μεριδίου και 

κεφαλαίου των εν λόγω ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας το 50% της ιδιοκτησίας τους. Το 

2006, στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων μεταξύ Anadolu Group και Alpha Bank 

προβλέπονταν η δημιουργία νέου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, του οποίου τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη θα κατείχαν εξίσου την συνιδιοκτησία (επί τη βάση του 50-50). 

Η τραπεζική τεχνογνωσία της Alpha Bank, σε συνδυασμό με την εκτενή 

επιχειρηματική παρουσία του Ομίλου Anadolu στην τουρκική αγορά, αποτελούν 

                                                 
62 H Αλουμύλ διαθέτει γραφεία αντιπροσώπων στις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, και αυτή την 
περίοδο τα αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμινίου που παράγει χρησιμοποιούνται για την ανέγερση των 7 
από τα 9 νέα ξενοδοχεία που κατασκευάζονται στη Δυτική Τουρκία 
 
63 Ό. π., σημ. 59. 
64 Ναυτεμπορική, «Στην EFG Eurobank η τουρκική Tekfenbank», 8 Μαΐου 2006. 
65 Ο επιχειρηματικός Όμιλος Anadolu ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από τις οικογένειες 
Yazıcı και Özilhan. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην ποτοποιία, την αυτοκινητοβιομηχανία, 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα, υλικά συσκευασίας, τουρισμό, εμπόριο, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 
τρόφιμα και διαχείριση αλυσίδας εστιατορίων, τα γραφικά και χαρτικά τόσο στην Τουρκία, όσο και 
στο εξωτερικό. Οι περισσότερες από τις εταιρίες του Ομίλου έχουν συνάψει επιχειρηματικές 
συμφωνίες με διεθνείς εταιρίες, όπως Efes Pilsen, Coca Cola, Isuzu, Kia, Lada, Faber-Castell, Adel, 
Mc Donald's, Samsung, Interbrew, SAB Miller, Warsteiner, Itochu και Lombardini. Το 2005, ο 
συνολικός τζίρος του Ομίλου (εκτός των τραπεζικών εργασιών) ανήρχετο σε Δολλάρια ΗΠΑ 2,9 δισ., 
προερχόμενος κυρίως από τις δραστηριότητες ποτοποιίας και αυτοκινητοβιομηχανίας. Βλ. 
www.grtrnews.com, «Η Alpha Bank και ο Επιχειρηματικός Όμιλος Anadolu επεκτείνονται μαζί στον 
Χρηματοοικονομικό Τομέα της Τουρκίας», 23 Νοεμβρίου 2006. 
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στέρεες βάσεις προκειμένου η Abank66 να μετασχηματισθεί σε μία τράπεζα που 

προσφέρει το πλήρες εύρος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητος για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η τράπεζα στοχεύει μεσοπρόθεσμα στη 

δημιουργία ενός δικτύου 100 και πλέον καταστημάτων, επικεντρωμένο στις μεγάλες 

πόλεις της χώρας και η συναλλαγή αποτιμάται σε 384,3 εκατ. €.  

Οι δύο πλευρές θα δημιουργήσουν από κοινού μία εταιρία συμμετοχών, στην 

οποία θα συμμετέχουν κατά 50% εκάστη, το ενεργητικό της οποίας θα συνίσταται 

από τις συμμετοχές του Ομίλου Αnadolu, στις εταιρίες Abank και Alease67 

(Alternatiflease), δηλαδή 94% και 95% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 

αντιστοίχως. Η εταιρία συμμετοχών θα κατέχει επίσης εμμέσως 100% της 

χρηματιστηριακής εταιρίας Alternatif Yatirim, 45% της εισηγμένης εταιρίας 

διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου Alternatif Yatirim Ortkaligi, καθώς και τα κεντρικά 

γραφεία της τραπέζης και της χρηματιστηριακής εταιρίας, τα οποία βρίσκονται σε 

περιοχές υψηλής εμπορικότητας στην Κωνσταντινούπολη.  

Όμως, η ειδική τουρκική Αρχή Τραπεζικών Κανονισμών και Επίβλεψης 

(BDDK) σταμάτησε την διαδικασία πώλησης των μετοχών της Alternatifbank 

(ΑΒΑΝΚ) και της Alternatifbank Financial Laesing (A Lease) στην Alpha Bank, με 

το αιτιολογικό ότι η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις του 

τουρκικού τραπεζικού συστήματος68. Η απόφαση της Τουρκίας για τη συμφωνηθείσα 

εξαγορά του 50% της Alternatif Bank ήταν αναπάντεχη, καθώς απέρριψε την 

συμφωνία της Alpha Bank με τον όμιλο Anadolu. Η σχετική απόφαση δεν ήταν 

αναμενόμενη και σύμφωνα με τα δύο μέρη που αιφνιδιάστηκαν δεν είναι 

τεκμηριωμένη. Έτσι, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας επικράτησε η πολιτική ερμηνεία, 
                                                 
66 Η Abank A.Ş. είναι μία μεσαίου μεγέθους τράπεζα στην Τουρκία με δίκτυο 30 καταστημάτων σε 
όλη την επικράτεια της χώρας, η οποία εξυπηρετεί κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Δραστηριοποιείται σε χρηματιστηριακές εργασίες μέσω της 100% θυγατρικής της Alternatif Yatirim.  
Ιδρύθηκε το 1991 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινουπόλεως το 1995, όπου 
διαπραγματεύεται περίπου το 5% των μετοχών της. Την 30 Σεπτεμβρίου 2006, η τράπεζα είχε περίπου 
1.017 εκατ. € ενεργητικό και 101,1 εκατ. € ίδια κεφάλαια, ενώ κατά το 2006 πραγματοποίησε καθαρά 
κέρδη που αναλογούν σε μετόχους ύψους 17,5 εκατ. € σε τρέχουσες ισοτιμίες. Στο ίδιο. 
67 Είναι η εταιρία χρηματοοικονομικών μισθώσεων που δημιουργήθηκε από τον Όμιλο Anadolu το 
1987 και επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση μικρών και πολύ μικρών εταιριών έχοντας μερίδιο αγοράς 
2% περίπου. Προτεραιότητα της είναι να επεκτείνει τα μεγέθη της και την κερδοφορία της, 
σκοπεύοντας σε μερίδιο αγοράς 3% μεσοπρόθεσμα. 30 Σεπτεμβρίου 2006, το ενεργητικό της 
ανερχόταν σε 101 εκατ.€ και τα ίδια κεφάλαιά της σε 15 εκατ.€, ενώ κατά το 2006 πραγματοποίησε 
καθαρά κέρδη που αναλογούν σε μετόχους ύψους 3,5 εκατ.€ σε τρέχουσες ισοτιμίες. Στο ίδιο. 
 
68 www.agora.mfa.gr, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων, Δελτίο οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων, Αύγουστος 2007. 
 
 



 105

αφήνοντας τις δύο πλευρές να προβούν σε αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειές τους 

στο μέλλον. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.3.1: ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2005 

 
Πηγή :Ελληνοβρετανικά Νέα, «Eξαγορά... ευκαιριών στην Tουρκία για Έλληνες επιχειρηματίες», 
Τεύχος 13ο , 22/9/07. 

Επιπλέον, η Ziraat Bank, ένας ελεγχόμενος κρατικά δανειστής σκοπεύει να 

γίνει ο πρώτος σημαντικός τουρκικός επενδυτής στην Ελλάδα. Αναμένεται να ανοίξει 

υποκαταστήματα σύντομα τον επόμενο χρόνο στην Αθήνα και στην βορειοανατολική 

επαρχία της Θράκης στην οποία υπάρχει μια εθνική τουρκική μειονότητα που 

σηματοδοτεί ένα αξιοσημείωτο ποσοστό διμερούς εμπορίου, στα 2,7 δις $ την 

προηγούμενη χρονιά.  

Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες στον τραπεζικό τομέα, μία αξιόλογη 

πρωτοβουλία υλοποιείται μεταξύ του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου και του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σμύρνης για τη δημιουργία της καινούριας 

ελληνοτουρκικής τράπεζας, μέτοχοι της οποίας θα απαριθμούν γνωστά ονόματα του 

επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου των δύο χωρών, ενώ το μετοχικό της 

κεφάλαιο θα ανέρχεται στα 110 εκατομμύρια €. Η τράπεζα αυτή, που θα φέρει το 

συμβολικό όνομα Aegean Business Bank, θα έχει έδρα την Αθήνα και θα ανοίξει σε 

πρώτη φάση 26 υποκαταστήματα, 13 στην Ελλάδα – Αθήνα και Ρόδο αρχικά – και 13 

στην Τουρκία – Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη αρχικά.  

Η συγκεκριμένη τράπεζα, πρόεδρος της οποίας αναμένεται να είναι ο κ. 

Παναγιώτης Κουτσίκος - πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού 

Συμβουλίου, ζήτησε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος στα μέσα του 

2006. Αν και θα είναι ανοικτή για όλων των ειδών τις τραπεζικές συναλλαγές, θα 

δώσει ιδιαίτερο βάρος στις χρηματοδοτήσεις μεικτών ελληνοτουρκικών επιχειρήσεων 

και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για κοινές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Το μοντέλο των μεικτών επιχειρήσεων συνιστάται, άλλωστε, και από τα 
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επιχειρηματικά συμβούλια των δύο χωρών ως το καταλληλότερο για την 

ελληνοτουρκική επιχειρηματική συνεργασία. Φυσικά η τράπεζα θα είναι ανοικτή και 

στις υπάρχουσες σήμερα 228 ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Τουρκία, αλλά και στις μόλις 10, προς το παρόν, τουρκικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.  

 
4.2.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Εκτός από τα προαναφερθέντα αξιόλογα βήματα συνεργασίας στον τραπεζικό 

τομέα, αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία στον τομέα κατασκευών των δύο 

χωρών. Γεγονός είναι ότι ο τομέας αυτός, που κυριαρχεί στην οικονομία των δύο 

χωρών λόγω της υψηλής του ναύλωσης δύναται να προσφέρει γιγαντίων διαστάσεων 

συνεργασία εταιριών μεταξύ των χωρών που με τη σειρά της θα οδηγήσει στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η εμπειρία των τουρκικών εργολαβικών και 

συμβουλευτικών εταιρειών στη διεθνή αγορά, σε συνδυασμό με την εμπειρία 

ελληνικών εταιριών τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν από κοινού μεγάλα έργα 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Μια τέτοια στρατηγική συμμαχία είναι η κοινοπραξία που έχουν συστήσει ο 

Άκτωρ με την Enka του Τούρκου μεγαλοεπιχειρηματία Sarik Tara, για να 

κατασκευάσουν από κοινού μια ολόκληρη πολιτεία στο Ομάν, προϋπολογισμού 20 

περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα προς 

μίμηση και για άλλα ελληνοτουρκικά εγχειρήματα μείζονος σημασίας. Έτσι, στα 

σχέδια των δύο ομίλων, βρίσκεται η ανάληψη της κατασκευής έργων από κοινού 

στην Τουρκία. Άλλωστε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων ανθρώπων του 

κλάδου, οι κατασκευαστικές υποδομές της Τουρκίας που θα χρηματοδοτηθούν και με 

κοινοτικά κονδύλια αποτελούν ένα από τα προνομιακά πεδία για ισχυρούς 

ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους. 

 Ικανοποιητική συνεργασία υφίσταται στον τομέα των μεταφορών. Το 

κυριότερο, στρατηγικής σημασίας, έργο για τις οδικές μεταφορές, είναι η σύνδεση 

της Εγνατίας Οδού με το τουρκικό οδικό δίκτυο προς Κωνσταντινούπολη. Κατά την 

συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών των δύο χωρών στην Αθήνα (22.1.04) 

υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξή της. Γενικότερα, απαιτείται 

ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των δικτύων και συγκοινωνιακών αξόνων. 

Συγκεκριμένα, η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης 
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χρειάζεται αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό. Άμεση προτεραιότητα, επίσης, αποτελεί 

το οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα το τουρκικό κομμάτι της Εγνατίας στην Ανατολική 

Θράκη. 

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στις αεροπορικές συνδέσεις69. Πάντως, 

υπάρχουν συνεχώς περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης του εν λόγω τομέα. Εκτός 

από τις υπάρχουσες αεροπορικές πτήσεις των Ολυμπιακών Αερογραμμών και του 

τουρκικού αερομεταφορέα, Τourk Ηava Υollari, θα υπάρξουν και νέες απευθείας 

πτήσεις από τη Σμύρνη προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και αντίστροφα από 

την νεοϊδρυθείσα τουρκική αεροπορική εταιρία Izmir Hava Yollari70 μόλις αποκτήσει 

τον απαιτούμενο αριθμό αεροσκαφών που θα της δώσει το δικαίωμα για διεθνή 

δρομολόγια, βάσει νόμου. 

Επιπροσθέτως, ένας από τους αναπτυσσόμενους τομείς και για τις δύο χώρες 

είναι αυτός της ναυτιλίας. Οι συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του ναυτιλιακού 

τομέα των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 1988 στο πλαίσιο 

του Νταβός. Αντιπροσωπεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΝΕΕ) 

συνάντησε αντίστοιχη αντιπροσωπεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Τουρκίας 

(TCS). Κεντρικό ζήτημα ήταν το καθεστώς προστατευτισμού και της άρσης των 

ανάλογων μέτρων που η τουρκική κυβέρνηση είχε θεσπίσει για την προστασία 

εμπορικού της στόλου. Τελικά, μετά από ποικίλα εμπόδια που δημιουργούσε η 

τουρκική πλευρά, τα δύο Επιμελητήρια συμφώνησαν στα εξής: α) οι διμερείς και 

διεθνείς ναυτιλιακές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στην αρχή του ελεύθερου και 

θεμιτού ανταγωνισμού, β) η άμεση κατάρτιση της συμφωνίας για την αποφυγή διπλής 

φορολογίας απαιτείται, γ) η προσπάθεια της τουρκικής και ελληνικής κυβέρνησης για 

σύναψη Σύμβασης ναυτιλιακής συνεργασίας είναι άμεσης προτεραιότητας και δ) η 

ελεύθερη πρόσβαση στα φορτία πρέπει να διαφυλαχθεί και οι διακρίσεις σχετικά με 

                                                 
69Σε ημερίδα για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας που πραγματοποιήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 2007, αναφέρθηκε από τον γενικό γραμματέα της Ένωσης 
Ευρωπαϊκών Αερογραμμών (Association of European Airlines - AEA), η εντυπωσιακή ανάπτυξη που 
σημείωσαν οι τουρκικές αερογραμμές (THY) τα τελευταία έτη. Το ποσοστό αύξησης του κύκλου 
εργασιών που εμφανίζουν διάφορες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία της 
Ένωσης δεν ξεπερνά το 5% κατά μέσο όρο, ενώ για τις τουρκικές αερογραμμές έφτασε το 20%, 
κατατάσσοντας τις τελευταίες στην 7η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς δίνοντας της ένα σημαντικό ρόλο 
μέσα στην Ένωση Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Βλ. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Δελτίο Οικονομικών Εμπορικών Εξελίξεων, Ιούνιος 2007.   
 
70 Βλ.www.naftemporiki.gr,  «+22,6% ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών Ελλάδος - Τουρκίας στο 
α’ τετράμηνο»,  23.06.2006. 
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τη σημαία των πλοίων πρέπει να αποτραπούν71. Έτσι, κατέστη κατανοητή μια 

ολοκληρωμένη καταγραφή των σημείων συμπτώσεως και διαφωνίας των δύο 

πλευρών στον τομέα του ανοίγματος των εσωτερικών τους αγορών και των 

δυνατοτήτων για την ανάπτυξη μορφών συνεργασίας στο ναυτιλιακό τομέα και κατ’ 

επέκταση στο τομέα του εμπορίου όχι μόνο ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά και από 

κοινού προς τρίτες γειτονικές χώρες. 

Τα πιο πρόσφατα χρόνια, ειδικά, η Τουρκία έχει βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό 

τον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας. Ως αποτέλεσμα, ενισχύθηκε το ελληνικό 

ενδιαφέρον για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα αυτό. Ξεκινώντας από 

την υπεροχή των Ελλήνων εφοπλιστών, η εμπειρία και η δυναμικότητά τους τους 

επέτρεπε να αντιμετωπίσουν την ελληνοτουρκική συνεργασία σαν μια ευκαιρία για 

την διεκδίκηση μιας πολλά υποσχόμενης αγοράς. Άλλωστε, η γεωγραφική θέση της 

Τουρκίας της επιτρέπει να διατηρεί για τον εαυτό της ένα σημαντικό ρόλο στο 

διαμετακομιστικό εμπόριο των γειτόνων της. 

 Σήμερα, οι δύο πλευρές του Αιγαίου προσπαθούν μέσα από την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την δημιουργία μικτών επιχειρήσεων και τη ναυπήγηση πλοίων 

μέχρι 40000 κόρους σε τουρκικά ναυπηγεία να οικοδομήσουν το κοινό οικονομικό 

συμφέρον που θα τους αποφέρει σταθερότητα και εγγύτητα στην περιοχή.  

Τέλος, άξια λόγου είναι η προσπάθεια σχετικά με την ανάπτυξη ασφαλούς 

αυτοματοποιημένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Λιμενικού 

Σώματος και της Τουρκικής Ακτοφυλακής μέσω Διαδικτύου, το οποίο θα καταστήσει 

δυνατό και στις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν on line πληροφορίες αναφορικά με 

σκάφη και άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της λαθρομετανάστευσης. Η νέα συνεργασία συμφωνήθηκε 

μεταξύ του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχου Η. Α. Σιωνίδη και του 

αρχηγού της Τουρκικής Ακτοφυλακής, υποναύαρχου Can Erenoglu, που επισκέφθηκε 

την Ελλάδα προσκεκλημένος του Έλληνα αρχηγού του Λ.Σ. Κατά τη διάρκεια των 

συνομιλιών και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εμπειρίες και πληροφορίες αναφορικά με 

τον αγώνα κατά της λαθρομετανάστευσης και αποφάσισαν να συνεχίσουν τη 

συνεργασία τους στο ζήτημα αυτό.  

 

 

                                                 
71 Ό. π., σημ. 12, σελ. 95 – 108. 
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4.2.4 ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
Ο δεύτερος άξονας συνεργασίας των επιχειρηματιών των δυο πλευρών αφορά 

στη δημιουργία κοινών επιχειρηματικών σχημάτων και συνεργασιών με στόχο τη 

διείσδυση σε τρίτες αγορές. Άλλωστε, οι επιχειρηματίες και των δύο πλευρών 

βεβαιώνουν ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δύναται να δημιουργήσει 

νέες ευκαιρίες για κοινές επενδύσεις στην Μαύρη Θάλασσα, τον Καύκασο, τη 

Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, την πρώην ΕΣΣΔ, την Κεντρική Ασία και την Μέση 

Ανατολή, μέρη στα περισσότερα από τα οποία η Τουρκία διατηρεί σημαντικά 

θρησκευτικά και πολιτικά ερείσματα. Με άλλα λόγια, είναι προς το γενικότερο 

συμφέρον και των δύο μερών να συν – εργαστούν ιδρύοντας joint ventures σε τρίτες 

χώρες και κατασκευάζοντας κοινά έργα υποδομής παρά να ανταγωνίζονται η μία την 

άλλη βγαίνοντας ασφαλώς ζημιωμένες στη μία ή στην άλλη περίπτωση. 

Στρατηγική επιλογή στην κατηγορία αυτή είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων 

στον ενεργειακό τομέα, με την Τουρκία να έχει τους αγωγούς, ενώ την Ελλάδα τον 

πεπειραμένο εμπορικό στόλο που θα μεταφέρει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι χαρακτηριστικό ότι συνέβαλε η σχετική συμφωνία 

Ελλάδας – Τουρκίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία η οποία 

προβλέπει την ανάληψη και χρηματοδότηση κοινών έργων έρευνας και ανάπτυξης72. 

Ειδικότερα στον τομέα του φυσικού αερίου υπεγράφη αρχικά από την ΔΕΠΑ73 και 

την τουρκική κρατική εταιρία BOTAS μνημόνιο συνεργασίας (28.3.02) το οποίο 

προέβλεπε κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Karacabey (Προποντίδας) και 

Κομοτηνής μέχρι το 2005. Στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσσαλονίκη, 23.2.03) υπεγράφη η σχετική διακρατική 

συμφωνία για τη διασύνδεση των δύο χωρών για την μεταφορά αερίου και την 

προμήθεια φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα. 

Εν συνεχεία, στις 26 Ιουλίου υπεγράφη στη Ρώμη η τριμερής Διακρατική 

Συμφωνία74 για την κατασκευή του Ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου 

Τουρκίας-Ελλάδας- Ιταλίας, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τις χώρες της 

                                                 
72 Ό. π. σημ. 56, Μαριάς, Ν., σελ. 169. 
73 Η ΔΕΠΑ, όντας επιφυλακτική, σε περίπτωση επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή μιας 
ενδεχόμενης οικονομικής κρίσης στην Τουρκία, προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρία Botas για 
την αγορά μικρής ποσότητας φυσικού αερίου ετήσια εμπλέκοντας παράλληλα και άλλες χώρες τις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
74 Η προτεινόμενη Τριμερής Διακρατική Συμφωνία αποτελεί το πρώτο επίσημο νομικό κείμενο που 
υιοθετεί τον ορισμό ΤουρκοΕλληνοΙταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI) 
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Ασίας και της Μέσης Ανατολής στην Ιταλία και την Ευρώπη - από το Μπακού του 

Αζερμπαϊτζάν, μέσω του Karacabey, στη θάλασσα του Μαρμαρά στην Τουρκία και 

θα φτάνει στην Κομοτηνή. Συγκεκριμένα, ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδος – 

Τουρκίας (Interconnector Turkey – Greece, IΤG) αποτελείται από 295 χιλιόμετρα και 

έχει διάμετρο 36’’.  Από το σύνολο των χιλιομέτρων, τα 86,6 θα κατασκευασθούν 

στην ελληνική επικράτεια με κόστος 79,5 εκατ. € χρηματοδοτούμενα με 43,5 € από 

το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τα υπόλοιπα 210 θα κατασκευασθούν στην 

Τουρκία, ξεκινώντας από την Ipsala (Τουρκο- ελληνικά σύνορα) και φθάνοντας ως το 

Karacabey, νότια της Κωνσταντινούπολης, όπου θα γίνει η σύνδεση με το υπάρχον 

τουρκικό δίκτυο φυσικού αερίου, αφού διέλθει από τη θάλασσα του Μαρμαρά (μήκος 

17 χιλ. και μέγιστο βάθος 70 μέτρων). Η μέγιστη χωρητικότητα αυτού του αγωγού, 

με την απαιτούμενη συστοιχία συμπιεστών φθάνει τα 11,6 δισ. κυβικά μέτρα / έτος. Ο 

αγωγός αναμένεται να προμηθεύσει τη χώρα την Ελλάδα με 250 εκατ. κυβικά αερίου 

το 2007, 500 εκατ. το 2008 και 750 εκατ. το 2009.  

Τη Διακρατική Συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης 

Σιούφας, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας Πιερλουΐτζι 

Μπερσάνι και ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της 

Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ. Ο αγωγός, με επέκταση προς Ιταλία, θα 

προμηθεύσει αρχικά 3,5 δις κυβικά μέτρα αέριο ετησίως με δυνατότητα αναβάθμισης 

στα 11 δις. Ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας αποτελεί έναν 

από τους πέντε άξονες προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, καθώς 

η μεταφορά φυσικού αερίου από τις ενεργειακές πηγές της Ανατολής προς την 

Ευρώπη είναι στρατηγική επιδίωξη της ΕΕ75. Προηγουμένως, στις 3.4.2006 

εγκαινιάστηκε η έναρξη της κατασκευής του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου 

Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής και η πανηγυρική τελετή ενάρξεως του συνολικού 

έργου έλαβε χώρα στον Έβρο (3.7.05) παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών. 

Ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος για λειτουργία και από τις 28 Αυγούστου 2007 η 

ελληνική πλευρά ολοκλήρωσε τις δοκιμές στο «ελληνικό» τμήμα του αγωγού, κάτι το 

οποίο έκαναν λίγο αργότερα και οι Τούρκοι στο τμήμα που βρίσκεται στην κοίτη του 

                                                 
75 Ο αγωγός αυτός είναι ένας αγωγός φιλίας, συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών και 
των δύο λαών, αποτελεί όμως και την πρώτη βάση για τη συνέχειά του με τον ελληνο-ιταλικό αγωγό 
φυσικού αερίου που θα αποτελέσει τη βάση μεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες της Κασπίας και 
της Μέσης Ανατολής δια της Τουρκίας και της Ελλάδος στην Ιταλία και από εκεί στην Ευρώπη. Βλ. 
www.grtrnews.com, Υπογραφή της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας για την κατασκευή του 
Αγωγού Φυσικού Αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας, 27 Ιουλίου 2007. 
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Έβρου σε συνεργασία με γαλλική τεχνική εταιρεία76. Τα εγκαίνια λειτουργίας του 

έργου πραγματοποιήθηκαν στις 15/11/2007, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο 

χωρών οι οποίοι συμφώνησαν ότι «είναι έργο που συμβάλλει στην ελληνοτουρκική 

συνεργασία, την ενδυνάμωση της ανάπτυξης των δύο χωρών και την εδραίωση της 

σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή»77. 

Όπως τόνισε ο κ. Σιούφας, «οι αγωγοί φυσικού αερίου είναι μεγάλης σημασίας 

διεθνή ενεργειακά έργα με τα οποία αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας και 

εντάσσεται πλέον στα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα». Και πρόσθεσε «η Ελλάδα καθίσταται 

διεθνής διάδρομος σύνδεσης των μεγάλων κέντρων παραγωγής στην Ανατολή με τα 

μεγάλα κέντρα κατανάλωσης στη Δύση. Για την Ελλάδα η Τουρκία αποτελεί το ιδεώδες 

ορμητήριο για είσοδο στις χώρες του Καυκάσου και της Kεντρικής Ασίας»78. 

Μετά τον κλάδο του φυσικού αερίου, η Τουρκία με την Ελλάδα συνεχίζουν  τη 

συνεργασία και σε έναν άλλο σημαντικό τομέα, το ηλεκτρικό ρεύμα. Τον Ιούλιο του 

τρέχοντος έτους, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας συναντήθηκε στην 

Άγκυρα με το υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ της 

Δημοκρατίας της Τουρκίας και υπέγραψαν Πρωτόκολλο Ανταλλαγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών το οποίο τίθεται άμεσα σε ισχύ, γεγονός που 

σηματοδοτεί το πρώτο βήμα συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα αυτό, με πρώτη 

την Τουρκία να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που η 

Τουρκία εμπορεύεται ηλεκτρική ενέργεια με κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας στην βορειοδυτική περιοχή Luleburgaz για να εξαγάγει 200 έως 250 

εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας (268 χιλιόμετρα) στην Ελλάδα79. Η 

                                                 
76
Το φυσικό αέριο στην ελληνική πλευρά βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα πριν από τον ποταμό, ενώ 

από την τουρκική πλευρά έχει φθάσει περίπου 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Έβρου. Συνεπώς οι δύο 
πλευρές έχουν να «γεμίσουν» συνολικό μήκος αγωγού περίπου 8 χιλιομέτρων για να λειτουργήσει, 
κάτι που μπορεί να γίνει αυθημερόν μόλις αποφασιστεί. Στο ίδιο. 

 
77 Βλ. www.acci.gr, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας, Καθημερινό Οικονομικό 
Δελτίο, Εγκαινιάσθηκε ο Ελληνοτουρκικός Αγωγός Φυσικού Αερίου, 17 – 19 Νοεμβρίου 2007. 
78 Ό. π., σημ, 76. 
79 Η τιμή της κιλοβατώρας ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι υψηλότερη κατά YKr 9,6, που είναι η 
χονδρική τιμή της κιλοβατώρας από την κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας ΤΕΤΑS. Βλ. Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 
Δελτίο οικονομικών και Εμπορικών Εξελίξεων, Ιούλιος 2007. 
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Ελλάδα με την σειρά της, χωρίς να πληρώσει για τη μεταφορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας, υποχρεούται να παράσχει ισόποση ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια 

του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2008. Τον Ιανουάριο του 2008 

ολοκληρώνονται τα έργα διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας 

Ελλάδας-Τουρκίας (γραμμή 400 KV Φίλιπποι-Μπαμπαέσκι).  

Επιπλέον, εξαιτίας της υπερεπάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος στην Τουρκία 

παραγόμενο από ιδιώτες, είναι έκδηλη η πρόθεση των τουρκικών λιανεμπορικών 

αλυσίδων Ipekyol, Inci και Koton να επεκτείνουν το δίκτυό τους τα επόμενα χρόνια 

στην Ελλάδα με σκοπό την δημιουργία δικτύου για την πώληση του προϊόντος στα 

ακριτικά νησιά του Αιγαίου. 

Εν ολίγοις, η κατασκευή του νέου αγωγού είναι μία πραγματικότητα που 

σίγουρα βοηθάει τις δύο χώρες να πετύχουν οικονομική μεγέθυνση και φέρνει τα δύο 

έθνη πιο κοντά.  Είναι αναμφισβήτητο, λοιπόν, ότι οι εν λόγω συμφωνίες, οι οποίες 

ασφαλώς υποστηρίζονται από πρωτοβουλίες των επιχειρηματικών κοινοτήτων των 

δύο πλευρών, αποτελούν ένα μείζονος σημασίας βήμα για την περαιτέρω επέκταση 

της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας. Το σίγουρο είναι ότι η 

υπογραφή των συμφωνιών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο: οι 

δύο χώρες μπορούν να δουλέψουν μαζί όπως ποτέ άλλοτε. Γειτονικά κράτη 

μπορούν και πρέπει να επικεντρώνονται σε ότι τους ενώνει. Μπορούν να θέσουν 

νέα θεμέλια για οικονομική συνεργασία, ανάπτυξη και πρόοδο.  

Εκτός από την συνεργασία στους παραπάνω τομείς, οι δύο πλευρές προχωρούν 

σε κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες με στόχο την δημιουργία κοινών 

επιχειρηματικών σχεδίων για δραστηριοποίηση στις παρευξείντιες χώρες και στη 

Μέση Ανατολή. Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλα κατασκευαστικά έργα μονοπωλούν 

το ενδιαφέρον των δύο χωρών με σκοπό την οικοδόμηση του κοινού οικονομικού 

συμφέροντος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διανέμει 

χρηματικά ποσά για την υποστήριξη ελληνοτουρκικών κοινών επενδύσεων σε 

διάφορες χώρες, γεγονός το οποίο συντελεί στην αναθέρμανση όχι μόνο των σχέσεων 

των δύο χωρών αλλά και των σχέσεων της Ένωσης με την Τουρκία. Μέσα από την 

προσέγγιση αυτή, αληθεύει ότι οι επιχειρηματικοί κύκλοι και από τις δύο χώρες 
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αρχίζουν να προσβλέπουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετατοπίζοντας τις 

οικονομικές προσδοκίες και τα συμφέροντά τους προς τις Βρυξέλλες.80  

 

4.2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ  
Μία κατηγορία, η οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου στην εν λόγω ενότητα 

παρόλο που θεωρείται καταλύτης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ο τουρισμός 

μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό συμβαίνει διότι η συνεργασία στον τομέα του 

τουρισμού, αφ’ ενός συμβάλει στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και των δύο 

πλευρών δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές, όπως είναι εύλογο, αφ’ ετέρου 

όμως συντελεί καθοριστικά στην καλυτέρευση και σύσφιξη των σχέσεων των δύο 

λαών, ανακαλύπτοντας καινούργιες πτυχές της κουλτούρας, του πολιτισμού και του 

τρόπου ζωής των πολιτών, σημείο με ξεχωριστή σημασία για τις δύο πλευρές του 

Αιγαίου.    

Γενικά, ο τουρισμός αποτελεί μια οικονομική δραστηριότητα, η οποία όταν 

αναπτύσσεται σωστά μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στις οικονομίες των 

χωρών. Η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας 

υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να είναι 

πραγματικά σημαντική, αφού εξασφαλίζει σε αυτή συναλλαγματικούς πόρους, 

δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, αυξάνει ή συμπληρώνει τα εισοδήματα του 

πληθυσμού των αστικών κέντρων και της περιφέρειας, προκαλεί αξιόλογες 

οικονομικές εισροές στους τόπους της τουριστικής ανάπτυξης κλπ. 

Όσον αφορά τις εξεταζόμενες χώρες, ο τομέας του τουρισμού είναι πολύ 

σημαντικός για τις οικονομίες τους, καθώς η εισροή ξένου συναλλάγματος που τους 

αποφέρει ανέρχεται σε 10 δις δολάρια. Οι τουριστικοί πράκτορες της Ελλάδας και της 

Τουρκίας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του τουρισμού στη βελτίωση των 

δεσμών φιλίας καθώς και στην προώθηση της ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών, 

πραγματοποίησαν στο παρελθόν αρκετές συναντήσεις για την αναβάθμιση των 

διμερών τουριστικών σχέσεων. Το αρνητικό πολιτικό κλίμα όμως δεν ευνοούσε 

τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Με την διαλεύκανση των ελληνο-τουρκικών 

οικονομικών σχέσεων μέσω του συνεχιζόμενου ελληνο-τουρκικού διαλόγου, η 

διμερής συνεργασία στον τουριστικό τομέα προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον.  

                                                 
80 Ό. π., σημ. 72, σελ. 175. 
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Τον Μάιο του 1996, ο πρόεδρος των εν Ελλάδι Τουριστικών πρακτόρων και ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Τουρκίας έκαναν το πρώτο βήμα 

για την αναβάθμιση των τουριστικών σχέσεων των δύο χωρών υπογράφοντας σχετικό 

πρωτόκολλο για την αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας και την 

καθιέρωση κοινής στρατηγικής μάρκετινγκ. Συστήνοντας Μικτή Επιτροπή για την 

αναζήτηση λύσεων με αμοιβαίο όφελος, οι δύο ενώσεις ανέλαβαν πρωτοβουλίες για 

βελτίωση του τομέα και ανάδειξη της περιοχής μέσα από την προώθηση κοινών 

τουριστικών πακέτων, απευθυνόμενοι προς τις αγορές τρίτων χωρών. Επίσης, στην 

ίδια συνάντηση δεσμεύτηκαν για την αμοιβαία προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος του Αιγαίου και της Μεσογείου και τη λήψη μέτρων εναντίον της 

μόλυνσης από τρίτη χώρα.  

Σε επόμενη συνάντηση, τον Οκτώβρη του 1999, το Τουρκικό Υπουργείο 

Τουρισμού οργάνωσε ένα τουριστικό Forum στο Bodrum, όπου οι ελληνικές και οι 

τουρκικές αντιπροσωπείες διατύπωσαν προτάσεις συνεργασίας δίνοντας έμφαση στη 

στενή συνεργασία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών τουριστικών και ταξιδιωτικών 

γραφείων με σκοπό την οργάνωση κοινών πακέτων διακοπών, την παρακολούθηση 

κοινών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τον τουρισμό και 

την βελτίωση των αεροπορικών, οδικών και θαλάσσιων μεταφορών. Επίσης, το 

Μάρτιο του 2000, στα πλαίσια της Έκθεσης για τον Τουρισμό της Ανατολικής 

Μεσογείου που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, οι δύο πλευρές συμφώνησαν την 

αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας πάνω σε θέματα τουρισμού, ενώ 

συζητήθηκε και η πιθανότητα κοινών τουριστικών επενδύσεων σε τρίτες χώρες. 

Καθοριστικά, επίσης, συνέβαλε η συμφωνία χαμηλής πολιτικής για τουριστική 

συνεργασία των δύο χωρών το 2000. Κατά την 1η σύνοδο της Μικτής Επιτροπής 

Τουρισμού Ελλάδος - Τουρκίας (5.2.03) υπεγράφη το σχετικό πρωτόκολλο. 

Τα παρακάτω στοιχεία, που δημοσίευσε η τουρκική στατιστική υπηρεσία, 

πιστοποιούν την ευνοϊκή συνεργασία στον τουριστικό τομέα μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Συνολικά, κατά το 2001 είχαν επισκεφθεί την Τουρκία 197.258 άτομα από 

την Ελλάδα, το 2003, 393.397 Έλληνες έναντι 280.033 ατόμων το 2002, δηλαδή 

υπήρξε αύξηση κατά 40,48%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση με μερίδιο 2,82% 

επί του συνόλου το 2003. Όλα τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στον επόμενο 

πίνακα ο οποίος παρουσιάζει τις αφίξεις Ελλήνων στην Τουρκία ανά μήνα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.5.1: ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2001-2003 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, 2004 
 

Ακολουθεί το γράφημα 4.2.5.1, το οποίο δείχνει ότι το 2003, η αυξητική τάση 

έναντι του 2002 ξεκίνησε από τον Ιούνιο και κορυφώθηκε τον Αύγουστο με 61.178 

άτομα. Ακολούθησε ο Οκτώβριος με 51.699 άτομα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη 

και μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της Κωνσταντινούπολης τον Νοέμβριο του 

2003, το τουριστικό ρεύμα από την Ελλάδα εξακολούθησε να είναι αυξημένο σε 

σύγκριση με το 2002. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.2.5.1: ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, 2001-2003 

 
Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων, 2004 

Όσον αφορά την Ελλάδα ως χώρα προέλευσης81,  σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, το 2002 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 

139.018 (0,93% του συνόλου) Τούρκοι πολίτες έναντι 114.354 το 2001, επομένως 

σημειώθηκε αύξηση κατά 21,57%. Αύξηση παρατηρείται τους θερινούς μήνες, με τον 

                                                 
81Επιπλέον, υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν το μέσο μεταφοράς. Αναλυτικά, 
102.447 άτομα ή το 73,69% του συνόλου των Τούρκων επισκεπτών επισκέφθηκαν την Ελλάδα οδικώς. 
Ακτοπλοϊκώς επισκέφθηκαν την Ελλάδα 19.656 Τούρκοι πολίτες ή το 14,14% του συνόλου. Το 
11,20% του συνόλου των Τούρκων επισκεπτών ήλθαν στην Ελλάδα αεροπορικώς. Τέλος, μόλις 1.339 
άτομα ή το 0,96% του συνόλου προτίμησαν τον σιδηρόδρομο, γεγονός που επιδεικνύει την χαμηλή 
ποιότητα του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου. Βλ. Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην 
Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 2004. 
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Ιούλιο του 2002 να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28.574 επισκέπτες, και να 

ακολουθεί ο Αύγουστος με 27.855 άτομα και ο Ιούνιος με 17.276.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.5.2: ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Τουρκίας, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην 
Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, 2004. 

Εν συνεχεία, το 2004, η Ελλάδα αποτέλεσε την 6η μεγαλύτερη χώρα 

προέλευσης τουριστών στην Τουρκία με 485.000 αφίξεις. Φθάνοντας στο 2005, η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση χωρών των οποίων οι πολίτες επισκέπτονται την 

Τουρκία με 585.000 αφίξεις σύμφωνα με τον γενικό πρόξενο της Τουρκίας στη 

Θεσσαλονίκη, κ. Cetinelli, ενώ αντίθετα το μέγεθος των Τούρκων τουριστών που 

επισκέπτονται την Ελλάδα είναι πολύ μικρό και φθάνει τα 60.000 άτομα την ίδια 

χρονιά, διαμορφώνοντας την αναλογία 9,75 προς 1. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει 

τον πολύ χαμηλό αριθμό αφίξεων των Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα. 

Απαριθμούνται σε τέσσερις οι λόγοι για την διαπίστωση αυτή: i) το χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο της Τουρκίας, ii) η τακτική του τουρκικού κράτους να φορολογεί κάθε 

πολίτη που ταξιδεύει στο εξωτερικό iii) η άσχημη κατάσταση ορισμένων 

συγκοινωνιακών υποδομών και iv) οι δυσκολίες στην είσοδο την Τούρκων τουριστών 

στην Ελλάδα λόγω της έκδοσης βίζας με βάση τη συνθήκη Σένγκεν. Επίσης, η 

τουριστική κίνηση στην Τουρκία παρουσίασε μείωση κατά το 2006 λόγω της 

επιδημίας της γρίπης των πτηνών, της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις 

βομβιστικές επιθέσεις του ΡΚΚ.  

Το 2006, μια αύξηση στον διασυνοριακό τουρισμό υπογράμμισε τις μελλοντικές 

δυνατότητες συνεργασίας. Περίπου 500.000 Έλληνες  - γύρω στο 5% του πληθυσμού 

της χώρας – επισκέφτηκαν τη Τουρκία, ενώ 100.000 Τούρκοι ήρθαν στην Ελλάδα, 

μία άνοδος πάνω από 30%. 
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Πράγματι, λοιπόν, στον τουριστικό τομέα ανοίγονται μεγάλες δυνατότητες και 

προοπτικές για τις δύο χώρες, γεγονός που συνοδεύεται από τη συμφωνία αποφυγής 

διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Η Ελλάδα και η Τουρκία 

περιλαμβάνονται μεταξύ των είκοσι περισσότερων τουριστικών περιοχών του 

κόσμου. Εάν ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσω κοινών τουριστικών οργανισμών και 

κοινών πακέτων διακοπών και εκδρομών τότε η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

μπορεί να αναδειχτεί σε πρώτη τουριστική δύναμη παγκοσμίως. Μια μελλοντική 

ελληνο-τουρκική τουριστική αγορά θα έχει την ικανότητα να προσελκύει και να 

δέχεται πάνω από 100 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Εκτός από την οικονομική 

χροιά, ο τουρισμός παρέχει και μια ευκαιρία προσέγγισης των διαφορετικών 

πολιτισμικών και θρησκευτικών παραδόσεων των κοινωνιών των δύο πλευρών, η 

οποία με τη σειρά της οδηγεί στην διαδικασία ολοκλήρωσης με βάση την θεωρία 

συναλλαγών του Karl Deutsch.  

Μέσα από την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, δίνεται ώθηση και στην 

ανάπτυξη της ακτοπλοΐας μεταξύ των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της  

ρωσικής τράπεζας KedrBank η οποία σκέφτεται σοβαρά να δανειοδοτήσει το σχέδιο, 

αφού θεωρεί ότι η συνεργασία Ελλάδας - Τουρκίας σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας είναι «μονόδρομος», επιφανείς Τούρκοι επιχειρηματίες του τουρισμού, 

έχουν έλθει σε επαφή με Έλληνες επιχειρηματίες του χώρου της ακτοπλοΐας και 

σύντομα αναμένεται να εκδηλωθεί η πρώτη κίνηση. Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη 

των παραλίων της Ιωνίας και η μεγάλη και συνεχής εισροή ξένων κεφαλαίων σε 

ξενοδοχειακές επενδύσεις αλλά και σε κατασκευή σύγχρονων χώρων ελλιμενισμού 

σκαφών αναψυχής (μαρίνες) φέρνουν κάθε χρόνο στα τουρκικά παράλια 

περισσότερους από 10 εκατ. Ευρωπαίους τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται τα 

κοντινά ελληνικά νησιά (Σάμο, Κω, Ρόδο, Κάλυμνο, Χίο) με μικρά επιβατικά σκάφη.  

Χρόνο με το χρόνο, με το τουριστικό κύμα προς την Τουρκία συνεχώς αυξανόμενο, 

μεγαλώνει και το τουρκικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ακτοπλοϊκή 

δραστηριότητα, με πρώτο βήμα τη σύνδεση των παράλιων λιμανιών της Ιωνίας 

(Σμύρνη -Τσεσμέ, Κουσάντασι, Αλικαρνασός) με τα μεγάλα ελληνικά νησιά αλλά 

και με κάποιο από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής (Πειραιά, Λαύριο ή Ραφήνα). 

Βέβαια,  σημαντικό κίνητρο για την εν λόγω προσπάθεια αποτελεί και η αδυναμία της 

«Ολυμπιακής» αλλά και των «Τουρκικών Αερογραμμών» να εξυπηρετήσουν τη 
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συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση θέσεων που υπάρχει από την Κωνσταντινούπολη και τη 

Σμύρνη για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.  

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών 

εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες προσβλέποντας σε νέες προοπτικές για την 

τουριστική ανάπτυξη μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας 

κ. Ερντογάν τόνισε ότι «το Αιγαίο πρέπει να πάψει να είναι χώρος σύγκρουσης 

συμφερόντων και να γίνει μια θάλασσα ειρήνης»82. Από την πλευρά του, ο 

πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Καραμανλής δήλωσε κινούμενος στο ίδιο πνεύμα: «τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει και αύξηση του ρεύματος ελλήνων επισκεπτών προς την 

Τουρκία. Πιστεύω πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την ενίσχυση και του 

αντίστροφου ρεύματος: της ροής, δηλαδή, τούρκων επισκεπτών προς την Ελλάδα»83. 

 

4.2.6 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ 
Τομείς, όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, διυλιστήρια, τράπεζες και άλλοι, οι 

οποίοι θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την συνεργασία των δύο χωρών, 

αναμένεται να περάσουν σε κατάσταση ιδιωτικοποίησης στις δύο χώρες. Το θέμα 

είναι κατά πόσο καθεμία από αυτές επιτρέπει τη συμμετοχή συμφερόντων της άλλης 

στις αντίστοιχες ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών στρατηγικής σημασίας. Είναι γεγονός, 

ότι η πλευρά της Τουρκίας, βλέποντας το ορμητικό ενδιαφέρον ελληνικών εταιριών 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη συμμετοχή σε ιδιωτικοποιήσεις αντίστοιχων 

κλάδων στην γείτονα χώρα, άρχισε να απαιτεί μια κατάσταση αμοιβαιότητας για την 

αποφυγή απρόβλεπτων προβλημάτων. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι 

προβληματισμοί από το μέρος της Τουρκίας εκφράστηκαν λίγο μετά την συμφωνία 

του Ελσίνκι, γεγονός που τους καθιστά φυσιολογικούς και καθόλου υπερβολικούς. 

Χαρακτηριστικά, κατά την περίοδο 2000 – 2003, πραγματοποιήθηκαν 42 

ιδιωτικοποιήσεις μικρών επιχειρήσεων στην Τουρκία που απέφεραν έσοδα 268 εκατ. 

δολάρια84.  

Σύμφωνα με τον Τουρκικό Φορέα Ιδιωτικοποιήσεων (OIB), οι συνολικές 

πρόσοδοι από τις ιδιωτικοποιήσεις έως το 2003 ανήλθαν σε 8,1 δισ. δολ. ΗΠΑ, σε 

κλάδους όπως, κλωστοϋφαντουργίας, τραπεζών, εξόρυξης και διανομής φυσικού 

                                                 
82 Χιώτης, Β., «Γιαβάς γιαβάς η προσέγγιση, Τι τελικά απέδωσε η επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην 
Αθήνα», Το Βήμα, 09/05/2004, σελ. Α04. 
83 Στο ίδιο. 
84 Ό. π., σημ. 80, σελ. 171 – 172. 
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αερίου, γαλακτοκομικών προϊόντων, τσιμεντοβιομηχανίας, πετροχημικών, καπνού, 

ζωοτροφών, αλκοόλ κ.α.. Την επόμενη χρονιά, το 2004 η κυβέρνηση 

πραγματοποίησε έσοδα ύψους 1,2 δισ. δολ. ΗΠΑ με βασικότερες ιδιωτικοποιήσεις 

αυτές των Τουρκικών Αερογραμμών (THY, μερική, 23% του μετοχικού κεφαλαίου, 

ύψους 191 εκ. δολ. ΗΠΑ), των εταιρειών διανομής αερίου BURSAGAZ και ESGAZ 

(σύνολο 163 εκ. δολ. ΗΠΑ), της εταιρείας λιπασμάτων IGSAS (90 εκ.), των 

εργοστασίων χρωμίου ETI KROM (58 εκ.), χαλκού CAYELI BAKIR (49 εκ.) και 

κλωστοϋφαντουργικής μονάδας της Sumer Holding (44 εκ.) και κάποιες μικρότερες 

εταιρίες ζάχαρης.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η Τουρκία έχει κάνει αρκετά σημαντικά βήματα και 

στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Ένα πρόσφατο, απτό παράδειγμα είναι η 

ιδιωτικοποίηση της τουρκικής κρατικής εταιρείας μη αθλητικών τυχερών παιχνιδιών 

Millι Piyano. Ο επιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης, που μετά την Εθνική Τράπεζα 

είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας επενδυτής στην Τουρκία, σκοπεύει να πάρει μέρος στον 

διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της εν λόγω εταιρείας85. Επίσης, ανοικτό παραμένει και 

το ενδιαφέρον του να κάνει χρήση του δικαιώματος εξαγοράς του 10% της εταιρείας 

κινητής τηλεφωνίας Telsim που εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Vodafone όπως 

επίσης μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η εταιρία του Intralot. 

Χαρακτηριστικά, ο Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας μεταξύ άλλων έχει δηλώσει: «μου 

έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια οι 

ιδιωτικοποιήσεις στην Τουρκία, δηλαδή με μια πλήρη διαφάνεια, με μια διαδικασία που 

δεν αφήνει κανένα ίχνος αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε άλλης σκέψης και βέβαια 

αποφέρει πολύ σημαντικά έσοδα στην τουρκική κυβέρνηση»86.  

Άλλα παραδείγματα ιδιωτικοποίησης στην Τουρκία αφορούν την μεγαλύτερη 

βιομηχανία πετροχημικών ΡΕΤΚΙΜ87 της οποίας ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε 

προσφάτως. Το ήμισυ της ΡΕΤΚΙΜ πουλήθηκε έναντι $ 2 δις σε ένα Ρωσο-Καζακικο 

κονσόρτσιουμ, το συγκρότημα «TransCentralAsia», το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό 

ανάμεσα σε οκτώ άλλα υποψήφια συγκροτήματα. Τα χρήματα που διακινήθηκαν 
                                                 
85 Ό. π., σημ. 63. 
86 Κόκκαλης, Σωκράτης. «Ομιλία στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο του Economist» “Unveiling new priorities 
in a changing world”, Ξενοδοχείο Hilton (6 Απριλίου 2006), Αθήνα. 
87 Η βιομηχανία PETKIM διαθέτει 3.561 άτομα προσωπικό, παράγει περισσότερα από 50 είδη 
προϊόντων, ενώ η ετήσια παραγωγή πετροχημικών φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια τόνους υλικού ετησίως. 
Από τις πρώτες ύλες που παράγει, τροφοδοτεί τις παραγωγές πλαστικών και συνθετικών ειδών, 
υαλοβάμβακα, τον τομέα της γεωργίας, της κατασκευής, της αυτοκινητοπαραγωγής, των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών, τον υφαντουργικό τομέα, αλλά και άλλους τομείς. 
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κατά το 2006 από την ΡΕΤΚΙΜ ξεπέρασαν το 1,5 δις. δολάρια. Τέλος, ο ολλανδικός 

όμιλος τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών ING, εισήλθε στον τουρκικό 

τραπεζικό τομέα με την απόκτηση της Oyak Bank επενδύοντας $ 2.67 δις και ως προς 

τον αεροπορικό κλάδο, το έργο επέκτασης του αερολιμένα  Sabiha Gokcen (ασιατική 

Κων/πολη) ανατέθηκε στην κοινοπραξία Limak-GMR-Malaysia Airport Partnership 

έναντι 1,93 δις. €.88 Για διάφορους λόγους, εκκρεμεί η ιδιωτικοποίηση των εταιριών: 

TUPRAS (διύλιση πετρελαίου), Turk Telekom (σταθερή τηλεφωνία), TEKEL 

(καπνός και αλκοολούχα ποτά), και ERDEMIR (χαλυβουργία).  

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η τουρκική πλευρά αντιμετωπίζει δυσκολίες 

στην προσπάθειά της να συμμετέχει σε ιδιωτικοποιήσεις ελληνικών εταιρειών. Το 

γεγονός αυτό δικαιολογείται και από τα κωλύματα που παρουσιάζονται όσον αφορά 

τον επενδυτικό κλάδο στην Ελλάδα. Πάντως, η αρχή έχει γίνει και αναμένεται το 

μέλλον να δείξει αν τουρκικές εταιρίες μπορούν να αγοράσουν μετοχές του 

ελληνικού δημοσίου τομέα προς ιδιωτικοποίηση. 

 

4.2.7  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Αυξημένη συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία σε οικονομικό 

επίπεδο είναι ουσιώδης αν οι δύο χώρες σκοπεύουν να εμβαθύνουν τις μεταξύ τους 

σχέσεις. Βασικό προαπαιτούμενο για περαιτέρω οικονομικές σχέσεις είναι οι στενοί 

δεσμοί των επιχειρηματικών οργανώσεων. Για αυτό το λόγο, τα επιχειρηματικά 

συμβούλια και οι αποστολές μεταξύ των δύο χωρών αποτελούν πτυχές 

αδιαμφισβήτητης σπουδαιότητας. Το τουρκικό επιχειρηματικό επιμελητήριο σε 

συνεργασία με το ελληνοτουρκικό εμπορικό επιμελητήριο είναι σε θέση να 

προσφέρουν αμέριστη βοήθεια για αυτόν τον σκοπό, καθώς υπάρχει ήδη η 

απαραίτητη υποδομή για την οργάνωση επαφών ανάμεσα στις δύο κοινότητες. 

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες ελληνικών επιχειρηματικών κύκλων είναι έτοιμες να παίξουν 

καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας αν υπάρχει μία 

ενοποιητική προσπάθεια για αύξηση της σφαίρας συνεργασίας ως ένα μέρος 

                                                 
88 Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού και την εκμετάλλευση του αερολιμένα 
για περίοδο 20 ετών με την μορφή ΒΟΤ. Βλ. www.agora.mfa.gr, Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην 
Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Δελτίο οικονομικών και 
Εμπορικών Εξελίξεων, Ιούνιος 2007. 
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αναβάθμισης της στρατηγικής προοπτικής των σχέσεων Ελλάδας, Τουρκίας και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το 2004, κατά την πραγματοποίηση εμπορικής αποστολής στην Ελλάδα, μέσω 

του προγράμματος «Στρατηγική Ανάπτυξης των Εμπορικών και Οικονομικών Σχέσεων 

με τις Γείτονες Χώρες και τις Χώρες της Περιοχής», δόθηκε η ευκαιρία για να 

γνωριστούν οι επιχειρηματίες των δύο χωρών και να αντιληφθούν τις δυνατότητες 

που παρέχουν οι αγορές Ελλάδας και Τουρκίας. Δεδομένων των διαφορετικών και 

αλληλοσυμπληρούμενων παραγωγικών δομών, των συνεχώς αναπτυσσόμενων 

αγορών και της γεωγραφικής εγγύτητας, διευρύνονται οι ευκαιρίες για περαιτέρω 

ανάπτυξη του εμπορίου των δύο χωρών. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Γενικός Γραμματέας Εξωτερικού Εμπορίου της 

Τουρκίας Tuncer Kayalar, υποστήριξε ότι οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των 

χωρών θα απογειωθούν πολύ σύντομα με τις προσπάθειες των επιχειρηματιών, 

γεγονός που θα συντελέσει στην συνέχεια της επιθυμίας και των δύο πλευρών για την 

ενίσχυση των ήδη υπάρχουσων σχέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο. Τόνισε 

χαρακτηριστικά ότι «το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τη ποικιλία 

των προϊόντων που εμπορεύονται μεταξύ τους αυξάνοντας τις επαφές μεταξύ των 

επιχειρηματικών κύκλων των δύο χωρών. Εμείς βλέπουμε την Ελλάδα ως έναν 

σημαντικό οικονομικό και εμπορικό συνέταιρο, όντας μία δυναμική χώρα των 

Βαλκανίων κι έχοντας αναπτύξει την οικονομία της και το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Πιστεύω ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να μετεξελιχθεί ο συνεταιρισμός που 

υπάρχει μεταξύ μας σε έναν ‘στρατηγικό συνεταιρισμό’». Όντας απόλυτα αισιόδοξος, 

δήλωσε ότι «οι σχέσεις των δύο χωρών πρέπει να αξιολογηθούν ως ένα σύνολο και 

μακροπρόθεσμα. Γι' αυτόν τον σκοπό, πρέπει να εμμένουμε πολύ σε κοινές επενδύσεις 

που θα εξασφαλίσουν μία σταθερή και μακροπρόθεσμη σχέση, κι όχι μόνο στις διμερείς 

εμπορικές σχέσεις»89. 

Δεδομένης της καλής θέλησης και πρόθεσης των επιχειρηματικών κύκλων των 

δύο πλευρών, πολλοί επιχειρηματικοί οργανισμοί διοργανώνουν αποστολές με στόχο 

την δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας με αξιόλογους αγοραστές, διανομείς και 

                                                 
89 Βλ. Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Εξωτερικού Εμπορίου της Τουρκίας Tuncer Kayalar, 21 
Ιουλίου 2004, στο www.grtrnews.com. 
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μέσα μαζικής επικοινωνίας στις αγορές – στόχους. Ο Ελληνικός Οργανισμός 

Εξωτερικού Εμπορίου – ΟΠΕ – διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή στην Τουρκία 

– Σμύρνη τον Μάρτιο του 2007 με την συμμετοχή εκατοντάδων ελληνικών 

επιχειρήσεων. Στόχος, λοιπόν, της ελληνικής αποστολής – η οποία αποβλέπει στην 

υπογραφή συμβολαίων εξαγωγών των Ελληνικών επιχειρήσεων με αντίστοιχους 

εγχώριους εισαγωγικούς οίκους – είναι να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο, οι 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει σήμερα η συγκεκριμένη αγορά στον 

τομέα των εξαγωγών και των συνεργασιών με αμοιβαία οικονομικά οφέλη. 

Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2006 η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων 

Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ) και η Ένωση Νέων Επιχειρηματιών της Τουρκίας 

(ΤUGIAD) διοργάνωσαν το 1ο Ελληνοτουρκικό Φόρουμ. Ο πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (ΟΕΣΥΝΕ), Θεόδωρος 

Αλεξίου, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το φόρουμ θα αποτελέσει πρόκριμα για τη 

διοργάνωση τακτικών συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών. 

Με τη σειρά τους, ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών της Τουρκίας 

TUGIAD και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών – 

YES for Europe, Murat Sarayli τόνισαν την ανάγκη σύσφιξης των διμερών σχέσεων 

των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι «καμία διαφορά δεν χωρίζει τους νέους 

επιχειρηματίες των δύο χωρών» και προσθέτοντας ότι «η ποιότητα αυτής της σχέσης 

πρέπει να διοχετευθεί και προς τις πολιτικές ηγεσίες»90. 

Tο εμπορικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης, το μεγαλύτερο τουρκικό 

επιμελητήριο και τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο, εκπροσωπεί επιχειρήσεις που 

συνολικά αποτελούν το 30% της τουρκικής οικονομίας και, όπως σημείωσε ο 

Γιάλτσιντας «δεν είναι λίγοι οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του».91  

Πρόσφατα, το Σεπτέμβριο το 2007, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας 

(ΣΒΕΕ) στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής 

Μακεδονίας - ΠΚΠΚΜ92 διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη με 

                                                 
90 Ό. π. σημ. 70. 
91 Καλλέργης Κωνσταντίνος, «Τουρκικό ενδιαφέρον για διεύρυνση της συνεργασίας με ελληνικές 
επιχειρήσεις», Καθημερινή, 4 Μαΐου 2006. 

92Ο Πόλος Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -  ΠΚΠΚΜ είναι ένα δίκτυο 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στην πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης 
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στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου. Με τη 

συμμετοχή σαράντα επιχειρήσεων93, η επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιείται με 

τους εξής στόχους: ανάπτυξη της εξωστρέφειας, ανάπτυξη τεχνολογικών 

συνεργασιών, διεθνή προβολή του τοπικού παραγωγικού συστήματος επιχειρήσεων 

με έδρα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επιχειρήσεις από τη Σμύρνη. 

Χαρακτηριστικά, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σμύρνης κ. Α. 

Καζάντζογλου, μιλώντας στην τελετή υποδοχής επιχειρηματικής αποστολής από τη 

Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ότι «στόχος είναι το διμερές εμπόριο Ελλάδας Τουρκίας να 

ανέλθει σε 5 δις $ στα επόμενα 1-2 χρόνια»94. Και συνέχισε, απευθυνόμενος προς τους 

σαράντα επιχειρηματίες και τους εκπροσώπους οργανισμών και φορέων της 

                                                                                                                                            
(ΥΠΑΝ) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) να ενδυναμώσουν τη 
δημιουργία ισχυρών συμπλεγμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας 
έντασης γνώσης στην Ελλάδα. Στον ΠΚΠΚΜ συνεργάζονται 14 εργαστήρια έρευνας από Α.Ε.Ι., 
Α.Τ.Ε.Ι. και Κέντρα Έρευνας, 24 επιχειρήσεις, 6 άλλοι φορείς και οργανισμοί και 2 Σύνδεσμοι 
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, ενώ οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ. Φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση του 
περιφερειακού συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας και να διασυνδέσει τις επιχειρήσεις και της 
εφαρμογές του κλάδου πληροφορικής και επικοινωνιών αρχικά με τις επιχειρήσεις της μεταποίησης 
και ακολούθως με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. 
http://www.grtrnews.com/gr/publish/cat_index_19.shtml. 

 

93 Οι επιχειρήσεις προέρχονται από κλάδους υψηλής τεχνολογίας, μεταποίησης, ειδών διατροφής, 
χημικών βιομηχανιών, υπόδησης, ενδυμασίας, χαρτιού, κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών, παραγώγων 
πετρελαίου και άνθρακα, κατασκευής μεταφορικών μέσων κλπ. Αναλυτικά στην επιχειρηματική 
αποστολή συμμετείχαν οι επιχειρήσεις: 1.ALPHA PLAST S.A., 2.ALUKOM ALUMINUM 
EXTRUSION INDUSTRY S.A., 3.ALUMIL MILONAS ALUMINIUM INDUSTRY, 4.ALUNEF 
ALUMINUM EXTRUSION INDUSTRY S.A., 5.ALUSYS ALUMINUM EXTRUSION INDUSTRY 
S.A., 6.ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, 7.BITOUMINA S.A., 8.BOLERO 
CONFECTIONARY OF THRACE S.A., 9.DOMOTECHNIKI S.A., 10.DOMOTEL S.A., 11.DROP - 
N. KIOSIDIS S.A., 12.ELITHERM S.A., 13.ETEA S.A., 14.EU.RO.CO. S.A., 15.GEOTHERMIKI 
S.A., 16.GLASS CLEANING SA, 17.HAITOGLOU BROS SA, 18.HELECTRON S.A., 
19.HEPHAESTUS BOILER MAKERS & ENGINNEERING S.A., 20.IOANNIDIS - GEORGIADIS 
LTD, 21.IRC HELP-FORWARD (PRAXI), 22.ISOMAT S.A., 23.KARINA S.A., 24.LIFE-T S.A., 
25.LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS S.A., 26.M. DIAMANTIDI S.A., 27.MAKIOS S.A. 
LOGISTICS, 28.MEVGAL S.A., 29.NATIONAL CAN HELLAS S.A., 30.NEW VIOPEIGNE S.A., 
31.NITROFARM S.A., 32.ORFANIDIS S.A., 33.PALAPLAST S.A., 34.REDESTOS 
EFTHYMIADIS AGROTECHNOLOGY GROUP, 35.SOULIS S.A., 36.SYNOLON S.A., 
37.TECHNOPOLI THESSALONIKI S.A., 38.THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A., 39.V. 
RAFAELIDES S.A., 40.ZISIOS SA - MONOMAT CO. Βλ. www.grtrnews.com, ΣΒΕΕ: 
Επιχειρηματική Αποστολή στη Σμύρνη, 25/9/2007. 

 
94 Για την επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη, βλ. www.grtrnews.com, «Πάνω από 120 
επιχειρηματικές συναντήσεις, τουλάχιστον 12 επιχειρηματικές συμφωνίες και υπογραφή μνημονίου 
τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας κατά την πρώτη μέρα της επιχειρηματικής αποστολής 
του ΠΚΠΚΜ στη Σμύρνη», 27 Σεπτεμβρίου 2007. 
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ελληνικής αποστολής, τονίζοντας ότι  «το καλύτερο εμπόριο γίνεται πάντα με τους 

γείτονες», και πως «στόχος της Τουρκίας είναι να επεκταθεί εμπορικά και στις 

ηπειρωτικές αγορές της Ελλάδας, αφού ήδη με τα νησιά του Αιγαίου η συνεργασία είναι 

σε καλό δρόμο»95  

Κατά τη διάρκεια εκατόν είκοσι επιχειρηματικών συναντήσεων, το αποτέλεσμα 

ήταν η σύναψη δώδεκα επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ 24 ελληνικών και 

τουρκικών επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Σμύρνη και δύο Μνημόνια 

Συνεργασίας του Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας με το Βιομηχανικό και 

το Εμπορικό Επιμελητήριο. Οι συμφωνίες προβλέπουν την παραγωγή τουρκικών 

προϊόντων των κλάδων χημικών προϊόντων, ηλεκτρικών μηχανών, δομικών υλικών 

και προϊόντων από μέταλλο με τεχνογνωσία «made in Greece», ενώ μέσω του 

ελληνικού δικτύου αναδιανομής καινοτομίας ΠΡΑΞΗ, στο οποίο συμμετέχει ο 

ΣΒΒΕ, παρουσιάσθηκαν 22 τεχνολογίες από ισάριθμες ελληνικές επιχειρήσεις στο 

αντίστοιχο δίκτυο της Σμύρνης και υπήρξε κατ' αρχήν ενδιαφέρον για τεχνολογική 

συνεργασία και προώθηση τεσσάρων από αυτές96. 

Συνεπώς, η εμπορική αποστολή που πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ελλάδα έχει 

εξασφαλίσει σημαντική ευκαιρία για να γνωρίσουν οι επιχειρηματίες και των δύο 

χωρών τις δυνατότητες που παρέχουν οι αγορές της Τουρκίας και της Ελλάδας. 

Έλληνες και τούρκοι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευθούν από κοινού τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Ειδικότερα, η τεχνογνωσία που διαθέτουν οι επιχειρηματίες και από τις 

δύο χώρες μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχημάτων που δεν θα 

δραστηριοποιούνται απαραίτητα στη μια ή στην άλλη χώρα αλλά σε νέες αγορές που 

παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Άλλωστε, ήταν προφανές από χρόνια 

ότι οι επιχειρηματίες και των δύο πλευρών βρίσκονταν σε ετοιμότητα όσον αφορά 

την ανάληψη επιχειρηματικών σχεδίων. Όμως, λόγω του επικρατούντος πολιτικού 

κλίματος δεν υπήρχε η ευκαιρία για τέτοιου είδους βήματα. Έτσι, αυτό που 

αναζητούσαν πάντα οι επιχειρηματικοί κύκλοι με σκοπό την μερική αυτονόμησή 

τους, ήταν να διαχωριστεί το κομμάτι της πολιτικής από αυτό της οικονομίας και να 

κρατηθούν μακριά από τα προβλήματα των χωρών οι διμερείς οικονομικές σχέσεις97. 

                                                 
95 Στο ίδιο. 
96 Στο ίδιο. 
97 Ό. π., σημ. 80, σελ. 175. 
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Εκτός από τις επιχειρηματικές αποστολές μεταξύ των δύο χωρών, τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται να βελτιώνεται σταθερά το κλίμα των διμερών σχέσεων μέσω 

επαφών μεταξύ εκπροσώπων των κοινωνιών των χωρών. Στην κατάσταση αυτή, 

συνέβαλε η θετική εντύπωση που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη των δύο χωρών 

από την παροχή βοήθειας αμέσως μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν 

τις δύο χώρες, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση των ψυχολογικών φραγμών, οι 

οποίοι ήταν τροχοπέδη στη περαιτέρω επικοινωνία. Με αφετηρία αυτή τη συγκυρία, 

έλαβε χώρα ένας μεγάλος αριθμός συναντήσεων μέσα από την διοργάνωση 

επισκέψεων, ημερίδων, αδελφοποιήσεων, συνεργασιών κλπ. τα οποία συνέβαλαν 

καθοριστικά στη δημιουργία επαφών μεταξύ εκπροσώπων της τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως, δημοσιογράφων, εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, 

επιστημόνων, πανεπιστημιακών, μαθητών, σπουδαστών κλπ κατά τις οποίες 

επιβεβαιώνεται η θετική πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων και η πολιτική 

βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας. Είναι εύλογο ότι και ο 

ρόλος των πολιτών υπήρξε καθοριστικός, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος 

γνώσης που έχει η κοινή γνώμη εκάστης των δύο χωρών για την άλλη.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά το «Συμπόσιο της Σύμης» το οποίο 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, με τη συμμετοχή του Προέδρου 

του ΠΑΣΟΚ, κ. Παπανδρέου, όπου και συζητήθηκε η πολιτική κατάσταση στην 

Τουρκία εν όψει των προεδρικών εκλογών. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ήταν 

ένα μείζον θέμα που απασχόλησε τους ευρισκόμενους στο συμπόσιο. Επίσης, στο 

πλαίσιο της υποψηφιότητας της Τουρκίας για ένταξη στην Ε.Ε., λειτουργεί ειδική 

ομάδα δράσης ("Τask Force") με σκοπό την παροχή στην τουρκική πλευρά 

τεχνογνωσίας επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διοργανωθεί αρκετά 

σεμινάρια και διμερείς συναντήσεις κατά τις οποίες υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της 

τουρκικής διοίκησης έχουν ενημερωθεί από έλληνες ομολόγους τους για το 

κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. σε διάφορα ζητήματα. Η συνεργασία αυτή καλύπτει 

διάφορους τομείς, όπως οικονομία, τελωνειακά ζητήματα, δικαιοσύνη, γεωργία, 

περιβάλλον, προγράμματα της Ε.Ε. κ.α. Γενικότερα, το τελευταίο διάστημα έχει 

λάβει χώρα μεγάλος αριθμός συναντήσεων σε υψηλό επίπεδο μεταξύ Ελλήνων και 

Τούρκων αξιωματούχων. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η συνεδρίαση της 

4ης  Ελληνοτουρκικής Συνάντησης Ελλήνων και Τούρκων δημοσιογράφων στην 

Κωνσταντινούπολη επίκεντρο του οποίου ήταν ο αποφασιστικός ρόλος που μπορούν 

να έχουν τα ΜΜΕ στις σχέσεις των δύο χωρών και η συνεργασία στον τομέα των 
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Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), η οποία μέσω προγραμμάτων, 

σεμιναρίων και συνεδρίων συμβάλει στην περαιτέρω επικοινωνία των δύο λαών και 

κατ’ επέκταση στην επίτευξη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

Εν συνεχεία, τον Φεβρουάριο του 2004, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 

«Ελληνο – Τουρκική Συνεργασία και Βιοπολιτική, Πορεία προς τα Ευρωπαϊκά 

Ιδανικά». Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής υπό την 

αιγίδα του Πρέσβη της Τουρκίας. Σκοπός της ημερίδας ήταν η προώθηση του 

διαλόγου και της φιλίας για την επίλυση του πολύ σημαντικού προβλήματος, της 

διάσωσης του πλανήτη. Η διεθνής συνεργασία και η βιο-διπλωματία, όπως προτείνει 

από το 1985 η Βιοπολιτική μπορεί να εμπνεύσει νέα οράματα και να οδηγήσει σε μια 

κοινωνία ελπίδας. 

Επίσης, στο πλαίσιο του γενικότερου κλίματος της Ελληνο – Τουρκικής 

συνεργασίας και φιλίας επισημάνθηκε η επικαιρότητα της ημερίδας όσον αφορά τον 

διεθνή χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την αναγκαία συνεργασία 

των δύο χωρών για την επίλυση τους, κάτι που επισφραγίζει την προσέγγιση των 

λαών. Οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στον αγώνα κατά των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συνεργαστούν 

για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, κυρίως σε θέματα 

διασυνοριακής ρύπανσης και στην επικύρωση και εφαρμογή διεθνών συνθηκών για 

το περιβάλλον. Τέλος, άλλα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν στην διεθνή 

συνεργασία και βιο-διπλωματία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και 

τα ΜΜΕ, τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιβαλλοντική 

διακυβέρνηση.  

Ένα φλέγον ζήτημα που αφορά στην ελληνοτουρκική προσέγγιση είναι τα 

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) στο Αιγαίο. Από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970, αρχίζουν οι συγκρούσεις μεταξύ των αεροποριών των δυο πλευρών, 

γεγονός που αναδεικνύει την έναρξη της μάχης στο Αιγαίο. Έτσι, για την δημιουργία 

μιας νέας προσέγγισης στην περιοχή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα 

Μέτρα αφενός σε επίπεδο Πολιτικών Διευθυντών  - η συνεργασία καλύπτει ευρύ 

πεδίο δραστηριοτήτων, όπως τις ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των φοιτητών των 

Στρατιωτικών Ακαδημιών, τη συνεργασία σε θέματα τηλεϊατρικής,  πρόληψης της 

ρύπανσης του Έβρου κ.α. - και αφετέρου στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ - αμοιβαία 

γνωστοποίηση του καταλόγου των εθνικών ασκήσεων των δύο πλευρών προς 

αποφυγή επικαλύψεων, συνεργασία μεταξύ των Σχολών Εθνικής Άμυνας των δύο 
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χωρών, ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των Κέντρων PfP στο Κιλκίς και την 

Άγκυρα. 

Σύμφωνα με την υπουργό εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Ντόρα Μπακογιάννη, 

κάθε μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης το οποίο εφαρμόζεται είναι βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση. Η υπουργός, στη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό της, 

επισήμανε ότι «δημιουργήσαμε το πλαίσιο ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα προς το 

αμοιβαίο συμφέρον των δύο χωρών» και προσέθεσε ότι στόχος είναι «να 

αξιοποιήσουμε τη δυναμική για να εμπεδώσουμε κλίμα εμπιστοσύνης στις διμερείς μας 

σχέσεις»98, τονίζοντας μαζί με τον υπουργό ομόλογό της, τα σημαντικά βήματα που 

έχουν γίνει στον οικονομικό τομέα. 

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία ανακοίνωσε ο Τούρκος 

υπουργός είναι:  

 Στο πλαίσιο του μνημονίου Παπούλια-Γιλμάζ του 1988, συμφωνήθηκε να 

υπάρχει μορατόριουμ στο Αιγαίο από 15 Ιουνίου ως 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή θα 

ισχύσει για ένα τρίμηνο αντί του διμήνου που ήταν παλαιότερα. 

 Συμφωνήθηκε να εγκατασταθεί απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των 

αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

προσκάλεσε τον Έλληνα ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία και, όπως είπε 

ο κ. Γκιούλ, «διατυπώσαμε και οι δύο πλευρές την ικανοποίησή μας αν η επίσκεψη 

πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Η ημερομηνία θα καθοριστεί στο εγγύς 

μέλλον».  

 Για την απευθείας «κόκκινη γραμμή» μεταξύ των αεροπορικών στρατηγείων 

Λάρισας και Εσκί Σεχίρ ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες και υπογράφηκε η 

εκατέρωθεν συμφωνία. Συγκεκριμένα, η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να 

συνάψουν απ’ ευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των αεροπορικών αυτών 

βάσεων με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων και τον περιορισμό 

εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών. 

 Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν αμοιβαίες επισκέψεις μεταξύ των αρχηγών 

του λιμενικού των δύο χωρών.  

                                                 
98 www.minpress.gr/minpress/scriptpage.html?id=70288622. 
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 Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν κοινές ασκήσεις για την αντιμετώπιση των 

φυσικών καταστροφών και η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2006. 

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε  η ΕΜΑΚ και από τουρκικής η αντίστοιχη 

υπηρεσία.  

 Υπογράφτηκε συμφωνία για τη δημιουργία δεύτερης γέφυρας (Ύψαλα- Κήποι) 

στον Έβρο και αποφασίστηκε να συσταθεί ομάδα ειδικών για τη λήψη μέτρων 

προκειμένου να ελεγχθούν οι πλημμύρες στον Έβρο. Η υπουργός των εξωτερικών 

επεσήμανε ότι οι δύο αποφάσεις που αφορούν στη νέα γέφυρα στον Έβρο και την 

ad hoc επιτροπή για τις πλημμύρες ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες των 

παραμεθόριων περιοχών μας.  

Εν έτη 2007, και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο, Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν 

μέσω των υπουργών Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη και κ. Μπαμπατζάν, σε νέα Μέτρα 

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης99 τα οποία οδηγούν στη σύσταση ενός κοινού 

«συστήματος ασφαλείας» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το οποίο σταδιακώς θα 

«απορροφήσει» τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο. Τα νέα μέτρα είναι:  

1. Ανταλλαγή επισκέψεων σε επίπεδο αρχηγών των τριών κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων και σε άλλα ιεραρχικά επίπεδα της στρατιωτικής διοίκησης 

2. Δημιουργία κοινής διακλαδικής Επιχειρησιακής Μονάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 

για συμμετοχή σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις 

3. Ίδρυση κοινής Χερσαίας Μονάδας στο πλαίσιο της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης 

του ΝΑΤΟ 

4. Σύσταση κοινής διακλαδικής Ομάδας Δράσης για την αντιμετώπιση καταστροφών 

και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με ευρεία επιχειρησιακή δυνατότητα 

5. Ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των διοικητών των μονάδων της ελληνο-τουρκικής 

μεθορίου της Θράκης 

Είναι σαφές ότι τα τέσσερα πρώτα μέτρα παραπέμπουν στην εντατική 

στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ και άρα δεν 

αποτελούν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Τουρκία για την εξομάλυνση των διμερών διαφορών τους. Ωστόσο, με τον 

«εξωστρεφή» χαρακτήρα της στενής διμερούς συνεργασίας, πάντα στο πλαίσιο του 

                                                 
99 Αδάμ Κύρα, «Επίλυση διαφορών δια των (κοινών) όπλων!», Ελευθεροτυπία, 5 Δεκεμβρίου 2007. 
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ΝΑΤΟ, οι δύο χώρες δίνουν την εντύπωση ότι ετοιμάζονται να απορροφήσουν τις 

διαφορές τους στο Αιγαίο με το πέρασμα του χρόνου. 

Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι μέσα από τα παραπάνω μέτρα, οι δύο χώρες 

στοχεύουν στην αμοιβαία οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών, γεγονός που 

συντελεί καθοριστικά στην επέκταση της οικονομικής συνεργασίας, καθώς όπως 

δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κ. 

Κουμουτσάκος, «Όσο προχωράει η οικονομική σχέση, διαμορφώνονται προϋποθέσεις 

για να προχωρήσουμε και στο επίπεδο της εμπιστοσύνης. Πρόκειται για έναν κύκλο 

στον οποίον το ένα στοιχείο συνδέει και ενισχύει το άλλο»100. Επομένως, το μέλημα 

των δύο λαών για το οποίο εργάζονται σκληρά είναι η επίτευξη της ειρήνης, 

σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, κάτι που θα τους 

αποδώσει αναμφισβήτητα πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

 

4.2.8  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Αληθεύει ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας ενισχύονται και από το 

φάσμα των πολιτιστικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Αυτού του είδους οι 

συναλλαγές, λόγω του γεγονότος ότι αφορούν κυρίως τους δύο λαούς, τους 

κατοίκους των γειτονικών περιοχών, συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην 

ενθάρρυνση και την σταθερότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων διαμορφώνοντας 

ένα κλίμα εγγύτητας και εμπιστοσύνης, γεγονός που απαιτείται για την ταχύτερη 

δυνατή εξομάλυνση των οποιοδήποτε υπαρχόντων ή μη προβλημάτων.    

Οι πολιτιστικές και μορφωτικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών ρυθμίζονται 

από τη διμερή Συμφωνία περί Πολιτιστικής Συνεργασίας η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 

19.7.2001. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας αυτής έχει καθιερωθεί μορφωτικό-πολιτιστικό 

πρόγραμμα ανά διετία. Η συνεργασία των δύο πλευρών επεκτείνεται στους τομείς του 

πολιτισμού και της εκπαίδευσης (χορήγηση υποτροφιών, ίδρυση κέντρων ελληνικών 

και τουρκικών σπουδών αντίστοιχα), της επιστήμης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού κ.λ.π.  

Όσον αφορά τον κλάδο της εκπαίδευσης, ο πλέον ανώδυνος πολιτικά τομέας 

συνεργασίας είναι η έρευνα και η ανάπτυξη – R&D – στην οποία εμπλέκονται κυρίως 
                                                 
100 www.mfa.gr, Αθήνα, 13/06/2006 και Συνέντευξη Εκπροσώπου ΥΠΕΞ κ. Κουμουτσάκου στον 
Flash Radio, 12 Νοεμβρίου 2007. 
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πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια Θράκης και Αιγαίου και τα 

αντίστοιχα τουρκικά της Κωνσταντινούπολης και των μικρασιατικών παραλίων 

δύναται να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας. Η συνεργασία των δύο 

χωρών, επίσης, αντικατοπτρίζεται από διάφορα προγράμματα όπως το Πρόγραμμα 

Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) στο Ρέθυμνο το 

οποίο ξεκίνησε το 1987 που μαζί με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Τουρκολογία που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) αποτελεί μία άλλη μορφή επικοινωνίας των δύο 

χωρών.  

Εντυπωσιακή είναι η προσέγγιση των δύο λαών μέσω της γραφής, αφού όλο και 

περισσότερα βιβλία βγαίνουν στο φως με θέμα την σύγχρονη ιστορία Ελλήνων και 

Τούρκων. Οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας ήταν πάντα ένα θέμα ευαίσθητο. 

Αναφορικά κάποια παραδείγματα αποτελούν η «Λωξάντρα», «Ο μηχανισμός της 

καταστροφής», «Μουσταφά Κεμάλ - Ο βίος και η πολιτεία του στη Θεσσαλονίκη», 

«Δυο φορές ξένος», «Οι Ρωμηοί της Πόλης», «Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή 

πληθυσμών: Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης», «Istanbul - A city of absences», «Ο 

μεγάλος χωρισμός», «Χιόνι» κλπ. 

Γενικά, σημαντικό ρόλο στην ελληνοτουρκική προσέγγιση διαδραματίζουν και 

τα προγραμματισμένα φεστιβάλ ανάμεσα στις δύο χώρες: τον Ιούνιο του 2007 από 

κοινού τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Αλικαρνασσού και της Σάμου σε συνεργασία 

με τις Νομαρχίες διοργάνωσαν το 1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Αλικαρνασσού – Σάμου 

όπου συμμετείχαν Έλληνες και Τούρκοι επιχειρηματίες και συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν στον αντίκτυπο των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εξελίξεων 

στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Στο διάστημα 15 - 17 

Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Αϊβαλί με τίτλο "Μέρες 

Μυτιλήνης στο Αϊβαλί", μέσα από τις οποίες δόθηκε έμφαση στην ανάγκη 

διατήρησης του καλού κλίματος μεταξύ των δύο πόλεων. Ένας άλλος θεσμός που 

ξεκίνησε πριν τρία χρόνια με πρωτοβουλία του δημάρχου Χίου, τα «Θεοδωράκεια» 

αποκτούν πλέον άλλη διάσταση, με στόχο «να στηρίξουμε και να διευρύνουμε το 

θεσμό και να τον μετατρέψουμε σε ένα βήμα διαλόγου και συνεργασίας με τους γείτονες 

των απέναντι ακτών».  
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Συμπερασματικά, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη την πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ 

των δύο χωρών, ένα είναι το συμπέρασμα που εξάγεται: πρωτίστως η οικονομική 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο χωρών οδηγεί σε μείωση της έντασης και επίλυση 

των συγκρούσεων μεταξύ τους. Σε γενικές γραμμές, οι συναλλαγές των δύο χωρών σε 

όλα τα επίπεδα είναι μια πραγματικότητα και σε κάθε περίπτωση η τόνωση και η 

εντατικοποίησή τους είναι εκείνες που τελικά θα αποφέρουν την οριστική 

ομαλοποίηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι πλέον γεγονός ότι το περιβάλλον 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες έχει αποκτήσει μια σταθερότητα που δεν έχει 

πια επιστροφή. Οι δύο κοινωνίες εμπιστεύονται πλέον η μία την άλλη. Το πιο 

χειροπιαστό δείγμα γι' αυτό είναι το γεγονός ότι ενώ εδώ και χρόνια η Ελλάδα 

παραδοσιακά ερχόταν πρώτη στον κατάλογο των απειλών για την Τουρκία, 

πρόσφατα έχει παραχωρήσει την πρωτιά σε άλλες χώρες. Ωστόσο, ακόμα και στην 

περίπτωση αρνητικών γεγονότων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις αμοιβαίες 

επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις, ο εποικοδομητικός διάλογος και η εκτενής 

συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών συντελεί καθοριστικά ώστε τα 

όποια προβλήματα να λύνονται σε κλίμα κατανόησης και συνεργασίας, χωρίς να 

εντείνονται ιδιαίτερα οι μεταξύ τους σχέσεις. Άλλωστε, μια ελληνοτουρκική 

προσέγγιση σε διαφορετικά επίπεδα θα έχει ανάλογα οφέλη και για την Τουρκία διότι 

θα της ανοίξει το δρόμο για την ένταξή της στη λογική της δημοκρατίας, της 

οικονομικής αλληλεξάρτησης, της σταδιακής αποστρατιωτικοποίησης και 

μακροχρόνια της αρμονικής ενσωμάτωσης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα
101

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Βερέμης, Θ., - Κουλουμπής, Θ., Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Προοπτικές και Προβληματισμοί, 
Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Μελετών, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής, Εκδ. Ι. Σιδερής, Αθήνα 1994, σελ. 51. 
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Ενότητα 5η: Η ΕΥΡΩ - ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
The Contracting Parties shall examine the possibility 

of the accession of Turkey to the Community” 
(Ankara Agreement, 1963)102 

 
 

5.1 Η Ενταξιακή Πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρω-
Τουρκικές Σχέσεις 

 

Το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί τα 

τελευταία χρόνια σταθερό χαρακτηριστικό των συνόδων κορυφής της ΕΕ και είναι 

απόλυτα συνυφασμένο με την πορεία της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Η 

κατάσταση αυτή, δείχνει ότι η Τουρκία δεν είναι περιφερειακό, αλλά κεντρικό θέμα 

της ΕΕ, δεδομένου ότι η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας προαναγγέλλει 

ολικές πολιτικές αλλαγές στην τελευταία αλλά βεβαίως και στην Ευρώπη. 

Ποια είναι, όμως, εν τροχάδην τα σημαντικότερα βήματα στην ενταξιακή 

πορεία της Τουρκίας μέχρι σήμερα103; Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή. Η 

Τουρκία υπήρξε το δεύτερο ευρωπαϊκό κράτος µετά από την Ελλάδα η οποία 

υπέγραψε στις 12 Σεπτεµβρίου 1963 στην Άγκυρα τη Συµφωνία Σύνδεσης µε την 

ΕΟΚ – γνωστή ως Συμφωνία της Άγκυρας – και ετέθη σε ισχύ την 1.1.1964, αφού 

προηγουμένως, στα 1959 είχε κάνει τη σχετική αίτηση. Στόχος της Συµφωνίας 

Συνδέσεως ήταν "η προαγωγή συνεχών και ισόρροπων εµπορικών και οικονοµικών 

σχέσεων λαµβάνοντας πλήρως υπ' όψη την ανάγκη ταχείας αναπτύξεως της τουρκικής 

οικονοµίας και ανυψώσεως του βιοτικού επιπέδου και του βαθµού απασχόλησης του 

τουρκικού λαού". Με μια λέξη, ο στόχος ήταν η δημιουργία Τελωνειακής Ένωσης με 

τους όρους για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και 

πολιτών μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Επτά χρόνια αργότερα, στις 23 Νοεµβρίου 1970, τα δυο µέρη υπέγραψαν ένα 

Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο που έθετε το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση 

δασμών και ποσοστώσεων στα αγαθά κυκλοφορίας μεταξύ Τουρκίας – ΕΟΚ και 

προέβλεπε την εναρμόνιση του εξωτερικού εμπορίου, την προσέγγιση γεωργικών 
                                                 
102 www.eeep.pspa.uoa.gr, Κοτσιαρός Α.(Επιμ), «Η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και η Τουρκία: 
Διαπραγμάτευση ενάντια στη θέληση των ευρωπαίων πολιτών;», ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2007. 
 
103 Για τον πλήρη κατάλογο των γεγονότων σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ 
βλέπε παράρτημα 3ο.  
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πολιτικών, την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών και του ανταγωνισμού.  Οι 

οικονομικές σχέσεις θα έπρεπε να αναπτυχθούν σε τρεις φάσεις: την 

προπαρασκευαστική φάση, διάρκειας πέντε ετών, όπου η Τουρκία θα έπρεπε να 

βελτιώσει την οικονομία της ώστε να περάσει στην επόμενη φάση, πράγμα που δεν 

κατάφερε παρά την οικονομική βοήθεια ύψους 175 εκατ.$, την μεταβατική φάση, 

διάρκειας δώδεκα - εικοσυδύο ετών, στην οποία η Κοινότητα κατάφερε να 

καταργήσει σταδιακά τους δασμούς ενώ η Τουρκία εφάρμοσε προτιμησιακό 

καθεστώς στις εισαγωγές από την Κοινότητα διατηρώντας σημαντικούς δασμούς-  

π.χ. Mass Housing Fund - και τη τελική φάση που σήμαινε ολοκλήρωση τελωνειακής 

Ένωσης στην οποία θα έμπαινε η χώρα το νωρίτερο το 1980 και το αργότερο το 

1995. Εν τέλει, αποδείχτηκε ότι ούτε η Τουρκία ούτε η Κοινότητα µπορούσαν να 

αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει. Οι δυσλειτουργίες  οι οποίες  

παρουσιάστηκαν και οφείλονταν σε οικονοµικούς λόγους104 ήταν σηµαντικές. 

Εντούτοις, τα  µεγαλύτερα  προβλήµατα  προκλήθηκαν  από πολιτικούς  λόγους105,  

οι οποίοι από το 1979 έως το 1986 στάθηκαν αφορµή για να παγώσει η σχέση της 

Άγκυρας µε τις Βρυξέλλες. Η αίτηση που έκανε η χώρα για ένταξη στην Κοινότητα 

τον Απρίλιο του  1987 απορρίφθηκε από την τελευταία μετά από την αρνητική 

γνώμη της Επιτροπής. Οι λόγοι που εξέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι η 

Κοινότητα δεν ήταν σε θέση να δεχθεί άλλα μέλη πριν από το 1993 λόγω της 

εφαρμογής της Ε.Ε.Π. και ότι η Τουρκία δεν ήταν ακόμη σε θέση να ξεκινήσει 

διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα λόγω οικονομικών και πολιτικών υστερήσεων. 

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή παρότρυνε τη χώρα να προχωρήσει σε αλλαγές και στενές 

σχέσεις με την Κοινότητα και τη διαβεβαίωσε ότι η τελωνειακή της ένωση θα 

πραγματοποιηθεί όπως είχε προβλεφθεί. Πράγματι, η Τελωνειακή Ένωση, γνωστή ως 

«πακέτο της 6ης Μαρτίου» ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1995 με απόφαση του 

Συμβουλίου Σύνδεσης, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα ως προς την εναρμόνιση 

της Τουρκίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την εμπορική και τελωνειακή 

νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Συμφωνία μείωσε τον ονομαστικό ρυθμό προστασίας 

της Τουρκίας με τις χώρες της ΕΕ, από 10,22% σε 1,4%. 

Κατόπιν αιτήματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το 1997, 

η Επιτροπή υιοθέτησε το 1998 την πολιτική της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την 

Τουρκία. Τα κύρια σημεία της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία ήταν η 
                                                 
104 Η οικονομική κρίση στην Τουρκία το 1977. 
105 Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1980. 



 134

εναρμόνιση της νομοθεσίας της με αυτήν της Ε.Ε. και η υιοθέτηση του κοινοτικού 

κεκτημένου. Επιπλέον, το κείμενο επέκτεινε την τελωνειακή ένωση στους τομείς των 

υπηρεσιών και των αγροτικών προϊόντων. Η Τουρκία ανταποκρίθηκε την ίδια χρονιά 

ανακοινώνοντας τη δική της Στρατηγική για τις αναπτυξιακές σχέσεις της με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στρατηγική που ήταν στην ίδια γραμμή με το κείμενο της 

Επιτροπής. Βεβαίως, η πραγματική αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας έρχεται 

το Δεκέμβριο του 1999 με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, όπου δίνεται 

στην Τουρκία η ιδιότητα του υποψήφιου μέλους και παράλληλα ανοίγει ο μακρύς 

δρόμος προσαρμογής της χώρας στα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Ταυτόχρονα 

τονίστηκε πως οι διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινούσαν εάν η Τουρκία δεν εκπλήρωνε 

τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Έτσι, η τουρκική βουλή, προκειµένου να 

εκπληρώσει τα κριτήρια αυτά, το Σεπτέµβριο του 2001 υιοθετεί µία σηµαντική 

συνταγµατική µεταρρύθµιση, για την οποία θα ίσχυε μία προενταξιακή στρατηγική, η 

οποία ως κύριο στόχο θα είχε να υπάρξει ένα συνεκτικό πρόγραμμα προετοιμασίας 

της χώρας για την προσχώρησή της στην Ε.Ε. και ειδικότερα να συγκεντρώσει τις 

διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ε.Ε. σε ενιαίο πλαίσιο, δηλαδή την 

εταιρική σχέση προσχώρησης.  

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2001, υιοθέτησε την προαναφερόµενη 

προενταξιακή οικονοµική ενίσχυση. Προηγουμένως, η Τουρκία ήταν δικαιούχος του 

προγράμματος ΜΕDA, το οποίο για πολλά χρόνια αποτελούσε το βασικό 

χρηματοδοτικό εργαλείο για την εφαρμογή την Ευρω –Μεσογειακής Συνεργασίας. Η 

προενταξιακή βοήθεια παρέχει υποστήριξη για την οικοδόμηση των θεσμών, 

επενδύσεις για την ενδυνάμωση της ρυθμιστικής υποδομής απαραίτητη για την 

εξασφάλιση συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο, επενδύσεις στην οικονομική 

και κοινωνική συνοχή και την προώθηση του δημόσιου διαλόγου. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ε.Ε., έχουν διατεθεί περίπου 1,15 δις € στην 

Τουρκία για την περίοδο 1996-2004. Η διανοµή µε βάση των προϋπολογισµό για το 

2005 είναι 300 εκατ. € και για το 2006, 500 εκατ. €. Από το 2007, η Τουρκία είναι 

δικαιούχος του προγράμματος IPA, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται η κατά μέσο 

όρο ετήσια κατανομή να αυξηθεί από 497 εκατ. € φέτος σε 653,7 εκατ. € το 2010. 

Επίσης, ένας άλλος στόχος ήταν η εξοικείωση της Τουρκίας με τις διαδικασίες και τις 

πολιτικές της Ε.Ε., παρέχοντάς της τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε κοινοτικά 

προγράμματα.  
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Βέβαια, η οικονομική, και όχι μόνο, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

τελειώνει εδώ. Το 2006, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποστήριξη 

της εφαρμογής των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης σε κάποια θέματα στον 

τομέα της Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, υποστήριξη οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής κυρίως στις φτωχότερες περιοχές της Τουρκίας προωθώντας την 

εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σχετικά με τη τελωνειακή ένωση, την 

εσωτερική αγορά,  τον αγροτικό τομέα, το περιβάλλον και γενικά τον πολιτικό και 

δημόσιο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας. Είναι εμφανής, λοιπόν, η 

παροχή πηγών ζωτικής σημασίας σε έναν αριθμό σημαντικών περιοχών για την 

Τουρκία, όπως η βασική εκπαίδευση, περιβαλλοντική υποδομή και οικονομική 

μεταρρύθμιση106. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΕΕ – ΠΡΟ-ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

Πηγή: Schultz, S. (2005), The EU’s Medium-term Financial Perspective and Turkey’s Potential Slice 
of the Cake,  Intereconomics, November/December 2005 pp. 345-352. 

Ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον Δεκέµβριο του 2002, 

που αποφασίζει ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 θεωρήσει ότι η 

Τουρκία εκπληρώσει τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, θα εγκαινιαστούν οι 

διαπραγµατεύσεις της προσχώρησης. Μία αναθεωρηµένη Συνεργασία Προσχώρησης 

υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάιο του 2003. Ο σκοπός της 

Συνεργασίας Προσχώρησης ήταν να βοηθήσει τις τουρκικές αρχές στις προσπάθειές 

τους να εκπληρώσουν τα κριτήρια προσχώρησης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα πολιτικά. 

Ολοκληρώνοντας, τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή παρουσιάζει την «Σύσταση 

                                                 
106 Η Τουρκία είναι, επίσης, σημαντικός δικαιούχος χρηματοδοτικής βοήθειας για την ενταξιακή της 
πορεία και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αφού δέχεται δάνεια αξίας 1,955 εκατ. € από το 
2002. Επιπλέον, συζητήσεις μεταξύ της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία συν - χρηματοδοτεί σχέδια στη 
χώρα, και της Επιτροπής έχουν λάβει χώρα σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την ανάπτυξη της 
Στρατηγικής Βοήθειας της χώρας 2004 – 2006.  
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την 

προσχώρηση» μαζί µε το έγγραφό της «Ζητήµατα που εγείρονται από την τουρκική 

ενταξιακή προοπτική». Η τελευταία, μαζί με τα άλλα όργανα της Ένωσης 

υποστηρίζουν και ένα άλλο πρόγραµµα, αρκετά εκτεταµένο, προκειµένου να 

προωθήσουν και να στηρίξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους µε την Τουρκία.107 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2004 

αποφασίστηκε ότι η Τουρκία θα ξεκινήσει υπό κάποιες προϋποθέσεις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 3 Οκτωβρίου 2005. Ήταν ένα «ναι 

μεν αλλά…» για την Τουρκία καθώς η θετική απόφαση για αυτήν συνοδευόταν από 

ουσιαστικούς και αυστηρούς όρους όσον αφορά τόσο τις υποχρεώσεις της Άγκυρας 

σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις όσο και την τελική κατάληξη των συνομιλιών. Η 

απόφαση ξεκαθάριζε ότι  οι διαπραγματεύσεις – με διάρκεια 12 με 18 χρόνια –έχουν 

στόχο της ένταξη αλλά είναι open-ended, αφήνοντας το παράθυρο για τη δημιουργία 

ειδικής – προνομιακής σχέσης ανοιχτό.  Βέβαια, κατά γενική εκτίµηση, ο δρόµος για 

την ένταξη θα είναι µακρύς και επίπονος, καθώς η Τουρκία καλείται να εκπληρώσει 

πολλά και δυσεπίτευκτα κριτήρια, ενώ παράλληλα επιχειρήµατα πολιτικής, 

οικονοµικής, κοινωνικής και ιδεολογικής φύσεως υψώνουν “φραγµούς” στο 

ευρωπαϊκό όραµά της. Το σίγουρο είναι ότι ο ρυθμός και η κατάληξη αυτής της 

πορείας εξαρτώνται από την ίδια την Τουρκία, την προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά 

δεδομένα και, κυρίως, την εκπλήρωση εκ μέρους της όλων των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης.  

Φτάνοντας στο σήµερα, παρατηρούµε ότι οι ευρω-τουρκικές σχέσεις έχουν 

εισέλθει πλέον σε µία νέα «τροχιά». Η επόµενη µέρα της περιπετειώδους έναρξης 

των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από 

τον έντονο σκεπτικισµό που αναπτύσσεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους 

πανηγυρικούς τόνους στην Άγκυρα. Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν 

μίλησε για «ένα γιγαντιαίο βήµα στην ιστορική πορεία της Τουρκίας», ενώ 

αντιλαµβανόµενοι προφανώς την ασυµβατότητα της απόφασής τους µε τις διαθέσεις 
                                                 
107 Το Δεκέμβριο του 2000, η Επιτροπή διένειµε 10 εκατ. ευρώ για υποτροφίες σε Τούρκους φοιτητές, 
µε βάση το πρόγραµµα MEDA (Μεσογειακή Αναπτυξιακή Βοήθεια). Το πρόγραµµα υποτροφιών Jean 
Monnet στοχεύει να παρέχει σε νέους Τούρκους αποφοίτους υποτροφία ενός χρόνου για 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ε.Ε., σε περιοχές σχετικές µε την προενταξιακή στρατηγική της 
Τουρκίας. Σκοπός των προγραµµάτων αυτών, είναι να γίνει µία πραγµατική προσπάθεια να γνωρίσουν 
οι νέοι της Τουρκίας πιο καλά το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και σε τελική ανάλυση να αναπτυχθούν 
ισχυρότεροι δεσµοί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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της κοινής γνώµης, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να υπογραµµίσουν πόσο 

αβέβαιη είναι ακόµη η κατάληξη των διαπραγµατεύσεων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, 

κ. Μπαρόζο, υπογράµµισε ότι «η ένταξη της Τουρκίας δεν είναι ούτε εγγυηµένη ούτε 

αυτόµατη» και επισήµανε ότι την τελική απόφαση θα λάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, 

υπαινισσόµενος τα δηµοψηφίσµατα που θα πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον στη 

Γαλλία και την Αυστρία. 

Ολοκληρώνοντας την σύντοµη αυτή αναδροµή στις ευρω-τουρκικές σχέσεις, 

αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ακόμα από την Ανακήρυξη της Δημοκρατίας, η Τουρκία 

είχε πάρει την απόφαση να προσαρμοσθεί στη Δύση. Από το 1923, το τουρκικό 

κράτος επισήμως πλέον, άρχισε να μιμείται τον δυτικό τρόπο ζωής. Και η Τουρκία, 

επίσης, ήταν και είναι σε θέση να γνωρίζει στοιχεία, που έχουν σχέση με τα 

οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα της Ευρώπης, τα οποία παρακολουθεί 

στενά. Σήμερα, πραγματοποιούνται ορισμένες διεργασίες έτσι ώστε να υπάρξει μια 

ομαλή μετατροπή, μια ομαλή μετάβαση στον τρόπο ζωής των Τούρκων από αυτό που 

έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα, στην προσαρμογή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και 

οπωσδήποτε πρωτίστως στην προσαρμογή με τα οικονομικά δεδομένα.  

Βέβαια, πρέπει να τονισθεί ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αντιµετώπισε 

τόσο τις ελληνικές αντιρρήσεις (για διµερή ζητήµατα), όσο και την αντίθεση των 

άλλων χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους που κυµαίνονται από την 

έλλειψη σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το Ισλάμ και το Κουρδικό 

πρόβληµα, έως την κακή κατάσταση της τουρκικής οικονοµίας και τα προβλήµατα 

που θα προκαλούσε η ελεύθερη µετακίνηση εργαζοµένων.  

Πάντως, ελπίζεται ότι η προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρώπη αλλά και η 

εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε συνδυασμό με την ειλικρινή 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο χωρών μέσω συνεχούς και εποικοδομητικού 

διαλόγου θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη δυνατή εξομάλυνση 

των διμερών σχέσεων. 

 

5.2 Συνοπτική Ανάλυση Κόστους – Οφέλους της Ένταξης σε αμφότερες 
πλευρές 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

αποφέρει οφέλη και κόστη και στα δύο μέρη. Το ποιο, όμως, από τα δύο θα βγει 

περισσότερο ωφελημένο, είναι ένα σημαντικό ερώτημα που έχει απασχολήσει σε 

σημαντικό βαθμό την κοινωνία της Ευρώπης στις μέρες μας.  
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5.2.1. ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
Ξεκινώντας από την πλευρά της Τουρκίας, αναφορικά, το όφελος από την 

πιθανή της ένταξη αφορά στα εξής: 

 Πολιτική Σταθερότητα και Κατοχύρωση Θεσμών και Ελευθεριών των πολιτών: η 

ένταξή της στους κόλπους της Ένωσης θα φέρει τεράστιες μεταρρυθμίσεις ως προς τη 

το ρόλο του στρατού, τη δομή της κοινωνίας και τις ελευθερίες. Επιπλέον, πέρα από 

τα ορθολογικά κίνητρα, έναν σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ψυχολογικά κίνητρα, τα 

οποία θα επηρεάσουν όλους τους τομείς της χώρας δημιουργώντας μία κατάσταση 

ευφορίας, κάτι που με τη σειρά του θα επηρεάσει θετικά τη γενικότερη λειτουργία της 

κοινωνίας. 

 Οικονομική Σταθερότητα και Ανάπτυξη: παρόλο που με την Τελωνειακή Ένωση τα 

εμπόδια στο εμπόριο έχουν ήδη αρθεί, η ένταξη θα συντελέσει στην οικονομική 

σταθερότητα, κάτι που με τη σειρά του θα βοηθήσει στην οικοδόμηση της 

εμπιστοσύνης στην τουρκική αγορά και επομένως θα υπάρξει εισροή ξένων 

κεφαλαίων στη χώρα. Επίσης, θα συμβάλλει στην σταθερότητα των εξαγωγών, την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, την τεχνολογική πρόοδο. Εν 

ολίγοις, θα αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας. Μια γρήγορη εικόνα για το εμπόριο σήμερα 

μπορεί να δοθεί απο τον παρακάτω πίνακα. Σήμερα, το εμπόριο Ε.Ε. – Τουρκίας και 

συγκεκριμένα οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ένωση, βρίσκονται σε κατάσταση 

ενδυνάμωσης εξ’ αιτίας της υποχώρησης της τουρκικής λίρας τους τελευταίους μήνες 

του 2006 και της εισόδου των δύο νέων κρατών-μελών στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, το 

μερίδιο της Ένωσης στο διεθνές εµπόριο της Τουρκίας συνεχίζει να αυξάνεται µε 

τέτοιους ρυθµούς που καθιστά την χώρα  7η μεγαλύτερη εμπορική συν-έταιρο και την 

13η μεγαλύτερη εξαγωγέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα το μερίδιο των 

εισαγωγών της Τουρκίας που προήλθαν από την Ε.Ε. άγγιξε το 50,62%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2.1: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ – ΕΕ, 2006-2007 

 
Πηγή: : http://eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Δελτίο για την Τουρκική Οικονομία, 
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007 
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 Νομισματική Σταθερότητα: Θα υπάρξει σταθερή μείωση του πληθωρισμού της ώστε 

να φτάσει στα επιθυμητά όρια της Ε.Ε.. Παρόλο που η ένταξη στην ΟΝΕ φαντάζει ως 

κάτι πολύ μακρινό και ουτοπικό για την Τουρκία, το γεγονός της μείωσης του 

πληθωρισμού θα φέρει μία σταθερότητα στο νόμισμά της, κάτι που με τη σειρά του 

θα αυξήσει την οικονομική αξιοπιστία της χώρας.  

 Διαρθρωτικά Ταμεία και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Θα είναι μεγάλη η συμβολή στον 

τομέα αυτό με απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της δημόσιας 

διοίκησης και επομένως της ανάπτυξη της χώρας. Οι συγκεκριμένες πολιτικές θα 

συντελέσουν στην ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών και επομένως στη 

σύγκλιση στο εσωτερικό της χώρας, όπως επίσης και στη σύγκλιση με τα υπόλοιπα 

κράτη-μέλη.  

 Περιβαλλοντική Πολιτική: Η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης θα υιοθετηθεί 

και από την Τουρκία μακροπρόθεσμα και αυτό το γεγονός θα αναβαθμίσει την 

ποιότητα ζωής της χώρας. 

 Αγροτική Ανάπτυξη: Το 34% του εργατικού δυναμικού της Τουρκίας απασχολείται 

στον αγροτικό τομέα. Αυτός ο πληθυσμός θα αναβαθμιστεί μέσω της τεχνολογικής 

αναβάθμισης που θα χρειαστεί να γίνει σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι 

καταναλωτές θα επωφεληθούν κατά πολύ από τις χαμηλές τιμές που θα επικρατήσουν 

στα Τουρκικά αγροτικά προϊόντα λόγω της απελευθέρωσης των τιμών μέσα στη 

κοινή αγορά.  

 Κοινωνική μεταρρύθμιση: Αποτέλεσμα θα είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών 

θεσμών και ελευθεριών, του κοινωνικού κράτους, όπως η παιδεία (η απαγόρευση της 

παιδικής εργασίας και η επίσημη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων) και η κοινωνική 

ασφάλιση, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι η αλλαγή όσον αφορά στις κρατικές 

παροχές και το βιοτικό επίπεδο της ζωής των Τούρκων πολιτών.  

Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο ότι η ένταξη θα επιφέρει κάποιο κόστος για την 

χώρα: 

 Επίτευξη του Κοινοτικού Κεκτημένου: Το κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγω 

των εντατικών απαιτήσεων για διαρθρωτική προσαρμογή και αποδοχή των 

κοινοτικών κανόνων και μέτρων, κάτι που θα συμβεί επειδή η Τουρκία είναι μία από 

τις φτωχότερες υποψήφιες για ένταξη χώρες και επομένως θα πρέπει να κάνει 

μεγαλύτερες προσπάθειες για την εναρμόνιση.  
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 Αγροτική Πολιτική: Ο αγροτικός πληθυσμός θα αποδυναμωθεί, θα μειωθεί το 

βιοτικό του επίπεδο, λόγω ανοίγματος των αγορών και μείωση των τιμών των 

αγροτικών προϊόντων και τέλος πολλοί αγρότες θα χάσουν τις εργασίες τους.   

 Περιφερειακή Πολιτική: Θα πρέπει να επιτευχθεί η σύγκλιση των περιφερειών της 

χώρας και στη συνέχεια της χώρας με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, πράγμα αρκετά 

δύσκολο και δαπανηρό λόγω της διαφοράς του βιοτικού επιπέδου.  

 Μετανάστευση: Η Τουρκία όντας μια χώρα φτωχή και με μεγάλο πληθυσμό 

αντιμετωπίζει ένα μεγάλο εμπόδιο όσον αφορά τη μία από τις τέσσερις βασικές 

ελευθερίες που διέπουν τις αρχές της Ε.Ε. Η αρχή αυτή είναι η ελευθερία διακίνησης 

των προσώπων εντός της Κοινότητας και ήδη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 

Βρυξελλών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2004 κατέστη σαφές ότι 

η ελεύθερη διακίνηση, μετανάστευση και εργασία των Τούρκων πολιτών στις 

υπόλοιπες χώρες της Ένωσης δεν θα επιτρέπεται.  

 

5.2.2  ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 Όσον αφορά την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όφελος από μια πιθανή 

ένταξη θα είναι:  

 Επιβεβαίωση της συνεισφορά της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην επίλυση διαφορών: 

Το πιο χαρακτηριστικό απτό παράδειγμα που έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται στον 

ορίζοντα είναι η ελληνοτουρκική προσέγγιση και η αναβάθμιση της ελληνοτουρκικής 

συνεργασίας σε πολλούς τομείς. 

 Εξάπλωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης: Οι γείτονες της Τουρκίας θα 

γίνουν άμεσοι γείτονες της Ένωσης. 

 «Ανοιχτή Ευρώπη»: η διεύρυνση με την Τουρκία θα αποδείξει ότι η Ευρώπη είναι 

ένα περιεκτικό σύνολο με πολυπολιτισμικές αξίες, παραμένει ανοιχτή σε 

διαφορετικές θρησκείες και πως η ΕΕ δεν αποτελεί κλειστό χριστιανικό κλαμπ, 

αποδεικνύοντας πως η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν 

οικουμενικές αξίες που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένους πολιτισμούς και θρησκείες. 

 Οικονομικό πλεονέκτημα: Αυτή η αγορά, η οποία σε λίγο θα έχει εκατό 

εκατομμύρια καταναλωτές, αντιπροσωπεύει τη γη της επαγγελίας για τις ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες και υπηρεσίες, οι οποίες θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση έναντι των 

αμερικανών, ιαπώνων και ρώσων ανταγωνιστών. Η Τουρκία θα εξασφαλίσει ένα 

ασφαλές κομβικό σημείο για τη μεταφορά ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου 
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της Κασπίας Θάλασσας, τη Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής. Έχοντας σαν στόχο να 

καταλάβει ηγετική θέση στο εξωτερικό εμπόριο, λόγω της προνομιακής γεωγραφικής 

της θέσης, η Τουρκία έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις εμπορικές της σχέσεις με 

την Κεντρική Ασία, την Οικονομική Συνεργασία για τη Μαύρη Θάλασσα και τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας, ώστε μετά την ένταξή της θα συμβάλει στο 

άνοιγμα της Ε.Ε. στις αγορές αυτές. Οι τουρκικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη 

εισχωρήσει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

ισχύ και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τους ευρωπαίους 

πολίτες. Επίσης, μπορεί να συνεισφέρει στην Ευρώπη εξασφαλίζοντας συμμαχίες με 

τις Ασιατικές χώρες εναντίον του Αμερικανικού ανταγωνισμού. 

  Αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ένωσης αλλά και της ασφάλειας στην 

Ευρώπη: Η είσοδος της Τουρκίας στην Ένωση θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για 

τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε.. Ως κομβικό κράτος, η Τουρκία, αποτελώντας 

μοντέλο δυτικά προσανατολισμένης μουσουλμανικής χώρας, θα αποτελέσει γέφυρα 

μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, Ισλάμ και Δύσης. Πέραν της διάδοσης των ευρωπαϊκών 

αξιών στην ευρύτερη περιοχή, η ένταξη της Τουρκίας θα δράσει επίσης καταλυτικά 

για την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και των υπολοίπων 

χωρών της περιοχής, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την Πολιτική Ασφαλείας και 

Άμυνας. 

 Πολιτικό Πλεονέκτημα: Βάζοντας την τουρκική νεωτερικότητα στο στρατόπεδο της 

Ευρώπης λύνεται κατά το ήμισυ το πρόβλημα που παρουσιάζει για την ήπειρό μας η 

γεωγραφική εγγύτητά της με την καρδιά του ισλαμικού κόσμου. Αντί να φέρει 

αντιμέτωπη την Τουρκία με περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική ή το Ιράν, η είσοδος σε 

μια πιο ευέλικτη Ευρώπη θα αποτελέσει, άμεσα, μια προτροπή για την επιτάχυνση 

του εκσυγχρονισμού σε αυτές τις χώρες. 

Από την άλλη, το κόστος από την πιθανή ένταξη συνιστά: 

 Πληθυσμιακή επίπτωση: Η ένταξη της Τουρκίας των 70 πλέον εκατομμυρίων, με 

99,8 μουσουλμανικό πληθυσμό, θα σήμαινε αύξηση των πολιτών της ΕΕ κατά 17%, 

φθάνοντας την Γερμανία, γεγονός που θα επηρεάσει ποικιλοτρόπως το γεωπολιτικό 

εκτόπισμα και τη σημασία της χώρας.  

 Μεταναστευτική Επίπτωση: Οι βασικοί ευρωπαϊκοί ενδοιασμοί σχετίζεται με τη ροή 

μεταναστών. Βεβαίως, η σημασία των μεταναστευτικών αυτών ρευμάτων είναι 

ιδιαίτερα μεγάλη σε μία εποχή που η ΕΕ αφενός μεν βιώνει τις αρνητικές επιδράσεις 
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του δημογραφικού της προβλήματος και αφετέρου αναδεικνύει προβλήματα 

«γκετοποίησης» μεταναστών.  

 Περιφερειακή – Αγροτική Πολιτική: Επιπτώσεις θα υπάρξουν, επίσης, στον 

κοινοτικό προϋπολογισμό και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αφού με τα σημερινά 

δεδομένα, η Τουρκία θα ήταν μια χώρα που θα χρειαζόταν να χρηματοδοτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από αυτά τα ταμεία. Μέχρι την πραγματική ένταξη πολλά θα αλλάξουν 

και είναι σαφές ότι η χρηματοδότησή της θα εξαρτηθεί τόσο από τη δική της 

ανάπτυξη όσο και από την ανάπτυξη της Ένωσης. Επιπλέον, η Κοινή Αγροτική 

Πολιτική θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. 

 Θεσμική Επίπτωση: Η Τουρκία, όντας το μεγαλύτερο κράτος μέλος σε πληθυσμό θα 

καταστεί σημαντικός, ισχυρός παίκτης στις πολιτικές διεργασίες της Ένωσης σε 

θεσμικό επίπεδο. Έτσι, σε μια ΕΕ των 28 η Τουρκία και η Γερμανία θα έχουν περίπου 

14,5% των ψήφων αντίστοιχα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Τουρκία θα επηρεάσει 

σημαντικά την κατανομή των εδρών των σημερινών κρατών µελών στο Κοινοβούλιο, 

ειδικότερα των χωρών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Η Τουρκία θα έχει 82 έδρες, 

ακριβώς όσες και η Γερμανία, δηλαδή 11,2% του συνολικού αριθμού εδρών.  

 Γεωγραφικά Σύνορα της ΕΕ: Τίθεται θέμα συνόρων της ΕΕ εφόσον η ένταξη της 

Τουρκίας, η οποία ανήκει στην Ευρώπη κατά 3%, οδηγεί στην επέκταση της Ένωσης 

στην Ασιατική Ήπειρο.  Προκύπτει εύλογα το ερώτημα: γιατί να μην ακολουθήσουν 

οι χώρες του Καυκάσου, το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Μαρόκο ή η Τυνησία;. Η υπόθεση 

αυτή ενισχύει σενάρια για ενδεχόμενο μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

ένα είδος οικονομικής οντότητας που θα εκτείνεται πέραν των ορίων της ευρωπαϊκής 

ηπείρου και για σταδιακή εγκατάλειψη της ιδέας της ευρωπαϊκής πολιτικής 

χειραφέτησης. 

Λαμβάνοντας την παραπάνω cost-benefit analysis υπόψη, το συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι και τα δύο μέρη βγαίνουν ωφελημένα απο μια πιθανή ένταξη της 

Τουρκίας, δεδομένου ότι η ένταξη λαμβάνει χώρα εφόσον η χώρα πληροί της 

προϋποθέσεις. Από μία μακροοικονομική σκοπιά, είναι και οι δύο νικητές για ίδιους 

ή διαφορετικούς λόγους. Είναι ένα παίγνιο θετικού αθροίσματος. Το σίγουρο είναι η 

ένταξη – αξίζει να σημειωθεί ότι Τουρκία εξ’ αρχής επιθυμούσε και συνεχίζει να 

επιθυμεί την ένταξη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση - δεν είναι ένα πρόβλημα για 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Οικογένεια αλλά για κάποια μέλη. Εάν τελικά η ένταξη 

γίνει πραγματικότητα, το ερώτηµα που τίθεται είναι, αφενός, αν η ευρωπαϊκή 

κοινωνία είναι έτοιµη και ανοιχτή να δεχτεί και να αφοµοιώσει τον µουσουλµανικό 
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πληθυσµό της Τουρκίας και αφετέρου, αν η Τουρκία είναι σε θέση να εξευρωπαϊστεί 

και εντέλει να λειτουργήσει ως µία ολοκληρωµένη δηµοκρατία108. Αν δηλαδή, µέσα 

από τις διαδικασίες της ενσωµάτωσης της Τουρκίας στην Ένωση, θα προκύψει µία 

«εξευρωπαϊσµένη» Τουρκία ή αν το ευρωπαϊκό κεκτηµένο θα «ισλαµοποιηθεί».  

Κλείνοντας την υπο – ενότητα αυτή, αξίζει να αναφερθούν κάποιες προβλέψεις 

για το εν λόγω ζήτημα. Αν και είναι σίγουρα νωρίς, θα μπορούσαμε στον παρακάτω 

πίνακα να δούμε την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015.   

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΕΕ ΤΟ 2015 – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

 
a. Βασισμένο σε τάσεις 2000-2005. b. Νέα κράτη-μέλη μέχρι το 2004. 

Πηγή: Lammers, K., The EU and Turkey – Economic Effects of Turkey’s Full                          
Membership, Intereconomics, September/October 2006 

Μία υποθετική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ των 27 θα σήμαινε: διεύρυνση 

των περιφερειακών ανισοτήτων στο σύνολο της ΕΕ, αύξηση του πληθυσμού της ΕΕ 

κατά 15%,  αύξηση της εδαφικής επικράτειας κατά 18%, αύξηση του ΑΕΠ μόνο κατά 

2,2% και μείωση του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 9,1%. Το μέσο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της ως ποσοστό ΕΕ των 15 θα μειωνόταν στο 79,4%. Έτσι, το σύνολο της 

Τουρκίας θα ήταν επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση στο στόχο 1- σύγκλιση- και 

σημαντικό τμήμα περιφερειών της ΕΕ των 27 δε θα επιλεγόταν λόγω της μεγάλης 

στατιστικής επίπτωσης από την είσοδο της Τουρκίας109. 

 

                                                 
108 Βλ. http://economist.kathimerini.gr, 21/06/05. 

 
109 Για την υπόθεση αυτή, βλέπε Εργαστήριο Ευρωπαϊκής και Πολιτικής Ενοποίησης, Δελτίο για την 
Τουρκική Οικονομία, Οκτώβριος 2007. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 

 

Σύμφωνα με μία σφυγμομέτρηση που πραγματοποίησε το πρακτορείο Reuters 

μεταξύ εμπειρογνωμόνων 31 πιστωτικών και ακαδημαϊκών φορέων, η Τουρκία δεν 

αναμένεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν περάσει τουλάχιστον μία 

δεκαετία. Η σχετική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε στο διάστημα 10-16 Απριλίου 

2007, προβλέπει ότι η Τουρκία δεν είναι πιθανό να ενταχθεί στην ΕΕ πριν από το 

2019, ένα χρόνο αργότερα από την πρόβλεψη που είχε διατυπώσει παρόμοια έρευνα 

πριν από τρεις μήνες. Παρά τις καθυστερήσεις που προβλέπει η τελευταία αυτή 

έρευνα, οι ερωτηθέντες δεν δίνουν πιθανότητες άνω των 25% για πλήρη αναστολή 

των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, έναντι 35% που είχε 

προκύψει από την προηγούμενη έρευνα. Αντίθετα δίνουν μία πιθανότητα 25% να 

αποσυρθεί η Τουρκία με δική της πρωτοβουλία από τις διαπραγματεύσεις, έναντι 

35% της προηγούμενης έρευνας, και αυτό παρά τις αυξανόμενες επιφυλάξεις που 

καταγράφονται στη χώρα όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της ένταξης. Όπως δήλωσε 

ο Μερτ Ουλκέρ, στρατηγικός αναλυτής στη Finansinvest της Κωνσταντινούπολης, 

"οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν πάγωσαν εντελώς, αλλά θα προχωρήσουν με αργά 

βήματα έως ότου γίνει ένα συγκεκριμένο βήμα στο επίμαχο θέμα της Κύπρου". Ο ίδιος 

τόνισε ότι «μία τέτοια απόφαση δεν είναι πιθανό να ληφθεί βραχυπρόθεσμα, καθώς η 

Τουρκία αντιμετωπίζει τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το Νοέμβριο»110. 

Πάντως, είναι γεγονός ότι στην τρέχουσα χρονική περίοδο, οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία διανύουν περίοδο στασιμότητας. Όμως, κατόπιν 

της θριαμβευτικής νίκης του ΑΚΡ – Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, η ΕΕ 

θεωρεί ότι απέκτησε έναν αξιόπιστο διαπραγματευτή με τον οποίο αναμένεται να 

                                                 
110 Για τη σφυγμομέτρηση βλέπε www.grtrnews.com, Σφυγμομέτρηση: Αργεί η Τουρκική Ένταξη, 
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 16/04/2007. 
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συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να προβεί σε υποχωρήσεις για την επίλυση του 

κυπριακού. Προς το παρόν, τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων που έχουν ανοίξει 

είναι Στατιστική, Πολιτική Επιχειρήσεων και Βιομηχανία, Δημοσιονομικός Έλεγχος, 

ενώ για το κεφάλαιο Έρευνα και Τεχνολογία οι διαπραγματεύσεις έχουν 

ολοκληρωθεί111.  

 

5.3 Η Ελληνική Στάση απέναντι στo ζήτημα της Ένταξης της Τουρκίας στην 
ΕΕ 

Είναι γεγονός ότι η στάση της ελληνικής πλευράς ήταν, είναι και θα είναι 

μείζονος σημασίας για την πιθανότητα ένταξης της γείτονα χώρας. Είναι γνωστό ότι η 

ελληνική εξωτερική πολιτική έκανε μια στροφή από το Δεκέμβριο του 1999. Όμως, 

εκτός από τη στάση της κυβέρνησης, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και η στάση των 

πολιτών στο επίμαχο αυτό ζήτημα, καθώς η κοινή γνώμη είναι αυτή που πάνω από 

όλα αποφασίζει για ένα θέμα που αφορά άμεσα τους πολίτες. Πρώτα, ας εξετάσουμε 

την πολιτική της κυβέρνησης στο ενδεχόμενο ένταξης, ούτως ώστε να γίνει 

κατανοητή η ριζική της αλλαγή. 

5.3.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ  

Παρά τη εσφαλμένη εντύπωση που έδινε συχνά στους ευρωπαίους εταίρους  

της, η Ελλάδα δεν επιθυµούσε να αποµονώσει τη γειτονική της χώρα από τα 

υπόλοιπα κράτη µέλη. Αντιθέτως, θεωρούσε πως µια Τουρκία αποµακρυσµένη 

πολιτικά και οικονοµικά από την Ένωση  θα  είναι λιγότερο δεκτική  στις πιέσεις της 

διεθνούς κοινότητας για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  Το ξύπνηµα ενός 

ισλαµικού φονταµενταλισµού,  το  οποίο  θα  είναι  ευκολότερο  σε  περίπτωση 

αποµάκρυνσης της Τουρκίας από τις αρχές και τις αξίες οι οποίες διέπουν την 

Ένωση, θα µπορούσε να καταστήσει τη χώρα αυτή  έναν επικίνδυνο γείτονα και ένα 

δυσκολότερο συνοµιλητή για την Ελλάδα. Αντιθέτως, µια βελτιωµένη σχέση 

ανάµεσα στις  Βρυξέλλες  και  στην  Άγκυρα,  δήλωναν  οι  ελληνικές κυβερνήσεις, 

εξυπηρετεί τα ελληνικά συµφέροντα καθώς θα υποχρεώσει την Τουρκία να δεχτεί 

όλες τις δηµοκρατικές αρχές και τις αξίες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των 

κρατών της Ένωσης και θα καταφέρει να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας, 

                                                 
111 Υπενθυμίζεται ότι οκτώ κεφάλαια έχουν παγώσει λόγω του ζητήματος του Κυπριακού.  



 146

οικονομικής ανάπτυξης, εκδημοκρατοποίησης και πληρέστερης συνεργασίας 

ανάμεσα σε όλες τις χώρες της περιοχής. 

Την στάση αυτή, η ελληνική κυβέρνηση την επιβεβαίωσε με το γεγονός ότι 

ήταν το πρώτο από τα κράτη µέλη που τάχθηκε ανοικτά  υπέρ  του  καθορισµού  

ηµεροµηνίας  έναρξης  των  ενταξιακών διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στις Βρυξέλλες 

και στην Άγκυρα και στήριξε το τουρκικό αίτηµα στους ευρωπαίους εταίρους της,  

όταν αρκετοί από αυτούς εξέφραζαν ανοικτά τις επιφυλάξεις τους. Η Τουρκία, από 

την πλευρά της, πέτυχε µε την ελληνική υποστήριξη, να βρεθεί ένα σκαλοπάτι  

εγγύτερα της εισόδου της Ένωσης. Ο βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, η 

καθαρή, χωρίς όρους και προϋποθέσεις ένταξη της Κύπρου και η διατήρηση της 

δυναµικής επίλυσης του Κυπριακού εν μέρει επιτεύχθηκε. Αντιθέτως, ο καθορισµός 

ηµεροµηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας δεν κατέστη 

άµεσα εφικτός. Για την Ελλάδα ο παρανοµαστής ήταν ένας: η μετατροπή των 

ελληνοτουρκικών διαφορών σε κοινοτικό πλέον ζήτημα και κατ’ επέκταση η επίλυσή 

τους και η βελτίωση των σχέσεών της με την Τουρκία. 

Ωστόσο, πριν τη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι το 1999, πάγια πολιτική της 

χώρας ήταν ότι δεν έχει συνοριακές διαφορές µε την Τουρκία και ότι αρνείται να 

διαπραγµατευτεί τις τουρκικές αξιώσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις θεωρούσαν  

επικίνδυνο και αδιανόητο έναν διάλογο ο οποίος θα περιελάµβανε στην ηµερήσια  

διάταξή του τις µονοµερείς τουρκικές διεκδικήσεις. Η Αθήνα παρότρυνε την Άγκυρα  

εάν αισθάνεται ζηµιωµένη από την ερµηνεία και την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου 

και των διεθνών συνθηκών για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και για το νοµικό  

καθεστώς των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων της Δωδεκανήσου να προσφύγει  

στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Για τα υπόλοιπα σηµεία τριβής αρνείτο 

οποιαδήποτε διαπραγµάτευση. Η χρήση του δικαιώµατος αρνησυγκυρίας ή η απειλή  

χρήσης του, η οποία λειτουργούσε εκβιαστικά απέναντι στην Τουρκία και  

αποσκοπούσε να την υποχρεώσει να αναθεωρήσει την επεκτατική της πολιτική, 

δηλητηρίαζε τις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας και απομόνωνε την τελευταία από 

τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις υιοθετώντας αυτή την τακτική  

επιθυµούσαν να στείλουν ένα πολιτικό µήνυµα στην Άγκυρα: εάν η Τουρκία  

επιθυµεί τη σύσφιξη των σχέσεών της µε την Ένωση, οφείλει να συµµορφωθεί µε τα  

ευρωπαϊκά µοντέλα διεθνούς συµπεριφοράς.  
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Στις 6 Μαρτίου 1995 η Ελλάδα ήρε το βέτο της στην τελωνειακή ένωση ΕΕ-

Τουρκίας και ως αντάλλαγµα εισέπραξε τον καθορισµό της ηµεροµηνίας ενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, ο τότε πρωθυπουργός κ. 

Σημίτης αναφέρει ότι η νέα στρατηγική της Ελλάδας θα έπρεπε να θέσει τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γ’ αυτό τον λόγο είναι αναγκαίες 

δύο προϋποθέσεις: α) η λεπτομερής ενημέρωση των Ευρωπαίων εταίρων της 

Ελλάδας για τις διαφορές της τελευταίας με την γείτονα και β) η έναρξη διαλόγου με 

την Τουρκία σε θέματα «χαμηλής πολιτικής», γεγονός το οποίο θα συνέβαλε στη 

βαθμιαία επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και στη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να συζητηθούν στο μέλλον και θέματα 

«υψηλής πολιτικής»112. Από τότε άρχιζε να αλλάζει η πολιτική της Ελλάδας απέναντι 

στην Τουρκία, με αποκορύφωμα το Ελσίνκι, όπου η Ελλάδα συναίνεσε στο να 

αναγνωριστεί εµµέσως πλην σαφώς στα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής ότι 

υπάρχουν ελληνοτουρκικές διαφορές και όχι τουρκικές αξιώσεις εις βάρος των 

κυριαρχικών της δικαιωµάτων και δεσµεύτηκε να καθίσει στο τραπέζι µε τη 

γειτονική της χώρα για να διαπραγµατευτούν µέχρι το τέλος του 2004 αυτά τα οποία 

θεωρούσε έως τότε αδιαπραγµάτευτα. Η στάση αυτή της Ελλάδας ήταν αναπόφευκτο 

να επηρεάσει τόσο τις σχέσεις της µε τους ευρωπαίους εταίρους της όσο και µε τη 

γειτονική της χώρα.  

Με μια πρώτη ματιά, δύο ερωτήματα προκύπτουν: α) Ποια ήταν τα γεγονότα 

που έκαναν την ελληνική διπλωματία να αλλάξει στάση και πνεύμα; και β) πώς 

εξέλαβε η Άγκυρα αυτή την στροφή της ελληνικής πολιτικής: ως επικράτηση της  

σταθερής και αδιάλλακτης πολιτικής της, ως ένδειξη αδυναµίας της Ελλάδας, ή ως  

ένδειξη καλής θέλησης της τελευταίας να χτιστούν οι γέφυρες που θα ενώσουν τις  

δυο ακτές του Αιγαίου; 

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, η απάντηση είναι σαφής: πρώτον, η κρίση 

στη βραχονησίδα Ίμια - Kardak το 1996, παρόλο που δημιούργησε εχθρικά 

αισθήματα σε Τουρκία και Ελλάδα, σηματοδότησε το αποκορύφωμα αυτού του 

στρατηγικού αποπροσανατολισμού. Για πολλούς – έξω από το ζήτημα – είναι κάτι 

ασήμαντο. Για αυτούς που θέλουν, όμως, να εξηγήσουν τις διεθνείς σχέσεις με 

                                                 
112 Σημίτης, Κώστας, Πολιτική για μια δημιουργική Ελλάδα 1996-2004, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2005, 
σελ. 75-86. 
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υλιστικούς όρους, η πρόκληση αυτή βρίσκει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες 

εκφράσεις στις λέξεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου του Συμβουλίου Εθνικής 

Ασφαλείας των ΗΠΑ, David Johnson: “Sovereignty prompts people to do strange 

things”.113 Το γεγονός αυτό αποτέλεσε κίνητρο για την γνωστή «rapprochement» 

των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφού γέννησε την πίεση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ 

προς την Αθήνα για την εύρεση ενός κοινού σημείου με την Άγκυρα και την 

εγκατάλειψη της πολιτικής της κυβέρνησης του κ. Σημίτη από την μακροχρόνια 

πολιτική άρνησης στο διάλογο με την Τουρκία. Δεύτερον, η κρίση με τους πυραύλους 

S-300 και η υπόθεση Οτσαλάν επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, δημιουργώντας καινούργιες δυνατότητες για αυτές. Τρίτον, η «διπλωματία 

των σεισμών» ή διαφορετικά η «διπλωματία των πολιτών» σηματοδότησε την έναρξη 

της απροσδόκητης διαδικασίας βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών. Στην 

περίπτωση αυτή, βέβαια, οι λαοί και των δύο κρατών έδειξαν την προτίμησή τους για 

φιλία και ειρήνη. Οι πολιτικοί αρχηγοί απλώς ακολούθησαν το κοινό θέλημα. Όπως 

τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τότε, μαζί με τον 

Έλληνα ομόλογό του: «As representatives of Turkey and Greece, George and I are 

standing before you today for one simple reason: We have faithfully translated the 

feelings of the Turkish and Greek people into policies and acts».114 Τέλος, θα ήταν 

ασυνεπές να μην αναφερθούν η διακήρυξη στη Μαδρίτη το 1997 για την ίδρυση 

αμοιβαίου σεβασμού για τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας, η απόφαση για τη 

δημιουργία Βορειοανατολικής Ταξιαρχίας της Ευρώπης για την διατήρηση της 

ειρήνης στα Βαλκάνια το 1998 και η κρίση στο Κόσοβο το 1999, γεγονότα τα οποία 

παρόλο που είναι διεθνούς βεληνεκούς, συνέβαλαν με τη σειρά τους στην 

αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, οδηγώντας τις δύο χώρες σε μία νέα κατεύθυνση 

με ένα κοινό σκοπό. 

Αυτές, λοιπόν, οι κρίσεις, οδήγησαν τις δυο χώρες στην κριτική επανεξέταση 

της εξωτερικής τους πολιτικής, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο εκ προθέσεως 

μετασχηματισμός ρόλων, συμφερόντων και ταυτοτήτων. Από εκείνη την περίοδο, οι 

δύο πλευρές του Αιγαίου συνειδητοποίησαν ότι η συνεργασία μεταξύ τους βασισμένη 

σε αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι σίγουρα λιγότερο απειλητική για την ασφάλεια από 

                                                 
113 Kotsiaros, A., “The change of Greek foreign policy strategy towards Turkey: the Greek official 
political discource”, Working Paper, University of Athens, January 2006, p. 6. 
114 www.mfa.gov.tr/grupb/bi/05.htm>. 
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ότι η σύγκρουση και ότι η ασφάλεια του ενός εξαρτάται από την ασφάλεια του 

άλλου. 

Η βαθμιαία αλλαγή της ελληνικής στάσης γίνεται πλέον εμφανής στο επίσημη 

εθνική ομιλία του Ελληνικού Κοινοβουλίου115.Στο παρελθόν, το κυρίως θέμα για την 

ελληνική εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία ήταν η εθνική ασφάλεια, 

γεγονός που αντικατοπτριζόταν από την απειλή που έθετε η Τουρκία στο status quo 

στο Αιγαίο. Έτσι, την περίοδο 1996-1998, το ενδιαφέρον της Ελλάδας στη Βουλή 

μονοπωλούσε η εξωτερική συμπεριφορά και ο διεθνής ρόλος της Τουρκίας, 

ακολουθούσε η εσωτερική κατάσταση  και οι θεσμοί της ΕΕ και οι ΗΠΑ, η ένταξη 

της Τουρκίας στην ΕΕ και τέλος η θρησκεία, ταυτότητα της χώρας. Όλα τα 

παραπάνω παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα και γράφημα με βάση την κατανομή 

δηλώσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1.1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ, 1996-1998 

 

Πηγή: http://eeep.pspa.uoa.gr, Kotsiaros, A., “The change of Greek foreign policy strategy towards 
Turkey: the Greek official political discource”, Working Paper, University of Athens, January 2006, p. 
16. 
 
 
 

 

                                                 
115 Η ανάλυση βασίζεται στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο διεθνές 
συνέδριο: «The European perspective of Turkey after the December 2004 decision» στην 
Κωνσταντινούπολη, Πανεπιστήμιο Galatasaray, 3-4/06/2005 από τον Καθηγητή Π. Καζάκο και τον 
Διδάκτορα Γ. Καζάκο. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3.1.1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ, 1996-1998 

 

Πηγή: http://eeep.pspa.uoa.gr, Kotsiaros, A., “The change of Greek foreign policy strategy towards 
Turkey: the Greek official political discource”, Working Paper, University of Athens, January 2006, p. 
17. 

 

Από την άλλη πλευρά, προχωρώντας στην επόμενη περίοδο, 1999-2003, η 

ελληνική επίσημη ομιλία αλλάζει πνεύμα, αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες 

αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο χωρών στην μετά - Ελσίνκι εποχή. Είναι 

προφανές ότι πλέον το επίμαχο ζήτημα για την Ελλάδα δεν είναι η εθνική της  

ασφάλεια αλλά η διαδικασία εξευρωπαϊσμού της γείτονα χώρας διότι αυτή η στάση 

είναι προς το απόλυτο συμφέρον της Ελλάδας. Τα δύο ζητήματα βρίσκονται σε ίση 

συχνότητα. Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, ακολουθεί η εσωτερική κατάσταση, 

οι θεσμοί της ΕΕ και οι ΗΠΑ, και τέλος η θρησκεία, ταυτότητα της χώρας με πολύ 

μικρότερο ποσοστό.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1.2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ, 1999-2003 

 

Πηγή: http://eeep.pspa.uoa.gr, Kotsiaros, A., “The change of Greek foreign policy strategy towards 
Turkey: the Greek official political discource”, Working Paper, University of Athens, January 2006, p. 
18. 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3.1.2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ, 1999-2003 

 

Πηγή: http://eeep.pspa.uoa.gr, Kotsiaros, A., “The change of Greek foreign policy strategy towards 
Turkey: the Greek official political discource”, Working Paper, University of Athens, January 2006, p. 
18. 

Το συμπέρασμα είναι ένα: η αλλαγή του ελληνικού επίσημου διαλόγου είναι 

ένα βήμα μείζονος σημασίας για την εξασφάλιση ενός φιλικού και αξιόπιστου 

περιβάλλοντος ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι γεγονός ότι μια νέα δυναμική έχει 
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ήδη ξεκινήσει, γυρίζοντας καινούργια σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και 

ανοίγοντας νέους δρόμους για την διμερή τους συνεργασία. 

5.3.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
 

Εκτός από τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, σημαντική είναι και η άποψη 

της ελληνικής κοινής γνώμης σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Οικογένεια. Παρόλη την στροφή της ελληνική διπλωματίας και την ενδυνάμωση των 

προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δυο 

χωρών και την συνεχή υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, τα 

ποσοστά της ελληνικής κοινής γνώμης όλη την διάρκεια των εξεταζόμενων περιόδων 

παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Στους πίνακες που ακολουθούν αναλύονται τα 

ποσοστά τις ελληνικής κοινής γνώμης σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ 

και παρουσιάζονται οι λόγοι που δικαιολογούν την στάση της ελληνικής γνώμης σε 

κάθε περίοδο. 

Εξετάζοντας αρχικά την περίοδο 2000-2004, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, 

η υποστήριξη της ελληνικής κοινής γνώμης για την μελλοντική ένταξη της Τουρκίας 

παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Αγγίζοντας σχεδόν το 40% στην αρχή της περιόδου, 

μειώνεται στο 26% το φθινόπωρο του 2000, παρόλο που είχε προηγηθεί η Σύνοδος 

Κορυφής στο Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, αλλά και οι σεισμοί το καλοκαίρι του 

1999 που έδωσαν μια ώθηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι προφανές ότι ο 

ρόλος των πολιτών υπήρξε καθοριστικός, συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος 

γνώσης που έχει η κοινή γνώμη εκάστης των δύο χωρών για την άλλη. Παρόλα αυτά 

όμως οι μετρήσεις έδειξαν ότι ο ενθουσιασμός αυτός ήταν στιγμιαίος, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τα ποσοστά. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι τον 

Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς είχαν προηγηθεί η υπόθεση Οτσαλάν, η οποία 

προκάλεσε ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την ίδια περίοδο, η κοινή γνώμη 

στην ΕΕ-15 παραμένει σταθερή 30% υπέρ της υποψηφιότητας όλο το 2000. Μέχρι το 

τέλος του 2002, η στάση της ελληνικής κοινής γνώμης δεν παρουσιάζει σημαντικές 

μεταβολές. Το ποσοστό υπέρ της τουρκικής υποψηφιότητας παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα, παρουσιάζοντας παρόλα αυτά κάποια άνοδο σε 23%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2.1: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ, 2000 – 
2004 

 

 
Πηγή: www.eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Κοτσιαρός Α., Κείμενο Εργασίας: Η 
Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και η Τουρκία: Διαπραγμάτευση ενάντια στη θέληση των ευρωπαίων πολιτών;, 
Αθήνα, Μάρτιος 2007. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3.2.1: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 2000-2004 

 
Πηγή: www.eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Κοτσιαρός Α., Κείμενο Εργασίας: Η 
Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και η Τουρκία: Διαπραγμάτευση ενάντια στη θέληση των ευρωπαίων πολιτών;, 
Αθήνα, Μάρτιος 2007. 

 

Προχωρώντας στην επόμενη περίοδο, με την ύπαρξη περιορισμένων 

δεδομένων, η ελληνική κοινή γνώμη το φθινόπωρο του 2005 εξακολουθεί να 

παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 20%, παρουσιάζοντας σχεδόν καμία αλλαγή σε 

σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Το κλίμα με την Τουρκία είναι παγωμένο, 

μετά από μια ιδιαίτερα θερμή περίοδο, λόγω των προκλήσεων προς το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και την άρνηση της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Δημοκρατία της 

Κύπρου. Ανάμεσα στα γεγονότα που προηγήθηκαν το φθινόπωρο του 2005 είναι και 

η επιβεβαίωση από πλευράς Τουρκίας ότι εάν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα 

σε 12 ναυτικά μίλια αυτό θα εκληφθεί από την Τουρκία ως "casus belli". Επίσης, 

αρνητική εξέλιξη υπήρξε το δημοψήφισμα για το σχέδιο Αννάν στις 24 Απριλίου 

2004 (Annan Plan), το οποίο και απορρίφτηκε από τους Ελληνοκύπριους. Είναι η 

χρονιά (2005), όπου σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή «τώρα είναι 

η ώρα για την Τουρκία να αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί και πραγματικά σκοπεύει 
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στην πλήρη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο. Περιμένουμε από την τουρκική 

κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εκπληρώσει όλα τα 

κριτήρια και τις υποχρεώσεις, όπως έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»116. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2.2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ, 2005– 
2006 

 
Πηγή: www.eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Κοτσιαρός Α., Κείμενο Εργασίας: Η 
Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και η Τουρκία: Διαπραγμάτευση ενάντια στη θέληση των ευρωπαίων πολιτών;, 
Αθήνα, Μάρτιος 2007. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5.3.2.2: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 2005-1006 

 
Πηγή: www.eeep.pspa.uoa.gr, Ερευνητική Μονάδα Τουρκίας, Κοτσιαρός Α., Κείμενο Εργασίας: Η 
Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και η Τουρκία: Διαπραγμάτευση ενάντια στη θέληση των ευρωπαίων πολιτών;, 
Αθήνα, Μάρτιος 2007. 
 

Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια αρκετά δύσπιστη χώρα και αρκετά αρνητική 

προς την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, παρά τις προσπάθειες βελτίωσης 

του κλίματος καλής γειτονίας μεταξύ των δυο χωρών. Είναι βέβαια λογικό να 

παρουσιάζει αυτήν την επιφυλακτική στάση αφού οι σχέσεις της με την γείτονα χώρα 

σχεδόν πάντα ήταν προβληματικές. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, καλή διάθεση και 

μεγάλη προσπάθεια και από τις δυο πλευρές για μεταβολή της στάσης αυτής προς το 

καλύτερο και τη σύσφιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 

                                                 
116 www.minpress.gr/minpress/scriptpage.html?id=87688316. 
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  &  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η 
 

Σκοπός της προηγηθείσας ανάλυσης ήταν η κατανόηση της εξελικτικής και 

πλέον διαφορετικής πορείας της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είναι γεγονός ότι 

πλέον η ιστορική τροχιά της αναπόφευκτης μετωπικής αντιπαράθεσης ολοκλήρωσε 

τον κύκλο της. Στα πρόσφατα χρόνια, οι δύο χώρες συνειδητοποίησαν ότι η λογική 

του μηδενικού αθροίσματος μπορεί να αντικατασταθεί από στρατηγικές κοινού 

συμφέροντος που συνεπάγονται πρωτίστως διαδικασίες συνεργασίας και 

ειρηνικής επίλυσης των διαφορών υπό το πρίσμα των θεωριών της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.  

Οι δύο θεωρίες, στις οποίες επικεντρώθηκε η υπο εξέταση μελέτη, 

αποδεικνύουν ότι η θεωρία και η πρακτική της επίλυσης των συγκρούσεων οδηγεί 

στην αναζήτηση της ειρήνης και την ανάγκη για αμοιβαία νομιμοποιημένες σχέσεις 

και αλληλοσεβασμό. Η εφαρμογή των θεωριών, του Karl Deutsch και του Ernst 

Haas, είναι ακριβής και απόλυτη στο ελληνοτουρκικό παράδειγμα. Η αλληλεξάρτηση 

- κάθε είδους και κυρίως η οικονομική - των χωρών, οδηγεί σε μείωση της έντασης 

και επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ τους. Οι συναλλαγές των δύο χωρών σε όλα τα 

επίπεδα και κυρίως στο οικονομικό πεδίο μέσα από τις συμφωνίες χαμηλής πολιτικής 

συντελούν ολοκληρωτικά στην διαμόρφωση υγιών και σταθερών σχέσεων. Όπως 

κατέστη φανερό, πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η οικονομική προσέγγιση των χωρών, η 

οποία θα δώσει το έναυσμα για την περαιτέρω εξομάλυνση και τόνωση της πολιτικής 

προσέγγισης. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν ο επιχειρηματίας Ραχμί Κοτς: «Η 

πολιτική θα μας ενοχλούσε λιγότερο, αν οι εμπορικές ανταλλαγές ξεπερνούσαν τα 3 δις 

δολάρια»117.  

Είναι πλέον, αδιαμφισβήτητο, ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για αύξηση των 

κεφαλαίων που μπορούν να διοχετευθούν στην τουρκική αγορά και για επέκταση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ελληνικών εταιριών που έχουν ήδη 

οικονομικές συναλλαγές με την γείτονα χώρα. Προς εκμετάλλευση προβάλλουν 

πάντα τα πλεονεκτήματα και οι διευκολύνσεις που υπάρχουν για την ανάπτυξη 

συνεργασίας των δύο κρατών. Η φυσική εγγύτητα και η γειτονία ελαχιστοποιούν το 

κόστος για τη μεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων. Η τουρκική αγορά γίνεται όλο 
                                                 
117 Καζάκος, Π., «Υψηλή Πολιτική» και Εσωτερικοί Παράγοντες στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, στο 
Καζάκος, Π., Λιαργκόβας, Π., Μαριάς, Ν., Μποτσίου, Κ., Πολυχρονάκη, Κ., Η Ελλάδα και το 
Ευρωπαϊκό Μέλλον της Τουρκίας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2001, σελ. 9. 
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και πιο ελκυστική για τους Έλληνες ενδιαφερόμενους, καθώς πρόκειται για μία 

πελατειακή ζώνη 70 εκατομμυρίων ατόμων που αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 2%, 

ενώ παράλληλα ανεβαίνει και το κατά κεφαλήν εισόδημα. Ευκαιρίες για επενδύσεις 

ξεπροβάλλουν σε πολλούς τομείς όπως τον τουρισμό, τις τράπεζες, τις κατασκευές, 

τις μεταφορές, τον κλάδο της ενέργειας κλπ. Γενικά, οι ξένες επενδύσεις, ειδικά 

κυρίως μετά το 1996, οι οποίες αποτελούν έναν από τους κυριότερους παράγοντες 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας καθώς καλύπτουν το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου και συνιστούν πηγή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ευνοούν σε 

μεγάλο βαθμό τη συνεργασία με Έλληνες επιχειρηματίες. Όλα τα παραπάνω 

συντελούν όχι μόνο στην εξάλειψη εντάσεων και αντιπαραθέσεων στις δύο πλευρές 

του Αιγαίου αλλά και στην επίτευξη σταθερότητας στην πολύπαθη περιοχή. 

Είναι γεγονός ότι το Ελσίνκι σηματοδότησε σημείο καμπής στην προσέγγιση 

των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας την δυνατότητα διαμόρφωσης θετικού κλίματος 

στον 21ο αιώνα. Τελικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι κατά κάποιο τρόπο το Ελσίνκι 

θυμίζει – με βάση τα σημερινά δεδομένα - την ελληνοτουρκική Συνθήκη φιλίας, 

ουδετερότητας, διαλλαγής και διαιτησίας που σύναψαν το 1930 οι δύο αρχηγοί των 

κρατών. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το Ελσίνκι δεν ήταν προϊόν 

της πεποίθησης ότι η Τουρκία θα γίνει μέλος της ΕΕ στο κοντινό μέλλον, αλλά 

μάλλον προέκυψε ως αναγκαστική προέκταση προηγούμενων υποχρεώσεων από 

ευρωπαϊκά κράτη. 

Όπως κατέστη φανερό, βασικό στοιχείο της Συμφωνίας του Ελσίνκι είναι η 

δημιουργία εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας η οποία συντελεί στην 

ομαλοποίηση των σχέσεων Ελλάδος – Τουρκίας. Τώρα, το κατά πόσο θα αποδειχθεί 

ότι το Ελσίνκι πράγματι εγκαινίασε μια νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

εξαρτάται από την πολιτική βούληση, τις κοινές προσπάθειες όλων των 

εμπλεκόμενων μερών και τη διαμόρφωση σταθερών πολιτικών και κοινωνικών 

συμμαχιών και στις δύο χώρες οι οποίες επιθυμούν την προσέγγιση. Το μεγάλο 

ερώτημα είναι αν το «πνεύμα του Ελσίνκι» θα αποτελέσει άλλη μια σύντομη 

ανάπαυλα στις τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αν αντιθέτως θα ανοίξει τις 

πύλες μιας νέας εποχής που θα οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων των δύο 

χωρών με πρότυπο τον ιστορικό συμβιβασμό παραδοσιακών αντιπάλων – Γαλλίας 

και Γερμανίας – μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Επιπλέον, όπως κατέστη φανερό, το επίπεδο των οικονομιών των δύο χωρών 

αποτελεί σημαντική ένδειξη της ανάπτυξης της ελληνοτουρκικής οικονομικής 



 157

συνεργασίας. Για αυτόν τον λόγο, στην υπο εξέταση εργασία πραγματοποιήθηκε 

εκτενής αναφορά στην οικονομία της κάθε χώρας χωριστά μέσα από την παρουσίαση 

των σημαντικότερων μακροοικονομικών και νομισματικών μεγεθών, όπως επίσης και 

της αναπτυξιακής πορείας που έχουν διαγράψει και των επιδόσεων τους. Όσον αφορά 

την Ελλάδα, αληθεύει ότι η δομή της οικονομίας έχει μεταβληθεί ριζικά με ιδιαίτερη 

τόνωση στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες), γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην 

ενίσχυση της εξωτερικής ανάπτυξης. Όντας πλέον οικονομικό και επιχειρηματικό 

αγκυροβόλιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί 

να ανταγωνιστεί άλλες αναπτυγμένες χώρες. Με ρυθμό μεγέθυνσης στο 3,6% το 

τρίτο τρίμηνο του 2007, η Ελλάδα θεωρείται σημαντική χώρα αν και το ύψος του 

ελλείμματος υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά της. 

 Από την άλλη πλευρά, η ουσιαστική και όχι κοσμητική μετεξέλιξη της 

Τουρκίας σε μία χώρα ευρωπαϊκών πολιτικών προδιαγραφών με στόχο την πολυμερή 

συνεργασία με τη γείτονα, προϋποθέτει σημαντικότατες αλλαγές στο 

κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό της σύστημα. Συγκεκριμένα, η τουρκική 

οικονομία, η οποία παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά συγκριτικά με την 

Ελλάδα, παρά την ταχύρυθμη ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίζεται ως 

μία δυαδική οικονομία στην οποία συνυπάρχουν ένας σύγχρονος τομέας παραγωγής 

αγαθών και υπηρεσιών και ένας παραδοσιακός. Είναι γεγονός ότι η χώρα έχει κάνει 

εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία κυρίως χρόνια με σκοπό την επίτευξη της 

μακροοικονομικής σταθερότητας, δεδομένου ότι με ΑΕΠ περίπου 400 δις δολ. το 

2006 και κατά κεφαλή προϊόν 6 χιλ. δολ. είναι η 18η μεγαλύτερη οικονομία του 

κόσμου. Ωστόσο, η πολιτική αστάθεια ενισχύει την ευαισθησία της τουρκικής αγοράς 

σε μεταβολές στις διεθνείς αγορές, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση 

σταθεροποίηση της εσωτερικής κατάστασης και συνέχιση των μεταρρυθμιστικών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και 

της ενταξιακής πορείας στην ΕΕ. Για την Ελλάδα, η Τουρκία μπορεί να περιγραφεί 

με τα λόγια του Ο. Τσόρτσιλ για τη Σοβιετική Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του 

1940: «ένα μυστήριο μέσα σε ένα γρίφο που βρίσκεται μέσα σε ένα αίνιγμα»118. 

Είναι γεγονός ότι ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών παρουσίασε μια 

ταχεία αύξηση λόγω της τελωνειακής ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας και της Συμφωνίας του 
                                                 
118 Ντόκος, Θ., Η Σύγχρονη Τουρκία: Ορισμένα Συμπεράσματα και Προτάσεις Πολιτικής στο 
Βερέμης, Θ., Ντόκος, Θ.,(επιμ.), «Η σύγχρονη Τουρκία : Κοινωνία, Οικονομία και εξωτερική 
πολιτική», ΕΛΙΑΜΕΠ, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002, σελ. 685. 
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Ελσίνκι και ανήλθε περίπου στα 1.771 $-ΗΠΑ, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε 

ελλειμματικό σε βάρος της Ελλάδος και έφτασε τα 777 εκ. $-ΗΠΑ. Τα στοιχεία της 

Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας για αυτή τη περίοδο εμφανίζουν τις ελληνικές 

εξαγωγές μειούμενες κατά 20,9%, έναντι του ίδιου διαστήματος του 2006, φτάνοντας 

σε απόλυτη αξία περίπου τα 497 εκ. $-ΗΠΑ. Αντίθετα, για την ίδια περίοδο, οι 

τουρκικές εξαγωγές σημείωσαν σημαντική άνοδο της τάξης του 49,2%, φτάνοντας 

περίπου τα 1.275 $-ΗΠΑ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σε ετήσια βάση, ο ρυθμός με τον 

οποίο αυξάνεται η αξία του διμερούς εμπορίου φθάνει το 30%-40%, με αποτέλεσμα 

να κινείται σήμερα στα επίπεδα των περίπου 3 δις δολαρίων, γεγονός που συμβάλλει 

στον καθορισμό κοινών οικονομικών συμφερόντων τα οποία με τη σειρά τους 

δύνανται να ασκήσουν επιρροή στην εξωτερική πολιτική των χωρών.  

Επιπροσθέτως, τα τελευταία έξι χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των 

ελληνικών επενδύσεων στη Τουρκία. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η 

υπογραφή της Συμφωνίας για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των 

επενδύσεων και της διμερούς Συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος. 

Τουλάχιστον οι μισές ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία πραγματοποιήθηκαν την 

περίοδο 2001 έως 2003, με την Ελλάδα να κατέχει την 4η θέση του πίνακα των 

σημαντικότερων χωρών που πραγματοποίησαν άμεσες επενδύσεις στην Τουρκία. 

Συγκεκριμένα, όπως παρατήρησε ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής «οι εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έφθασαν το 2003 το 1,3 δις δολάρια, ποσό 

διπλάσιο από το αντίστοιχο του 1999». Και συνέχισε «οι ελληνικές επιχειρήσεις 

εντείνουν τη δραστηριοποίησή τους στην τουρκική αγορά και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 

77 επενδυτικά προγράμματα σε διάφορους τομείς της οικονομίας με την ελληνική 

επενδυτική παρουσία να αντιστοιχεί στο 3,2% των ξένων επενδύσεων στην 

Τουρκία»
119

.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν βρίσκονται 

σε ικανοποιητικό επίπεδο με βασικό πρόβλημα τις διαδικασίες που αντιμετωπίζουν οι 

                                                 
119

 Χιώτης, Β., «Γιαβάς γιαβάς η προσέγγιση, Τι τελικά απέδωσε η επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην 
Αθήνα», Το Βήμα, 09/05/2004, σελ. Α04. 
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ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα. Ο Νόμος Ν.3386/2005 που τέθηκε σε ισχύ από τον 

Ιανουάριο του 2006, αναμένεται να έχει θετική συμβολή στην κατεύθυνση αυτή. 

Στον τραπεζικό τομέα, παρατηρείται σημαντική ώθηση συνεργασιών με 

παραδείγματα την Finansbank και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την EFG 

Eurobank, την ελληνική τράπεζα Alpha Bank και την Ziraat Bank, καθώς επίσης και 

την ελληνοτουρκική τράπεζα Aegean Business Bank. 

Επίσης, όσον αφορά στα κοινά μέτρα υποδομής, στρατηγική επιλογή είναι η 

ανάπτυξη κοινών δράσεων στον ενεργειακό τομέα, με την Τουρκία να έχει τους 

αγωγούς, ενώ την Ελλάδα τον πεπειραμένο εμπορικό στόλο που θα μεταφέρει το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα.  

Ο τουρισμός, μέσα από τη σύσταση Μικτής Επιτροπής Τουρισμού, συμβάλλει 

αναπόφευκτα στην οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών, τονώνοντας ταυτόχρονα τη 

σύσφιξη των σχέσεων των λαών και δημιουργώντας νέες συνθήκες για την 

μελλοντική προοπτική. Το 2005, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση χωρών των 

οποίων οι πολίτες επισκέπτονται την Τουρκία με 585.000 αφίξεις, ενώ αντίθετα το 

μέγεθος των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι πολύ μικρό 

και φθάνει τα 60.000 άτομα την ίδια χρονιά, διαμορφώνοντας την αναλογία 9,75 

προς 1. 

Σε γενικές γραμμές, είναι σαφές, ότι η συνεργασία στο σύνολό της 

υποστηρίζεται από πρωτοβουλίες των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο πλευρών 

μέσα από δίκτυα οικονομικών επαφών και σίγουρα αυτό δίνει το έναυσμα για την 

συνέχεια και την περαιτέρω διεύρυνσή της. Διότι μόνο μέσα από ενδελεχή διμερή 

συνεργασία  και εποικοδομητικό διάλογο μπορούν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ταχύτερη δυνατή εξομάλυνση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας 

που με τη σειρά τους μπορούν να συμβάλλουν στην ευόδωση της τουρκικής 

φιλοδοξίας για την ένταξη στην ΕΕ.  

Έχοντας αναφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1963 έως σήμερα της 

ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην ΕΕ, κάνοντας μια cost-benefit analysis και 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θεμελιώδη αλλαγή της ελληνική εξωτερικής πολιτικής 

από το 1996 και την ελληνική κοινή γνώμη, μπορεί να ειπωθεί ότι με βάση τα 

σημερινά δεδομένα, η χρονική απόσταση που χωρίζει την Τουρκία από την ένταξη 

στην ΕΕ είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Μόνο μία σοβαρή ανατροπή αυτών των δεδομένων 

μπορεί να φέρει την ένταξη της Τουρκίας εγγύτερα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι 

σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ συμπληρώνουν πάνω από τέσσερις δεκαετίες, η 
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ένταξη της χάνεται κάπου στο απώτερο μέλλον, καθώς δεν πληροί ούτε κάποια 

ελάχιστα κριτήρια. Βέβαια, παρόλο που η προοπτική ένταξης έχει προκαλέσει 

ανακατατάξεις σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, θέματα όπως 

κοινωνική ασφάλεια, ατομική ελευθερία, ελευθερία λόγου, αν και θεωρητικά έχουν 

καθιερωθεί δεν έχουν πρακτική εφαρμογή εν έτη 2007. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι 

η ένταξη θα είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες χώρες λόγω της επιρροής του 

τουρκικού πληθυσμού, της γεωγραφικής θέσης, θρησκευτικών και πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών, στρατιωτικής ικανότητας και του μεγέθους της χώρας. 

Γεγονός είναι ότι η ευρωπαϊκή πορεία και ένταξη της Τουρκίας συμφέρει 

όλους: τον τουρκικό λαό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από όλα την Ελλάδα, 

καθώς ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα 

συνεχίσει να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα – οικονομικά, πολιτικά, στρατηγικά – 

που η συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διαδικασίες συνεπάγεται. Όμως, για την 

πραγματοποίησή της, όχι μόνο η Τουρκία αλλά και η ΕΕ και τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

θα πρέπει να εφαρμόσουν σημαντικές αλλαγές ώστε να απελευθερώσουν τις αγορές 

τους και να αντέξουν το κόστος, για να μπορέσουν να ενσωματώσουν μια τόσο 

μεγάλη και φτωχή χώρα.   

Ωστόσο, οποιαδήποτε πρόβλεψη τόσο για την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων όσο και για την πορεία και ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Οικογένεια είναι εξαιρετικά δυσχερής και παρακινδυνευμένη καθώς εξαρτάται από 

ένα μεγάλο αριθμό εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Πάντως, αληθεύει ότι 

οι επικριτές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θεωρούν εξωπραγματική κάθε 

προσδοκία επιτυχούς τουρκικής ανταπόκρισης στην ευρωπαϊκή πρόκληση. Από την 

άλλη μεριά, οι υποστηρικτές του «τουρκικού στοιχήματος» συμφωνούν ότι οι 

πιθανότητες επαρκούς τουρκικής ανταπόκρισης δεν είναι μεγάλες, αντιτείνουν όμως, 

λέγοντας ότι αν το στοίχημα κερδισθεί συνεπάγεται τεράστια κέρδη για όλους. 

Κατά καιρούς ακούγονται πολλά σενάρια για το επίμαχο αυτό θέμα. Η 

περισσότερο πιθανή ή και εφικτή προοπτική είναι η αυτή που υποστηρίζει μια 

αργόρυθμη προσαρμογή της Τουρκίας σε χρονικό ορίζοντα πάνω από δέκα – είκοσι 

χρόνια, με την ένταση να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, την συνέχεια της 

συνεργασίας κυρίως ως αίτημα από την γείτονα χώρα μέσω της βήμα προς βήμα 

προσέγγισης, σενάριο που οδηγεί στην απομάκρυνση θερμής αναμέτρησης μεταξύ 

των δυο πλευρών και ενισχύει σχήματα συνεργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στα 

Βαλκάνια.  
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Ανακεφαλαιώνοντας την παρούσα μελέτη, στόχος ήταν να γίνει αντιληπτό ότι 

το καθεστώς των σχέσεων των δύο χωρών είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς και 

των αντιλήψεων των ηγετικών ομάδων και της κοινής γνώμης που λειτουργούν μέσα 

στο διεθνές και το περιφερειακό περιβάλλον. Στο βαθμό που οι τουρκικές αξιώσεις 

και πολιτικές προσλαμβάνονται ως αναθεωρητικές προκλήσεις, η Ελλάδα δεν έχει 

άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει μια στρατηγική προσέγγισης και 

εξισορρόπησης.  

Αν το δούμε από κριτική σκοπιά, το πώς θα αξιοποιήσει κάθε χώρα ή και οι δύο 

μαζί για τα κοινά θέματα τις δυνατότητες που διανοίγει η πρόσφατη αναθεώρηση των 

διμερών σχέσεων είναι ένα ερώτημα που δύναται να απαντηθεί σε βάθος χρόνου και 

σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να κινούνται σε διαδικασίες ένωσης και να 

λαμβάνουν θέση για διλήμματα της Ευρώπης. Το σίγουρο είναι ότι τα 

ελληνοτουρκικά έχουν μετατραπεί πλέον σε ευρωπαϊκή υπόθεση, με  τελικό στόχο 

που δεν είναι άλλος από μια ιστορική, δίκαιη και βιώσιμη ελληνοτουρκική 

εξομάλυνση στο νεολειτουργικό πλαίσιο της ολοκλήρωσης.  
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1Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΕΩΣ ΤΟ 1997120 
 

 Οκτώβριος 1930: Συναντώνται στην Άγκυρα οι πρωθυπουργοί Ελλάδας – 

Τουρκίας, Ε. Βενιζέλος και Ι. Ινονού και υπογράφουν Σύμφωνο Φιλίας, 

Ουδετερότητας και Διαιτησίας με βάση το οποίο κάθε χώρα δεσμεύεται να μην 

μετάσχει σε πολιτικό ή οικονομικό συνασπισμό που θα στρέφεται εναντίον της 

άλλης και να τηρήσει ουδετερότητα σε περίπτωση απρόκλητης επίθεσης τρίτης 

χώρας. Επίσης, δεσμεύονται να λύνουν τις διαφορές τους με τη διαδικασία της 

συνδιαλλαγής και αν αυτό δεν είναι δυνατόν με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο 

της Χάγης. Τέλος, υπογράφουν πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών 

εξοπλισμών που ορίζει την υποχρέωση κάθε πλευράς να ειδοποιεί την άλλη έξι 

μήνες πριν από κάθε παραγγελία.  

 Σεπτέμβριος 1933: Ο πρωθυπουργός Τσαλδάρης συναντά στην Άγκυρα τον 

πρωθυπουργό Ινονού και υπογράφουν αμυντική συμφωνία για την υπεράσπιση της 

Θράκης – Δυτικής και Ανατολικής – από τους Σλάβους, με αμοιβαία εγγύηση 

απαραβίαστου των συνόρων. Τελικά, η συμφωνία δεν επικυρώνεται. 

 Φεβρουάριος 1959: Στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο οι πρωθυπουργοί Καραμανλής 

και Μεντερές υπογράφουν συμφωνία για την ανεξαρτησία της Κύπρου και τη 

Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Μάιος 1959: Ο Καραμανλής συναντάται στην Άγκυρα με τον Μεντερές και 

συμφωνούν στη σύσταση μικτής επιτροπής τεχνοκρατών για την επιτόπια μελέτη 

των μειονοτήτων.  

 Μάιος 1988: Οι υπουργοί εξωτερικών Παπούλιας – Γιλμάζ υπογράφουν μνημόνιο 

για την δημιουργία Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στο Αιγαίο. Στο μνημόνιο 

αναφέρεται «ο σεβασμός για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της κάθε 

χώρας και για τα δικαιώματα τους να κάνουν χρήση της ανοιχτής θάλασσας και του 

εναέριου χώρου του Αιγαίου» και ορίζονται οι γενικές αρχές για τη διεξαγωγή 

ασκήσεων και μορατόριουμ ασκήσεων για την περίοδο 7 Ιουλίου – 1 Σεπτεμβρίου. 

 

 

                                                 
120 Βλ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19/10/1997. Επίσης, Παππάς, Τ., Ελλάδα – Τουρκία: Μια 
προαιώνια διαμάχη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, σελ. 97-107. 
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2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ121 
 
 

α/α Επωνυμία Ελληνικής 
Εταιρείας 

Επωνυμία Τουρκικής 
Εταιρείας Δραστηριότητα

1 ALFA WOOD S.A. Alfa Wood Dis Ticaret Ltd. Sti.  Εμπόριο Ξυλείας 
 

2 Αγροτικός Οίκος Σπύρου  Γεωργικές 
Εφαρμογές 

3 ΑΛΜΑ MEDIA GROUP 
S.A. 

Joint venture Εμπορία υπαίθριων
διαφημίσεων 

4 Aloumyl – Mylonas S.A. Alunef Aluminyum San. A.S. Αλουμίνιο 
5 Alpha Bank S.A. Alternatif Bank A.S. Τράπεζα 
6 ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΑΒΕΕ 

 Πλαστικά 

7 Απικιάν Ζανό  ΕGE Ltd. Eμπόριο 
8 Βουτυράς Ευδόκιμος  Εverg Dis Tic. Ltd. Sti. Eμπόριο 
9 

Bronze Art 
Bronze Italyan Banyo 
Mucevherati Tic. Ltd. Sir. 

Εμπορία 
αξεσουάρ/ειδών 
μπάνιου 

10 
BSB S.A. 

Lifestyle Agent Tekstil Dis 
Ticaret A.S. 

Εμπορία 
γυναικείων 
ενδυμάτων 

11 P. & A.S. A.J. & 
CANIMERCIAL OF HIG

INBIL Teknologik Urunler Tic. 
A.S. 

Ηλεκτρονικό εμπό

12 Cadmus Business 
Enterprises S.A. 

Isiklar Ambalaj San. Tic. A.s. Συσκευασία 

13 CARDICO - K. 
Kardasilaris & Sons S.A. 

Kardalco Kabuklu Kuruyemiş 
Gıda Dah.ve Harıcı Paz.San.A.Ş. Ξηροί καρποί 

14 

Charitopoulos Kyriazis 

Kaynak İşi Sistemleri A.Ş. Κατασκευή 
συστημάτων 
θέρμανσης 
συμβατικών και 
ηλιακών 

15 COCOMAT ABEE COCOMAT ABEE Στρωματοποιία 
16 Crete Plastics S.A. Senkroma Boyar Madde Sanayi 

ve Ticaret A.S. Πλαστικά 

17 Datamedia Porcan Holding Πληροφορική 
18 Delta Nomikos S.A. Merko Gida San. Ve Tic. A.S. Εμπόριο 
19 DES PEC Holding Desbil Teknoloji UrUnler Tic. 

A.s. Πληροφορική 

                                                 
121 Για τις εταιρείες βλέπε Τουρκία οικονομία εμπόριο επενδύσεις, Μάιος 2004, Σύνταξη  - 
Επεξεργασία στοιχείων Διονύσης Πρωτοπαππάς, Α’ Γραμματέας ΟΕΥ 
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α/α Επωνυμία Ελληνικής 
Εταιρείας 

Επωνυμία Τουρκικής 
Εταιρείας Δραστηριότητα

20 Domus  Κλειδαριές 
Ασφαλείας 

21 Δονάκης Ιωάννης Coffee Club Istanbul Ith. Ihr. 
Ltd. sti Εμπόριο 

22 ΕΜΚΑΤ   Γεωργικές 
Εφαρμογές 

23 EFG EUROBANK 
Ergasias 

TEKFENBANK A.S. Τράπεζα 

24 

Eurodrip S.A. 

Eurodrip Damla Sulama ve Tic. 
A.Ş. 

Παραγωγή και 
εμπορία 
συστημάτων 
άρδευσης 

26 Freshline Homemade 
Cosmetics 

 Φυσικά Καλλυντικ

27 Friesland Hellas S.A. Friesland Gida Ticaret A.S. Εμπορία τροφίμων
28 P.N. Gerolymatos S.A. GENESİS İLAÇ VE SAĞLIK 

ÜRÜNLERİ A.Ş. Φαρμακευτικά 

29 Golden Agent A.S. Golden Agent II Tekstil Tic. 
A.Ş. 

Εμπόριο 
ενδυμάτων 

30 Grecian Magnesite S.A. AKDENIZ MINERAL 
KAYNAKLARI A.Ş. Μεταλλεία 

31 Ηellas Can  subsidiary Κουτιά 
Αλουμινίου 

32 Ηπειρωτική – Υδραϊκή  Simena Travel Group (STG) 
Cruises Κρουαζιέρες 

33 Ιnformatics subsidiary Πληροφορική 
34 Informer AEBE Informer AEBE Πληροφορική 
35 Intergo Env. Techn. 

Waste. Mgmt. 
INTERGEO Cevre Teknolojileri 
San. Ve Tic. Ltd. Sti. Υπηρεσίες Υγείας 

36 INTRACOM IT Services 
S.A. 

GANTEK Bilgisayar 
Danışmanlık Ser.Tic.A.Ş. Πληροφορική 

37 
INTRALOT S.A. 

Inteltek İntenet Teknoloji 
Yatırım ve Danışmanlık Tic. 
A.Ş. 

Τυχερά παίγνια 

38 INTRASOFT A.E.  Πληροφορική 
39 Kalopodas – Siliotis – 

Ardali  
Omega Tarim Gida San. Ve Tic. 
Ltd. Sti. Τρόφιμα 

40 
Καμπέσος Συμεών  

OZTURK KAMPESOS SU 
URUNLERI ITH IHR DIs. TIC 
LTD. sTI 

Iχθυηρά 

41 Καρατζάς Μάρκος  Αsos IC ve Dis Tic, Ltd. sti Εμπόριο 
42 Kleeman Hellas S.A. Kleeman Asansör A.S. Ανελκυστήρες 
43 Κουμλής Νίκος Fioritex Tekstil Tic. Ltd. sti Εμπόριο 
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α/α Επωνυμία Ελληνικής 
Εταιρείας 

Επωνυμία Τουρκικής 
Εταιρείας Δραστηριότητα

44 Koutrotsios Ioannis Assos Commercial İth-İhr Gıda 
Paz. Ltd. Şti. Εμπόριο 

45 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. – 
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Petra A.S. Εμπορία μαρμάρου

46 Λεοντάρης Κλεόβ. (33), 
Αυγίδης Παναγ.(33%) 

Intek Isi Makina Elektrik 
Elektronik San. Tic. A.s.  Εμπόριο 

47 
LINOMEDIA S.A. 

LINOMEDIA BASKI - 
YAYINCILIK SISTEMLERI 
SAN.ve TIC. A.S. 

Ολοκληρωμένα 
εκτυπωτικά 
συστήματα 

48 MAKAN S.A. Metropolitan Gıda San.Tic. Ltd. 
Şti. Εμπόριο καφέ 

49 Leaf Tobacco A. 
Michailidis Group 

Boromik Tütün Sanayi Ve Tic. 
A.Ş. Καπνά 

50 Μαλισσόβας Ευάγγελος Ιntug Deri San Tic. Ltd. Sti.  
51 

Μάνος Νικ. (50%) – 
Μάνος Εμμ. (47%) 

E. N. Manos Tetkik ve Hasar 
Tespit Tic. Ltd. Sti. 

Σύμβουλοι 
Έργων, 
ασφαλιστικές 
μελέτες 

52 Μαρινάκης Παρασκευάς  Meandros Hediyelik Esya Tic. 
Ith. Tespit Tic. Ltd. Sti.    Εμπόριο 

53 Μαρκεζίνης Ανδρέας  ACM World Kimya San Ve. Tic. 
Ltd. Sti. Eμπόριο 

54 ΜΟDA BAGNO – 
INTERNI – Ververis 

Moda Bagno İç ve Diş Tic. İnş. 
Tur.San.A.Ş. 

Εισαγωγή και 
εμπορία επίπλων 
και ειδών μπάνιου

55 Μπέσι Γιώργος (69%) – 
Μπέσι Κάρεν (31%) 

Kontuar Maritim George Besi 
Vapur Acent Ltd. Sti.  

Εμπόριο – 
Ναυτιλιακό 
Πρακτορείο 

56 National Bank of Greece 
A.S. 

Finansbank A.S. Υπηρεσίες - 
Τράπεζα 

57 Nireus S.A. ILKNAK SU ÜRÜNLERİ 
SAN.VE TİC.AŞ  Ιχθυοκαλλιέργειες

58 ΝOVA BANK SITE BANK Τράπεζα 
59 Παναγιώτης Ιωάννης  Profilas San. Mam. Ith. Ihr. Ltd. 

sti Εμπόριο 

60 Παρθενών Α.Ε.  Εμπορία 
Τροφίμων  

61 
Palatiana Bros - Palaplast 
S.A. 

Palaplast İzmir Plastik 
San.Tic.A.Ş. 

Πλαστικοί 
σωλήνες και 
συστήματα 
άρδευσης 

62 P.E.T. Hellas Ltd. – 
Nestos 

Akdeniz Yaş Gıda ve 
Konservecilik San. Ve Tic. Şti. 

Eπεξεργασία 
λαχανικών - 
κονσερβοποιείο 
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α/α Επωνυμία Ελληνικής 
Εταιρείας 

Επωνυμία Τουρκικής 
Εταιρείας Δραστηριότητα

63 Πετρόπουλος Δημήτριος  Shark Makina Ins Tur Den Nak. S
Ve. Tic. Ltd. Sti. 

Εμπόριο 

64 Πετρόπουλος Πέτρος ΑΒΕΤeknojen Guc Sistemleri San. Ve
Tic. A.s. 

Εμπόριο 

65 Pilotseal PLC (H.B.) % Οι
Παπαθανασίου 

Golden Agent II Tekstil A.s. Εμπόριο 

66 PLANET-ERNST & 
YOUNG S.A. 

Planet Ernst & Young Bilisim 
Danismanlik Egitim ve Tic. A.S.

Σύμβουλοι 
επιχειρήσεων 

67 ΠΛΕΞΑΚΟ Α.Ε. PLEKSIPLAS Plastik ve Kaucuk 
Endustrisi A.S. 

Παραγωγή 
ενισχυμένων 
πλαστικών σωλήνω

68 Polychem Plastics S.A. Mardav A.Ş. Πλαστικά 
69 Πουλιάδης & Συνεργάτες  Πληροφορική 
70 RIDENCO S.A. Ridenco Tekstil San. ve Tic. 

A.Ş. Έτοιμα ενδύματα

71 Sarantis S.A. Sarantis Turkiye A.S. Καλλυντικά 
72 SATO S.A. TCC The Chair Company Έπιπλα 
73 S & B Industrial Minerals 

S.A. 
PABALK MADEN A.Ş. Εξόρυξη περλίτη 

74 S & B Industrial Minerals 
S.A. 

SABA Madencilik San.ve 
Tic.A.Ş. 

Επεξεργασία 
περλίτη 

75 Sea Farm Ionian  IKNANK Iχθυοκαλλιέργειες
76 Σέγκος   Βερνίκια  
77 Σούλης ΑΕ ORMA – SOULIS A.s. Εμπόριο 
78 Swift A.B. % E.E.  Kόλλες 
79 Themeliodomi S.A. 40% 

- ΕΞΑΝΤΑΣ 20% 

Εxantas Istanbul Consultancy 
Ltd. 

Eταιρεία 
Συμβούλων για 
Κατασκευές  

80 Thraki Plastics S.A. Thrace Teknik Ambalaj Sanayi 
& Ticaret A.S. 

Πλαστικά δοχεία 
για τρόφιμα 

81 Ζαφειράκης Γεώργιος  GUnes Konaklama Hizm. Ve 
Tic. A.s. 

Υπηρεσίες 
Εστίασης 

82 Velti – Net S. A.  Joint - Venture Πληροφορική - 
internet 

83 Violmet  Λυπάσματα 
84 Voulis Gedeon S.A.  Εμπορία χημικών
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3ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΓΟΝΟΤΑ  -  ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 Σεπτέμβριος 1959: Η Τουρκία καταθέτει αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), λίγες βδομάδες μετά από την ελληνική αίτηση 

σύνδεσης.   

 12 Σεπτεμβρίου 1963: Υπογράφεται η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ – Τουρκίας, η 

λεγόμενη Συμφωνία της Άγκυρας( δύο χρόνια μετά την αντίστοιχη συμφωνία με 

την Ελλάδα), η οποία έχει ως σκοπό την δημιουργία τελωνειακής ένωσης μεταξύ 

Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και την τελική ένταξη σε αυτή.  

 1 Δεκεμβρίου 1964: Τίθεται σε εφαρμογή η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΟΚ – 

Τουρκίας.  

 23 Νοεμβρίου 1970: Η Συμφωνία της Άγκυρας πιστοποιήθηκε με την υπογραφή 

ενός Πρόσθετου(Additional) Πρωτοκόλλου το οποίο τέθηκε σε ισχύ 1η 

Ιανουαρίου 1973 - όριζε το χρονοδιάγραμμα (από δώδεκα έως εικοσιδύο χρόνια) 

για την κατάργηση δασμών και ποσοστώσεων στα αγαθά κυκλοφορίας μεταξύ 

Τουρκίας και ΕΟΚ. 

 30 Ιουνίου 1973: Υπογράφεται Συμπληρωματικό(Complementary) Πρωτόκολλο 

προετοιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την συγκρότηση της 

τελωνειακής ένωσης.   

 Νοέμβριος 1979: Η κυβέρνηση Ετσεβίτ υποβάλλει αίτηση παγώματος όλων των 

τουρκικών υποχρεώσεων έναντι της ΕΟΚ. Η Κοινότητα παγώνει με τη σειρά της 

και τις δικές της υποχρεώσεις έναντι της Τουρκίας όπως περιγράφονται στη 

Συμφωνία Σύνδεσης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο. 

 30 Ιουνίου 1980: Αναθέρμανση των σχέσεων ΕΟΚ – Τουρκίας με την υπογραφή 

νέας Συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου 

Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) – Τουρκίας. 

 12 Σεπτεμβρίου 1980: Στρατιωτικό Πραξικόπημα στην Τουρκία που οδηγεί στο 

πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΚ. 

 14 Απριλίου 1987: Η Τουρκία υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ.  

 18 Δεκεμβρίου 1989: Αρνητική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αίτηση ένταξης της Τουρκίας στην ΕΟΚ.  

 5 Φεβρουαρίου 1990: Η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής οριστικοποιείται από 

το Συμβούλιο Υπουργών. 

 Ιανουάριος 1992: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΕΚ -  Τουρκίας.  
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 6 Μαρτίου 1995: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οριστικοποιεί τη Συμφωνία για την 

Τελωνειακή Ένωση μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η 

Ελλάδα αποσύρει το βέτο της με αντάλλαγμα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 

για την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 1ο εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της 

Διακυβερνητικής διάσκεψης. Υπογράφεται η Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης 

Τουρκίας – ΕΚ. 

 13 Δεκεμβρίου 1995: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικυρώνει την Συμφωνία 

Τελωνειακής Ένωσης με την Τουρκία με ισχύ από 1.1.1996. 

 Δεκέμβριος 1997: Στην Συνάντηση Κορυφής του Λουξεμβούργου, η Τουρκία 

δηλώνει έτοιμη για να γίνει μέλος της Ε.Ε.. Όμως, στο συμβούλιο αποφασίζεται 

ότι η Τουρκία δεν πληροί όλες τις πολιτικές και οικονομικές  προϋποθέσεις για να 

εξετασθεί το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων προσχώρησης.  

 Δεκέμβριος 1999: Το Συμβούλιο Κορυφής στο Ελσίνκι αναγνωρίζει επίσημα την 

Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ε.Ε. στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες 

υποψήφιες χώρες.  

 Μάρτιος 2001: Το Συμβούλιο Υπουργών υιοθετεί την προσχώρηση συνεργασίας 

μεταξύ Ε.Ε. – Τουρκία. / Η Τουρκική Κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό της 

Πρόγραμμα για την υιοθέτηση του Κοινοτικού Κεκτημένου.   

 Σεπτέμβριος 2001: Η βουλή της Τουρκίας υιοθετεί μια σημαντική μεταρρύθμιση 

με σκοπό την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης122.  

 Αύγουστος 2002: Η βουλή της Τουρκίας ξεκινάει την διαδικασία εισαγωγής των 

μεταρρυθμίσεων για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τα 

πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.  

 13 Δεκεμβρίου 2002: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αποφασίζει ότι 

εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2004, μετά από την υπόδειξη της 

                                                 
122Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης στις 13 Δεκεμβρίου 2002 καθορίστηκαν τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης τα οποία έπρεπε να ικανοποιήσουν οι χώρες πριν την προσχώρησή τους. 
Έχουν τρεις συνιστώσες: 

i) Πολιτική Σταθερότητα: σταθερούς θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων,  

ii) Οικονομικά Σταθερότητα: λειτουργική οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης της 
ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης,  

iii) Κοινοτικό Κεκτημένο: ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων ενός μέλους, συμπεριλαμβανομένης 
της υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Θα πρέπει να διαθέτουν δημόσια 
διοίκηση ικανή να εφαρμόζει και να διαχειρίζεται τη νομοθεσία της ΕΕ στην πράξη και 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις να αποδεχθεί τους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και 
νομισματικής ένωσης. www.europa.eu 
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Επιτροπής, αναγνωρίσει ότι η Τουρκία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης, η Ε.Ε. θα ανοίξει τις πύλες των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, οι 

αρχηγοί της Ε.Ε. συμφωνούν να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν την συνεργασία 

τους στην Τελωνειακή Ένωση Ε.Ε. – Τουρκίας όπως επίσης και να προσφέρουν 

στην Τουρκική κυβέρνηση αυξημένη προ-ενταξιακή οικονομική βοήθεια. 

 Μάιος 2003: Το Συμβούλιο των Υπουργών επανεξετάζει τις αρχές, τις 

προτεραιότητες, τους άμεσους στόχους και τις συνθήκες για την προσχώρηση της 

Τουρκίας στην Ε.Ε..  

 Ιούλιος 2003: Υιοθέτηση επανεξέτασης του εθνικού προγράμματος για το 

Κοινοτικό Κεκτημένο. 

 Οκτώβριος 2004: Η Επιτροπή παρουσιάζει τις συστάσεις της για την πρόοδο της 

Τουρκίας όσον αφορά την ένταξή της στην Ε.Ε. συνοδευόμενες από το έγγραφο για 

τα θέματα που προκύπτουν από την προοπτική ένταξης της Τουρκίας. 

 17 Δεκεμβρίου 2004: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ορίζει τις προϋποθέσεις για το 

άνοιγμα των διαπραγματεύσεων της προσχώρησης της Τουρκίας. 

 Μάιος 2005: Διορισμός του Υπουργού Ali Babacan ως κύριο διαπραγματευτή με 

την Ε.Ε.. 

 Ιούνιος 2005: Η Επιτροπή ενστερνίζεται την πρότασή της για μια επανεξέταση 

της πράξης προσχώρησης μέσω ενός διαλόγου ανοιχτής κοινωνίας ανάμεσα στην 

Ε.Ε. και τις υποψήφιες χώρες. Ο διάλογος αυτός έχει ειδικό επίκεντρο ενδιαφέρον 

την Τουρκία, καθώς το κράτος αμοιβαίας γνώσης είναι ιδιαίτερα ασθενές – 

αδύναμο με αυτή την χώρα. 

 3 Οκτωβρίου 2005: Το Συμβούλιο αποφασίζει την έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων μεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε.. Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι οι 

διαπραγματεύσεις έχουν στόχο την ένταξη αλλά είναι ανοιχτές, αφήνοντας το 

παράθυρο για την δημιουργία ειδικής σχέσης ανοιχτό. 

 Οκτώβριος 2005: Έναρξη της διαδικασίας για την αναλυτική εξέταση του 

Κοινοτικού Κεκτημένου. 

 Δεκέμβριος 2005: Το Συμβούλιο υιοθετεί μια επανεξεταζόμενη προσχώρηση της 

Τουρκίας. 

 Νοέμβριος 2006: Η Επιτροπή αποδέχεται την Communication του Συμβουλίου 

για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. 

 11 Δεκεμβρίου 2006: Η Επιτροπή παγώνει μερικώς τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. 
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