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Χαιρετισμός 

 

Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) 

κα. Κατερίνα Τζιτζινού   

στην ημερίδα με θέμα: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Σ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ    

 ΣΤΗΝ  ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ» 

  

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019  

 

Κυρίες και Κύριοι, (λοιπές προσφωνήσεις) 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, ευχαριστώ θερμά τον κ. Γιάννη 
Πατσιαβό, Senior Manager του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, τον κ. Bασίλη Τακά, Επίτιμο Πρόξενο Ν. Αφρικής στη Θεσσαλονίκη 
& Αντιπρόεδρο Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου για την ευγενική τους 
πρόσκληση να είμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην Υποσαχάρια Αφρική. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον κο. Βλαχογιάννη 
για τη φιλοξενία του στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ και τον κο Λουφάκη του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για τη πολύτιμη συνεργασία για τη 
διοργάνωση της ημερίδας αυτής. 

  

Κυρίες και Κύριοι, 

Απ’ ότι διαβάζουμε όλοι στις διεθνείς μελέτες, η Υποσαχάρια Αφρική αποτελεί 
ανερχόμενη δύναμη στην παγκόσμια οικονομία και πολλές μελέτες επισημαίνουν ότι 
αρκετές από τις χώρες της περιοχής προσφέρουν σημαντικές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες σε συγκεκριμένους τομείς λόγω των αναγκών  για εκσυγχρονισμό 
υποδομών, τεχνολογική εξέλιξη και γενικότερα, αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου. 

Η Υποσαχάρια Αφρική διαθέτει τεράστια ανεκμετάλλευτη καλλιεργήσιμη γη, 
ενεργειακές πηγές, όπως είναι τα πολύ σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, μεγάλες δυνατότητες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. μόνον 
το 5% της υδροηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται), διαθέτει ορυκτά και πολύτιμα 
μέταλλα (π.χ η Μποτσουάνα διαθέτει το 22% των παγκόσμιων αποθεμάτων σε 
διαμάντια, η Νότιος Αφρική το 90% της πλατίνας και 12% του χρυσού). Επίσης, η 
Υποσαχάρια Αφρική εμφανίζει και την ταχύτερη αύξηση πληθυσμού. Το 2050 το ¼ 
του πληθυσμού της γης θα είναι Αφρικανοί, με κυρίαρχη την νεολαία. Και βέβαια οι 
δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού είναι απέραντες.  

Επομένως, η Υποσαχάρια Αφρική εξελίσσεται σε προνομιακό πεδίο 
δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων στους τομείς ενέργειας, κατασκευών και 
τεχνολογίας. 
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Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει διαφόρων μορφών χρηματοδοτήσεις 
στην Αφρική, και έχει συστήσει το EU-Africa Infrastructure Trust Fund το οποίο 
χρηματοδοτεί επενδύσεις σε υποδομές. 

Λαμβάνοντας τέλος υπόψιν και το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρίες έχουν δεχτεί 
έντονες πιέσεις λόγω της ύφεσης γεγονός που τις οδηγεί στην αναζήτηση νέων 
αγορών, συνεργασιών και συμπράξεων διαπιστώνουμε ότι η Υποσαχάρια Αφρική 
μπορεί να αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο τόσο για τις εξαγωγές προϊόντων και 
υπηρεσιών όσο και για την παραγωγική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.  

Θα παρακολουθήσουμε τη σημερινή ημερίδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
ευελπιστώντας ότι στο τέλος της θα υπάρξει επαρκής δικτύωση μεταξύ μας, για την 
ανάληψη σημαντικών επιχειρηματικών δράσεων στις προαναφερόμενες χώρες . 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Καλή επιτυχία.   


