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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΑΘΗΝΑ, 26/11/2019) 

«Ελλάδα και Αφρική: Προοπτικές Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης» 

 

 

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 

Είναι ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση, 

με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την ίδρυση 

του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. 

 

Με παραδοσιακούς εμπορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, 

ειδικά με τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο,  

 

Και σημαντική παρουσία της ελληνικής Διασποράς, ειδικά στην 

υποσαχαρική Αφρική και φυσικά την Αίγυπτο,  

 

Η Ελλάδα είχε πάντα σεβασμό, γνώση και πίστη στις 

προοπτικές ανάπτυξης των αφρικανικών χωρών. 
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Η δημιουργία εταιρικών σχέσεων, στη βάση ισοτιμίας και 

σεβασμού, υπήρξε πάντα, στο κέντρο της πολιτικής της 

ελληνικής Πολιτείας με τις αφρικανικές χώρες. 

 

Το γεγονός, λοιπόν, ότι η Αφρική αναγνωρίζεται, πλέον, από 

όλους, ως ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη, δεν μπορεί παρά να 

μας γεμίζει ικανοποίηση. 

 

Έχοντας αλλάξει οριστικά και δυναμικά πια σελίδα, μακριά 

από τις μέρες τις οικονομικής κρίσης, 

Με μια νέα κυβέρνηση προσηλωμένη στην ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις, 

Και την αναπτυξιακή δυναμική των αφρικανικών χωρών να 

αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στους παγκόσμιους 

οικονομικούς δείκτες, 

Είναι πια ώρα να επενδύσουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των 

οικονομικών μας σχέσεων, με αμοιβαίο όφελος για την 

ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών μας. 
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα το 2018:  

 

 6 από τις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες 

παγκοσμίως, ανήκουν στην Αφρική.  

 5 από τις 10 πρώτες χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις 

στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι, 

επίσης, από την Αφρική. 

 

Ο συνδυασμός νέων αγορών και πλειοψηφίας ενεργού 

πληθυσμού στις αφρικανικές χώρες, προσφέρει σημαντικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ειδικά, αν συγκριθεί με τους 

χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς. 

 

Την ίδια στιγμή,  

 

Η διάδοση της καινοτομίας και η αύξηση των επενδύσεων 

είναι απαράβατοι όροι, για να καταπολεμηθεί η φτώχεια και η 

μετανάστευση, που αποστερεί την Αφρική από το πιο 

δυναμικό κομμάτι της. Είναι καιρός να επενδύσουμε στην 

ενεργοποίηση των πολιτών των αφρικανικών χωρών, να τους 

ενισχύσουμε και να τους ενδυναμώσουμε, ώστε να πάρουν το 

μέλλον στα χέρια τους. Να παράξουν πλούτο, για τις χώρες 

τους και για τις οικογένειες τους. Να προχωρήσουμε πέρα από 

τη λογική της αρωγής, στη λογική της δημιουργίας θέσεων 
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εργασίας που έρχεται μέσα από την ανάπτυξη ανθρώπων και 

επιχειρήσεων. Και η ψηφιακή εποχή μας ευνοεί, δίνοντας στην 

ατομική επιχειρηματικότητα νέα δυναμική. 

Η Ελλάδα βλέπει την Αφρική ως ένα χώρο ευκαιριών 

ανάπτυξης και προκοπής.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο,  

 

Η Αφρική έχει ρόλο και θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό της 

ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται 

για την ουσιαστική αναβάθμιση των οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεών της με τις αφρικανικές χώρες. Οι 

παραδοσιακά καλές μας σχέσεις και οι μεγάλες αναπτυξιακές 

προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα και επιχειρήσεις, 

εγγυώνται την ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών συνεργασιών 

που θα συμβάλλουν στην δημιουργία πλούτου και θέσεων 

εργασίας.  

Παραμένουμε η 1η δύναμη στη ναυτιλία, ενεργειακή και 

εμπορική πύλη στη Ν.Α Μεσόγειο. Διαθέτουμε τομείς και 

προϊόντα που ενδείκνυνται για την δημιουργία συμπράξεων 

τόσο μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όσο για την 

κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων από την Ευρώπη και την 

Αφρική. 
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Και είμαστε ήδη παρόντες. Η ελληνική επιχειρηματική 

παρουσία σε χώρες όπως η Νιγηρία, η Κένυα, η Ν. Αφρική, η 

Αιθιοπία είναι ήδη σημαντική. Έχουμε, λοιπόν, την βάση πάνω 

στην οποία μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω δράσεις σε 

τομείς όπως: οι υποδομές-κατασκευές, η μεταποίηση, οι ΑΠΕ, 

οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, οι υπηρεσίες 

υγείας, η ναυτιλία, η γεωργία. 

 

Για να μπορέσουμε, ωστόσο, να επιτύχουμε τα παραπάνω, 

χρειαζόμαστε τον δίαυλο εκείνο, που θα φέρει σε επαφή τις 

ελληνικές επιχειρήσεις με τους ομολόγους τους στην 

αφρικανική ήπειρο. Η δημιουργία και ανάπτυξη των 

κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και 

αφρικανικών παραγωγών και επιχειρήσεων, είναι ο κρίσιμος 

παράγοντας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονομικής 

συνεργασίας μεταξύ μας. 

 

Αυτό είναι και το ζητούμενο των προσπαθειών μας, από 

πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών. Η αξιοποίηση όλων των 

εργαλείων οικονομικής διπλωματίας για την δημιουργία ενός 

δικτύου που θα υποστηρίζει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη 

προϊόντων και επιχειρήσεων.   

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος μας είναι το περιορισμένο, 

ομολογουμένως, δίκτυο των εθνικών μας Αρχών στην 
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αφρικανική ήπειρο, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση 

επιχειρηματικών αποστολών, να αποτελέσει αυτόν τον κρίσιμο 

δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και αφρικανικών 

επιχειρήσεων.  

Η στενή συνεργασία των ελληνικών Αρχών με τους 

επαγγελματικούς φορείς και τα διμερή επιμελητήρια, ειδικά 

με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική σε αυτή την προσπάθεια. 

 

Το έργο του Επιμελητηρίου είναι διαχρονικά πολύτιμο, αφενός 

ως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, ενισχύοντας το ενδιαφέρον 

των ελληνικών επιχειρήσεων για την Αφρική, αφετέρου ως 

βασικός εταίρος στην υλοποίηση επιχειρηματικών αποστολών. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε, για παράδειγμα, την συνδιοργάνωση 

από τον ΣΕΒ, τον ΣΕΒΕ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο, 

επιχειρηματικής αποστολής στη Ζάμπια και την Τανζανία τον 

επόμενο μήνα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. 

 

Είναι καιρός να στρέψουμε τη ματιά μας προς την Αφρική και 

να οικοδομήσουμε, πάνω στις παραδοσιακά καλές μας σχέσεις 

σεβασμού και φιλίας, αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες στην 

οικονομία και το εμπόριο. Η ποιότητα και η καινοτομία των 

ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων και οι μεγάλες 
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ευκαιρίες ανάπτυξης αγορών στις αφρικανικές χώρες μας 

δείχνουν τον δρόμο.  

 

Σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια, δεσμεύομαι ότι και εμείς 

από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών θα σταθούμε αρωγοί και 

θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του 

Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου. 

 

Σας ευχαριστώ 


