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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην υποσαχάρια Αφρική
στους κλάδους ενέργειας, τεχνολογίας και κατασκευών
Ειδική εκδήλωση συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιµελητήριο
Εµπορίου και Ανάπτυξης, για τις ευκαιρίες επιχειρηµατικής και επαγγελµατικής
δραστηριοποίησης σε µια ήπειρο, στην οποία ήδη δαπανώνται 45 δισεκατοµµύρια δολάρια σε
υποδοµές ετησίως, ενώ εκτιµάται πως για να ανταποκριθεί στις πραγµατικές αναπτυξιακές
ανάγκες, το νούµερο αυτό θα πρέπει να υπερβεί τα 90 δισεκατοµµύρια κατ` έτος για µία
δεκαετία τουλάχιστον. Τα 2/3 αυτού του ποσού αφορούν σε σχεδιαζόµενες επενδύσεις και το
1/3 σε εργασίες συντήρησης.
Η σχετική ενηµερωτική εσπερίδα µε τίτλο "Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας στους τοµείς
ενέργειας,
τεχνολογίας
και
κατασκευών
στην
Υποσαχάρια
Αφρική"
θα
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 17.00, στο αµφιθέατρο του
Τµήµατος (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο υποστήριξης της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Αξίζει να αναφερθεί πως σύµφωνα µε στοιχεία του Ελληνο-Αφρικανικού Επιµελητηρίου, στην
αφρικανική ήπειρο βρίσκονται οι πρώτες έξι ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες παγκοσµίως,
ενώ κατά µέσο όρο, οι οικονοµία της ηπείρου εµφανίζει σταθερό ρυθµό ετήσιας ανάπτυξης της
τάξεως του 4% τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα 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
του βιοτικού επιπέδου.
Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές εταιρίες λόγω της ύφεσης οδηγούν στην
αναζήτηση νέων αγορών, συνεργασιών και συµπράξεων και η Υποσαχάρια Αφρική µπορεί να
αποτελέσει πρόσφορη διέξοδο τόσο για τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών όσο και για την
παραγωγική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.
Στην εσπερίδα θα γίνει, πρώτον, µια γενική παρουσίαση για την πορεία της οικονοµίας των
χώρων της Υποσαχάριας Αφρικής, την πολιτική κατάσταση και εκτιµήσεις για µελλοντικές
εξελίξεις και δεύτερον, παρουσιάσεις από επιχειρηµατίες που έχουν πλούσια εµπειρία στους
κλάδους των κατασκευών, τεχνολογίας και ενέργειας,
τις δυνατότητες συµπράξεων µε
τοπικούς εταίρους, τις προοπτικές κλπ.
*Επισυνάπτεται η πρόσκληση µε το πρόγραµµα της εκδήλωσης και τον κατάλογο των οµιλητών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16:30‐17:00
17:00‐17:20

Προσέλευση
Χαιρετισμοί
κ. Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ
κ. Βασίλης Τακάς, Αντιπρόεδρος Ελληνο‐Αφρικανικού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Ανάπτυξης

17:20‐18:30

1ο Μέρος
«Η Αναδυόμενη Αφρική: Δυναμικές αγορές, επιχειρηματικές ευκαιρίες»
κ. Δημήτριος Λακασάς, CEO, Olympia Electronics AE

“Africa at a Glance & World Bank”
κ. Αντώνης Μαυρίδης, Μέλος ΔΣ Ελληνο‐Αφρικανικού Επιμελητηρίου
Εμπορίου και Ανάπτυξης
«Ευρωπαϊκά Προγράμματα για χώρες της Αφρικής»
κ. Δημήτρης Γαλάνης Director International Group, PLANET AE
18:30‐19:40

2ο Μέρος
Συντονιστής κ. Ιωάννης Βαρσαδάνης, Διευθύνων Εταίρος Δικηγορικής
Εταιρείας, Μέλος ΔΣ του ΕλληνοΑφρικανικού Επιμελητηρίου
«Τεχνολογία στην υπηρεσία της ανάπτυξης στην Αφρική»
κ . Ανδρέας Διαμαντέας, Διευθυντής Τραπεζικής και Οικονομικών
INTRASOFT International
«Εμπειρίες και προκλήσεις στην Υποσαχάρια Αφρική»
κ. Μάριος Πατσαλίδης, Chief Business Development Officer, J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
«Ο ενεργειακός τομέας στην Αφρική: Τάσεις και προοπτικές»
κ. Ευάγγελος Καμάρης, Διευθυντής Ανάπτυξης για την Αφρική, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

19:40‐20:00

Ερωταπαντήσεις – Συζήτηση

20:00‐20:30

Κοκτέιλ – Κατ` ιδίαν συζητήσεις

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα ∆ελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του, www.tkm.tee.gr,
στο link, Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

