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Αξιότιμοι κύριοι Πρέσβεις, διακεκριμένοι επισκέπτες, κυρίες και κύριοι,  

Είναι τιμή μου που χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα, καθώς μου δίνεται η 

ευκαιρία να βρεθώ ανάμεσα σε ένα διακεκριμένο κοινό. Λυπάμαι που 

συζήτηση Νομοσχεδίου στη Βουλή δεν μου επιτρέπει να 

παρακολουθήσω τις εργασίες της ημερίδας. 

Ο στόχος της σημερινής ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις για τις ευκαιρίες και τις επιχειρηματικές συνεργασίες που 

υπάρχουν στην Κένυα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω την 

Αξιότιμη κυρία Πρέσβη της Κένυας κα Ζοζεφίν Γκάιντα και την πρόεδρο 

της Κενυάτικης Αρχής Επενδύσεων κα Άν Γουανγκάρι Κιρίμα Μουτσόκι 

που βρίσκονται σήμερα μαζί μας για αυτόν τον σκοπό.  

Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω τόσους Έλληνες επιχειρηματίες σήμερα εδώ, 

σε αυτήν την αίθουσα, και θα ήθελα να δηλώσω ότι το Υπουργείο 

Ανάπτυξης είναι εδώ για να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις εξαγωγικές 

τους δραστηριότητες και τις επενδύσεις τους στο εξωτερικό.  

Στη σημερινή ημερίδα μου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσω για το 

ανήσυχο Ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα και για τα Ελληνικά 

προϊόντα που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα υψηλότερης ποιότητας στον 

κόσμο. Επίσης, μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το επενδυτικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τις 

Κενυάτικες επιχειρήσεις.  

Η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διαχρονική της παρουσία, έχει αδιαμφισβήτητα 

συμβάλει καθοριστικά στο άνοιγμα δρόμων εμπορίου και οικονομικών 

συνεργασιών, γενικότερα.   

Πάνω από 10 χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις εξάγουν τα προϊόντα τους 

και τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις 

επενδύουν στο εξωτερικό, στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, στη 

Βόρεια Αφρική και αλλού.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενθαρρύνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιηθούν στην αλλοδαπή, καθώς επίσης ξένες επιχειρήσεις να 

επενδύσουν στη χώρα μας μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  



Την ίδια στιγμή, η Ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το 

επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας με τη δημιουργία 

ενός νέου θεσμικού πλαισίου.  

Έχουμε προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα 

της Ελληνικής οικονομίας. Το τοπίο της Ελληνικής αγοράς έχει ήδη 

αλλάξει. Έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές της νομοθεσίας, περιορίζοντας 

τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την είσοδο σε επαγγέλματα και 

κλάδους με στόχο να κάνουμε την ελληνική αγορά περισσότερο φιλική 

στις επιχειρήσεις.  

Προχωρούμε στη δημιουργία ενός εθνικού σήματος για τα ελληνικά 

προϊόντα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές μας που αφορούν 

την ποιότητα. Για εμάς, αποτελεί ακόμη ένα εργαλείο στην προσπάθειά 

μας να εξασφαλίσουμε καθώς επίσης και να αναδείξουμε διεθνώς την 

ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.   

Αξιότιμοι κύριοι Πρέσβεις, διακεκριμένοι επισκέπτες, κυρίες και κύριοι,  

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι μεταξύ των πλέον αξιόπιστων εξαγωγέων 

και επενδυτών παγκοσμίως.   

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία και 

μπορούν να δραστηριοποιούνται επιτυχημένα εκτός συνόρων στους 

τομείς της αγροτικής παραγωγής, των δομικών υλικών, των κατασκευών, 

του εμπορίου, των υπηρεσιών τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της υγείας 

και του φαρμάκου, των τηλεπικοινωνιών κ.λπ.   

Οι Έλληνες εξαγωγείς μεταφέρουν τα ποιοτικά προϊόντα τους παντού 

στην υφήλιο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα Ελληνικά προϊόντα, 

κυρίως από τον κλάδο των τροφίμων, όπως ελαιόλαδο, μέλι, τυρί φέτα, 

έχουν αυξήσει τα τελευταία χρόνια τις εξαγωγές τους.  

Παρά το γεγονός ότι δεν παράγονται σε τεράστιες ποσότητες, τα Ελληνικά 

προϊόντα, λόγω της υψηλής ποιότητας και μοναδικότητάς τους 

στοχεύχουν σε μία εξιδεικευμένη αγορά.  

Αξιότιμοι κύριοι Πρέσβεις, διακεκριμμένοι επισκέπτες, κυρίες και 

κύριοι,  

Θεωρώ σημαντικό να σας δω όλους στην επίσημη αποστολή 

επιχειρηματιών που θα γίνει στο Ναϊρόμπι στα μέσα Σεπτεμβρίου.  

Ο σκοπός της αποστολής είναι να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

Ελληνικών και Κενυάτικων επιχειρήσεων, η οποία θα ενισχύσει την 

πραγματική οικονομία της Ελλάδας και της Κένυας, αλλά θα 

ενδυναμώσει και τους φιλικούς δεσμούς των δύο χωρών.  



Από τις παραγωγικές δύο μέρες επιχειρηματικών συναντήσεων στο 

Ναϊρόμπι, περιμένουμε να συναφθούν συμφωνίες που θα αναδείξουν την 

εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Περιμένουμε να γίνετε πρωτοπόροι μίας νέας εθνικής προσπάθειας να 

οικοδομηθεί μία καλύτερη οικονομία. Μία οικονομία της ποιότητας, της 

παραγωγής, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας.   

Σας ευχαριστώ πολύ! 


