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Επιχειρηματικό Forum ΗΠΑ - Αφρικής (16.12.2022). 

 

Με σχετική ανακοίνωση του (16/12), το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (DoC/ Department of 

Commerce) ενημερώνει σχετικά με τη διεξαγωγή του Επιχειρηματικού Forum ΗΠΑ – Αφρικής 

“The U.S. - Africa Business Forum”, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 40 αρχηγοί 

κρατών, 50 αντιπροσωπείες αφρικανικών κρατών καθώς και 250 αφρικανικές και αμερικανικές 

εταιρείες, με σκοπό την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου και των 

επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης 

στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

 

Το Forum διεξήχθη για πρώτη φορά έπειτα από διακοπή έξι ετών, ενώ συνδιοργανώθηκε από 

το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ, το Εμπορικό Επιμελητήριο ΗΠΑ (US Chamber of Commerce) 

και το Εταιρικό Συμβούλιο για την Αφρική (Corporate Council on Africa), παράλληλα με την 

πρωτοβουλία της α/ κυβέρνησης υπό τον τίτλο “Prosper Africa”, στο πλαίσιο της οποίας 

πρόκειται να διατεθούν περισσότερα από $ 15 δισ. για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών 

ΗΠΑ - Αφρικής.  

 

Κατά την ολοκλήρωση του Forum, ο Πρόεδρος Biden ανακοίνωσε τη νέα πρωτοβουλία “DTA/ 

Digital Transformation with Africa" για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αφρικανικών κρατών, 

την επέκταση της πρόσβασης σε ψηφιακά μέσα και την ενίσχυση του αλφαβητισμού, 

επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση των στόχων αυτών συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη και 

δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Η Υπουργός Εμπορίου ΗΠΑ κα Raimondo, με σχετική δήλωσή της, παρότρυνε τις α/ εταιρείες 

να εκμεταλλευτούν τις νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν στην Αφρική 

ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, την ύπαρξη ζώνης 

ελεύθερων συναλλαγών σε ολόκληρη την ήπειρο την και τη νέα, δραστήρια γενιά 

επιχειρηματιών. Επιπλέον, επεσήμανε ότι αρκετές αφρικανικές κυβερνήσεις θεωρούν τις 

εταιρείες ΗΠΑ πιθανούς εταίρους, ιδίως σε τομείς όπως η υλοποίηση υποδομών, η ψηφιακή 

οικονομία, η υγειονομική περίθαλψη, οι πράσινες μορφές ενέργειας και οι καινοτόμες 

βιομηχανίες. 

 

Σημειώνεται ότι του εν θέματι Επιχειρηματικού Forum προηγήθηκε το Forum ΗΠΑ - Αφρικής 

για το Διάστημα (U.S. Africa Space Forum), όπου ο Α/ Αν. Υπουργός Εμπορίου, κ. Graves, 

επεσήμανε τη σημασία της δραστηριοποίησης στο διάστημα για την οικονομική ανάπτυξη της 

Αφρικής, ιδίως με την αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και του διαστημικού εμπορίου 

σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του Forum για το Διάστημα 

υπεγράφησαν από τη Νιγηρία και τη Ρουάντα οι Συμφωνίες Artemis Accords, βάσει των οποίων 

θεσπίζεται ένα κοινό πλαίσιο οδηγιών για την υπεύθυνη εξερεύνηση του διαστήματος. 

Περαιτέρω, αναφορικά με το Επιχειρηματικό Forum ΗΠΑ - Αφρικής, ο Αναπληρωτής Υπουργός 



δήλωσε ότι με τη συνεισφορά επιχειρήσεων, επενδυτών, μελών της αφρικανικής διασποράς 

και αρχηγών κρατών, ΗΠΑ και Αφρική βρίσκονται πλέον εγγύτερα στην επίτευξη των στόχων 

συνεργασίας τους. 

 

Συναφώς, στο εν θέματι Forum συμμετείχαν επίσης η Εμπορική Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ 

(USTR), κα. Tai και ο Γενικός Γραμματέας της AfCFTA (African Continental Free Trade Area), 

κ. Mene, οποίοι συνυπέγραψαν σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ - AfCFTA, ενώ επί μέρους 

συμφωνίες υπεγράφησαν μεταξύ εκπροσώπων α/εταιρειών και αφρικανικών κρατών.  

 

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντός του 2023 το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ θα 

επιδιώξει, στο πλαίσιο του Forum, τη συνομολόγηση περισσότερων μνημονίων συνεργασίας 

με χώρες εταίρους, τη δρομολόγηση νέων επισκέψεων υψηλού επιπέδου, καθώς και την 

εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και αφρικανικών κρατών. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ. Ανακοίνωση DoC:  

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/12/us-africa-business-forum-begins-

new-chapter-us-africa-commercial.   
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