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 Ντουμπάι, 17 Οκτωβρίου 2021 

Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Φόρουμ για την Αφρική (13-14 Οκτωβρίου 2021) 
στο πλαίσιο της EXPO2020 

 

 Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 13-14 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Φόρουμ για την 

Αφρική (GBF-Africa). Το διήμερο φόρουμ  πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Σεΐχη Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum, Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των ΗΑΕ και Ηγεμόνα του Ντουμπάι, στο νέο Εκθεσιακό 

Κέντρο του Ντουμπάι (DEC) και οργανώθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ντουμπάι (DCC), σε 

συνεργασία με την Expo 2020.  

 Έχοντας ως κύριο θέμα Μετασχηματισμός Μέσω του Εμπορίου, το συγκεκριμένο φόρουμ, το 

οποίο διεξήχθη για έκτη φορά, είχε ως στόχο τη δημιουργία γεφυρών μεταξύ των ΗΑΕ και των αφρικανικών 

επιχειρηματικών κοινοτήτων και στη διερεύνηση ανεκμετάλλευτου εμπορικού και επενδυτικού δυναμικού. 

Επίσης, στο πλαίσιο των θεματικών συζητήσεων εξετάστηκαν μια σειρά προκλήσεων και ευκαιριών σε 

ολόκληρη την ήπειρο που έχουν προκύψει μετά τον Covid 19, καθώς και εμπορικές ευκαιρίες που 

δημιουργήθηκαν από την Αφρικανική Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA). 

 Παρουσία του Διαδόχου του Θρόνου του Ντουμπάι, Σεΐχη Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, την έναρξη του φόρουμ κήρυξε ο κ. Hamad Buamim, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 

Επιμελητηρίου του Ντουμπάι. Ο κ. Buamin υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της διασυνοριακής συνεργασίας 

στην ανακάλυψη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη Αφρική και επιβεβαίωσε τη 

δέσμευση του Επιμελητηρίου του Ντουμπάι για την οικοδόμηση στρατηγικών συνεργασιών με τους βασικούς 

παίκτες του αφρικανικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος και την ενθάρρυνση και υποστήριξη τοπικών και 

εθνικών εταιρειών να επενδύσουν σε αφρικανικές αγορές. 

 Περισσότεροι από 45 αρχηγοί κρατών, κορυφαίοι υπουργοί, υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι και σημαντικοί επιχειρηματίες από την Αφρική και τα ΗΑΕ συμμετείχαν στις εργασίες του 

φόρουμ. Μεταξύ αυτών, από εμιρατινής πλευράς, ο Σεΐχης Shakhboot Nahyan Al Nahyan, Υπουργός 

Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, η κα Reem Al Hashimy, Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ και 

Γενικός Επίτροπος της Expo 2020 Dubai, καθώς και ο Sultan Ahmed bin Sulayem, Πρόεδρος του Ομίλου και 

Διευθύνων Σύμβουλος της DP World.  

 Από αφρικανικής πλευράς, συμμετείχαν ο κ. Felix Tshisekedi Tshilombo, Πρόεδρος του Κονγκό, 

ο κ. Paul Kagame, Πρόεδρος της Ρουάντα, ο Δρ. Chiwenga, Αντιπρόεδρος της Ζιμπάμπουε, υπουργοί από τη 

Γκάνα, την Αγκόλα, την Αιθιοπία, την Ουγκάντα, τη Ζιμπάμπουε, τη Λιβερία, την Κένυα, τη Μποτσουάνα, την 

Ακτή Ελεφαντοστού, τον Μαυρίκιο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τον Νίγηρα, τη Σενεγάλη , Σεϋχέλλες, Κονγκό, 

Μαυριτανία, Σουδάν και το Λεσότο. 

 Η πρώτη ημέρα του Φόρουμ περιελάμβανε συνεδρίες που εξέτασαν μια ποικιλία ζητημάτων που 

αναδιαμορφώνουν τις αφρικανικές οικονομίες αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 



2 

 

περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, όπως η πρόσφατα τεθείσα σε ισχύ AfCFTA, καθώς και των 

προοπτικών για την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας ΗΑΕ-Αφρικής. 

 Κατά τη δεύτερη ημέρα του φόρουμ, οι συνεδρίες είχαν επίκεντρο το Ντουμπάι ως πρότυπο στον 

κλάδο logistics, στην ανάπτυξη υποδομών και στην παροχή λύσεων έξυπνων πόλεων που μπορούν να 

αναπαραχθούν σε αφρικανικές αγορές.  

 Σημειώνεται ότι το Ντουμπάι αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια την παρουσία του στην Αφρική 

μέσω συμφωνιών εξαγοράς και διαχείρισης λιμένων και ελεύθερων ζωνών, καθώς οι αφρικανικές αγορές έχουν 

στρατηγική σημασία για το Ντουμπάι. 

 Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του DCC, τα ΗΑΕ έχουν πραγματοποιήσει το 88% των ΑΞΕ από 

χώρες του ΣΣΚ στην Υποσαχάρια Αφρική κατά την τελευταία πενταετία, ενώ συνολικά 25.000 αφρικανικές 

εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο του Ντουμπάι. Ανάλογη ανοδική τάση παρουσιάζει και το 

εμπόριο του Dubai με την Αφρική, το οποίο ανήλθε το 2020 σε 50,7 δισεκ. Δολλάρια, εκ των οποίων τα 38 

δισεκ. Δολλάρια είναι με χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. 


