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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Ετήσια συνάντηση Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στην 

Σιγκαπούρη  (13-16 Μαΐου 2021) 

 

  

 Η Σιγκαπούρη θα φιλοξενήσει τον επόμενο Μάιο την Ετήσια 

Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic 

Forum – W.E.F.). Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 13 -16 

Μαΐου 2021. Το Φόρουμ, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο  

αποτελεί σημείο συνάντησης των κορυφαίων Πολιτικών, 

Επιχειρηματικών και Ακαδημαϊκών κύκλων με τους συμμετέχοντες να 

‘’διαπραγματεύονται’’ πιεστικά παγκόσμια ζητήματα. 

 Ανακοινώνοντας την απόφασή του να μετατοπίσει το ετήσιο 

φόρουμ από την Ελβετία εν όψει της έκτασης και της σοβαρότητας 

της επιδημίας του Covid-19 στην Ευρώπη, το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ (WEF) δήλωσε στις 6/12 ότι η εκδήλωση στη Σιγκαπούρη 

"θα είναι το πρώτη Παγκόσμια Συνάντηση που θα ασχοληθεί με την 

παγκόσμια ανάκαμψη από την Πανδημία". Οι εκπρόσωποι του 

Φόρουμ δήλωσαν ότι η απόφαση για πραγματοποίηση του στην  

Σιγκαπούρη έγινε με κριτήριο την καλύτερη δυνατότητα υλοποίησης 

του υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας 

παγκοσμίως. 

 Σύμφωνα με τους διοργανωτές "Η Ειδική Ετήσια Συνάντηση 

2021 θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, καθώς, για πρώτη φορά από 

την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας, θα συναντηθούν από κοντά 

ηγέτες των Επιχειρήσεων, των Κυβερνήσεων και  των εκπροσώπων 

της Κοινωνίας των Πολιτών. Η συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

απαιτείται περισσότερο από ποτέ για την ανοικοδόμηση της 
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εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση των σφαλμάτων που 

εμφανίστηκαν το 2020. "  

 Είναι η δεύτερη φορά που η συνάντηση του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί εκτός της Ελβετίας από 

τότε που ξεκίνησε να πραγματοποιείται, το 1971 και η πρώτη φορά 

που θα πραγματοποιηθεί στην Ασία. Η πρώτη εκτός Ελβετίας 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2002, για να δείξει  

την αλληλεγγύη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001. Το 2022 το Φόρουμ θα 

επιστρέψει στο Νταβός της Ελβετίας. 

 Το Ετήσιο Φόρουμ θα περιλαμβάνει – για πρώτη φορά – 

ψηφιακή πλατφόρμα η οποία και θα επιτρέψει μεγαλύτερη 

συμμετοχή εν μέσω της πανδημίας. Κατά την περίοδο της  συνήθους 

περιόδου της  «Εβδομάδας του Νταβός», το Φόρουμ θα 

πραγματοποιήσει μια εικονική εκδήλωση από τις 25 έως τις 29 

Ιανουαρίου. Το Φόρουμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του, θα 

φιλοξενήσει επίσης, μια παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τη 

συμμετοχή της τεχνολογίας στην διακυβέρνηση (global technology 

governance) στο Τόκιο τον Απρίλιο του 2021. 

Στην περσινή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της 

Ελβετίας τον Ιανουάριο, συμμετείχαν άνω των 3.000 

προσκεκλημένων.  

 Η Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης δήλωσε τη Δευτέρα (7 

Δεκεμβρίου) ότι η απόφαση του W.E.F. αντικατοπτρίζει την 

εμπιστοσύνη του στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19 από την 

χώρα. Σύμφωνα με την Σιγκαπουριανή Κυβέρνηση, η απόφαση του 

Φόρουμ έρχεται ως συνέχεια της επιτυχούς εφαρμογής 

Πρωτοκόλλων Υγείας σε συναντήσεις και συνέδρια μεγάλης 

κλίμακας, όπως η Διεθνής Ενεργειακή Εβδομάδα της Σιγκαπούρης 

(Singapore International Energy Week). Τα Πρωτόκολλα Υγείας  

περιλαμβάνουν συστηματικούς ελέγχους και τεστ κατά την άφιξη και 

κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων καθώς και ανίχνευση επαφών με 
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την χρήση νέων τεχνολογιών, ενώ συμμορφώνονται επίσης με τα 

αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

 Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, η  

απόφαση του W.E.F. αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς 

κοινότητας στον μέχρι τώρα χειρισμό της πανδημίας από τη 

Σιγκαπούρη, ενώ η επιτυχής εκτέλεση τέτοιων Συνεδρίων υψηλού 

επιπέδου. θα βοηθήσει στην ανάδειξη της χώρας ως κορυφαίου 

παγκόσμιου επιχειρηματικού κόμβου. 

 

 
 

 


