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Ντουμπάι, 13 Δεκεμβρίου 2021 

 
   

Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Δημιουργική Οικονομία (EXPO2020 Dubai, 7-9.12.2021) 

 

 Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO2020, πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο για τη 

Δημιουργική Οικονομία (World Conference on Creative Economy – WCCE) στο νέο εκθεσιακό χώρο εντός της 

EXPO2020, Dubai Exhibition Centre, την περίοδο 7-9 Δεκεμβρίου 2021. Το Συνέδριο ήταν υβριδικού χαρακτήρα, 

γεγονός που επέτρεψε στους συμμετέχοντες την αλληλεπίδραση όχι μόνο με φυσική παρουσία, αλλά και μέσω 

ψηφιακής πλατφόρμας. 

 Το WCCE διοργανώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Νεολαίας των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων, σε συνεργασία με τις αρχές της Ινδονησίας, η οποία είχε διοργανώσει το πρώτο Συνέδριο το 2018 και 

με την οποία τα ΗΑΕ υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για τη Δημιουργική Οικονομία τον Μάρτιο 2021. 

 Το Συνέδριο περιελάμβανε περισσότερους από 100 ομιλητές και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είχε ως 

στόχο να προσφέρει στους παράγοντες των κλάδων δημιουργικής οικονομίας μια πλατφόρμα για ανταλλαγή 

ιδεών, αναζήτηση αναδυόμενων ευκαιριών και δικτύωσης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης της 

δημιουργικής οικονομίας σε περιφερειακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Κατά τη διάρκεια του WCCE πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις υψηλού επιπέδου. Πρώτον, η 

«Συνάντηση Φίλων Δημιουργικής Οικονομίας (Friends of Creative Economy Meeting – FCE)» στις 7 Δεκεμβρίου 

και δεύτερον, η Υπουργική Συνάντηση στις 9 Δεκεμβρίου, υπό την Προεδρία της Υπουργού Πολιτισμού και 

Νεολαίας, κας Noura bint Mohammed Al Kaabi. 

 Κατά τη «Συνάντηση Φίλων Δημιουργικής Οικονομίας», υπήρξαν δια ζώσης ομιλίες από τη Γενική 

Γραμματέα της UNESCO, κα Audrey Azoulay, την κα Al Kaabi, καθώς και παρεμβάσεις μέσω 

μαγνητοσκοπημένων μηνυμάτων από τη Γενική Γραμματέα της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD), κα  Rebeca Grynspan και το 

Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property 

Organization – WIPO), κ. Daren Tang. Όλες οι παρεμβάσεις περιεστράφησαν γύρω από την αυξανόμενη σημασία 

της δημιουργικής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία, προτρέποντας παράλληλα τις χώρες να υποστηρίξουν 

και να αναπτύξουν τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς τους μέσω και της διεθνούς συνεργασίας. 

Παρόντα ήταν, επίσης, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από την Ινδονησία, το Μπαχρέιν, την Κολομβία και 

τη Τζαμάικα.  

 Κατά την Υπουργική Συνάντηση της 9ης Δεκεμβρίου, η κα Al Kaabi είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει 

απόψεις για τη δημιουργική οικονομία με περίπου 15 ομολόγους της από χώρες όπως Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, 

Ιορδανία, Κουβέιτ, Ινδονησία, Μαλδίβες, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Νιγηρία, Τζαμάικα, Φίτζι και Η.Π.Α.. 

 Στο Συνέδριο υπήρξε εκτενής παρουσίαση της εμιρατινής πολιτικής για τη Δημιουργική και Πολιτιστική 

Βιομηχανία, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα, εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική των ΗΑΕ στο συγκεκριμένο 

τομέα. Στην ειδική συνεδρία για τη Στρατηγική, η Υπουργός κα Al Kaabi και ο Υπουργός Οικονομίας Abdulla 
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bin Touq Al Marri ανέλυσαν τις κύριες πτυχές της. Βασικά σημεία της είναι η προσέλκυση ταλέντων μέσω 

κινήτρων (διευκόλυνση διαδικασιών δραστηριοποίησης και παροχή θεώρησης ελεύθερου επαγγελματία – 

freelance visa), η βελτίωση υποδομών και η ισχυρότερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής διαδικασίας. 

 Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχε, επίσης, η κόρη του Ηγεμόνα του Dubai, Sheikha Latifa bint 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Πρόεδρος της Αρχής Πολιτισμού και Τεχνών του Dubai (Dubai Culture) 

και μέλος του Dubai Council. Η Sheikha Latifa αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως η Δημιουργική Ζώνη Al 

Quoz, πρώτη από μια σειρά δημιουργικών ζωνών, η οποία στοχεύει να γίνει κόμβος καλλιτεχνών και σχεδιαστών, 

προσφέροντας κίνητρα όπως απαλλαγές από τέλη, μειωμένα ενοίκια και επιχειρηματική υποστήριξη για να 

βοηθήσει τους δημιουργικούς επιχειρηματίες να σταδιοδρομήσουν και να επιτύχουν και η Dubai Collection, η 

οποία συγκεντρώνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα δημόσια συλλογή 

που μπορεί να δει το κοινό του Dubai, επιτρέποντάς του να συνδεθεί πιο στενά με τη δημιουργική κοινότητα του 

εμιράτου. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος της Στρατηγικής για τη Δημιουργική Οικονομία του Dubai, η 

οποία ανακοινώθηκε τον παρελθόντα Απρίλιο και στοχεύει αφενός να διπλασιάσει τον αριθμό των επαγγελματιών 

του κλάδου μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια αφετέρου να καταστήσει το εμιράτο σε παγκόσμιο κορυφαίο κέντρο 

δημιουργικότητας και πολιτισμού.  

Σημειώνεται ότι η συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στο ΑΕΠ αυξήθηκε στο 2,7% 

το 2019, ενώ ο στόχος για την επόμενη δεκαετία είναι να φθάσει στο 5%. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 

περίπου 10.000 επιχειρήσεις, το 99% των οποίων είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συνήθως ατομικού 

χαρακτήρα. 
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