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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
Σιγκαπούρη
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUSFTA (ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 24.01.2019)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 24.01.2019 η δεύτερη εκδήλωση με αφορμή την υπογραφή
της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης. Η εκδήλωση οργανώθηκε από
την εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων
Σιγκαπούρης (Singapore Business Federation) και συμμετείχε επίσης το εδώ Ευρωπαϊκό
Επιμελητήριο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας
Σιγκαπούρης για τα οφέλη και τις προοπτικές συνεργασίας με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από
την εφαρμογή της ΣΕΣ. Την εκδήλωση προλόγισαν η Πρέσβυς της εδώ Αντιπροσωπείας
ΕΕ, κα Plinkert, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιμελητηρίου, κ. Donato και ο Εκτελεστικός
Διευθυντής του Singapore Business Federation (SBF) κ. Ho Meng Kit.
Η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Σιγκαπούρης (SBF) αποτελεί κορυφαίο οικονομικό
όργανο της χώρας, το οποίο υπερασπίζεται τα συμφέροντα της επιχειρηματικής κοινότητας
της Σιγκαπούρης στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και των βιομηχανικών
σχέσεων, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 όταν και ιδρύθηκε, έχοντας αρχικά τη μορφή
Επιμελητηρίου. Υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης και
μετεξελίχθηκε σε Ομοσπονδία, στην οποία, έκτοτε, συμμετέχουν υποχρεωτικά οι εταιρείες
που έχουν έδρα στη Σιγκαπούρη με κεφάλαιο εκκίνησης ύψους, 500.000 SGD (380.000
ευρώ) και άνω. Αριθμεί 25.800 εγγεγραμμένα μέλη, μεταξύ αυτών κορυφαίες τοπικές και
ξένες επιχειρήσεις και επιμελητήρια (μεταξύ αυτών:International Chamber of Commerce,
European Chamber of Commerce, American Chamber of Commerce in Singapore).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε επιλεγμένες
θεματικές ενότητες όπως δημόσιοι διαγωνισμοί, τελωνειακές διευκολύνσεις, πιστοποιητικά
προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, φαρμακευτικός και
ιατρικός τομέας, τρόφιμα και ποτά. Υπό τον τίτλο «Business and Trade opportunities in…)
ακολούθησαν οι παρουσιάσεις για τις εμπορικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες των εξής
ευρωπαϊκών χωρών: Εσθονία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία,
Σουηδία, Ρουμανία, Φιλανδία, Βέλγιο, Ουγγαρία.
Την Ελλάδα παρουσίασε Διευθύνουσα Γραφείου ΟΕΥ Σιγκαπούρης, κα Βασιλική
Κουσκούτη, εστιάζοντας στους τομείς προσέλκυσης ξένων επενδύσεων συνδυάζοντας τα
οφέλη της Golden Visa (real estate, στρατηγικές επενδύσεις), του τουρισμού ως ατμομηχανή
της Ελληνικής οικονομίας, της ενέργειας, της ναυτιλίας, του ιατρικού τομέα και των
φαρμακευτικών προϊόντων, των ψηφιακών τεχνολογιών και των τροφίμων και ποτών.
Ταυτόχρονα έμφαση δόθηκε στα χρηματοδοτικά κίνητρα που προσφέρει ο νέος επενδυτικός
νόμος για τους ξένους επενδυτές. Ειδική αναφορά έγινε στο θέμα της παρουσίας της φέτας
PDO στην αγορά της Σιγκαπούρης και των παραπλανητικών προϊόντων με καταχρηστική
αναφορά στην ονομασία φέτα. Αναλύθηκαν τέλος οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές
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σχέσεις Ελλάδος-Σιγκαπούρης και οι προτεραιότητες της νεοσύστατης ελληνικής Πρεσβείας
στην Πόλη-Κράτος.
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