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                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
 ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Enterprise Singapore  
(16/7/2019), τον Ιούνιο 2019 οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης  κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις της τελευταίας τριετίας 
εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων και μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρονικών ειδών. Η πτώση ήταν 
γενική, με τις εγχώριες  μη πετρελαϊκές εξαγωγές (Nodx) στις βασικές αγορές της Σιγκαπούρης να καταγράφουν μεγάλες 
μειώσεις. Ο όγκος των εγχώριων μη πετρελαϊκών εξαγωγών σημείωσε πτώση κατά 15,9% σε σχέση με τον Μάιο του 
2018-πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από το Μάρτιο του 2016 (16%). Οικονομικοί αναλυτές συμπληρώνουν ότι η 
μετεξέλιξη του εμπορικού πολέμου των ΗΠΑ-Κίνας σε τεχνολογικό πόλεμο θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Σιγκαπούρη  να 
αντιμετωπίζει συνεχείς πιέσεις και παράπλευρες απώλειες. Η μείωση των εξαγωγών προς τις βασικές αγορές της 
Σιγκαπούρης ήταν εντυπωσιακή: πτώση 23,3% στην Κίνα, 34,7% στην Ταϊβάν και 24,8% στο Χονγκ Κονγκ, ενώ μόνο οι 
εξαγωγές προς τις ΗΠΑ παρέμειναν θετικές. Οι μειωμένες εξαγωγές μη νομισματικού χρυσού, ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων και εξειδικευμένων μηχανημάτων είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου συναλλαγών με την Κίνα. Η 
πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της Β.Α Ασίας οφείλεται στην οικονομική επιβράδυνση της Κίνας αφενός και στον 
εμπορικό πόλεμο αφετέρου, γεγονότα τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη των γειτονικών οικονομιών και, με τη σειρά 
τους, τη ζήτηση για τις εξαγωγές της Σιγκαπούρης. Άλλες ασιατικές οικονομίες, όπως η Ν. Κορέα, η Ινδονησία και η 
Ταϊβάν, σημείωσαν επίσης μείωση των εξαγωγών τους τελευταίους μήνες σε αντίθεση με το Βιετνάμ,  το οποίο φαίνεται 
να επωφελείται από την εκτροπή της εφοδιαστικής αλυσίδας, του εμπορίου και των επενδύσεων από την Κίνα, προς τις 
χώρες της Ν.Α Ασίας.  Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξαγωγές προς την ASEAN υποχώρησαν κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών, 
κατά 31,4% τον περασμένο μήνα μετά την πτώση κατά 16,3% τον Απρίλιο. Αυτός ήταν ο τρίτος συνεχής μήνας   διψήφιας 
πτώσης του τομέα, η οποία φαίνεται να προκαλείται από την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης σε smartphones και 
υπολογιστές καθώς και από την επιβολή κυρώσεων των ΗΠΑ στη Huawei, γεγονός που αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε 
εκτροπή της  αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρονικών ειδών, η οποία μπορεί να πιέσει ακούσια τις βιομηχανίες ημιαγωγών 
και δίσκων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα των εξαγωγών ηλεκτρονικών ειδών της Σιγκαπούρης. 
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 18/06/2018 
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 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ-Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ. Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης 
εξουσιοδοτημένων οικονομικών διαχειριστών  (Mutual Recognition Arrangement (MRA) of Authorised Economic Operator 
programmes), υπεγράφη στις 28/6/2019 , μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων Σιγκαπούρης και Ν. Ζηλανδίας. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Αρχής Τελωνείων Σιγκαπούρης στη συμφωνία προβλέπεται η υιοθέτηση και  αναγνώριση  κοινών 
προτύπων ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού, τα οποία θα εφαρμόζουν εταιρείες πιστοποιημένες από τις δύο χώρες. 
Για τις εταιρείες που υιοθετούν κοινά πρότυπα ασφαλείας προβλέπεται ταχύτερος εκτελωνισμός των αγαθών καθώς και 
μειωμένες επιθεωρήσεις εγγράφων και φορτίων στα σύνορα των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Σύμβουλο της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ν. Ζηλανδίας, κ. Perry, η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις των δύο 
χωρών, επιτρέποντας τον απλουστευμένο εκτελωνισμό των διαπιστευμένων εξαγωγέων, οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται 
ως «χαμηλού κινδύνου» στα σύνορα, παρέχοντας στις τελωνειακές διοικήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των 
διακινούμενων προϊόντων. Υπενθυμίζεται ότι   η Σιγκαπούρη είναι ένας από τους 10 πρώτους εμπορικούς εταίρους της 
Ν.Ζηλανδίας με πολλές επιχειρήσεις της τελευταίας να δραστηριοποιούνται στη Ν.Α Ασία χρησιμοποιώντας τη 
Σιγκαπούρη ως βάση, ενώ το 2018  ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου άγγιξε τα 4 δις  SGD. ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 
28/06/2018 
                                     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ηλεκτρονική προσφορά θέσεων εργασίας στο διαδίκτυο στη Σιγκαπούρη 
σημείωσε αύξηση 16% σε ε.β. το Μάιο, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας παροχής online υπηρεσιών προσλήψεων 
Monster.com. Ο Δείκτης Απασχόλησης της Monster (MEI) μετρά τη δραστηριότητα ηλεκτρονικής δημοσίευσης θέσεων 
εργασίας, οι οποίες καταχωρούνται μηνιαίως από την Monster.com. Καταγράφει τις βιομηχανίες και τα επαγγέλματα που 
παρουσιάζουν την υψηλότερη και χαμηλότερη ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.  Σύμφωνα με τη Monster, τον  Μάιο 
κυριάρχησαν οι κλάδοι υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και outsourcing, οι οποίες είδαν τις προσλήψεις στο 
διαδίκτυο να αυξάνονται κατά 42%, αφού είχαν ελαφρώς υποχωρήσει τον Απρίλιο. Ακολούθησαν οι βιομηχανίες 
τραπεζών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ασφαλίσεων (BFSI), οι οποίες σημείωσαν αύξηση 27%.  Το ποσοστό 
στελέχωσης μέσω διαδικτύου για τις βιομηχανίες  BFSI στη Σιγκαπούρη ξεπέρασε την ανάπτυξη της Μαλαισίας και των 
Φιλιππίνων, οι οποίες σημείωσαν ετήσια αύξηση 14% και 17% αντίστοιχα, σύμφωνα με τη Monster.com. Οικονομολόγοι 
και λογιστές είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση για το μήνα Μάιο στη Σιγκαπούρη και στις Φιλιππίνες, σημειώνοντας διψήφια 
ετήσια αύξηση 17% και 25% αντίστοιχα. Οι επόμενοι τομείς με αυξημένη ζήτηση στη Σιγκαπούρη ήταν η διαφημιστική 
βιομηχανία, η έρευνα αγοράς, οι δημόσιες σχέσεις, ο κλάδος των ΜΜΕ και η ψυχαγωγία, οι οποίοι σημείωσαν αύξηση 
23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από τους 14 κλάδους της βιομηχανίας που παρακολουθούνται από το MEI, 
σχεδόν όλοι σημείωσαν αύξηση στις ηλεκτρονικές προσλήψεις, εκτός από τους τομείς παραγωγής / μεταποίησης και 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ζήτηση των επαγγελμάτων από το χώρο της τεχνολογίας /τηλεπικοινωνιών, ήταν η 
υψηλότερη, με ετήσια αύξηση 28%. Η ζήτηση τουριστικών επαγγελμάτων αυξήθηκε κατά 14%, ενώ  η ζήτηση για 
επαγγελματίες στον τομέα υγείας αυξήθηκε 8 % σε ε.β.. Τέλος η ζήτηση για επαγγελματίες στον χώρο του real estate 
υποχώρησε κατά  5%  σε ε.β.. (ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 28/06/2018) 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ-ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ Διήμερη επίσκεψη στη Σιγκαπούρη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του 
Τουρκμενιστάν κ.  Berdimuhammedow στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε Business Forum και υπεγράφησαν 
εφτά Μνημόνια Οικονομικής Συνεργασίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους των δύο χωρών, οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης 
προς το Τουρκμενιστάν έχουν πενταπλασιαστεί από το 2016, γεγονός το οποίο καταδεικνύει το ολοένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον συνεργασίας σε διμερές επίπεδο. Για τη Σιγκαπούρη το Τουρκμενιστάν αποτελεί μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής Ασίας, με ρυθμό ανάπτυξης στο 6% το τ.ε. (Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης), 
διαθέτει τεράστιους φυσικούς πόρους και έχει αναπτύξει ελκυστικά κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οι 
επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης ήδη διερευνούν τη συνεργασία με εκείνες του Τουρκμενιστάν στους τομείς των χημικών 
και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι κύριες εξαγωγές της Σιγκαπούρης στο Τουρκμενιστάν περιλαμβάνουν μηχανήματα και 
εξοπλισμό, ορυκτά καύσιμα και καουτσούκ. Το συνολικό διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ Σιγκαπούρης και 
Τουρκμενιστάν ανήλθε σε 43,4 εκ. SGD, αποτελώντας ένα αμελητέο ποσοστό στο σύνολο του διεθνούς εμπορίου της 
Πόλης Κράτους. Οι επενδύσεις στο Τουρκμενιστάν αποτελούν το βασικό μοχλό διαφοροποίησης της οικονομίας, καθώς   
υπερβαίνουν το 30% του ΑΕΠ, με τις ΞΑΕ να αγγίζουν το 13% (16 δις. SGD), σύμφωνα με τον κ. Gylyjov, αντιπρόεδρο του 
υπουργικού συμβουλίου του Τουρκμενιστάν (ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 27/08/2018)  

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ IBERDROLA ΑΠΟ ΤΗΝ PAVILION ENERGY. Σε στρατηγικής σημασίας εξαγορά προχώρησε η Pavilion Energy, 
θυγατρική της Temasek Holdings, εξαγοράζοντας το χαρτοφυλάκιο της Iberdrola της Ισπανίας για την προμήθεια 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), στις 20/6/2019. Η θυγατρική της Pavilion Energy Trading & Supply αναμένεται να 
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καταβάλει στην Iberdrola (Iberdrola Generación και Iberdrola Generación España) 115 εκ. ευρώ (176,2 εκ. USD), σύμφωνα 
με πληροφορίες της Εθνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ισπανίας. Ωστόσο, η τελική αξία της συναλλαγής θα 
οριστικοποιηθεί μετά την τελική αποτίμηση της αξίας του μεταφερόμενου αποθέματος LNG κατά την ημερομηνία θέσης 
σε ισχύ της συμφωνίας, την 1/1/2020. Η Iberdrola είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή σκακιέρα, μία από τις 
σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας και ένας από τους μεγαλύτερους (σε όρους κεφαλαιοποίησης) 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Ο όμιλος είναι παρών σε πολλές χώρες και παρέχει ενέργεια σε πάνω 
από 100 εκ. καταναλωτές κυρίως στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Scottish Power), τις ΗΠΑ (AVANGRID), τη Βραζιλία 
(Neoenergia) και το Μεξικό. Με 34.000 εργαζόμενους και περιουσιακά στοιχεία άνω των 113 δις., παρουσίασε έσοδα 
ύψους 35,0759 δις ευρώ και καθαρό κέρδος 3,014 δις. ευρώ το 2018. Η Pavilion Energy διαθέτει μια πλήρως 
ολοκληρωμένη ενεργειακή μονάδα, η οποία περιλαμβάνει πρωτογενείς επενδύσεις, παγκόσμιο εμπόριο LNG, 
μεταφορά/διακίνηση και βελτιστοποίηση προϊόντων. Το χαρτοφυλάκιο εξαγοράς, περιλαμβάνει περίπου 4 εκ. τόνους 
ετησίως των μακροχρόνιων συμβάσεων πώλησης και προμήθειας LNG της Iberdrola. Η συμφωνία  εκχωρεί στη Pavilion 
Energy's  τα δικαιώματα μακροπρόθεσμης επαναεριοποίησης περίπου 2 εκ. τόνων ετησίως στον τερματικό σταθμό LNG 
του Ηνωμένου Βασιλείου, την πρόσβαση επαναεριοποίησης στη χωρητικότητα του διασυνοριακού αγωγού Ισπανίας-
Γαλλίας, καθώς και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων χρονοναύλωσης  στο  καινούριο δεξαμενόπλοιο MEGI LNG.  
Ταυτόχρονα οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην προμήθεια φ.α. από την Pavilion Energy για την αγορά της Ισπανίας μέσω 
της Iberdrola Generación Espana (ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 28/06/2018) . 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (start up).  Η Σιγκαπούρη απορρόφησε το 25% του συνολικού κεφαλαίου (5,99 
δις USD)  που επενδύθηκε στην Ν. Ασία σε εταιρείες τεχνολογίας το α΄ εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με έκθεση της 
κοινοπραξίας Cento Ventures, ενώ την ίδια περίοδο κατεγράφη ρεκόρ υπογραφής σχετικών συμβολαίων. Η αύξηση της 
επενδυτικής δραστηριότητας σε πρώιμο στάδιο ενισχύθηκε εν μέρει από συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν από  
νέους επιταχυντές και εκκολαπτήρια, όπως η Antler, η Skala και η Accelerating Asia. Τα 5,99 δις USD που επενδύθηκαν 
ήταν 28% χαμηλότερα από τα 8,31 δις USD την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ο ετήσιος όγκος επενδύσεων για το τ.ε. 
αναμένεται να συμπίπτει με το προηγούμενο έτος, καθώς μεγάλης κλίμακας νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η Grab, η 
Gojek, η Traveloka και η Tokopedia εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικά κεφάλαια. Στη Σιγκαπούρη εμφανίζονται 
καινούριες νεοσύστατες εταιρείες στο προσκήνιο με στόχο την προσέλκυση 100 εκ USD,  ενώ  οι ώριμες νεοσύστατες, 
όπως η εταιρεία logistics Ninja Van, η πλατφόρμα Fave, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Taiger της Σιγκαπούρης και η 
Carousell, η εταιρεία μόδας της Ταϋλάνδης  Pomelo και η ινδονησιακή Fintech RupiahPlus, αναμένεται να προσελκύσουν 
κεφάλαια άνω των 100 εκ.  USD. Επίσης κατεγράφησαν για το ίδιο διάστημα 332 συμβόλαια τεχνολογικής συνεργασίας, 
σχεδόν διπλάσια από τα 177 την ίδια περίοδο πέρυσι, λόγω της αρχικής επενδυτικής δραστηριότητας. Οι επενδύσεις στο 
Βιετνάμ ανήλθαν στο 17% των συνολικών εισροών της Ν.Ασίας κατά το α΄ εξάμηνο, από 5% πέρυσι, καθώς αποδίδουν οι 
ώριμες νεοσύστατες όπως η Tiki, η VNPay και η Vntrip. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στο fintech, στην  εφοδιαστική 
αλυσίδα και στην υγειονομική περίθαλψη καθώς έχουν αναδειχθεί στους πιο χρηματοδοτούμενους τομείς. Οι 
επενδύσεις Fintech στη Σιγκαπούρη σχεδόν τετραπλασιάστηκαν από το προηγούμενο έτος σε 453 εκ.  USD.  
(ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES  17/8/2019) 

3Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Σιγκαπούρη είναι το τρίτο πιο ισχυρό κέντρο 
ανάπτυξης και διαχείρισης δεδομένων στο κόσμο και το πρώτο στην περιοχή της Ν.Ασίας, σύμφωνα με έκθεση της 
Cushman & Wakefield's. Συγκεκριμένα, η Σιγκαπούρη ανήλθε στη 3η θέση από την 7η το 2017, σε σύνολο 37 χωρών, στις 
οποίες αξιολογήθηκαν δείκτες όπως η διασυνδεσιμότητα (5G), η ευκολία στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
η πολιτική σταθερότητα, οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, ο μειωμένος κίνδυνος φυσικών καταστροφών, η ενέργεια 
και η ασφάλεια, παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες των κέντρων δεδομένων. Επιπλέον 
τα κέντρα δεδομένων στη Σιγκαπούρη επωφελούνται από τη γεωγραφική θέση της χώρας για την εξυπηρέτηση 
περιφερειακών πελατών όπως Μαλαισία, Ινδονησία και Ταϋλάνδη. Το Facebook επενδύει περίπου 1,4 δις USD στην 
κατασκευή κέντρου δεδομένων, το οποίο θα λειτουργήσει το 2022, ενώ η Equinix, η Digital Realty, η ST Telemedia και 
τουλάχιστον άλλες δύο εταιρείες εκμετάλλευσης έχουν εξασφαλίσει χώρους από την JTC Corporation για την κατασκευή 
κέντρων δεδομένων. Η Cushman & Wakefield εκτιμά ότι η ταχύτητα ψηφιοποίησης και η αύξηση της ζήτησης για 
υπηρεσίες cloud θα καταστήσουν τη Ν. Ασία, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά για εγκατάσταση κέντρων  δεδομένων 
στα επόμενα πέντε χρόνια. Εταιρείες όπως το Google, ο Alibaba Group και οι υπηρεσίες Amazon Web Services έχουν τα 
τελευταία χρόνια επεκτείνει το αποτύπωμα του cloud infrastructure για να διευκολύνουν τα σχέδια επέκτασής τους. Οι 
ΗΠΑ  είναι το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων με μέγεθος αγοράς 17,2 δις USD, αλλά η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
αναμένεται να ανέλθει στην κορυφαία θέση ήδη το 2021. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς της Ασίας-Ειρηνικού για τα 
κέντρα δεδομένων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 28 δις USD μέχρι το 2024, μεγαλύτερο από το μέγεθος της αγοράς 
των ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να αγγίξει ύψους 23,4 δις  USD ΗΠΑ. (ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 20/08/2019) 
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LINDE GAS SINGAPORE -EXXONMOBIL ASIA PACIFIC.  Σε επένδυση ύψους 1,4 USD προχώρησε η εταιρεία  κατασκευής 
ενεργειακών υποδομών και παραγωγής αερίου σύνθεσης, Linde, στο νησί Jurong. Το συγκρότημα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2023 και, αφορά σε επέκταση  της ήδη υπάρχουσας δομής της εταιρείας στο Jurong, ενώ αναμένεται να 
τετραπλασιάσει τη δυνατότητα παραγωγής και προμήθειας σε υδρογόνο κι αέριο σύνθεσης. Μέσω της επένδυσης αυτής 
υποστηρίζεται η δυναμικότητα του ολοκληρωμένου μεταποιητικού συγκροτήματος της ExxonMobil Asia Pacific, η οποία 
θα είναι ο κύριος πελάτης της Linde (εκτός από τα διυλιστήρια Σιγκαπούρης). Η  Linde έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 
ύψους 200 εκ. USD στη Σιγκαπούρη τα τελευταία χρόνια και το υπό κατασκευή έργο συγκαταλέγεται στις τρεις 
σημαντικότερες επενδύσεις στη Πόλη-Κράτος για το 2019, συμπεριλαμβανομένης της GSK και της Dayson. Μέσω της 
επένδυσης η ExxonMobil θα αυξήσει την παραγωγή και αποθήκευση ποιοτικών λιπαντικών και  καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο και τη δυνατότητα διαχείρισης υπολειμμάτων πετρελαίου καύσης, καλύπτοντας έτσι τον 
κανονισμό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για καθαρά καύσιμα στις θάλασσες. Ειδικότερα η Linde θα 
λαμβάνει από τα βαρέλια της ExxonMobil, τα βαρέα υπολείμματα και μέσω διαδικασίας αεριοποίησης, κατά την οποία 
παράγεται υδρογόνο και άλλα προϊόντα θα τα επιστρέφει στην ExxonMobil. Η νέα εγκατάσταση θα προσθέσει περίπου 
70 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στο ήδη υπάρχον εργατικό δυναμικό της Linde Gas Singapore, το οποίο 
ανέρχεται  σε 240 εργαζόμενους. (ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 27/8/2019). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΙΓΚΠΑΠΟΥΡΗΣ  
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (16.07.2019). Πραγματοποιήθηκε στις 16.07.2019 
εκδήλωση για την προώθηση των Γεωγραφικών Ενδείξεων της ΕΕ στη Σιγκαπούρη με την υποστήριξη της εδώ 
Αντιπροσωπείας  ΕΕ και των κ-μ ΕΕ. Η Ελλάδα είχε μία δυναμική παρουσία στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Ως προς τους 
ομιλητές συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΣΕΒΓΑΠ κ. Αποστολόπουλος ο οποίος παρουσίασε τη μοναδικότητα της ΓΕ φέτα και 
η κ. Ντώκου από το Αποστακτήριο Κατσάρος (Τύρναβος),  η οποία παρουσίασε τη ΓΕ «ούζο». Στο πάνελ της εκδήλωσης το 
οποίο απαρτιζόταν από «χρήστες» ΓΕ στη Σιγκαπούρη κατόπιν σχετικής μας πρότασης στην εδώ Αντιπροσωπεία, η οποία 
τελικά υιοθετήθηκε, συμμετείχε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Classic Fine Food (πρόκειται για μεγάλη εταιρεία 
διανομής στην ΝΑ Ασία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία στα τοπικά σουπερμάρκετ διακινεί τη φέτα Μινέρβα  και το 
γιαούρτι ΦΑΓΕ, www.classicfinefoods.com ), κ. Taubi. Η επιτυχία της εκδήλωσης, από ελληνικής πλευράς στηρίχθηκε στον 
καλό συντονισμό και τη συνεργασία της Πρεσβείας με τους εμπλεκόμενους φορείς από την Ελλάδα (ΣΕΒΓΑΠ, ΣΕΑΟΠ, 
ΥΠΑΑΤ, Συνεταιρισμός Μαστιχοπαραγωγών Χίου και Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Μεγάρων «Γεράνια») αλλά και των 
τοπικών διανομέων ελληνικών διατροφικών προϊόντων (BAKALAKI RESTAURANT & BLU KOUZINA RESTAUTANT), ώστε τα 
προϊόντα να συλλεχθούν εγκαίρως τηρουμένων των υποδείξεων της εδώ Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, η οποία ενέκρινε 
την προβολή  αποκλειστικά προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.   
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ SPECIALTY FINE FOOD ASIA (17-19/7/2019). Μέσω της ελληνικής εταιρείας 
διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων GREAT TRADE EXHIBITIONS (https://greatexhibitions.gr ) συμμετείχαν στη φωτεινή 4η 
Specialty Fine Food Asia τέσσερις εταιρείες τροφίμων και ποτών από την Ελλάδα. Οι ελληνικές εταιρείες είχαν την 
ευκαιρία να προβάλουν τα προϊόντα τους σε εμπορικούς αντιπροσώπους και εισαγωγείς της Σιγκαπούρης, αλλά και στο 
καταναλωτικό κοινό. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παραγωγικές επιχειρηματικές συναντήσεις, οι 
οποίες είχαν προγραμματισθεί από τους διοργανωτές και το Γραφείο ΟΕΥ. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων η Πρεσβεία 
τιμήθηκε με αναμνηστική πλακέτα από τους διοργανωτές  (Montgomery Asia) για τη συμβολή της στη προβολή της  
έκθεσης.  Επίσης έπειτα από ειδική συμφωνία της GREAT TRADE EXHIBITIONS και των διοργανωτών παραχωρήθηκε στη 
Πρεσβεία ειδικός χώρος στην έκθεση για την προβολή των Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ελλάδος σε συνέχεια της 
εκδήλωσης της προηγούμενης ημέρας. Επι τρεις ημέρες προβλήθηκαν και δοκιμάστηκαν παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα 
(ΓΕ) όπως φέτα, ελαιόλαδο, ελιά Καλαμάτα, ούζο, Μαστίχα Χίου, Ρετσίνα Μεγάρων και οίνος Λήμνος. 

 


