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1. Υπογραφή Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών

6. Απευθείας πτήσεις σε ΗΠΑ από Σιγκαπούρη.

και

Ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ω περιφερειακός
μεταφορικός κόμβος, η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε την
1 Νοεμβρίου την έναρξη απευθείας πτήσεων στον
τέταρτο έως τώρα προορισμό στις ΗΠΑ, το Σιάτλ, τον
Σεπτέμβριο του 2019. Στόχος της πολιτικής
επέκτασης των απευθείας πτήσεων προς ΗΠΑ του
εθνικού αερομεταφορέα της Σιγκαπούρης είναι η
διασυνδεσιμότητα κα η ευκολότερη επικοινωνία του
επιχειρηματικού κόσμου από την ΝΑ Ασία, την
Αυστραλία και τη ΝΑσία και τη ΒΑμερική. Αρχικά θα
πραγματοποιούνται τρείς πτήσεις εβδομαδιαίως και ο
στόχος είναι να αυξηθούν σε τέσσερεις. Με την
εισαγωγή των νέων πτήσεων στου Σιάτλ τον επόμενο
χρόνο, η συνολική συχνότητα προς τις ΗΠΑ από τη
Σιγκαπούρη θα
αυξηθεί σε 57 πτήσεις την
εβδομάδα, ενισχύοντας τις ήδη υπάρχουσες
απευθείας συνδέσεις με Ν. Υορκη, Λος Ατζελες και
Χιούστον.

Προστασίας

Επενδύσεων

ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ.

Υπεγράφησαν στις 19/10/2018, στις Βρυξέλλες στο
περιθώριο
της
Συνόδου
Κορυφής
ASEM
(ASEM12, 18-19/10/2018) η Συμφωνία Εταιρικής
Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) EE-Σιγκαπούρης, η
Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και η Συμφωνία
Προστασίας Επενδύσεων ΕΕ-Σιγκαπούρης. Οι
συμφωνίες υπεγράφησαν από τον Πρωθυπουργό
της Σιγκαπούρης, κ. Lee Hsien Loong και από
πλευράς ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβούλιου κ.Tusk και τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κο Junger. Η ΣΕΣ, μεταξύ
άλλων θα διευκολύνει περαιτέρω τη πρόσβαση των
ευρωπαϊκών εταιρειών και των εξαγωγών τους,
συμβάλλοντας στην αύξηση του διμερούς εμπορίου
ΕΕ-Σιγκαπούρης, ενώ θα ανοίξει το δρόμο στις
ευρωπαϊκές εταιρείες για συμμετοχή σε δημόσιους
διαγωνισμούς στη Σιγκαπούρη καθώς και, θα
μηδενίσει τα δασμολογικά και μη δασμολογικά
εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές.
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2.

Διεθνής
Σιγκαπούρη,

Διάσκεψη ΑΠΕ
30-31/10/2018.

(off-grid

δικτύων),

Το
Συνέδριο
διοργανώθηκε
από
τον
Διεθνή
Οργανισμό
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), ο οποίος
αριθμεί παγκοσμίως 159 μέλη και έχει σαν στόχο την
υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ
(Ατζέντα 2030) για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και

7.

Δοκιμαστικές
πτήσεις
εναέριου
ταξί
στη
Σιγκαπούρη. Δοκιμαστικές πτήσεις εναέριων ταξί

αναμένεται να ξεκινήσουν στη Σιγκαπούρη β΄εξάμηνο
2019. Πρόκειται για συνεργασία της γερμανικής
εταιρείας Volocopter με το Υπουργείο Μεταφορών, το
Συμβούλιο Οικονομικής Ανάπτυξης και την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας της Σιγκαπούρης (CAAS). Το
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ειδικότερα της ενέργειας. Την προηγούμενη της
έναρξης του Συνεδρίου υπεγράφη Συμφωνία
Συνεργασίας μεταξύ IRENA και ASEAN για την
επέκταση της ανάπτυξης ΑΠΕ και την προώθηση
μετάβασης σε ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον. Η
συμφωνία προβλέπει, IRENA και ASEAN να
συνεργαστούν στενά για τη διαμόρφωση ενός
ευνοϊκού περιβάλλοντος για «πράσινες» τεχνολογίες,
καθώς ένας φιλόδοξος στόχος της ASEAN έως το
2025, είναι το 23% της πρωτογενούς ενέργειας να
παράγεται από ΑΠΕ. Σύμφωνα με την IRENA, οι
εκτιμώμενες ετήσιες επενδύσεις ανέρχονται στα 27
δις USD και θα αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ της
ASEAN για τα επόμενα οκτώ χρόνια – πρόκειται για
μια δεκαπλάσια αύξηση του όγκου των επενδύσεων
σε σχέση με το 2016.

εναέριο ταξί Volocopter, μοιάζει με ελικόπτερο, αλλά
βασίζεται στην τεχνολογία Drone και μπορεί να
μεταφέρει μέχρι 160 κιλά σε απόσταση 30 χλμ. Έχει
σχεδιαστεί ειδικά για αστικά περιβάλλοντα και στη
Σιγκαπούρη θα δοκιμαστεί η δυνατότητα κάθετης
απογείωσης/προσγείωσης. Το Volocopter μπορεί να
πετάξει επανδρωμένο ή μη, με τηλεχειριστήριο ή
αυτόνομα. Η εταιρεία θα μεταφέρει στη Σιγκαπούρη
το τμήμα σχεδιασμού και μηχανικής
και
μακροπρόθεσμος στόχος της αποτελεί η απόκτηση
εμπορικής
άδειας για τις εναέριες μεταφορές
Volocopter.
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Αγορά πολυτελών κατοικιών στη Σιγκαπούρη.

8. Μεταφορά LNG από το λιμάνι της Σιγκαπούρης. H

Πρώτη κατατάσσεται η Σιγκαπούρη στην αγορά
πολυτελών κατοικιών το τρίτο τρίμηνο τ.ε., καθώς οι
τιμές αυξήθηκαν κατά 13%, λόγω της περιορισμένης
διάθεσης πολυτελών ακινήτων, εκτοπίζοντας από την
η
πρώτη θέση το Χόνγκ Κονγκ, το οποίο έπεσε στη 14
θέση, καθώς οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν με
μικρότερο ρυθμό (5,5%), σύμφωνα με τον παγκόσμιο
δείκτη Prime Global Cities του Knight Frank. Οι
πόλεις της Ευρώπης είχαν μεικτές επιδόσεις: το
Λονδίνο κινήθηκε καθοδικά καθώς η αβεβαιότητα
λόγω Brexit, οδήγησε τις τιμές σε πτώση κατά 2,9%,
ενώ Παρίσι και Βερολίνο κινήθηκαν με άνοδο 5,6%
και 5,4% αντίστοιχα. Μαδρίτη και
Εδιμβούργο
κατατάσσονται μεταξύ των πέντε ακριβότερων
παγκοσμίως.

εταιρεία Keppel Offshore & Marine (Keppel O& M)
θα κατασκευάσει δύο νέα πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου αερίου (LNG) για την Stolt-Nielsen
Gas, συνολικής αξίας 105 εκ. SGD και χωρητικότητας
7.500 κ.μ. έκαστο, τα οποία θα λειτουργούν με ντίζελ
και με LNG. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα
ανεφοδιασμού τους με υγρά καύσιμα εφόσον είναι
απαραίτητη. Οι κατασκευές αυτού του τύπου
αποτελούν εναλλακτική λύση στην ναυτιλιακή
βιομηχανία, η οποία υιοθετεί όλο και περισσότερο την
χρήση LNG, καθώς τα παγκόσμια πρότυπα
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα γίνονται όλο και
πιο αυστηρά. Η μικρής κλίμακας μεταφορά υγρών
καυσίμων με πλοία αποτελεί μία λύση για τους
τελικούς χρήστες, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από
αγωγούς.

3.
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4.

Διεθνής
κατάταξη
διαβίωσης και εργασίας).
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Σιγκαπούρης

(συνθήκες

Η Σιγκαπούρη αναδείχθηκε για τέταρτη συνεχή
χρονιά ως το καλύτερο μέρος διαβίωσης (συνθήκες
ζωής και εργασίας) για αλλοδαπούς, από χώρες
όπως η Νέα Ζηλανδία, η Γερμανία και ο Καναδάς,
σύμφωνα με ετήσια έρευνα που διεξήγαγε η HSBC.
Ως προς τη μισθολογική κατάταξη πρώτη
κατατάσσεται η Ελβετία, έπειτα οι Ηνωμένες
Πολιτείες και στη συνέχεια το Χονγκ Κονγκ. Επίσης
επαγγελματίες στη Σιγκαπούρη κερδίζουν κατά μέσο
όρο 162.000 USD το χρόνο, περισσότερο κατά
56.000 USD πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο τοποθετώντας τη Σιγκαπούρη στην πέμπτη θέση, ως
προς τους μισθούς επαγγελματιών του εξωτερικού,
μετά την Ελβετία – η οποία ωστόσο κατέλαβε την
όγδοη θέση λόγω του υψηλού κόστους της
ανατροφής τέκνων και της δυσκολίας δημιουργίας
φίλων-, τις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα. Στις
τρεις κύριες κατηγορίες της έρευνας, η Σιγκαπούρη
κατέλαβε την τρίτη θέση για τις "απολαβές ", την
πέμπτη για την "οικογένεια" και την έκτη για την
"εμπειρία".
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9. Εικονική Λειτουργία νέου λιμανιού Tuas.Ο
Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υγείας της
Σιγκαπούρης κ. Min εγκαινίασε στις 18/10/2018 το
Κέντρο Αριστείας, Μοντελισμού και Προσομοίωσης
για Λιμένες Νέας Γενιάς (C4NGP), με έδρα το Εθνικό
Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS). Το κέντρο,
στο οποίο θα συνεργαστούν 20 ερευνητές, είναι μια
συνεργασία μεταξύ της NUS και του Singapore
Maritime Institute. Πρόκειται για συνεργασία που
αποσκοπεί στην ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων
διαχείρισης
λιμενικών, χερσαίων και θαλάσσιων
μεταφορών και αποθήκευσης, νέας γενιάς με
επίκεντρο το νέο λιμάνι Tuas Terminal, το οποίο θα
εκκινήσει τη λειτουργία του το 2021. Το ερευνητικό
κέντρο αφορά σε επένδυση ύψους 18 εκ. USD και θα
στηρίξει τις ναυτιλιακές και λιμενικές βιομηχανίες της
Σιγκαπούρης στο να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις
και να συνεργαστούν με εταιρείες των τομέων για τη
βελτίωση της τεχνογνωσίας, της αποδοτικότητας και
της παραγωγικότητάς τους. Θα χρησιμοποιηθούν
αναλύσεις προσομοίωσης και τεχνητή νοημοσύνη για
τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, μετακίνησης
μεγαλύτερου αριθμού εμπορευματοκιβωτίων σε
μειωμένο χρόνο και τη μη διακοπή λειτουργίας σε
περίπτωση έκτατων καιρικών φαινομένων. Στόχος
είναι η κατασκευή ενός έξυπνου, σύγχρονου και
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καινοτόμου
οικοσυστήματος,
το
οποίο
θα
εξυπηρετείται με τεχνολογίες αιχμής και συστήματα
αυτοματισμού, ενισχύοντας την ηγετική θέση της
Σιγκαπούρης
στη
παγκόσμια
ναυτιλία.
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 18/10/2018

5. ITB ASIA- Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, (Σιγκαπούρη
17-19/10/2018). Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διεθνής
Έκθεση Τουρισμού ITB ASIA στην οποία η χώρα μας
εκπροσωπήθηκε, για δεύτερη χρονιά, με εθνικό
περίπτερο υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και την
συμμετοχή πέντε ελληνικών τουριστικών εταιρειών.
Η ITB Asia αποτελεί κορυφαία τουριστική έκθεση
στην Ασία και παραμένει μία από τις σπουδαιότερες
επιχειρησιακές πλατφόρμες συνδέοντας εκθέτες και
αγοραστές από όλο τον κόσμο, με τους βασικούς
φορείς
λήψης
αποφάσεων στην τουριστική
βιομηχανία (MICE, Corporate and Leisure). Στην
έκθεση με κεντρικό θέμα «Travel Reimaginated»
συμμετείχαν κορυφαίες ξενοδοχειακές μονάδες,
διεθνή τουριστικά πρακτορεία, ηλεκτρονικές μηχανές
αναζήτησης και ΜΜΕ του τουρισμού. Η ατζέντα της
φετινής έκθεσης ανέδειξε τις νέες τάσεις της
τεχνολογίας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις
πολυδιάστατες απαιτήσεις των
ταξιδιωτών,
εστιάζοντας στο προφίλ του μουσουλμάνου
ταξιδιώτη, ενώ ανέδειξε την επιρροή των Kινέζων
ταξιδιωτών στην ταξιδιωτική αρχιτεκτονική και το πώς
η τουριστική βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από
αυτούς. Προβλήθηκαν επίσης οι μελλοντικές τάσεις
διανομής του τουριστικού προϊόντος, ανά τον κόσμο,
από τις εταιρείες booking.com, Hotelbeds Group,
Jacobs Media Group, KAYAK, Skyscanner and
Triptease.

10. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Οι επενδύσεις στη βιομηχανία καθαρής ενέργειας
θα ανέλθουν στα 180 εκ. SGD και αναμένεται να
δημιουργήσουν περίπου 1.000 νέες θέσεις
εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε
στις 31/10/2018, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Υδάτινων Πόρων Masagos Zulkifli, στο πλαίσιο της
Διεθνούς Διάσκεψης ΑΠΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι,
φιλόδοξο στόχο της χώρας του αποτελεί η χρήση
ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 350 MWp
μέχρι το 2020 και GW μετά το 2020. Η Σιγκαπούρη
έχει επενδύσει στη κατασκευή δύο μεγάλης
κλίμακας «πλωτών οικοπέδων» για την παραγωγή
ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών πάνελς,
στη δεξαμενή Kranji και στη δεξαμενή Tengeh (η
δεύτερη θα αρχίσει την παραγωγή σε τρία χρόνια).
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