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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ
EUROCHAM και SBF
Την

Πέμπτη

Σιγκαπούρης
Ευρωπαϊκό

3/12,

(Singapore
Εμπορικό

η

Ομοσπονδία

Business

Επιχειρήσεων

Federation

Επιμελητήριο

-

(European

SBF)

της

και

το

Chamber

of

Commerce/Singapore - EuroCham) δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τη
συνεργασία

τους

στους

τομείς

της

αειφόρου

ανάπτυξης,

της

ψηφιοποίησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μέσω της
υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding
- MOU).
Το

Μνημόνιο

υπέγραψαν

ο

Διευθύνων Σύμβουλος

της

Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης κ. Ho Meng Kit και ο
Πρόεδρος του EuroCham κ. Donato Federico. Η εκδήλωση έλαβε
χώρα

σε

κεντρικό

ξενοδοχείο

της

Σιγκαπούρης,

παρουσία

εκπροσώπων των Κ-Μ της Ε.Ε., κρατικών αξιωματούχων, μελών του
επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπων του τύπου. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από
την υπογραφή της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε.
και της Σιγκαπούρης (EU-Singapore Free Trade Agreement EUSFTA). Τόσο
και

το

η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης όσο

Ευρωπαϊκό

Εμπορικό

Επιμελητήριο

αποτελούν

κύριους

υποστηρικτές αυτής της Συμφωνίας.
Η σύμπραξη στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης καλύπτει
την

πρωτοβουλίες

που

σχετίζονται

με

τις

επιχειρηματικές
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δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων στον τομέα της
απασχόλησης, την προώθηση της ψηφιοποίησης και την περαιτέρω
υποστήριξη

των

ψηφιακών

δυνατοτήτων

των

επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου (Foundation Compassion Fund) ,
που θα συγκεντρώνει πόρους για να υποστηρίζει συλλογικά τους
εργαζόμενους που έχουν ανάγκη.
Το

Μνημόνιο

συνέργειες

μεταξύ

Κατανόησης
των

αντικατοπτρίζει

συμβαλλόμενων

και

τις

ισχυρές

αναμένεται

να

διευκολύνει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων της
Σιγκαπούρης και της Ευρώπης. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει
τις δεσμεύσεις για τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών
σχέσεων μεταξύ των χωρών, ιδίως σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων της
Σιγκαπούρης σε συνεργασία με το EuroCham έχει αναπτύξει την
ηλεκτρονική πλατφόρμα GlobalConnect B2B για να φέρει κοντά τις
ΜΜΕ, ώστε οι επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης να μπορούν να
συνδεθούν ευκολότερα με αγοραστές και προμηθευτές στην Ευρώπη
( https://globalconnect.sbf.org.sg/).
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