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                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ  

1. ΠΣΧΗ ΣΧΝ ΜΗ ΠΕΣΡΕΛΑΨΚΧΝ ΕΞΑΓΧΓΧΝ ΣΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ. Οη εγρψξηεο κε πεηξειατθέο εμαγσγέο (Nodx) 
ηεο Σηγθαπνχξεο κεηψζεθαλ θαηά 10%  ηνλ Απξίιην (ε.β.), ζπλερίδνληαο ηελ πησηηθή πνξεία πνπ ζεκείσζαλ 
θαηά 11,8% ην Μάξηην, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ζηηο 17/5/2019 ην Enterprise Singapore. 
Σεκεηψλεηαη φηη ηνλ Μάξηην ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε κεληαία πηψζε ηνπ Nodx απφ ηνλ  Οθηψβξην ηνπ 2016.  Ο 
Απξίιηνο μεπέξαζε θαηά πνιχ ηηο πξνβιέςεηο ησλ αλαιπηψλ, νη νπνίεο έθαλαλ ιφγν γηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
4,6% γηα ηηο ειεθηξνληθέο θαη κε ειεθηξνληθέο εμαγσγέο.  Ζ πηψζε αλήιζε ζην 16,3% κεησκέλε ζε ζρέζε κε 
απηήλ ηνπ Μάξηε, ε νπνία αλήιζε ζην 26,7%. Ωο πξνο ηηο ειεθηξνληθέο εμαγσγέο ηε κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε 
ζεκείσζαλ: ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα (-21,2%), νη δίζθνη (-31,3%) θαη ηα ηκήκαηα νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ (-51,7%).  Οη κε ειεθηξνληθέο εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 7,9%, κεηά ηελ πηψζε θαηά 7,1% ηνπ 
Μαξηίνπ. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο εμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (-46,6%), εμεηδηθεπκέλσλ 
κεραλεκάησλ (-22,7%) θαη πεηξνρεκηθψλ (-13,6%). Οη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 
θνξπθαίσλ αγνξψλ κεηψζεθαλ ηνλ Απξίιην, εθηφο απφ ην Φνλγθ Κνλγθ θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη εμαγσγέο 
πξνο ηελ ΔΔ κεηψζεθαλ θαηά 25,4%, κεηά ηε ζπξξίθλσζε ηνπ Μαξηίνπ θαηά 15,1%. Μηα άιιε αγνξά πνπ 
ζεκείσζε κεγάιε πηψζε ήηαλ ε Ηαπσλία (-31,1%), ελψ ε Μαιαηζία παξνπζίαζε πηψζε 13,6%, ελψ νη εμαγσγέο 
ζηελ Κίλα, ηνλ θπξηφηεξν πειάηε ηεο Σηγθαπνχξεο, κεηψζεθαλ θαηά 5,8%. Οη εμαγσγέο ζηηο ΖΠΑ, ην ηξίην 
κεγαιχηεξν πξννξηζκφ, απμήζεθαλ 2,2% εηεζίσο ηνλ Απξίιην, κεηά ηελ άλνδν θαηά 22% ηνλ Μάξηην. Σε κεληαία 
βάζε, νη κε πεηξειατθέο εμαγσγέο ππνρψξεζαλ θαηά 0,6% ηνλ Απξίιην, αθνινπζψληαο ηε ζπξξίθλσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ κήλα θαηά 14,3%. Οη κε πεηξειατθέο επαλεμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 7,7% ηνλ Απξίιην, 
ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ Μαξηίνπ θαηά 5,8%, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηφζν ησλ ειεθηξνληθψλ φζν θαη ησλ 
κε ειεθηξνληθψλ επαλεμαγσγψλ. Τν ζχλνιν ηνπ εκπνξίνπ απμήζεθε θαηά 3,2% ηνλ Απξίιην, θαζψο νη εμαγσγέο 
κεηψζεθαλ θαηά 0,5%, ελψ νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 7,5%. Σε επνρηθά δηνξζσκέλε βάζε, ην ζχλνιν ησλ 
ζπλαιιαγψλ έθζαζε ηα 85 δηζ. SGD ηνλ Απξίιην, πςειφηεξα απφ ηα 84,2 δηζ. SGD ην Απξίιην ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 20/5/2019 

2. ΤΜΦΧΝΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΙΝΑ-ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ. Οη Αληαιιαγέο θνηηεηψλ θαη 
ε ζπλεξγαζία γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 
(Fintech) κεηαμχ Κίλαο θαη Σηγθαπνχξεο αλακέλεηαη λα επηηαρπλζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 
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Ννκηζκαηηθήο Αξρήο ηεο Σηγθαπνχξεο (MAS) θαη ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φξεκαηννηθνλνκηθψλ 
Δξεπλψλ Αζίαο-Δηξεληθνχ (AFF). Ζ ζπκθσλία ππεγξάθε πξηλ απφ ηε πξαγκαηνπνίεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο 
FinTech, ε νπνία ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην MAS θαη ην AFF. Σηφρνο ηεο ζπκθσλίαο είλαη λα απμεζεί ε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ, ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ think-tanks ησλ δχν 
ρσξψλ δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηηο δχν ρψξεο, πξνθεηκέλνπ 
λα σθειεζνχλ νη θαηαλαισηέο ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ Fintech. Δπίζεο αλαθνηλψζεθε φηη ε Κίλα θαη ε Σηγθαπνχξε 
αλαλέσζαλ ηελ ππάξρνπζα δηκεξή ζπκθσλία αληαιιαγήο λνκηζκάησλ αμίαο 300 δηο. γνπάλ (S $ 60 δηο.)  γηα ηα 
επφκελα ηξία ρξφληα. Ζ ζπκθσλία  επηηξέπεη ζηε  Λατθή Τξάπεδα ηεο Κίλαο θαη ζηε MAS, πξφζβαζε ζηε 
ξεπζηφηεηα μέλσλ λνκηζκάησλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο Belt and Road) θαζψο θαη ζηελ εμαζθάιηζε 
ζηαζεξφηεηαο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ζ αξρηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 
ππεγξάθε αξρηθά ην 2010 θαη αλαλεψζεθε ην 2013 θαη ην 2016. Ζ θ. Michele Wee, επηθεθαιήο ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ηεο Standard Chartered Bank Σηγθαπνχξεο, δήισζε φηη ε ζπκθσλία ζα ζπλερίζεη 
λα πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε Σηγθαπνχξε 
απνηειεί ην κεγαιχηεξν θφκβν εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ πεξηνρή θαη κηα δεκνθηιή επηινγή γηα 
πεξηθεξεηαθά θέληξα ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θέληξα θηλεδηθψλ ππεξάθηησλ 
δξαζηεξηνηήησλ. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 14/05/2019 

3. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΧΝ ΚΕΦΑΛΑΙΧΝ (VARIABLE CAPITAL COMPANY)  Μηα λέα 
εηαηξηθή δνκή δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ κε ηελ νλνκαζία VCC (Variable Capital Company), ε νπνία 
πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη πεξί ηα ηέιε ηνπ 2019, ζθνπεχεη λα πξνζειθχζεη ζηε Σηγθαπνχξε δηαρεηξηζηέο 
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ θπβέξλεζε εθηηκά φηη ην πιαίζην VCC ζα δεκηνπξγεζνχλ πάλσ απφ 1.000 λέεο 
ζέζεηο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ θαηά ηα πξψηα δχν ρξφληα ιεηηνπξγίαο, ελψ ζα 
εκβαζχλεη πεξαηηέξσ ην νηθνζχζηεκα δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ, δεκηνπξγψληαο λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα 
έλα επξχ θάζκα επαγγεικάησλ φπσο δηθεγφξνη, ινγηζηέο, θνξνηερληθνί, δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ θιπ. Ο 
ππνπξγφο Παηδείαο Ong Ye Kung  θαη κέινο ηνπ ΓΣ ηεο Ννκηζκαηηθήο Αξρήο ηεο Σηγθαπνχξεο (MAS) αλέιπζε 
ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν ε Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ VCC, ιέγνληαο φηη παξφιε ηε παγθφζκηα 
νηθνλνκηθή αζηάζεηα, ε πεξηνρή ηεο ΝΑζίαο παξακέλεη έλαο ειθπζηηθφο επελδπηηθφο πξννξηζκφο θαη ζχκθσλα 
κε αλαιπηέο ηα ππφ  δηαρείξηζε θεθάιαηα ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηνχλ, αγγίδνληαο ηα  30 
ηξηο USD,  ηελ πεξίνδν 2017-2025. Τφληζε επίζεο φηη ε Σηγθαπνχξε είλαη δηθαηνχρνο απηήο ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ηάζεο, θαζψο ε δηαρείξηζε επελδχζεσλ, ην ελεξγεηηθφ ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 3,3 ηξηο SGD  έρεη απμεζεί θαηά 
15% εηεζίσο κεηαμχ 2012 θαη 2017. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε θπβέξλεζε ηεο Σηγθαπνχξεο ίδξπζε επίζεο ην γξαθείν  
Infrastructure Asia πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζεη ηνπο ηνπηθνχο θαη δηεζλείο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηαζθεπή έξγσλ 
ππνδνκψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε επαγγεικαηηθέο 
ππεξεζίεο, γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 09/05/2019 

4. ΥΕΙΡΑΓΧΓΗΗ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΙΚΗ ΙΟΣΙΜΙΑ. Οη ΖΠΑ πξφζζεζαλ ηε Σηγθαπνχξε ζηε ιίζηα 
παξαθνινχζεζεο γηα ηε ρεηξαγψγεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, δειψλνληαο φηη ε Πφιε –Κξάηνο, εληφο ηνπ 
2018 πξνέβε ζε εθηηκψκελεο θαζαξέο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 17 δηο USD (23,48 δηο SGD), 
νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 4,6% ηνπ ΑΠΔ ηεο ρψξαο. Ζ ακεξηθαληθή έθζεζε αλαθέξεη φηη ε Σηγθαπνχξε πξέπεη 
λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα κεηψζνπλ ην πςειφ πνζνζηφ απνηακίεπζήο θαη ζα εληζρχζνπλ ηε 
πεξηνξηζκέλε εγρψξηα θαηαλάισζε, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα εμαζθαιίζεη φηη ε πξαγκαηηθή 
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κεγάιν θαη 
ζπλερέο εμσηεξηθφ πιεφλαζκα. Σηελ ηειεπηαία έθζεζε ζπλαιιάγκαηνο (ε νπνία δηεμάγεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν) 
ην Οκνζπνλδηαθφ  Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηεχξπλε ηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ κειέηεζε απφ 12 ζε 21, 
κεηψλνληαο ην φξην γηα αλαζεψξεζε ζε ηνκείο φπσο: ν φγθνο ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ρψξαο κε ηηο 
ΖΠΑ, ν φγθνο ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ρψξαο κε ηνλ θφζκν θαη, ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ε ρψξα 
παξεκβαίλεη ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν παξαθνινχζεζεο λα αλέξρεηαη ζε ελλέα απφ έμη ζηελ πξνεγνχκελε έθζεζε 
(10/2019). Δθηφο απφ ηε Σηγθαπνχξε, 4 ρψξεο πξνζηέζεθαλ ζηε ιίζηα παξαθνινχζεζεο: Ηξιαλδία, Ηηαιία, 
Μαιαηζία θαη Βηεηλάκ, 4 παξέκεηλαλ ζηνλ θαηάινγν: Κίλα, Γεξκαλία, Ηαπσλία θαη Νφηηα Κνξέα ελψ, 
απνκαθξχλζεθαλ ε Ηλδία θαη ε Διβεηία. Οη ρψξεο κε πιεφλαζκα ζην ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο 
ΖΠΑ, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 2% ηνπ ΑΔΠ (απφ 3%) είλαη πιένλ επηιέμηκεο γηα ηνλ θαηάινγν, ελψ ην φξην γηα ην 
εκπνξηθφ πιεφλαζκα κε ηηο ΖΠΑ κεηψζεθε ζηα 20 δηο USD . Φψξεο πνπ πιεξνχλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ, ηνπνζεηνχληαη ζηνλ θαηάινγν παξαθνινχζεζεο, φπνπ ηα εκπνξηθά πιενλάζκαηα ηνπο κε ηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη άιινη δείθηεο παξαθνινπζνχληαη ζηελά. Σχκθσλα κε λφκν ηνπ 1988, ην Οκνζπνλδηαθφ 
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη έθζεζε ζην Κνγθξέζν θάζε έμη κήλεο ζρεηηθά κε ην εάλ νη 
ρψξεο ρεηξαγσγνχλ ηα λνκίζκαηά ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ΖΠΑ. Όζνη 
βξεζνχλ λα ην θάλνπλ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ εκπνξηθέο θπξψζεηο. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 29/5/2019 
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                                   ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ    
1. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ REAL ESTATE Ζ Σηγθαπνχξε είλαη ε ηξίηε πην θαηλνηφκνο πφιε ζηνλ θφζκν, ζχκθσλα 

κε έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ αθηλήησλ JLL, κε ηελ θαηλνηνκία λα απνηειεί παξάγνληα, ν νπνίνο 
επεξεάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε αθίλεηα. H Πφιε- Κξάηνο, κεηά ην Σαλ Φξαλζίζθν θαη ην Τφθην, 
ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάιν φγθν μέλσλ επελδχζεσλ θαη έλα ηαρέσο αλαπηπζζφκελν ζθεληθφ λενθπψλ 
επηρεηξήζεσλ, ελψ απνηειεί πεξηθεξεηαθφ θφκβν γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ππεξεζίεο θαη θνξπθαίν 
πξννξηζκφ ζηνλ θφζκν ΑΞΔ ζε βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε (Report  
Innovation Geographies). Απφ ηηο 109 πφιεηο πνπ αλαιχζεθαλ, νη επηά κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ 
- Τφθην, Σηγθαπνχξε, Πεθίλν, Σενχι, Σαγθάε, Σελδέλ θαη Σχδλευ - αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ εηήζησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ πεξηνρή. Σχκθσλα κε ηνπο 
αλαιπηέο ε ζηφρεπζε θαηλνηφκσλ πφιεσλ έρεη γίλεη πιένλ έλα ζαθέο θνκκάηη ησλ επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ελ 
κέξεη επεηδή νη πφιεηο κε επίθεληξν ηελ θαηλνηνκία θαίλεηαη λα είλαη πην αλζεθηηθέο ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 
Πφιεηο κε επίθεληξν ηε ηερλνινγία, φπσο ε Σενχι, ην Βεξνιίλν θαη ην Σηθάγν, είδαλ ηηο κέζεο ηηκέο ησλ αθηλήησλ 
λα κεηψλνληαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ θαη λα αλέξρνληαη ζηε ζπλέρεηα πην γξήγνξα.  Σηε Σηγθαπνχξε πάλσ απφ 10 
δηο USD έρνπλ επελδπζεί ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζε ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνπλ απφ ην ζρεδηαζκφ ινγηζκηθνχ 
έσο ηελ θαηαζθεπή εκηαγσγψλ Ζ/Υ. Οη παγθφζκηεο εηαηξείεο ηερλνινγίαο φπσο ην Google θαη ην Facebook 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη πεξηθεξεηαθά θέληξα ζηελ πφιε, κε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ άλσ ησλ 10 δηο 
USD πνπ επελδχζεθαλ ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ Σηγθαπνχξε ζεκείσζε θαιά 
απνηειέζκαηα ζε θαηεγνξίεο φπσο ην πςειφ  επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε παξνπζία ηξηψλ 
παλεπηζηεκίσλ παγθφζκηαο θιάζεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηε βηνκεραλία 
πςειήο ηερλνινγίαο πάλσ απφ ην κέζν φξν. Οη δηεζλείο ηάζεηο είλαη ε ζχλδεζε θαηλνηνκίαο-ηδηνθηεζίαο, θαζψο 
ηα νηθνζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζηηο πφιεηο είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κε ηε ζεηξά 
ηνπο νδεγνχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη, ζπλεπψο, ζηε δήηεζε γηα αθίλεηα, ηδίσο φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 
πςειή ζπγθέληξσζε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηή ε ζρέζε/ζχλδεζε έρεη εγθξηζεί απφ έλα επξχ θάζκα 
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Παγθφζκηα Τξάπεδα.  ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 

17/5/2019  

2. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΟΡΣΟΦΟΛΙ: YOURTRIP Ζ εηαηξεία YouTrip,  κε έδξα ηε Σηγθαπνχξε, αχμεζε ηα 

θέξδε ηεο ζηα 25,5 εθ. USD ην  2018 απνηειψληαο ηελ πην πξφζθαηα ηδξπζείζα εηαηξεία ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή 
ηερλνινγία (fintech), ε νπνία επσθειείηαη απφ ην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ ην ηειεπηαίν 
δηάζηεκα ζηελ fintech. Ζ επέλδπζε ζηελ εηαηξεία YouTrip πξνήιζε απφ θνηλνπξαμία ηεο Insignia Ventures 
Partners θαη άιισλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ  επελδχζεσλ θαη αλακέλεηαη λα δηεπξχλεη ηελ επέθηαζε ηεο YouTrip ζε 
δχν αγνξέο αθφκε ηεο ΝΑζίαο ηνπο επφκελνπο κήλεο. Σηε θάξηα YouTrip (ειεθηξνληθφ πνξηνθφιη), ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηαθνξέο/ηαμίδηα, απνζεθεχνληαη έσο θαη 3.000 SGD, κε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ζε 150 
λνκίζκαηα κε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζπγθξίζηκεο κε εθείλεο πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλεο ζε ηζηφηνπνπο. 
Πξφθεηηαη γηα ζπλεξγαζία ηεο Mastercard  θαη  EZ-Link (ζπγαηξηθή ηεο Αξρήο Μεηαθνξψλ ηεο Σηγθαπνχξεο).  Ζ 
θάξηα είλαη απνδεθηή απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 30 εθ. εκπφξνπο Mastercard παγθνζκίσο. Οη ρξήζηεο 
πιεξψλνπλ ηηο θάξηεο απνζεθεπκέλεο αμίαο ηνπο κε έσο 3.000 SGD ρξεζηκνπνηψληαο νπνηαδήπνηε πηζησηηθή 
ή ρξεσζηηθή θάξηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο θηλεηήο ηειεθσλίαο YouTrip, ε νπνία επηηξέπεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο 
λα αληαιιάζζνπλ 10 επηιεγκέλα λνκίζκαηα εληφο εθαξκνγήο. Γελ ρξεψλεη ζηνπο ρξήζηεο θακία κεηαηξνπή 
ζπλαιιάγκαηνο ή ηέιε ζπλαιιαγήο, ηα νπνία επηβαξχλνπλ ηε ζπλαιιαγή έσο θαη 3,5% γηα ηππηθέο πηζησηηθέο ή 
ρξεσζηηθέο θάξηεο. Ζ εηαηξεία απνθνκίδεη ηα έζνδά ηεο απφ εκπφξνπο πνπ πιεξψλνπλ πξνκήζεηα γηα θάζε 
αγνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην YouTrip. Οη επελδχζεηο ηεο Fintech ζηε Σηγθαπνχξε ππεξδηπιαζηάζηεθαλ γηα 
λα θηάζνπλ ηα 365 εθ. USD πέξπζη απφ 180 εθ. USD ην 2017, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 
εηαηξείαο Accenture. Σχκθσλα κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο YouTrip ν ηνκέαο  fintech ζηε Ν.Αζία αλαπηχζζεηαη κε 
έληνλνπο ξπζκνχο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ηαμηδησηηθή 
βηνκεραλία αληηπξνζσπεχεη κηα ηεξάζηηα αλαμηνπνίεηε αγνξά ζηε δηαζηαχξσζε απηήο ηεο αλάπηπμεο. (ΠΗΓΗ: 
STRAITSTIMES 29/5/2019) 
 

3. ΠΣΧΗ ΣΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΕΡΔΧΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ SINGAPOREAIRLINES. Σχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο 

SingaporeAirlines (16/5/2019) ηα εηήζηα θαζαξά θέξδε ηνπ νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ 2018-Μαξηίνπ 2019, 
ππνρψξεζαλ θαηά 47,5%, αγγίδνληαο ηα 683 εθ. SGD, παξφιν πνπ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα αλήιζαλ ζηα 1,07 δηο 
SGD. Ζ πηψζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο πςειφηεξεο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαζψο θαη ζηηο δαπάλεο πνπ πξνέθπςαλ 
απφ ηελ δηαδηθαζία ζπγρψλεπζεο ηεο SilkAir κε ηε κεηξηθή εηαηξεία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ εμέηαζε έηνπο, νη 
αεξνκεηαθνξείο ηνπ νκίινπ SIA - ε κεηξηθή αεξνπνξηθή εηαηξεία, ε  SilkAir θαη ε Scoot – θάιπςαλ θαηά κέζν φξν 
ην 83% πιεξφηεηαο ζέζεσλ, πνζνζηφ ην νπνίν απνηειεί ξεθφξ. Ωζηφζν, νη δαπάλεο απμήζεθαλ θαηά 7%, 
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αγγίδνληαο ηα 999 εθ. SGD, κε πςειφηεξν θαζαξφ θφζηνο θαπζίκσλ λα αληηπξνζσπεχεη ηα 2/3 ηεο αχμεζεο. 
Σχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε νη κειινληηθέο θξαηήζεηο επηβαηψλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο βαζηθέο αγνξέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αχμεζε, φπσο νη ΖΠΑ, ε Ηαπσλία, ε Ηλδνλεζία 
θαη ε Νέα Εειαλδία, ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη κε πγηή ξπζκφ. Ωζηφζν, ηα πνζνζηά αλάπηπμεο ηεο θηλεδηθήο 
δηεζλνχο θίλεζεο έρνπλ ππνρσξήζεη ζε κηα πεξίνδν απμεκέλεο πξνζθνξάο. Παξά ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο 
δήηεζεο, νη ζπλερηδφκελεο εκπνξηθέο δηαθσλίεο θαη ε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε βαζηθέο 
αγνξέο δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα γηα ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηφζν ζηηο εκπνξεπκαηηθέο φζν θαη ζηηο 
επηβαηηθέο κεηαθνξέο. Υπνγξακκίδεηαη ηέινο φηη  ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζηφιν ηεο Boeing 737 Max 8, ηα 
νπνία νδήγεζαλ ζηελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο θηλεηήξεο TEN 
1000 Rolls-Royce Trent 1000 πνπ ηξνθνδνηνχλ Boeing 787s, επεξέαζαλ ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 
επηβαηψλ. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 16/05/2019  

4. ΤΡΡΙΚΝΧΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΣΧΝ ΣΕΓΑΣΙΚΧΝ ΔΑΝΕΙΧΝ. Οη εγρψξηεο ηξάπεδεο ηεο Σηγθαπνχξεο OCBC 

θαη ε DBS Group Holdings, θάλνπλ ιφγν γηα ζπξξίθλσζε ηνπ φγθνπ ησλ ρνξεγνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 
εηδηθφηεξα θαηά ην α΄ ηξίκελν  2019, θαζψο θαίλεηαη λα εμαζζελεί ε δήηεζε, κεηά ηα κέηξα πνπ εθήξκνζε ε 
Κπβέξλεζε ηεο Σηγθαπνχξεο ηνλ Ηνχιην 2019. Σχκθσλα κε ην Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν ηεο OCBC θ. Tsien, ν 
φγθνο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ αλήιζε ζηα 64,8 δηο SGD έσο ηηο 3/3/2019, έλαληη 64,5 δηο  SGD  ζην ηέινο ηνπ 
2018, ελψ έσο ηηο 31/3/2018 είραλ δηακνξθσζεί ζηα 64,2 δηο SGD. Παξφιε ηε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο 
ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ην 20% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο,  ν θ. Tsien δήισζε φηη ε 
ηξάπεδα δελ είλαη πξφζπκε λα κεηψζεη ηα επηηφθηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηνλ φγθν ησλ δαλείσλ. Αληίζεηα, ε 
DBS Group Holdings είδε ην ραξηνθπιάθην ησλ ελππφζεθσλ δαλείσλ λα ζπξξηθλψλεηαη γηα πξψηε θνξά κεηά 
απφ ρξφληα, θαηά ην α΄ ηξίκελν η.ε. ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Τα 
ζπλνιηθά ζηεγαζηηθά δάλεηα ηεο DBS ππνρψξεζαλ ζηα 74,4 δηο SGD ζηηο 31/3/2019, απφ 75 δηο SGD ζην ηέινο 
ηνπ 2018, ελψ ζηηο 31/3/2018 αλέξρνληαλ ζηα 73,5 δηο SGD. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ζηε 
Σηγθαπνχξε, χςνπο πεξίπνπ κηζνχ δηο SGD νθεηιφηαλ ζηα κέηξα πνπ εθάξκνζε ε Κπβέξλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 
2018, ζχκθσλα κε ηνλ Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο DBS, θ. Gupta.  Σχκθσλα κε αλαιπηέο  ηεο Phillip Securities, 
ην Sibor (δηαηξαπεδηθφ επηηφθην) θαη ην SOR (επηηφθην πξνζθνξάο) απμάλνληαη ζηαζεξά απφ ην 2016, εληνχηνηο, 
θαίλεηαη λα δηακνξθψλνληαη θνληά ζην 2%, απφ ηελ αξρή ηνπ 2019, ππνδειψλνληαο φηη νη  θαζνδηθέο πηέζεηο 
ησλ επηηνθίσλ ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ ζε απηφ ην επίπεδν. Παξφια απηά, ε επηβξάδπλζε 
ηεο αχμεζεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ είλαη "θφθθηλε ζεκαία" γηα ηηο δαλεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ηνκέα, φπνπ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα απνηεινχλ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ εγρψξησλ δαλείσλ ζηε Σηγθαπνχξε. ΠΗΓΗ: 

STRAITSTIMES 11/05/2019 
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΦΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ – ΙΓΚΠΑΠΟΤΡΗ  

1. ΕΠΙΚΕΦΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΕΞΧΣΕΡΙΚΧΝ κ. ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ ΣΗ ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ-BUSINESS 

FORUM (29-30.5.2019) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηήκεξεο επίζθεςήο ζηε Σηγθαπνχξε, ν θ. Υπνπξγφο ζπλνδεπφηαλ 
απφ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή θαη θνξείο ηεο ρψξαο φπσο: ΣΔΒ, ΣΔΒΔ θαη Enterprise Greece. Τν πξσί ηεο 29

εο
 

ν θ. Υπνπξγφο εγθαηλίαζε ην  Δπηρεηξεκαηηθφ Σπλέδξην Διιάδνο-Σηγθαπνχξεο, ην νπνίν ζπλδηνξγαλψζεθε απφ 
ην Γξαθείν ΟΔΥ ηεο Πξεζβείαο, ηελ Οκνζπνλδία Βηνκεραληψλ Σηγθαπνχξεο (SMF) θαη ην ΣΔΒ. Ζ ειιεληθή 
απνζηνιή απνηεινχληαλ, σο επί ην πιείζηνλ απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (ειηέο 
ειαηφιαδν, νίλνο θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα, πξφζζεηεο αξσκαηηθέο χιεο), αιιά θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 
(ζσιήλεο, πξντφληα κεηαιινπξγίαο, αληαιιαθηηθά βαξέσλ νρεκάησλ), επίζεο εηαηξείεο θαιιπληηθψλ θαη 
πξντφλησλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη κία εηαηξεία κε ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Απφ πιεπξάο Σηγθαπνχξεο εθδειψζεθε ην 
ελδηαθέξνλ εμήληα επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, γηα γλσξηκία κε ηηο ειιεληθέο. Ζ αλεχξεζε ησλ 
ζηγθαπνπξηαλψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΥ, κε ην ΣΔΒ θαη ην SMF.  
Ηδηαίηεξα θαξπνθφξεο ζπλνκηιίεο ππφ ην θψο κίαο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο, πξνέθπςαλ ζηνλ ηνκέα ηξνθίκσλ 
θαη πνηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφζζεησλ αξσκαηηθψλ) θαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο (αληαιιαθηηθά 
βαξέσλ νρεκάησλ, πξντφληα κεηαιινπξγίαο, ζσιήλεο). Σηηο 30.5.2019, κεηά ην πέξαο ηεο ηειεηήο εγθαηλίσλ ηεο 
Πξεζβείαο ηεο Διιάδνο ζηε Σηγθαπνχξε, αθνινχζεζε ε ππνγξαθή ηεο Γηκεξνχο Σπκθσλίαο Απνθπγήο Γηπιήο 
Φνξνινγίαο, απφ ηνλ Υπνπξγφ Δμσηεξηθψλ θ. Καηξνχγθαιν θαη ηνλ ζ/νκφινγφ ηνπ, θ.  Balakrishnan. ΠΗΓΗ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΤ ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ    

 

 


