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                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
                       ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
                         ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 (Τεύχος 4) 

                                 ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΚΟΥΣΚΟΥΤΗ, Γραμματέας ΟΕΥΑ΄ 
 
 
 
1. Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σιγκαπούρης 9μηνου 
2018. Με βάση προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ελαφρά 
υποχώρηση της τάξεως του 3,39% παρουσιάζει ο όγκος 
διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Σιγκαπούρης το 9μηνο 
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, καθώς οι ελληνικές 
εξαγωγές καταγράφουν πτώση της τάξεως του 3,68% και οι 
εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη υποχώρησαν κατά 0,19%. 
Η γενική υποχώρηση αντανακλάται και στο θετικό για τη 
χώρα μας εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο διαμορφώθηκε στα 
336.742.962 εκ ευρώ, μειωμένο κατά 4,02%, σε σχέση με 
την ίδια περίοδο του 2017. Ελαφρά πτώση, της τάξεως 
0,19%, σημείωσαν επίσης οι ελληνικές εισαγωγές από τη 
Σιγκαπούρη, το εξεταζόμενο διάστημα, ανερχόμενες στα 
28.614.266 εκ. ευρώ. Κύριο χαρακτηριστικό των ελληνικών 
εξαγωγών είναι η υψηλή συγκέντρωση στα ορυκτά καύσιμα 
(2710), τα οποία αποτελούν το 82,24% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών και κατέγραψαν μείωση σε σχέση με 
πέρυσι, της τάξεως του 6,69%, ανερχόμενες στα 
253.420.300 ευρώ. Η μικρή διαφοροποίηση των 
εξαγομένων ελληνικών προϊόντων προς τη Σιγκαπούρη, 
καθιστά τις ελληνικές εξαγωγές ευμετάβλητες σε 
συγκυριακούς παράγοντες της αγοράς καυσίμων. Τα 
υπόλοιπα προϊόντα στη δεκάδα των σημαντικότερων 
προϊόντων εξαγωγής της χώρας μας είναι: οι πυρηνικοί 
αντιδραστήρες (84) με 18.713.564 ευρώ,  προϊόντα από 
αργίλιο (76) με 5.136.217 ευρώ, μηχανές και συσκευές (85) 
με 3.626.130 ευρώ, εφοδιασμοί πλοίων (99) με 2.974.800 
ευρώ, σχοινιά (56) με 2.799.693 ευρώ, φαρμακευτικά 
προϊόντα (30) με 2.294.471 ευρώ, εργαλεία (82) με 
1.925.745 ευρώ, προϊόντα καπνού (24) με 1.910.493 ευρώ 
και τσιμέντο (68) με 1.857.406 ευρώ. Από τους εν λόγω 
κωδικούς, αξιοσημείωτη μείωση κατέγραψαν οι μηχανές 
κατά 50,08% και τα καπνά κατά 21,55%. 
ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 

 6.  Η Σιγκαπούρη, δεύτερη ακριβότερη πόλη στην Ασία 
σε όρους πολυτελούς διαβίωσης. Ακολουθούμενη από 
ένα ισχυρό νόμισμα, η Σιγκαπούρη είναι πλέον η δεύτερη 
ακριβότερη πόλη της Ασίας σε όρους πολυτελούς 
διαβίωσης, σύμφωνα με την έκθεση ευημερίας της 
Τράπεζας Julius Baer, η οποία κατέγραψε πρακτικές και 
τάσεις πολυτελών δαπανών, πλούσιων καταναλωτών της 
Ασίας (διαθέσιμο προς επένδυση εισόδημα  πάνω από 1,4 
εκ SGD-δεν συνυπολογίζεται η αξία των ακίνητης 
περιουσίας). Σύμφωνα με την έκθεση, στην πρώτη θέση,  
ξεπερνώντας το Χόνγκ Κονγκ για το 2018, ανήλθε η 
Σαγκάη, καθώς είναι η ακριβότερη πόλη της Ασίας σε 
νοσοκομειακά καταλύματα, κοσμήματα, αξεσουάρ και 
καλλυντικά. Στον αντίποδα βρίσκεται η Kuala Lumpur, ως 
φθηνότερη χώρα της Ασίας σε αγαθά και υπηρεσίες 
πολυτελείας, ιδιαίτερα κατοικίες, ξενοδοχεία, αλκοολούχα, 
κοσμήματα, μουσικά όργανα και αυτοκίνητα. Μετά από μια 
ισχυρή ανάκαμψη από το 2015, η παγκόσμια κατανάλωση 
πολυτελών αγαθών αναμένεται να μετριαστεί, το 2019,  
ακολουθώντας την κινεζική οικονομία, αλλά η ζήτηση από 
τους Κινέζους  millennials και το γυναικείο φύλο θα 
στηρίξουν μακροπρόθεσμα την αγορά πολυτελών 
προϊόντων. Η Σεούλ κατατάσσεται στις πιο ακριβές χώρες 
της Ασίας στα είδη πολυτελείας για τους καταναλωτές των 
δύο φύλων ενώ αντίθετα, η Τζακάρτα και η Βομβάη 
προσφέρουν τις φθηνότερες τιμές για είδη πολυτελείας για 
άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. 
  ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES  4/12/2018 
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2. Η αγορά ακίνητης περιουσίας το α΄ εξάμηνο 2019. 
Το Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, επιδιώκει να 
μετριάσει τη συνολική προσφορά ιδιωτικών κατοικιών 
στην αγορά της Πόλης Κράτους, το α΄ εξάμηνο του 
2019, μέσω του προγράμματος Government Land 
Sales, επικαλούμενη τη σημαντική αύξηση της 
προσφοράς ακινήτων που κατεγράφη το  2018 και 
την ταυτόχρονη συρρίκνωση της ζήτησης που 
παρουσιάστηκε μετά την εφαρμογή των μέτρων του 
Ιουλίου  (5% αύξηση στο τέλος χαρτοσήμου για τις 
αγοραπωλησίες  ακινήτων, περιορισμός στο ύψος 
του χορηγούμενου δανείου και της διάρκειας 
περιόδου αποπληρωμής). Έτς,ι προτίθεται να 
διαθέσει στην αγορά συνολική έκταση 86.000 τπ, η 
οποία περιλαμβάνει 6.475 κατοικίες (19,5% 
μειωμένες σε σχέση με το 2018) και 1.115 δωμάτια 
ξενοδοχείων (930 το β΄ εξάμηνο του 2018). Σε 
δήλωση του το Υπουργείο σημείωσε ότι η προσφορά 
ιδιωτικών κατοικιών έχει αυξηθεί σημαντικά και 
σήμερα ανέρχεται στις 45.000 κατοικίες. Αυτό 
περιλαμβάνει περίπου 31.000 απούλητα ακίνητα που 
ανήκουν στο κράτος, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 
περίπου 28.000 ακίνητα που παραμένουν κενά.     
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 6/12/2018 
 

7. Απαγόρευση της ρήψης υδάτων καθαρισμού τα ων 
πλοίων στη θάλασσα από τη Σιγκαπούρη. Η Ναυτική 
και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (Maritime and 
Port Authority) προτίθεται να  απαγορέψει τη ρίψη 
υδάτων στη θάλασσα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
από τα πλοία, για τον καθαρισμό κινητήρων, από την 
1η Ιανουαρίου 2020.  Το μέτρο αναμένεται να 
ενισχύσει την προετοιμασία του λιμένα Σιγκαπούρης, 
ενός από τους πιο πολυσύχναστους του κόσμου, για 
την υιοθέτηση των κανόνων του Διεθνούς 
Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ), οι οποίοι θα τεθούν σε 
ισχύ από  το 2020 και υποχρεώνουν τα πλοία να 
χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα, στο πλαίσιο της 
βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης και των 
καθαρών θαλασσών. Ταυτόχρονα η Σιγκαπούρη θα 
παρέχει εγκαταστάσεις για τη συλλογή λημμάτων 
που παράγονται από τη λειτουργία των πλυντηρίων 
κλειστού-βρογχου.  
Ο Οργανισμός Ναυτιλίας των Ηνωμένων Εθνών 
(IMO) ανέτρεψε τη ναυτιλιακή και την ενεργειακή 
βιομηχανία το 2016, όταν έθεσε την απαγόρευση στα 
πλοία να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα 
σε θείο άνω του 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2020, 
έναντι 3,5% σήμερα.  Για να συμμορφωθούν με τους 
νέους κανόνες, οι πλοιοκτήτες υποχρεούται να 
στραφούν σε καθαρότερα καύσιμα, όπως πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης ή πετρέλαιο χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο και σε εναλλακτικά καύσιμα 
όπως, υγροποιημένο φυσικό αέριο ή επενδύσεις σε 
συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, γνωστά ως 
υβριδικά scrubbers. Τα scrubbers ανοιχτού βρόγχου  
χρησιμοποιούν το θαλασσινό νερό ως υγρό 
καθαρισμού και τα επεξεργασμένα απόβλητα 
αποβάλλονται στη θάλασσα. Στα scrubbers κλειστού 
βρόγχου, ο καθαρισμός πραγματοποιείται 
χρησιμοποιώντας νερό επεξεργασμένο με πρόσθετα 
και το υγρό ανακυκλώνεται πίσω στο πλυντήριο. Τα 
υβριδικά scrubbers είναι ένας συνδυασμός και των 
δύο.       ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 30/11/2018 

3. Τρίτο κέντρο ψηφιακών δεδομένων της Digital 
Realty Trust  στη Σιγκαπούρη Η εταιρεία διαχείρισης 
ψηφιακών δεδομένων, Digital Realty Trust 
αναμένεται να αποκτήσει το τρίτο κατά σειρά, στη 
Σιγκαπούρη,  κέντρο δεδομένων, στην περιοχή 
Loyang. Η περιοχή εκτείνεται σε 12.800 τ.μ και 
βρίσκεται δίπλα στη δεύτερη εγκατάσταση της Digital 
Realty, Digital Loyang I, στο Loyang Drive. Το πρώτο 
κέντρο βρίσκεται στο Jurong West. Το νέο κέντρο 
δεδομένων Digital Loyang II αναμένεται να καταστεί 
πλήρως λειτουργικό έως το γ΄ τρίμηνο του 2020, 
σηματοδοτώντας έτσι μια σημαντική επέκταση της εν 
λόγω εταιρείας στην ΝΑ Ασία. Η Digital Realty Trust, 
με έδρα τις ΗΠΑ, είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους 
ιδιοκτήτες, προγραμματιστές και διαχειριστές 
δεδομένων και ευρισκόμενη σε απόσταση μικρότερη 
των 25 χλμ. από το επιχειρηματικό τομέα της 
Σιγκαπούρης (CBD) είναι σε θέση να παρέχει 
δυναμικότητα μέχρι 50 MW σε περιφερειακούς και 
παγκόσμιους πελάτες. Η πολυώροφη εγκατάσταση 
καλύπτει συνολική επιφάνεια 34.000 τ.μ. και θα 
διευρύνει τελικά τις ευκαιρίες για τις περισσότερες 
διεθνείς εταιρείες να επεκτείνουν τον ψηφιακό τους 
πυρήνα στην αγορά της Σιγκαπούρης. Η υπάρχουσα 

 8.  Εκδήλωση για την υπογραφή της EUSFTA στη 
Σιγκαπούρη (24.01.2019) –Παρουσίαση της Ελλάδος. 
Πραγματοποιήθηκε στις 24.01.2019 η δεύτερη 
εκδήλωση με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας 
Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης. Η 
εκδήλωση οργανώθηκε από την εδώ Αντιπροσωπεία 
της ΕΕ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 
Σιγκαπούρης (Singapore Business Federation), ενώ  
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. 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…) 
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εγκατάσταση Digital Loyang I και το νέο σχεδιασμένο 
κέντρο δεδομένων Loyang βρίσκονται επίσης σε 
στρατηγική θέση κοντά στο σταθμό Changi North 
Cable Landing- πρόκειται για ψηφιακό σταθμό 
προσγείωσης-. Η Σιγκαπούρη επιλέγεται από 
εταιρείες του είδους, καθώς πρόκειται για  
γεωγραφικό κόμβο ακόμα και στον τομέα της 
τεχνολογίας, με ισχυρή υποδομή και προτεραιότητα 
στο ψηφιακό μετασχηματισμό. ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 
30/01/2019 

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.  

Στην παρουσίαση της Ελλάδος έμφαση 
δόθηκε στους τομείς προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων σε συνδυασμό με 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 τονίσθηκε το ειδικό βάρος των 
χρηματοδοτικών εργαλείων 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 σχέσεις 
Ελλάδος-Σιγκαπούρης και οι προτεραιότητες της 
νεοσύστατης ελληνικής Πρεσβείας  στην Πόλη-
Κράτος. 
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 23/11/2018 

4. Πληθωρισμός Δεκεμβρίου 2018- Πρόβλεψη 
2019. Ο βασικός πληθωρισμός το Δεκέμβριο 2018, 
ανήλθε στο 0,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 
2017, αφού είχε υποχωρήσει το Νοέμβριο 2018 στο 
0,3%. Η αύξηση αυτή,  οφείλεται στα υψηλότερα 
κόστη στις υπηρεσίες και το λιανεμπόριο καθώς και 
στη μικρή μείωση του κόστους διαμονής, σύμφωνα 
με τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) και 
το σ/Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (MTI). Ο 
βασικός πληθωρισμός το 2018 αυξήθηκε στο 1,7%, 
από 1,5% το 2017. Για το τρέχον έτος 2019, η MAS 
και η MTI αναμένουν ότι ο βασικός πληθωρισμός  θα 
κυμανθεί μεταξύ 1,5% και 2,5%. Όσον αφορά τον 
ονομαστικό πληθωρισμό, αναμένουν να φτάσει το 
1% έως 2%, καθώς  ο ρυθμός μείωσης του κόστους  
διαμονής και των ιδιωτικών οδικών μεταφορών 
ασθενεί σταδιακά. Το Δεκέμβριο 2018, οι δαπάνες 
στους περισσότερους τομείς τις οικονομίας 
αυξήθηκαν, εκτός από τις ιδιωτικές οδικές μεταφορές, 
οι οποίες υποχώρησαν κατά 3,7% καθώς  και τα 
έξοδα διαμονής, τα οποία υποχώρησαν στο 1,9%, 
συγκριτικά με τη μείωση κατά 2,1% το Νοέμβριο, 
λόγω της σταδιακής μείωσης των ενοικιάσεων 
κατοικιών. 
Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες αυξήθηκε σε 1,5%, 
από 1,2% το Νοέμβριο, λόγω της ισχυρότερης 
αύξησης του τουρισμού και της αυξημένης ζήτησης, η 
οποία παρατηρήθηκε στα ταξίδια και στα αεροπορικά 
ναύλα, κατά συνέπεια. Ένας άλλος παράγοντας που 
συνέβαλε ήταν η μικρότερη πτώση των τελών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το συνολικό κόστος 
των ειδών λιανικής αυξήθηκε επίσης κατά 1,7% το 
Δεκέμβριο 2018, κυρίως λόγω των μεγαλύτερων 
αυξήσεων των τιμών σε είδη ένδυσης και υποδήματα, 
καθώς και των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης. Το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου αυξήθηκε κατά 14,6% ετησίως, χαμηλότερα 
από την αύξηση κατά 15,4% το Νοέμβριο, λόγω της 

 9. Οφέλη σ/επιχειρήσεων από τη Συμφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης. Μια 
ευρεία γκάμα τροφίμων halal που παρασκευάζονται 
στη Σιγκαπούρη θα κατευθυνθεί στα καταστήματα 
της ΕΕ για τις ανάγκες του αυξανόμενου 
μουσουλμανικού πληθυσμού της (καθώς στην ΕΕ 
δεν υπάρχουν πολλά εργοστάσια προϊόντων halal), 
όταν τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Ελεύθερων 
Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης (Free Trade 
Agreement) η οποία επεγράφη τον Οκτώβριο του 
2018. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς 
Σιγκαπούρης, η σταδιακή εξάλειψη των δασμών που 
προβλέπονται από τη ΣΕΣ θα επιτρέψουν σε 
προϊόντα, όπως πχ. κοτόπουλο halal και lap cheong 
(αποξηραμένο κινεζικό λουκάνικο), να είναι πιο 
προσιτά όταν εξάγονται στην ΕΕ. Εκτός από τα  
επεξεργασμένα τρόφιμα, θα επωφεληθούν μεταξύ 
άλλων τα φαρμακευτικά  και τα χημικά προϊόντα, 
καθώς το 84% των εξαγωγών της Σιγκαπούρης στην 
ΕΕ, θα εισέρχεται χωρίς δασμούς, άμα τη εφαρμογή 
της ΣΕΣ. Στόχος των σ/επιχειρήσεων είναι να 
χρησιμοποιήσουν βασικές πύλες της Ευρώπης 
όπως Παρίσι, Βερολίνο, Φρανκφούρτη προκειμένου 
να διευρύνουν την πρόσβασή τους στην επικράτεια 
της ΕΕ. Ημικατεργασμένα προϊόντα που 
τελειοποιούνται στη Σιγκαπούρη από τις χώρες της 
ASEAN, όπως και πρώτες ύλες των τελευταίων που 
ενσωματώνονται σε προϊόντα made in Singapore, θα 
απολαμβάνουν προτιμησιακό δασμολογικό 
καθεστώς, μετά τη θέση σε ισχύ της ΣΕΣ ΕΕ- 
Σιγκαπούρης.  (STRAITSTIMES 28/01/2019) 
 Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον 5 μεγαλύτερο πελάτη 
της ΕΕ σε τρόφιμα και ποτά με σύνολο εξαγωγών 
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επίδρασης της σταδιακής καθιέρωσης της Ανοικτής 
Αγοράς Ηλεκτρισμού.  
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ύψους 2 δις ευρώ ετησίως. Πριν την υπογραφή της 
ΣΕΣ υπήρχε ελεύθερη διακίνηση όλων των 
κατηγοριών τροφίμων πλην των αλκοολούχων 
ποτών, τα οποία βαρύνονταν με ειδικούς φόρους. Η 
Σιγκαπούρη είχε εθελοντικά μηδενίσει τα 
δασμολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία αγαθών, 
πολύ πριν την υπογραφή της Συμφωνίας εκτός από 
τέσσερις κατηγορίες: αλκοολούχα ποτά, αυτοκίνητα 
και μέρη αυτών, ορυκτά καύσιμα και προϊόντα 
καπνού. Το κρασί  και τα αλκοολούχα ποτά 
βαρύνονται με ειδικό φόρο 88 USD (περίπου 50 
ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης και η μπίρα με 
60 USD (περίπου 37,5 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής 
αλκοόλης. Η σταδιακή κατάργηση των ανωτέρω 
ειδικών φόρων προβλέπεται σε βάθος πενταετίας 
από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. (ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ).  

 
5. Επένδυση της Trend Micro στη Σιγκαπούρη. 
Η Trend Micro, κορυφαία εταιρεία στον τομέα 
κυβερνο-ασφάλειας, εγκαινίασε στη Σιγκαπούρη τη 
νέα της έδρα, ως περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο 
Ασίας-Ειρηνικού, Μέσης Ανατολής και Αφρικής 
(AMEA). Οι εγκαταστάσεις  διαχείρισης λειτουργιών 
ασφαλείας, εντοπισμού και απόκρισης (MDR), 
βρίσκονται στο Suntec City Tower 4 (12.000 τμ).  
Το κέντρο, αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων 
MDR της Trend Micro στη Βόρεια Αμερική, την 
Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία. Στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνεται επίσης 
συνεδριακό κέντρο για τη διοργάνωση συνεδρίων 
σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για 
πελάτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους στην 
περιοχή AMEA. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της 
εταιρείας για την προσέλκυση ταλέντων, 
περιλαμβάνεται το  Πρόγραμμα Πιστοποίησης στην 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στη 
Σιγκαπούρη. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2019, οι 
απόφοιτοι πανεπιστημίων σε ειδικότητες 
πληροφορικής, από τη ΝΑ Ασία,  μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα.  Στο δελτίο 
τύπου της εταιρείας αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι η 
Σιγκαπούρη είναι ιδανική τοποθεσία για επενδύσεις 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, δεδομένου του 
ισχυρού οράματος που έχει η χώρα, για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με ορίζοντα 10ετίας. 
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES  22/01/2019 

 10. Επένδυση της fintech εταιρείας Revolut στη 
Σιγκαπούρη. Η βρετανική εταιρεία Revolut με 
ειδίκευση τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (fintech), αναμένεται 
να εκκινήσει τη λειτουργία της στη Σιγκαπούρη εντός 
του 2019. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η 
Revolut, έχει ήδη λάβει άδεια λειτουργίας στη 
Σιγκαπούρη και στην Ιαπωνία και έχει προχωρήσει 
σε προσλήψεις, ενώ ολοκληρώνει το τελικό στάδιο 
δοκιμών των υπηρεσιών της στη ΝΑ Ασία, έχοντας 
εξασφαλίσει λίστα αναμονής 100.000  πελατών.  Η  
Revolut επιτρέπει στους χρήστες να καταναλώνουν 
στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας 150 νομίσματα 
χωρίς χρέωση προμήθειας, ενώ μέσω της 
εφαρμογής της, τους επιτρέπει  να κατέχουν και να 
ανταλλάσσουν 24 νομίσματα και να εκτελούν δωρεάν 
εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές χρημάτων με  
συναλλαγματική ισοτιμία σε πραγματικό χρόνο. Η 
Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης έχει, τέλος, 
εκχωρήσει στη Revolut άδεια εκτέλεσης συναλλαγών 
σε συνάλλαγμα και άδεια δημιουργίας 
συναλλαγματικών αποθεμάτων, οι οποίες θα της 
επιτρέψουν να λειτουργήσει στη Σιγκαπούρη. Η 
χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας στις τραπεζικές 
συναλλαγές αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο, με τον 
οποίο παραδοσιακά λειτουργούν οι τράπεζες. 
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES  1/12/2018  

 


