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                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
1) Πρώτη η Σιγκαπούρη στον παγκόσμιο δείκτη οικονομικής ελευθερίας.  Πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη  σύμφωνα 
με τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας του 2020, που δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα Heritage, ανήλθε η Σιγκαπούρη 
ξεπερνώντας για πρώτη φορά το Χονγκ Κόνγκ.  Το Χονγκ Κονγκ έχασε τον τίτλο του, ως την πιο ελεύθερη οικονομία του 
κόσμου, τον οποίο διατηρούσε από το 1995, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα, εξαιτίας των κοινωνικών αναταραχών 
και της αβεβαιότητας η οποίες κλόνισαν τη φήμη της Πόλης –Κράτους ως παγκόσμιου οικονομικού κόμβου. Σύμφωνα με 
την έρευνα, ο συνολικός βαθμός οικονομικής ελευθερίας του Χονγκ Κονγκ μειώθηκε, κυρίως λόγω της μειωμένης 
ελευθερίας στα σημεία που προσδιορίζουν την ελευθερία των επενδύσεων. Η Σιγκαπούρη, ο μακροχρόνιος 
περιφερειακός αντίπαλος του Χονγκ Κόνγκ, αναδύθηκε στην πρώτη θέση καθώς η βαθμολογία της ήταν σταθερή σε 
σύγκριση με το 2018. Η συνεχιζόμενη πολιτική και κοινωνική αναταραχή επέδρασε αρνητικά στη φήμη του Χονγκ Κονγκ, 
ως μια από τις φιλικότερες χώρες στην προσέλκυση επενδύσεων. Συγχρόνως, ενώ οι μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις που 
ξεκίνησαν πέρυσι έχουν περιορισθεί εν μέσω της πανδημίας του cv19, η εμπιστοσύνη στις αρχές του Χονγκ Κονγκ 
παραμένει χαμηλή, καθώς υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια  απέναντί στον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου από το Κράτος, 
ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της επιδημίας. Εν τω μεταξύ οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών 
το 2019, κλόνισαν το βαθμό ασφάλειας των επενδυτών και ενίσχυσαν το αίσθημα κινδύνου στο κατά τα άλλα ευνοϊκό 
επενδυτικό περιβάλλον. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 24/3/2020. 

2)Πρόβλεψη ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ -4% εως -1% το 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση (26/3)  του σ/Υπουργείου 
Βιομηχανίας και Εμπορίου (www.mti.gov.sg) , η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2020 υποβαθμίζεται στο  -4,0% έως -1,0% 
φέτος,  σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση για -0,5% έως 1,5%, στα τέλη Ιανουαρίου. Οι αεροπορικές μεταφορές, 
στέγαση/διαμονή, εστίαση και λιανεμπόριο καταγράφουν συρρίκνωση λόγω της απότομης πτώσης των τουριστικών 
αφίξεων. Η οικονομία της Σιγκαπούρης φαίνεται να κατευθύνεται προς την πρώτη πλήρη ύφεση μετά από διάστημα δύο 
δεκαετιών, εν μέσω της εξάπλωσης του κοροναϊού παγκοσμίως.  Η εξάπλωση του cv19  από την Κίνα στην Ευρώπη και 
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στην Αμερική και, ο φόβος εξάπλωσης της νόσου στην κοινότητα, οδήγησαν τη Σιγκαπούρη σε αύξηση των συνοριακών 
ελέγχων και σε εφαρμογή ασφαλών μέτρων αποστασιοποίησης, όπως ακύρωση εκδηλώσεων, μαζικών συγκεντρώσεων 
και περιορισμένη παρουσία σε δημόσιους χώρους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην εγχώρια 
κατανάλωση και την εξωτερική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες της Πόλης-Κράτους. Σε 3μηνιαία βάση, η οικονομία 
μειώθηκε κατά 10,6% το α΄ 3μηνο, μια απότομη κάμψη από την αύξηση της τάξης του 0,6% το προηγούμενο 3μηνο. Η 
βιομηχανία υποχώρησε κατά 0,5% σε ε.β. το α΄3μηνο τρίμηνο, καθώς  κατεγράφη πτώση της παραγωγής ηλεκτρονικών 
και χημικών, γεγονός το οποίο αντανακλά τη μείωση της εξωτερικής ζήτησης, καθώς η παγκόσμια οικονομική 
δραστηριότητα επιβραδύνθηκε λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του cvid-19. Ο τομέας των κατασκευών μειώθηκε 
κατά 4,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι βιομηχανικές υπηρεσίες υποχώρησαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση το α΄3μηνο. 
Συμπληρωματικά μέτρα στήριξης που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να 
αντεπεξέλθουν, αξίας 4 δις SGD, ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση. Η τελευταία φορά που η Σιγκαπούρη κατέγραψε 
πλήρη συρρίκνωση της οικονομίας (πτώση στο 1%), ήταν το 2001 κατά τη διάρκεια του Dot-com Bust (χρηματιστηριακό 
κραχ εταιρειών ΙΤ) και κατά την διάρκεια του Sars, όταν υποχώρησε κατά 0,3% το β΄3μηνο του 2003. ΠΗΓΗ: 
STRAITSTIMES 26/3/2020 

3) Διακοπή  διενεργείας προγραμματισμένων πτήσεων από τη SIA Σύμφωνα με ανακοίνωση (23/3) της διοίκησης της  
Singapore Airlines, η εταιρεία θα μειώσει στο 96% τη διενέργεια προγραμματισμένων πτήσεων έως το τέλος Απριλίου.  Η 
απόφαση ελήφθη λόγω του κλεισίματος συνόρων παγκοσμίως, εξαιτίας της εξάπλωσης του Covid-19 και κατά συνέπεια 
της μείωσης της ζήτησης από διεθνείς πελάτες, καθώς από την εταιρεία εκτελούνται μόνο διεθνείς πτήσεις. Πρακτικά 
αυτό σημαίνει την καθήλωση 138 από τα  147 αεροσκάφη του στόλου της  SIA και SilkAir, ενώ επίσης αναστέλλεται και η 
λειτουργία της χαμηλού κόστους θυγατρικής (Scootair). Η απόφαση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η εταιρεία από την ίδρυσή της, ενώ δεν έγινε σαφές πότε θα ξαναλειτουργήσει. Υπενθυμίζεται ότι η SIA 
είναι 15ος μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος στον κόσμο, εξυπηρετώντας περίπου 140 προορισμούς σε περισσότερες 
από 35 χώρες. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες στα κέρδη της SIA μόνο για τον Απρίλιο θα ανέλθουν στα  140 εκ. SGD, 
δυσχεραίνοντας την οικονομική θέση της εταιρείας, η οποία θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς κρατική ενίσχυση έως τα 
τέλη Ιουνίου τ.ε.. Η SIA δήλωσε ότι λαμβάνει ενεργά μέτρα με στόχο την αύξηση ρευστότητας, τη μείωση 
κεφαλαιουχικών δαπανών και λειτουργικού κόστους. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αναβολή παράδοσης αεροσκαφών και, 
η ενδεχόμενη αναβολή πληρωμών στους κατασκευαστές αυτών. Οι μισθοί της διοίκησης του ομίλου έχουν επίσης 
μειωθεί κατά 15%, ενώ για το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στα 27.000 άτομα, προβλέπεται εθελοντική 
άδεια χωρίς μισθό. Επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για εξασφάλιση μελλοντικών 
αναγκών ρευστότητας. Το Κέντρο Αεροπορίας Ασίας-Ειρηνικού εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ όλων των παγκόσμιων 
αεροπορικών εταιρειών ενδέχεται να αφανιστούν πριν από το τέλος του έτους ως θύματα του Covid-19. ΠΗΓΗ: 
STRAITSTIMES 24/3/2020. 

4) Πρόγραμμα στήριξης ύψους 48 δις SGD στην οικονομία της Σιγκαπούρης. Στην αναγγελία του δεύτερου πακέτου 
στήριξης της οικονομίας προέβη ο Αναπληρωτής ΠΘ και Υπουργός Οικονομικών κ. Keat στις 26/3 τ.ε. Το πρώτο 
πρόγραμμα στήριξης ύψους 4,6 δις SGD είχε παρουσιαστεί από την Κυβέρνηση, στις 18/2  κατά την παρουσίαση στη 
Βουλή του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2020. Το νέο πακέτο στοχεύει στην στήριξη των τομέων της οικονομίας 
οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις του cv19, όπως τουρισμός και αεροπορικές μεταφορές, ενώ 
ταυτόχρονα προβλέπει τη στήριξη των νοικοκυριών, τα οποία πλήττονται από την αναστολή/περιορισμό λειτουργίας των 
επιχειρήσεων και της κατ΄ επέκταση μείωσης των θέσεων εργασίας, εκτός των προαναφερθέντων (εστίαση, event 
organizers, οδηγοί ταξί, κλπ). Στόχος της Κυβέρνησης είναι να διατηρήσει ζωντανή την εσωτερική ζήτηση στην οικονομία 
έως το τέλος περίπου του 2020, τη στιγμή που η εξωτερική ζήτηση ήδη έχει συρρικνωθεί το 2019, λόγω των εμπορικών 
κυρώσεων ΗΠΑ-Κίνας και συνεχίζει να δοκιμάζεται λόγω cv19 το 2020-, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να διατηρήσει ακμαίο 
το αίσθημα στους πολίτες, της πλούσιας της δυνατής οικονομίας, η οποία μπορεί να διαχειριστεί τις παγκόσμιες 
οικονομικές προκλήσεις. Το πακέτο στήριξης μεταξύ άλλων προβλέπει τη χορήγηση 30.000 SGD στις οικογένειες των 
θανώντων από cv19, 3.000 SGD σε αυτούς που εκτίθενται για την αντιμετώπιση του ιου (νοσηλευτικό προσωπικό), και 
1.000 SGD στους νοσούντες. Για την τόνωση της ρευστότητας των νοικοκυριών και τη διατήρηση των ταμειακών ροών 
των επιχειρήσεων, ώστε να λειτουργεί ομαλά οικονομικό κύκλωμα, από το σύνολο των 48 δις SGD, τα 17 δις προέρχονται 
από τα εθνικά αποθέματα της Σιγκαπούρης. Ως προς τα εθνικά αποθέματα της  χώρας, τρείς είναι οι κυβερνητικοί φορείς 
που τα διαχειρίζονται: 1) η Κεντρική Τράπεζα της Σιγκαπούρης διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας τα 
οποία ανέρχονται σε 392 δις. SGD, 2)η Temasek Holding είναι ενεργός επενδυτής, η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο  
τίτλων αξίας περίπου  313 δις SGD και 3) η GIG (Guaranteed  Investment Certificate)  πρόκειται για το κρατικό επενδυτικό 
ταμείο της Σιγκαπούρης, το οποίο στοχεύει σε επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ανά τον κόσμο ( σε 45 χώρες) με 
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χαρτοφυλάκιο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά τα 100 δις SGD. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 27/3/2020. 

5) Χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη MAS. Η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του 
Δολαρίου Σιγκαπούρης υποτιμήθηκε σε επίπεδο χαμηλότερο από το μέσο σημείο του εύρους διακύμανσης, από την 
Κεντρική Τράπεζα Σιγκαπούρης (MAS) στις 30/3. Η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου  
καθορίζεται από το χαρτοφυλάκιο νομισμάτων των πέντε βασικών εμπορικών εταίρων της χώρας.. Η διαχείριση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, από τη MAS  αποτελεί το κυριότερο εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής, καθώς η αξία 
του νομίσματος δεν καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς, αλλά από το ονομαστικό επιτόκιο συναλλαγματικής ισοτιμίας 
του δολαρίου (NEER-Nominative Effective Exchange Rate,) έναντι των πέντε επιλεγμένων νομισμάτων, τα οποία δεν 
αποκαλύπτονται προς αποφυγή αισχροκέρδειας. Επίσης η MAS θέτει το εύρος διακύμανσης της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Στόχος της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής είναι η προστασία του νομίσματος της Πόλης Κράτους, λόγω 
της μέγιστης εξάρτησης της από το εξωτερικό εμπόριο.  Η ευρέως αναμενόμενη κίνηση της MAS πραγματοποιείται για 
δεύτερη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση το 2009 και έρχεται τη στιγμή που κεντρικές τράπεζες 
παγκοσμίως προβαίνουν σε υποτίμηση των εθνικών νομισμάτων προκειμένου να  συμβάλλουν στην εξισορρόπηση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, εν μέσω εξάπλωσης της πανδημίας του cv19. Το δολάριο της Σιγκαπούρης ήταν ασταθές τις 
τελευταίες εβδομάδες, στις διεθνείς αγορές. Το νόμισμα σημείωσε απώλειες, κινούμενο στο  1,4650 έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ στις 23 Μαρτίου, ενώ ανέκαμψε στο 1,43 την περασμένη Παρασκευή. Μετά την ανακοίνωση της MAS, το σ/δολάριο 
διαπραγματεύθηκε οριακά χαμηλότερα στο 1,4274 έναντι του ξένου συναλλάγματος, έχοντας ήδη εξασθενίσει εν 
αναμονή της χαλάρωσης και, καθώς το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε υπό πίεση. Η MAS μείωσε επίσης το φάσμα των 
προβλέψεών του 2020 τόσο για τον δομικό πληθωρισμό όσο και για τον συνολικό πληθωρισμό στο -1% με 0%, 
αναθεωρώντας προς τα κάτω τις προηγούμενες προβλέψεις που κυμαίνονταν μεταξύ 0,5% έως 1,5% αντίστοιχα, καθώς 
το επόμενο διάστημα οι αποπληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν, παρόλη την αναμενόμενη αύξηση των τιμών σε 
εισαγόμενα είδη διατροφής. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 27/3/2020 

6) Συμφωνία  swap ύψους 60 δις USD μεταξύ FED και MAS. Σε συμφωνία συναλλαγματικού παραγώγου αξίας 60 δις 
USD (currency swap) με την Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ, προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα η Κεντρική Τράπεζα της 
Σιγκαπούρης (MAS). Πρόκειται για διατραπεζική συναλλαγή μέσω Κεντρικών Τραπεζών, η οποία δεν επιβαρύνεται με 
επιτόκιο και ως εκ τούτου θεωρείται μηδενικού συναλλαγματικού κινδύνου. Πληροφορίες για λεπτομέρειες της 
συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην εξισορρόπηση της εγχώριας τραπεζικής αγοράς, 
ενισχύοντας από τη μία τη ρευστότητα στις εγχώριες τράπεζες και καλύπτοντας από την άλλη, τη ζήτηση που έχει 
εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες σε δολάριο ΗΠΑ, από την επίδραση της επιδημίας κοροναϊού. Ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίσει σταθερότητα στους όρους και τις προϋποθέσεις δανειοδότησης σε συνάλλαγμα (προς αποφυγή 
κερδοσκοπίας), καλύπτοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής σε δολάριο ΗΠΑ. Θα συμβάλει επίσης στις 
παγκόσμιες προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας των 
διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Η MAS διέθεσε το συνάλλαγμα μέσω έκτακτων δημοπρασιών. Στη πρώτη 
δημοπρασία διατέθηκαν 10 δις USD σε ομόλογα διάρκειας εφτά ημερών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε 
δολάριο ΗΠΑ έως το τέλος του α΄ 3μηνου. Στη δεύτερη δημοπρασία διατέθηκαν 12 δις USD σε ομόλογα διάρκειας 7 
ημερών και  8 δις USD σε ομόλογα 84 ημερών. Οι δημοπρασίες θα συνεχιστούν κανονικά κάθε Δευτέρα.  ΠΗΓΗ: 
STRAITSTIMES 25/3/2020 
                            ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    
 
7) ΑΠΩΛΕΙΕΣ 28 ΕΚ. SGD ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο ασφαλιστικός τομέας της Σιγκαπούρης το 2019, 
κατέγραψε απώλειες ύψους 28 εκ. SGD, συγκριτικά με τα κέρδη ύψους 36,3 εκ. SGD το 2018. Η ζημία οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην καταβολή, εντός του 2019, ασφαλιστικών αποζημιώσεων ύψους 159 εκ. SGD, αυξημένων κατά 12,2%  
σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τη Γενική Ένωση Ασφαλιστών της Σιγκαπούρης (GIA). Οι πέντε μεγαλύτεροι τομείς 
ασφάλισης– οχήματα, υγεία, ιδιοκτησία, εργοδοτικές εισφορές και, ταξίδια, που αποτελούν το 70% της γενικής 
ασφαλιστικής αγοράς - σημείωσαν συνολική ζημιά ύψους 43,4 εκ. SGD το 2019.Οι απώλειες μερικώς αντισταθμίστηκαν 
από τα κέρδη ύψους 17,2 εκ. SGD στα προσωπικά ατυχήματα. Το σύνολο των ασφαλίστρων οχημάτων  άγγιξε τα 1,12 δις  
SGD, το 2019, εντούτοις, επιβάρυνε  τις συνολικές επιδόσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του τομέα, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 7,6% ή 41,3 εκ. SGD. Ο τομέας ασφάλισης αυτοκινήτων σημείωσε ζημία ύψους 17,4 εκ. SGD, έναντι κερδών 
9,2 εκ. SGD το 2018, καθώς υπήρξε αύξηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων leasing (υψηλότερο προφίλ κίνδυνου και 
περισσότερα ατυχήματα). Όσον αφορά στην ασφάλιση υγείας, το δεύτερο μεγαλύτερο τομέα γενικής ασφάλισης στη 
Σιγκαπούρη, οι απώλειες περιορίστηκαν στα 11,2 εκ. SGD πέρυσι, σε σύγκριση τις ζημίες ύψους 44,2 εκ. SGD το 
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προηγούμενο έτος. Η ανοδική τάση των ασφαλιστικών παροχών υγείας συνεχίστηκε, με αύξηση των πληρωμών κατά 
8,1% ή 22,6 εκ. SGD στους ασφαλισμένους που έκαναν χρήση των παροχών. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
για τον τομέα αυξήθηκαν κατά 14,3%, ήτοι 666,8 εκ. SGD, από 583,3 εκ. SGD πριν από ένα χρόνο. Το τμήμα ασφάλισης 
αστικής ευθύνης των εργοδοτών ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών 
το 2018, γεγονός που οδήγησε σε 8,9% αύξηση των ακαθάριστων εσόδων. Ο τομέας κατέβαλε επιπλέον 8,29 εκ. SGD για 
αποζημιώσεις τραυματισμών λόγω της αύξησης του αριθμού των μη θανατηφόρων τραυματισμών κατά 5%, παρόλο που 
ο αριθμός των θανάτων στο χώρο εργασίας μειώθηκε σε χαμηλά επίπεδα πέρυσι. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 24/3/2020. 

8) Πρωτοβουλία ανοιχτών συνόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με πρωτοβουλία της Σιγκαπούρης, σε κοινή 
υπουργική δήλωση προέβησαν  στις 25/3,  εφτά χώρες – συμπεριλαμβανομένων: Σιγκαπούρης, Αυστραλίας, Καναδά, 
Χιλής, Ν. Ζηλανδίας, Μυανμάρ και Μπρουνέι – δηλώνοντας ότι θα συνεργαστούν στενά για να εξασφαλίσουν ότι οι 
γραμμές εμπορίου από ξηράς,αέρος και θαλάσσης θα παραμείνουν ανοιχτές για τη αδιάκοπη ροή βασικών αγαθών και 
προμηθειών, εν μέσω πανδημίας cv19. Για το μεταξύ τους εμπόριο προβλέπεται η  αποφυγή επιβολής εξαγωγικών 
ελέγχων, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση κωλυμάτων στην κινηση εμπορικών ροών, ιδίως στα βασικά αγαθά. 
Οι εφτά χώρες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διασυνδεσιμότητα των 
αλυσίδων εφοδιασμού παγκοσμίως, καθώς η πανδημία έχει αναγκάσει τις κυβερνήσεις να επιβάλουν αποκλεισμούς, 
απειλώντας τις προμήθειες ζωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων. Επιπρόσθετα οι συνθήκες 
πανικού υπό τις οποίες πολλές φορές αγοράζουν οι καταναλωτές δυσχεραίνουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων 
λιανικής στα σουπερμαρκετς. Σε δήλωσή του ο σ/ Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Sing, προσκάλεσε και άλλες 
χώρες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία διατήρησης ανοιχτών συνόρων για εμπορεύματα, υπογραμμίζοντας ότι ενώ 
το ηλεκτρονικό εμπόριο με την Κίνα αρχίζει να ανακάμπτει, το κέντρο βάρους του cv19, μεταφέρεται στην Ευρώπη, 
δημιουργώντας δυσκολία στις θαλλάσσιες και εναέριες μεταφορές και αυξάνοντας τα μεταφορικά κόστη. Η 
πρωτοβουλία της Σιγκαπούρης είναι η δεύτερη μετά την αντίστοιχη επιβεβαίωση της δέσμευσης μεταξύ Σιγκαπούρης  
και Ν.Ζηλανδίας,  ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού θα παραμείνουν ανοικτές και συνδεδεμένες, στην οποία προέβησαν την 
προηγούμενη εβδομάδα. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 25/3/2020 

9)Απώλειες εσόδων ύψους 1.14 τρις SGD, παγκοσμίως στον τομέα επαγγελματικών ταξιδιών. Σύμφωνα με ομάδα 
ερευνητών της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματικών Ταξιδιών (GBTA), ο τομέας επιχειρηματικών ταξιδιών αναμένεται να 
σημειώσει παγκοσμίως απώλειες της τάξεως των 820 δις USD (1,14 τρις SGD) το 2020, ενώ στην Κίνα αντιστοιχεί σχεδόν 
το ήμισυ αυτών των απωλειών, καθώς οι επιχειρήσεις περιορίζουν δραστικά τα ταξίδια τους μετά την εξάπλωση της 
επιδημίας του κοροναϊού. Τα επιχειρηματικά ταξίδια στην Ασία έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς 3 στις 4 επιχειρήσεις 
αναφέρουν ότι έχουν ακυρώσει ή έχουν αναστείλει όλα ή τα περισσότερα επαγγελματικά ταξίδια στην Κίνα, το Χονγκ 
Κονγκ, την Ταϊβάν και άλλες χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, σύμφωνα με την έρευνα. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της ομάδας 
του κλάδου είναι αισθητά υψηλότερες από τις προβλέψεις του Φεβρουαρίου, όταν γινόταν λόγος για απώλειες  ύψους 
560 δις USD. Ο ραγδαία εξάπλωση του ιού, ο οποίος προήλθε από την κεντρική κινεζική πόλη Wuhan και, έχει 
προκαλέσει το θάνατο σε περισσότερους από 42.000 ανθρώπους, έχει καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια 
οικονομία. Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της GBTA, κ. Solombrino: "Ο κοροναϊός επηρεάζει σημαντικά την 
κατώτατη γραμμή της βιομηχανίας ταξιδιών και ο αντίκτυπός του στην ευρύτερη οικονομία - δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η 
Κίνα, η οποία έχει σημειώσει πτώση των επιχειρηματικών ταξιδιών κατά 95% από το ξέσπασμα της κρίσης, αναμένεται να 
χάσει έσοδα από εταιρικά ταξίδια ύψους 404,1 δις USD, ακολουθούμενη από απώλειες ύψους 190,5 δις USD για την 
Ευρώπη. Οι αεροπορικές και ξενοδοχειακές βιομηχανίες, οι οποίες συνήθως είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι των 
εταιρικών δαπανών, θα δεχθούν το μεγαλύτερο χτύπημα, καθώς ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται”. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 
11/3/2020 

 


