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Προσπάθειες Σιγκαπούρης να διατηρήσει την θέση της ως 

κόμβος εταιρειών υψηλής τεχνολογίας  μέσω του 

Χρηματιστηρίου 

 

 Η Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης εντείνει τις προσπάθειες της 

για να διατηρήσει την θέση της ως κόμβος εταιρειών υψηλής 

τεχνολογίας. Η χώρα έχει καταστεί ήδη, από την δεκαετία του 90, ως 

ένας από τους σημαντικότερους κόμβους υψηλής τεχνολογίας στην 

Ασία. Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) έχει διαθέσει την 

τελευταία πενταετία άνω των 165 εκατομμύριων δολαρίων ΗΠΑ για 

την ανάπτυξη τον τομέα, ενώ επιθυμεί ιδιαίτερα να δημιουργήσει 

έναν κόμβο τεχνητής νοημοσύνης (AI) επενδύοντας περισσότερα 

από 110 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην έρευνα.  

 Η προσέγγιση ωστόσο της Κυβέρνησης δεν είναι χωρίς 

προβλήματα. Η κατανομή  της χρηματοδότησης έχει επικριθεί για 

ακαταλληλότητα και διαφθορά και η Σιγκαπούρη έχει κερδίσει τη 

φήμη ως ένα εύκολο μέρος για να ξεκινήσει  κάποιος μια επιχείρηση, 

αλλά με δυσκολίες στην περαιτέρω ανάπτυξη της. Το 2019, το 

Εθνικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου της 

Σιγκαπούρης (NEC) ολοκλήρωσε μια διετή μελέτη για  τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στη χώρα. Η μελέτη 

αποκάλυψε ότι λίγες επιχειρήσεις επέτυχαν μια γρήγορη και 

κερδοφόρα ανάπτυξη, ενώ το 56,8% των νεοσύστατων 

επιχειρήσεων αγωνίζονταν να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν τις 

υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

 Ταυτόχρονα η Σιγκαπούρη αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό 

από σειρά ασιατικών χωρών, ανάμεσα τους και χώρες όπως η Κορέα 

(που έχει εγχώριες μεγάλες εταιρείες) και η Ταϊλάνδη ( ευνοϊκότερο 

μισθολογικό καθεστώς). Αν και η χώρα ξεπέρασε το Χονγκ Κονγκ ως 

η πλέον ελκυστική επιχειρηματική βάση της περιοχής, αφότου αυτό 
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επέστρεψε υπό κινεζικό έλεγχο το 1997, εντούτοις πλέον 

ανταγωνίζεται τις πόλεις της ηπειρωτικής Κίνας, υστερώντας στην 

προσέλκυση νέων ταλέντων, ενώ ταυτόχρονα οι  αυξανόμενες 

επενδύσεις της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ δημιουργούν νέες 

προκλήσεις.  

 Έτσι, με υποδείξεις της Κυβέρνησης, το χρηματιστήριο της 

Σιγκαπούρης επιταχύνει τις προσπάθειες του για να γίνει το πρώτο 

χρηματιστήριο στην Ασία που θα προσελκύσει εταιρείες εξαγοράς 

ειδικού σκοπού, με στόχο να αξιοποιήσει την αύξηση των ξένων 

επενδύσεων σε ταχέως αναπτυσσόμενες νεοσύστατες τεχνολογίες. 

Την περασμένη Παρασκευή 22 τρ. το Χρηματιστήριο της 

Σιγκαπούρης (SGX) δήλωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη διαβούλευση 

για να επιτρέψει την έγγραφή σε αυτό αριθμού εταιρειών ’’λευκών 

επιταγών’’ (blank check company). Οι εταιρείες  ’’λευκών επιταγών’’  

είναι εταιρείες επιχειρηματικής ανάπτυξης που δεν έχουν 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο ή σκοπό αλλά στοχεύουν στην 

συμμετοχή, συγχώνευση ή απόκτηση μιας άλλης εταιρείας ή 

επιχειρηματικής  οντότητας που σύμφωνα με τους διαχειριστές της 

παρουσιάζουν ευκαιρίες ανάπτυξης. Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, 

οι χρηματιστηριακές Αρχές έχουν ήδη επαφές με παγκόσμιες 

τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.  

 Σε περίπτωση επιτυχίας, το χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης 

θα αποτελέσει το πρώτο χρηματιστήριο στην Ασία που θα επιβιβαστεί 

στο τραίνο των εταιρειών απόκτησης ειδικού σκοπού (SPAC - special 

purpose acquisition company) με επίκεντρο την τεχνολογία. Οι 

εταιρείες αυτές είναι εταιρείες χωρίς εμπορικές δραστηριότητες,  

δομημένες αυστηρά για την άντληση κεφαλαίων μέσω μιας αρχικής 

δημόσιας προσφοράς (initial public offering  - IPO). Με το κεφάλαιο 

που συγκεντρώνεται, η εταιρεία προσδιορίζει στη συνέχεια μια 

ιδιωτική εταιρεία με την οποία επιδιώκει να συγχωνευτεί. Το 2020, οι 
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εταιρείες του είδους, συγκέντρωσαν, μόνο στις Η.Π.Α., κεφάλαια 

ύφους 80 δισ. δολαρίων. Η νέα αυτή μέθοδος χρηματοδότησης 

παρέχει στις εταιρείες εναλλακτικές διαδρομές για απόκτηση 

κεφαλαίου, μετοχών ή μεριδίου χωρίς να εμπλακούν στις ακριβές και 

χρονοβόρες  διαδικασίες των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO).  

 Ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου της 

Σιγκαπούρης, δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι υπάρχει ήδη 

αρκετά μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρέχοντας στους 

επιχειρηματίες μια ταχύτερη πορεία προς την χρηματιστηριακή αγορά 

και μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς την σωστή τιμολόγηση, 

δηλώνοντας ότι οι εταιρείες απόκτησης ειδικού σκοπού «θα 

ωφελούσαν τις κεφαλαιαγορές τόσο τοπικά όσο και περιφερειακά». 

Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν ότι το χρηματιστήριο της 

Σιγκαπούρης θα είναι σε θέση να προσελκύσει εταιρείες  ’’λευκών 

επιταγών’’ με έδρα την Ασία και με βλέψεις στην περιοχή της Ασίας -

Ειρηνικού που έχουν εισαχθεί στις ΗΠΑ, καθώς μέχρι στιγμής δεν 

υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Το 2020, η Bridgetown Holdings, μια 

εταιρεία απόκτησης ειδικού σκοπού που υποστηρίζεται από τον 

επιχειρηματία του Χονγκ Κονγκ Richard Li και τον επενδυτή της 

Silicon Valley, Peter Thiel. συγκέντρωσε  στις Η.Π.Α. 595 

εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την μεγαλύτερη εταιρεία 

απόκτησης ειδικού σκοπού στη Νοτιοανατολική Ασία. Η Bridgetown 

2, η οποία ξεκίνησε αυτό το μήνα, επιδιώκει να συγκεντρώσει 200 

εκατομμύρια δολάρια για να στοχεύσει περισσότερες ασιατικές 

εταιρείες. 

 Ο επικεφαλής της επιχειρηματικής αγοράς κεφαλαίων της 

Citigroup στην Ασία, δήλωσε ότι υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή 

κεφαλαιούχων που στοχεύουν ασιατικές εταιρείες, ειδικά στη 

Νοτιοανατολική Ασία. Περισσότερες από πέντε εταιρείες απόκτησης 

ειδικού σκοπού της Ασίας που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ έχουν 
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ανακοινώσει σχέδια δημιουργίας περισσότερων παρόμοιων εταιρειών 

ανάμεσα τους και οι εταιρείες Primavera Capital και Princeville 

Capital με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η δημιουργία εταιρειών απόκτησης 

ειδικού σκοπού από το χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης έρχεται  ως 

αποτέλεσμα της ύπαρξης μεγάλου αριθμού  Ασιατικών ιδιωτικών 

εταιρειών αξίας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έκαστη,  

οι οποίες έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να εισαχθούν  στα Ασιατικά 

χρηματιστήρια μέσα στο 2021. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 

εφαρμογές Grab και Gojek, αξίας 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 

10 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα,  καθώς και η Tokopedia,  

εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Ινδονησίας, αξίας 7,5 

δισεκατομμυρίων δολαρίων.  

 Οι ενέργειες της Κυβέρνησης της Σιγκαπούρης αποτελούν 

συνέχεια παλαιότερων ανεπιτυχών προσπαθειών για την προσέλκυση 

γνωστών εταιρειών τεχνολογίας στην χώρα, μέσω συνεργασιών του 

χρηματιστήριου της Σιγκαπούρης με τα χρηματιστήρια  του Τελ Αβίβ 

και το Nasdaq. Εντούτοις το χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης 

αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τον περιφερειακό αντίπαλό 

του, το χρηματιστήριο του  Χονγκ Κονγκ, το οποίο έχει δημιουργήσει 

μια σταθερή ροή «επιστροφής» κινεζικών τεχνολογικών ομάδων που 

επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Wall Street εν 

μέσω εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.  

 Το χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης μπορεί να μην μπορεί να 

ανταγωνιστεί το Χονγκ Κονγκ από την άποψη του αριθμού των 

αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) εταιρειών υψηλής τεχνολογίας 

που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό, όμως πλεονεκτεί στο γεγονός ότι  

δεν υφίσταται τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις Κινεζικές 

Αρχές στα Κινεζικά χρηματιστήρια. Η Κινεζική Κυβέρνηση, επέβαλε 

το 2018 μια σειρά αυστηρών κανόνων στα εγχώρια χρηματιστήρια 

(ανάμεσα τους και σε αυτό του Χονγκ Κονγκ), εξαιτίας των 
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ανησυχιών της, ως προς την προέλευση  των κεφαλαίων που 

χρησιμοποιούνται καθώς τα κεφάλαια αυτά δεν υπόκεινται στους 

διεξοδικούς ελέγχους  που υφίστανται οι κεφαλαιουχικές ροές που 

καλύπτουν τις  αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO).  
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