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                   ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

           ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΜΕ ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ  ΚΑΙ ΗΠΑ   

 

 

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ. Η Σιγκαπούρη ήταν η τελευταία  χώρα της ΝΑ Ασίας η 
οποία, επέβαλε οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Β. Κορέας το Οκτώβριο του 2017, 
ύστερα από πίεση των ΗΠΑ και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπό το φως 
της ανάληψης της Προεδρίας της ASEAN το α΄ εξάμηνο του 2018.  Η Αρχή 
Τελωνείων της Σιγκαπούρης εξέδωσε τότε, εγκύκλιο ενημερώνοντας την παγκόσμια 
επιχειρηματική κοινότητα, ότι από 1η Νοεμβρίου 2017 αναστέλλονται οι εμπορικές 
συναλλαγές με τη Β. Κορέα, οι οποίες σχετίζονται με εισαγωγή, εξαγωγή, 
μεταφόρτωση και διακίνηση μέσω Σιγκαπούρης προς και από τη Β. Κορέα, 
προειδοποιώντας για την επιβολή ποινών με πρόστιμα  ύψους 100.000 SGD 
(περίπου 64.000 Ευρώ) και τριπλάσιων της αξίας των εμπορευμάτων ή φυλάκιση 
δύο ετών ή και τα δύο. 

Η ASEAN κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της 
Βόρειας Κορέας. Η Σιγκαπούρη ήταν ο έκτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της 
Βόρειας Κορέας το 2015, με το διμερές εμπόριο να ανέρχεται στα 29 εκ. SGD 
(περίπου 20 εκ. Ευρώ). Το 2017 υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκε στα 700.000 SGD 
(περίπου 230.000 Ευρώ), καταγράφοντας πτώση κατά 94% σε σχέση με το 2016.  

Η Σιγκαπούρη, όπως και οι άλλες χώρες ASEAN διατηρεί διπλωματικές 
σχέσεις με τη Β. Κορέα (από το 1975), ενώ έως το 2016 οι βόρειο-κορεάτες 
ταξίδευαν στη Σιγκαπούρη χωρίς visa.    

Την προηγούμενη εβδομάδα η Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε 
μερική άρση των κυρώσεων για το διάστημα 9-14.06.2018, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές που αφορούν σε εξοπλισμό και αγαθά που 
προορίζονται για την προετοιμασία της συνάντησης κορυφής.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Μάρτιο τ.ε. το BBC δημοσίευσε είδηση σύμφωνα με 
την οποία, ύστερα από έλεγχο των σ/φορολογικών αρχών, δύο εταιρείες (θυγατρικές 
μεταξύ τους OCN  και T Spescialist) με έδρα τη Σιγκαπούρη είχαν παραβιάσει τις 
κυρώσεις των ΗΕ, προμηθεύοντας τη Β. Κορέα με αγαθά πολυτελείας, όπως 
αλκοολούχα ποτά, κοσμήματα, καλλυντικά και πολυτελή αξεσουάρ μόδας.  

ΗΠΑ.  Η Σιγκαπούρη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βαθιά και εκτεταμένη 
συνεργασία σε όλους τους τομείς της οικονομίας- από ιδρύσεως της Πόλης – 
Κράτους- και ταύτιση απόψεων για την ευρύτερη περιοχή της ASEAN. Η στρατηγική 
συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται στον οικονομικό τομέα, το εμπόριο, τις 
επενδύσεις, την άμυνα και την ασφάλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κορυφαίος 
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ξένος άμεσος επενδυτής της Σιγκαπούρης και βασικός προμηθευτής αμυντικής 
τεχνολογίας και εξοπλισμών για στρατιωτική εκπαίδευση. 

Στη Σιγκαπούρη υπολογίζεται ότι ζουν περισσότεροι από 30.000 Αμερικανοί, 
δραστηριοποιούνται 4.200 αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ λόγω της Συμφωνίας 
Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, υποστηρίζονται  215.000 θέσεις 
εργασίας για αμερικανούς στο εξωτερικό. Τα περιφερειακά αρχηγεία των 
αμερικανικών εταιρειών Airbnb, Google και Facebook βρίσκονται στη Σιγκαπούρη. 

 Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Σιγκαπούρης, καθώς οι  
αμερικανικές εταιρείες  υπολογίζεται ότι έχουν επενδύσει περισσότερα από 180 δις 
USD (stock), με σύνολο επενδύσεων να αγγίζει τα 228 δις USD το 2016 (stock and 
flows). Μετά την υπογραφή της ΣΕΣ (2004), το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και 
Σιγκαπούρης αυξήθηκε περισσότερο από 60%. Οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα  
20 δις. USD  έναντι της μικρής χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία αποτελεί 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και εμπορικό κέντρο και ταυτόχρονα πλατφόρμα 
εισόδου στις αγορές της ΝΑ Ασίας. 

 


