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1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 

 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ  

 
 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές εκλογές μετά 
τη διάλυση του κοινοβουλίου που πρότεινε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας στις 25 Αυγούστου 2015. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
είναι η κα  Halimah Yacob. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα 
μουσουλμανικής καταγωγής που αναλαμβάνει το ανώτατο αξίωμα στη 
σύντομη ιστορία της χώρας.  

ΓΛΩΣΣΑ Αγγλικά, Κινεζικά, Μαλαισιανά, Ινδικά 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 5.638.700  (Δεκέμβριος  2018) 
ΕΚΤΑΣΗ  719 τχλμ 
ΝΟΜΙΣΜΑ Δολάριο  Σιγκαπούρης  SGD 

 (EURO/SGD=1,5618)31.12.2018 
(EURO/SGD=1,5389)22.05.2019 

ΤΗΛ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ +65 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ .sg  
ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δεν χρειάζεται θεώρηση εισόδου για τους πολίτες της ΕΕ 

Διάρκεια παραμονής  
για πολίτες ΕΕ : 90 ημέρες 
για πολίτες τρίτων χωρών : 30 ημέρες 
το διαβατήριο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες  

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  0.900πμ-6.00 μμ 
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1 Jan 2018, 2019  New Year’s Day  

16-17 Feb 2018, 6-7 February 2019  Chinese New Year    
30 Mar 2018, 19 April 2019  Good Friday  
1 May 2018 Labour Day  
29 May 2018, 20 May 2019 Vesak Day  
15 Jun 2018, 5 June 2019 Hary Raja Puasa  
9 Aug 2018, 2019 National Day   
12 Aug 2018, 2019  Hari Raya Haji  
6 Nov 2018, 28 November 2019 Deepavali 
25 Dec 2018 Christmas Day  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ +(5-9 ώρες) με την Ευρώπη 
-12 ώρες  με την Αμερική  
3,5 ώρες με τις χώρες ASEAN  

ΚΛΙΜΑ Τροπικό με μέση θερμοκρασία  (25-31 C) 
                με  μέση υγρασία 90%  
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2) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό και κατέχει έκταση 719 km ², (183, 5  
φορές μικρότερη από την Ελλάδα). Το κύριο νησί της Σιγκαπούρης, το Pulau Ujong, 
χαρακτηρίζεται από ένα χαμηλό ανάγλυφο έχοντας ανώτατο σημείο το Όρος Bukit 
Timah (164 μ.). Το κέντρο της πόλης έχει πολλούς λόφους, αλλά το μεγαλύτερο 
μέρος της απλώνεται σε επίπεδη επιφάνεια.  

Το κλίμα της χώρας είναι τροπικό υγρό, με μέση ετήσια θερμοκρασία περίπου 
27°C και μέση κατακρήμνιση 2.370 mm. Η πόλη υπόκειται σε δύο μουσώνες, στα 
βορειοανατολικά από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο και στα νοτιοανατολικά 
από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο πρώτος  περιλαμβάνει έντονες βροχοπτώσεις 
από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο και στη συνέχεια μια πιο ξηρή περίοδο μέχρι 
τον Μάρτιο. Ο δεύτερος χαρακτηρίζεται από διάσπαρτες βροχές, αργά το πρωί και 
νωρίς το απόγευμα, καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου. 

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πόλη-κράτος είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης αστικοποίησης και με 
περιορισμένους φυσικούς πόρους. Για να δώσει μια απάντηση στα προβλήματα 
αστικοποίησης, η πόλη-κράτος βασίζεται επίσης σε μια θαλάσσια επέκταση που 
ενσωματώνεται σε μεγάλο βαθμό στο τεχνητό νησί Sentosa που συνδυάζει, μεταξύ 
άλλων, δραστηριότητες όπως τα Universal Studios και  το καζίνο. Έτσι σε διάστημα  
50 ετών, η Σιγκαπούρη έχει αποκτήσει 130 km² επιφάνειας επιπλέον. 

Τοποθετημένη μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας, η Σιγκαπούρη κατέχει 
σημαντική γεωστρατηγική θέση. Στο σταυροδρόμι των εμπορικών ροών στην Ασία 
και στο κέντρο της Ένωσης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η 
πόλη-κράτος απέχει μόνο τρεισήμισι ώρες από τις μεγάλες πρωτεύουσες των 
χωρών μελών της. Η Σιγκαπούρη έχει δώδεκα ώρες χρονική υστέρηση με τη Νέα 
Υόρκη, μεταξύ έξι και επτά ώρες με την Ευρώπη και εννέα ώρες με το Λος Άντζελες.  
 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληθυσμού είναι η 
πολυπολιτισμική σύνθεση, ο διαχωρισμός σε κατοίκους (resident) και μη κατοίκους 
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(non-resident), η αυξανόμενη πληθυσμιακή γήρανση και η εξάρτηση από τις 
μεταναστευτικές ροές.  

Στο τέλος του 2018 ο πληθυσμός της χώρας ανήλθε στα 5.638.700 
διαμένοντες, εκ των οποίων οι 3.994.000 ήταν υπήκοοι της Σιγκαπούρης, οι 522.300 
ήταν μόνιμοι κάτοικοι με άδεια διαμονής και  οι 1.644.400 ήταν οι μη κάτοικοι. 
Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες πυκνότητες στον κόσμο, δεδομένου του 
ποσοστού 100% αστικοποίησης. Οι υπήκοοι της Σιγκαπούρης (3.994.283) 
προέρχονται από τρείς εθνότητες: 2.969.281 κινεζικής καταγωγής, 535.824 
μαλαισιανής καταγωγής, 360.528 ινδικής καταγωγής και 128.650 άλλες εθνικότητες.  
Η αύξηση του συνολικού πληθυσμού, την ίδια περίοδο ανήλθε στο 0,5%. Πρόκειται 
για ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία 
(ετήσιος ρυθμός αύξησης 3,5% μεταξύ 2005 και 2010 και 1,3% το 2016), παρά την 
ισχυρή μετανάστευση, η οποία προσδίδει στην πόλη-κράτος το πολυπολιτισμικό της 
χαρακτήρα.  

 Η ετήσια έκθεση για τον πληθυσμό της Σιγκαπούρης, την οποία δημοσίευσε 
το Γραφείο Στρατηγικής του Πρωθυπουργού, στις 27/9/2018, διαπιστώνει ότι το 
ποσοστό γονιμότητας ανά κάτοικο μειώθηκε από 1,20% το 2016, σε 1,16 % το 2017- 
ένα επταετές χαμηλό- ενώ ο πληθυσμός συνεχίζει να γερνάει, γεγονός που σημαίνει 
ότι για την αντικατάσταση του πληθυσμού, χωρίς τους μετανάστες, σε κάθε γυναίκα 
αντιστοιχούν 2,1 παιδιά.  
             Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Σιγκαπούρης είναι η έντονη εξάρτηση της 
χώρας από τις μεταναστευτικές ροές. Οι ροές αυτές συντηρούν αφενός έναν 
πληθυσμό που γερνάει και αφετέρου μία οικονομία με χαμηλή παραγωγικότητα. Τα 
χρόνια της αναδιάρθρωσης της οικονομίας της Σιγκαπούρης, οι Αρχές ευνοούσαν τη 
μαζική εισροή ξένου εργατικού δυναμικού. Το αποτέλεσμα ήταν οι  ξένοι εργαζόμενοι 
(non-resident) να αυξηθούν σταδιακά στους 1, 64 εκ. το 2017, από  311.300 το 
1990, αποτελώντας το περίπου 35% των μόνιμων κατοίκων της χώρας. Αυτή η 
δυσχερής αναλογία ξένου/εγχώριου εργατικού δυναμικού, έχει προβληματίσει τις 
Αρχές με αποτέλεσμα να θέσει σε εφαρμογή πολύ αυστηρούς περιορισμούς ως 
προς την απόκτηση άδειας εργασίας από αλλοδαπούς.  

Περίπου το 33% του πληθυσμού είναι βουδιστές (πάνω από το 30% των 
Κινέζων), το 18% είναι χριστιανοί (περίπου 15% των Κινέζων και Ινδών) και 14% 
μουσουλμάνοι (σχεδόν το 100% των Μαλαισιανών).  

 Οι επίσημες γλώσσες στη Σιγκαπούρη είναι τα Αγγλικά, τα Μανδαρινικά-κινεζικά, τα 
Μαλαϊκά  (Μαλέ) και η γλώσσα Ταμίλ (που χρησιμοποιείται στη νότια Ινδία). 

 

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 

Η μετεξέλιξη της οικονομίας της χώρας από εντάσεως εργασίας, των κατοίκων του 
φτωχού λιμανιού (αγρότες- ψαράδες)- που μαστίζονταν από ανεργία και κατακόρυφη 
αύξηση του πληθυσμού- σε ένα σύγχρονο οικονομικό κέντρο το  21ο αιώνα, με 
παγκόσμια εμβέλεια, είναι αξιοσημείωτη. Τη δεκαετία του ‘60 οι Αρχές στόχευσαν 
στην ήπια εκβιομηχάνιση και την προσέλκυση  επενδύσεων εντάσεως εργασίας, 
προκειμένου να καλυφθεί η απασχόληση του χαμηλού επιπέδου εργατικού 
δυναμικού της χώρας. Στη συνέχεια  (δεκαετία 70), αφού επιτεύχθηκε πλήρης 
απασχόληση του πληθυσμού και το βιοτικό επίπεδο άρχισε να βελτιώνεται, δόθηκε 
έμφαση στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 
Κατόπιν, (δεκαετία 80) η οικονομία μετεξελίσσεται σε εντάσεως κεφαλαίου. Δίδονται 
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κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων (φορολογικά, προνομιακά επιτόκια 
δανεισμού)  και εγκαινιάζεται  στη Σιγκαπούρη το πρώτο εργοστάσιο ημιαγωγών Η/Υ 
και το πρώτο εργοστάσιο πετροχημικών (το πρώτο και στην Ασία). Ταυτόχρονα η 
βιομηχανία επικεντρώνεται στη μηχανική, τον αυτοματισμό και την αεροναυπηγική. Η 
δεκαετία του ‘90 ήταν αφιερωμένη στην τεχνολογία, με έμφαση στα πετροχημικά, την 
ηλεκτρονική και τη μηχανική ακριβείας και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το πρώτο 
cluster παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, βιοτεχνολογίας και, ιατρικής 
τεχνολογίας (BMS). Η οικονομία της Σιγκαπούρης τον 21ο αιώνα είναι εντάσεως 
καινοτομίας, με έμφαση στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στη ρύθμιση ισχυρού πλαισίου 
προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στην εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών, 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα  
σε προγράμματα Ε&Α στοχεύει στην αξιοποίηση της εμπορικής διάστασης της 
τεχνολογίας, των πρωτοκόλλων παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων.  
  Η Σιγκαπούρη είναι μια ανοιχτή οικονομία, και μία από τις πλουσιότερες 
οικονομίες της Ασίας   με ετήσιο  ΑΕΠ το 2018 στα 487,1δις USD1. Η οικονομία της 
Πόλης-Κράτους στηρίζεται στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Δεν υπάρχει 
πρωτογενής τομέας λόγω του μεγέθους της2. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η χώρα 
εισάγει πάνω από το 90% των, προς κατανάλωση, προϊόντων, διατροφής. 
  Η χώρα υπολογίζει σε έναν ισχυρό μεταποιητικό κλάδο- με έμφαση στην 
ηλεκτρονική, τη βιοϊατρική, τη μηχανική ακριβείας και τα πετροχημικά- στις 
υπηρεσίες και το εμπόριο. Είναι το 3ο ο μεγαλύτερο κέντρο διύλισης πετρελαίου 
παγκοσμίως και αποτελεί σημαντικό περιφερειακό κόμβο για τη ναυτιλία, τις 
αεροπορικές μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες. Ο τομέας των υπηρεσιών συμβάλλει πάνω από το ήμισυ του ΑΕΠ, με 
έντονη ανάπτυξη των τραπεζικών υπηρεσιών και ασφαλειών. Κατατάσσεται ως το 4ο 
παγκόσμιο οικονομικό κέντρο μετά το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ και 
είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κόμβος ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσίας. 
Οι επιδόσεις της οικονομίας της Σιγκαπούρης συχνά θεωρούνται βαρόμετρο για το 
παγκόσμιο εμπόριο. Εντούτοις, η εξωτερική εξάρτηση της οικονομίας από το διεθνές 
εμπόριο, την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, ενώ το μικρό 
μέγεθος της αγοράς της Σιγκαπούρης οδηγεί σε μικρούς οικονομικούς κύκλους.  Το 
γεγονός αυτό αποτυπώθηκε έντονα στην κρίση 2008-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2019/Economic-Survey-of-
Singapore-First-Quarter-2019/FullReport_1Q19.pdf   
2 Η Σιγκαπούρη είναι μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο στην παραγωγή και εξαγωγής καλλωπιστικών 
φυτών (ορχιδέας) και διακοσμητικών ψαριών (ornamental fish)  
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 2016 2017 2018 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΑΕΠ% 2,4 3,9 3,2 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ Τ.Τ. (ΔΙΣ SGD) 427,9 464,9 487,1 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ3 3,7 10,4 7,1 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 15,8 33,8 7,7 
ΜΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ -0,9 0,1 6,7 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ /ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1,6 5,6 5,9 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  -0,3 1,8 3,0 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1,9 -10,2 -3,4 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1,3 5,2 1,5 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3,6 4,5 6,0 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ/ΛΙΑΝΙΚΗ 1,0 1,9 1,5 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ /ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

3,8 3,0 2,7 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2,1 3,4 2,7 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ 1,7 3,2 2,4 
ΔΗΜΟΣΙΑ 3,5 4,2 3,6 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (GROSS FIXED CAPITAL 
FORMATION) 

-0,6 5,3 -3,4 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ -3,0 8,0 -3,3 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 10,0 -5,1 -3,8 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 1,1 5,4 5,2 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  (FOB) % 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 

-5,1 10,3 7,9 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) 

-2,8 8,2 4,2 

ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ -4,4 5,2 7,4 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (CIF) % 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 

-4,4 12,1 10,6 

ΑΝΕΡΓΙΑ 2,1 2,2 2,1 
ΜΕΣΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ  (SGD) 

5.074 5.229 5.410 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (CPI) 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

-0,5 0,6 0,4 

ΔΟΜΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ  (ΧΩΡΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) 

0,9 1,5 1,7 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ SGD ΕΝΑΝΤΙ: (τέλος 
περιόδου): 

   

USD 1,4463 1,3366 1,3648 
JAPANESSE YEN 1,2394 1,1851 1,2359 
EURO 1,5230 1,5962 1,5618 

                                                           
3 Δείκτης βιομηχανικής παράγωγης  (www.edb.gov.sg ) 
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ΕΠΙΤΟΚΙΑ    
ΣΤΑΘΕΡΟ 3-ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  0,19 0,14 0,17 
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚ0 (SIBOR)4 0,97 1,50 1,89 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 5,35 5,28 5,33 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε εκ. SGD) 67,969 70,225 77,117 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκ. SGD) 72,917 71,634 75,240 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  51,081 54,884 56,246 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  21,836 16,751 18,993 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ (σε ε. SGD) 
(% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ) 

-4,947 
-1,2 

-1,409 
-0,3 

1,877 
0,4 
 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  (% ΑΕΠ) 

19,0 16,0 17,7 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ 27,6 27,1 27,0 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -1,5 -2,6 -0,8 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

-5,2 -6,8 -6,8 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

-2,0 -1,6 -1,7 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (% ΑΕΠ) 

19,6 7,9 13,9 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -15,0 -15,2 -12,4 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 8,7 10,0 6,6 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 4,3 -2,4 -4,6 
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,4 8,1 3,5 
ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (% ΑΕΠ) -0,6 8,5 6,0 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΣΕ 
ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ , σε εκ. USD)5 

246,575 279,900 287,673 

 

 

                              4) ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ6  

Το 2018 η οικονομία της Σιγκαπούρης κατέγραψε ηπιότερη άνοδο της τάξεως του 
3,2%, συγκριτικά με το 2017 (3,9%), καθώς προς το τέλος του έτους άρχισε να 
γίνεται ορατή, η επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας (εμπορικές 
κυρώσεις ΗΠΑ-Κίνας, Brexit, επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας) στην οικονομία. 
Κύριοι πυλώνες της διαμόρφωσης του ΑΕΠ της Πόλης Κράτους για το 2018 ήταν ο 
τομέας των υπηρεσιών, το εμπόριο (χονδρική και λιανική) και η μεταποίηση. Ο 
τομέας της μεταποίησης αναπτύχθηκε με ρυθμό 7,2% για το σύνολο του υπό 
εξέταση διαστήματος, υποχωρώντας σε σχέση με το 2017 (10,00%), στηριζόμενος 
κυρίως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρονικών,  των μεταφορών, της μηχανικής 
ακριβείας  και της βιοϊατρικής.   

Ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύχθηκε με ρυθμό 3% το 2018, συγκριτικά με το 3,2% 
το 2017. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η επέκταση κατά 6,0% του τομέα 

                                                           
4 ABS Benchmarks Administration Co Pte ltd 
5 Monetary Authority of Singapore (www.mas.gov.sg ) 
6 www.mti.gov.sg  
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πληροφορικής και επικοινωνίας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (5,9%) οι οποίες 
ενισχύθηκαν ιδιαίτερα από τον ασφαλιστικό τομέα και την επέκταση των ψηφιακών 
συναλλαγών.  

Εν τω μεταξύ το 2018 ο κατασκευαστικός τομέας αναπτύχθηκε κατά 3,4% 
καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με το 2017 (10%) λόγω της συρρίκνωσης 
των κατασκευαστικών έργων του δημοσίου τομέα.    

Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ της Σιγκαπούρης ανήλθε στα 487,1δις SGD, σε 
σχέση με τα 464,9 δις SGD της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, το κατά 
κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ανήλθε στα 80.517 SGD το 2018, 
καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 (77,239 SGD) της τάξης του 4,24% και, 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ7 το 2018 διαμορφώθηκε στα  77,686 SGD, ελαφρώς 
μειωμένο σε σχέση με το 2017 όταν ανήλθε στα  79.697 SGD.  
Ως προς τη συμβολή των κλάδων της οικονομίας επί της προστιθέμενης αξίας του 
ΑΕΠ το 2018, ο τομέας των υπηρεσιών συνέβαλε στο 70,4%, ενώ η μεταποίηση στο 
21,4%. Ο κλάδος των υπηρεσιών διαμορφώθηκε  από το εμπόριο (18%), τις 
βιομηχανικές υπηρεσίες (14,9%) τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (12,9%), τις 
μεταφορές-αποθήκευση (6,9%), την πληροφορική & τηλεπικοινωνίες (4,1%) και τις 
υπηρεσίες εστίασης (2,1%). 

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2018 τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την συνολική ζήτηση η 
οποία επεκτάθηκε κατά 4,1% καταγράφοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά (5,7%). Στη διαμόρφωση της συνολικής ζήτησης συνέβαλε 
κυρίως η εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές μηχανημάτων εξοπλισμού και πετροχημικών), 
η οποία αυξήθηκε κατά 3,8% και λιγότερο η εσωτερική ζήτηση η οποία διέγραψε 
ήπια άνοδο της τάξεως του 0,3% (αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, και 
αποταμιεύσεις τα οποία αντιστάθμισαν τη μείωση του ακαθάριστου σχηματισμού 
παγίου κεφαλαίου). 

Για ολόκληρο το έτος, η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 2,7%, 
ηπιότερη σε σχέση με την αύξηση 3,4% του 2017. Η ανάπτυξη τόσο της δημόσιας 
όσο και της ιδιωτικής κατανάλωσης μετριάστηκε. Η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε 
κατά 3,6%, έναντι 4,2% το 2017, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,4%, 
έναντι 3,2% το προηγούμενο έτος. Οι δαπάνες καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών, η στέγαση, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας καθώς και οι δαπάνες στον 
τομέα της υγείας ήταν οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 
ιδιωτικής κατανάλωσης το 2018.     

Για ολόκληρο το έτος, o ρυθμός σχηματισμού Ακαθάριστων Παγίων Κεφαλαίων 
μειώθηκε κατά 3,3%, αντιστρέφοντας την επέκταση κατά 5,3% το 2017. Ο ρυθμός  
σχηματισμού Ακαθάριστων Παγίων Κεφαλαίων δημοσίου μειώθηκε κατά 3,8%, 
επεκτείνοντας την πτώση κατά 5,3% το 2017. Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στη συρρίκνωση των επενδυτικών δαπανών για τις δημόσιες κατασκευές και έργα 

                                                           
7 https://www.singstat.gov.sg 
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και τον μεταφορικό εξοπλισμό. Εν τω μεταξύ, ο ρυθμός  σχηματισμού Ακαθάριστων 
Παγίων Κεφαλαίων στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά 3,3% αντιστρέφοντας την 
αύξηση κατά 8,0% το 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες επενδυτικές 
δαπάνες για ιδιωτικά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, τον ιδιωτικό εξοπλισμό 
μεταφορών και τις ιδιωτικές κατασκευές και έργα, υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες 
για ιδιωτικά μηχανήματα και εξοπλισμό. 

 

 

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΕΠ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2018 
 

 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ  (SGD) 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ  
(EURO) 

(EURO/SGD=
1,5618) 

31.12.2018 
% ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΠ  (σε ε.β.)  3,2%  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ ΣΕ Τ.Τ. (εκ. SGD) 487,1 100,0 311,8 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 120,4 26,1% 77,0 
1)ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 98,4 81,7% 63,0 
2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  16,2 13,4% 10,3 

3)ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 5,6 4,6% 3,5 
4)ΑΛΛΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΙΙΑ AGRICULTURE, 

FISHING, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ) 
0,114 0,96 0,72 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 324,2 70,4% 207,5 
1)ΕΜΠΟΡΙΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ &ΛΙΑΝΙΚΗ) 82,9 18,0% 53,0 

2)ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 31,8 6,9% 20,3 
3)ΕΣΤΙΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 9,7 2,1% 6,2 

4)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &ΤΗΠΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 19,0 4,1% 12,1 
5)ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ &ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 59,3 12,9% 33,7 

6)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  68,5 14,9% 43,8 
7)ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 52,7 11,5% 33,2 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 460,7  294,9 

ΦΟΡΟΙ 26,3  16,8 
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 166.3 34.15% 259.73 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 52 10.68% 81.21 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

119.1 24.46% 186.01 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 12.3 2.53% 19.21 
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ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

127.6 26.20% 199.29 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 856.3 175.83% 1,337.37 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 728.6 149.61% 1,137.93 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9.5 1.95% 14.84 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 197 40.45% 307.67 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 262.5 53.90% 409.97 

ΚΑΘΑΡΟΙ ΦΟΡΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ) 35.6 7.31% 55.60 

TAXES ON PRODUCTS 26.3 15.81% 41.08 
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ 9.3 1.91% 14.52 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ -8.1 - 1.66% -   12.65 
 

Στο τέλος του 2018 υπήρχαν καταγεγραμμένοι 3.7165.800 απασχολούμενοι 
σε σχέση με τους 3.669.400 το 2017, οδηγώντας τον δείκτη ανεργίας στο 2,1% το 
2018, ελαφρώς μειούμενο σε σχέση με το 2017 (2,2%). Ο πληθωρισμός για το ίδιο 
διάστημα ανήλθε στο 0,4 % διαγράφοντας ελαφρά πτώση σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά  (0,6%), καθώς οι αυξήσεις στα είδη διατροφής (1,4%, γεύματα 
τροφίμων και εστιατορίων, καθώς και μη μαγειρευμένα τρόφιμα είδη όπως ψάρια και 
θαλασσινά, ψωμιά & δημητριακά, φρούτα και γάλα, τυρί & αυγά), στα δίδακτρα 
(2,9%), στον τομέα της υγείας (2,0) και στο κόστος αναψυχής (1,2%) 
αντισταθμίστηκαν από την πτώση στο κόστος διαμονής (1,3%),  στις τιμές ακινήτων 
(1,2%)  στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και στις μεταφορές (μείωση των τιμών 
αγοράς αυτοκινήτων). 

Σύμφωνα με το σ/Υπουργείο Εργασίας ο μέσος ακαθάριστος μισθός το 
2018 ανήλθε στα 4,437 SGD, αυξημένος κατά 205 SGD, σε σχέση με το 2017.   

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2018 παρουσιάστηκε 
δημοσιονομικό πλεόνασμα  ύψους 1,877 δις SGD (0,4% επί του ΑΕΠ)  σε σχέση 
με το  πρωτογενές έλλειμμα της προηγούμενης χρονιάς, ύψους 1,409 δις SGD (-
0,3% επί του ΑΕΠ). Την ίδια περίοδο η Κυβέρνηση ενίσχυσε τη συνολική δαπάνη 
από 71,634 δις SGD το 2017 σε 75,240 δις SGD το 2018, ενώ τα δημοσιονομικά 
έσοδα διαμορφώθηκαν στα 77,117 δις SGD.      

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ως προς τους εθνικούς λογαριασμούς της 

Σιγκαπούρης, πλεόνασμα  της τάξεως των 18 δις SGD παρουσίασε το 2018 το 
ισοζύγιο πληρωμών, ως αποτέλεσμα της διαφοράς του πλεονάσματος που 
παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ύψους 86 δις SGD το 2018 και  
του ελλείμματος του ισοζυγίου  μεταβιβάσεων κεφαλαίου, το οποίο ανήλθε στα 68 
δις SGD. Το τελευταίο ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των επενδύσεων της 
Σιγκαπούρης, οι οποίες ανήλθαν στα 129 δις SGD (23 δις SGD σε παράγωγα 
αξιόγραφα, 32 δις SGD  σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου και 74 δις SGD σε άλλες 
επενδύσεις) ενώ οι καθαρές ροές ΑΞΕ κυμάνθηκαν στα 61 δις SGD, μειωμένες κατά 
10 δις  SGD σε σχέση με το 2017. Στις 31.12.2018 τα συναλλαγματικά αποθέματα 
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της Σιγκαπούρης ανέρχονταν σε 392 δις USD. Η χώρα δεν έχει εξωτερικό χρέος 
καθώς έχει να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές από τη δεκαετία του  ’80.  

   
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Χαρακτηριστικό είναι ότι ο όγκος 

εμπορίου αγαθών που διακινήθηκε το 2018, ανήλθε στα 1,056 δις SGD ήταν 
διπλάσιος (216%) του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας. Ο συνολικός όγκος εμπορίου 
αγαθών το 2018  αυξήθηκε κατά 10,09 % σε σχέση με το 2017 (978 δις SGD), 
αποτελούμενος από 500,1 δις SGD εισαγωγές αγαθών και 555 δις SGD εξαγωγές 
διαμορφωμένες ως εξής: 182 δις SGD εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή (↑ 4,2%), 99 
δις SGD εξαγωγές πετρελαιοειδών (↑17,1%) και 275 δις SGD επανεξαγωγές  
(↑7,4%) Το εμπορικό πλεόνασμα για τη Σιγκαπούρη από το εμπόριο αγαθών το 
2018 ήταν 55,1δις  SGD. Ο όγκος εμπορίου  υπηρεσιών ανήλθε στα 773,3 δις SGD,  
αποτελούμενος από 248,2 δις SGD εξαγωγές υπηρεσιών και 256,1 δις SGD 
εισαγωγές υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 
υπηρεσιών της τάξης των 4,1 δις SGD. Τα κυριότερα προϊόντα υπηρεσιών που 
εξήχθησαν από τη Σιγκαπούρη του 2018 ήταν μεταφορικές υπηρεσίες (28%), 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (15%), ταξιδιωτικές υπηρεσίες (11%)  τηλεπικοινωνίες 
(7%), άλλες βιομηχανικές υπηρεσίες (26%).  

 Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Σιγκαπούρης το 2018 ήταν ορυκτά 
καύσιμα (35,2%), χημικά- πετροχημικά (19,4), ηλεκτρονικά (16,9%),  μηχανήματα και 
εξοπλισμός μεταφορών (10,1%), μεταποιημένα προϊόντα (8,4%), τρόφιμα και ζώντα 
ζώα (3,7%), ενώ εισήγαγε κυρίως ηλεκτρονικά (27,4%), ορυκτά καύσιμα (23,8%), 
μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών (18,8%), μεταποιημένα ήδη (8,5%), χημικά 
(8,1%), μεταποιημένα αγαθά (5,1%).  

Οι κυριότεροι πελάτες της Σιγκαπούρης το 2018 ήταν η Κίνα (12,2%), το 
Χονγκ Κονγκ 11,8%), η Μαλαισία (10,9%), η ΕΕ (8,9%), η Ινδονησία (8,0%), οι ΗΠΑ 
(7,4%) και οι κυριότεροι προμηθευτές ήταν η Κίνα (13,4%),  η Μαλαισία (11,5%), οι 
ΗΠΑ (11,3%), η Ταϊβάν (8,5%), η Ιαπωνία (6,0%) και η ΕΕ (13,0%).  Κατωτέρω 
παρουσιάζεται η εξέλιξη του όγκου εξωτερικού εμπορίου της Σιγκαπούρης:  

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ  (σε εκ. SGD) 
 2016 2017 2018   
 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (τ.τ.) 

870.216,2 967.102,4 1.055,8  

1)ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 403.304,6 452.101,6 500,194,0  

2)ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
 

466.911,6 515.000,8 555.665,1  

2.1)ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 

223.933,3 259.301,9 281.137,8  

2.1.1)ΕΞ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
 

63.374,8 84.566,1 99.004,4  

2.1.2)ΕΞ.ΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
 

160.558,5 174.735,9 182.133,2  

2.1.2.1)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 46.531,0 50.252,7 47.473,9  
ΕΝΙΑΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 22.001,0 26.006,0 25.036,0  
ΜΕΡΗ Η/Υ 4.071,6 4.215,5 3.004,6  
ΔΙΣΚΟΙ 1.146,1 949,5 773.6  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4.522,7 4.568,3 4.520,5  
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ΤΗΛ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.176,0 2.016,4 2.127,3  
ΑΛΛΑ 12.613,7 12.496,9 12.011,8  
2.1.2.2)ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 114.027,5 124.438,2 134.659.4  
2.2)  ΕΠΕΝΕΞΑΓΩΓΕΣ 242.978,4 255.698,9 274.527,2  

 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 
ΕΕ 18.883,9 

 
18.909,5 21.870,5  

ΗΠΑ 14.906,8 15.467,6 21.370,5  
ΚΙΝΑ 24.227,9 31.757,9 28.953,7  
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 12.517,7 14.126,7 13.993,5  
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 8.270,8 8.939,4 9.945,8  
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 14.453,3 14.303,8 13,741,1  
ΙΑΠΩΝΙΑ 8.391,3 9.823,6 10,942,4  
ΤΑΙΒΑΝ 10.379,3 11.650,0 11,125,5  
ΤΑΥΛΑΝΔΗ 7.008,7 7.568,8 7,470,3  
Ν.ΚΟΡΕΑ 6.255,2 8.976,5 7.397,5  

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 
ΕΕ 68.789,2 75,714,8 87,925,4  
ΚΙΝΑ  55,945,8 62.555,0 67.008,3  
ΗΠΑ  42.580,6 47.555,8 56.564,0  
ΤΑΙΒΑΝ 32.184,5 37.440,9 42.415,4  
ΙΑΠΩΝΙΑ  29.416,4 28.260,2 29.902,3  
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 19.334,8 20.875,1 20.536,5  
Ν.ΚΟΡΕΑ 23.510,4 22.322,2 19.160,8  
Σ. ΑΡΑΒΙΑ 11.228,4 12.629,6 17.052,8  
ΗΑΕ 9.899,5 12.187,3 13.088,2  
ΤΑΥΛΑΝΔΗ 9.962,1 9.894,0 11.193,8  

 
ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ8. Στις 31.12.2017 η Σιγκαπούρη διέθετε αποθέματα ΑΞΕ 
ύψους 1,567 τρις SGD σε σχέση με τα 1,359 τρις SGD στο τέλος του 2016. Οι ροές 
ΑΞΕ στη Σιγκαπούρη 9 το 2016 άγγιξαν τα 92,3 δις SGD. Οι κυριότεροι ξένοι 
επενδυτές στη Σιγκαπούρη το 2016 ήταν οι ΗΠΑ, οι Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, τα 
Νησιά Cayman, η Ολλανδία, η Ιαπωνία το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, οι 
Βερμούδες, το Χονγκ Κονγκ, η Ελβετία, η Μαλαισία, η Ιρλανδία, η Κίνα, ο Μαυρίκιος 
και η Νορβηγία. Σχεδόν το 50% (49,6%) των αποθεμάτων ΑΞΕ κατευθύνθηκε στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα (674,7 δις SGD), στο εμπόριο κατευθύνθηκε το 21,9% ήτοι 
298 δις SGD, ενώ ο τομέας της μεταποίησης απορρόφησε το 12,5% των ΑΞΕ (169,9 
δις SGD). Ως προς τις γεωγραφικές περιφέρειες προέλευσης των ΑΞΕ στη 
Σιγκαπούρη το 2016, πρωτοστάτησε η Ευρώπη με 30,9% επί του συνόλου των ΑΞΕ, 
στη δεύτερη θέση βρέθηκαν η Κεντρική- Νότια Αμερική και η Καραϊβική με 22,2% επί 
συνόλου, η Β. Αμερική και η Ασία κατείχαν ποσοστό από 21,5% και έπονται η 
Ωκεανία και η Αφρική με 2,0% και 1,9% αντίστοιχα.  
 

 

                                                           
8 https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/trade_and_investment/fdi2016.pdf και 
www.mti.gov.sg 
9 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία  ανάλυσης ΑΞΕ για το 2017 και 2018   
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                       5) ΔΙΜΕΡΕΣ / ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η Σιγκαπούρη 
είναι μέλος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Επιτροπής της 
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision, 
BCBS) και συνιδρυτής της Ομάδας Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στον ΟΗΕ. Η 
Σιγκαπούρη έχει επίσης υπογράψει διεθνείς συμβάσεις που διέπουν το παγκόσμιο 
εμπόριο όπως: 

1) Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 5,2%.   

2)Σύμβαση της Βασιλείας (1989) σχετικά με τη διαχείριση της μεταφοράς αποβλήτων 
από τη μία χώρα στην άλλη, ιδίως από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Η Σιγκαπούρη προσχώρησε στην εν λόγω σύμβαση το 1996, δηλώνοντας ότι 
δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ναυτιλιακές ελευθερίες που απορρέουν από τη διεθνή 
νομοθεσία. 

3)Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1987) περί μείωσης ή εξάλειψης ουσιών που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

4)Σύμβαση της Ουάσινγκτον (1973) περί διεθνούς εμπορίου 34.000 ζώντων ζώων 
και φυτών.  

 Είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) από την 1η 
Ιανουαρίου 1995, της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), της 
Ένωσης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), του Χώρου Ελευθέρων 
Συναλλαγών ASEAN (AFTA)  

Β)ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΥΓΚΑΠΟΥΡΗΣ10 (ΣΕΣ)  Η Σιγκαπούρη συμμετέχει σε ένα διευρυμένο δίκτυο 
διμερών και πολυμερών Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών με γειτονικές και άλλες 
χώρες, το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και 
ταυτόχρονα προωθεί την εξωστρέφεια της οικονομίας της χώρας. Οι διμερείς ΣΕΣ 
που έχει συνάψει η  Σιγκαπούρη είναι με τις εξής χώρες: Κίνα, Ινδία, Κορέα, Ν. 
Ζηλανδία, Παναμάς, Περού, Αυστραλία, Κόστα Ρίκα, Ιορδανία, Σρι Λάνκα, Τουρκία 
και ΗΠΑ.  Επίσης συμμετέχει σε πολυμερή σχήματα ΣΕΣ  ως μέλος της ASEAN με 
τις χώρες: Ν. Ζηλανδία, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, EFTA, AFTA, TRANSPACIFIC 
STRATΕGIC ECONOMIC PARTNERSHIP.   

 Γ)ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Η υπογραφή της 
Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών και της Συμφωνίας Προστασίας Επενδύσεων 
ΕΕ-Σιγκαπούρης (19/10/2018, Βρυξέλλες) και η σταδιακή έναρξη εφαρμογής τους 
(από το 2019) θα εμβαθύνουν περισσότερο την οικονομική και κοινωνική συνοχή, 
ενώ θα αυξήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες εκατέρωθεν, ειδικότερα για τις ΜΜΕ, 
δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες θέσεις εργασίας και προωθώντας την 
οικονομική ανάπτυξη τόσο στη ΕΕ, όσο και στη Σιγκαπούρη. 

      Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης, μεταξύ άλλων θα 
διευκολύνει περαιτέρω τη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών και τις εξαγωγές 

                                                           
10 https://ie.enterprisesg.gov.sg/trade-from-singapore/international-agreements/free-trade-
agreements/singapore-fta  
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τους στην αγορά της Σιγκαπούρης, θα συμβάλλει στην κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου, ενώ θα 
ανοίξει το δρόμο στις ευρωπαϊκές εταιρείες για συμμετοχή σε δημόσιους 
διαγωνισμούς στη Σιγκαπούρη καθώς και,  θα μηδενίσει τα δασμολογικά και μη 
δασμολογικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Σύμφωνα με μελέτη της 
ΕΕπιτροπής, η οποία εκπονήθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης 
(2013), υπολογίζεται ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις μεταξύ ΕΕ-Σιγκαπούρης, θα 
αυξηθούν κατά 550 δις ευρώ στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ κάθε 1 δις ευρώ 
εξαγωγών της  ΕΕ υποστηρίζει 14.000 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας εντός 
ΕΕ. Εννέα είναι τα κύρια σημεία της ΣΕΣ:  

1) Εμπόριο υπηρεσιών. Η Σιγκαπούρη αναμένεται να προσφέρει καλύτερες 
συνθήκες πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιρειών στην εγχώρια αγορά σε 
τομείς όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορές, 
τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, πληροφορική και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. 
Ειδικότερα προβλέπεται  ίση μεταχείριση εταιρειών κ-μ ΕΕ με τις εγχώριες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και νομικών υπηρεσιών (δίκαιος 
ανταγωνισμός). Μέσω της ΣΕΣ κατοχυρώνεται ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο 
στον τομέα των υπηρεσιών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την 
αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών σε επαγγέλματα όπως: λογιστές, 
αρχιτέκτονες, μηχανικοί και δικηγόροι.   

2) Σήμανση προϊόντων και έλεγχοι ασφάλειας/ Άρση τεχνικών εμποδίων Η 
Σιγκαπούρη πλέον θα αποδέχεται τη σήμανση και τις ετικέτες που 
χρησιμοποιεί η ΕΕ  σε είδη ένδυσης  και υφάσματα. Θα αναγνωρίσει επίσης 
τα πρότυπα και τους κανόνες ασφάλειας των αυτοκινήτων 
(συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και μερών αυτών- αστέρια ασφάλειας) 
που κατασκευάζονται στην ΕΕ. Επίσης θα αναγνωρίσει τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα κατασκευής σε προϊόντα ηλεκτρονικής (αποφυγή διπλών 
τεχνικών ελέγχων). Ως προς τα προϊόντα κρέατος που εισάγονται στην 
Σιγκαπούρη, πλέον θα μειωθεί κατά πολύ, ο χρόνος απόκτησης της άδειας 
εισαγωγής, καθώς η Σιγκαπούρη θα αναγνωρίσει τα κτηνιατρικά πρότυπα, τα 
πιστοποιητικά και τους κανόνες ελέγχου που χρησιμοποιεί η ΕΕ, σε σχέση με 
τον επιτόπιο έλεγχο κάθε μονάδας (σφαγείου, μονάδες επεξεργασίας 
τροφίμων) ξεχωριστά, από κλιμάκια της Αγροδιατροφικής και Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας Σιγκαπούρης που γινόταν έως τώρα. 

3) Ανανεώσιμη ενέργεια. Τα κ-μ ΕΕ χάρη στην ΣΕΣ και την ΣΠΕ θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξάγουν και να επενδύσουν σε εξοπλισμό παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας στη Σιγκαπούρη, χωρίς δασμολογικές και μη 
δασμολογικές επιβαρύνσεις που βαρύνονταν ως τώρα.  

4) Τελωνειακές διαδικασίες. Προβλέπεται απλοποίηση και επιτάχυνση 
έκδοσης των σχετικών τελωνειακών εγγράφων για την εισαγωγή προϊόντων 
από την ΕΕ. Ταυτόχρονα προβλέπεται συνεργασία μεταξύ των τελωνείων 
Σιγκαπούρης και των εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας για την εγγύηση της 
ασφάλειας των εισαγομένων προϊόντων.  
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5) Δημόσιοι διαγωνισμοί. Προβλέπεται, η εφεξής ελεύθερη συμμετοχή σε 
δημόσιους διαγωνισμούς, για ευρωπαίους προμηθευτές αγαθών και 
υπηρεσιών, κάτι που μέχρι τώρα απαγορευόταν. Σημειώνεται ότι οι ετήσιες 
δαπάνες της σ/Κυβέρνησης σε αγαθά και υπηρεσίες  ανέρχονται ετησίως σε 
20 δις ευρώ. 

6) Πνευματική ιδιοκτησία. Η Σιγκαπούρη εγγυάται την ισχυρή προστασία, 
μέσω σχετικού νομοθετικού πλαισίου, της πνευματικής ιδιοκτησίας εταιρειών 
του τομέα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που επενδύουν στη Σιγκαπούρη, 
καθώς των καλλιτεχνικών έργων εν γένει. 

7) ΜΜΕ. Μέσω της απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών και της 
συμβατότητας των τεχνικών ελέγχων και προϋποθέσεων, διευκολύνεται η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά της Σιγκαπούρης. 

8) Πράσινη ανάπτυξη. Προωθείται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η 
εταιρική και κοινωνική ευθύνη. Αναδεικνύονται η επιχειρήσεις που παράγουν 
προϊόντα με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και σεβασμό στη 
βιωσιμότητα των φυσικών πόρων. 

9) Εμπόριο αγαθών. Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον 5 μεγαλύτερο πελάτη της ΕΕ 
σε τρόφιμα και ποτά με σύνολο εξαγωγών 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. 

Επίσης η Σιγκαπούρη εγγυάται την προστασία για 196 Γεωγραφικές 
Ενδείξεις της ΕΕ, μέσω της θέσπισης ισχυρού νομοθετικού πλαισίου 
κατοχύρωσης αυτών στο Μητρώο Σιγκαπούρης, μετά την κύρωση της εν 
λόγω Συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
 
 Δ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΠΕ) ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ.  

Το 2016 τα επενδυτικά αποθέματα της ΕΕ στη Σιγκαπούρη ανήλθαν σε 167,8 δισ. 
ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 2,2% του συνόλου των αποθεμάτων ΑΞΕ της ΕΕ στον 
κόσμο, αλλά μειώθηκαν σε σχέση με το 2015, κατά 3%.Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον 
6ο μεγαλύτερο επενδυτικό προορισμό για την ΕΕ. Το 2016 το απόθεμα ΑΞΕ της 
Σιγκαπούρης στην ΕΕ ανερχόταν στα 87,7 δις ευρώ,  αυξημένο κατά 44% σε σχέση 
με το 2015, καθιστώντας την το 7ο μεγαλύτερο επενδυτή στην ΕΕ.  

Η Σιγκαπούρη έχει συνάψει 13 διμερείς ΣΠΕ με κ-μ της ΕΕ. Η ΣΠΕ ΕΕ-
Σιγκαπούρης θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες και θα ισχύει για τα 28 κ-
μ ΕΕ, παρέχοντας ένα μοντέρνο, καινοτόμο και ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας 
των επενδυτών, μέσω του οποίου προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω οι 
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επενδυτικές ροές εκατέρωθεν. Σε αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η ίση και δίκαιη 
μεταχείριση των ξένων επενδυτών από τις κυβερνήσεις και η επίλυση διαφορών 
μέσω ενός μοντέρνου διαιτητικού μηχανισμού, του Investment Court System. 
Θεσπίζονται επίσης βασικές αρχές, ως «πρότυπα προστασίας επενδύσεων» 
σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η εξάλειψη διακριτικής μεταχείρισης των 
επενδυτών και η εξασφάλιση μεγαλύτερης βεβαιότητας και προβλεψιμότητας. 

Investment Court System. Ο νέος μηχανισμός αναμένεται να αντικαταστήσει 
το κομμάτι των διμερών συμφωνιών προστασίας επενδύσεων, το οποίο προέβλεπε 
το μηχανισμό «επίλυσης διαφοράς μεταξύ κράτους-επενδυτή». Συγκεκριμένα 
υπάρχει η πρόνοια για διαρκή νομοθετική υποστήριξη ως προς τον έλεγχο της 
νομικής ορθότητας της διαφοράς, διαφάνεια και δημοσίευση των εγγράφων της 
υπόθεσης, διαμόρφωση επιχειρηματολογίας για τις αξιώσεις του επενδυτή έναντι του 
κράτους και διασφάλιση της δίκαιης εκδίκασης της υπόθεσης. 

ΣΕΣ -ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Αλκοολούχα ποτά (CN22). Η σταδιακή κατάργηση των ειδικών φόρων στα 
αλκοολούχα ποτά όπως περιγράφεται ανωτέρω αναμένεται να ενισχύσει τις 
ελληνικές εξαγωγές οίνου στη Σιγκαπούρη, παρόλο που η παρουσία του είναι 
χαμηλή. Το 2017 οι εξαγωγές ελληνικού οίνου παρουσίασαν αύξηση 123,24%, 
ανερχόμενες στα 331.966 ευρώ, σε σχέση με το 2016, όταν ανήλθαν στα 148.698 
ευρώ. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται από την έναρξη λειτουργίας τριών ελληνικών 
εστιατορίων την περίοδο 2016-2017, η οποία συμπαρέσυρε την αύξηση και άλλων 
κατηγοριών ελληνικών προϊόντων, ενώ εντός του 2018 η τάση αυτή φαίνεται να 
αποδυναμώνεται. Για την εδραίωση της παρουσίας του ελληνικού οίνου στη 
Σιγκαπούρη επιβάλλεται, ούτως ή άλλως, η στρατηγική προβολής και προώθησης 
εφεξής, καθώς η κατάργηση των ανωτέρω φόρων θα δράσει πολλαπλασιαστικά στις 
εξαγωγές των, ήδη εδραιωμένων ανταγωνιστών μας όπως Γαλλία, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Αμερική. 

Γεωγραφικές Ενδείξεις. Η ΣΕΣ προβλέπει την προστασία των 196 ΓΕ της 
ΕΕ με την εγγραφή τους στο Μητρώο ΓΕ Σιγκαπούρης, μετά την κύρωση της 
Συμφωνίας από το Ε. Κοινοβούλιο και ακολουθώντας την απαιτούμενη διαδικασία 
(αίτηση εγγραφής-έλεγχος-γνωμοδότηση-αποδοχή-κατοχύρωση). Οι Γεωγραφικές 
Ενδείξεις της χώρας μας, οι οποίες αναμένεται να αιτηθούν την εγγραφή τους είναι 
φέτα, ούζο (μαζί με την Κύπρο), ελιά Καλαμάτας, μαστίχα Χίου, Ρετσίνα Αττικής, 
Σάμος (κρασί).  

Καπνός μη /και επεξεργασμένος (CN24). Ο ειδικός φόρος σε εισαγόμενο 
ανεπεξέργαστο και επεξεργασμένο καπνό (προς παρασκευή τσιγάρων για λιανική 
πώληση) στη Σιγκαπούρη κυμαίνεται από 388 SGD/κιλό έως 429 SGD/κιλό (242,5 
ευρώ-268,1 ευρώ). Η σταδιακή κατάργηση των ειδικών φόρων στα καπνά 
αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών καπνού, τα οποία 
κατέχουν μία σημαντική θέση στην πρώτη δεκάδα των προϊόντων που η Ελλάδα 
εξάγει στη Σιγκαπούρη. Το α΄ εξάμηνο 2018 η χώρα μας εξήγαγε 90.745 κιλά 
προϊόντων καπνού στη Σιγκαπούρη, αξίας 1.877.383 ευρώ, καταλαμβάνοντας 
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ποσοστό της τάξεως του 0,53% στο σύνολο των εξαγωγών. Το 2017 οι ελληνικές 
εξαγωγές ανήλθαν στα 3.136.480 ευρώ αυξημένες κατά 6,72% σε σχέση με το 2016 
(αξία 2.939.480 ευρώ).  

Εκτιμούμε ότι η ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης θα λειτουργήσει θετικά για τις ελληνικές 
εξαγωγές ως περιγράφεται ανωτέρω. Αντίστοιχα θετικές θα είναι οι συνέπειες για τις 
λοιπές κατηγορίες που εξάγουμε όπως: τα ορυκτά καύσιμα (CN27), τα οποία 
αποτελούν το 85% περίπου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σιγκαπούρη και το 
2017 ανήλθαν στα 392.776.015 ευρώ και τα αυτοκίνητα-οχήματα, η αξία των οποίων 
το 2017 ανήλθε στις 43,672 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση  της τάξης του 57,12% σε 
σχέση με το 2016 (CN87).  

 

7) ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Η  Συμφωνία υπεγράφη στις 30.05.2019 

 

6)    ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Με βάση προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές στη 
Σιγκαπούρη το έτος 2018, παρουσιάζουν ελαφρά πτώση της τάξεως 7,18%, ήτοι 
424,5 εκ. ευρώ, σε σχέση με το έτος 2017 (457,4 εκ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα ο όγκος του διμερούς εμπορίου αγαθών να διαμορφωθεί πτωτικά κατά 
5,88% και αντίστοιχα το θετικό για τη χώρα μας εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάσει 
πτώση κατά 8,71%, αγγίζοντας τα 385,1 εκ ευρώ, συγκρινόμενο με το 2017. 
Αντιθέτως οι εισαγωγές της Ελλάδος από τη Σιγκαπούρη εμφανίζουν αύξηση κατά 
10,88%, ανερχόμενες στα 39,4 εκ. ευρώ το υπό εξέταση διάστημα.  

   

 ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2017/2018 
 

 ΕΤΟΣ 2017 
Αξία σε € 

ΕΤΟΣ 2018 
Αξία σε € 

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
   2017/2018 (%) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 457.441.055 424.553.228    -7,8%    ↓ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 35.578.145 39.449.429 10,88 %   ↑ 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 493.019.200 464.002.657 -5,88%    ↓ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 421.682.910 385.103.799 -8,71%    ↓ 

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Οι ελληνικές εξαγωγές όπως πολλάκις έχει αναφερθεί, χαρακτηρίζονται από 
υψηλή συγκέντρωση, καθώς κατά 83,25% αποτελούνται από τον κωδικό (27) ορυκτά 
καύσιμα και συγκεκριμένα από την τετραψήφια κατηγορία (2710) λάδια από 
πετρέλαιο, ο όγκος του οποίου, το  2018 διαμορφώθηκε στα 353,4 εκ. ευρώ, 
μειωμένος κατά 10,02% σε σχέση με το 2017. Στις πρώτες 10 θέσεις των 
κυριότερων ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων προς Σιγκαπούρη, στην κατηγορία 
της διψήφιας ανάλυσης παρουσιάζονται οι κωδικοί: (84) λέβητες & μηχανές με 
αύξηση κατά 33,3%, (76) τεχνουργήματα από αργίλιο με αύξηση κατά 9,51%, (85) 
συσκευές εγγραφής με μείωση κατά 45%, (56) είδη σχοινοποιϊας με αύξηση κατά 
49,5%, (30) φαρμακευτικά προϊόντα με αύξηση 18,1%, (68) γύψος & τσιμέντο με 
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αύξηση 19,9%, (24) καπνά με μείωση 25,5% καθώς και (90) όργανα και συσκευές 
ακριβείας.  

Λοιποί κωδικοί διψήφιας ανάλυσης που παρουσιάζουν αύξηση το 2018 είναι 
οι: (34) σαπούνια, (42) τεχνουργήματα από δέρμα, (94) έπιπλα χειρουργικά και 
συσκευές φωτισμού, (64) υποδήματα θάλασσας, (63) υφαντουργικά είδη, (03) 
ψάρια, (87) μηχανοκίνητα οχήματα, (61) ενδύματα, (09) καφές-τσάι, (38) προϊόντα 
χημικής βιομηχανίας, (12) σπέρματα σπόροι και φαρμακευτικά φυτά, (70) 
τεχνουργήματα από γυαλί, (97) αντικείμενα τέχνης.  

Ως προς τις εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς τη χώρα μας το 2018, οι οποίες 
παρουσιάζονται αυξημένες κατά 10,88% σε σχέση με το 2017, παρατηρείται ήπια 
αύξηση στους περισσότερους από τους κωδικούς που απαρτίζουν την πρώτη 
δεκάδα των σημαντικότερων εισαγόμενων προϊόντων  όπως : 30 φαρμακευτικά 
προϊόντα,84 μηχανές λέβητες και μέρη αυτών, 39 πλαστικές ύλες, 29 οργανικά 
χημικά, 85 μηχανές και συσκευές καταγραφής ήχου, 90οργανα και συσκευές 
φωτογραφίας, 19 άμυλα είδη ζαχαροπλαστικής, 87 μηχανοκίνητα οχήματα, 03 ψάρια 
και 44 ξυλεία και μαλακόστρακα. 

 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018/2019 
 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 

 
       Αξία σε  € 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 
Αξία σε € 

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
  Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  
2018/2019 (%) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

152,303,635 31,290,550 -79.45% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

9,314,217 9,108,976 -2.20% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 161,617,852 40,399,526 -75.00% 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

142,989,418 22,181,574 -84.48% 

 

 

 

 

                                              Η Διευθύνουσα  

                                     Βασιλική Δ. Κουσκούτη 

                                           Γραμματεας ΟΕΥΑ΄ 


