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ΕΙΑΓΩΓΗ 

την παρακάτω εργαςία θα αναφερθοφμε ςτη ιγκαποφρη ( γενικά ςτοιχεία, ιςτορία, 

δημογραφικά ςτοιχεία κτλ).Ειδικότερα θα παρουςιάςουμε την οικονομία τησ, από ποφ 

ξεκίνηςε και που ζχει φτάςει ωσ ςήμερα και πόςο ςημαντικό ρόλο ζχει παίξει ςτο διεθνζσ 

εμπόριο. Επίςησ θα δοφμε τα μεγζθη των εξαγωγϊν τησ ςε χρηματικζσ μονάδεσ των 

προϊόντων που εξάγει. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Θ Σιγκαποφρθ αποτελεί μια ανεπτυγμζνθ χϊρα,  βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ τθσ οικονομίασ τθσ 

αγοράσ.  Ιςτορικά δε αποτελεί κζντρο διαμετακομιςτικοφ εμπορίου βιομθχανικϊν κυρίωσ 

προϊόντων. Θ οικονομία βαςίηεται ςτισ εξαγωγζσ επεξεργαςμζνων προϊόντων και ςτισ 

υπθρεςίεσ. 

Το εργατικό δυναμικό απαςχολείται πρωτίςτωσ ςτον δευτερογενι τομζα και ςτισ υπθρεςίεσ 

Ο δευτερογενισ τομζασ ςυνειςφζρει ςτο 26.6%  του ΑΕΡ (2011)  και παρουςιάηει 

ςθμαντικι διαφοροποίθςθ από θλεκτρονικά και πετρελαϊκά παράγωγα μζχρι 

επανεπεξεργαςμζνα τρόφιμα και φάρμακα. Οι υπθρεςίεσ αποτελοφν τθν κινθτιρια μθχανι 

τθσ χϊρασ και ςυνειςφζρουν με 73,4% ςτο ΑΕΡ . 

Ιςχυρι ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ από το εξωτερικό οδιγθςε ςε αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 4.9% το 

2011 αν και υπολείπεται ςθμαντικά του 14.8% του 2010. Ταυτόχρονα παρατθρείται άνοδοσ 

τθσ εςωτερικισ κατανάλωςθσ ςαν αποτζλεςμα αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ανόδου 

του  οικοδομικοφ τομζα . 

Θ χϊρα διακζτει εξαιρετικό επίπεδο υποδομϊν το οποίο εκςυγχρονίηεται ςε ςτακερι βάςθ 

ζτςι ϊςτε να παραμζνει απόλυτα ανταγωνιςτικό εκείνου των πιο ανεπτυγμζνων δυτικϊν 

χωρϊν. 

Οι τθλεπικοινωνίεσ ςυναγωνίηονται αυτζσ τθσ Ιαπωνίασ διευκολφνοντασ τθν επικοινωνία 

τόςο ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ όςο και με το εξωτερικό . 

Στθν χϊρα δεν υπάρχουν φυςικζσ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ.  Θ απαραίτθτθ ενζργεια 

παράγεται από κερμοθλεκτρικά εργοςτάςια και θ παροχι πόςιμου νεροφ γίνεται μζςα από 

ςφςτθμα τεχνθτϊν δεξαμενϊν. 

Θ Σιγκαποφρθ ζχει ζνα εξαιρετικό ςφςτθμα μζςων μαηικισ μεταφοράσ  ,πολφ καλό οδικό 

δίκτυο κακϊσ και ςιδθροδρομικό δίκτυο που ενϊνει το νθςί με τθν Μαλαιςία. 
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ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Ζκταςθ : 692,7 τ. χμ. 

Ρλθκυςμόσ : 5.353.494 (2011)  

Ρρωτεφουςα : Σιγκαποφρθ.  

Ϊρα : + 8 ϊρεσ GMT  

Γλϊςςεσ : Μάνταριν, Αγγλικά, Μαλαιςιανά και Ταμίλ.  

Θριςκευμα :Βουδιςτζσ (45%),Μουςουλμάνοι (14,9%),Χριςτιανοί (14,6%),  

Νόμιςμα : Δολάριο Σιγκαποφρθσ 

Εκπαίδευςθ : Το 92,5 % του πλθκυςμοφ είναι εγγράμματο.  

Μζτρα : Μετρικό ςφςτθμα 

Αεροδρόμια : 9   

Σιδθροδρομικό δίκτυο : Σφνδεςθ με Μαλαιςία 

Οδικό Δίκτυο: 3,234 χλμ.  

Λιμάνια:  Το νθςί ζχει 6 λιμζνεσ 

Νομιςματικι Ιςοτιμία : 1 δολάριο= 1.234 δολάρια Σιγκαποφρθσ (2011)  

ΑΕΡ : 266.5 δισ δολάρια ΘΡΑ (2011)  

Κατά κεφαλι ΑΕΡ: 59.900 δολάρια ΘΡΑ (2011)  

Εργατικό Δυναμικό : 2.212 εκατομμφρια (2011)  

Ανεργία : 2,0%( 2011)  

Ρλθκωριςμόσ : 5,2%( 2011)  

Ρροχπολογιςμόσ Ζςοδα : 39.3 δισ .$ ΘΡΑ (2011)  

Ρροχπολογιςμόσ Ζξοδα: 38.2 δισ.$ ΘΡΑ (2011)  

Εξαγωγζσ : 409.2 δισ $ ΘΡΑ(2011) Ειςαγωγζσ : 360.55 δισ $ ΘΡΑ(2011) 
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ΙΣΟΡΙΑ 

 

Θ καταγεγραμμζνθ ιςτορία τθσ χϊρασ ξεκινά τον 3ομ.χ αιϊνα με τουσ Κινζηουσ να τθν 

περιγράφουν ςαν ζνα μικρό νθςί ςτθν άκρθ τθσ Μαλαιςιανισ χερςονιςου. Θ Σιγκαποφρθ 

αναδείχτθκε ωσ μεγάλο εμπορικό κζντρο τον 14ο αιϊνα υπό τθν βαςιλεία του Parameswara 

και αποτελοφςε ζνα ςθμαντικό λιμάνι μζχρι τθν καταςτροφι του από τουσ Ρορτογάλουσ το 

1613.  Θ ςφγχρονθ ιςτορία του νθςιοφ ξεκινάει το 1819  ωσ Βρετανικό λιμάνι υπό τον 

κεωροφμενο ωσ Ιδρυτι τθσ  Sir Thomas Stamford Raffles .Ωσ Βρετανικι αποικία γριγορα 

εξελίςςεται όχι μόνο ωσ κόμβοσ για το εμπόριο ανάμεςαςτθν Ινδία και τθν Κίνα αλλά και ωσ 

ςθμείο ειςόδου για τθσ αγορζσ τθσ Ν. Α. Αςίασ.  Κατά τθν διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου 

Ρολζμου το νθςί καταλιφκθκε από τουσ Ιάπωνεσ. Μετά το τζλοσ του πολζμου θ χϊρα 

αποκτά ςταδιακά τθν αυτονομία τθσ μζχρι που το 1963 ενϊκθκε με τθν Μαλαιςία 

ςχθματίηοντασ τθν Μαλαιςιανι Ομοςπονδία (Malaysian Federation ). Ραρόλα αυτά δφο 

χρόνια αργότερα ανεξαρτθτοποιείται και ανακθρφςςεται ανεξάρτθτθ δθμοκρατία ςτισ 9 

Αυγοφςτου 1965.  Αντιμετωπίηοντασ υψθλά ποςοςτά ανεργίασ και μεγάλθ ζλλειψθ ςτζγθσ 

θ Κυβζρνθςθ υιοκζτθςε αναπτυξιακά προγράμματα εςτιάηοντασ ςτθν βιομθχανία,  ςε 

κρατικά ςτεγαςτικά προγράμματα και ςτθν δθμόςια εκπαίδευςθ. Σαν αποτζλεςμα των 

παραπάνω από τθν ανεξαρτθςία και μετά θ οικονομία τθσ Σιγκαποφρθσ αυξανόταν με 

ετιςιουσ ρυκμοφσ τθσ τάξθσ του 9% ετθςίωσ. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90  θ χϊρα 

είναι μια από τισ πλουςιότερεσ ςτον κόςμο με ελεφκερθ οικονομία τθσ αγοράσ, ςθμαντικό 

κζντρο διαμετακομιςτικοφ εμπορίου και με το δεφτερο μετά τθν Ιαπωνία  κατά κεφαλιν 

Α.Ε.Ρ. ςε όλθ τθν Αςία. 
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ΠΛΗΘΤΜΟ 

Θ χϊρα ζχει πλθκυςμό 5,35 εκατομμφρια ( 2011 ) χωριςμζνα ςε διαφορετικζσ εκνότθτεσ.  Θ 

κάκε εκνότθτα ζχει τα δικά τθσ ικθ και ζκιμα και ςτισ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ 

χρθςιμοποιοφν ςυχνά εκνοτικζσ διαλζκτουσ.  Θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα είναι μια από 

υψθλότερεσ του κόςμου με 8.800 ανκρϊπουσ ανά τ. χμ. Θ πλειοψθφία του πλθκυςμοφ 

είναι Κινζηοι ςε ποςοςτό 75%, ενϊ οι Μαλαίοι και οι Ινδοί αποτελοφν τισ μεγαλφτερεσ 

εκνοτικζσ  μειονότθτεσ. Ο αςτικόσ πλθκυςμόσ αντιπροςωπεφει το 99%  του ςυνόλου.  Το 

13.8%  του πλθκυςμοφ είναι κάτω των 14 ετϊν (2011) ,ενϊ το 91,8%  κάτω των 65 ετϊν και 

θ ετιςια άνοδοσ του πλθκυςμοφ ανζρχεται ςε 1.99 %( εκτίμθςθ 2011). 

ΓΛΩΣΣΕΣ Κ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τα Μάνταριν  (κινεηικι διάλεκτοσ), τα Αγγλικά  ,τα Μαλαιςιανά και τα Ταμίλ είναι οι 

τζςςερεισ επίςθμεσ εκνικζσ γλϊςςεσ.  Άλλεσ γλϊςςεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι 

διάφορεσ κινεηικζσ και ινδικζσ διάλεκτοι για αυςτθρά ενδοεκνοτικι επικοινωνία.  Υπάρχει 

κρατικό δίκτυο που μεταδίδει 6  κανάλια ενϊ είναι δυνατι θ λιψθ μεγάλου αρικμοφ 

καναλιϊν από τθν Μαλαιςία και τθν Ινδονθςία.   Τα ΜΜΕ είναι υπό διακριτικό αλλά ςτενό 

κρατικό ζλεγχο. Στισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων τα ΜΜΕ αυτολογοκρίνονται,  μια που 

κατά κανόνα ανικουν ςε μεγάλα οικονομικά ςυμφζροντα με ςθμαντικζσ διαςυνδζςεισ με 

τθν Κυβζρνθςθ . Εξαίρεςθ αποτελοφν θλεκτρονικζσ εκδόςεισ που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

αποτελοφν ςτόχουσ τθσ Κυβερνθτικισ εξουςίασ.  Θ δθμοφιλζςτερθ αγγλικι εφθμερίδα είναι 

θ Straits Times (http:/www.straitstimes.com) , ενϊ κυκλοφοροφν ευρφτατα οι αςιατικζσ 

εκδόςεισ τωνWall Street Journal και  International Herald Tribune 

ΚΥΒΕΝΘΣΘ 

Θ Σιγκαποφρθ ζχει κοινοβοφλιο και Αρχθγόσ τθσ    Κυβζρνθςθσ είναι ο Ρρωκυπουργόσ.  Το 

Κοινοβοφλιο ζχει 90 εκπροςϊπουσ από τουσ οποίουσ οι 6 είναι διοριςμζνοι από τον 

Ρρόεδρο. Αρχθγόσ του Κράτουσ είναι ο Ρρόεδροσ τθσ χϊρασ Tony  Tan (Επίςθμθ Ονομαςία-

Tony Tan Keng Yam) ο οποίοσ αςκεί τα κακικοντα του από τθν 1 Σεπτεμβρίου 2011. Θ 

Κυβζρνθςθ τθσ Σιγκαποφρθσ ςχθματίηεται από το πολιτικό κόμμα (People’s Action Party) 

που κερδίηει το 50% των ψιφων κατά τθν διάρκεια των γενικϊν εκλογϊν που γίνονται κάκε 

πζντε χρόνια. Το πολιτικό ςφςτθμα υποςτθρίηεται από ζνα ιςχυρό δθμόςιο τομζα με 

εμφανι τα ςθμάδια τθσ βρετανικισ επιρροισ.  Ταυτόχρονα θ ςιγκαπουριανι κοινωνία 

χαρακτθρίηεται από τον αςφυκτικό ζλεγχο του κράτουσ και τθν αμείλικτθ εφαρμογι 

δρακόντειασ νομοκεςίασ, περιλαμβανομζνων των ποινϊν τθσ μαςτίγωςθσ και του κανάτου 

.Θ Κυβζρνθςθ εκλζγεται με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ από το 1959 χρονιά κατά τθν οποία θ 

χϊρα απζκτθςε τθν ανεξαρτθςία τθσ. Το κόμμα People’s Action Party  κυριαρχεί  ςε όλεσ τισ 

εκλογικζσ αναμετριςεισ από το 1965. Το 2004 ο, Lee Hsien Loong, ο μεγαλφτεροσ γιόσ του 

Lee Kuan Yew (κεμελιωτι τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ χϊρασ), ζγινε ο τρίτοσ Ρρωκυπουργόσ τθσ 

Σιγκαποφρθσ  .Ο νζοσ Ρρωκυπουργόσ επζφερε ςθμαντικζσ πολιτικζσ αλλαγζσ ,όπωσ τθν 

μείωςθ τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ , τθν νομιμοποίθςθ των οίκων τυχερϊν παιχνιδιϊν κακϊσ 

και το άνοιγμα των κρατικά ελεγχόμενων ΜΜΕ ςτθν αντιπολίτευςθ .  Κατά το 2011  δεν 
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υπιρξε καμία ςθμαντικι εξζλιξθ ςτθν εςωτερικι πολιτικι ςκθνι,  παρά τθ διενζργεια 

βουλευτικϊν και προεδρικϊν εκλογϊν.  Ο αρικμόσ των βουλευτϊν του κυβερνϊντοσ 

κόμματοσ είναι παγίωσ άνω των 80 επί ςυνόλου 87 εδρϊν, ενϊ ςτισ Ρροεδρικζσ εκλογζσ, ο 

υποςτθριηόμενοσ  από το κυβερνϊν κόμμα υποψιφιοσ Ρρόεδροσ Tony Tan  εξελζγθ,  ζςτω 

με ιςχνι πλειοψθφία. 

 

ΠΛΟΤΣΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΠΗΓΕ 

Οι γεωργικζσ εκτάςεισ καλφπτουν μόνο το 3% τθσ χϊρασ,  με μόνο το 2%  να 

είναι αρδεφςιμο.  Δάςθ δεν υπάρχουν παρά μόνο αςτικζσ ι βιομθχανικζσ νθςίδεσ 

πράςινου. Σε μια προςπάκεια διατιρθςθσ του μθ δομθμζνου χϊρου ζχουν λθφκεί ςειρά 

μζτρων για τθν προςταςία των ελάχιςτων γεωργικϊν εκτάςεων.  

Θ χϊρα ζχει ιδιαίτερα υψθλό υδροδυναμικό κεφάλαιο λόγω των ζντονων 

βροχοπτϊςεων κατά τθν διάρκεια των μουςϊνων το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν 

υδροδότθςθ του νθςιοφ. Κρίνεται όμωσ απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων για τθν αποφυγι 

ςοβαρϊν περιβαλλοντολογικϊν επιπτϊςεων από τθν υπερκατανάλωςθ νεροφ και τθν 

ζντονθ αςτυφιλία. Ρροςπάκειεσ ανακάλυψθσ υδρογονανκράκων δεν είχαν επιτυχία. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΖΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

 
Θ Σιγκαποφρθ είναι μζλοσ των Θνωμζνων Εκνϊν και ςυμμετζχει ςε διάφορουσ   

εποπτευόμενουσ Οργανιςμοφσ του. 

Θ χϊρα είναι μζλοσ τθσ Αςιατικισ Τράπεηασ Αναπτφξεωσ  ,τθσ Διεκνοφσ 

Τράπεηασ για τθν Ανοικοδόμθςθ και Ανάπτυξθ ,του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου ,  

τθσ Διεκνοφσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ κ.α.   

Συμμετζχει επίςθσ ςε μεγάλο αρικμό Οργανϊςεων Ρεριφερειακισ Συνεργαςίασ 

όπωσ το ΑSEAN και ςτθν  ASEAN Free Trade Area. Θ Κυβζρνθςθ διαπραγματεφεται 

Συμφωνίεσ Ελεφκερου Εμπορίου (free trade agreements – FTA )  με 16  βαςικοφσ 

εμπορικοφσ εταίρουσ και ζχει ιδθ καταλιξει ςε ςυμφωνία με 11 από αυτοφσ. Θ χϊρα 

ζχει υπογράψει από το 2003  Συμφωνία Ελεφκερου Εμπορίου με τισ ΘΡΑ.  Θ 

Σιγκαποφρθ είναι επίςθσ μζλοσ του ΡΟΕ (WTO ).  

Το 2011  θ χϊρα ςυμμετείχε ςτουσ κάτωκι οργανιςμοφσ: APEC, APT, ARF, AsDB,  

ASEAN, BIS, C, CP, EAS, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IFC,  

IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITU, MIGA, NAM, OPCW,  

PCA, UN, UNCTAD, UPU, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO 

 

 



9 
 

Χϊρα Συμφωνίεσ Ονομαςία Θμερομθνία 
Κατάρτιςθσ 

Θμερομθνία 
Υπογραφι 

Θμερομθνία 
Ζναρξθσ 
Ιςχφοσ 

Νζα Ηθλανδία Συμφωνία μεταξφ 
Νζασ Ηθλανδίασ και 
Σιγκαποφρθσ για 
ςτενότερθ 
οικονομικι 
ςυνεργαςία 

ANZSCEP 18 Αυγοφςτου 
2000 

14 Νοεμβρίου 
2000 

1 Ιανουαρίου 
2001 

Ευρωπαϊκι 
Ηϊνθ 
Ελεφκερων 
Συναλλαγϊν 
 
 
Ιαπωνία 
 

Συμφωνία μεταξφ τα 
κράτθ του EFTA και 
Σιγκαποφρθσ 
 
Συμφωνία μεταξφ 
Ιαπωνίασ και 
Σιγκαποφρθσ για νζα 
οικονομικι 
ςυνεργαςία 

EFTASingapore 
FTA 
 
 
 
 
JSEPA 

11 Απριλίου 
2002 
 
 
 
 
Οκτωβρίου 
2001 

26 Ιουνίου 
2002 
 
 
 
 
 
13 Ιανουαρίου 
2002 

1 Ιανουαρίου 
2003 
 
 
 
 
30 Νοεμβρίου 
2002 

Αυςτραλία Συμφωνία 
Ελεφκερων 
Συναλλαγϊν μεταξφ 
Σιγκαποφρθσ και 
Αυςτραλίασ 

SAFTA Νοεμβρίου 
2002 

17 
Φεβρουαρίου 
2003 

28 Ιουλίου 2003 

Θνωμζνεσ 
Ρολιτείεσ 

Συμφωνία 
Ελεφκερων 
Συναλλαγϊν μεταξφ 
Σιγκαποφρθσ και 
Θνωμζνων Ρολιτειϊν 

USSFTA 19 Νοεμβρίου 
2002 
 

6 Μαΐου 2003 1 Ιανουαρίου 
2004 

Ιορδανία Συμφωνία 
Ελεφκερων 
Συναλλαγϊν μεταξφ 
Σιγκαποφρθσ και 
Ιορδανίασ 

SJFTA 29 Απριλίου 
2004 

16 Μαΐου 2004  

Μπρουνάι    Αφγουςτοσ 
2005 

 

Χιλι Οικονομικι 
Συμφωνία Χωρϊν 
Ωκεανία 

Trans-Pacific  
SEP 

 18 Ιουλίου 
2005 

1 Ιανουαρίου 
2006 

Νζα Ηθλανδία    18 Ιουλίου 
2005 

 

Ινδία 
 
 
 
 
Κορζα 

Συμφωνία 
Οικονομικισ 
Συνεργαςίασ μεταξφ 
Ινδίασ και 
Σιγκαποφρθσ 
 
Συμφωνία 
Ελεφκερων 
Συναλλαγϊν μεταξφ 
Σιγκ/ρθσ και Κορζασ 

India-Singapore  
CECA 
 
 
 
 
KSFTA 

Νοεμβρίου 
2004 
 
 
 
 
 
28 Νοεμβρίου 
2004 

29 Ιουνίου 
2005 
 
 
 
 
 
4 Αυγοφςτου 
2005 

1 Αυγοφςτου 
2005 
 
 
 
 
 
Τζλοσ 2005 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Μακροοικονομικά δεδομζνα 

 

Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ του 2009  και θ πτωτικι πορεία του 

τεχνολογικοφ τομζα ςε παγκόςμια κλίμακα οδιγθςαν ςε μείωςθ του ΑΕΡ κατά τθν 

περίοδο αυτι. Για το λόγο αυτό θ Επιτροπι Οικονομικισ Ανακεϊρθςθσ -Economic  

Review Committee (ERC) - πρότεινε τθν αλλαγι πολιτικισ ςε πολλοφσ οικονομικοφσ 

τομείσ.   

Θ χϊρα κατάφερε ςφντομα να επανακάμψει κυρίωσ χάρθ ςτθν παγκόςμια 

ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ και ιδίωσ των χωρϊν τθσ Αςίασ.. Ζτςι το 2010  το ΑΕΡ 

αυξικθκε κατά 14,8% και το 2011 κατά 4,9%. Το 2011 το κατά κεφαλιν ειςόδθμα 

ιταν 59.900 δολ. ΘΡΑ με το ποςοςτό ανεργίασ να βρίςκεται ςτο 2% ( ζναντι 2.2%  

το 2010).  

Σε μακροοικονομικό επίπεδο θ Κυβζρνθςθ  ελπίηει να μειϊςει τθν εξάρτθςθ 

τθσ χϊρασ από τισ διακυμάνςεισ των εξαγωγικϊν κφκλων ανακεωρϊντασ το 

υφιςτάμενο εξαγωγικό μοντζλο. Ταυτόχρονα προςπακεί να προωκιςει τθν χϊρα ςαν 

το οικονομικό και τεχνολογικό κόμβο τθσ Ν. Α. Αςίασ .   

Για να διατθριςει το ανταγωνιςτικό τθσ πλεονζκτθμα παρά το αυξθμζνο 

εργατικό κόςτοσ θ Κυβζρνθςθ προωκεί υψθλότερθσ προςτεκειμζνθσ αξίασ 

δραςτθριότθτεσ ςτον δευτερογενι και τριτογενι τομζα. Εξετάηει δε το ενδεχόμενο να 

ανοίξει ςτον ανταγωνιςμό τομείσ που μζχρι τϊρα βρίςκονταν υπό τθν ςτενι εποπτεία 

ι τον ζλεγχο του κράτουσ όπωσ αυτϊν των τθλεπικοινωνιϊν,  των τραπεηϊν,  του 

εμπορίου και τθσ παραγωγισ ενζργειασ..   

Ταυτόχρονα προχωράει ςε μειϊςεισ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν για 

επιλεγμζνεσ επενδφςεισ και επιδοτιςεισ ενοικίων ςε μια προςπάκεια μείωςθσ του 

κόςτουσ πρϊτθσ εγκατάςταςθσ για τισ νεοειςερχόμενεσ εταιρείεσ.   

Θ Κυβζρνθςθ το 2007  αφξθςε ςτο 7%   το φόρο Αγακϊν και Υπθρεςιϊν (  

Goods and Services Tax –GST ) πράγμα που  οδιγθςε ςε αφξθςθ των κυβερνθτικϊν 

εςόδων ςτακεροποιϊντασ τα δθμόςια οικονομικά.   

Θ κυβζρνθςθ χρθςιμοποίθςε τα πρόςκετα ζςοδα για να αναπροςανατολίςει 

τθν οικονομία δυναμικότερα προσ τον τομζα των υπθρεςιϊν και τθν επανεξαγωγι 

αγακϊν με ςθμαντικό βακμό εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ και ςτθν μείωςθ τθσ 

εξάρτθςθσ από τον τομζα των θλεκτρονικϊν. 

 

Οικονομικζσ επιδόςεισ. 

Θ οικονομία αναπτφχκθκε κατά 4,9% το 2011 παρά τθν παγκόςμια πτϊςθ τθσ 

βιομθχανίασ των θλεκτρονικϊν και τθν πτϊςθ τθσ ντόπιασ φαρμακοβιομθχανίασ 

Ο δευτερογενισ τομζασ επεκτάκθκε κατά 7,6%  οδθγοφμενοσ από τον 

μθχανολογικό τομζα  ,τα προϊόντα βιοιατρικισ και τον τομζα των θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν.  Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ ςθμείωςε επίςθσ ςθμαντικι άνοδο ενϊ θ   

κυβερνθτικι ζγκριςθ για ανάπτυξθ επιπλζων ξενοδοχειακϊν μονάδων και νζων 

οικιςτικϊν ςυγκροτθμάτων εξζτεινε τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ. 
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ΠΙΝΑΚΑ  2 

ΙΟΖΤΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

(ςε εκατ. Δολλ. ιγκαποφρησ ) 

 

 2008 2009 2010 

ΙΟΖΤΓΙΟ ΣΡΕΧΟΤΩΝ 
ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

39.076,2 50.768,6 67.430,8 

Εμπορικό Ιςοηφγιο 39.390,5 42.457,6 63.596,3 

Ιςοηφγιο Υπθρεςιϊν 16.706.0 20.541,6 21.606,1 

Ιςοηφγιο Ειςοδθμάτων -11.748.4 -6.419,3 -11.221,2 

Τρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ -5.271,9 -5.811.3  -6.550.4 

ΙΟΖΤΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &  
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ   

-11.748.4 -6.419,3 -11.221.2 

Λογαριαςμόσ Κεφαλαίου -435,6 -442,9 -454,5 

Χρθματοπιςτωτικοί  
Λογαριαςμοί 

-19.272,5 -38.573,3 -9.003,5 

Επενδφςεισ Χαρτοφυλακίου -25.328,7 -22.546,3 -29.815,6 

Υποχρεϊςεισ -20.289,0 -1.676,3 4.452,4 

Λοιπζσ επενδφςεισ -6.457,8 -11.393,7 -4.956.3 

ΦΑΛΜΑΣΑ &  
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ 

-837,0 4.703,8 -492,3 

 
Πηγή : Εθνικήσ τατιςτικήσ Τπηρεςίασ ιγκαποφρησ 

Ιςοτιμία : 1 Euro = 1.5 Singapore Dollar 

 

Θ αφξθςθ των εμπορευματικϊν εξαγωγϊν για το 2011  ιταν φυςικι ςυνζχεια 

τθσ αφξθςθσ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ 2010.  Θ αφξθςθ προιλκε κυρίωσ από τουσ 

τομείσ τθσ πλθροφορικισ, τθσ φαρμακοβιομθχανίασ και τθσ βιομθχανίασ των χθμικϊν. 

Αντίςτοιχα και οι ειςαγωγζσ ςθμείωςαν άνοδο λόγω των επενδφςεων ςε μθχανολογικό 

και κεφαλαιουχικό εξοπλιςμό. 2008  2009  2010 ΙΣΟΗΥΓΙΟ ΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

39.076,2  50.768,6   67.430,8 Εμπορικό Ιςοηφγιο 39.390,5 42.457,6 63.596,3 

Ιςοηφγιο Υπθρεςιϊν 16.706.0 20.541,6 21.606,1 

Ιςοηφγιο Ειςοδθμάτων -11.748.4 -6.419,3 -11.221,2 

Τρζχουςεσ Μεταβιβάςεισ -5.271,9 -5.811.3 -6.550.4 

ΙΣΟΗΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -11.748.4 -6.419,3 -

11.221.2 Λογαριαςμόσ Κεφαλαίου -435,6 -442,9 -454,5 

Χρθματοπιςτωτικοί Λογαριαςμοί -19.272,5 -38.573,3 -9.003,5 

Επενδφςεισ Χαρτοφυλακίου -25.328,7 -22.546,3 -29.815,6 

Υποχρεϊςεισ -20.289,0 -1.676,3 4.452,4 

Λοιπζσ επενδφςεισ -6.457,8 -11.393,7 -4.956.3 
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ΣΦΑΛΜΑΤΑ & ΡΑΑΛΕΙΨΕΙΣ 

-837,0 4.703,8 -492,3 15 Ο τομζασ των υπθρεςιϊν παρουςίαςε άνοδο τθσ τάξθσ του 5%  

χάρθ ςτθν μεγάλθ προςζλκυςθ κοινοφ κατά τθν διάρκεια των εκπτϊςεων και τθν ςθμαντικι 

ανάκαμψθ του τραπεηικοφ τομζα.  Ο τελευταίοσ,  υποςτθριηόμενοσ από τθν ςθμαντικι 

άνοδο του διαπεριφερειακοφ εμπορίου και τθν ανάκαμψθ τθσ εςωτερικισ κατανάλωςθσ 

παρουςίαςε εντυπωςιακι άνοδο με επίκεντρο τουσ τομείσ τθσ αξιοποίθςθσ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και των χρθματαγορϊν. Με τθν ςειρά τουσ οι δραςτθριότθτεσ 

αυτζσ τροφοδοτικθκαν από τθν αφξθςθ των επενδεδυμζνων κεφαλαίων ςτισ Αςιατικζσ 

αγορζσ,  τθν μεγαλφτερθ κινθτικότθτα ςτισ αγορζσ ξζνου ςυναλλάγματοσ και των 

υψθλοτζρων αποδόςεων του εγχϊριου χρθματιςτθρίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑ  3 

ΒΑΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 
(ςε εκατ. Δολλ. ιγκαποφρησ ) 

 2008 2009 2010 

ΤΝΟΛΟ 476.762,2 391.118,1  478.840,7 

Τρόφιμα 4.903,9 4.718,2   5.455,4 

Ροτά & Καπνόσ 2.923,3 2.824,6   3.256,5 

Ρρϊτεσ Φλεσ 3.041,6 2.265,6   2.820,0 

Καφςιμα 115.478,5 78.398,0   103.511,0 

Ηωικά & Φυτικά ζλαια 888,7 593,0   610,6 

Χθμικζσ ουςίεσ & Χθμικά 
προϊόντα 

48.514,1 46.597,9 56.644,3 

Ραραςκευαςμζνα 
προϊόντα 

22.331,0 16.835,5 18.904,7 

Μθχανιματα & 
Μθχανικόσ 
εξοπλιςμόσ 

242.702,0 203.294,9 244.933,1 

Διάφορα εμπορεφματα 29.885,4 27.501,7 33.410,1 

Ανάμεικτα προϊόντα 6.093,7 8.088,9 9.295,2 

Πηγή :   Εθνικήσ τατιςτικήσ Τπηρεςίασ ιγκαποφρησ                                                                                            

Ιςοτιμία : 1 Euro = 1.5 Singapore Dollar 

 

Θ ιδιωτικι κατανάλωςθ το 2011  παραμζνει ςτακερι αλλά με αργότερουσ 
ρυκμοφσ από αυτοφσ του 2010.  Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ ιδιαίτερα αυτόσ των 
κατοικιϊν παρουςιάηει ςτακεροποιθτικζσ τάςεισ. Οι κζςεισ εργαςίασ αυξικθκαν ςε 
όλουσ τουσ τομείσ.  Θ προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ για κινθτικότθτα ςτθν αγορά 
εργαςίασ,  ςε ςυνδυαςμό με προςφερόμενα προγράμματα επανεκπαίδευςθσ και 
επαναπροςανατολιςμοφ ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςε αυτό. Ο δείκτθσ ανεργίασ 
ζπεςε ςτο 2,0% το 2011  από 3.2% το 2005 ( και 2.2% το 2010)  και κα μειωνόταν 
ακόμθ περιςςότερο αν δεν παρατθροφνταν ποςοςτιαία αφξθςθ του εργατικοφ 
δυναμικοφ.  Ταυτόχρονα παρουςιάηεται αφξθςθ των αμοιβϊν κατά 5% 
ακολουκϊντασ τθν τάςθ του πλθκωριςμοφ.  
Εξαιτίασ των υψθλϊν τιμϊν του πετρελαίου ο πλθκωριςμόσ  το 2011 αυξικθκε 
κατά 5.2%  από 2,8%  το 2010  δθμιουργϊντασ προβλθματιςμό ςτθν κυβζρνθςθ. Οι 
υψθλότερεσ πετρελαϊκζσ τιμζσ ςε μεγάλο βακμό απορροφικθκαν από τθν μικρι 
προςτικζμενθ αξία που παρουςιάηουν ςτο ςυνολικό κόςτοσ των περιςςότερων 
προϊόντων και από τα αυξθμζνα περικϊρια κζρδουσ τθσ ντόπιασ διυλιςτικισ 
βιομθχανίασ. 
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ΠΙΝΑΚΑ  4 
ΒΑΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ 

(ςε εκατ. Δολλ. ιγκαποφρησ ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή : Εθνικήσ τατιςτικήσ Τπηρεςίασ ιγκαποφρησ 
Ιςοτιμία : 1 Euro = 1.5 Singapore Dollar 

Στοχεφοντασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ κατανάλωςθσ και ςτθν μείωςθ του 
ειςαγόμενου πλθκωριςμοφ θ Νομιςματικι Αρχι τθσ Σιγκαποφρθσ διατιρθςε τθν 
ιςορροπθμζνθ και ςταδιακι ανατίμθςθ του Σιγκαπουριανοφ δολαρίου προςπακϊντασ 
ταυτόχρονα να προςτατεφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα του εμπορικοφ τομζα.  
Κατά το 
2011 το δολάριο Σιγκαποφρθσ ανατιμικθκε ςε ςχζςθ με το αμερικάνικο δολάριο και τα 
νομίςματα που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με αυτό.  Σε ςφμπλευςθ με τθν αφξθςθ των 
αμερικανικϊν επιτοκίων θ Κεντρικι Τράπεηα περιορίηει τθν πιςτωτικι επζκταςθ   
χωρίσ να προχωρεί ςε αφξθςθ των επιτοκίων (τα οποία κυμαίνονται ςτα επίπεδα του 
5,4%)  κυρίωσ λόγο τθσ απροκυμίασ των καταναλωτϊν και των επιχειριςεων να 
προβοφν ςε δανειςμό. 
Τα ςτοιχεία τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ δείχνουν αφξθςθ των δθμοςίων εςόδων 
κατά 13%  το 2011  χωρίσ να υπολογίηονται τα ζςοδα από επενδφςεισ και 
τοκοχρεολφςια.   
Οι Κυβερνθτικζσ δαπάνεσ αυξικθκαν με ρυκμό 11,4 %  λόγω των 
δθμοςίων επενδφςεων ςε ζργα υποδομϊν. Το ιςοηφγιο οικονομικϊν ςυναλλαγϊν ςτο 
οποίο ςυνυπολογίηονται τα ειςοδιματα από επενδφςεισ παραμζνει ιςχυρό. Το εμπορικό 
πλεόναςμα αυξικθκε και το πλεόναςμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ζφταςε ςτα 56.98 δισ.  
Συνεχείσ επενδφςεισ Σιγκαπουριανϊν εταιρειϊν ςτο εξωτερικό κρατάνε ςτακερά υψθλά 
τα εκπατριηόμενα κεφάλαια ιςορροπϊντασ το αυξανόμενο πλεόναςμα τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν. 
 Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα το 2011 ανζρχονταν ςτα 237.7δισ δολάρια 
ΘΡΑ ςυμπεριλαμβάνοντασ και τα αποκζματα ςε χρυςό. 
 
 
 

 2008 2009 2010 

ΤΝΟΛΟ 450.892,6 356.299,3 423.221,8 

Τρόφιμα 8.632,9 8.083,4 9.290,7 

Ροτά & Καπνόσ 2.905,5 2.714,1 3.067,8 

Ρρϊτεσ Φλεσ 3.365,5 3.593,1 3.003,8 

Καφςιμα 128.791,8 89.000,6 115.591,6 

Ηωικά & Φυτικά ζλαια 1.014,3 705,4 842,9 

Χθμικζσ ουςίεσ & Χθμικά 
προϊόντα 

23.723,4 21.443,5 28.630,0 

Ραραςκευαςμζνα 
προϊόντα 

35.019,9 26.079,1 26.492,2 

Μθχανιματα & 
Μθχανικόσ 
εξοπλιςμόσ 

210.231,6  
170.766,6 

196.902,1 

Διάφορα εμπορεφματα 29.073,9 24.810,3 29.634,4 

Ανάμεικτα προϊόντα 8.133,8 9.103,1 9.766,3 
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Βαςικοί οικονομικοί δείκτεσ. 
 
Αγροτικόσ τομζασ πρακτικά δεν υφίςταται εξαιτίασ του υψθλοφ κόςτουσ τθσ γθσ 
που κακιςτά απαγορευτικζσ τισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ. Λιγότερο από το 3% τθσ γθσ 
χρθςιμοποιείται για αγροτικι/κτθνοτροφικι χριςθ κυρίωσ για εντατικζσ καλλιζργειεσ 
τροπικϊν φυτϊν και κτθνοτροφικϊν μονάδων.  Θ οικονομία βαςίηεται κυρίωσ ςτο 
διεκνζσ εμπόριο και τισ χρθματοοικονομικζσ και τουριςτικζσ υπθρεςίεσ.   
 
Το εργατικό δυναμικό απαςχολείται πρωτίςτωσ ςτον δευτερογενι τομζα και ςτισ 
υπθρεςίεσ. Ο δευτερογενισ τομζασ και οι υπθρεςίεσ αποτελοφν τισ κινθτιριεσ μθχανζσ 
τθσ χϊρασ και ςυνειςφζρουν με 28.7 % και 70,6% ςτο ΑΕΡ αντίςτοιχα .Θ βιομθχανία 
θλεκτρονικϊν αντιπροςωπεφει το 35,6% τθσ εγχϊριασ βιομθχανικισ παραγωγισ αλλά θ 
κυβζρνθςθ πριμοδοτεί γενναιόδωρα τθν ανάπτυξθ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ και τθσ 
φαρμακοβιομθχανίασ.   
 
Θ χϊρα αποτελεί διεκνζσ οικονομικό κζντρο αν και θ ςυνεχιηόμενθ άνοδοσ τθσ 
Κινεηικισ οικονομίασ αποτελεί απειλι για τθν μελλοντικι κζςθ τθσ χϊρασ ςαν διεκνζσ 
διαμετακομιςτικό κζντρο. Θ Σιγκαποφρθ είναι ζνα από τα μεγάλα εμπορικά κζντρα με 
μεγάλο και ςφγχρονο λιμάνι.  Το εμπόριο αποτελεί παραδοςιακά τθν κφρια πθγι 
ειςοδιματοσ και μζχρι πρόςφατα    το νθςί αποτελοφςε τον μεγαλφτερο ειςαγωγζα 
προϊόντων τθσ Ν .Α. Αςίασ με  το μεγαλφτερο ποςοςτό από τα αγακά να επανεξάγονται 
ςε τρίτεσ χϊρεσ(κυρίωσ ελαςτικό πετρζλαιο, υφάςματα, ξυλεία και ψευδάργυρο).  
 
Θ Σιγκαποφρθ εξάγει επίςθσ εγχϊρια παραγόμενα προϊόντα όπωσ Θ/Υ,  υλικό 
τθλεπικοινωνιϊν , παράγωγα πετρελαίου, πλαςτικά, επεξεργαςμζνα τρόφιμα και ποτά.  
 
Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι θ Μαλαιςία,  οι ΘΡΑ,  θ Κίνα,   θ Ιαπωνία,  θ 
Κορζα και θ Ινδονθςία.  Με περιςςότερα από 300  εργοςτάςια και μεγάλο αρικμό18 
κζςεων ελλιμενιςμοφ το Jurong Industrial Estate αποτελεί το μεγαλφτερο βιομθχανικό 
ςφμπλεγμα τθσ Ν.  Α.  Αςίασ και ζχει καταςκευαςτεί εξ ολοκλιρου όπωσ και το 
αεροδρόμια Changi (International Airport )ςε επιχωματωμζνα ζλθ και ρθχζσ ακτζσ. 

 
 
                    ΠΙΝΑΚΑ  5  

                               ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΕΙΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ 
                                                                 (ςε εκατ. Δολλ. Σιγκαποφρθσ )     
 

ΧΩΡΑ 2008 2009 2010 
1. Μαλαιςία    57.638,5 44.808,5 57.114,2 

2. Χονγκ Κονγκ 49.526,3 45.273,8 56.081,0 

3. Λαϊκι δθμοκρατία τθσ Κίνασ 43.817,9 38.125,1 49.467,9 

4. Ινδονθςία 50.299,1 37.857,8 44.983,8 

5. Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ 33.452,4 25.485,1 30.871,4 

6. Ιαπωνία 23.487,1 17.804,2 22.332,1 

7. Δθμοκρατία τθσ Κορζασ 17.317,9 18.219,4 19.547,7 

8. Ινδία 16.834,6 13.429,3 18.101,4 

9. Ταϊβάν 13.411,1 12.600,3 17.441,5 

10. Ταϊλάνδθ 18.612,4 14.613,0 17.283,8 
Ρθγι : Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Σιγκαποφρθσ                                                                                  

                 Ιςοτιμία : 1 Euro = 1.5 Singapore Dollar 
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Θ χϊρα ζχει μεγάλο αρικμό πετρελαϊκϊν αποκθκευτικϊν χϊρων και 
διυλιςτθρίων και ο λιμζνασ Keppel  αποτελεί το μεγαλφτερο παγκοςμίωσ λιμάνι ςε 
εγκαταςτάςεισ φορτοεκφόρτωςθσ. Θ ανάπτυξθ τθσ πρϊθν Βρετανικισ ναυτικισ βάςθσ 
ςτο Sembawang ςτα ςτενά του Johore ςαν ναυπθγοεπιςκευαςτικι ηϊνθ βοικθςε τθν 
Σιγκαποφρθ να ειςχωριςει δυναμικά ςτον ναυπθγοεπιςκευαςτικό τομζα τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ.  
Ο τριτογενισ τομζασ αναπτφχκθκε κατά 8%  τθν ίδια περίοδο,  
αντικατοπτρίηοντασ τισ κετικζσ μεταβολζσ που επιλκαν ςτθν χϊρα ςτουσ τομείσ του 
τουριςμοφ και του εμπορίου,  με τθν τελευταία χρονιά να ςθμειϊνει ρεκόρ ανόδου 
ξεπερνϊντασ το 12%.  
Θ Σιγκαποφρθ είναι ζνασ δθμοφιλισ τουριςτικόσ προοριςμόσ και ο τουριςμόσ 
αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ βιομθχανίεσ τθσ χϊρασ.  Σφμφωνα με διεκνείσ 
δθμοςκοπιςεισ το 2011  θ χϊρα ζρχεται δεφτερθ μετά τθν Ιταλία ςτον τομζα τθσ 
νυχτερινισ ηωισ και τθσ εςτίαςθσ ενϊ 16 εκατ. τουρίςτεσ επιςκζφτθκαν τθν χϊρα το 
2011 (ζςοδα 16.8  δισ δολ ΘΡΑ).  Μζςα ςτο 2011  θ Κυβζρνθςθ ζχει βγάλει ςε 
πλειςτθριαςμό κομμάτια γθσ για τουριςτικζσ χριςεισ τα οποία αναμζνεται να 
προςκζςουν περιςςότερα από 5.000 δωμάτια ςτα ιδθ υπάρχοντα. 
 

ΠΙΝΑΚΑ  6 
ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ 

(ςε εκατ. Δολλ. Σιγκαποφρθσ ) 
 

ΧΩΡΑ 2008 2009 2010 

1. Μαλαιςία     53.814,4   41.336,3   49.489,6 

2. Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ 52.847,4 41.435,5 47.515,3 

3. Λαϊκι δθμοκρατία τθσ Κίνασ 47.594,6 37.585,3 45.844,3 

4. Ιαπωνία 36.579,5 27.147,6 33.261.5 

5. Ταϊβάν 23.195,0 18.577,2 25.239,0 

6. Δθμοκρατία τθσ Κορζασ 25.334,9 20.338,7 24.514,5 

7. Ινδονθςία 24.827,5 20.659,2 22.937,1 

8. Σαουδικι Αραβία 20.692,0 11.751,9 15.297,1 

9. Ταϊλάνδθ 15.922,7 11.906,9 14.000,5 

10. Ινδία 11.922,4 8.156,5 12.566,1 

Ρθγι : Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Σιγκαποφρθσ                                                                                 
                 Ιςοτιμία : 1 Euro = 1.5 Singapore Dollar 
 
 

Ξζνεσ Επενδφςεισ.  

Θ χϊρα αμζςωσ μετά τθν ανεξαρτθςία τθσ άνοιξε τισ πφλεσ τθσ ςτουσ ξζνουσ 
επενδυτζσ. Οι ξζνεσ επενδφςεισ επικεντρϊνονται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ 
από τθν ίδρυςθ εςτιατορίων και εμπορικϊν επιχειριςεων μζχρι τθν καταςκευι 
προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ και τθν προςφορά εξειδικευμζνων 
χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν.  Υπάρχουν περιςςότερεσ από 120  τράπεηεσ ςτθν 
πλειοψθφία τουσ ξζνεσ ενϊ εδϊ βρίςκεται και το κζντρο τθσ Αγοράσ Αμερικανικϊν 
δολαρίων για ολόκλθρθ τθν  Αςία.  
Θ αυξθμζνθ διαφάνεια ςτθν διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, το καλά εκπαιδευμζνο 
εργατικό δυναμικό και οι εξαιρετικζσ υποδομζσ ζχουν προςελκφςει περιςςότερεσ από 
8.000 πολυεκνικζσ επιχειριςεισ από τισ ΘΡΑ, τθν  Ε.Ε, τθν Κίνα και τθν Ιαπωνία ςε 
κάκε τομζα τθσ οικονομίασ. Οι εταιρείεσ αυτζσ παράγουν το 75% των βιομθχανικϊν 
προϊόντων και αντιπροςωπεφουν τα 3/4  των εξαγωγϊν αν και οριςμζνοι τομείσ 
παραμζνουν υπό ςτενό κυβερνθτικό ζλεγχο. 
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Οι κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων είναι οι ΘΡΑ ,θ  Ε.Ε 
θ Ιαπωνία , θ Αυςτραλία και  θ Κίνα. Μόνο το 2006 οι Α.Ξ.Ε. ζφταςαν τα 200 δισ δολ.  
ΘΡΑ με τισ ΘΡΑ να καλφπτουν το 24% του ςυνολικοφ κεφαλαίου ιτοι 48 δισ δολ) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 7 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

(ςε εκατ. Δολλ. Σιγκαποφρθσ ) 
 

Αντικείμενο       2008            2009 2010 2011 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΜΡΟΙΟ ( Σε 
εκατ. δολάριο 

Σιγκαποφρθσ ςε 
θμερολογιακό ζτοσ) 

927.654,8 747.417,4 902.062,6 974.396,3 

Εξαγωγζσ   476.762,2 391.118,2 478.840,7 514.741,2 

Ειςαγωγζσ 450.892,6 356.299,2 423.221,8 459.655,1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΜΡΟΙΟ               
( Σε ετιςια 

μεταβολι ςε % 

9,6 -19,4 20,7 8,0 

Εξαγωγζσ 5,8 -18,0 22,4 7,5 

  Ειςαγωγζσ 13,9 -21,0 18,8 8,6 

Ρθγι : Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Σιγκαποφρθσ                                                                                         
     Ιςοτιμία : 1 Ευρϊ = 1.5 Δολλ. Σιγκαποφρθσ 

 

Εργατικό Δυναμικό. 
Το Υπουργείο Εργαςίασ ανακοίνωςε το 2011 ότι το 80% του πλθκυςμοφ θλικίασ 
25 -64 ετϊν εργάηεται.(Το αντίςτοιχο ποςοςτό ιταν 78.5% το 2010 και 73% το 2005)  
Το εργατικό δυναμικό αρικμεί 3,21  εκατομμφρια από αυτό το 32%  είναι 
αλλοδαποί.  Σφμφωνα με   τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του 2011 το 99,5 % του εργατικοφ 
δυναμικοφ απαςχολείται ςτον δευτερογενι  και τριτογενι τομζα.   
Θ Σιγκαποφρθ απαςχολεί μεγάλο αρικμό ξζνων υπθκόων ςε όλεσ τισ 
οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Κρίνεται απαραίτθτθ για τθν επιβίωςθ τθσ θ δυνατότθτα 
προςζλκυςθσ υψθλοφ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ από το εξωτερικό ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ 
τθσ υψθλισ τεχνολογίασ και των τραπεηϊν και για αυτό προςφζρει κίνθτρα ςε 
κατθγορίεσ εργαηομζνων για μακροχρόνια παραμονι ςτθν χϊρα ι και δυνατότθτα 
παροχισ ικαγζνειασ.  
Το ποςοςτό αναλφαβθτιςμοφ είναι χαμθλό και περιορίηεται ςτο φκθνό εργατικό 
δυναμικό που ζρχεται από το εξωτερικό ςε αναηιτθςθ εργαςίασ. Θ φπαρξθ εξαιρετικά 
υψθλοφ τεχνικά καταρτιςμζνου δυναμικοφ και θ ευρεία γνϊςθ τθσ αγγλικισ αποτελοφν 
βαςικοφσ παράγοντεσ προςζλκυςθσ επενδφςεων,  αλλά γίνονται προςπάκειεσ από τθν 
κυβζρνθςθ για περαιτζρω άνοδο του επιπζδου και ςε αυτόν το τομζα. 
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       ΠΙΝΑΚΑ 8 
 

 
 

Ρθγι : Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Σιγκαποφρθσ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αντικείμενο 2008 2009 2010 2011 

ΠΛΗΘΤΜΟ     

Σφνολο πλθκυςμοφ ( ςε εκατ. από τθν 
1θ Ιουλίου  

4.839,4 4.987,6 5.076,7 5.183,7 

Ετιςια μεταβολι του πλθκυςμοφ (%) 5,5 3.1 1.8 2.1 

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ( ςε εκατ.  
από τον Ιοφνιο ) 

2.939,9 3.030,0 3.135,9 3.237,1 

Ετιςια μεταβολι του πλθκυςμοφ (%) 65,6 65,4 66,2 66,1 

Απαςχολοφμενοι     

Βιομθχανικόσ κλάδοσ (%) 19,9 17,4 16,7 16,2 

Καταςκευαςτικόσ κλάδοσ (%) 12,2 12,6 12,3 12,5 

Υπθρεςίεσ (%) 67,3 69,2 70,3 70,6 

Λοιπζσ εργαςίεσ (%) 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ετιςια μεταβολι του εργατικοφ 
δυναμικοφ (‘000) 

    

Άνεργοι 221,6 37,6 115,9 122,6 

Ροςοςτό ανεργίασ (%) 2,2 3,0 2,2 2,0 
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ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
 

Προοπτικζσ για το 2012 και το 2013 
 

Θ Σιγκαποφρθ αποτελεί τθν πλζον εξαρτθμζνθ από τισ εξαγωγζσ χϊρα τθσ 
Αςίασ. Κατά ςυνζπεια οι προοπτικζσ τθσ χϊρασ ςτθρίηονται ουςιαςτικά ςτισ ςυνκικεσ 
που επικρατοφν ςτθν παγκόςμια αγορά και ειδικότερα ςε αυτι των θλεκτρονικϊν, των 
χθμικϊν  ,των φαρμάκων κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα..  
Ραρά τισ ανθςυχίεσ για τισ αυξανόμενεσ τιμζσ του πετρελαίου θ παγκόςμια οικονομία 
δείχνει να αναπτφςςεται με χαμθλοφσ αλλά ςτακεροφσ ρυκμοφσ αν δεν υπάρξουν 
ςθμαντικά γεγονότα που κα ανατρζψουν το ιςχφον κλίμα.   
Θ Νομιςματικι Αρχι αναμζνεται να ςυνεχίςει τθν πολιτικι που ακολοφκθςε τθν 
τελευταία διετία ςε μια προςπάκεια περαιτζρω ενίςχυςθσ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ  με 
ταυτόχρονθ ςυμπίεςθ των πλθκωριςτικϊν τάςεων.  Με αμετάβλθτεσ τισ εξωτερικζσ 
παραμζτρουσ και με αναμενόμενθ άνοδο τθσ βιομθχανίασ των    χθμικϊν και των 
φαρμάκων θ οικονομία αναμζνεται να ςυνεχίςει τθν ανοδικι τθσ πορεία 
υποβοθκοφμενθ από τθν παγκόςμια οικονομικι ανάπτυξθ , τθν άνοδο τθσ βιομθχανίασ 
και τθν ανάκαμψθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ.  
Για το 2012 αναμζνεται αφξθςθ του ΑΕΡ κατά 4,0%. Θ εςωτερικι ηιτθςθ είναι 
πικανόν να παίξει ςθμαντικότερο ρόλο ςτθν μεγζκυνςθ τθσ οικονομίασ για τθν διετία 
2012-2013. Θ εμπιςτοςφνθ των καταναλωτϊν προβλζπεται να αυξθκεί ςαν αποτζλεςμα 
των μειοφμενων δεικτϊν ανεργίασ και τθσ πραγματικισ αφξθςθσ των ειςοδθμάτων.  
Επιπρόςκετα οι καταναλωτζσ αναμζνεται να επθρεαςκοφν κετικά από τθν αναμενόμενθ 
αφξθςθ τθσ αξίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ.  
Οι εξαγωγζσ αναμζνεται και αυτζσ να αυξθκοφν αλλά με ταυτόχρονθ ςθμαντικι 
αφξθςθ των ειςαγωγϊν ςαν αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ ςε καταναλωτικά 
προϊόντα πράγμα που επθρεάςει τθν αφξθςθ του ΑΕΡ.  Το πλεόναςμα τρεχουςϊν 
ςυναλλαγϊν προβλζπεται να παραμείνει κακ’ όλθ τθν διετία ςτακερό ςτα επίπεδα του 
28-29% του ΑΕΡ.  
Θ ενίςχυςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ πικανότατα κα οδθγιςει ςε αφξθςθ των 
πραγματικϊν ειςοδθμάτων θ οποία με τθν ςειρά τθσ κα οδθγιςει ςε αφξθςθ των 
πλθκωριςτικϊν πιζςεων.  Θ αφξθςθ των τιμϊν των πρϊτων υλϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνου του πετρελαίου που παρατθρικθκε το 2010 και 2011 πικανόν να 
επθρεάςει αυξθτικά το κόςτοσ των ειςαγόμενων προϊόντων το οποίο πικανότατα κα 
περάςει ςτισ τελικζσ τιμζσ καταναλωτι. Κατά ςυνζπεια αναμζνεται αφξθςθ των τιμϊν 
καταναλωτι ςε επίπεδα 4% ςε ετιςια βάςθ.  23 
 
Θ Σιγκαποφρθ  ςτο προςεχζσ μζλλον ζχει να αντιμετωπίςει ςειρά προκλιςεων 
προερχόμενων τόςο από τθν περαιτζρω επιτάχυνςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και 
αφετζρου από τον διαρκϊσ αυξανόμενο ανταγωνιςμό των γειτονικϊν τθσ χωρϊν. Στθν 
προςπάκεια τθσ να αντιμετωπίςει τισ διαφαινόμενεσ προκλιςεισ θ Κυβζρνθςθ ζχει 
ξεκινιςει προςπάκειεσ για διαφοροποίθςθ τθσ οικονομίασ και περαιτζρω αφξθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ.  
Θ Σιγκαποφρθ κατά το πρόςφατο παρελκόν ζχει καταφζρει να αυξιςει τθν 
προςτικζμενθ αξία των προϊόντων τθσ ςτοχεφοντασ ςε δραςτθριότθτεσ υψθλισ 
τεχνολογίασ και κατάρτιςθσ με εξαίρετο παράδειγμα τον τομζα τθσ 
φαρμακοβιομθχανίασ.  Κάποιεσ παραδοςιακζσ μεταποιθτικζσ μονάδεσ ζχουν ιδθ 
μετακομίςει τθν παραγωγι τουσ ςε γειτονικζσ χϊρεσ ,κάποιεσ άλλεσ όμωσ παρζμειναν 
αναβακμίηοντασ τα προϊόντα τουσ. Νζεσ βιομθχανίεσ που κάνουν χριςθ τεχνολογιϊν 
αιχμισ (όπωσ αυτζσ τθσ διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ νεροφ και τθσ βιομθχανίασ των 



19 
 

πολυμζςων) αναπτφςςονται   
Θ Σιγκαποφρθ εξακολουκεί να προςελκφει πολυεκνικζσ εταιρείεσ και ΑΞΕ ενϊ 
ταυτόχρονα προςπακεί να διατθριςει το κόςτοσ λειτουργίασ τουσ ςε ανταγωνιςτικά 
επίπεδα ςυνυπολογίηοντασ τισ προςφερόμενεσ υποδομζσ.  Υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 
ςυνζχιςθσ τθσ ανοδικισ πορείασ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ςε μεςοπρόκεςμο επίπεδο 
και με τθν αναδιάρκρωςθ τθσ παραγωγικισ τθσ βάςθσ ο ςτόχοσ για ςυνζχιςθ τθσ 
ανάπτυξθσ τθν προςεχι πενταετία παραμζνει εφικτόσ. 
 

Μεςοπρόθεςμεσ προβλζψεισ . 
 
Θ οικονομία αναμζνεται να αυξάνεται με ρυκμοφσ 6-7% ετθςίωσ μζχρι και το 
2020 υποςτθριηόμενθ από τον τουριςτικό τομζα ,τον τομζα των τραπεηικϊν υπθρεςιϊν 
κακϊσ και παραγωγι προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ. Θ κυριότερθ πρόκλθςθ δείχνει 
να είναι θ αναδιάρκρωςθ τθσ παραγωγικισ τθσ βάςθσ και θ διατιρθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ ςε επίπεδο τιμϊν και μιςκϊν. Σφμφωνα με το νζο πενταετζσ πλάνο 
θ Κυβζρνθςθ αναμζνει    ςθμαντικι αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν  ,αλλά και ακόμθ 
ιςχυρότερθ αφξθςθ των κρατικϊν εςόδων.  Το εμπορικό ιςοηφγιο αναμζνεται να 
παραμείνει πλεοναςματικό κακ’ όλθ τθν εξεταηόμενθ περίοδο.  
Κατά ςυνζπεια ο μόνοσ υπαρκτόσ κίνδυνοσ προζρχεται από τθν μθ εφαρμογι 
των απαραίτθτων μεταρρυκμίςεων.  Ραρζκκλιςθ από τθν πορεία αυτι κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα ιςχυρό πλιγμα ςτθν αναπτυξιακι πορεία,  κακϊσ κα κζςει υπό24 
αμφιςβιτθςθ τον όλο οικονομικό προγραμματιςμό και πικανότατα να οδθγιςει ςε 
παφςθ των ΑΞΕ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ.  
Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςτθν διαχείριςθ του εργαςιακοφ κόςτουσ μια που 
τυχόν απότομθ αφξθςθ του κα πλιξει άμεςα τόςο τισ επενδφςεισ και τθν 
ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ όςο και τον κρατικό προχπολογιςμό. Στο εςωτερικό 
μζτωπο υπαρκτοί κίνδυνοι εμφανίηονται ςτθν ςυνεχιηόμενθ τάςθ ζντονθσ οικονομικισ 
ανιςότθτασ και εκπαιδευτικοφ χάςματοσ ανάμεςα ςτισ εκνοτικζσ μειονότθτεσ που κα 
μποροφςε να οδθγιςει ςε εςωτερικζσ αναταραχζσ και ακυρϊςεισ των απαραίτθτων 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν.  
Ραρόλα αυτά με δεδομζνθ τθν ιςχυρι οικονομικι κζςθ και με απουςία 
εξωτερικϊν κινδφνων  ,υπό τθν προχπόκεςθ ςυνζχιςθσ των αναδιαρκρωτικϊν 
προςπακειϊν  ,θ οικονομία βρίςκεται ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ μελλοντικζσ 
προκλιςεισ πολφ καλφτερα από ότι ςτο παρελκόν. 
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Αξιολόγηςη Οικονομικοφ τομζα  (βάςη Διεθνϊν Οργανιςμϊν και 
Ινςτιτοφτων). 

 
Με βάςθ τον δείκτθ ανάπτυξθσ (Human Development Index  )θ χϊρα 
κατατάςςεται 26θ ςε παγκόςμια κλίμακα και 2θ ςτον τομζα τθσ οικονομικισ ελευκερίασ 
(Index of Economic Freedom) μετά το Χονγκ Κονγκ. Θ χϊρα κεωρείται από τισ πιο 
φιλικζσ προσ τισ επιχειριςεισ ςε παγκόςμια κλίμακα.  Αποτελεί δε τθν τζταρτθ 
μεγαλφτερθ αγορά ςυναλλάγματοσ μετά το Λονδίνο ,τθν Ν. Υόρκθ και το Τόκιο. Μαηί δε 
με το Χονγκ Κονγκ,  τθν Ν.  Κορζα και τθν Ταϊβάν θ χϊρα ςυγκαταλζγονταν ςτισ 
τζςςερισ αςιατικζσ τίγρεισ κατά τθν δεκαετία του 90. 
� Από τθν International Finance Corporation κατατάχτθκε 1θ ανάμεςα ςε 182  
οικονομίεσ, κζςθ που διατθρεί από το 2005. 
Στο Δείκτθ ανταγωνιςτικότθτασ κατατάχτθκε  2θ μετά τθν Ελβετία,  ανάμεςα 
ςε  124 χϊρεσ World Economic Forum: [Global Competitiveness Report ] 
Στο Δείκτθ Ραγκοςμιοποίθςθ κατατάχτθκε 1θ ανάμεςα ςε  62 χϊρεσ 
� A.T. Kearney [Foreign Policy Magazine:  2011], 
Στο Δείκτθσ Οικονομικισ Ελευκερίασ  κατατάχτθκε 2θ ανάμεςα ςε  183 χϊρεσ . 
� Heritage Foundation [The Wall Street Journal: 2011]  
Στο Ραγκόςμιο Δείκτθ Οικονομικισ Ροιότθτασ Ηωισ κατατάχτθκε 11θ ανάμεςα ςε  111 
χϊρεσ. (The World in 2005)  
Στο  Ραγκόςμιοσ Δείκτθ χριςθσ Διαδικτφου κατατάχτθκε 13θ ανάμεςα ςε  68 χϊρεσ . 
(The Economist, Economist Intelligence Unit: 2006) 
 
 
 
 
 

Ελληνικά Οικονομικά ςυμφζροντα ςτη χϊρα. 
 
Το 2001 θ Σιγκαποφρθ αποτελοφςε τον 11ο μεγαλφτερο εξαγωγικό μασ εταίρο 
και τον ςθμαντικότερο  εμπορικό εταίρο μασ ςτθν Αςία. Ππωσ δείχνουν τα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία τθσ ΕΣΥΕ, για το 2011  οι ειςαγωγζσ μασ ανζρχονται ςτα 18.64 εκατ. ευρϊ,  
ενϊ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα οι εξαγωγζσ μασ ανζρχονται ςτα 587.6 εκατ. ευρϊ.  
Ραρά όμωσ το εντυπωςιακό μζγεκοσ των εξαγωγϊν μασ αυτζσ απαρτίηονται ςε 
ποςοςτό άνω του 92% ςε ορυκτά καφςιμα τα οποία επεξεργαηόμαςτε ςτθν Ελλάδα και 
τα οποία επαναπροωκοφμε και όχι ςε εγχϊρια παραγόμενα προϊόντα που αποφζρουν 
ςτθν χϊρα μασ υψθλι προςτικζμενθ αξία. Για το λόγο αυτό υπογράφων κεωρεί ότι θ 
Σιγκαποφρθ κα μποροφςε να αποτελζςει μία πιο αξιόλογθ αγορά για τισ εξαγωγζσ μασ .  
Υπάρχουν δε περικϊρια για δυναμικι διείςδυςθ των προϊόντων μασ,  κακϊσ οι   
ςυνολικζσ ειςαγωγζσ τθσ χϊρασ το 2011  εκτιμϊνται ςε 306.5  δις.  ευρϊ  (Ρθγι:  
Υπουργείο Οικονομικϊν , Σιγκαποφρθ). Μεγάλο μζροσ των ειςαγωγϊν αφοροφν 
προϊόντα, όπωσ ενδφματα, τρόφιμα, καπνό, θλεκτρικά μθχανιματα, τθλεπικοινωνιακόσ 
εξοπλιςμόσ κ.λ.π.  
Κατά τθν προθγοφμενθ χρονιά οι ειςαγωγζσ μασ από τθν Σιγκαποφρθ 
αντιπροςϊπευαν το 0,01 %  των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν μασ ενϊ ςφμφωνα με τα 
ςτοιχεία τθσ Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ το αντίςτοιχο ποςοςτό ωσ προσ τισ 
εξαγωγζσ μασ  ξεπερνάει το 3,86% .   
Εξοπλιςμόσ χθμικϊν εργαςτθρίων (17%), μθχανιματα αναπαραγωγισ εικόνασ 
και ιχου(12%) ,ναυτιλιακά είδθ (9%)  κακϊσ και τα ανταλλακτικά τουσ κατζχουν το 
κφριο μζροσ των ειςαγωγϊν μασ (2011, Ρθγι: ΕΣΥΕ ). Αντίςτοιχα για τισ εξαγωγζσ μασ 
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το 92% αποτελείται από ορυκτά ζλαια και καφςιμα, με τα διακοςμθτικά αντικείμενα και   
προϊόντα ςιδιρου να αποτελοφν αντίςτοιχα τα δεφτερα και τρίτα    μεγαλφτερα 
εξαγϊγιμα προϊόντα μασ αντιπροςωπεφοντασ το 1.6%  και 1.3%  του ςυνόλου.  Θ 
Σιγκαποφρθ αποτελεί τον 81ο κατά ςειρά ςπουδαιότθτασ οικονομικό εταίρο τθσ 
Ελλάδασ ωσ προσ τισ ειςαγωγζσ μασ και τον 11ο ωσ προσ τισ εξαγωγζσ μασ.(2011 -  
ΕΣΥΕ).   
Από τα ανωτζρω ςτοιχεία προκφπτει ότι το διακρατικό εμπόριο βρίςκεται ςε 
εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα κυρίωσ λόγω τθσ διςτακτικότθτασ των Ελλινων εξαγωγζων 
και επενδυτϊν,  παρότι υπάρχουν μεγάλα    περικϊρια για δυναμικι διείςδυςθ των 
προϊόντων μασ.  Ράντωσ,  τα τελευταία χρόνια παρατθρείται αυξανόμενο ενδιαφζρον 
διάφορων εξαγωγικϊν οίκων τθσ Ελλάδασ για διείςδυςθ ςτθ αγορά τθσ Σιγκαποφρθσ 
(φάρμακα,  καπνόσ και τςιγάρα,  καταςκευαςτικόσ τομζασ,  πλαςτικά,  υποδιματα, 27 
τρόφιμα, ζπιπλα, ιατρικά μθχανιματα, δομικά υλικά, εμπορικι ναυτιλία για μεταφορά 
του αργοφ πετρελαίου κά.). 

Πμωσ ενϊ οι περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ και μθ χϊρεσ εφαρμόηουν ειδικι 
εξαγωγικι ςτρατθγικι  (προςφορά επϊνυμων προϊόντων,  ι διαφορετικά υιοκζτθςθ 
ευζλικτθσ πολιτικισ τιμϊν κλπ),  οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ δεν ζδειξαν κάποια 
προςαρμοςτικότθτα ωσ προσ το κζμα αυτό, με ςυνζπεια τα ελλθνικά είδθ να πωλοφνται 
ακριβότερα ζναντι των ανταγωνιςτϊν τουσ, ιδιαίτερα μετά τθν ιςχυροποίθςθ του Ευρϊ.  
Ταυτόχρονα θ απουςία διαφθμιςτικϊν ι άλλων μεκόδων διείςδυςθσ ςτθν αγορά τα 
κακιςτά μθ αναγνωρίςιμα ςτο ευρφ καταναλωτικό κοινό το οποίο διακζτει υψθλι 
αγοραςτικι δφναμθ και δείχνει να ενδιαφζρεται για νζα ποιοτικά προϊόντα.   

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν Σιγκαποφρθ υπάρχει ζνα ςθμαντικό ποςοςτό 
καταναλωτϊν που διακζτει μεγάλθ αγοραςτικι δφναμθ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του 
Υπουργείου Οικονομικϊν (Σιγκαποφρθσ) το κατά κεφαλι ειςόδθμα για το 2011 ζφταςε 
τα 59.00  δολάρια ΘΡΑ.  Υπολογίηεται ότι 200.000  άτομα διακζτουν ςυνολικι 
χρθματικι ρευςτότθτα φψουσ 250  δις.  δολαρίων, εκτόσ τθσ λοιπισ ακίνθτθσ  (κ.λ.π.)  
περιουςίασ τουσ ενϊ ςθμαντικό ποςοςτό ατόμων καταναλϊνει, επί ςτακερισ βάςεωσ,  
ειςαγόμενα προϊόντα πολυτελείασ γαλλικϊν, ιταλικϊν, αμερικανικϊν (κ.ά.) οίκων και 
ςυμβάλλει ςτθ ςυντιρθςθ των 65  ξενοδοχείων τεςςάρων και πζντε αςτζρων που 
υπάρχουν ςτθν πόλθ κακϊσ και των 80 μεγάλων εμπορικϊν κζντρων. Σε αυτι τθ τάξθ 
των καταναλωτϊν,  αλλά και ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό του οικονομικά εφρωςτου 
επιχειρθματικοφ τουριςμοφ (8 εκατ. επιχειρθματικοί επιςκζπτεσ το 2011) απευκφνονται 
επϊνυμα, ποιοτικά προϊόντα. 

 Αναγκαία προχπόκεςθ διείςδυςθσ ςτθν τοπικι αγορά είναι θ ςυμμετοχι των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτισ κλαδικζσ εκκζςεισ που οργανϊνονται ςτθν Σιγκαποφρθ.  
Οι κλαδικζσ αυτζσ εκκζςεισ είναι υψθλοφ επιπζδου και αποτελοφν ζνα πρϊτθσ τάξεωσ 
εφαλτιριο για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Αςίασ 

 Σκόπιμθ κα ιταν επίςθσ θ διοργάνωςθ ςτα ζκκεςθσ ελλθνικϊν προϊόντων 
όπωσ πραγματοποιοφν ςε ετιςια βάςθ για τα προϊόντα τουσ θ Τουρκία,  θ Ιταλία,  
Ιςπανία (κ.α.) με ταυτόχρονθ προβολι ςτα τοπικά ΜΜΕ.  
Στον επενδυτικό τομζα υπάρχουν αξιόλογεσ προοπτικζσ οι οποίεσ κα 
μποροφςαν να αποφζρουν ικανοποιθτικά κζρδθ.  Τζτοιεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ 
υπάρχουν ςτο τουριςτικό τομζα,  ςτο κλάδο των υπθρεςιϊν,  ςτθ μεταποίθςθ και 
κονςερβοποίθςθ τροφίμων, ςτθ χθμικι και αμυντικι βιομθχανία.   
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Ππωσ υποδεικνφουν τα ςτοιχεία των εξαγωγϊν μασ, ευρφ φάςμα προϊόντων μασ 
μπορεί να διατεκεί ςτθν αγορά τθσ Σιγκαποφρθσ ι μζςω αυτισ ςε άλλεσ περιφερειακζσ 
χϊρεσ. Ιδιαίτερθ ίςωσ προςπάκεια πρζπει να καταβλθκεί ςτισ εξισ κατθγορίεσ:   
 

  Τρόφιμα : γαλακτοκομικά, ελαιόλαδο, ελιζσ, φρζςκα και μεταποιθμζνα 
φροφτα ,λαχανικά, μαςτίχα Χίου και υποπροϊόντα τθσ, ςταφίδα κλπ   

 Οικοδομικά υλικά:  μεταλλικζσ καταςκευζσ,  θλεκτρολογικό υλικό,  
ςωλινεσ πετρελαϊκισ χριςθσ,  φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, αρδευτικά ςυςτιματα,  
και μάρμαρο.  

 Τθλεπικοινωνιακόσ και βιομθχανικόσ εξοπλιςμόσ,  κλιματιςτικά και 
ςυςκευζσ ψφξεωσ.  Ιδιαίτερο ενδιαφζρον επιδεικνφουν οι εγχϊριεσ εταιρείεσ για 
καινοτομίεσ και εξοπλιςμό υψθλισ τεχνολογίασ.  

 Κοςμιματα και υψθλισ ποιότθτασ είδθ δϊρων. 
 
Οι πζντε ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρείεσ που λειτουργοφν ςτθν Σιγκαποφρθ 

αςχολοφνται αποκλειςτικά με τον ναυτιλιακό τομζα. Εκτόσ του ναυτιλιακοφ τομζα οι 
δραςτθριότθτεσ τουσ αφοροφν τισ τεχνικζσ καταςκευζσ, το εμπόριο κ.α.. Θα ιταν ευχισ 
ζργο θ προςζλκυςθ κάποιων επενδφςεων από τθν Σιγκαποφρθ ςτθν Ελλάδα. Σοβαρι 
προϊκθςθ ι προβολι με αξιϊςεισ των επενδυτικϊν ευκαιριϊν,  χωρίσ πρόχειρουσ 
εραςιτεχνικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ,  όπωσ και τα κατάλλθλα κίνθτρα  (π.χ.  ςφναψθ 
ςυμφωνίασ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ), κα βοθκοφςαν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.   
 
Θεωροφμε ςκόπιμο όπωσ δϊςουμε ζμφαςθ ςτα μεγάλα ζργα που 
πραγματοποιοφνται ςτθν Σιγκαποφρθ.  Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ παρουςιάηει 
ευκαιρίεσ για τισ εταιρείεσ μασ που αςχολοφνται με κτιριακά κυρίωσ ζργα. Τα μεγάλα 
δθμόςια και ιδιωτικά ζργα ςκοπεφουν ςτο να διατθριςουν και να ενιςχφςουν τθν κζςθ 
τθσ Σιγκαποφρθσ ςε οικονομικό,  τεχνολογικό,  τουριςτικό κζντρο τθσ Ν.  Α.  Αςίασ.  
 
Μεταξφ άλλων τα ζργα αναφζρονται ςε πετρελαϊκζσ εγκαταςτάςεισ,  βελτίωςθ του 
οδικοφ δικτφου,  ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα,  εντυπωςιακά πρωτοποριακά κτίρια,  
ςυνεδριακά κζντρα κλπ.   
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι θ αξία των ζργων που βρίςκονται υπό καταςκευι  ςτα 
μζςα του 2012 υπερβαίνει τα 20 δισ δολ ΘΡΑ. Οι ενδιαφερόμενεσ  ελλθνικζσ εταιρείεσ 
κα πρζπει να δθμιουργιςουν περιφερειακι βάςθ  (κυγατρικι ι αντιπροςωπευτικό 
γραφείο),  ςτελεχωμζνθ με ζμπειρο προςωπικό που κα αναλάβει τθ ςυςτθματικι 
διερεφνθςθ των ευκαιριϊν τθσ αγοράσ , όπωσ των προαναφερκζντων και τθν ανάπτυξθ 
των απαραίτθτων ςχζςεων με τουσ ντόπιουσ φορείσ. Ο επαγγελματιςμόσ , θ ςυνζπεια 
και θ αυςτθρι τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (κ.α.) κάκε ζργου από τθν ανάδοχο 
εταιρεία αποτελοφν απαράβατουσ όρουσ.  Θ μθ τιρθςθ τουσ κζτει τθν εταιρεία εκτόσ 
αγοράσ για δεκαετίεσ. 
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Σρόποι αναπτφξεωσ οικονομικήσ ςυνεργαςίασ 
 
Τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν προϊκθςθ των ελλθνικϊν οικονομικϊν 
ςυμφερόντων ςτθν Σιγκαποφρθ αφοροφν ζνα μείγμα πρωτοβουλιϊν τόςο του ιδιωτικοφ, 
όςο και του δθμόςιου τομζα: 

 
1) Συμμετοχι ςε ατομικι βάςθ ι με εκνικό περίπτερο ςε οριςμζνεσ μεγάλεσ 
Εμπορικζσ Εκκζςεισ.  Ωσ γνωςτόν οι επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ενόσ 
εξαγωγζα-εκκζτθ είναι 10-20πλαςιεσ από αυτζσ που κα ζχει ςαν μζλοσ μιασ 
παραδοςιακισ επιχειρθματικισ αποςτολισ.  Θα πρζπει να τονιςτεί ο ζντονοσ 
ανταγωνιςμόσ και θ υπερπροςφορά προτάςεων ςυνεργαςίασ από πολλζσ χϊρεσ 
προσ τισ Σιγκαπουριανζσ εταιρείεσ  .Το γεγονόσ αυτό κάνει τισ τελευταίεσ 
ιδιαίτερα εκλεκτικζσ. Για τον ίδιο επίςθσ λόγο δεν ανταποκρίνονται εφκολα ςε 
προςκλιςεισ για να ςυναντιςουν μζλθ ξζνων επιχειρθματικϊν αποςτολϊν που 
επιςκζπτονται τθν Σιγκαποφρθ. Αντίκετα οι ντόπιοι επιχειρθματίεσ επιδεικνφουν 
ενδιαφζρον για ξζνεσ εταιρείεσ που ζχουν φυςικι παρουςία ςτθν Σιγκαποφρθ 
μζςω ςυχνϊν ςυμμετοχϊν ςτισ διεκνείσ κλαδικζσ εκκζςεισ οι οποίεσ 
διοργανϊνονται ςε ετιςια βάςθ.  Επίςθσ οι εντόπιεσ εταιρείεσ 
ευαιςκθτοποιοφνται για όςεσ ξζνεσ εταιρείεσ διακζτουν αντιπρόςωπο, εκκετιριο 
(κ.ά.) και των οποίων τα εξαγωγικά τουσ ςτελζχθ τουσ επιςκζπτονται 2-3 φορζσ 
τον χρόνο για επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ λόγουσ. 
Για το ςκοπό αυτό οι κφριοι ανταγωνιςτζσ μασ ςυμμετζχουν ςε όςο το 
δυνατόν περιςςότερεσ διεκνείσ εκκζςεισ  (π.χ.  Τουρκία ,  Ρορτογαλία, Ιςπανία, 
Βζλγιο, κλπ.) ενϊ οριςμζνεσ άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Ολλανδία και ι Ιταλία είναι 
παροφςεσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ διεκνείσ κλαδικζσ εκκζςεισ.  Ταυτόχρονα 
φροντίηουν ϊςτε οι ανωτζρω ςυμμετοχζσ τουσ να παρουςιάηουν πρωτοτυπία 
από χρόνο ςε χρόνο ωσ προσ το ςχεδιαςμό των περιπτζρων τουσ και να 
προβάλλονται από τον κλαδικό τφπο μετά από ειδικζσ ςυμφωνίεσ με 
διαφθμιςτικά γραφεία ι δθμοςίων ςχζςεων.  Αυτοφ του είδουσ οι ςυμφωνίεσ 
περιλαμβάνουν πρόςκλθςθ προσ δθμοςιογράφουσ τθσ Σιγκαποφρθσ ςε 
παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ χϊρασ προζλευςθσ των εξαγωγζων-εκκετϊν 
όπωσ και εκδθλϊςεισ προβολισ  (π.χ. ειδικά show  προϊόντων, γευςιγνωςίεσ , 
ςυνζντευξθ τφπου,  οργάνωςθ δεξίωςθσ,  κλπ.). .  Ραράλλθλα κα πρζπει να 
προςελκφςουμε ςυμμετοχζσ από τθν Σιγκαποφρθ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τθσ χϊρασ 
μασ. 
 
 
2) Κρίνουμε απαραίτθτθ τθν διοργάνωςθ ειδικϊν εκδθλϊςεων προβολισ για τα 
ελλθνικά παραδοςιακά προϊόντα,  ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο,  τισ ελιζσ,  τα 
γαλακτοκομικά ,τθν μαςτίχα Χίου , τθν ςταφίδα κ.α. Δθμοςιεφματα ςτον τοπικό 
Τφπο ι εκδθλϊςεισ προβολισ τθσ ελλθνικισ κουηίνασ και ότι αφορά τθν 
‘μεςογειακι διατροφι’ (π.χ. Κριτθσ) κα βοθκιςουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
Στο είδοσ αυτό παρατθρείται ζντονθ δραςτθριότθτα από τθν πλευρά τθσ 
Ιςπανίασ, τθσ Ιταλίασ τθσ Τουρκίασ, τθσ Κφπρου και άλλων χωρϊν. Θα πρζπει 
να προβλεφκοφν τα οικονομικά μζςα διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ για τα 
παραδοςιακά μασ προϊόντα και θ προβολι τουσ να επεκτακεί ςταδιακά ςε όλθ 
τθν Ν.  Α.  Αςία.  Ππωσ προαναφζρκθκε οι ανωτζρω χϊρεσ ςε ετιςια βάςθ 
προςκαλοφν δθμοςιογράφουσ να τισ επιςκεφτοφν και προβάλλουν μζςω 
δθμοςιευμάτων παραγωγικοφσ τομείσ τουσ, προϊόντα υπθρεςίεσ (κ.α.) ςε ειδικζσ 
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εκδόςεισ, ζνκετα κλπ. 
 
3) Αξιοποίθςθ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ,  όπωσ το ςχετικά περιοριςμζνο 
εργατικό κόςτοσ (το εργατικό δυναμικό αποτελείται αποκλειςτικά από χαμθλά 
αμειβόμενουσ μετανάςτεσ )  και το εξειδικευμζνο προςωπικό  (μθχανικοί, 
θλεκτρονικοί κ.α.  ευρωπαϊκισ ι αςιατικισ προζλευςθσ),  προςφζρουν 
δυνατότθτα δθμιουργίασ οικονομιϊν κλίμακασ μζςω ςφςταςθσ μεικτϊν 
επιχειριςεων (joint-ventures), μονάδων ςυμπαραγωγισ . 
 
4) Θα πρζπει να δοκοφν επενδυτικά κίνθτρα ςτουσ Ζλλθνεσ και Σιγκαπουριανοφσ 
επιχειρθματίεσ.  Για παράδειγμα θ ςφναψθ Συμφωνίασ αποφυγισ διπλισ 
φορολογίασ κα μποροφςε να προωκιςει τισ ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν 
Σιγκαποφρθ.  και τθν ενδεχόμενθ τοποκζτθςθ ςτθν Ελλάδα μζρουσ των 
τεράςτιων κεφαλαίων που διαχειρίηονται οι πάνω από 50  διεκνοποιθμζνοι 
χρθματοοικονομικοί οίκοι που ζχουν τθν ζδρα τουσ εκεί. Τα τελευταία χρόνια θ 
χρθματοοικονομικι αγορά τθσ Σιγκαποφρθσ γνωρίηει εκρθκτικι άνοδο με ςειρά 
μεγάλων διεκνϊν χρθματοοικονομικϊν οίκων να τθν ζχουν επιλζξει ωσ χϊρο 
εγκατάςταςθσ και    λειτουργίασ των ςτρατθγείων τουσ τουλάχιςτον για τθν 
διαχείριςθ των κεφαλαίων που προζρχονται από τθν Αςιατικι αγορά. 
Ταυτόχρονα ολοζνα και περιςςότερεσ δυτικζσ εταιρείεσ διαχείριςθσ 
χαρτοφυλακίων ζχουν εγκαταςτιςει παραρτιματα τουσ ςτθν Σιγκαποφρθ 
προελκυόμενεσ από το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό κακεςτϊσ.  Ρρζπει να 
τονιςκεί ότι οι επενδφςεισ τουσ ςτο εξωτερικό απευκφνονται    τόςο ςε32 
παραγωγικζσ μονάδεσ όςο και ςε  αναπτυξιακζσ υποδομζσ αλλά και ςε ςτακερισ 
απόδοςθσ προϊόντα (ομόλογα, πολυτελι ακίνθτα, κ.ά.). 

Θ αφξθςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προχποκζτει αφενόσ οι επιχειριςεισ 
να διακζτουν μόνιμο αξιόπιςτο αντιπρόςωπο ςτθν Σιγκαποφρθ  (για τθν 
προϊκθςθ &  παράδοςθ των προϊόντων,  τθν επίλυςθ των ενδεχόμενων 
προβλθμάτων κλπ.)  και αφετζρου να δρομολογθκεί μία πολιτικι διείςδυςθσ 
για τθν αγορά αυτι,  ςφμφωνα με τα επιτυχθμζνα παραδείγματα ιταλικϊν, 
τοφρκικων  (κ.ά.) εταιρειϊν. Το κακυςτερθμζνο ενδιαφζρον για τθν αγορά τθσ 
Σιγκαποφρθσ που επζδειξαν οι εξαγωγείσ μασ,  ςε ςχζςθ με τθ πολφχρονθ 
παρουςία των ανταγωνιςτϊν μασ θ οποία υπερβαίνει τα 20-25 ζτθ κάνει ακόμθ 
δυςκολότερθ τθν ανεφρεςθ διακζςιμων και αξιόπιςτων αντιπροςϊπων- 
διανομζων για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ μασ. Θ επιμονι μασ ςτθ δυναμικι 
αυτι αγορά μζςω διεκνϊν εκκζςεων, εκδθλϊςεων προβολισ και βελτίωςθσ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ μασ ζχει ςοβαρζσ πικανότθτεσ να φζρει ικανοποιθτικά 
αποτελζςματα.  Σε γενικζσ γραμμζσ θ πρόςβαςθ ςε μια πολφ ανταγωνιςτικι 
αγορά που αποτελεί παγκόςμιο διαμετακομιςτικό κζντρο εμπορίου (hub), όπωσ 
αυτι τθσ Σιγκαποφρθσ ,  απαιτεί πολλζσ ςυγχρονιςμζνεσ προςπάκειεσ  ,υψθλό 
επαγγελματιςμό  (π.χ.  ςυνζπεια κλπ)  και εφαρμογι των βαςικϊν αρχϊν του 
<<marketing>>, κάτι που δεν πρζπει να κεωρείται ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ 
απλι κεωρία. 
 
5) Θ ίδρυςθ Μεικτοφ Επιμελθτθρίου ι Συνδζςμου,(Business Council)  αφενόσ 
για τθν εκπροςϊπθςθ των επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων των μελϊν του και 
αφετζρου για τθν οργάνωςθ κλαδικϊν επιχειρθματικϊν αποςτολϊν,  ι 
επιχειρθματικϊν ςυμποςίων,  κα διευκόλυναν τθν ανάπτυξθ του εμπορίου 
μεταξφ των δφο χωρϊν. 
Οργάνωςθ Επιχειρθματικϊν Αποςτολϊν από τθν Ελλάδα ςτθν 
Σιγκαποφρθ εάν και μόνο εάν ,προθγείται κατάλλθλθ προετοιμαςία. Θα πρζπει 
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να δοκεί ζμφαςθ ςε ολιγομελείσ κλαδικζσ αποςτολζσ για: α) Υλικά,  υπθρεςίεσ 
καταςκευϊν,  β)  Τρόφιμα,  γ)  κόςμθμα κ.α.  Πμωσ θ επιτυχθμζνθ οργάνωςθ 
Επιχειρθματικϊν.  Αποςτολϊν απαιτεί χρονικό διάςτθμα προετοιμαςίασ 4 
μθνϊν  (ςυνεργαςία με Γραφείο ΟΕΥ,  εντόπιςθ παρεμφερϊν εταιρειϊν ςτθν 
αγορά,  ανταλλαγι προφίλ εταιρειϊν κλπ).  Ρολφ ςπάνια όμωσ τα ανωτζρω 
τθροφνται από τουσ ελλθνικοφσ εξαγωγικοφσ φορείσ και ςυνεπϊσ τα ζμπρακτα 
αποτελζςματα είναι από πενιχρά ζωσ ανφπαρκτα. 
 

Υπενκυμίηεται ότι γενικά όλοι οι ανταγωνιςτζσ μασ, για λόγουσ που ιδθ 
αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ ωσ προσ τθν προςζγγιςθ τθσ ζντονα 
ανταγωνιςτικισ αγοράσ τθσ Σιγκαποφρθσ δίνουν προτεραιότθτα και ζμφαςθ ςτθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτισ περιςςότερεσ διεκνείσ κλαδικζσ εκκζςεισ και πολφ λιγότερο 
ςτισ επιχειρθματικζσ αποςτολζσ.  Οι τελευταίεσ αποτελοφν μια παραδοςιακι 
αλλά περικωριακι δραςτθριότθτα που αφορά κυρίωσ μικρά επαρχιακά Ε.Β.Ε. 
τα μζλθ των οποίων δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε 
διεκνείσ κλαδικζσ εκκζςεισ. 
 
6) Επιςκζψεισ Ελλινων επιςιμων και υπογραφζσ ςυμφωνιϊν,  κα 
δθμιουργοφςαν πρόςφορο κλίμα για τθ δραςτθριοποίθςθ και του ιδιωτικοφ 
τομζα.  Ρεριςςότερεσ επαφζσ μεταξφ Σιγκαπουριανϊν και Ελλινων 
οικονομικϊν παραγόντων με τθν υποςτιριξθ τθσ πολιτείασ κα βοθκιςουν προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
 
7) Θα πρζπει να αναηθτοφνται εναλλακτικοί τρόποι ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
ςυγκυριακϊν προβλθμάτων πχ ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ςτθν αξία του ευρϊ. 
Σφμφωνα με πλθροφορίεσ μασ τόςο θ Ιταλία όςο και θ Γερμανία αλλά και άλλεσ 
χϊρεσ (π.χ. Κφπροσ, Ρορτογαλία, κλπ.), χρθςιμοποίθςαν τθν τελευταία τριετία 
μεκόδουσ ζμμεςθσ υποςτιριξθσ,  είτε τθσ παραγωγισ,  είτε τθσ προβολισ των 
προϊόντων τουσ. Βζβαια θ ςυμβατότθτα τουσ ζναντι των κανόνων του Ρ.Ο.Ε 
και τθσ Ε.Ε. είναι ςυηθτιςιμθ αλλά επιτρζπουν προσ το παρόν τθ διατιρθςθ των 
μεριδίων τουσ ςτθν αγορά. 
 
8) Οι ενζργειεσ προβολισ του τουριςμοφ μασ ςτθν Σιγκαποφρθ και ςε άλλεσ 
χϊρεσ τθσ Ν. Α. Αςίασ υπιρξαν περιοριςμζνεσ. Το 2011 ςφμφωνα με εκτιμιςεισ 
τθσ Ζνωςθσ ο αρικμόσ των Ελλινων που επιςκζφτθκαν τθν Σιγκαποφρθ ιταν 
30.000 με τον αρικμό των Σιγκαπουριανϊν που επιςκζφτθκαν τθν Ελλάδα να 
μθν υπερβαίνει τισ 15.000. Σθμειϊνουμε δε τθν ελκυςτικότθτα τθσ χϊρασ ςτθν 
προςζλκυςθ τουσ αφενόσ εξαιτίασ τθσ απευκείασ ςφνδεςθσ των τοπικϊν 
αερογραμμϊν τρεισ εβδομαδιαίωσ αφετζρου με το αναηωογονθμζνο ενδιαφζρον 
που δθμιουργικθκε εξαιτίασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του 2004  και των 
επικείμενων Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Ρεκίνου το 2008.  Ιδιαίτερθ ςθμαςία 
πρζπει να δοκεί και ςτθν μεγάλθ αγοραςτικι δφναμθ που διακζτουν μια που το 
κατά κεφαλι ειςόδθμα τθσ χϊρασ υπερβαίνει τα 50.000  δολάρια. Αξιοςθμείωτθ είναι 
επίςθσ θ ζντονθ καταναλωτικι ςυμπεριφορά που γενικότερα διζπει τουσ Αςιάτεσ 
επιςκζπτεσ ςε ςχζςθ με τουσ δυτικοευρωπαίουσ  .Σφμφωνα με ζρευνα περιοδικοφ Far 
Eastern Economic Review o  μζςοσ Αςιάτθσ τουρίςτασ καταναλϊνει    διπλάςιο ςυνάλλαγμα 
ςε ςχζςθ με τον ευρωπαϊκό μζςο όρο αν και ο χρόνοσ παραμονισ του περιορίηεται 
ςτο μιςό του αντίςτοιχου ευρωπαϊκοφ 
Ανάλογεσ και περιςςότερεσ ενζργειεσ πραγματοποιοφνται κάκε ζτοσ από 
τουσ ανταγωνιςτζσ μασ,  μικροφ ι μεγάλου μεγζκουσ,  όπωσ Τουρκία,  Ιταλία, 
Κφπροσ, (κ.ά.) οι οποίοι διακζτουν τουσ απαραίτθτουσ προσ τοφτο πόρουσ (π.χ. 



26 
 

διαφθμίςεισ κρατικϊν φορζων), εξαςφαλίηοντασ ζτςι και τθν επιρροι τουσ προσ 
τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ τθσ Σιγκαποφρθσ .  Οι προςκλιςεισ προσ 
δθμοςιογράφουσ να επιςκεφτοφν τθν χϊρα τουσ και οι καταχωριςεισ 
διαφθμίςεων, άρκρων (κά) πραγματοποιοφνται αρκετά ςυχνά. 
Θ πλιρθσ ςτελζχωςθ ενόσ ςφγχρονου Γραφείου ΟΕΥ όχι μόνο με 
υπαλλιλουσ καριζρασ αλλά και με το απαραίτθτο επιτόπιο βοθκθτικό 
προςωπικό (ειδικό ςε ζρευνεσ αγοράσ- marketing, διερμθνζα, κλθτιρα - οδθγό) 
κακϊσ και με μζςα  (επαρκι προχπολογιςμό τθλεπικοινωνιϊν,  δθμοςίων 
ςχζςεων,  υπθρεςιακϊν μετακινιςεων).  Αντίςτοιχα είναι τα μζςα των 
Ομολόγων Γραφείων άλλων χωρϊν (  Βελγίου,  Τουρκίασ και λοιπϊν χωρϊν 
ΟΟΣΑ) με ικανοποιθτικά αποτελζςματα ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τουσ 
ςτθν προβολι των προϊόντων και υπθρεςιϊν τουσ. Ειριςκω εν παρόδω ότι το 
ανωτζρω προςωπικό ενιςχφεται με άλλα 3-4  επιτόπια ζμπειρα ςτελζχθ για 
διάςτθμα τεςςάρων μθνϊν κατά τθ προετοιμαςία των επιχειρθματικϊν 
αποςτολϊν από τισ χϊρεσ τουσ.  Μια αντίςτοιχθ ςτελζχωςθ του ελλθνικοφ 
Γραφείου ΟΕΥ κα ςυνζβαλε δυναμικά ςτθ ςτρατθγικι προβολισ μασ και 
διείςδυςθσ των προϊόντων μασ ςτθν Σιγκαποφρθ ειδικότερα αλλά και ςτθν Ν. Α. 
Αςία γενικότερα. 
Σθμειϊνουμε ότι οι ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ ίδρυςαν τα Γραφεία τουσ τθν 
δεκαετία του 70 και οι εταιρείεσ τουσ κακιερϊκθκαν πριν πολλά ζτθ ςτθν τοπικι 
αγορά, κακιςτϊντασ πιο δφςκολθ τθ διείςδυςθ των κακυςτερθμζνα αφιχκζντων 
ανταγωνιςτϊν τουσ. 
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