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                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
  

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 Β’  ΤΡΙΜΗΝΟ 2019 
ΑΕΠ 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ % +1,1% +0,19% 
ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (δις SGD) 123 122,6 

ΤΙΜΕΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  +0,5% +0,7% 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   +0,9% -2,4% 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (%) 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ +13,4% +3,3% 
ΑΝΕΡΓΙΑ  2,2% 2,2% 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ / ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  0,0% -3,4% 
ΚΟΣΤΟΣ / ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ( %) +2,4% +3,0% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ /ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

-2,0% +1,1% 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ /ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ +1,7% +5,5% 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  (δις SGD) 128,6 (0,0% ε.β) 132,3 (-4,5% ε.β) 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (δις SGD) 117,9(+4,6 ε.β) 123,0 (+0,6 ε.β ) 

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  (δις SGD) 60,3 61,6 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (δις SGD) 61,1 (+0,5% ε.β.) 62,7  (+1,9% ε.β.) 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/ SGD  
 29/3/2019 28/6/2019 
 1,5223 1,5383 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ Α΄ , Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018/ 2019 
 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 

2018 
% 
ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗΣ 
Α΄ΤΡΙΜΗ
ΝΟ 2018 

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 
2018 

% 
ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗΣ 
Β΄ΤΡΙΜΗ
ΝΟ 2018 

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 
2019 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΗΣ 
Α΄ΤΡΙΜΗΝ
Ο 2019 

Β' 
ΤΡΙΜΗΝΟ 

2019 

% 
ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗΣ 
Β΄ΤΡΙΜ
ΗΝΟ 
2019 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ ΣΕ Τ.Τ. (εκ. 
SGD) 

119,935.0 4.6 121,564.4 4.2 123,029.7 2.6 122,566.1 0.8 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 28,677.5 6.5 30,734.5 7.8 29,812.4 4.0 30,826.5 0.3 
1)ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 23,305.3 10.0 25,376.6 10.6 24,207.3 3.9 25,249.7 -0.5 
2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  4,041.1 -6.4 3,891.3 -4.3 4,205.0 4.1 4,057.7 4.3 

3)ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 1,301.4 -2.1 1,437.0 0.8 1,369.7 5.2 1,489.0 3.6 
4)ΑΛΛΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΙΙΑ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ) 
29.7 0.0 29.6 1.3 30.4 2.4 30.1 1.7 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80,228.0 4.4 79,127.4 2.9 82,794.5 3.2 80,732.2 2.0 
1)ΕΜΠΟΡΙΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

&ΛΙΑΝΙΚΗ) 
19,699.9 2.9 20,401.4 2.6 19,770.3 0.4 19,789.8 -3.0 

2)ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7,477.1 1.8 7,588.8 1.2 7,735.3 3.5 8,023.5 5.7 
3)ΕΣΤΙΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 2,394.5 0.8 2,361.4 3.5 2,468.5 3.1 2,410.9 2.1 

4)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
&ΤΗΠΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

4,574.6 5.5 4,855.7 6.1 4,854.7 6.1 5,068.2 4.4 

5)ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
&ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

14,944.7 10.1 14,939.4 5.8 15,877.6 6.2 15,798.4 5.7 

6)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  16,858.6 3.5 17,114.8 2.1 17,254.9 2.4 17,260.8 0.9 
7)ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
14,278.5 3.4 11,866.0 1.1 14,833.2 3.9 12,380.6 4.3 

ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  4,253.8 4.6 4,299.6 5.0 4,244.9 -0.2 4,273.7 -0.6 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 
113,159.3 4.9 114,161.5 4.2 116,851.8 3.3 115,832.4 1.5 

ΦΟΡΟΙ 6,775.7 -0.5 7,402.9 4.7 6,177.9 -8.8 6,733.7 -9.0 

1.Εξαγωγές Σιγκαπούρης τον Αύγουστο 2019. Σύμφωνα με στοιχεία του EnterpriseSingapore (18/9/2019), οι εγχώριες μη 
πετρελαϊκές εξαγωγές (Nodx) μειώθηκαν κατά 8,9% τον Αύγουστο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018, ξεπερνώντας μία 
συνεχή πεντάμηνη διψήφια μείωση. Ο Αύγουστος ήταν ο δεύτερος συνεχής μήνας κατά τον οποίο υποχώρησε ο ρυθμός 
μείωσης των εξαγωγών, μετά την πτώση κατά 17,4% τον Ιούνιο και την πτώση κατά 11,4% τον Ιούλιο 2019. Τα 
αποτελέσματα του Αυγούστου αποτελούν θετικό σημάδι, ωστόσο οι ανησυχίες για ένα άτακτο Brexit, οι εντάσεις στη 
Μέση Ανατολή και η αστάθεια στο Χονγκ Κονγκ (διαταραχή στα γειτονικά λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές) ασκούν 
πίεση στη βελτίωση των σ/εξαγωγών. Σύμφωνα με αναλυτές η μείωση του βαθμού συρρίκνωσης των σ/εξαγωγών, 
μειώνει την  πιθανότητα περαιτέρω συρρίκνωσης της μεταποιητικής παραγωγής κατά το γ΄ 3μηνο, γεγονός που σημαίνει 
ότι η Σιγκαπούρη μπορεί να αποφύγει την τεχνητή ύφεση φέτος. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα κατέγραψαν μείωση της 
τάξεως του 25,9% (ίδια με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι) κινούμενα κοντά στην πτώση κατά 24,2% τον Ιούλιο. Οι μη 
ηλεκτρονικές εξαγωγές υποχώρησαν 2,2% τον Αύγουστο, βελτιωμένες σε σχέση με την πτώση κατά 6,7% τον Ιούλιο. Τα 
φαρμακευτικά προϊόντα συνέβαλαν περισσότερο στην πτώση, με συρρίκνωση κατά 23,6%, ακολουθούμενα από τα 
πετροχημικά και τα πρωτογενή χημικά προϊόντα. Οι εξαγωγές στις περισσότερες κορυφαίες αγορές της Σιγκαπούρης 
μειώθηκαν, εκτός από την Κίνα. Στο Χονγκ Κονγκ κατεγράφη η μεγαλύτερη πτώση σ/εξαγωγών (32%), ακολούθησαν οι 
ΗΠΑ με πτώση 15% και έπειτα η Μαλαισία με πτώση της τάξης του 19,7%.  Σύμφωνα με οικονομολόγους της Maybank, η 
αύξηση του όγκου των μη πετρελαϊκών εξαγωγών  (Nodx) θα μπορούσε να συνεχιστεί από την αύξηση των εξαγωγών 
χρυσού προς την Κίνα. ΠΗΓΗ:  THES TRAITSTIMES 18/9/2019 

2. Ενδείξεις οικονομικής ύφεσης στην ASEAN. Η ΝΑ Ασία δείχνει περισσότερο ευάλωτη σε μία οικονομική ύφεση σε 
σύγκριση με αυτήν που σημειώθηκε  πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συμβούλων Bain & Co. Η 
μεγαλύτερη έκθεση των γειτονικών οικονομιών στην οικονομία της Κίνας, η οποία παρουσιάζει επιβράδυνση, καθώς και 
άλλες διαρθρωτικές οικονομικές μετατοπίσεις, δυσχεραίνουν  τη θέση των περισσότερων οικονομιών της  ΑSEAN. Οι 
μισές οικονομίες της περιοχής καταγράφουν έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς οι εξαγωγές 
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υποχώρησαν, ενώ το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες ήταν οι μόνες χώρες όπου κατεγράφη θετικός  ρυθμός ανάπτυξης το 
2018. Ο τομέας των βασικών προϊόντων δεν είναι σε θέση να μετριάσει το οικονομικό χτύπημα, οι πωλήσεις έχουν 
μειωθεί, ενώ τα χρέη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών έχουν φτάσει τα επίπεδα του 2008 και του 2009. Πολλά από 
τα διαρθρωτικά γνωρίσματα που απογείωσαν την περιοχή πριν από μια δεκαετία, όπως η ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 
της Κίνας και η παγκόσμια ζήτηση για εμπορεύματα, προσφέρουν τώρα λιγότερες ευκαιρίες.  Η μορφή κάμψης σε όλη 
την περιοχή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις αιτίες της ύφεσης που βιώνουν οι χώρες, εκείνες που 
αγοράζουν μεγάλες ποσότητες φοινικέλαιο, άνθρακα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αγαθά από την περιοχή. Η 
περιφερειακή έκθεση στην κινεζική οικονομία αντανακλάται στην αύξηση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου 
της Κίνας στις εξαγωγές της Asean μεταξύ 2006 και 2018, σημειώνει η έκθεση. Το μερίδιο των εξαγωγών μάλιστα 
διπλασιάστηκε για τη Μαλαισία, όπου αυξήθηκε από 7% σε 14% και στο Βιετνάμ από 8% σε 16%, για την ίδια περίοδο. 
ΠΗΓΗ:  THES TRAITSTIMES 18/9/2019 

3. Αύξηση των εργοδοτικών εισφορών στην κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Σύμφωνα με την Έκθεση 
Παγκόσμιων Ιατρικών Τάσεων για το 2020, της Βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας Aon, η συμμετοχή των εργοδοτικών 
εισφορών στο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη Σιγκαπούρη αναμένεται να αυξηθεί κατά 10% το 2020, 
ξεπερνώντας τον γενικό πληθωρισμό 1,4% και υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των χωρών Ασίας-Ειρηνικού (Apac) 8,7%.  
Στις χώρες Ασίας-Ειρηνικού, το κόστος αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο στη Μαλαισία (14%) και στην Ταϊλάνδη 
(13,9%), ενώ η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ προβλέπεται ότι θα σημειώσουν μέση αύξηση 7,5% και 8,1% αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με αναλυτές της Aon, η υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας στις υπηρεσίες υγείας και η διείσδυση κινητών 
εφαρμογών στη διαδικτυακή διαχείριση ιατρικών αιτημάτων οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών και 
ταυτόχρονη αύξηση των τιμών των ιατρικών αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδα διπλάσια και τριπλάσια του γενικού 
πληθωρισμού. Ο κ. Tim Dwyer, διευθύνων σύμβουλος της Aon σε υπηρεσίες υγείας στην ΝΑ Ασία, δήλωσε  ότι οι  
στρατηγικές περιορισμού του κόστους δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση του ιατρικού πληθωρισμού και, 
παρότρυνε τις ασφαλιστικές εταιρείες της περιοχής να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα  με στόχο 
τη φυσική, συναισθηματική, κοινωνική και οικονομική ευημερία των εργαζομένων τους. ΠΗΓΗ:  THES TRAITSTIMES 
20/9/2019 
                                     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    
 
1.Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης σε γειτονικές χώρες.  Κέντρο ενίσχυσης των νεοφυών 
επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης, οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ταϋλάνδη εγκαινιάστηκε στις 
18/9/2019 στην Μπανγκόκ, στο τεχνολογικό πάρκο  True Digital Park (TDPK). Πρόκειται για πρωτοβουλία της Action 
Community for Entrepreneurship (ACE), ιδιωτικής εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει σαν στόχο την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.  Σύμφωνα με  την ACE, στόχος των κέντρων είναι η παροχή 
πολύπλευρης υποστήριξης σε  νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες επεκτείνονται σε νέες αγορές,  συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης τους σε B2B συνεργασίες  και την παροχή νομικής υποστήριξης. Το κέντρο στη Μπανγκόκ είναι το 
δεύτερο της ACE (το πρώτο βρίσκεται στην Nanjing και εγκαινιάστηκε νωρίτερα φέτος) και είναι ανοικτό σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις για όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως προβλέπεται στο  μνημόνιο κατανόησης, το  οποίο υπεγράφη 
το 2018 μεταξύ TDPK και ACE. Σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του κέντρου της Μπανγκόκ, αντιπροσωπεία 14 
νέων επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη που ενδιαφέρονται να επεκταθούν στην Ταϊλάνδη, συμμετείχε σε ένα 4ήμερο 
πρόγραμμα εμβάθυνσης στην αγορά και διερεύνησης επιχειρηματικών ευκαιριών. Μεταξύ των εταιρειών που 
συμμετείχαν στην αποστολή, ήταν η εταιρία εφοδιαστικής αλυσίδας εμπορευματοκιβωτίων Haulio και η εταιρεία 
αγροτικής τεχνολογίας Smart Animal Husbandry Care. Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους της αγοράς της 
Σιγκαπούρης, η διεθνοποίηση είναι βασική προϋπόθεση για τις αναπτυξιακές στρατηγικές των νεοσύστατων 
επιχειρήσεων που ιδρύονται και εδρεύουν στη Σιγκαπούρη, αλλά δραστηριοποιούνται στις γειτονικές χώρες. Τέλος, 
υπεγράφη Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ACE και του Διμερούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Σιγκαπούρης-Ταϊλάνδης, σύμφωνα με το οποίο το μέλη των δύο οργανισμών θα επωφεληθούν από την 
πρόσβαση σε κοινές εκδηλώσεις, εργαστήρια, προγράμματα, επιχειρηματικές επαφές και δίκτυα επενδυτών, μεταξύ 
άλλων. ΠΗΓΗ:  THES TRAITSTIMES 18/9/2019 

2.Ενσωμάτωση και επιχειρηματική κουλτούρα στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη είναι η δεύτερη χώρα με τις χειρότερες 
επιδόσεις όσον αφορά στις πρακτικές ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης στο χώρο εργασίας (Diversity & Iclusion), 
σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη συμβουλευτική εταιρεία Kantar σε δείγμα 14 χωρών. Σε αντίστοιχη μέτρηση 
του ίδιου δείκτη από την εταιρεία Refinitiv, μόνο η  Singtel  (79η θέση) περιλαμβάνεται στις κορυφαίες 100 εταιρείες του 
κόσμου. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Kantar (17/9/2019), σχεδόν το ¼ (24%) των εργαζομένων στη Σιγκαπούρη, δήλωσε 
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ότι έχει υποστεί εκφοβισμό στο χώρο εργασίας κατά το παρελθόν έτος, το οποίο αποτελεί ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά στον κόσμο. Η έρευνα επίσης κατέδειξε ότι  για τους εργαζόμενους της  Σιγκαπούρη υπάρχει τάση  (32%), οι 
εργοδότες να είναι προσβλητικοί, σε σύγκριση με εκείνους άλλων χωρών που ερωτήθηκαν. Ο δείκτης ενσωμάτωσης της  
Kantar συγκρίνει τις εμπειρίες (D&I) των εργαζομένων, ως άξονα της επιχειρηματικής κουλτούρας.  Η έρευνα διεξήχθη σε 
δείγμα 18.000 εργαζομένων από 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 1.050 εργαζόμενων από τη Σιγκαπούρη. Η κάλυψη 
αφορούσε 24 βιομηχανίες (υγείας, φαρμακευτικά, εκπαίδευση, υπηρεσίες, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, δημόσιος 
τομέας). Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι πολλοί εργαζόμενοι στη Σιγκαπούρη αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την πίεση, 
ενώ το 44% αναφέρει ότι πλήττεται από «άγχος και νευρικότητα» στην εργασία, ποσοστό πάνω από τον παγκόσμιο μέσο 
όρο του 39%. Στον αντίποδα βρίσκεται ο Καναδάς όπου τα 2/3  των εργαζομένων (65%) πιστεύουν ότι οι εργοδότες τους 
προσπάθησαν να ενισχύσουν την ενσωμάτωση και την ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας, παρόλο που το 1/5 αυτών 
δήλωσε ότι είχε υποστεί εκφοβισμό κατά το παρελθόν έτος.  Στις ΗΠΑ, 6 στους 10 δήλωσαν ότι οι εργοδότες τους 
προσπαθούσαν ενεργά να ενισχύσουν την ενσωμάτωση, ενώ το 17% δήλωσε ότι ήταν θύμα εκφοβισμού. ΠΗΓΗ:  THES 
TRAITSTIMES 17/9/2019 

3.Παράνομες συναλλαγές αργού πετρελαίου. Ζημία ύψους 320 εκ. USD κατέγραψε η ιαπωνική Mitsubishi Corp λόγω μη 
εξουσιοδοτημένων συναλλαγών παράγωγων αξιογράφων αργού πετρελαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη μονάδα 
της Petro-Diamond Singapore. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Mitsubishi Corp, υπάλληλος της PDS που χειρίζεται 
συναλλαγές αργού πετρελαίου για την Κίνα, ανακαλύφθηκε ότι είχε επανειλημμένα πραγματοποιήσει μη 
εξουσιοδοτημένες συναλλαγές παραγώγων, συγκαλύπτοντας τες με συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου από τον 
Ιανουάριο τ.ε. Συγκεκριμένα ο εν λόγω υπάλληλος επεξεργάστηκε δεδομένα στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της 
Petro-Diamond, ώστε οι συναλλαγές να φαίνεται ότι συνδέονται με πραγματικές συναλλαγές με τους πελάτες. Οι μεγάλες 
απώλειες από την εμπορία παραγώγων προκλήθηκαν τον Ιούλιο, καθώς μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου και η μονάδα 
ξεκίνησε έρευνα για τις συναλλαγές στα μέσα Αυγούστου. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν ευμετάβλητες το 2019, καθώς 
μειώθηκαν απότομα μετά την κορύφωση του Απριλίου (πάνω από τα 75 USD/ βαρέλι) κατά 20%  μέσα στον Σεπτέμβριο 
τ.ε., μετά την επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σ. Αραβίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια του είδους 
στην ιστορία της Mitsubishi και την δεύτερη καταγεγραμμένη στην εμπορία πετρελαίου, μετά την απώλεια, ύψους 700 εκ  
USD της  κινεζικής Sinopec Corp της Κίνας, από τεχνικές ακαθάριστης αντιστάθμισης. Η Mitsubishi αποτελεί έναν από 
τους μεγαλύτερους εμπορικούς οίκους της Σιγκαπούρης, η οποία επενδύει σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων τα οποία 
περιλαμβάνουν από προϊόντα διατροφής μέχρι φυσικό αέριο και αυτοκινητοβιομηχανία. Ιδρύθηκε το 1954. ΠΗΓΗ:  THES 
TRAITSTIMES 17/9/2019 

4.Διεθνές εμπόριο ρομπότ. Η εμπορία  ρομπότ αναμένεται αυξηθεί κατά 39% την περίοδο 2018-2022 πάνω από το 
ετήσιο ρεκόρ πωλήσεων των  16,5  δις USD  το οποίο κατεγράφη το 2018, σύμφωνα με έκθεση της World Robotics. 
Περισσότερο από το 1/3 της παγκόσμιας παραγωγής συγκεντρώνεται στην Κίνα, ενώ οι πέντε πρώτες χώρες συνολικά, 
κατέχουν το 74% της αγοράς (Κίνα, Ιαπωνία, Ν.Κορέα, ΗΠΑ, Γερμανία). Μόνο η επένδυση της Κίνας σε γραμμές 
παραγωγής ρομπότ ανήλθε στα 5,4 δις USD το 2018. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της  Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής κ.  
Tsuda το 2018, οι πωλήσεις ρομπότ κατέγραψαν νέο ρεκόρ, με κύριους πελάτες  τις βιομηχανίες αυτοκινήτων, 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, οι οποίες σημειωτέων είχαν μια δύσκολη χρονιά, καθώς η εμπορική σύγκρουση μεταξύ 
ΗΠΑ και Κίνας δημιουργεί αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία  και οι πελάτες τείνουν να αναβάλλουν τις 
επενδύσεις. Παρόλα αυτά περισσότερα από 420.000 ρομπότ εγκαταστάθηκαν πέρυσι και ο αριθμός αυτός αναμένεται να 
ανέλθει σε 584.000 μέχρι το 2022. Το 2013, ο αριθμός των ρομπότ που εφαρμόστηκαν στη βιομηχανία διεθνώς, άγγιξε τα  
178.000. Όσον αφορά την πυκνότητα των ρομπότ στο χώρο εργασίας, ή τον αριθμό των ρομπότ ανά 10.000 
εργαζομένους στην  παραγωγή, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα κατέχουν σημαντικό προβάδισμα λόγω της  ιδιαίτερα 
αυτοματοποιημένης βιομηχανικής παραγωγής. Η συνολική ετήσια αξία πωλήσεων ρομπότ το 2018, ανήλθε στα  16,5 δις 
USD , εξαιρουμένου του λογισμικού. ΠΗΓΗ:  THES TRAITSTIMES 19/9/2019 

5. Νέο εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών στη Σιγκαπούρη. Η επιβράδυνση της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών 
(η/υ) η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και στην εξασθενημένη ζήτηση σε 
ορισμένες τελικές αγορές, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, δεν υποβαθμίζει, ωστόσο τις μελλοντικές της 
προοπτικές, σύμφωνα με δήλωση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Keat, στα εγκαίνια λειτουργιάς του εργοστασίου 
παραγωγής ημιαγωγών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων της STMicroelectronics. Επίσης δήλωσε ότι παρά την επιβράδυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης, η βιομηχανία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, 
οδηγούμενη από την ζήτηση που παρουσιάζεται σε νέες εφαρμογές, όπως:Internet of Thing, τεχνητή νοημοσύνη και 
υπηρεσίες μεταφοράς. Ειδικότερα η παγκόσμια παραγωγή αυτόνομων και ηλεκτρικών  οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί 
από 37,4 δις USD το 2017 σε 58,5 δις USD το 2023. Η νέα εγκατάσταση της STMicroelectronics θα υπερδιπλασιάσει την 
ικανότητά της να παράγει ηλεκτρονικά πλακίδια (8 ιντσών) με στόχο  την αύξηση δυναμικότητας στους τομείς της 
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ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης αυτοκινήτων. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της 
αμερικανικής εταιρείας παραγωγής ημιαγωγών Micron, η οποία παρουσίασε σχέδιο επέκτασης παραγωγής 
ηλεκτρονικών προϊόντων, με μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο μνήμης (flash NAND 3D) και τα οποία κατασκευάζονται 
στην Σιγκαπούρη. Η νέα μονάδα, της STMicroelectronics, η οποία φέτος συμπληρώνει τα 50 χρόνια λειτουργίας στη 
Σιγκαπούρη,  προσθέτει 400 νέες θέσεις εργασίας στο σημερινό εργατικό δυναμικό της εταιρείας στην Πόλη Κράτος, το 
οποίο ανέρχεται σε 5.000 εργαζόμενους και ταυτόχρονα μία δεξαμενή ταλέντων. Η τελευταία επένδυση της  εταιρείας 
αφορά σε αγορά υπάρχοντος εργοστασίου από την αμερικανική  Micron έναντι 30 εκ. USD. Στη Σιγκαπούρη 
δραστηριοποιούνται 60 εταιρείες ημιαγωγών  οι οποίες αποτελούν το 11% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς. Η 
βιομηχανία ημιαγωγών αποτελεί περίπου το 7% της οικονομίας της Σιγκαπούρης. ΠΗΓΗ:  THES TRAITSTIMES 17/9/2019 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΙΓΚΠΑΠΟΥΡΗΣ  
1.EU BUSINESS GATEWAY Organic Foods and Beverages (1-3/09/2019).  Στο πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από 
την ΕΕ με στόχο τη  στήριξη των μμε στην στη ΝΑ Ασία, συμμετείχαν φέτος οι εξής εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών του 
κλάδου οργανικών τροφίμων και ποτών : GEODI SA (www.geodinet.gr), CHRISTODOULOU BROS AS 
(www.christodouloufamily.gr), OLYMPIANGREEN (www.olympiangreen.com), TERRA CRETA (www.terracreta.gr), 
DICTAMUS (www.dictamus.gr), OLYMPIC GOURMET (www.olympicgourmet.gr ). Οι εταιρείες είχαν την ευκαιρία να 
προβάλουν τα προϊόντα τους σε εισαγωγείς / διανομείς τροφίμων και ποτών της Σιγκαπούρης και να ενημερωθούν για 
τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του κλάδου στην ΝΑ Ασία. Το πρόγραμμα των εμπορικών συναντήσεων οργανώθηκε σε 
συνεργασία με την εδώ ομάδα της GATEWAY (www.eugatewat.eu) και το Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης. Σκοπός των 
δράσεων είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ευρωπαϊκών μμε, με αντίστοιχες της Σιγκαπούρης και χωρών της ΝΑ Ασίας, 
με στόχο τη διείσδυση των πρώτων στις αγορές των τελευταίων και την ανάπτυξη σχετικών συνεργιών. ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 
     2. World Food Fair 2019 (12-15/9/2019). Στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής κομπόστας ροδάκινο στις αγορές της 
ΝΑ Ασίας, πραγματοποιήθηκε συμμετοχή του Δικτύου Ελληνικών Κονσερβοποιών Φρούτων (ΔΕΛΚΟΦ) και της 
κοινοπραξίας ΑΛ.Μ.ΜΕ, στη διεθνή έκθεση Τροφίμων στης Σιγκαπούρης «World Food Fair 2019». Οι δύο εταιρείες 
εκπροσωπούν πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεταιρισμούς παραγωγής ροδάκινου στη Β. Ελλάδα.  Το πρόγραμμα, εκτός 
από τη συμμετοχή στην έκθεση, το οποίο εκτελείται μέσω της εταιρείας συμβούλων NOVACERT (για λογαριασμό της 
ΑΛ.Μ.ΜΕ), περιλαμβάνει την προώθηση του προϊόντος σε καταναλωτές του δικτύου  λιανικής, της τοπικής αγοράς 
(μεγάλες αλυσίδες supermarkets και μικρότερα καταστήματα λιανικής),  μέσω επιτόπιας παρουσίασης και γευστικών 
δοκιμών, η οποία προγραμματίζεται για το τέλος Νοεμβρίου. Το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση προβολής σε ελληνικό εστιατόριο, παρουσία εκπροσώπων εταιρειών τροφίμων και ποτών, chef 
ζαχαροπλαστικής και εκπροσώπων Τύπου. ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
  
3. Συμμετοχή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στη Vitafoods Asia (25-26 September 2019). Η εν λόγω έκθεση 
αποτελεί την μεγαλύτερη έκθεση nutraceutical προϊόντων της Ασίας συνδέοντας περισσότερους από 350 διεθνείς 
προμηθευτές από 41 χώρες και πάνω από 6.000 business leaders που αναζητούν καινοτόμα και υψηλών προδιαγραφών 
φαρμακευτικά συστατικά, και διατροφικά σκευάσματα. Η Ένωση συνεργάζεται κατά τα τελευταία 2 έτη με σχέση 
αποκλειστικού διανομέα για όλες τις φαρμακευτικές πωλήσεις στις χώρες Σιγκαπούρη και Μαλαισία, των προϊόντων της. 
Η εταιρία εξάλλου έχει ήδη λανσάρει στη Μαλαισία προσφάτως το πρώτο σκεύασμα με Μαστίχα Χίου για την βελτίωση 
της λειτουργίας του εντέρου και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος ενώ αναπτύσσει το δίκτυο πωλήσεων 
μέσω των εφαρμογών της Μαστίχας, ως λειτουργική πρώτη ύλη σε καινοτόμα, φαρμακευτικά σκευάσματα. ΠΗΓΗ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 
 
 

 


