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                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
1.Ήπια αύξηση του διατραπεζικού δανεισμού το Φεβρουάριο. Σύμφωνα με προσωρινά 
στοιχεία της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (29/3/2019), ο διατραπεζικός δανεισμός στη Σιγκαπούρη 
αυξήθηκε κατά 0,2% το Φεβρουάριο, αντιστρέφοντας την ελαφρά συρρίκνωση που κατεγράφη τον Ιανουάριο 
τ.ε.. Τα δάνεια μέσω εγχώριων τραπεζικών ομίλων- οι οποίοι  καταγράφουν τη δανειοδότηση σε όλα τα 
νομίσματα, αλλά αντανακλούν κυρίως το δανεισμό σε δολάριο Σιγκαπούρης - ανήλθαν σε 672 δις SGD το 
Φεβρουάριο, έναντι 671 δις SGD σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ο συνολικός 
δανεισμός αυξήθηκε κατά 3,3% το Φεβρουάριο, καταγράφοντας ήπια αύξηση, συγκρινόμενος με το 3,2 % από 
έτος σε έτος που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο.   ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 29/3/2019 

 
2.Εξωτερικό εμπόριο Σιγκαπούρης. Οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης επιβραδύνθηκαν συνολικά 
το 2018, αν και ο όγκος εμπορίου αγαθών αυξήθηκε κατά 9,2% ετησίως, αγγίζοντας το 1,1 τρις SGD για πρώτη 
φορά μετά το 2014. Το υψηλό αυτό νούμερο αποκρύπτει το γεγονός ότι οι εντάσεις στο διεθνές εμπόριο και η 
εξασθένιση της ζήτησης για ηλεκτρονικά εντάθηκαν το β΄ 6μηνο του 2018. Οι εγχώριες μη πετρελαϊκές 
εξαγωγές (Nodx) αυξήθηκαν με ρυθμό χαμηλότερο από 4,2% το 2018, σε σχέση με το 8,8% το 2017, σύμφωνα 
με την Enterprise Singapore. Ωστόσο, τα στοιχεία για το δ΄ 3μηνο καταδεικνύουν ότι ο Nodx μειώθηκε κατά 
1,1%, σε σχέση με το 8% του γ΄ 3μηνου 2018.  Σύμφωνα με τους ειδικούς, ενώ οι κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας 
ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2018, οι επιπτώσεις τους φαίνονται πριν το τέλος του έτους. Οι μη ηλεκτρονικές 
εξαγωγές (Nodx) αυξήθηκαν κατά 8,2% πέρυσι, σε σχέση  με το 9,2% το 2017, ενώ οι εξαγωγές ηλεκτρονικών 
υποχώρησαν στο 5,5% πέρυσι, αντιστρέφοντας την αύξηση 8%, που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος. Οι 
μη πετρελαϊκές εξαγωγές στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της  Σιγκαπούρης όπως: ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία 
και Ινδονησία αυξήθηκαν, ενώ μειώθηκαν στη Ν.Κορέα, στο Χονγκ Κονγκ, στη Ταϊβάν και στη Μαλαισία. Οι 
εξαγωγές στην Κίνα- μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Σιγκαπούρης - μειώθηκαν κατά 8,8% από το 
προηγούμενο έτος. Στις συνολικές εξαγωγές του 2018 καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 9,2%, σε 
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σύγκριση με αύξηση 11,1% το 2017. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 10,6% το 
2018. Το εμπόριο υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 2,3% πέρυσι, φθάνοντας τα 500,4 δις SGD,  σε σχέση με το 11,7% 
το 2017. ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 16/02/2018 

3.Η Σιγκαπούρη ευάλωτη στις διακυμάνσεις της κινεζικής ζήτησης. Η 
Σιγκαπούρη είναι η τρίτη πιο ευάλωτη οικονομία της ΝΑ Ασίας, σε συνθήκες συρρίκνωσης του κινεζικού 
εμπορίου, μετά το Χονγκ Κονγκ και τη Μογγολία, σύμφωνα με έκθεση της Moody's Investors Service, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις 19/3. Η έκθεση εξέτασε 23 χώρες της περιοχής προκειμένου να εντοπίσει τις πιο ευάλωτες 
κατά την επιβράδυνση της  κινεζικής ζήτησης, καθώς και τις χώρες που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τις 
μετατοπίσεις των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών. Διαπίστωσε ότι, οικονομίες 
επικεντρωμένες στο εμπόριο, όπως η Σιγκαπούρη, είναι οι πλέον εκτεθειμένες σε μια σταθερή οικονομική  
επιβράδυνση της Κίνας, δεδομένης της θέσης τους ως βασικών κόμβων στην παραγωγή ενδιάμεσων 
προϊόντων- ιδίως ηλεκτρονικών- αλλά και στη διακίνηση τελικών προϊόντων από τις χώρες της περιοχής προς 
τη Κίνα. Σύμφωνα με τη Moody's, για τις:  Σιγκαπούρη, Κορέα, Βιετνάμ και Χονγκ Κονγκ, αναμένεται 
επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης στο πραγματικό ΑΕΠ, λόγω συρρίκνωσης της εξωτερικής ζήτησης, η οποία 
ωστόσο μπορεί να αντισταθμιστεί από ισχυρές δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Η επιβράδυνση της αύξησης 
των επενδύσεων θα ενισχύσει την επιβράδυνση του εμπορίου, λόγω των αβέβαιων προοπτικών ανάπτυξης 
και εμπορικής πολιτικής και γενικά των αυστηρότερων όρων χρηματοδότησης, αποτέλεσμα που 
παρατηρήθηκε το β’ 6μηνο του 2018. Η αδυναμία στις βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό 
αντανακλάται σε μεγάλες μειώσεις των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου για την Κορέα. 
Παρόμοιες εκτιμήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε ήπιες ιδιωτικές επενδύσεις στη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.  
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 19/03/2019 

4.Ήπια αύξηση του πληθωρισμού το Φεβρουάριο. Οι μικρότερες μειώσεις στα 
μεταφορικά κόστη και στα καταλύματα οδήγησαν σε ήπια  άνοδο του πληθωρισμού κατά 0,5%  σε  ε.τ. το 
Φεβρουάριο, σε σχέση με το 0,4% τον  προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις  
25/3/2019. Ο δομικός πληθωρισμός  παρουσίασε αντίστροφη εικόνα υποχωρώντας στο 1,5% τον περασμένο 
μήνα, από 1,7% τον Ιανουάριο. Και οι δύο δείκτες κινήθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από το αναμενόμενο, 
σύμφωνα με την Bloomberg. Ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε  αμετάβλητος. Σύμφωνα με Υπουργείο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (MTI) και τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS), η εφαρμογή της Ανοικτής 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (OEM) συνέβαλε στο βραδύτερο ρυθμό αύξησης (5,5% το Φεβρουάριο) του 
κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε σχέση με το 6,5% τον Ιανουάριο. Ο πληθωρισμός στα 
είδη διατροφής  έφθασε στο 1,4% ετησίως, αμετάβλητος από τον Ιανουάριο. Τα είδη λιανικής πώλησης 
σημείωσαν συνολική αύξηση της τιμής κατά 1,1% σε ε.β., βραδύτερη από την αύξηση του 1,4% τον Ιανουάριο. 
Το κόστος υπηρεσιών αυξήθηκε επίσης κατά 1,5% το Φεβρουάριο, από 1,7% τον Ιανουάριο. Και οι δύο 
οργανισμοί σημείωσαν ότι η ισχυρή αγορά εργασίας στην εγχώρια οικονομία αναμένεται να οδηγήσει σε 
αύξηση των μισθών και συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από τον ανταγωνισμό 
στις τηλεπικοινωνίες, την  ηλεκτρική ενέργεια και το λιανεμπόριο. ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES  25/03/2019 
                            ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    
 
1.Ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων καθαρισμού.  Δύο κοινοπραξίες επιλέχθηκαν από 
την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (NEA) και το Υπουργείο Μεταφορών της Σιγκαπούρης, προκειμένου να 
αναλάβουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή αυτόνομων οχημάτων για τον οδικό καθαρισμό. 
Πρόκειται για την κοινοπραξία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Nanyang, την Enway, την Veolia ES Singapore 
Industrial και την Wong Fong Engineering Works, καθώς και την, ST Engineering Land Systems με την 800 Super 
Waste Management. Θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν από ένα «αυτόνομο όχημα περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών» (AESV) προκειμένου να εφαρμόσουν τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων (AV) για την καθαριότητα 
σε εμπορικούς δρόμους. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών και, περιλαμβάνει τη φάση 
ανάπτυξης για ένα έτος, ακολουθούμενη από μια δοκιμή (Proof  Of Concept) για 6μήνες. Οι δοκιμές POC 
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αναμένεται να ξεκινήσουν το 2020 και θα διεξαχθούν σε δύο στάδια:  κάθε κοινοπραξία θα πρέπει να 
δοκιμάσει και να αποδείξει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων AESV εντός του κλειστού 
κυκλώματος και του προστατευμένου περιβάλλοντος του Κέντρου δοκιμών AV Cetran μόνο σε δημόσιους 
δρόμους σε καθορισμένους χώρους δοκιμών AV, όπως One-North. Η ανάπτυξη των AV για τον καθαρισμό του 
οδικού δικτύου εμπίπτει στο σχέδιο δράσης που εκπόνησε η Επιτροπή Αυτοκινητοδρόμων για την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας AV με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και την 
ελάφρυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της μετατόπισης των δραστηριοτήτων κοινής ωφελείας 
πέρα από τις ώρες αιχμής. ΠΗΓΗ: STRAITSTIMES 21/3/2019 
 

2.Επέκταση της GRAB στη Σιγκαπούρη. Το 2020, η  Grab, η μεγαλύτερη εταιρία ιδιωτικών 
μεταφορών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, της Νοτιοανατολικής Ασίας, θα αυξήσει το εργατικό δυναμικό 
στη Σιγκαπούρη στους 3.000 εργαζόμενους  και θα μεταφερθεί στη νέα της έδρα, με εκτιμώμενη επιφάνεια 
42.310 τ.μ. και κόστος ύψους 181.2 εκ. SGD, την οποία απέκτησε μέσω11 ετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(Ascendas Real Estate Investment Trust). Η εταιρεία ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη επένδυσή της στην αγορά 
της Σιγκαπούρης προχώρησε σε αύξηση των ρευστών διαθέσιμων  (στα 4,5 USD),  από επενδυτές όπως η 
SoftBank Group Corp's Vision Fund, προκειμένου να καταστεί μία one-stop shop εταιρεία, καλύπτοντος την 
αυξανόμενη ζήτηση σε μεταφορικές υπηρεσίες κατά παραγγελία. Πέρυσι εξαγόρασε τον ανταγωνιστή της 
στην περιοχή της ΝΑ Ασία, την Uber Technologies Inc, ενώ αναμένεται να προσθέσει 1.000 θέσεις για 
επιστήμονες επεξεργασίας δεδομένων, ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικούς, σε όλα τα ερευνητικά 
και τεχνολογικά κέντρα που διαθέτει: στο Bangalore, στο Πεκίνο, στο Χο Τσι Μιν, στην Τζακάρτα, στην Κουάλα 
Λουμπούρ, στο Σιάτλ και στη Σιγκαπούρη. Η μόλις 7 ετών λειτουργίας  GRAB απασχολεί 6.000 εργαζόμενους 
παγκοσμίως.  ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES 29/03/2019 
 

3. Επέκταση της BreadΤalk  στη Ταϋλάνδη. Η  αλυσίδα F & B BreadTalk εξαγόρασε την 
εταιρεία, με την οποία συνεργάζεται στη Ταϋλάνδη, την BTM Thailand,  μέσω κοινοπραξίας, αποκτώντας το 
υπόλοιπο 50% αυτής, καθώς δεν άνηκε στη The Minor Food Group (MFG),  έναντι ποσού 6,96 εκ. SGD. Η 
κοινοπραξία με την  MFG, υπό τον τίτλο BTM Thailand, ιδρύθηκε το 2014, με την BTM να ορίζεται ως ο 
franchisee της BreadTalk στην Ταϊλάνδη προκειμένου να λειτουργήσει τα καταστήματα της BreadTalk στην 
Ταϊλάνδη και να εξετάσει το μελλοντικό πλάνο επέκτασης. Η BreadTalk δήλωσε το 2014 ότι η «στρατηγική 
εταιρική σχέση» αποσκοπούσε στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού σήματος BreadTalk στην Ταϊλάνδη, 
λαμβάνοντας τα θετικά αποτελέσματα της MFG για την εκμετάλλευση των καταστημάτων F & B στη χώρα. Η 
MFG λειτουργεί επίσης τις αλυσίδες Cafe της ThaiExpress και Xin Wang Hong Kong. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα της BreadTalk Thailand, η κοινοπραξία ελέγχει 50 περίπου καταστήματα στη Ταϋλάνδη.  
ΠΗΓΗ: STRAΙTSTIMES 20/02/2019 
 

4.Συγχωνεύσεις & εξαγωγές στην παγκόσμια αγορά. Παγκόσμια επιβράδυνση στις 
διασυνοριακές συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών παρατηρείται κατά το α΄ 3μηνο του 2019, καθώς η 
ανησυχία του Brexit και οι εμπορικές κυρώσεις Κίνας-ΗΠΑ, προκαλούν έντονη αβεβαιότητα στη διεθνή αγορά, 
σύμφωνα με έκθεση της Mergermarket. Ειδικότερα, η αξία των συμφωνιών Σ&Ε σε παγκόσμιο επίπεδο, 
μειώθηκε κατά 15%, αγγίζοντας τα 801,5 δις USD για το α΄3μηνο του 2019, από 943,5 δις USD σε σχέση με 
έναν χρόνο πριν.  Ο αριθμός των συμφωνιών υποχώρησε 30% στις 3.558, από τις 5.085 πριν από ένα χρόνο. 
Σύμφωνα με την έκθεση μόνο εννέα mega deals (άνω των 10 δις USD) έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα,  σε 
σχέση με τα 14 του α ΄3μήνου του 2018, εκ των οποίων δύο ήταν διασυνοριακά (εξαγορά της Newmont από 
την Goldcorp με έδρα το Καναδά για 12,8 δις USD και εξαγορά της Saudi Basic Industries Corporation, Sabic, 
από την Saudi Aramco για 70,4 δις USD-εταιρείες με έδρα τις Η.Π.Α-. Στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκαν μόλις 
17 συμβόλαια εξαγορών, συνολικού ύψους 2,3 δις USD από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, πρόκειται για τις 
λιγότερες από το 4 3μηνο του 2013. Στη Ν.Α Ασία, εκτός από την Ιαπωνία, η αξία συμβολαίων Σ& Ε 
διαμορφώθηκε στο 24,5% το α’ 3μηνο  του 2019, (666 συμβόλαια), συνολικού ύψους 119,9  δις USD.  
Σημαντικές εξαιρέσεις της τάσης αποτέλεσαν οι: η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, όπου η αξία των 
Σ&Ε αυξήθηκε παρά τον μικρότερο όγκο συμβολαίων. Η προσφορά της CapitaLand ύψους 8,1 δις USD για την 
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εξαγορά της θυγατρικής Temasek Ascendas-Singbridge, ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία συγχώνευσης και 
εξαγοράς το α΄3μηνο του 2019. Η μεγαλύτερη συμφωνία μέχρι τώρα είναι η προσφορά της Bristol-Myers 
Squibb στις ΗΠΑ ύψους 89,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Celgene. Η Mergermarket δήλωσε ότι αυτό 
κταδεικν’υει την κινητικότητα και τις προοπτικές στον φαρμακευτικό, ιατρικό και βιοτεχνολογικό τομέα". 
ΠΗΓΗ:STRAITSTIMES  03/04/2019 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΙΓΚΠΑΠΟΥΡΗΣ  

1.Εκδήλωση ελληνικής γαστρονομίας στη Σιγκαπούρη.  Πραγματοποιήθηκε στη 
Σιγκαπούρη, Φεστιβάλ ελληνικής γαστρονομίας στο ξενοδοχείο Regent, στις 28.3.2019. Η εκδήλωση 
οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Πρεσβείας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, υπό τον τίτλο «Greek 
Wine and Gastronomy Festival: Epirus 2019», με συμμετοχή είκοσι ενός εταιρειών παραγωγής αγροτικών 
προϊόντων από την Ήπειρο (πίνακας επισυνάπτεται), οι οποίες είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα 
τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Ταυτόχρονα chefs από την Ήπειρο, μέλη της αποστολής, μαγείρεψαν 
παραδοσιακά αγροτικά ηπειρωτικά προϊόντα (φρέσκο ψάρι, παραδοσιακές πίτες, τραχανά, τυριά και σαλάτες) 
αναδεικνύοντας τον αυθεντικό γαστρονομικό πλούτο της π 
εριοχής. Η εκδήλωση απευθυνόταν αποκλειστικά σε εταιρείες τροφίμων και ποτών της Σιγκαπούρης (f&b and 
f&b related) καθώς και, επιχειρηματικούς και εμπορικούς φορείς. 

Οι επιχειρήσεις της Ηπείρου με προϊόντα όπως: ιχθηρά, καπνιστά ψάρια, χαβιάρι, φρέσκα φρούτα, 
τυροκομικά προϊόντα, ελιές & ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, γλυκά κουταλιού, & μπακλαβάς, ζυμαρικά, 
εμφιαλωμένο νερό και βότανα, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με  τοπικούς εισαγωγείς και διανομείς 
τροφίμων και ποτών, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σουπερμάρκετ και chefs μεσογειακής κουζίνας, να προβάλουν 
τα προϊόντα τους, να συλλέξουν πληροφορίες για τον τομέα τροφίμων και ποτών της χώρας και να 
συζητήσουν μελλοντικές συνεργασίες. Στην εκδήλωση συμμετείχε ενεργά η ελληνική F&B κοινότητα 
Σιγκαπούρης. ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 

2.Συμμετοχή Σιγκαπούρης στη FOODEXPO 2019 (Αθήνα, 16-18/3/2019). Στο 
πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 
Σιγκαπούρης, διοργανώθηκε επιχειρηματική αποστολή εισαγωγικών  επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης από τον 
κλάδο Τροφίμων και Ποτών, προκειμένου να επισκεφτούν τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών  
«FOODEXPO 2019» μέσω του προγράμματος «hosted buyers». Η εν λόγω αποστολή διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με την εταιρεία FORUM SA, τον επίσημο διοργανωτή της FOODEXPO και η προσέλκυση των 
εταιρειών έγινε από το Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης, μετά από έρευνα του προφίλ των συμμετεχόντων. Στην 
αποστολή συμμετείχαν 22 διεθνείς αγοραστές, εκπρόσωποι 19 εισαγωγικών επιχειρήσεων της Σιγκαπούρης, 
οι οποίες είχαν τη δυνατότητα, μέσω των προκαθορισμένων, από την πλατφόρμα της έκθεσης, συναντήσεων, 
να έρθουν σε επαφή με εξωστρεφείς εξαγωγικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Ειδικότερο ενδιαφέρον 
εκφράστηκε μεταξύ άλλων για τους τομείς: ιχθυρών,  φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τυροκομικών, 
ελαιολάδου & ελιάς, προϊόντων delicatessen  και οίνου. ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 

3.Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Σιγκαπούρης 2018. Σύμφωνα με 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. Οι ελληνικές εξαγωγές, όπως πολλάκις έχει αναφερθεί, χαρακτηρίζονται από υψηλή 
συγκέντρωση, καθώς κατά 83,25% απαρτίζονται από τον κωδικό (27) ορυκτά καύσιμα και 
συγκεκριμένα από την τετραψήφια κατηγορία (2710) λάδια από πετρέλαιο, ο όγκος του οποίου, το  
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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 αύξηση 19,9%, (24) καπνά με μείωση 25,5% καθώς και (90) όργανα και 
συσκευές ακριβείας.  ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 

 


