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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2019 

                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2019  ΓΕΝΙΚΑ  
Η οικονομία της Σιγκαπούρης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανοικτή-φιλελεύθερη 

οικονομία, διαθέτοντας ταυτόχρονα έντονα στοιχεία κρατικού παρεμβατισμού. Το Κράτος της 
Σιγκαπούρης διαθέτει επιχειρησιακή κουλτούρα ιδιωτικής επιχείρησης.  

 
Το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας από την ανεξαρτησία της (1965) και 

έπειτα έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, για να καταλήξει σε μία σταθερή και εύρωστη 
οικονομία, πυλώνα  της ΝΑ Ασίας. Η χώρα μη διαθέτοντας έκταση, πλουτοπαραγωγικές πηγές 
και πρωτογενή τομέα επικεντρώθηκε στη γεωστρατηγική θέση την οποία βρίσκεται, χάρη στην 
οποία απολαμβάνει ένα μεγάλο μερίδιο του πλούτου της, ως ένα από τα πιο σημαντικά 
διαμετακομιστικά κέντρα στον κόσμο (θαλάσσιες, εναέριες διεθνείς εμπορευματικές-επιβατικές 
μεταφορές).  

 
 Το μικρό νησί της Σιγκαπούρης με περιορισμένη έκταση 719 τχλμ, μετά την 

ανεξαρτησία του (δεκαετία του ’60) και διαθέτοντας μία οικονομία εντάσεως εργασίας, στόχευσε 
στην ήπια εκβιομηχάνιση και την προσέλκυση  επενδύσεων εντάσεως εργασίας 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 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. 

Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της Σιγκαπούρης είναι: 
1) Η υψηλή εξάρτηση από το εξωτερικό εμπόριο. Ο συνολικός όγκος εμπορίου της 

χώρας το 2019 ανήλθε στα 1,022  δις SGD  και ήταν 210% μεγαλύτερος από το ΑΕΠ 
της ίδιας χρονιάς (507,5 δις SGD).  

2) Η χώρα εξάγει, εισάγει και επανεξάγει. Υπάρχει σαφή διάκριση αυτών στη στατιστική 
ανάλυση. 

3) Υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου ΑΕΠ από τον τομέα των υπηρεσιών  
(μεταφορικές και χρηματοπιστωτικές). Το 2019 ο τομέας των υπηρεσιών συμμετείχε 
κατά 66,7% στο συνολικά παραγόμενο ΑΕΠ της χώρας. 

4) Χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ (GST 7%). Ελκυστικό φορολογικό σύστημα (20% για 
φυσικά πρόσωπα και 17% για επιχειρήσεις), το οποίο αποτελεί κίνητρο για την 
εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη, καθώς θεωρείται γι αυτές  
πλατφόρμα εισόδου στις γειτονικές αγορές.  

5) Ευκολία ίδρυσης και εγκατάστασης επιχείρησης -Σταθερότητα και ασφάλεια. 
Έλλειψη διαφθοράς. Η Σιγκαπούρη είναι μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο 
με σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα. Κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, σε ότι 
αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Τράπεζα και αναγνωρίστηκε ως η 2η πιο ανταγωνιστική οικονομία από 
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το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum, 2018), ενώ κατέλαβε 
την 6η θέση ως η λιγότερο διεφθαρμένη αγορά σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Διεθνούς Διαφάνειας (https://www.transparency.org/country/SGP  ).  

6) Υψηλή εξάρτηση της οικονομίας από το ξένο εργατικό δυναμικό και τις 
μεταναστευτικές ροές.  Στο τέλος του 2019 ο πληθυσμός της χώρας ανήλθε στους  
5,7 εκ. διαμένοντες, εκ των οποίων οι 3.500.940 ήταν υπήκοοι της Σιγκαπούρης, οι 
525.269 ήταν μόνιμοι κάτοικοι με άδεια διαμονής και  οι 1.677.360 ήταν οι μη 
κάτοικοι. 

7) Πολυπολιτισμική πληθυσμιακή σύνθεση. Οι υπήκοοι της Σιγκαπούρης (3.500.940) 
προέρχονται από τρείς εθνότητες: 2,660,989 κινεζικής καταγωγής, 525,117 
μαλαισιανής καταγωγής, 261,376 ινδικής καταγωγής και 53,458 άλλες εθνικότητες.     

8) Χαμηλή ανεργία και υψηλό βιοτικό επίπεδο. Ο δείκτης ανεργίας της χώρας 
υπολογίζεται στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, το οποίο απαρτίζεται μόνο από 
υπηκόους. Το 2019 ο δείκτης ανεργίας ανήλθε στο 2,3% επί του εργατικού 
δυναμικού της χώρας. Σύμφωνα με το σ/Υπουργείο Εργασίας ο μέσος ακαθάριστος 
μισθός το 2019 ανήλθε στα 4,563 SGD1, αυξημένος κατά 126 SGD, σε σχέση με το 
2018.   

9) Έλλειψη πρωτογενή τομέα και πλουτοπαραγωγικών πηγών λόγω του μεγέθους της. 
Η χώρα εισάγει πάνω από το 90% των, προς κατανάλωση, προϊόντων, διατροφής.  

10) Η διεθνής καθαρή επενδυτική θέση της χώρας στο τέλος του 2018 ανήλθε στα 1,1 
τρις SGD με καθαρές απαιτήσεις ύψους 5,2 τρις SGD και καθαρές υποχρεώσεις 4,1 
τρις SGD.   

 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. 

 Η οικονομία της Σιγκαπούρης το 2019 συρρικνώθηκε στο 0,7% καθώς οι εξωτερικοί 
κραδασμοί από τις εμπορικές κυρώσεις ΗΠΑ-Κίνας, το επικείμενο Brexit και πετρελαϊκή κρίση 
αποτέλεσαν παράγοντες που επηρέασαν το εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Η μείωση της 
εξωτερικής ζήτησης από παραδοσιακούς αγοραστές (Κίνα, ΗΠΑ, Ν. Κορέα) των προϊόντων 
ηλεκτρονικής της Σιγκαπούρης επηρέασε αρνητικά τη σχετική βιομηχανία της χώρας. Επίσης 
λόγω της διεθνούς συγκυρίας  μειώθηκαν οι εγχώριες εξαγωγές, ιδίως των πετρελαιοειδών. Το 
0,7% ήταν κοντά στη πρόβλεψη του IMF για την σ/οικονομία, σε αντίθεση με αυτήν του 
σ/Υπουργείου Βιομηχανίας  και Εμπορίου που έκανε λόγω για ανάπτυξη 1%-2,5%. 

Το 2020 αναμένεται να ενταθεί η συρρίκνωση λόγω των νέων δεδομένων που 
προέκυψαν στην περιοχή εξαιτίας της εμφάνισης του κορονοϊου στην Κίνα. Η νέα κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί αναμένεται να επηρεάσει όλες σχεδόν τις ασιατικές οικονομίες. Ως προς 
τη Σιγκαπούρη, λόγω της υψηλής εξάρτησης της από την Κίνα και το διεθνές εμπόριο, ήδη οι 
εσωτερικές προβλέψεις κάνουν λόγω ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 0,5%.     

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019 

Το 2019, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Σιγκαπούρης διαμορφώθηκε στο  
0,7%, εμφανώς βραδύτερος  από το 3,4% που κατέγραψε το 2018. Οι εμπορικές κυρώσεις 
μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας στο τέλος του 2018, επέδρασαν κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου 
διαστήματος, αντανακλώντας την εξάρτηση της σ/οικονομίας από το διεθνές εμπόριο, τις 
υπηρεσίες και κατ΄ επέκταση την εξωτερική ζήτηση.   

                                                           
1 https://stats.mom.gov.sg/Pages/Income-Summary-Table.aspx. Αφορά τους κατοίκους και τους διαμένοντες με άδεια 
παραμονής Περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές  
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Για το σύνολο του 2019, όλοι οι τομείς συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ, με 
εξαίρεση τους κλάδους της μεταποίησης και του εμπορίου (χονδρική – λιανική). Ο 
χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός  τομέας ήταν ο μεγαλύτερος συντελεστής αύξησης του 
ΑΕΠ, σε 0,5%, ακολουθούμενος από τις άλλες βιομηχανικές υπηρεσίες (0,3%), τον τομέα των 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (0,2 %) και τον τομέα υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(0,2 %). 

Το 2019 ο βιομηχανικός κλάδος υποχώρησε κατά 1,4%, αντιστρέφοντας την άνοδο κατά 
7,0% το 2018. Επιβράδυνση κατεγράφη στη βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρονικών (κυκλώματα 
υπολογιστών), χημικών, συσκευών ακριβείας και μηχανημάτων μεταφοράς. Ο κατασκευαστικός 
τομέας  επεκτάθηκε κατά 2,8%, ανακάμπτοντας από τη συρρίκνωση κατά 3,5% το 2018, 
υποστηριζόμενος από κατασκευαστικά έργα του δημόσιου τομέα και λιγότερο του ιδιωτικού. Οι 
βιομηχανικές υπηρεσίες επεκτάθηκαν κατά 1,1%, μειωμένες σε σχέση με το 2018 (3,4%).  

Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ της Σιγκαπούρης ανήλθε στα 507,6 δις SGD, σε σχέση με τα 
503,4 δις SGD της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό 
Εισόδημα ανήλθε στα 80.778 SGD το 2019, καταγράφοντας ήπια αύξηση σε σχέση με το 2018 
(80.705 SGD) της τάξης του 0,09% και, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ2 το 2019 διαμορφώθηκε στα 
88,991SGD, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά της τάξεως του 
0,3% (89,275) SGD.  
 
Ως προς τη συμβολή των κλάδων της οικονομίας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (τ.τ.) το 2019, ο 
τομέας των υπηρεσιών συνέβαλε στο 66,7%, και η βιομηχανία στο 24,5%. Ο κλάδος των 
υπηρεσιών διαμορφώθηκε  από το εμπόριο (16,3%), τις βιομηχανικές υπηρεσίες (14,0%) τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (13,1%), τις μεταφορές-αποθήκευση (6,3%), την πληροφορική & 
τηλεπικοινωνίες (4,0%) και τις υπηρεσίες εστίασης/διαμονής (2,0%), τις άλλες βιομηχανικές 

υπηρεσίες (10,7%) και τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (3,6%) . Η διεθνής εμπορική αστάθεια 
έγινε ιδιαίτερα αισθητή το γ΄και δ΄τρίμηνο του έτους όπου κατεγράφησαν ρυθμοί ανάπτυξης 
0,2% και -2,1% αντίστοιχα. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΕΠ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2019 
 

 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ  (δις 
SGD) 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ  (δις EURO) 
(EURO/SGD=1,5094) 

31.12.2019 
% ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΠ  (σε ε.β.)  0,7%  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΕΠ ΣΕ Τ.Τ. (εκ. SGD) 507,5 100% 336,2 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 124,4 24,5% 82,4 
1)ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 100,5 19,46% 66,5 
2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  17,7 3,5% 11,7 

3)ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 6,0 1,18% 3,9 
4)ΑΛΛΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΙΙΑ  

 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ) 
0,150 0,02% 0,099 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 338,8 66,7% 224,4 
1)ΕΜΠΟΡΙΟ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ &ΛΙΑΝΙΚΗ) 83,1 16,3% 55,1 

2)ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 32,1 6,3% 21,2 
3)ΕΣΤΙΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΝΗ 10,2 2,0% 6,7 

4)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 20,7 4,0% 13,7 
5)ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ &ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 66,7 13,1% 44,2 

6)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  71,4 14,0% 47,3 
7)ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 54,3 10,7% 35,9 

8)ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΗΤΙΚΑ  18,3 3,6% 12,1 
ΠΗΓΗ: mti.gov.sg (προσωρινά στοιχεία)   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

                                                           
2 https://www.singstat.gov.sg 
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Κύριο χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη της οικονομίας Σιγκαπούρης για το 2019 ήταν η 
μείωση της συνολικής ζήτησης κατά 0,7% από 6,3% το 2018, γεγονός το οποίο και πάλι 
αντανακλά την εξάρτηση της οικονομίας από το διεθνές εμπόριο. Σε αυτό κυρίως επέδρασε η 
μειωμένη για το 2019 εξωτερική ζήτηση η οποία συνέβαλε αρνητικά στη συνολική εικόνα (-1,1 
%) σε σχέση με το 2018 (5,7%), ενώ η συμβολή της εγχώριας ζήτησης ήταν θετική κατά 0,4 %, 
περιορισμένη ωστόσο σε σχέση με πέρυσι (0,6%). Η μείωση της εξωτερικής ζήτησης οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στη συρρίκνωση των πραγματικών εξαγωγών εμπορευμάτων, εκ των οποίων 
μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών, ορυκτά καύσιμα τα μεταποιημένα αγαθά, ήταν οι 
βασικοί συντελεστές της μείωσης. Η πτώση των πραγματικών εξαγωγών εμπορευμάτων 
υπεραντιστάθμισε την αύξηση των εξαγωγών πραγματικών υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της 
προήλθε από την επέκταση των εξαγωγών άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
συντήρησης- επισκευών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Η αύξηση της εγχώριας ζήτησης για το έτος 2019 προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τη  
σταθερή αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, οι οποίες υπερέβησαν τον περιορισμό των 
αποταμιεύσεων και τη μείωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η εσωτερική 
ζήτηση παρέμεινε κύρια ατμομηχανή της οικονομίας της Σιγκαπούρης το 2019. 

Για ολόκληρο το έτος, η καταναλωτική δαπάνη διαμορφώθηκε στο 0,6% ηπιότερη σε σχέση με 
το 0,7% του 2018. Η δημόσια δαπάνη κινήθηκε στα επίπεδα του 2018 (0,1%), όπως και η 
ιδιωτική (0,5%). 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 δαπάνης το 2019 

Για το σύνολο του έτους, οι Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου περιορίστηκαν στο -
0,2%, αυξημένες σε σχέση με το -3,4% της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημόσιες ΑΕΠΓ 
αυξήθηκαν κατά 1,3%, καθώς το κράτος ενίσχυσε τις επενδυτικές δαπάνες του 
επικεντρώνοντας σε δημόσια έργα (3,7% κατασκευές) και μεταφορικό εξοπλισμό (17,2%), ενώ 
έμφαση δόθηκε στον περιορισμό της μείωσης σε επενδύσεις μηχανικού εξοπλισμού (από -
22,4% το 2018 σε -2%% το 2019). Εν τω μεταξύ, οι ιδιωτικές ΑΕΠΓ υποχώρησαν κατά 0,5%, 
επεκτείνοντας τη συρρίκνωση της τάξης του -3,1% το 2018. Η μείωση οφείλεται στη μείωση των 
επενδυτικών δαπανών για ιδιωτικά μηχανήματα και εξοπλισμό, τον ιδιωτικό εξοπλισμό 
μεταφορών και τα ιδιωτικά προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την 
άνοδο των επενδύσεων σε ιδιωτικές κατασκευές και έργα. 

Στο τέλος του 2019 υπήρχαν καταγεγραμμένοι 3.778.000 απασχολούμενοι σε σχέση με 
τους 3.714.800 το 2018, οδηγώντας τον δείκτη ανεργίας στο 2,3% το 2018, ελαφρώς αυξημένο 
σε σχέση με το 2018 (2,1%). 

 
 Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 0,6 % διαγράφοντας 

ελαφρά άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά  (0,4%), καθώς οι αυξήσεις στα είδη 
διατροφής (1,5%), στα δίδακτρα (2,4%), στον τομέα της υγείας (11,0%) και στο κόστος 
αναψυχής (1,1%) αντιστάθμισαν τις μειώσεις στο κόστος των ακινήτων (-0,1%), των ειδών 
ένδυσης (-0,8%) και των τελών επικοινωνίας (0,9%). 

 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ως προς τους εθνικούς λογαριασμούς της Σιγκαπούρης το 

2019, το ισοζύγιο πληρωμών διαμορφώθηκε στα 11,4 δις SGD, διαγράφοντας μείωση σε σχέση 
με τα 16,9 δις SGD το 2018. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα της 
τάξεως των 86,1 δις SGD (86,0 δις SGD το 2018)  και το ισοζύγιο μεταβιβάσεων ανήλθε στα 
95,0 δις SGD σε σχέση με τα  67,8 δις SGD το 2018. Παρά το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο 
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ισοζυγίου υπηρεσιών (7,9 δις SGD) και το μικρότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδημάτων (-46,8 δις SGD), το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για 
ολόκληρο το έτος παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο από το 2018, καθώς οι μεταβολές 
αυτές αντισταθμίστηκαν από μικρότερο πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών (133,7 δις SGD) και 
μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο δευτερογενούς εισοδήματος (-8,6 δις SGD). 

Για το σύνολο του έτους, οι καθαρές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν στα 95 δις SGD (19% του 
ΑΕΠ) έναντι 66 δις SGD  το 2018. Η άνοδος προκλήθηκε κυρίως από τις υψηλότερες εκροές 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου (137,8 δις SGD  έναντι 48 δις SGD), οι οποίες αντιστάθμισαν την 
αύξηση των καθαρών εισροών από άμεσες ξένες επενδύσεις (98,5 δις SGD έναντι 83 δις SGD 
το 2018)  και τη μείωση των καθαρών εκροών σε παράγωγα αξιόγραφα (14,1 δις SGD από 26 
δις SGD το 2018) και λοιπές επενδύσεις (41,6 δις SGD από 75 δις SGD). Οι επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου αφορούσαν στην αντιστροφή λήψης και διαβίβασης εντολών από πώληση, σε 
αγορά χρεογράφων εξωτερικού από σ/ διαχειριστές. 

 
Στις 31.12.2019 τα  συναλλαγματικά αποθέματα της Σιγκαπούρης ανέρχονταν σε 375,7 

δις SGD. Η χώρα δεν έχει εξωτερικό χρέος καθώς έχει να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές από 
τη δεκαετία του  ’80.  Το γενικό χρέος της κυβέρνησης το 2019 ανήλθε στα 641 δις SGD τα 
οποία αναλύονται σε : 569,4  δις SGD σε  μετοχές, 58,8 δις SGD σε ομόλογα  και 12,8 δις SGD 
σε προπληρωμές. 

 
ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ To 2019 το απόθεμα ΑΞΕ της Σιγκαπούρης ανήλθε στα 

1,8 τρις SGD, με ροές ΑΞΕ 98,2 δις  SGD (2019), επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη θέση 
της Σιγκαπούρης ως διεθνή ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. 

Οι κυριότεροι ξένοι επενδυτές (απόθεμα) στη Σιγκαπούρη είναι: οι ΗΠΑ (289 δις SGD), 
τα Νησιά Καϋμάν (214 δις SGD) , οι Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι (128,8 δις SGD), Ολλανδία 
(122 δις SGD) και η Ιαπωνία με 114  δις SGD. Η ΕΕ συμμετέχει με 428,4 δις SGD. 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
Το 2019 το σύνολο των ΑΜΕ της Σιγκαπούρης (απόθεμα) διαμορφώθηκε στα 1,02 τρις 

SGD, με ροές για το 2019 της τάξεως των 193,5 δις SGD. Οι κυριότεροι προορισμοί των 
επενδύσεων της Σιγκαπούρης είναι : Κίνα (139,6 δις SGD), η ΕΕ (130,4 δις SGD), η Ινδονησία  
(64,9 δις SGD),  το Χονγκ Κονγκ (58,5 δις SGD και η Ινδία (57,2 δις SGD). 

Στις 31.12.2019 η ισοτιμία ευρώ /Δολαρίου Σιγκαπούρης έκλεισε στο 1/1,5094, με το 
τοπικό νόμισμα ελαφρώς υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ.   

 

                               ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
Εμπόριο αγαθών Ως παγκόσμιος εμπορικός κόμβος η Σιγκαπούρη εξάγει, εισάγει και 
επανεξάγει. Έτσι ο συνολικός όγκος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας διακρίνεται στις 
εξαγωγές, τις εισαγωγές και τις επανεξαγωγές. Χαρακτηριστικό της εξάρτησης της τοπικής 
οικονομίας από το εμπόριο είναι ότι ο όγκος εμπορίου αγαθών που διακινήθηκε το 2019, 
ανήλθε στα 1,022 δις SGD και ήταν διπλάσιος (210%) του παραγόμενου ΑΕΠ της χώρας. Ο 
συνολικός όγκος εμπορίου αγαθών το 2019 μειώθηκε κατά 3,2% σε σχέση με το 2018 (1,055 
δις SGD), αποτελούμενος από 489,7 δις SGD εισαγωγές αγαθών και 532,5 δις SGD εξαγωγές, 
διαμορφωμένες ως εξής: 251,5 δις SGD εγχώριες εξαγωγές, και 280,9 δις SGD επανεξαγωγές. 
Οι εγχώριες εξαγωγές πετρελαιοειδών ανήλθαν στα 86,2 δις SGD.  

Το σύνολο των εξαγωγών συντέλεσε περισσότερο στη μείωση του όγκου εμπορίου. Ως 
προς τις εγχώριες εξαγωγές αυτές επλήγησαν περισσότερο το 2019 καταγράφοντας πτώση -
10,5%, εξαιτίας των μειωμένων εγχώριων εξαγωγών πετρελαιοειδών οι οποίες συρρικνώθηκαν 
κατά 12,9% και των μη πετρελαιοειδών οι οποίες μειώθηκαν κατά 9,2%. Οι εγχώριες εξαγωγές 
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διακρίνονται σε 165,3 δις SGD μη πετρελαϊκών προϊόντων και σε 86,2 δις SGD προϊόντων 
πετρελαίου. Από τα 165,3 δις SGD μη πετρελαϊκών εγχώριων εξαγωγών διακρίνονται τα 
ηλεκτρονικά προϊόντα σε ποσοστό 22,2%  και τα χημικά 28,9%.  
Το εμπορικό πλεόνασμα για τη Σιγκαπούρη από το εμπόριο αγαθών το 2019 ήταν 42,8 δις  
SGD, μειωμένο κατά 23,2% σε σχέση με το 2018, όταν ανήλθε στα 55,8 δις SGD. Όπως έχουμε 
επισημάνει, η υψηλή εξάρτηση της χώρας από το εμπόριο την καθιστά ευάλωτη στις 
παγκόσμιες εμπορικές αναταράξεις, γεγονός το οποίο αντανακλάται έντονα στις  εμπορικές 
επιδόσεις της Σιγκαπούρης το 2018 και πιο έντονα το 2019.   Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι 
της Σιγκαπούρης το 2019 ήταν: η Κίνα (137,3 δις  SGD), Μαλαισία (113 δις  SGD), ΗΠΑ (105 
δις  SGD), ΕΕ (111 δις  SGD). 

Εξαγωγές: Οι κυριότεροι προορισμοί εξαγωγών της Σιγκαπούρης το 2019 ήταν: Κίνα 
(70,4 δις  SGD),  το Χονγκ Κονγκ (60,5 δις  SGD),  η Μαλαισία (56,1 δις  SGD), οι ΗΠΑ (45,3 
δις  SGD) και η ΕΕ (47,5 δις  SGD). 

Εισαγωγές: Οι κυριότεροι προμηθευτές της Σιγκαπούρης το 2019 ήταν: η Κίνα (66,8 δις  
SGD), η Μαλαισία (56,8 δις  SGD),  η Ταϊβάν (44 δις  SGD), οι ΗΠΑ (59,7 δις  SGD και η ΕΕ (64 
δις  SGD).Τα κυριότερα προϊόντα που εισήγαγε η Σιγκαπούρη το 2019 ήταν: ηλεκτρικές 
συσκευές (22,7%), πετρέλαιο και προϊόντα (19,6%), μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (4,4%) 
και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός(4,1%).  

 
Εμπόριο υπηρεσιών Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας της 
Σιγκαπούρης τόσο ως ποσοστό συμμετοχής στο παραγόμενο ΑΕΠ (66,7% επί του συνόλου) 
όσο και ως συμμετοχή του τομέα στις εισπράξεις της χώρας. Ο όγκος εμπορίου υπηρεσιών το 
2019 ανήλθε στα 551 δις  SGD μειωμένος κατά 2,2% σε σχέση με το 2018, εκ του οποίου 279 
δις  SGD, ήταν οι εξαγωγές και 272 δις  SGD ήταν εισαγωγές . Στο σύνολο των εξαγωγών το 
2019, αύξηση κατέγραψαν οι άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες (5,1%), οι χρηματοπιστωτικές  
υπηρεσίες (4,4%) και οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής (14%). Η αύξηση 
αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των εξαγωγών μεταφορικών υπηρεσιών (-2,1%). 

Για το σύνολο του 2019, οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,4%, με βραδύτερο ρυθμό 
σε σύγκριση με την αύξηση κατά 8,7% το 2018. Οι συνολικές εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 
λόγω της αύξησης των εισαγωγών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (19%) και των μεταφορικών 
υπηρεσιών (2,5%) για το έτος. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των 
εισαγωγών υπηρεσιών μεταφορών (-1,1%) και των πληρωμών για τη χρήση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας (-2,8%). 

Τουρισμός3. Το 2019, η Σιγκαπούρη κατέγραψε για τέταρτη συνεχή χρονιά άνοδο τόσο στις 
αφίξεις επισκεπτών όσο και στις εισπράξεις από τον τουρισμό, παρά τις παγκόσμιες 
προκλήσεις. Οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 3,3% το 2019, αγγίζοντας τα 19,1 εκ. 
επισκέπτες, οι οποίοι δαπάνησαν συνολικά 27,1 δις SGD στην αγορά της Σιγκαπούρης. Οι 
εισπράξεις αυξήθηκαν συνολικά σε σχέση με το 2018, αλλά κατεγράφη μείωση σε 
συγκεκριμένες δαπάνες όπως: καταλύματα (-7%), τρόφιμα-ποτά (-5%) και αξιοθέατα-
ψυχαγωγία-τυχερά παιχνίδια (-2%)- οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξήσεις σε 
αγορές καταναλωτικών αγαθών (3%) και των τιμών των εισιτηρίων.  

11 από τις 15 κορυφαίες τουριστικές αγορές στόχους για τη Σιγκαπούρη, σημείωσαν 
αύξηση στις αφίξεις το 2019, ενώ εννέα αγορές ( Κίνα, Ινδονησία, Αυστραλία, Φιλιππίνες, ΗΠΑ, 
Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βιετνάμ και Γερμανία) κατέγραψαν ρεκόρ υψηλών αφίξεων. Οι 

                                                           
3 https://www.stb.gov.sg/content/stb/en/media-centre/media-releases/stb-rallies-
tourismsectortofacebiggestchallengesincesars.html  
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μεγαλύτερες τουριστικές ροές προήλθαν από τις : την Κίνα (3,6 εκ.), Ινδία (1,4 εκ.), Αυστραλία 
(1,14 εκ.), ΗΠΑ (729.100 ) και Η.Β. (607.700).  

 

                                                      ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Με βάση προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, συρρίκνωση κατά 66,15% κατέγραψαν οι 
ελληνικές εξαγωγές στη Σιγκαπούρη στο σύνολο του έτους 2019 σε σύγκριση με το 2018 (424,5 
εκ. ευρώ), αγγίζοντας τα 143,7 εκ ευρώ. Ο συνολικός όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε στα 163,8 
εκ. ευρώ μειωμένος κατά 64,8% σε σχέση με το 2018, ενώ το θετικό για τη χώρα μας εμπορικό 
ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 163,8 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 67,9%, σε σχέση με το σύνολο του 
έτους 2018. Κύριος συντελεστής σε αυτή τη μείωση είναι οι εξαγωγές  πετρελαιοειδών (CN2 27), 
οι οποίες  από 353,4 εκ. ευρώ το 2018 συρρικνώθηκαν στα 53,2 εκ. ευρώ το 2019, 
καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 84,9%. Εκτός από τα πετρελαιοειδή τα οποία αποτελούν 
το 37,9% του συνόλου των εξαγωγών, τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη 
Σιγκαπούρη είναι: (86) μηχανές-λέβητες (30,4%), (85) μηχανές αναπαραγωγής ήχου (5,6%),   
(56) είδη σχοινοποιϊας (3,68%), (30) φαρμακευτικά προϊόντα (2,66%), (76) αργίλιο και 
τεχνουργήματα (2,26%).  

Ως προς τις εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς τη χώρα μας το υπό εξέταση διάστημα 
παρατηρείται συρρίκνωση του όγκου εξαγωγών κατά 48,8% συνολικά, ως αποτέλεσμα, της 
μείωσης σε διψήφιους κωδικούς προϊόντων, που απαρτίζουν την πρώτη δεκάδα των 
σημαντικότερων εισαγόμενων προϊόντων και ειδικότερα του κυριότερου προϊόντος που η 
Σιγκαπούρη εξάγει στην Ελλάδα, δηλαδή του διψήφιου κωδικού φαρμακευτικά προϊόντα (CN2 
30). Ο συγκεκριμένος κωδικός κατέγραψε μείωση κατά 79,3% το 2019, καθώς οι εξαγωγές του 
συρρικνώθηκαν από 24,3 εκ. ευρώ το 2018 στα 5,0 εκ. ευρώ το 2019. Συγκεκριμένα οι 
εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς την Ελλάδα το 2019 μειώθηκαν στα 20,1 εκ ευρώ, από 39,4 
εκ. το 2018. 

  

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2018/2019 

 ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ2019 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2018/2019 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 424,551,049 143,712,015 -     66.15 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 39,449,528 20,175,031 -     48.86 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 464,000,577 163,887,046 -     64.68 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 385,101,521 123,536,984 -     67.92 

                                   Πηγή; ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Σιγκαπούρης   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


