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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
 

 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Το 2017, η Σιγκαπούρη ήταν ο 
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην ASEAN, στο εμπόριο αγαθών και 
υπηρεσιών. Η Σιγκαπούρη, ως περιφερειακός κόμβος, είναι  προορισμός- κλειδί των 
επενδύσεων της ΕΕ στην περιοχή, καθώς πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ επιλέγουν να 
τοποθετήσουν την έδρα τους στη Σιγκαπούρη, η οποία λειτουργεί ως πλατφόρμα εισόδου 
στις χώρες ΝΑ Ασίας και  Ειρηνικού. Υπολογίζεται ότι πάνω από 10.000 εταιρείες κ-μ ΕΕ 
έχουν ήδη την έδρα τους στην Πόλη –Κράτος (στοιχεία 2017, Αντιπροσωπεία ΕΕ στη 
Σιγκαπούρη). 

Το εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία 
χρόνια. Το 2017,το διμερές εμπόριο εμπορευμάτων ανήλθε στα € 53 δις, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 9% σε σύγκριση με το 2015. Συνολικά οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Σιγκαπούρη 
ανήλθαν στα 20 δις ευρώ το 2017, ενώ η ΕΕ εξήγαγε αγαθά αξίας 33 δις ευρώ στη 
Σιγκαπούρη, οδηγώντας έτσι σε εμπορικό  πλεόνασμα  της τάξης των 13 δις ευρώ υπέρ της 
ΕΕ. Τα κυριότερα προϊόντα που εξήγαγε η ΕΕ στη Σιγκαπούρη το 2017 ήταν μηχανήματα 
και μηχανικές συσκευές, ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρικός εξοπλισμός,  ανταλλακτικά 
αεροσκαφών, οπτικός-ιατρικός-χειρουργικός εξοπλισμός, τρόφιμα ποτά, καλλυντικά-
αρώματα, φαρμακευτικά προϊόντα, δερμάτινα είδη. Ταυτόχρονα εισήγαγε από τη 
Σιγκαπούρη οργανικά χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα, ηλεκτρικό εξοπλισμό,  οπτικό-
ιατρικό-χειρουργικό εξοπλισμός, καράβια, ορυκτά καύσιμα, πολύτιμες πέτρες, πλαστικά     

  Το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης διπλασιάστηκε από το 
2010. Η συνολική αξία του διμερούς εμπορίου υπηρεσιών το 2016 ανήλθε σε 44,4 δις ευρώ, 
με την ΕΕ να εισάγει 22 δις ευρώ και να εξάγει υπηρεσίες αξίας 22,4 δις ευρώ, προς και από 
τη Σιγκαπούρη (exports, re-exports). Τα κυριότερα προϊόντα υπηρεσιών που διακινήθηκαν 
εντός του 2016 μεταξύ των ΕΕ-Σιγκαπούρης (σε αξία) ήταν: δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας  (12,6  δις ευρώ), άλλες βιομηχανικές υπηρεσίες (10,4 δις ευρώ), μεταφορές (9,3 
δις ευρώ), χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (5,7 δις ευρώ), τηλεπικοινωνίες-υπολογιστές (2,7 
δις ευρώ),  τουρισμός (1,5 δις), υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής (392 εκ ευρώ), 
ασφαλιστικές υπηρεσίες   (257 εκ. ευρώ) κ.α (βλ. ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας).  

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

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
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Η λογική που διέπει την σύναψη της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-
Σιγκαπούρης. Για τη Σιγκαπούρη είναι ελκυστική η σύναψη μίας εμπορικής συμφωνίας με 
ένα από τα ισχυρότερα οικονομικά κέντρα του κόσμου όπως η ΕΕ, καθώς οι σ/εταιρίες θα 
αποκτήσουν πρόσβαση με μία αγορά 500 εκ. καταναλωτών και οι ευρωπαίοι εισαγωγείς και 
καταναλωτές θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από τη Σιγκαπούρη, 
πολλά εκ των οποίων παράγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες εγκατεστημένες εκεί.  

Για την ΕΕ η συμφωνία αυτή προσφέρει στους ευρωπαίους εξαγωγείς  καλύτερους 
όρους και συνθήκες πρόσβασης στην αγορά της Σιγκαπούρης και ταυτόχρονα ανοίγει το 
δρόμο για τη σύναψη Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου με άλλες χώρες της ASEAN ή μίας 
Περιφερειακής Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου στο απώτερο μέλλον.      

      Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης, μεταξύ άλλων θα 
διευκολύνει περαιτέρω τη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών και τις εξαγωγές τους στην 
αγορά της Σιγκαπούρης, θα συμβάλλει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων μέσω ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου, ενώ θα ανοίξει το δρόμο στις 
ευρωπαϊκές εταιρείες για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς στη Σιγκαπούρη καθώς 
και,  θα μηδενίσει τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. 
Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕπιτροπής, η οποία εκπονήθηκε μετά τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-
Σιγκαπούρης (2013), υπολογίζεται ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις μεταξύ ΕΕ-Σιγκαπούρης, 
θα αυξηθούν κατά 550 δις ευρώ στα επόμενα 10 χρόνια, ενώ κάθε 1 δις ευρώ εξαγωγών της  
ΕΕ υποστηρίζει 14.000 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας εντός ΕΕ. Εννέα είναι τα κύρια 
σημεία της ΣΕΣ:  

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

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

3) Ανανεώσιμη ενέργεια. Τα κ-μ ΕΕ χάρη στην ΣΕΣ και την ΣΠΕ θα έχουν τη 
δυνατότητα να εξάγουν και να επενδύσουν σε εξοπλισμό παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας στη Σιγκαπούρη, χωρίς δασμολογικές και μη δασμολογικές επιβαρύνσεις 
που βαρύνονταν ως τώρα.  
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4) Τελωνειακές διαδικασίες. Προβλέπεται απλοποίηση και επιτάχυνση έκδοσης των 
σχετικών τελωνειακών εγγράφων για την εισαγωγή προϊόντων από την ΕΕ. 
Ταυτόχρονα προβλέπεται συνεργασία μεταξύ των τελωνείων Σιγκαπούρης και των 
εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας για την εγγύηση της ασφάλειας των εισαγομένων 
προϊόντων.  

5) Δημόσιοι διαγωνισμοί. Προβλέπεται, η εφεξής ελεύθερη συμμετοχή σε δημόσιους 
διαγωνισμούς, για ευρωπαίους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, κάτι που μέχρι 
τώρα απαγορευόταν. Σημειώνεται ότι οι ετήσιες δαπάνες της σ/Κυβέρνησης σε 
αγαθά και υπηρεσίες  ανέρχονται ετησίως σε 20 δις ευρώ. 

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

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

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

9) Εμπόριο αγαθών. Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον 5 μεγαλύτερο πελάτη της ΕΕ σε 
τρόφιμα και ποτά με σύνολο εξαγωγών ύψους 2 δις ευρώ ετησίως. Πριν την 
υπογραφή της ΣΕΣ υπήρχε ελεύθερη διακίνηση όλων των κατηγοριών τροφίμων 
πλην των αλκοολούχων ποτών, τα οποία βαρύνονταν με ειδικούς φόρους. Η 
Σιγκαπούρη είχε εθελοντικά μηδενίσει τα δασμολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία 
αγαθών, πολύ πριν την υπογραφή της Συμφωνίας εκτός από τέσσερις κατηγορίες: 
αλκοολούχα ποτά, αυτοκίνητα και μέρη αυτών, ορυκτά καύσιμα και προϊόντα 
καπνού. Το κρασί  και τα αλκοολούχα ποτά βαρύνονται με ειδικό φόρο 88 USD 
(περίπου 50 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης και η μπίρα με 60 USD (περίπου 
37,5 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Η σταδιακή κατάργηση των ανωτέρω 
ειδικών φόρων προβλέπεται σε βάθος πενταετίας από την έναρξη εφαρμογής της 
συμφωνίας. 

Επίσης η Σιγκαπούρη εγγυάται την προστασία για 196 Γεωγραφικές Ενδείξεις 
της ΕΕ, μέσω της θέσπισης ισχυρού νομοθετικού πλαισίου κατοχύρωσης αυτών στο 
Μητρώο Σιγκαπούρης, μετά την κύρωση της εν λόγω Συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  

 
 
 Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων (ΣΠΕ) ΕΕ-Σιγκαπούρης.  Το 2016 τα 

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

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

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

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

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

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

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

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

 

    
 
 
 
 
 

            Η Διευθύνουσα  
 
 
 
 

Βασιλική Δ. Κουσκούτη  
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 


