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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
 

 

Πρόσφατα η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σιγκαπούρη δημοσίευσε στοιχεία για την 
πορεία του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο. Κατωτέρω 
περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία με επίκεντρο το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ με την 
ASEAΝ και τη Σιγκαπούρη καθώς και τις Άμεσες Ξένες Άμεσες Επενδύσεις της ΕΕ προς 
αυτές, το 2017.     

1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

Το 2017, η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου τη θέση της ως η μεγαλύτερη ενιαία αγορά και 
εμπορικό μπλοκ στον κόσμο. Ο συνολικός όγκος εμπορίου μεταξύ ΕΕ και υπόλοιπου 
κόσμου το 2017 ανήλθε στα € 3.738 δις, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος. Το 2017 οι εξαγωγές της ΕΕ στον κόσμο ανήλθαν στα 1.879 δις ευρώ 
αυξημένες κατά 8,5% σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά και οι εισαγωγές στα 1.859 δις 
ευρώ αυξημένες κατά 7,6% σε σχέση με πέρυσι.  Οι ΗΠΑ (16,9%) και η Κίνα (15,3%) ήταν οι 
κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. Τα κυριότερα προϊόντα που διακινήθηκαν το 2017 μεταξύ 
της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου ήταν: μηχανές και συσκευές (485 δις ευρώ, 25,8% επί του 
συνόλου), μεταφορικός εξοπλισμός (306 δις ευρώ),  χημικά προϊόντα και παράγωγα αυτών 
(296 δις ευρώ), μέταλλα (107 δις ευρώ) και ορυκτά (2016 δις ευρώ).  

Οι κύριοι πελάτες  της ΕΕ το 2017 ήταν οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ελβετία και ακολούθως 
η  Ρωσία και η Τουρκία, ενώ οι κύριοι προμηθευτές της ΕΕ ήταν η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η 
Ελβετία και η Νορβηγία. Η Σιγκαπούρη ήταν ο 15ος πελάτης της ΕΕ και ο 19ος  
σημαντικότερος προμηθευτής, με συνολικό όγκο εμπορίου 53 δις ευρώ για το 2017. 

Το εμπόριο υπηρεσιών της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθε στα 1.557 δις Ευρώ 
το 2016, με αύξηση μεταξύ 2010-2016 της τάξεως του 29% και τις εξαγωγές υπηρεσιών να  
ανέρχονται στα 845 δις ευρώ. Η Σιγκαπούρη ήταν ο 7ος μεγαλύτερος πελάτης για τις 
υπηρεσίες της ΕΕ και ταυτόχρονα ο 5ος μεγαλύτερος προμηθευτής της ΕΕ σε υπηρεσίες. 

 Η ΕΕ παρέμεινε ο μεγαλύτερος παραλήπτης και πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων 
(ΑΞΕ). Τα αποθέματα των ΑΞΕ της ΕΕ στον κόσμο ανήλθαν στα 7.599 δις Ευρώ στο τέλος 
του 2016, ενώ τα αποθέματα ΑΞΕ των υπολοίπων χωρών στην ΕΕ ανήλθαν στα 6.268 δις 
ευρώ. Εντός του 2016 οι καθαρές ροές ΑΞΕ της ΕΕ στον κόσμο ανήλθαν στα 248 δις ευρώ, 
ενώ οι ροές ΑΞΕ που έλαβε η ΕΕ ανήλθαν στα 379 δις ευρώ. Η Σιγκαπούρη το 2016 έλαβε 
ροές (flows) ΑΞΕ ύψους 168 δις ευρώ, (6ος μεγαλύτερος προορισμός), ενώ ταυτόχρονα 
επένδυσε 87 δις ευρώ στην ΕΕ (7ος μεγαλύτερος επενδυτής).  
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2) ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΕ-ASEAN    

Οι χώρες της  ASEAN είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος  εμπορικός εταίρος της ΕΕ, μετά 
τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ελβετία και τη Ρωσία.  Οι συνολικές εμπορικές ροές αγαθών μεταξύ 
ASEAN και ΕΕ αυξήθηκαν κατά 9,2% το 2017, σε σχέση με το 2016. Το 2017, η ΕΕ 
εισήγαγε εμπορεύματα αξίας 136 δις Ευρώ από την ASEAN, ενώ οι εξαγωγές αγαθών 
ανήλθαν στα 92 δις ευρώ. Το 2016, το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών ΕΕ-ASEAN ανήλθε στα  
77 δις ευρώ. Η Σιγκαπούρη παρέμεινε κύριος εταίρος της ΕΕ στο πλαίσιο της  ASEAN όσον 
αφορά το εμπόριο υπηρεσιών αντιπροσωπεύοντας το 57% του συνολικού όγκου εμπορίου 
υπηρεσιών. Η ΕΕ είναι μακράν ο μεγαλύτερος επενδυτής στις χώρες ASEAN. Το 2016, οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην ASEAN ανήλθαν σε € 263 δις ευρώ  (stock), ενώ οι 
ΑΞΕ της ASEAN στην ΕΕ το 2016 ανήλθαν στα 116 δις ευρώ (stock).   

3)  ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Το 2017, η Σιγκαπούρη ήταν ο σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην ASEAN, 
τόσο στο εμπόριο αγαθών, όσο 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.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σιγκαπούρη υπολογίζεται ότι 
πάνω από 10.000 εταιρείες από χώρες της ΕΕ έχουν ήδη την έδρα τους στην Πόλη –
Κράτος. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και η Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων 
ΕΕ-Σιγκαπούρης, οι οποίες θα υπογραφούν σύντομα (19/10/2018), 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. 

Το εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία 
χρόνια. Το 2017,το διμερές εμπόριο εμπορευμάτων έφθασε τα € 53 δις, καταγράφοντας 
αύξηση κατά 9% σε σύγκριση με το 2015. Συνολικά οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Σιγκαπούρη 
ανήλθαν σε 20 δις ευρώ το 2017, ενώ η ΕΕ εξήγαγε εμπορεύματα 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 (βλ. 
παρακάτω) 
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 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ , ΠΗΓΗ: EU DELEGATION IN SINGAPORE  

     

 

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 22,4 δις  ευρώ υπηρεσίες προς και από τη 
Σιγκαπούρη (exports, re-exports) και να παραμένει ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ 
μεταξύ των χωρών ASEAN, στο εμπόριο υπηρεσιών. Τα κυριότερα προϊόντα υπηρεσιών 
που διακινήθηκαν εντός του 2016 μεταξύ των ΕΕ-Σιγκαπούρης (σε όγκο)  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.  
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ , ΠΗΓΗ: EU DELEGATION IN SINGAPORE  

 

 

 

 

 

Την ίδια χρονιά (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%. Το 2016 το απόθεμα ΑΞΕ της 
Σιγκαπούρης στην ΕΕ ανερχόταν στα 87,7 δις ευρώ  αυξημένο κατά 44% σε σχέση με το 
2015. 

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας 
της ΕΕ στη Σιγκαπούρη: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore/51447/eu-singapore-
trade-investment-booklet-2018_en.  

 

 


