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Περίληψη  

 

 
Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών, της Σχολής  Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων,  του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο σκοπός της εν λόγω 

διπλωματικής είναι να διερευνήσει σε θεωρητικό επίπεδο τα κίνητρα που συντελούν 

στη στρατηγική διείσδυση των Ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της Σιγκαπούρης 

και να αξιολογήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους 

και της κερδοφορίας τους μέσω αυτής της επιλογής.  Είναι σαφές ότι η αγορά της 

Σιγκαπούρης προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, ειδικά 

σε περιόδους κρίσης, και για αυτό το λόγο επιλέχτηκε η μελέτη του οικονομικού 

περιβάλλοντος της και οι προοπτικές που προσφέρονται στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Οι πηγές της θεωρητικής έρευνας, είναι  όλες επικαιροποιημένες και αφορούν, 

κυρίως,  τα τρία τελευταία χρόνια έως και το πρώτο τρίμηνο του 2015. Η άντληση 

στοιχείων εστιάστηκε σε μεγάλους Διεθνείς Οργανισμούς,  όπως η Παγκόσμια 

Τράπεζα, το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου, ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός Εμπορίου, η 

Central Intelligence Agency (CIA), ο Διεθνής Οίκος «Fitch» αλλά και  το Υπουργείο 

Εξωτερικών της χώρας μας. Με τη χρήση της βιβλιογραφικής έρευνας αντλήθηκαν 

στοιχεία για τους λόγους εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων στην περιοχή της 

Σιγκαπούρης, για την ανάλυση και αξιολόγηση αυτών των επιλογών αλλά και για τις 

προοπτικές που μπορεί να υπάρξουν για τις ελληνικές περιόδους σε μία εποχή 

οικονομικής κρίσης και βαθύτατης ύφεσης στο εσωτερικό της χώρας μας. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά έγινε σαφής η σύνδεση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στη 

Σιγκαπούρη με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της περιοχής και αποδείχτηκε ότι 

πρόκειται για μία νέα αγορά, που μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη των 

ελληνικών επιχειρήσεων   

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Στρατηγική διείσδυση, εξαγωγές, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος 

Οργανισμός Εμπορίου, Σιγκαπούρη, Στρατηγική Διεθνοποίησης  
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Εισαγωγή 

 

Το τελευταίο διάστημα η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια έντονη οικονομική 

κρίση, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις. Όπως 

υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση αυτή μεταφέρεται με σφοδρό 

τρόπο στην πραγματική οικονομία, προωθώντας την ύφεση και την πτώση της 

απασχόλησης. Η κάθε χώρα προχώρησε με διαφορετικό τρόπο στην αντιμετώπισης 

αυτής της κρίσης, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ρευστότητας, την κινητοποίηση των 

επενδύσεων και την αναθέρμανση της οικονομίας (Birdsall, 2009).  

 

Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται ένας διεθνής ανταγωνισμός, ο οποίος πλέον 

υπερβαίνει τα όρια των κρατών.. Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών καθιστούν δυνατή την ασφαλή και ταχεία μεταφορά τεράστιων 

χρηματικών ποσών μεταξύ απομακρυσμένων χωρών. Καλλιεργείται, επίσης,  μία ενιαία 

καταναλωτική συνείδηση και ασκείται μία ενιαία  οικονομική και νομισματική 

πολιτική, η οποία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας ενιαίας παγκόσμιας αγοράς.. 

Με τις νέες εξελίξεις  δημιουργούνται σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες σε όλους 

τους τομείς και σημειώνονται σημαντικές ανατροπές του μέχρι τώρα οικονομικού και 

κοινωνικού σκηνικού.   

 

Η νέα οικονομία,  τόσο ως έννοια όσο και ως περιεχόμενο, δεν περιορίζεται απλά και 

μόνο στη βιομηχανία των επικοινωνιών και των πληροφοριών αλλά διαχέεται στο 

σύνολο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας. Τέλος,  η διεθνοποίηση της 

επιχειρηματικής δράσης και η  δημιουργία και ανάπτυξη του υπερεθνικού κεφαλαίου 

επιβεβαιώνουν στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας την αναγκαιότητα 

της εποχής μας για τη δημιουργία υπερεθνικών οικονομικών και πολιτικών θεσμών. .   

 

Στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να 

αναπτύξουν ένα περιβάλλον με νέους μηχανισμούς, στρατηγικές και σύγχρονη 

κουλτούρα. Ένας βασικός τρόπος παρακολούθησης αυτών των εξελίξεων και 

υλοποίησης στρατηγικών επέκτασης και ανάπτυξης της δραστηριότητας μίας 

επιχείρησης είναι η διείσδυση σε ξένες αγορές, επιδιώκοντας τη διεύρυνση του 
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καταναλωτικού τους κοινού. Το φαινόμενο των αυτό αποτελεί βασική παράμετρο των 

σύγχρονων εξελίξεων στο πεδίο του οικονομικού ανταγωνισμού σε μια περίοδο, 

μάλιστα, έντασης των ποικίλων μορφών διεθνοποίησής του.. 

 

Για τη διείσδυση σε ξένες αγορές  απαιτείται η συστηματική μελέτη των 

συγκεκριμένων αγορών και του οικονομικού και νομοθετικού περιβάλλοντος τους. Μία 

από αυτές τις αγορές, που το τελευταίο διάστημα προσελκύει τα ελληνικά κεφάλαια 

είναι η Σιγκαπούρη, παρόλο που αποτελεί έναν μακρινό προορισμό για τα ελληνικά 

προϊόντα. H Σιγκαπούρη ιδρύθηκε ως μια βρετανική εμπορική αποικία το 1819 

Εντάχθηκε στην Ομοσπονδία της Μαλαισίας το 1963, αλλά ανατράπηκε δύο χρόνια 

αργότερα και έγινε ανεξάρτητη. Στη συνέχεια η Σιγκαπούρη έγινε μία από τις πιο 

ευημερούσες χώρες στον κόσμο με ισχυρή διεθνή εμπορική παρουσία (το λιμάνι της 

είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο σε όρους χωρητικότητας)  και με το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο με εκείνο των σημαντικότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. 

(Central Intelligence Agency, 2015) 

 

.Η Σιγκαπούρη είναι μία πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη πόλη, αλλά και 

συγχρόνως και η πιο ανταγωνιστική περιοχή στον κόσμο, γιατί αποδείχθηκε επίσημα 

ως το «ευκολότερο» μέρος στον κόσμο για να επιβιώσει μία επιχείρηση στο έτος 2015, 

ανάμεσα στις 189 καλύτερες χώρες παγκοσμίως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

ετήσιας εκθέσεως 2014-2015 που δημοσίευσε η  Παγκόσμια Τράπεζα (2015).  Επί 14 

συναπτά έτη, η Σιγκαπούρη καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ως η πόλη με το καλύτερο 

δυναμικό επενδύσεων σε όλο τον κόσμο. 

 

Η πόλη της Σιγκαπούρης διακρίνεται για το πολύ καλά δομημένο επιχειρηματικό 

δίκτυο και έχει αξιολογηθεί ως η πόλη με το καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην 

Ασία.  Οι αλλοδαπές εταιρείες με έδρα στη Σιγκαπούρη επωφελούνται από μια σειρά 

συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, συμφωνιών διπλής φορολογίας, ενώ παράλληλα 

συνεργάζονται-εξυπηρετούνται πάνω από 500 τοπικές και ξένες χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες. Περισσότερες από 4.500 εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες όπως ελεγκτικές 

και λογιστικές, παροχής διοικητικών συμβουλών, υπηρεσίες ερευνών αγοράς, νομικές 

υπηρεσίες και τέλος υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 

Επιπλέον,  η Σιγκαπούρη αποτελεί ένα  κορυφαίο συγκοινωνιακός κόμβο για τις 

θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές φορτίων,  διαθέτοντας πολυσύχναστα λιμάνια 
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εμπορευματοκιβωτίων που φιλοξενούν 200 ναυτιλιακές εταιρείες με συνδέσμους προς 

600 λιμάνια σε περισσότερες από 120 χώρες.  

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Changi προσφέρει πάνω από 4.000 εβδομαδιαίες πτήσεις σε 57 

χώρες (EnterAsia Information Services Pte Ltd, 2015).  Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε 

Έλληνας δυνητικός επενδυτής στη Σιγκαπούρη, μπορεί να προστατεύσει την ιδιωτική-

επιχειρηματική περιουσία με βάση τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

προστασίας επενδυτών πολιτών της Ε.Ε. από απαλλοτρίωση και άλλων παρεμβάσεων 

του αλλοδαπού κράτους όπου φιλοξενείται (Εuropean Commission, 2013) 

 

Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία και την ανάδειξη της Σιγκαπούρης σε παγκόσμιο 

εμπορικό και οικονομικό κόμβο επιλέχτηκε η συγκεκριμένη εργασία μέσω της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης να διερευνήσει τη στρατηγική διείσδυση των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε αυτή την περιοχή. Με την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την 

ανάλυση των στοιχείων που αντλήθηκαν από Διεθνείς Οργανισμούς αναλύεται, 

ερμηνεύεται  και αξιολογείται η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων ση 

Σιγκαπούρη. Επιλέχτηκε η βιβλιογραφική έρευνα ,επειδή με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα μίας αντικειμενικής αλλά και πιο αναλυτικής προσέγγισης του 

συγκεκριμένου θέματος , που δίνει τη δυνατότητα ερμηνείας αυτής της επιλογής των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

Επειδή, όμως, η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές αποτελεί 

μία νέα πραγματικότητα και οι ελληνικές βιβλιογραφικές αναφορές είναι 

περιορισμένες, η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρηστικό 

εργαλείο  στη μελέτη  αυτού του θέματος, εμπλουτίζοντας την ελληνική βιβλιογραφία. 

 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις ηγεσίες των επιχειρήσεων να αντλήσουν 

στοιχεία για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Σιγκαπούρης, 

εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για τη διεθνή αυτή αγορά και κατανοώντας τους 

λόγους επιλογής της.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ελληνική βιβλιογραφία για την διείσδυση των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην αγορά της Σιγκαπούρης είναι περιορισμένη και το γεγονός αυτό 

άλλωστε αποτέλεσε το ερέθισμα για τη συγγραφή αυτής της βιβλιογραφικής μελέτης.  

Προκειμένου, όμως, να εξηγηθεί  και να αξιολογηθεί η διείσδυση των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην αγορά της Σιγκαπούρης είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν κα να 

αναλυθούν μελέτες αλλά και στοιχεία, που αφορούν το ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να αναπτυχθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μέσω αυτών των ερευνών επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον των σύγχρονων 

αναλυτών και οικονομολόγων για τη μετατροπή της Σιγκαπούρης σε ισχυρό διεθνές 

εμπορικό κέντρο.  

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη, του Tan Meng Wah (2012) ,η πρώτη 

βιομηχανική επανάσταση στη Σιγκαπούρη επιχειρήθηκε στη δεκαετία του ’60 . Η 

προσπάθεια των πάλαι ποτέ  Σιγκαπουριανών κυβερνήσεων ήταν αφενός μεν η 

εκβιομηχάνιση της παραγωγής, αφετέρου δε η μείωση του εισοδηματικού χάσματος 

που δημιουργούνταν κάθε φορά με την σταδιακώς αυξανόμενη υποκατάσταση του 

εργατικού κεφαλαίου από το μηχανολογικό και εν γένει το τεχνολογικό κεφάλαιο.  

Όλες οι κυβερνήσεις είχαν απώτερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας με 

παράλληλη μείωση του εισοδηματικού χάσματος. Μάλιστα , βασικός επικουρικός  

παράγοντας για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού ήταν η ολοένα και αυξανόμενη 

πολιτική διευκόλυνσης της ανοικτότητας των εξαγωγών και της προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων από και προς τη Σιγκαπούρης αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά όμως, 

καθώς η οικονομία της Σιγκαπούρης και το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνονταν 

θετικά, παρατηρήθηκε από το 2005 έως και το 2009,  βαθμιδωτά αυξανόμενο ξένο 

μεταναστευτικό κύμα εργατικού δυναμικού προς τη Σιγκαπούρη. Συνεπώς καθώς η 

βιομηχανοποιημένη παραγωγή αυξάνονταν μέσω αυξανόμενων εξαγωγών και 

αυξανόμενης προσέλκυσης ξένων επενδύσεων , αυξάνονταν παράλληλα και η ανεργία , 

ιδιαίτερα των αλλοδαπών, στη Σιγκαπούρη. 

Ένα; από τους βασικότερους παράγοντες για  την γεφύρωση της διεύρυνσης του 

χάσματος εισοδήματος είναι η μείωση της προσφοράς των ανειδίκευτων ξένων 

εργατών.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια διαδικασία 

προσαρμογής των μισθών, και πιο συγκεκριμένα μία διαδικασία «βαθμονομημένης 

μείωσης» των ξένων εργατών. Από την 1η Ιουλίου 2012, οι ξένοι έχουν μειωθεί από το 

65% στο 60% του εργατικού δυναμικού για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, και για τον 

τομέα των υπηρεσιών από το 50% στο 45% αντίστοιχα. Αυτά τα ποσοστά μείωσης, 

ωστόσο, μπορεί να είναι αρκετά συντηρητικά. Παρόλα αυτά, σε επιλεγμένες 

βιομηχανίες όπου παρατηρείται χαμηλό έως ανύπαρκτο εμπόριο αγαθών, ο ρυθμός του 

επαναπατρισμού των αλλοδαπών εργαζομένων, μέσω παροχής κινήτρων προς αυτούς, 

μπορεί να επιταχυνθεί με τόλμη από τη Σιγκαπουριανή κυβέρνηση, ώστε να  

εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της Σιγκαπούρης.  

Συνεπακόλουθα η συνολική μείωση των εργατικού δυναμικού , μπορεί να 

επιφέρει λιγότερα ανταγωνιστική αγορά εργασίας , και συνεπώς αυξήσεις των μισθών. 

Προς την κατεύθυνση της αύξησης του εισοδήματος του εργατικού δυναμικού είναι και 

η θέσπιση νόμων μισθολογικών προσαρμογών που παρέχουν τη δυνατότητα 

επιδότησης σε ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις), συντελώντας παράλληλα στην 

τόνωση της επιχειρηματικής δράσης τους μέσω της μείωσης του επιχειρηματικού 

κόστους των. Μέσω της έρευνας αυτής επιβεβαιώνεται  ότι η κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης έχει διαμορφώσει ένα οικονομικό περιβάλλον  φιλικό προς τις ξένες 

επενδύσεις ,ειδικά σε μία περίοδο όπου στη χώρα μας ή γραφειοκρατία και το 

φορολογικό σύστημα αποτελούν τροχοπέδη για τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.  

Η επιχειρηματικότητα (Luís Cabral, 2014),  όπως αντανακλάται στη βιομηχανία 

με ποσοστά του κύκλου εργασιών, είναι μια κεντρική δύναμη πίσω από την παραγωγή 

και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ωστόσο, οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών 

υποδηλώνουν ότι τα ποσοστά του κύκλου εργασιών είναι εντυπωσιακά ανεξάρτητα από 

τα λειτουργικά εμπόδια των επιχειρήσεων . Η Σιγκαπούρη παραδείγματος χάριν , μία 

από τις πιο ευκόλως προσβάσιμες χώρες στον κόσμο για τη σύσταση επιχειρήσεων, έχει 

το ίδιο ποσοστό κύκλου εργασιών συνολικής βιομηχανίας με το Ουζμπεκιστάν, μια 

χώρα όπου η είσοδος των επιχειρήσεων για σύσταση είναι δυσκολότερη. Ο L. Cabral 

προτείνει σε αυτό το παζλ μία λύση η οποία είναι εμφανής και έγκειται στην επίδραση 

των εμποδίων επιχειρηματικής βιωσιμότητας, πού όπως και τα εμπόδια εισόδου για 

επιχειρηματική σύσταση, είναι υψηλότερα στο Ουζμπεκιστάν  από ότι στη Σιγκαπούρη.  

Με άλλα λόγια, ο L. Cabral  προτείνει ότι βάσει παρόμοιων ποσοστών κύκλου 

εργασιών, η Σιγκαπούρη σε σχέση με το Ουζμπεκιστάν, χαρακτηρίζεται από  ένα 



[15] 
 

«καλό» «κύκλο εργασιών», ενώ το Ουζμπεκιστάν χαρακτηρίζεται από ένα «κακό» 

«κύκλο εργασιών».  

Πιο αναλυτικά, ο L. Cabral εφαρμόζει ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, σε 

τυχαίο δείγμα 166 βιομηχανιών από διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνονται η Σιγκαπούρη και το Ουζμπεκιστάν, με μεταβλητές:  

1. την εκούσια και ακούσια έξοδος μιας βιομηχανικής εταιρείας 

2. τον κύκλο εργασιών των εταιρειών .  

Από πολιτική άποψη, η ανάλυση του δείχνει ότι ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας 

δεν είναι καλός: α) στόχος πολιτικής, β) δείκτης της επιτυχίας της πολιτικής. Αντίθετα, 

τα επιχειρηματικά εμπόδια αποτελούν σαφώς κακό παράγοντα για την παραγωγικότητα 

της βιομηχανίας, γιατί: 

1. είτε μειώνουν το επίπεδο του «καλού» κύκλου εργασιών δηλ. μειώνουν τον 

κύκλο εργασιών των εταιρειών υψηλής παραγωγικότητας,  

2. είτε αυξάνουν το επίπεδο των «κακού» κύκλου εργασιών, δηλ. αυξάνουν τον 

κύκλο εργασιών των εταιρειών χαμηλής παραγωγικότητας. 

Είναι σαφές ότι μια οικονομία όπως η Σιγκαπούρη, με πολύ μικρά εμπόδια 

επιχειρηματικότητας, μπορεί να έχει το ίδιο ποσοστό βιομηχανικού κύκλου εργασιών 

με το Ουζμπεκιστάν, η οποία τελευταία, λόγω του εθνικού θεσμικού πλαισίου της έχει 

θεσπίσει πολύ υψηλά εμπόδια σύστασης και βιώσιμης επιχείρησης. Ωστόσο, η φύση 

του βιομηχανικού κύκλου εργασιών είναι πιθανό να είναι πολύ διαφορετική σε αυτές 

τις δύο οικονομίες. Ο βιομηχανικός κύκλος εργασιών στη Σιγκαπούρη αντιστοιχεί κατά 

κύριο λόγο σε  επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας οι οποίες αντικαθιστούν τις 

επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγικότητα («καλός» κύκλος εργασιών»). Αντίθετα, ο 

βιομηχανικός κύκλος εργασιών στο Ουζμπεκιστάν αντιστοιχεί κυρίως στην ακούσια 

έξοδο επιχειρήσεων υψηλής παραγωγικότητας («κακός» κύκλος εργασιών). 

Οι Dimitrova και Lakatos (2014) δημοσίευσαν μία  μελέτη σχετικά με την  

εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών 

συναλλαγών, μεταξύ Ε.Ε. και Σιγκαπούρης. Στην εν λόγω μελέτη τους εφάρμοσαν 

Προσομοιωτικό Μοντέλο Δυναμικής Γενικής Ισορροπίας του κλάδου των Διακριτών 

Μαθητικών επιλέγοντας δείγμα ετήσιων μακροοικονομικών στοιχείων 134 χωρών , 

μεταξύ των οποίων ήταν :  E.E. των 27 τότε κρατών μελών, Σιγκαπούρη , Η.Π.Α., 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Κορέα, με έτος βάσης-αναφοράς το 2007 . 

Εφαρμόζοντας το εν λόγω μοντέλο διακριτών μαθηματικών, έγινε πρόβλεψη της 

αλληλεπιδρώμενης παγκόσμιας  μακροοικονομικής κατάστασης των υπό μελέτη χωρών 

έως και το 2025 σε 14 κυρίους τομείς εθνικής οικονομίας.  
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Οι τομείς αυτοί αφορούν τους παρακάτω κλάδους :  

1. Γεωργία και ορυκτά 

2. Καπνός και ποτά 

3. Πρωτογενή προϊόντα ενέργειας 

4. Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας 

5. Υφαντουργία 

6. Ενέργεια 

7. Χημικά 

8. Βιομηχανία μέσης  τεχνολογίας 

9. Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας 

10. Ηλεκτρονική 

11. Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

12. Κρατικές υπηρεσίες 

13. Άλλες  εμπορικές υπηρεσίες 

14. Μεταφορά 

 

Η προσομοίωση κατέδειξε ότι η κατάργηση των δασμών μεταξύ της Ε.Ε. και 

Σιγκαπούρης έως κα το  2025  θα σημειώσει γενικά σταθερή ανοδική πορεία τόσο στον 

εξαγωγικό όσο και στον εισαγωγικό κλάδο των αμφοτέρων μερών. Εξαιρέσεις ανοδικής 

εξαγωγικής πορείας κατά κλάδο στη Σιγκαπούρη θα έχουν :  

 Οι Κρατικές Υπηρεσίες θα συρρικνωθούν κατά 3 εκ. ευρώ (-1,83%) 

 Η Μεταφορά θα συρρικνωθεί κατά 14,5 εκ. ευρώ (0,36%)Στη Σιγκαπούρη , οι 

κλάδοι που θα σημειώσουν  την μεγαλύτερη εξαγωγική άνοδο, έως το 2025, 

όπως διαφαίνεται σε αυτή την έρευνα, θα είναι:  

1. Τα Χημικά κατά 2.142 τρις ευρώ 

2. Άλλες εμπορικές υπηρεσίες κατά 800 εκ. ευρώ 

3. Μηχανολογικός εξοπλισμός κατά  202 εκ. ευρώ. 

4. Πρωτογενή προϊόντα ενέργειας κατά 160 εκ. ευρώ 

5. Ηλεκτρονική κατά 134 εκ. ευρώ 

 

Το 2014 διεξήχθη μελέτη της περιφερειακής ολοκλήρωσης της χρηματιστηριακής 

αγοράς στη Σιγκαπούρη μέσω της εφαρμογής στατιστικής πολυμεταβλητής ανάλυσης 

(Teulonetal. 2014).  
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Στη μελέτη αυτή  επιλέχτηκε τυχαίο δείγμα μηνιαίων αποδόσεων μετοχών  εισηγμένων 

εταιριών στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης προερχόμενες από 5 χώρες της ASEAN 

(Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϋλάνδη, Φιλιππίνες και Σιγκαπούρη) βάσει περιόδου 

αναφοράς από το  31/3/1996 έως 31/3/2010. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης ανάλυσης 

αποδεικνύουν ότι παρόλο που το εμπόριο αυξάνεται στη Σιγκαπούρη, οι αποδόσεις των 

μετοχών στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης είναι χαμηλές λόγω τοπικών 

χρηματοοικονομικών παραγόντων-εμποδίων. 

 

 

 

 

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη των Σιγκαπουριανών εταιρειών μέσω διαδικτύου, 

διερευνήθηκε από τον (SitiRosmaini etal. 2014) Η μελέτη τους σκόπευε να διερευνήσει 

και εξακριβώσει το κατάλληλο χρονικό διάστημα στο οποίο οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην εταιρική ιστοσελίδα αλλάζουν στατιστικά σημαντικά.  

Για τον παραπάνω σκοπό,  με απλή τυχαία δειγματοληψία, επιλέχθηκαν συνολικά 

250 κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες , δηλ. 50 από πέντε χώρες αντίστοιχα, δηλαδή των 

ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Σιγκαπούρης, της Ταϊλάνδης, της Μαλαισίας . Οι 

50 κορυφαίες εισηγμένες εταιρίες κάθε χώρας που συμμετέχει στο δείγμα, επιλέχθηκαν 

ως οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες στις αντίστοιχες χώρες τους. Η λίστα των 50 κορυφαίων 

εταιρειών από τις ΗΠΑ,  ελήφθη από το περιοδικό Fortune 500, το οποίο κατατάσσει 

τις εταιρείες με βάση την ετήσια έσοδά τους.  
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Για τις άλλες χώρες, οι κατάλογοι των εταιριών αυτών ελήφθησαν με βάση την 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία ελήφθησαν μέσω του 

συνδέσμου τους προς τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων χρηματιστηρίων που είναι 

εισηγμένες. Για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, οι διευθύνσεις ιστοσελίδων λήφθηκαν από 

την ιστοσελίδα του CNN Money. Έτσι, για τον έλεγχο των στατιστικών υποθέσεων 

χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά μη παραμετρικά μοντέλα : α) του Wilcoxontest , και 

β) των Kolmogorov–Smirnovtest.  

Η μελέτη αυτή περιελάμβανε την προσεκτική εξέταση των στοιχείων χρονικού 

διαστήματος εντός διαστημάτων 9 και 18 εβδομάδων. Τα τελικά αποτελέσματα έδειξαν  

ότι υπάρχουν εταιρείες με σημαντικές αλλαγές στις πληροφορίες που αναρτούν στην 

ιστοσελίδα τους εντός του διαστήματος των πρώτων 9 εβδομάδων, γεγονός που 

αποδεικνύει την στατιστική σημαντικότητα της προβολής και ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου από τις πρώτες 9 εβδομάδες, ειδικότερα στις 

αναπτυγμένες χώρες όπως είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σιγκαπούρη. Πιο 

συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη, η επιχειρηματική προβολή μέσω διαδικτύου 

αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική: 

1. κατά 96% ως προς την πρακτική σχεδίασης-αισθητικής  της ιστοσελίδας της 

στις πρώτες  9 εβδομάδες , 

2. κατά 98% ως προς την πρακτική ανάρτησης μη οικονομικού περιεχομένου 

στην εταιρική ιστοσελίδα , στις επόμενες 9 εβδομάδες , δηλ. από την 10η έως 

και την 18η εβδομάδα. 

3. κατά 83% ως προς την πρακτική σχεδίασης-αισθητικής  της ιστοσελίδας της 

στις επόμενες 9 εβδομάδες , δηλ. από την 10η έως και την 18η εβδομάδα. 

 

Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι και οι ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Σιγκαπούρη θα πρέπει να  επιδιώξουν την ανάρτηση βασικών 

πληροφοριών και στοιχείων στην αντίστοιχη ιστοσελίδα τους.  

Επίσης,  το 2015 οι AlmukhtarAl-Abri και HamidBaghestani (2015) 

δημοσίευσαν την έρευνα τους σχετικά με τις ξένες επενδύσεις και την μεταβλητότητα 

του πραγματικού επιτοκίου συναλλαγματικής ισοτιμίας στις αναδυόμενες χώρες της 

Ασίας .Η έκθεσή τους διερευνά εάν η μεγαλύτερη ξένη επένδυση μειώνει την αστάθειά 

της πραγματικού επιτοκίου συναλλαγματικής ισοτιμίας σε οκτώ αναδυόμενες ασιατικές 

χώρες.  
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Για την μέτρηση των ξένων επενδύσεων χρησιμοποιούνται τα εξής 

μακροοικονομικά μεγέθη: α) οι άμεσες ξένες επενδύσεις, β) οι ξένες επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου σε μετοχές, και γ) το εξωτερικό χρέος.  

Το τυχαίο δείγμα που χρησιμοποίησαν αποτελείται από οκτώ αναδυόμενες 

ασιατικές χώρες, δηλ. : η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη 

Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και την Ταϊλάνδη.  

Οι χώρες αυτές είναι μεταξύ των 20 μεγαλύτερων χωρών του κόσμου στην 

υποδοχή ξένων επενδύσεων τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διατηρώντας κατά μέσο όρο, 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις τους, στο 20% των παγκόσμιων άμεσων ξένων 

επενδύσεων. 

Τα ευρήματά τους, διά της χρησιμοποίησης του οικονομετρικού μοντέλου των 

χρονολογικών σειρών , αποδεικνύουν, για την περίοδο 1980-2011,ότι τα μεγαλύτερα 

αποθέματα ξένων  υποχρεώσεων μειώνουν την μεταβλητότητα του πραγματικού 

επιτοκίου της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Κίνα, στην Ινδία, στη Μαλαισία, στη 

Σιγκαπούρη και στη Νότια Κορέα. Στη βελτίωση τόσο των μακροοικονομικών 

πολιτικών όσο κα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους 

κινδύνους που συνδέονται με διάφορα είδη των ξένων επενδύσεων, συντελούν 

δραστικά οι παρακάτω μεταβλητές : 

 ο βαθμός της οικονομικής ανάπτυξης, 

 η δημοσιονομική πολιτική, 

 η μεταβλητότητα του πληθωρισμού (ως υποκατάστατο για τη μακροοικονομική 

σταθερότητα και τη θεσμική ποιότητα), 

 το επίπεδο των επίσημων αποθεμάτων ξένων περιουσιακών στοιχείων,  

 καθώς και η νομισματική πολιτική.  

 

Όπως διαφαίνεται από τα  στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας παρατηρείται αύξηση των 

δημοσίων εσόδων κατά 13% το 2011 χωρίς να υπολογίζονται τα έσοδα από επενδύσεις 

και τοκοχρεολύσια. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ανάπτυξη έργων υποδομής , θεωρώντας  ότι με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί η 

περιοχή και θα προσελκυσθεί το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Το γεγονός αυτό 

συντέλεσε στην αύξηση των κυβερνητικών δαπανών, οι οποίες άγγιξαν περίπου το 11,4 

%  (Σιγκαπούρη, Ετήσια  Έκθεση,  2012)  
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Με βάση τις συγκεκριμένες οικονομικές αναφορές, διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει 

μείωση του ισοζυγίου οικονομικών συναλλαγών, ενώ, επίσης σημειώθηκε αύξηση του 

εμπορικού πλεονάσματος. Τα διακινούμενα στο εξωτερικό κεφάλαια παραμένουν 

σταθερά εξαιτίας της στρατηγικής των τοπικών εταιρειών να προβαίνουν σε διαρκείς 

επενδύσεις. Τα συναλλαγματικά αποθέματα το 2011 ανέρχονταν στα 237.7δις δολάρια 

ΗΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνουν και τα  αποθέματα σε χρυσό. 

 Όπως φαίνεται στην Ετήσια έκθεση του 2012, η χώρα αμέσως μετά την 

ανεξαρτησία της επέτρεψε τη διείσδυση ξένων επενδυτών. Η οικονομική πολιτική της 

Σιγκαπούρης και η στάση τους απέναντι στις ξένες επιχειρήσεις διευκολύνει την 

προώθηση ξένων επενδύσεων σε ποικίλους τομείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 

Σιγκαπούρη λειτουργούν ακόμη και ξένοι τραπεζικοί οργανισμοί.   

Με βάση στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της Σιγκαπούρης την χρονική 

περίοδο του 2011 το κατά κεφαλή εισόδημα της Σιγκαπούρης άγγιξε τα 59.000 

δολάρια. Στην περιοχή αυτή δραστηριοποιούνται 65 περίπου ξενοδοχεία τεσσάρων και 

πέντε αστέρων αλλά και 80 εμπορικά κέντρα, που συντελούν στην οικονομική 

ανάπτυξη της Σιγκαπούρης. Αναπτυγμένος είναι, τέλος, ο επιχειρηματικός τουρισμός, 

που δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή.   

 Όλα αυτά τα στοιχεία ερμηνεύουν τους λόγους επιλογής της Σιγκαπούρης για τη 

δραστηριοποίηση ξένων αλλά και αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων. Αναλύοντας  το 

ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο και  μελετώντας το περιεχόμενο  αυτών των ερευνών 

μπορεί να ερμηνευθεί η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων και να αξιολογηθεί η 

δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης  τους, η οποία εξαρτάται από το αν οι ηγετικές τους 

ομάδες έχουν μελετήσει με ακρίβεια το οικονομικό περιβάλλο0ν της Σιγκαπούρης. .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η  συγκεκριμένη εργασία έχει οργανωθεί με της μέθοδο της βιβλιογραφικής  

ανασκόπησης. Πιο συγκεκριμένα αντλούνται πληροφορίες από σύγχρονους μελετητές, 

προκειμένου να ερμηνευθεί και να αξιολογηθεί το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον της 

περιοχής της Σιγκαπούρης., που αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους 

πόλους έλξης για τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο. Επιπλέον, με την αξιοποίηση των 

βιβλιογραφικών πηγών αλλά και στοιχείων από Διεθνείς και Ελληνικούς θεσμικούς  

φορείς αναλύεται και ερμηνεύεται η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή 

αγορά της Σιγκαπούρης.  

Παρόλο, που η Σιγκαπούρη απέχει πολλά χιλιόμετρα από τη χώρα οι 

υπάρχουσες στη συγκεκριμένη περιοχή οικονομικές συνθήκες και η φιλική 

κυβερνητική πολίτική προς τις ξένες επιχειρήσεις ωθούν πλέον πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις στην επιλογή δραστηριοποίησης τους στην αγορά της Σιγκαπούρης, 

διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το καταναλωτικό τους κοινό και διαμορφώνοντας τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη τους. 

Η ανάπτυξη της εργασίας αρχίζει με την επισκόπηση των βιβλιογραφικών 

αναφορών στο οικονομικό περιβάλλον της Σιγκαπούρης και στη δραστηριοποίηση 

ελληνικών και ξενών επιχειρήσεων στον χώρο αυτό. Όπως αποδεικνύεται, η μετατροπή 

της Σιγκαπούρης σε ένα  από τα μεγαλύτερα διεθνή εμπορικά κέντρα έχει προσελκύσει 

το ενδιαφέρον πολλών μελετητών για τους λόγους ανάπτυξης της συγκεκριμένης 

περιοχής και τους παράγοντες, που διευκολύνουν την ευκολότερη και αειφόρο 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας που 

ακολουθείται για την οργάνωση της έρευνας, στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται το οικονομικό 

περιβάλλον της Σιγκαπούρης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι οικονομικές συνθήκες 

που επικρατούν στην περιοχή και ερμηνεύεται το φορολογικό και νομοθετικό πλαίσιο, 

που διευκολύνει τη διαρκή διείσδυση στην αγορά της Σιγκαπούρης ξενών 

επιχειρήσεων.  

Στο 4ο κεφάλαιο μελετώνται, αναλύονται, ερμηνεύονται και αξιολογούνται σε 

θεωρητικό επίπεδο οι στρατηγικές διεθνοποίησής, που ακολουθούν αρκετές 

επιχειρήσεις. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και με συνθήκες οικονομικής 

ασφυκτικής πίεσης είναι φυσικό οι επιχειρήσεις να αναζητούν λύσεις διεύρυνσης του 

καταναλωτικού κοινού τους και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. 
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Για αυτό  στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ακολουθούμενες 

πρακτικές και αξιολογείται η εφαρμογή τους. Στο 5ο  κεφάλαιο εξειδικεύονται οι 

στρατηγικές διεθνοποίησης και αναλύονται οι στρατηγικές, που ακολουθούν οι 

ελληνικές  επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις στρατηγικές, προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν την ελληνική γραφειοκρατία και τις βαθύτατες συνέπειες της 

οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών. Μέσα από βιβλιογραφική μελέτη των 

δράσεων τους διαπιστώνεται ότι οι στρατηγικές διεθνοποίησης που ακολουθούνται από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις εξαρτώνται από το όραμα, την κουλτούρα τους και την 

ευρύτερη θέση τους στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την 

παράθεση  και αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπερασμάτων, που επιβεβαιώνουν τη 

σπουδαιότητα της διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 

Σιγκαπούρης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

3.1 Παρουσίαση Οικονομικού Περιβάλλοντος  Σιγκαπούρης 

 

Η Σιγκαπούρη αποτελεί ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό κέντρο, λόγω της διασταύρωσης 

των διεθνών εμπορικών οδών καθώς και της διασταύρωσης της Ανατολής με τη Δύση. 

Η ανάπτυξη τη βασίζεται στην υιοθέτηση ενός οικονομικού μοντέλου, που δίνει 

έμφαση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και στα ακίνητα. Κύριο χαρακτηριστικό της 

Σιγκαπούρης είναι η χαλαρή νομισματική πολιτική, η οποία διευκολύνει τις διάφορες 

οικονομικές συναλλαγές. Σήμερα αποτελεί την ακριβότερη πόλη σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ενώ αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες από όλη την υφήλιο. Αποτελεί, 

επίσης, το τέταρτο μεγαλύτερο κέντρο ανταλλαγής συναλλάγματος μετά το Λονδίνο, τη 

Νέα Υόρκη και το Τόκιο.  

Στο πλαίσιο της εθνικής της οικονομίας, διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια 

χαμηλό το ποσό των βραχυπρόθεσμων βασικών επιτοκίων, ενώ στο 1.8 % κυμαίνεται η 

ανεργία, παρόλο που η χώρα αποτελεί χώρο έλξης για πολλούς μετανάστες.  Η τιμή των 

βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα την 

αύξηση του ιδιωτικού χρέους ως προς το ΑΕΠ. Στα πλαίσια αυτά, το δημόσιο και 

ιδιωτικό χρέος της αγγίζει το 382%, κατατάσσοντας τη Σιγκαπούρη στην τρίτη θέση σε 

διεθνές επίπεδο, μετά την Ιρλανδία και την Ιαπωνία.  

Η Σιγκαπούρη προχωρεί σε εξαγωγές διαφόρων εγχώριων παραγόμενων 

προϊόντων, ενώ η Ινδονησία, η Μαλαισία, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ αποτελούν τους 

κυριότερους εμπορικούς εταίρους της. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται περίπου 300 

βιομηχανικές μονάδες , ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός .πετρελαϊκών αποθηκευτικών 

χώρων και διυλιστηρίων. Επιπλέον, το λιμάνι Keppel έχει τις περισσότερες 

εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης σε διεθνές επίπεδο, καθώς καθημερινά διακινούνται 

91.00 εμπορευματοκιβώτια από περίπου 60 πλοία ,μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

που φτάνουν σε αυτό. . Το λιμάνι αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της 

Σιγκαπούρης, καθώς  με τις διεθνείς δραστηριότητες του την έχει οδηγήσει στην πρώτη 

θέση της παγκόσμιας οικονομίας.  

Στη Σιγκαπούρη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και προστασία της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας, η οποία . συμβάλλει σήμερα περίπου 7% στο ΑΕΠ της Σιγκαπούρης, και 

10% σε ευρύτερες υπηρεσίες της περιοχής.  
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Η κυβερνητική πολιτική που εστιάζει το ενδιαφέρον της  στην προστασία των 

ναυτιλιακών εταιρειών και των μεταφορών, έχει δώσει ώθηση στην προσέλκυση ξένων 

επενδυτών, που θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την εθνική της οικονομία.  

Στην περιοχή της Σιγκαπούρης δραστηριοποιούνται πλέον πολλές ξένές 

επιχειρήσεις, καθώς δεν απαιτείται η έγκριση της κυβέρνησης για τους αλλοδαπούς που 

προτίθενται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη Σιγκαπούρη, ενώ  επιτρέπεται η 

100% ξένη ιδιοκτησία επιχειρήσεων. Υπάρχουν όμως μερικές εξαιρέσεις, όπως οι 

τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία απαιτούν έγκριση από τη 

Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (Monetary Authority of Singapore - MAS) για 

επιχειρηματικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.  

Οι ξένες επενδύσεις επιτρέπονται, σε επαρκή βαθμό  και τα κεφάλαια μπορούν 

να διακινούνται ελεύθερα μέσα και έξω από τη χώρα. Ο Οργανισμός που παρακολουθεί 

τα απαιτούμενα περί Εταιρικών Πράξεων-Νόμων (Companies Act - CA) είναι η 

Λογιστική και Εταιρική Ρυθμιστική Αρχή (Accounting & CorporateRegulatory 

Authority - ACRA). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα γενικό διάγραμμα των ειδών επιχειρηματικών 

μορφών που μπορούν να ιδρυθούν στη Σιγκαπούρη (Enter Asia Information Services 

Pte Ltd, 2015) :  

 

 

Διάγραμμα 1 – Είδη Νομικών Μορφών Επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.entersingaporebusiness.info/Business_Forms_Singapore.php&usg=ALkJrhhzb_p54G_Kizp1axSTmACgvRvNFw
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Με βάση το Διάγραμμα 1 παρατηρούμε ότι πέντε είδη επιχειρήσεων υφίστανται νομικά 

βάσει των κανόνων εταιρικού δικαίου και μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη 

Σιγκαπούρη: 

 Ατομική Επιχείρηση 

 Προσωπική Εταιρεία, η οποία υποδιαιρείται σε Ετερόρρυθμη και Ομόρρυθμη 

Εταιρεία. 

 Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία υποδιαιρείται σε Ανώνυμη Μη-Εισηγμένη και 

Ανώνυμη Εισηγμένη Εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης. 

 Υποκατάστημα Εταιρείας που έχει έδρα εκτός της Σιγκαπούρης. 

 Γραφείο Αντιπροσώπου αλλοδαπής Εταιρείας, του οποίου ο συστατικός σκοπός 

είναι μη κερδοσκοπικός και μη εμπορικός (π.χ. διεξαγωγή ερευνών αγοράς στη 

Σιγκαπούρη, παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μεταξύ των κεντρικών 

γραφείων της αλλοδαπής εταιρείας και των τοπικών πρακτόρων-συνεργατών 

της, πελατειακή υποστήριξη, διαμεσολάβηση στη συμφωνία διαπραγματεύσεων 

της αλλοδαπής εταιρείας με τοπικούς φορείς, κ.α.) 

Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς του 4ου τριμήνου 2014 της διακεκριμένης 

Σιγκαπουριανής Εταιρείας Επιχειρηματικών Συμβούλων και Ορκωτών Ελεγκτών 

και Λογιστών, «Hawksford Singapore PTE LTD» (Hawksford Singapore PTE LTD, 

2014), στη Σιγκαπούρη σήμερα , σύμφωνα με το διάγραμμα 2,  τα μερίδια αγοράς 

των διάφορων εταιρικών μορφών, είναι τα ακόλουθα : 

1) To 46,7% του μεριδίου της Σιγκαπουριανής Αγοράς αντιπροσωπεύουν οι 

Ατομικές Επιχειρήσεις. 

2) To 4% αντιπροσωπεύουν οι Ετερόρρυθμες και το 1% οι Ομόρρυθμες 

Εταιρείες. 

3) Το 45,4% αντιπροσωπεύουν οι Ανώνυμες Μη-Εισηγμένες Εταιρείες. 

4) Μόλις το 0,24% αντιπροσωπεύουν οι Ανώνυμες Εισηγμένες Εταιρείες. 
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Διάγραμμα 2 – Τα Μερίδια Αγοράς των Εταιρικών Μορφών στη Σιγκαπούρη 

Η  Σιγκαπούρη συνιστά πόλο έλξης φορολογικών κινήτρων δυνητικών επενδυτών, για 

αυτό τα τελευταία χρόνια εισέρχονται ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διαφόρων 

συμφερόντων στην Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη αναφέρεται συχνά ως το κορυφαίο 

παράδειγμα των χωρών που συνεχίζει να μειώνει τους συντελεστές φορολογίας 

εισοδήματος και αυξάνει διάφορα φορολογικά κίνητρα για να προσελκύσει νέους ή και 

να συγκρατήσει υφιστάμενους αλλοδαπούς επενδυτές. Σε αυτή τη χώρα εφαρμόζεται το 

σύστημα ενιαίου φόρου στο συνολικό κατ’ αποκοπήν εταιρικό εισόδημα.  

Τα αποτελεσματικά ποσοστά φορολογίας τα οποία είναι από τα χαμηλότερα 

στον κόσμο, καθώς και γενικά το φιλικό προς την επιχείρηση νομικό και εμπορικό 

περιβάλλον της Σιγκαπούρης, συνιστούν τους δύο σημαντικότερους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην προσέλκυση νέων ξένων επενδυτικών 

κεφαλαίων στη χώρα-πόλη αυτή.  

Πιο συγκεκριμένα, από την 1 Ιανουαρίου 2003, η Σιγκαπούρη υιοθέτησε το 

ενιαίο σύστημα φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, το οποίο σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει διπλή φορολόγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς. Συνεπώς ο φόρος που 

καταβλήθηκε από μια εταιρεία επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματός του είναι 

ο τελικός φόρος, και όλα τα μερίσματα που καταβάλλονται από μια εταιρεία στους 

μετόχους της απαλλάσσονται από περαιτέρω φορολογία. Επίσης δεν υπάρχει φόρος 

υπεραξίας στη Σιγκαπούρη. Παραδείγματα κεφαλαιακών κερδών από εξοικονόμηση-

αποφυγή φόρου είναι τα κέρδη από την πώληση των παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

τα κέρδη από ξένο συνάλλαγμα στις συναλλαγές κεφαλαίων, κ.λ.π.  
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Στην προσέλκυση ξένων επενδυτών στη Σιγκαπούρη σημαντικό ρόλο παίζει και 

το νομοθετικό και φορολογικό σύστημα. Το δικαστικό σύστημα μπορεί να επιβάλει την 

ισχύ και εφαρμογή των  εμπορικών συμβάσεων, όταν δημιουργούνται εμπορικές 

διαφορές πώλησης σχετιζόμενες με την ποιότητα του εμπορευόμενου προϊόντος ή της 

εμπορευόμενης υπηρεσίας.  

 

 

 

Η δικαστική εξουσία της Σιγκαπούρης ξεκίνησε να εφαρμόζει ένα νέο σύστημα 

ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό της 

διαδικασίας εκδίκασης υποθέσεων  και στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 

Το νέο αυτό σύστημα επιτρέπει στους διαδίκους να αρχειοθετούν τις υποθέσεις τους σε 

απευθείας σύνδεση, επιτρέποντας στα δικαστήρια να κρατούν  ενήμερους τους 

διαδίκους και τους αντίστοιχους δικηγόρους ανά πάσα στιγμή σχετικά με τις 

υποθέσεις τους μέσω e-mail, μηνυμάτων κειμένου και ειδοποιήσεων κειμένου, ενώ 

ακόμη μπορούν να διαχειρίζονται τις ημερομηνίες ακροάσεως και, τέλος,  να 

διεκπεραιώνουν τις δίκες μέσω τηλε-ακροάσεως 

Μια εταιρεία θεωρείται ως ημεδαπή στη Σιγκαπούρης,  αν ο έλεγχος και η 

διαχείριση της επιχείρησης ασκείται στη Σιγκαπούρη. Φυσικά ο όρος «έλεγχος και 

διαχείριση» δεν ορίζεται ρητά από τις αρχές, αλλά θεωρείται γενικά αποδεκτό ότι ο 

όρος αυτός αναφέρεται στο ότι η απόφαση χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Διοικητικού 

Συμβουλίου υφίστανται εντός της Σιγκαπούρης. Σε γενικές γραμμές, μια εταιρεία 

θεωρείται αλλοδαπή στη Σιγκαπούρη, αν οι διευθυντές διοικούν, ελέγχουν την 

επιχείρηση και συμμετέχουν σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της 

Σιγκαπούρης.  
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Το ίδιο ισχύει ακόμη και στα κατώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρίας,  εκτός 

της συγκεκριμένης χώρας. Η έδρα μιας εταιρείας μπορεί να αλλάξει από το ένα έτος 

στο άλλο, ανάλογα με τις περιστάσεις.  

To υποκατάστημα μίας ξένης εταιρείας στη Σιγκαπούρη, γενικά δεν 

αντιμετωπίζεται ως φορολογική έδρα της δεδομένου ότι ο έλεγχος και η διαχείριση 

ασκείται από την μητρική εταιρεία στο εξωτερικό. Η φορολογική βάση για μια ημεδαπή 

εταιρία και η αλλοδαπή εταιρία είναι γενικά η ίδια με εξαίρεση ορισμένες παροχές,  που 

είναι διαθέσιμες για τις ημεδαπές εταιρίες (Hawksford Singapore PTE LTD, 2015). 

Αυτές οι παροχές  περιλαμβάνουν τα εξής :   

 Μία ημεδαπή εταιρεία της Σιγκαπούρης μπορεί να απαλλαχθεί από τον φόρο 

εισοδήματος όταν πρόκειται για νεοφυής επιχείρηση. 

  Μια ημεδαπή εταιρεία της Σιγκαπούρης μπορεί να απαλλαχθεί από το φόρο 

εισοδήματος επί των μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης, επί των κερδών σε 

ξένο υποκατάστημα, επί το εισόδημα υπηρεσιών αλλοδαπής προέλευσης 

δυνάμει του άρθρου 13 (8) του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος της 

Σιγκαπούρης.  

 Μια εταιρία που εδρεύει στη  Σιγκαπούρη δικαιούται φορολογικά οφέλη που 

απορρέουν από την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Συμφωνιών (Avoidance 

of Double Taxation Agreements - DTA) που έχει συνάψει η Σιγκαπούρη με 

άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.  

Στο επενδυτικό περιβάλλον, κορυφαίες οικονομίες από άποψη δυναμικότητας 

θεωρούνται η Σιγκαπούρη, η Φιλανδία και η Γαλλία.  Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η δυναμικότητα ανά χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.   

  

 
                                              Πίνακας 1 : Κορυφαίες οικονομίες  

http://www.accountancygreece.gr/wp-content/uploads/2013/07/%CE%9D%CE%95%CE%9F-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D2.png
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|Οι γενικές φορολογικές απαλλαγές που παρέχονται σήμερα σε ημεδαπές εταιρίες στη 

Σιγκαπούρη. Είναι οι εξής :  

 0% φόρος επί των S $ 100.000 φορολογητέο εισόδημα 

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι 0% για το πρώτο S $ 100.000 

φορολογητέο εισόδημα και συγχρόνως για κάθε ένα από τα τρία πρώτα έτη 

υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων για μια νεοσυσταθείσα εταιρεία που 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1) Να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Σιγκαπούρη 

2) Να έχει φορολογική έδρα στη Σιγκαπούρη 

3) Δεν έχει περισσότερους από 20 μετόχους, εκ των οποίων ένας μέτοχος 

μπορεί να κατέχει τουλάχιστον το 10 % των μετοχών 

 8,5% φόρος επί του φορολογητέου εισοδήματος της μέχρι S $ 300.000 

Όλες οι ημεδαπές εταιρείες της Σιγκαπούρης μπορούν μερικώς να τύχουν 

φοροαπαλλαγής που μεταφράζεται ουσιαστικά σε φορολογικό συντελεστή 

περίπου 8,5% επί του φορολογητέου εισοδήματός της μέχρι S 300.000 $ 

ετησίως. Το φορολογητέο εισόδημα πάνω από S $ 300.000 θα χρεωθεί με τον 

κανονικό εταιρικό φορολογικό συντελεστή ο οποίος είναι το 17%.  

 

Σημαντικός παράγων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων θεωρείται  και η 

καταπολέμηση  της γραφειοκρατίας. Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος έπαιξε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την πολιτική 

ηγεσία της Σιγκαπούρης. Πριν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος 

μεγάλες καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους για τους επίδοξους επενδυτές. Η 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προώθησε  την ίδρυση του Bizfile και  της 

πλατφόρμας eService, για 284 ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα να 

συνδεθούν απευθείας, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής τους, ενώ λειτουργεί και 

σύστημα ανάκτησης πληροφοριών. Με την εφαρμογή αυτή επιταχύνθηκαν οι 

διαδικασίες εγγραφής των επιχειρήσεων και μειώθηκε το κόστος των επενδυτών.  
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3.2  Οικονομικές συμφωνίες Σιγκαπούρης 

Τη διείσδυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη διευκολύνουν, 

επίσης,  οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ε.Ε με την Σιγκαπούρη. Οι 

διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με τη Σιγκαπούρη ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2010. Η Ε.Ε. 

θεωρεί ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες της ASEAN αποτελούν 

βασικούς παράγοντες για την υπογραφή διεθνών συμφωνιών και στο πλαίσιο αυτό η 

Σιγκαπούρη θεωρείται ο βασικός εμπορικός στόχος της Ε.Ε.  

Πολλοί επιχειρηματίες της Ε.Ε. θεωρούν την Σιγκαπούρη δίαυλο για τη 

διείσδυση τους σε μία διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά, που καλείται να ικανοποιήσει 

περίπου 600.000.000 καταναλωτές.  

 

 

Διάγραμμα 3 – Σχέση Ε.Ε. με τη Σιγκαπούρη, ως προς το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 

Η Ε.Ε. και η Σιγκαπούρη (European Commission, 2015)   έχουν μονογράψει 

κείμενο μιας συνολικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών στις 20 Σεπτεμβρίου 2013.  

Η οικονομία της Σιγκαπούρης είναι σε πολλούς τομείς σχετικά ανοικτή στο διεθνές 

εμπόριο, και το λιμάνι της θεωρείται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα 

μεγαλύτερα στον κόσμο.  
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Στη Σιγκαπούρη έχουν ιδρυθεί 8.800 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

χρησιμοποιούν την Σιγκαπουριανή έδρα τους  ως ένα κομβικό σημείο που θα 

εξυπηρετήσει το σύνολο των πελατών που υπάγονται στην ευρύτερη περιοχή του 

Ειρηνικού Ωκεανού. Επίσης η Σιγκαπούρη αποτελεί  ένα από τους μεγαλύτερους 

εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε. στη Νοτιοανατολική Ασία. Πιο αναλυτικά : 

 Η Σιγκαπούρη είναι 15ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. (στο εμπόριο 

αγαθών) και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. στην Ένωση Κρατών 

της Νοτιοανατολικής.  

 Το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ε.Ε.-Σιγκαπούρη αυξήθηκε κατά περίπου 21% 

μεταξύ του χρονικού διαστήματος 2008-2013, ενώ οι συναλλαγές στον τομέα 

των υπηρεσιών αυξήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς, 36% μεταξύ του χρονικού 

διαστήματος 2008-2012. 

 Η Ε.Ε. έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών με τη Σιγκαπούρη. 

 Η Σιγκαπούρη είναι ένας σημαντικός προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις 

στην Ασία, καθώς και δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής της Ασίας στην Ε.Ε. 

(μετά την Ιαπωνία).Το 2012, το υφιστάμενο απόθεμα των διμερών άμεσων 

ξένων επενδύσεων μεταξύ της Ε.Ε. και της Σιγκαπούρης έφθασε € 190 

δισεκατομμύρια, έχοντας επεκταθεί με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. 

 

Πολλοί οικονομικοί μελετητές χρησιμοποιούν τη Σιγκαπούρη ως δείκτη για την 

ανάλυση της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής αλλά και ως πυλώνα μελέτης 

οικονομιών χωρών, που επιλέγουν το εξαγωγικό εμπόριο.. Ο εξαγωγικός τομέας της 

Σιγκαπούρης είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος και η συμμετοχή του στο ΑΕΠ αγγίζει 

περίπου το 60 %.  

Η περιγραφή και η ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών του οικονομικού 

περιβάλλοντος της Σιγκαπούρης αποδεικνύουν τους λόφους μετατροπής της σε ένα 

ισχυρό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξή της. .  

 

3.3 S .W.O.T Ανάλυση Οίκου Fitch 

Όπως είναι γνωστό η  S .W.O.T Ανάλυση  αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη μελέτη 

του περιβάλλοντος επιχειρήσεων, καθώς εξετάζει  τα δυνατά  και τα αδύνατα σημεία 

και τις  ευκαιρίες  και τις απειλές, που απορρέουν από το περιβάλλον του. 

 



[32] 
 

 Στην περίπτωση της Σιγκαπούρης, για να διεξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα με 

απώτερο σκοπό να γίνουν  προβλέψεις σε βάθος δεκαετίας στην περιοχή , ο Οίκος 

Fitch, εκτός από την οικονομετρική ανάλυση χρονολογικών σειρών για την πρόβλεψη 

του μέλλοντος των έργων υποδομής της Σιγκαπούρης χρησιμοποίησε και τη  S.W.O.T. 

Ανάλυση, όπως αυτή αναλύεται στη συνέχεια. Τα ευρήματα της S.W.O.T. Ανάλυσης 

των Έργων Υποδομής της Οικονομίας της Σιγκαπούρης  ήταν τα παρακάτω: 

 

Δυνατά Σημεία 

 

1. Η οικονομία της Σιγκαπούρης παραμένει σε ισχυρή θέση και είναι η πιο 

αναπτυγμένη στη Νοτιοανατολική Ασία. 

2. Οι εκτεταμένες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές παρέχουν εμπιστοσύνη και 

στηρίζουν την ανάπτυξη του τομέα.  Η Δημόσια Διοίκηση του Επενδυτικού Σχεδίου 

ύψους 44 δις αμερικάνικων δολαρίων, στο προαστιακό δίκτυο του Μετρό της 

Σιγκαπούρης αποτελεί  χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

3. Από έτος σε έτος (σε ετήσια βάση) η ανάπτυξη ξεπερνάει σε επιδόσεις τους 

παγκόσμιους δείκτες. 

4. Το επιχειρηματικό περιβάλλον υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες και  ελέγχους, 

παρέχοντας, κατά αυτό τον τρόπο εμπιστοσύνη στους επενδυτές. 

5. Οι εξαιρετικά ανεπτυγμένοι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας αποτελούν μια 

ισχυρή βάση για την κατασκευή έργων υποδομής. 

6. Η Σιγκαπούρη διαθέτει ένα σχετικά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

 

Αδυναμίες 

 

1. Η Σιγκαπούρη έχει μια ώριμη αγορά υποδομών που λειτουργεί σε μικρότερο 

ποσοστό σε σχέση την κατασκευαστική βιομηχανία των ακολούθων αναπτυγμένων 

κρατών: Καναδάς, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Χονγκ 

Κονγκ, Ταϊβάν, Ισραήλ, Ιαπωνία, και Αυστραλία . 

2. Οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης και το λιανικό εμπόριο μόλυβδου εξακολουθούν  να 

είναι πολύ ευαίσθητες σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η παγκόσμια 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

3. Η εξάρτηση της Οικονομίας της Σιγκαπούρης από τις εισαγωγές ενέργειας και τις 

αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων δημιουργεί αβεβαιότητα για τον προσδιορισμό 

του κόστους των εισροών κατασκευής. 
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Ευκαιρίες 

 

1. Αγορές του εξωτερικού, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, θα παρέχουν 

στις τοπικές επιχειρήσεις ευκαιρίες για να αποφύγουν τη δραστική κάμψη των 

εσόδων τους. 

2. Η κυβέρνηση εργάζεται για να βελτιώσει τη χώρα ως προς τις υπηρεσίες και το 

συγκοινωνιακό δίκτυο, τα οποία θα συμβάλλουν στη στήριξη μελλοντικών έργα 

υποδομής. 

3. Η σαφής πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει τη Σιγκαπούρη  σε περιφερειακό 

κόμβο πράσινης ενέργειας θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. 

4. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να διπλασιάσει το σύστημα του Μετρό της πόλης-κράτους, 

καθώς και να μεταφέρει τη μεγάλη αεροπορική βάση και το σημαντικό 

διαμετακομιστικού κέντρο της, σε άλλο σημείο εντός Σιγκαπούρης, μέχρι και το 

2030. 

5. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για επένδυση ύψους 450 εκατομμυρίων SGD το 2015, 

μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου Κατασκευής Παραγωγικότητας και 

Ανάπτυξης, για να επιταχύνει τη δημιουργία δυνητικών έργων υποδομής. 

 

Απειλές 

 

1. Οι ανταγωνίστριες χώρες χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα η Κίνα, απειλούν \τις 

εξαγωγές της μεταποιητικής βιομηχανίας της Σιγκαπούρης. Αυτό θα μπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις σε υποδομές σε νέες μονάδες παραγωγής. 

2. Γεγονότα, όπως η αύξηση των τιμών των ακινήτων,  καταδεικνύουν την ήδη 

παρατηρούμενη αστάθεια που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά έργων 

υποδομής. 

3. Το κανονιστικό περιβάλλον στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, παραμένει 

στο σύνολό του πολύ χαμηλό, για να είναι σε θέση να αναπτύξει πρότυπα που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την βαθμολόγηση της Σιγκαπούρης ως Οικονομία από 

τον Οίκο Fitch. 

4. Υπάρχει μία σχετικά κορεσμένη και ώριμη αγορά που μπορεί να προσελκύσει 

προοπτικές επενδύσεων από γειτνιάζουσες υπανάπτυκτες χώρες-επενδυτές. 

 

 



[34] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  :  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

4.1 Ορισμός –  Λόγοι - Μορφές στρατηγικής διεθνοποίησης  

H επιχειρηματική στρατηγική αφορά κάθε ανεξάρτητη επιχείρηση,  που, 

δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο ή την κάθε επιχείρηση-μέλος ενός 

ομίλου. Στην περίπτωση αυτή η βασική αποστολή της στρατηγικής είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Η κατάστρωση της 

κατάλληλης στρατηγικής βοηθάει την επιχείρηση να κατανοήσει   πού μπορεί να 

αναπτύξει πλεονεκτήματα, πώς μπορεί να αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες που τη 

διακρίνουν, και πως μπορεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της. 

Σε μία εποχή καθαρά παγκοσμιοποίησης των αγορών και στροφής στη 

διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων  αλλά και εφαρμογής καινοτόμων 

πρακτικών και νέων τεχνολογιών αρκετές επιχειρήσεις ασφυκτιούν σε εθνικό επίπεδο 

και αποφασίζουν τη διείσδυση τους στις ξένες αγορές. Οι ηγετικές τους ομάδες 

θεωρούν ότι με τη διείσδυση τους σε ξένες αγορές θα ενισχύσουν το ανταγωνιστικό 

τους πλεονέκτημα , μειώνοντας το κόστος και διευρύνοντας το καταναλωτικό τους 

κοινό.  

Η στρατηγική διεθνοποίησης αποτελεί μία από τις στρατηγικές ανάπτυξης 

αγοράς και κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες ακολουθείται από πολλές επιχειρήσεις σε 

διεθνές επίπεδο.  Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι για τις εταιρείες που 

αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνείς αγορές, όμως,  παγκόσμια αγορά 

αποτελεί πρόκληση για τις επιχειρήσεις, λόγω των ευκαιριών που παρέχονται για 

αύξηση των κερδών και διείσδυση σε νέες αγορές (Taoka, 1990).  

Η επιλογή της στρατηγικής διεθνοποίησης πρέπει να βασίζεται στη 

συστηματική μελέτη τόσο της εγχώριας όσο και της ξένης αγοράς. Οι βασικότεροι 

παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην επιλογή αυτής της στρατηγικής είναι οι 

εξής : 

 Η επιδίωξη υψηλότερων πωλήσεων, αύξησης των κερδών και ανάπτυξης της 

επιχείρησης  

  Η διαφοροποίηση επιχειρηματικών κινδύνων, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

λειτουργία τους 

  Ο κορεσμός ή η απουσία ζήτησης στην εγχώρια αγορά, που οδηγεί σε μείωση 

των πωλήσεων 

 Ο αυξημένος ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά 

 Η ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
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 Η βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης 

  της επιχείρησης;  

 Το υψηλό κόστος παραγωγής σε εγχώριο επίπεδο  

 Η γραφειοκρατία και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο  (Lioukas, 1993)   

 

Οι μορφές που μπορεί να λάβει η στρατηγική διεθνοποίησης ανήκουν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες: είναι οι εξής :  

 

Μορφές εξαγωγικού χαρακτήρα  

   α)  Άμεσες εξαγωγές  

   β) Εξαγωγές με διαμεσολαβητές : 

   γ) Licensing  

   δ) Franchising :  

 

Μορφές μη εξαγωγικού χαρακτήρα  – παραγωγή στο εξωτερικό  

  

  α) Άμεσες ξένες επενδύσεις 

 Πλήρης ιδιοκτησία  

 Κοινοπραξίες  

  Στρατηγικές συμμαχίες  

 Εξαγορές  

 

   β) Συμβόλαια management : μια επιχείρηση προσφέρει ένα σύνολο δεξιοτήτων  σε 

έναν άλλο οργανισμό 

 

4.2  Παρουσίαση πρακτικών Στρατηγικής διεθνοποίησης 

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τη διείσδυσή τους σε ξένες αγορές είναι απαραίτητο να 

έχουν μελετήσει την αγορά διείσδυσης τους και πιο συγκεκριμένα το νομοθετικό και 

οικονομικό της πλαίσιο, προκειμένου  να αποτραπούν διάφοροι κίνδυνοι ή ακόμη κι αν 

υπάρξουν , να μπορούν να προχωρήσουν σε σωστή διαχείριση τους.  Ειδικότερα,  το 

σχέδιο της εξόδου τους σε διεθνείς αγορές πρέπει να βασίζεται  στα εξής σημεία :  

 Σαφής οριοθέτηση του στόχου τους και του οράματος τους 

  Μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ξένης αγοράς 
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 Αναζήτηση της χώρας που καλύπτει τις προσδοκίες τους και παρέχει τα 

περισσότερα κίνητρα  Αναζητά τη χώρα που προσφέρει περαιτέρω κίνητρα / 

διευκολύνσεις 

 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων 

 Αναζήτηση  προστασίας, πληροφόρησης, ασφάλειας από διάφορους 

οργανισμούς, και θεσμικούς φορείς 

  Μελέτη και αξιολόγηση του διεθνούς περιβάλλοντάς και προσπάθεια 

πρόβλεψης των εξελίξεων (Lioukas, 1993)   

 

 

Καθοριστικό ρόλο για την απόφαση υιοθέτησης της στρατηγικής της διεθνοποίησης 

παίζει η μελέτη και αξιολόγηση των διαφόρων κινήτρων που παρέχονται. Τα 

σημαντικότερα  από αυτά τα κίνητρα είναι τα εξής :  

  Κίνητρα που προσφέρονται  από την ίδια την κυβέρνηση της χώρας  

υποδοχής  

  Έμμεσά κίνητρα τα οποία παρέχονται και πάλι από τις κυβερνήσεις των 

κρατών υποδοχής 

 Κίνητρα τα οποία απορρέουν από τις δραστηριότητες, την κουλτούρα και 

την οργάνωση των ίδιων των επιχειρήσεων  

 Κίνητρα τα οποία αναζητούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις  και τα εντοπίζουν σε 

συγκεκριμένες διεθνείς αγορές  

 κίνητρα που προέρχονται και διαμορφώνονται από τον τρόπο οργάνωσης  

του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων   

 

Η έξοδος των επιχειρήσεων  στις διεθνείς αγορές εξαρτάται από τη γενικότερη θέση της 

στην παγκόσμια αγορά αλλά και από το όραμα, την κουλτούρα και τις προσδοκίες της 

για την ανάπτυξη της και την επέκταση της σε διεθνές επίπεδο. |Οι τρεις φάσεις που 

ακολουθούνται για την έξοδο στις διεθνείς  αγορές  είναι οι εξής : 

1) Αρχική είσοδος της επιχείρησης στη διεθνή αγορά. 

2) Επέκταση της στη νέα αγορά   

3) Προσπάθεια βελτιστοποίησης της λειτουργίας της σε διεθνές επίπεδο. 
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Το υψηλό κόστος, ο αυξημένος συντελεστής κόστους  και τα περιορισμένα κεφάλαια   

αποτελούν βασικούς παράγοντες  που αποτρέπουν αρκετές επιχειρήσεις να επιλέξουν 

την εφαρμογή της στρατηγικής της διεθνοποίησης.  Εσωτερικοί αλλά και εξωτερικοί 

παράγοντες  κατευθύνουν τη διαδικασία μετάβασης από την τοπική στη διεθνή αγορά 

των διαφόρων επιχειρήσεων  (Pekar, 1996).  

Η επιλογή αυτή της στρατηγικής, όμως, καθιστά τις επιχειρήσεις πιο 

αποτελεσματικές και ευέλικτες, ακθώς μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της 

εκάστοτε αγοράς, ενώ μπορεί να ενισχύσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οι 

σημαντικότερες συνέπειες από την επιλογή αυτής της στρατηγικής είναι οι εξής :  

 Πρόσβαση σε νέες αγορές  και διεύρυνση καταναλωτικού κοινού 

  Εμπλουτισμός κεφαλαίων λόγω της διείσδυσης σε ξένες αγορές 

 Πρόσβαση σε επικερδείς  παραγωγικές διαδικασίες και ελαχιστοποίηση κόστους 

παραγωγής  

 Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  

 Εταιρική διαχείριση κινδύνων. 

 Παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων και κάλυψη νέων αναγκών του 

καταναλωτικού κοινού  

 Συνεργασία σε επίπεδα τεχνογνωσίας, έρευνας και ανάπτυξης 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται σαφές ότι η στρατηγική της διεθνοποίησης 

είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει τα κέρδη και να ελαχιστοποιήσει το κόστος αγοράς, 

παραγωγής και πωλήσεων.  

Στις μέρες μας παρατηρείται με γοργούς ρυθμούς σχεδιάζεται και οργανώνεται η 

διεθνοποίηση πολλών επιχειρήσεων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί από την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, την αναβάθμιση των μεταφορών, την 

εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών την επιδίωξη πολλών κυβερνήσεων να περιορίσουν 

τα εγχώρια μονοπώλια  και την παροχή κινήτρων  και διευκολύνσεων από τις ίδιες τις 

κυβερνήσεις, που επιδιώκουν να προσελκύσουν ξένους επενδυτές (Παπαδάκης, 2002).  
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Κεφάλαιο 5ο – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

5.1 Παρουσίαση ελληνικής  διείσδυσης στη Σιγκαπούρη  

Για την Ελλάδα οι πιο σημαντικοί εταίροι για τις εξαγωγές της είναι οι ίδιοι 

προορισμοί, που ακολουθούν και οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Οι ελληνικές 

εξαγωγές προς επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης είναι εκτός από τη Σιγκαπούρη, η 

Ιαπωνία, η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες.  «Οι 

σχέσεις της χώρας μας με την Δημοκρατία της Σιγκαπούρης σε πολιτικό επίπεδο είναι 

πολύ καλές. Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις μας με τη Σιγκαπούρη εστιάζονται, 

κυρίως, στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας όπου υφίστανται μεγάλα περιθώρια για 

περαιτέρω διεύρυνση (πχ προσέλκυση επενδύσεων). Επίσης, ικανοποιητική κρίνεται 

και η συνεργασία στο πεδίο της αμοιβαίας υποστήριξης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο 

διεθνών οργανισμών»  (Ελληνικό Προξενείο  Σιγκαπούρης).  

Στη Σιγκαπούρη έχει την έδρα της η Διεθνής Αρχή Συντονισμού Ναυσιπλοΐας 

και Ασφαλείας των Στενών της Malacca. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό θεσμό, 

που έχει μεγάλη σημασία, κυρίως, για την εμπορική μας ναυτιλία. Η χώρα μας, 

συμμετέχει στο θεσμό αυτό ως παρατηρήτρια και έχει προσφέρει στο ταμείο ένα  

εκατομμύριο δολάρια. Στη Σιγκαπούρη κατοικούν μόνιμα περίπου 150 Έλληνες  

οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών 

συμφερόντων που διατηρούν γραφεία στην περιοχή.  

Η Σιγκαπούρη έχει προχωρήσει  στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και 

έχει επιλέξει την παροχή κινήτρων και τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων για την 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων επενδυτών. ¨έχει διευρύνει, 

επίσης, το τελευταίο διάστημα τα κίνητρα που παρέχονται σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, της αγοραπωλησίες 

εμπορευμάτων, της  διαχείριση κεφαλαίων και της βιοτεχνολογίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (2015),  όλες οι εισαγωγές προϊόντων της Σιγκαπούρης από την 

Ελλάδα δεν επιδέχονται πρόσθετα δασμό κατ’ αξίαν, πλην των προϊόντων με διεθνή 

κωδικό «22» με ποσοστό δασμού 5.9%, δηλ. τα ακόλουθα: 

1. Ποτά, 

2. αλκοολούχα υγρά 

3. και ξίδι. 
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To συνολικό μερίδιο αγοράς των εισαγόμενων προϊόντων της Σιγκαπούρης από την 

Ελλάδα, είναι μόνο 0,1%. Οι μεγαλύτερες εισαγωγές σε αξία $, προέρχονται από 

προϊόντα ενέργειας, δηλ. από την κατηγορία με διεθνή κωδικό «27», ήτοι από ορυκτά 

καύσιμα, λάδια, προϊόντα απόσταξης, κ.λ.π. , συνολικής αξίας $336.487.000 . Η 

μεγαλύτερη αύξηση εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων προς τη Σιγκαπούρη, από το 

2010 έως και το 2014 σημειώθηκε στα προϊόντα  της κατηγορίας με διεθνή κωδικό 

«34» , δηλ. στη κατηγορία προϊόντων σαπουνιών, λιπαντικών, κεριών, μοντελοποίησης 

κηροπολτών. 

Οι κυριότερες κατηγορίες των εισαγόμενων προϊόντων της Σιγκαπούρης από 

την Ελλάδα,  αξίας τουλάχιστον $1δις κατά κατηγορία προϊόντων, είναι δεκατέσσερις, 

και είναι οι παρακάτω (κατά φθίνουσα σειρά αξίας σε $) :  

 Ορυκτά καύσιμα, λάδια, προϊόντα απόσταξης, κ.λπ. 

 Εμπορεύματα που δεν κατονομάζονται 

 Αλουμίνιο και τεχνουργήματα 

 Πέτρα, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία, και λοιπά τεχνουργήματα 

 Ηλεκτρολογικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 Μηχανήματα, πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, κ.λ.π. 

 Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, και συναφή από κοινά μέταλλα 

 Καπνός και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού 

 Φαρμακευτικά προϊόντα 

 Πλαστικά και τεχνουργήματα 

 .Αλάτι, θείο, χώμα, πέτρες, γύψο, τσιμέντο και ασβέστη 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, μέλι, βρώσιμα ζωικά προϊόντα 

 Σαπούνια, λιπαντικά, κεριά, κεριά, κηροπολτοί 

 Βάτες, τσόχες, μη υφασμάτινα νήματα, κλωστές, σπάγκοι,καραβόσκοινα, κ.λπ. 
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Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται, ειδικότερα τα προϊόντα που εξάγονται 

περισσότερο στη Σιγκαπούρη :  

 

Διάγραμμα : Εξαγόμενα προϊόντα σε Σιγκαπούρη 

Είδος Μερίδιο 

ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 44% 

ΚΑΠΝΟΣ 8,18 % 

ΑΡΓΙΛΙΟ 7,62 % 

ΑΣΒΕΣΤΗΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟ 6,98 

ΦΑΡΜΑΚΑ 3,84 % 

ΛΟΙΠΑ* 29,38 & 

*Τα υπόλοιπα είναι κάτω από 3 % 

Πηγή : Ελληνικός |Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου 

 

Οι σημαντικότερες  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τις 

εξαγωγές προϊόντων προς τη Σιγκαπούρη είναι οι εξής : 

 Απουσία ομογενών 

 Μεγάλη γεωγραφική απόσταση 

 Έντονος ανταγωνισμός 

 Διαφορά επιχειρηματικής κουλτούρας και οράματος 

 Υψηλό κόστος προβολής προϊόντων  

 Έλλειψη δασμολογικών εμποδίων 

 Περιορισμένη ελληνική οικονομική διπλωματία 

 Υψηλό κόστος επικοινωνιών  (Τόντσεφ και Τσαρδανίδης, 2002) 

 

Σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων επιλέγουν να ξεφύγουν από τα στενά όρια 

της τοπικής αγοράς και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη διεθνή αγορά, 

ευελπιστώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση και θα 

πετύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.  
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5.2 Παρουσίαση ελληνικών επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επίτιμου Ελληνικού Προξενείου της Σιγκαπούρης οι 

παρακάτω ελληνικές εταιρείες λειτουργούν στην παρούσα φάση  στη Σιγκαπούρη, και 

βάσει της επωνυμίας τους είναι οι εξής   : 

1. COCO-MAT  , η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων οικιακών 

επίπλων από φυσικά υλικά (Coco-Mat, 2015) 

2. KORRES , η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα προϊόντων ομορφιάς από 

φυσικά ή και πιστοποιημένα οργανικά συστατικά (Korres, 2015) 

3. FOLLI FOLLIE Group , η οποία δραστηριοποιείται στη παραγωγή και εμπορία 

κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ μόδας ( Folli Follie Group, 2015)| 

4. AEGEAN MARINE PETROL EUMNET WORKINC., η οποία είναι 

ναυτιλιακή εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας εξευγενισμένων θαλάσσιων 

καύσιμων και λιπαντικών σε  σκάφη λιμένος και γενικότερα θαλάσσης 

5. WESTERN SHIPPING PTE LTD., η οποία είναι ναυτιλιακή εταιρεία 

εφοδιαστικής θαλάσσιων καύσιμων πετρελαίου και χημικών |(Western Shipping 

Pte Ltd., 2015)  

6. PANTHEON MARITIME SERVICES PTE LTD., η οποία είναι ναυτιλιακή 

εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου  (e-Nautilia, 2015)  

7. BLUKOUZINAPTELTD, η οποία είναι εταιρεία εστίασης (εστιατόριο) ( Blu 

Kouzina Pte Ltd., 20150 

8. Apivita (Apivita, 2015) 

9. Mini Raxevsky (Mini Raxevsky, 2015)  

Η καθεμία από αυτές τις επιχειρήσεις έχει ακολουθήσει διαφορετικές στρατηγικές  

διείσδυσης στην αγορά της Σιγκαπούρης. Πιο συγκεκριμένα, η COCO-MAT  έχει 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε διεθνές επίπεδο, διευρύνοντάς το καταναλωτικό 

της κοινό. Όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα της εταιρείας επέλεξε, κυρίως τη μέθοδο 

του Franchising, για να δραστηριοποιηθεί και στην αγορά της Σιγκαπούρης.  

Η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων της και η ποιότητα τους έχει καταφέρει να 

δημιουργήσει τις απαραίτητές προϋποθέσεις για την επιτυχή δραστηριοποίηση της στη 

συγκεκριμένη αγορά .  

Μια από τις ελληνικές επιχειρήσεις που ‘έχει καταφέρει να καταξιωθεί στην 

αγορά της Σιγκαπούρης είναι  η  Folli Follie, .η οποία κατάφερε  να προβάλει το 

ελληνικό brand  και στα ΜΜΕ της Σιγκαπούρης 
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Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι  τα ελληνικά καλλυντικά από λάδι, μέλι, 

κρόκο Κοζάνης και άλλα βότανα κατακτούν τις διεθνείς αγορές, όπως είναι αυτή της 

Σιγκαπούρης. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία Κορρές, η οποία διαθέτει περισσότερα από 

400 φυσικά πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, έχει επεκταθεί σε 30 χώρες και διαθέτει  

περισσότερα από 11.000 σημεία πώλησης των προϊόντων της. Σημαντική είναι, λοιπόν, 

η παρουσία της και στην περιοχή της Σιγκαπούρης , ενώ η εταιρεία εμφανίζει, ακόμη 

και σε περιόδους κρίσης, «αύξηση του μεριδίου αγοράς, αύξηση των ενοποιημένων 

πωλήσεων, θετικές ταμειακές ροές και ενδυνάμωση της παρουσίας στις αγορές 

προτεραιότητας του εξωτερικού» (Κορρές, 2015)  

 

 

 

Το τελευταίο διάστημα και η εταιρεία Mini Raxevsky επεκτείνεται σε διεθνές 

επίπεδο και ήδη υπάρχουν  34 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας μία 

σημαντική και ανοδική πορεία.  έχει χαράξει δυναμική διεθνή πορεία, που τη 

φέρνει στο επίκεντρο των πλέον ανθηρών ελληνικών επιχειρήσεων. Το τελευταίο 

διάστημα εγκαινίασε κατάστημα και στη Σιγκαπούρη, θεωρώντας ότι η ποιότητα των 

προϊόντων της θα κερδίσει και την αγορά αυτής της περιοχής. Οι δύο ναυτιλιακές 

εταιρείες  αξιοποιούν τα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης για τον τομέα 

τους και ακολουθούν μία αναπτυξιακή πορεία, καταφέρνοντας να καθιερωθούν στην 

αγορά της Σιγκαπούρης.  
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Η Apivita ιδρύθηκε το 1979 και παράγει διάφορα καλλυντικά και προϊόντα 

ομορφιάς.  Η διεθνής δραστηριοποίηση  της εταιρείας είχε ως στόχο την αναζήτηση 

παραγόντων που θα προήγαγαν την ανάπτυξη της επιχείρησης µμακροπρόθεσμά. Η 

στροφή της στις διεθνείς αγορές και η δημιουργία καταστήματος και στη Σιγκαπούρη 

προωθήθηκε από την πεποίθηση τους ότι  η Ελληνική αγορά και ο ανταγωνισμός που 

επικρατούσε θα ανέστειλαν κάθε προσπάθεια της επιχείρησης και θα την οδηγούσαν 

στη στασιμότητά. Θεωρούσαν, επίσης, ότι το οικονομικό περιβάλλον της Σιγκαπούρης 

μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Συνοψίζοντας, τόσο από την θεωρητική όσο και εμπειρική έρευνα, οι στρατηγικές 

διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, μέσω τις προώθησης των 

εξαγωγών  τους, εξαρτώνται τόσο από οικονομικούς όσο και από κοινωνικούς και 

τεχνολογικούς παράγοντες. 

Έτσι λοιπόν, η Σιγκαπούρη: 

1. Κατατάσσεται στην 1η θέση ως προς το ότι τόσο το εμπορικό όσο και το 

οικονομικό νομοθετικό πλαίσιο της, ευνοούν κατά 100% την βιώσιμη 

λειτουργία μιας επιχείρησης (σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα) . 

2. Κατατάσσεται στην 1η θέση στο διασυνοριακό εμπόριο προϊόντων και 

υπηρεσιών(σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα) . 

3. Κατατάσσεται στην 1η θέση στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού 

συστήματος της να επιβάλει την ισχύ και την εφαρμογή των  εμπορικών 

συμβάσεων, όταν δημιουργούνται εμπορικές διαφορές πώλησης σχετιζόμενες με 

την ποιότητα του εμπορευόμενου προϊόντος ή της εμπορευόμενης υπηρεσίας . 

Και αυτό ισχύει λόγω της υπερσύγχρονης τεχνολογικής υποδομής  που διαθέτει 

το δικαστικό σύστημα της χώρας (σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα) . 

4. Έχει θεσπίσει εταιρικό φορολογικό συντελεστή της 0% για το πρώτο S $ 

100.000 φορολογητέο εισόδημα και συγχρόνως για κάθε ένα από τα τρία πρώτα 

έτη υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων για μια νεοσυσταθείσα εταιρεία 

που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

I. να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Σιγκαπούρη  

II. να έχει φορολογική έδρα στη Σιγκαπούρη  

III. δεν έχει περισσότερους από 20 μετόχους εκ των οποίων τουλάχιστον ένας 

μέτοχος να κατέχει τουλάχιστον το 10% των μετοχών. 

5. Αναμένεται από τις προβλέψεις του Διεθνούς Οίκου «Fitch» έως και το 2019, 

ότι  θα επωφεληθεί από την σχετικά ισχυρή ζήτηση από τις βασικές αγορές της 

Ευρώπης, όπου η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα υποστηρίξει την αύξηση 

της ζήτησης των καταναλωτών. 

6. Διαφαίνεται από τις προβλέψεις του Διεθνούς Οίκου «Fitch» έως και το 2019,  

ότι θα αναπτύξει ιδιαίτερα τις υποδομές της ως προς τις διεθνείς 

εμπορευματικές μεταφορές της και θα έχει έντονο ανταγωνισμό με το Χονγκ 

Κονγκ όσο αφορά το λιανικό εμπόριο.  
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 Βέβαια η συμφωνία εξαγοράς  της «A.S. WatsonGroup» (η οποία εδρεύει στο 

Χονγκ Κονγκ) κατά 24,95% ή $ 5,67 δις από την Σιγκαπουριανή εταιρεία 

«Temasek Holdings», αποτελεί συμφωνία τεράστιας παγκόσμιας στρατηγικής 

εμπορικής και επιχειρηματικής  σημασίας για την Οικονομία της  Σιγκαπούρης , 

γιατί εισέρχεται δυναμικά στην παγκοσμίου εμβέλειας αγορά λιανικού εμπορίου 

του Χονγκ Κονγκ.  

7. Έχει περάσει μία πρόσφατη σχετικά πετρελαϊκή κρίση , λόγω του υψηλούspread 

της τιμής βαρελιού με το αργό πετρέλαιο Σιγκαπούρης (στα $152,50 !!!), για το 

διάστημα από 15 Ιουνίου έως και 14 Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν , σε συνδυασμό με τα ευρήματα της ποσοτικής ανάλυσης 

τις στρατηγικές διείσδυσης των Ελληνικών επιχειρήσεων στη Σιγκαπούρη , σε σχέση 

με την προώθηση των εξαγωγών τους . Έτσι λοιπόν : 

1. Τα Ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Σιγκαπούρη : oρυκτά καύσιμα, λάδια, 

προϊόντα απόσταξης, κ.λ.π., παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ασταθή ζήτηση (std. 

dev. = ± $137.700,3) τα τελευταία τρία χρόνια, η οποία πιθανολογείται κατά 95% 

θα συνεχίσει να είναι ασταθής για τα επόμενα τρία χρόνια, στη Σιγκαπούρη. 

2. Τα Ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Σιγκαπούρη : Αλουμίνιο και 

τεχνουργήματα, εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, και συναφή από κοινά μέταλλα, 

σαπούνια, λιπαντικά, κεριά, κεριά, κηροπολτοί, πιθανολογείται ότι θα συνεχίσουν 

για τα επόμενα τρία χρόνια να σημειώνουν μειωτική τάση ζήτησης στη 

Σιγκαπούρη. 

3. Τα Ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Σιγκαπούρη : 

 πέτρας,  

 γύψου,  

 τσιμέντου,  

 αμίαντου,  

 μαρμαρυγίας,  

 και λοιπών τεχνουργημάτων 

πιθανολογείται κατά 95% ότι θα συνεχίσουν για τα επόμενα τρία χρόνια να έχουν 

σταθερή η ζήτησή αυτών των Ελληνικών προϊόντων στη Σιγκαπούρη 
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Αξίζει, επίσης,  να σημειωθεί, όπως υποστηρίζουν οι μελετητές της αγοράς της 

Σιγκαπούρης και των ελληνικών επιχειρήσεων  μέσω εργαλείων υψηλής υπολογιστικής  

πολυπλοκότητας και μαθηματικής ακρίβειας, παρατηρήθηκε ότι οι κατηγορίες 

Ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων προς τη Σιγκαπούρη : 

 «Εμπορεύματα που δεν κατονομάζονται» και 

 «Πλαστικά και τεχνουργήματα» 

θα επηρεάζονται κατά 93,537%, για τα επόμενα τρία χρόνια, από τα ανταγωνιστικά 

εξαγόμενα προϊόντα του Χονγκ Κονγκ προς τη Σιγκαπούρη. Αξίζει να επισημανθεί, 

όμως, ότι για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της Σιγκαπούρης 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι κυβερνητικές πολιτικές της χώρας , που είναι 

φιλικές και ενθαρρυντικές για την προσέλκυση ξένων επενδυτών.  

Επίσης, μέσω της παράθεσης των συγκεκριμένων στοιχείων διαπιστώνεται ότι η 

σύγχρονη παγκοσμιοποίηση μεταβάλλει το ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όλες 

οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, καθιστώντας αναγκαία την υιοθέτηση της 

στρατηγικής της διεθνοποίησης. Με τη στρατηγική αυτή αναμένεται να δημιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Είναι 

σαφές πλέον ότι η επέκταση αυτών των επιχειρήσεων είναι σημαντική για την 

ανάπτυξη των οικονομικών και στη σωστή διαχείριση των διαφόρων κίνδυνων. H 

διείσδυση των νέων τεχνολογικών μεθόδων και των καινοτόμων πρακτικών στις 

παραγωγικές διαδικασίες, η δημιουργία νέων εξελιγμένων προϊόντων που μπορούν να 

καλύψουν τις εξειδικευμένες και μεγαλύτερες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού 

και η υιοθέτηση ευέλικτων οργανωτικών μεθόδων είναι σε θέση να ενισχύσουν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων. Μπορούν, επιπλέον, να αναπτυχθούν 

και αποκτήσουν ηγετική θέση,  ενισχύοντας τη θέση τους στη διεθνή αγορά, 

διευρύνοντας το καταναλωτικό τους κοινό, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους και 

προωθώντας την κερδοφορία τους.  

Στο πλαίσιο αυτό  η διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 

Σιγκαπούρης θεωρείται  ιδιαίτερα σημαντική, ακθώς δίνει τη δυνατότητα στις 

ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την οικονομική ύφεση και 

αν βρουν διεξόδους. Εκτός από αυτά, αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση των 

ελληνικών προϊόντων και για την όνων τόνωση της εθνικής μας οικονομίας , η  οποία 

χρειάζεται τέτοιου είδους δραστηριότητές για την έξοδό της από την βαθύτατη 

οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων.  
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Τέλος, για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια χρειάζεται οι διάφορες 

επιχειρήσεις να μελετήσουν σωστά τις παραμέτρους της αγοράς της Σιγκαπούρης, έτσι 

ώστε η δραστηριοποίηση τους στην περιοχή αυτή να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά 

οφέλη και συντελέσει στην προβολή των προϊόντων τους.  
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