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ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Α΄ ΤΡΙΜ. 2017-Α΄ ΤΡΙΜ.2018 

 Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α΄ ΤΡΙΜ 
2017/2018 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  8,340,505,182 8,589,729,733 2,99% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  4,539,452,435 5,152,288,324 13,50% 

ΠΗΓΗ:EUROSTAT, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΕ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ενισχυμένες 
κατά 2,99% εμφανίζονται οι εξαγωγές αγαθών, των κ-μ ΕΕ στη Σιγκαπούρη το α΄ τρίμηνο  2018, 
αγγίζοντας τα 8,5 δις € σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, όταν διαμορφώθηκαν στα 8,3 δις 
€. Οι κυριότεροι προμηθευτές  της Σιγκαπούρης εντός ΕΕ, σε αξία εξαγωμένων προϊόντων το 
α΄τρίμηνο τ.ε. ήταν η Γαλλία με 1.794 εκ. €, η Γερμανία με 1.744 εκ. €, η Ολλανδία με 1.445 εκ. € και 
το Ηνωμένο Βασίλειο με 1.310 εκ. €. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές των χωρών που 
αναφέρθηκαν αποτελούσαν το 73,28% του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ προς τη Σιγκαπούρη. Η 
Ελλάδα αποτέλεσε τον όγδοο κατά σειρά προμηθευτή της Σιγκαπούρης με εξαγωγές ύψους 152,3 εκ. 
€ και κατείχε το 1,77% επί του συνόλου των εξαγωγών ΕΕ στη χώρα (βλ. Πίνακα1).  

Από το σύνολο των 28 κ-μ ΕΕ, ιδιαιτέρως ενισχυμένες εμφανίστηκαν οι εξαγωγές της 
Εσθονίας, της Κύπρου, της Κροατίας και της Ελλάδος προς τη Σιγκαπούρη, διαγράφοντας αύξηση  
κατά 729,07%, 275,22%, 216,30%  και 105,44% αντίστοιχα, σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2017. 
Αντιθέτως, μείωση παρουσίασαν οι εξαγωγές, μεταξύ άλλων, γειτονικών μας χωρών, κ-μ ΕΕ, όπως 
Βουλγαρία κατά 1,73%, Ρουμανία κατά 25,75% και Ιταλία κατά 9,58%   

Αύξηση επίσης κατά 13,50% διέγραψαν οι εξαγωγές Σιγκαπούρης προς ΕΕ για το ίδιο 
διάστημα, ανερχόμενες στα 5,1 δις €, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2017, όταν ανήλθαν στα 4,.5 
δες €. Οι κυριότεροι πελάτες της Σιγκαπούρης στην ΕΕ είναι η Ολλανδία με 1.333 εκ €, το Βέλγιο με 
1.244 εκ.€, η Γερμανία με 864,4 εκ. € και η Γαλλία με 741,9 εκ. €, οι οποίες απορροφούν το 75,98% 
επί του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ από τη Σιγκαπούρη, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην δέκατη 
ένατη θέση με 9,314 εκ. €, απορροφώντας το 0,18% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ από την 
Πόλη-Κράτος.  

Η χώρα μας μείωσε την εξάρτησή της από τις σ/εισαγωγές το α΄ τρίμηνο 2018, κατά 4,27%, 
ενώ αντίθετα χώρες όπως η Δανία, η Κύπρος και η Φινλανδία αύξησαν την εξάρτησή τους κατά 
1400,37%, 557,91% και 216,35% αντίστοιχα.    

To 2017 ο όγκος εξωτερικού εμπορίου της Σιγκαπούρης ανήλθε στα 605,8 δις €,  
καταγράφοντας αύξηση κατά 11%, σε σχέση με το 2016. Εκ του συνόλου, οι εξαγωγές αποτελούσαν 
τα 322,6 δις € και οι εισαγωγές τα 283,1 δις €. Οι κυριότεροι πελάτες της Σιγκαπούρης για το 2017 
ήταν η Κίνα με ποσοστό απορρόφησης επί του συνόλου 14,5%, το Χονγκ Κονγκ απορρόφησε το 
12,3%, η Μαλαισία το 10,6%, η ΕΕ το 8,4% και η Ινδονησία το 7,5%. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι 
της Σιγκαπούρης το 2017 ήταν  η Κίνα (14,2%), η Μαλαισία (11,2%), η ΕΕ (10,2%), οι ΗΠΑ (8,3%) και 
το Χονγκ Κονγκ (7,2%)-Πηγή:Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας Σιγκαπούρης-.  

Η Σιγκαπούρη απορροφά το 37,55% του συνόλου των εξαγόμενων από την ΕΕ, προϊόντων, 
προς τις χώρες της ASEAN, ενώ καλύπτει το 16,13% από τις συνολικές εξαγωγές της ASEAN προς 
την ΕΕ.  

 



Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323011  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 
 

 


