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

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

  

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 2018/2019 

 ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ2019 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2018/2019 

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

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

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

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