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Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση κατά 27,1% σε σχέση με το 
2018, κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Σιγκαπούρη, χωρίς τα πετρελαιοειδή το 
έτος 2019. Ο όγκος εμπορίου παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2018 (110,5 εκ. 
ευρώ), ενώ το πάντα θετικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδος διέγραψε αύξηση κατά 121%, καθώς 
η συρρίκνωση κατά 48,8% των εξαγωγών της Σιγκαπούρης το 2019, πολλαπλασίασε το 
αποτέλεσμα της διαφοράς ελληνικών εξαγωγών από τις εισαγωγές.     

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ( ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ)  
2018/2019 

  ΑΞΙΑ 2018 ΑΞΙΑ2019 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2018/2019 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

71,131,895 90,412,866               27.11%  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

39,449,528 20,175,031 -             48.86%  

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

110,581,423 110,587,897                  0.01%  

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 31,682,367 70,237,835             121.69%  

               ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

Αντίθετα οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Σιγκαπούρη, 
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διέγραψαν πτώση, της τάξεως του 66,15% το  
2019, σε σχέση με πέρυσι, συμπαρασύροντας αρνητικά, τόσο τον συνολικό όγκο του 
διμερούς εμπορίου (-64,6%), όσο και το θετικό για την Ελλάδα εμπορικό ισοζύγιο (-64,6%). 
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται μεταξύ άλλων, στη μείωση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών 
πετρελαιοειδών και, συγκεκριμένα της κατηγορίας (CN2) ορυκτά καύσιμα, ανάμεσα στο 2018 
και το 2019, οι οποίες από 353,4 εκ. ευρώ το 2018, συρρικνώθηκαν στα 53,2 εκ. ευρώ, 
διαγράφοντας πτώση της τάξεως του  84,9%. 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (ΜΕ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ)  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  

                                                         ΠΗΓΗ : ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ CN2-CN4 Οι κυριότερες διψήφιες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η 
χώρα μας στη Σιγκαπούρη είναι (27) ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή στο σύνολο 37%, (84) 
λέβητες/μηχανές με συμμετοχή στο σύνολο 30%, (85) μηχανές/συσκευές με συμμετοχή στο 


