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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 
 
Με βάση προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση κατά 28,35% κατέγραψαν οι 

ελληνικές εξαγωγές (χωρίς τα πετρελαιοειδή) στη Σιγκαπούρη κατά το α΄ εξάμηνο του 2019 σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2018 (35,3 εκ. ευρώ), ανερχόμενες στα 45,3 εκ ευρώ. 
Ο συνολικός όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε στα 57,7 εκ. ευρώ το υπό εξέταση διάστημα, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το θετικό για τη χώρα μας 
εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 32,9 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 123,3%.  Ταυτόχρονα 
συρρίκνωση κατά 39,7% σημείωσαν οι εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη το υπό εξέταση διάστημα, 
αγγίζοντας τα 12,4 εκ. ευρώ. 

    

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) 

  Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 ΑΞΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

%ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
Α'ΕΞ.2018/2019 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  35,305,328 45,314,566 28.35 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  20,568,247 12,403,787 -39.69 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 55,873,575 57,718,353 3.30 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 14,737,081 32,910,779 123.32 

    
ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

 

Αντίθετα οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Σιγκαπούρη, συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών διέγραψαν δριμεία πτώση, της τάξεως του 65,30% το α΄ εξάμηνο του 2019, σε 
σχέση με πέρυσι, συμπαρασύροντας αρνητικά, τόσο τον συνολικό όγκο του διμερούς εμπορίου (-
63%), όσο και το θετικό για την Ελλάδα εμπορικό ισοζύγιο. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη πτώση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών 
πετρελαιοειδών και συγκεκριμένα της κατηγορίας (CN2) ορυκτά καύσιμα μεταξύ του α΄ εξαμήνου 
2018 και α΄ εξαμήνου 2019, οι οποίες από 194,5 εκ. ευρώ το 2018, συρρικνώθηκαν στα 34,7 εκ. 
ευρώ το 2019, διαγράφοντας πτώση της τάξεως του  82,15%.  

       ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (ME ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) 

  Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Α΄ΕΞ. 

2018/2019 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  230,666,949 80,044,993 -65.30 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  20,568,247 12,403,787 -39.69 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 251,235,196 92,448,780 -63.20 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 210,098,702 67,641,206 -67.81 
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ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Οι κυριότερες διψήφιες κατηγορίες προϊόντων που εξάγει η χώρα μας στη Σιγκαπούρη είναι:  

CN2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Α΄ΕΞ. 2018 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ Α΄ΕΞ. 

2019 

%ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Α’ 

ΕΞ.2018/2019 
'27' ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ.ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙ 194,581,646 34,730,477 -82.15 

'84' ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ 

12,142,520 22,464,783 85.01 

'56' ΒΑΤΕΣ,ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 2,021,941 3,314,072 63.91 

'85' ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 2,473,464 3,266,122 32.05 

'30' ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1,746,584 1,927,376 10.35 

'68' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ 
ΓΥΨΟ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΛΠ 

732,488 1,541,616 110.46 

'76' ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 3,309,885 1,278,097 -61.39 

'82' ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΟΥΤΑΛΙΑ 
ΚΛΠ. 

1,288,372 1,165,233 -9.56 

'90' ΟΡΓΑΝΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΟΠΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΛΠ 

982,835 1,087,656 10.67 

'34' ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΑΛΥΣΙΒΕΣ,ΚΕΡΙΑ 
ΤΕΧΝΗΤΑ,ΠΑΣΤ.ΓΥΨΟΥ 

779,837 1,085,662 39.22 

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  

Ως προς τις υπόλοιπες διψήφιες κατηγορίες παρατηρούμε ότι η κατηγορία (24) καπνά βρίσκεται 
εκτός της πρώτης δεκάδας των κυριότερων εξαγόμενων προϊόντων καθώς συνεχίζεται η πτώση 
του 2ψηφιου κωδικού κατά το  α΄ εξάμηνο 2019, κατά 36,50 % (Πίνακας 2).  

Από την ανάλυση (Πινακας 3) προκύπτει η σταθερή αύξηση σε τετραψήφιες κατηγορίες 
τροφίμων και ποτών, ειδικότερα στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως : φρέσκα ψάρια με 
αύξηση 107%, φέτα με αύξηση 30%, λαχανικά επεξεργασμένα με αύξηση 224%, σταφύλια με 
αύξηση άνω του 100%, φράουλες με αύξηση 45%, καφές με αύξηση  30%, φρυγανοειδή ελληνικά 
μπαχαρικά (θυμάρι, δάφνη και κρόκος Κοζάνης) με αύξηση άνω του 100%, δημητριακά με 
αύξηση άνω του 100%, προϊόντα αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής με αύξηση 5,6%, χυμοί με 
αύξηση 34,7% , οίνος με αύξηση 22%, μπύρα με αύξηση 112%. 

      '04' ΓΑΛΑ,ΑΥΓΑ ΜΕΛΙ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 479,250 594,996 24.15 

'08' ΚΑΡΠΟΙ,ΦΡΟΥΤΑ,ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔ/ΔΩΝ-ΠΕΠΟΝΙΩΝ 352,453 577,417 63.83 

'22' ΠΟΤΑ,ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ 254,851 332,402 30.43 

'23' ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦ.ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ 323,098 305,672 -5.39 

'15' ΛΙΠΗ,ΛΑΔΙΑ,ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 228,585 224,004 -2.00 

'03' ΨΑΡΙΑ,ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ,ΜΑΛΑΚΙΑ,ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒ 194,994 202,570 3.89 

'21' ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 65,893 112,727 71.08 

'19' ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΩΠ. 84,029 104,261 24.08 

'09' ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 71,376 95,205 33.39 

'07' ΛΑΧΑΝΙΚΑ,ΦΥΤΑ,ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ,ΒΡΩΣΙΜΑ 26,063 50,339 93.14 

'17' ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 10,813 11,373 5.18 

'10' ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 375 1,866 397.60 
ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ  
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Συμπεράσματα 

1) Γενικά οι ελληνικές εξαγωγές (Πίνακες 1,2,3), όπως πολλάκις έχει αναφερθεί, 
χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς κατά τα προηγούμενα έτη ο όγκος των 
ελληνικών εξαγωγών εξαρτήθηκε σε ποσοστό άνω του 85% από τον διψήφιο κωδικό (27) και 
ειδικότερα από την τετραψήφια κατηγορία (2710) λάδια από πετρέλαιο. Το εξεταζόμενο διάστημα 
διαγράφεται πτώση του εν λόγω τετραψήφιου κωδικού κατά 82,15% σε σχέση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2018, ενώ παρατηρείται και μείωση του ποσοστού συμμετοχής του στο σύνολο 
(από 83,5% το α΄εξάμηνο 2018, στο 43,39% το α΄ εξάμηνο 2019).  

2) Ως προς τις εξαγωγές της Σιγκαπούρης προς τη χώρα μας το α΄ εξάμηνο 2019 
(Πινάκες 4,5) παρατηρείται πτώση στους περισσότερους από τους διψήφιους κωδικούς,  που 
απαρτίζουν την πρώτη δεκάδα των σημαντικότερων εισαγόμενων προϊόντων ως κατωτέρω:  

30 φαρμακευτικά προϊόντα 
29 οργανικά χημικά  
84 πυρηνικοί αντιδραστήρες 
90 όργανα συσκευές φωτογραφίες 
39 πλαστικές ύλες  
 

 3)Η μικρή  έως τώρα διαφοροποίηση των εξαγομένων ελληνικών προϊόντων προς τη 
Σιγκαπούρη, καθιστά τις ελληνικές εξαγωγές ευμετάβλητες σε συγκυριακούς παράγοντες 
επιβράδυνσης του διεθνούς και περιφερειακού εμπορίου (εμπορικές κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ-
Κίνας, το πετρέλαιο της Μ.Ανατολής, Brexit κλπ), ιδιαιτέρος στον τομέα των πετρεαλιοειδών. Το 
γεγονός αυτό αντανακλάται στη καθίζηση που παρουσίασε το διμερές εμπόριο το α΄ εξάμηνο του 
2019.  

4) Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σε 2ψήφιες και 4ψήφιες κατηγορίες  τροφίμων και 
ποτών είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Πρεσβεία για το έτος 2019. Η 
προβολή των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, μεσω δράσεων της Πρεσβείας, η μέσω της 
υποστήριξής δράσεων ελληνικών φορέων, συνεχίζεται δυναμικά και το β΄ εξάμηνο του 2019, ενώ 
έως το τέλος του έτους προγραμματίζεται η φιλοξενία δύο εμπορικών αποστολών σε συνεργασία 
με το EnterpriseGreece και το Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο . Ενδεικτικά αναφέρουμε δράσεις 
του β΄εξαμήνου που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη:  

1) Προβολή των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων  (φέτα, ούζο, ελιά Καλαμάτας, 
μαστίχα Χίου) σε εκδήλωση της ΕΕ Αντιπροσωπείας στη Σιγκαπούρη (16.07.2019) 

2) Συμμετοχή 6 ελληνικών εταιρειών τροφίμων και ποτών στη Specialty Fine Food Asia 
(17-19/7/2019) 

3) Συμμετοχή 6 ελληνικών εταιρειών στο πρόγραμμα EU BUSINESS GATEWAY 
(προβολή οργανικών τροφίμων και ποτών σε Σιγκαπούρη-Ταϋλάνδη). 1-3/9/2019 

5)Συμμετοχή σε εκδήλωση του προγράμματος «Frescano», για την προώθηση της 
ελληνικής κομπόστας ροδάκινο στη Σιγκαπούρη (12-13/9/2019)   

 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εικόνα του διμερούς εμπορίου το α΄ τρίμηνο 2019 είναι 

μεν πτωτική, οφειλόμενη στη μεγάλη μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών, αλλά συγκριτικά 
παρατηρείται μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές του κλάδου τροφίμων και ποτών. Στόχος μας είναι η 



4 
 

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/ 

 
 

προφανής αύξηση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών, μέσω της αυξημένης διαφοροποίησης 
των ελληνικών εξαγωγών, ώστε να μειωθεί η μονομερής εξάρτηση τους από συγκεκριμένους 
κωδικούς.  

 
   

 

 
 
 
 
 
  

 
    
                                                                                         
     
 
 
 
 

 
 
   
    
      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


