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Θέμα: <<Εκτιμήσεις εξέλιξης της αγοράς εργασίας 

της Σιγκαπούρης για το 2022 >> 

 

Η αγορά εργασίας της Σιγκαπούρης συνεχίζει να ανακάμπτει, 

με τη συνολική απασχόληση να αυξάνεται τους τελευταίους τρεις 

μήνες του 2021 παρά το ξέσπασμα της παραλλαγής Όμικρον, καθώς 

ο αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων που απασχολούνται στην 

χώρα αυξήθηκε για πρώτη φορά σε δύο χρόνια. Η κατάσταση της 

ανεργίας βελτιώθηκε επίσης, θέτοντας τη Σιγκαπούρη σε τροχιά 

μείωσης των ποσοστών ανεργίας στα προ πανδημίας επίπεδα τους 

επόμενους μήνες, δήλωσε το Υπουργείο Εργατικού Δυναμικού 

(Ministry of Manpower -  MOM) την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου. Τον 

Δεκέμβριο του 2021, η κατάσταση της ανεργίας συνέχισε να 

βελτιώνεται, αν και τα ετήσια ποσοστά παρέμειναν πάνω από τα προ 

πανδημίας επίπεδα. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 2,4 

% τον Δεκέμβριο από 2,5 % τον προηγούμενο μήνα. Αν και το  

ποσοστό ανεργίας ολόκληρου του έτους μειώθηκε στο 2,6% 

συνολικά, από 3% πριν, αυτό εξακολουθεί να είναι πάνω από τα 

προ-Covid επίπεδα. 

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες ανθρώπινων πόρων η οικονομία 

της Σιγκαπούρης και οι ευκαιρίες απασχόλησης του εργατικού της 

δυναμικού αναμένεται να ανακάμψουν το 2022, αν και παράγοντες 

όπως η πανδημία του Covid-19 και οι περιορισμοί στα σύνορα θα 

μπορούσαν να ανακόψουν τη διαδικασία επιστροφής στην 

<<κανονικότητα>>.  

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Σιγκαπούρης (Singapore Human Resources Institute -  SHRI) κ. 

Kem σε ανακοίνωση του στις 28/1 δήλωσε ότι η  αγορά εργασίας 
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παρουσιάζει θετικό πρόσημο, με την βοήθεια και την υποστήριξη των 

κρατικών επιχορηγήσεων.  

Η κα Ling, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής της 

Σιγκαπουριανής  τράπεζας  OCBC προβλέπει αύξηση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 3 - 5 %  το 2022 

αναμένοντας παράλληλα ότι οι περιορισμοί στα σύνορα θα 

χαλαρώσουν και οι εισροές ξένου εργατικού δυναμικού θα αυξηθούν 

σημαντικά. Η κα Ling, επισήμανε ωστόσο ότι οι βασικοί  κίνδυνοι για 

την οικονομική ανάκαμψη είναι οι νέες ισχυρές παραλλαγές του 

κορωνοϊού που θα μπορούσαν να αναστείλουν επ’ αόριστο το 

άνοιγμα των συνόρων, οι περιορισμοί στην διασυνοριακή κίνηση των 

εργαζομένων και οι έλεγχοι μετακίνησης στο εσωτερικό. Οι κίνδυνοι 

αυτοί θα εμπόδιζαν την ελεύθερη αγορά εργασίας και θα επηρέαζαν 

αρνητικά τη διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης καθώς και την 

ανάκαμψη και ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. 

Ο πληθωρισμός αποτελεί μια επιπλέον παράμετρο που μπορεί 

να αυξήσει το κόστος των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου να 

επηρεάσει τη βιωσιμότητα τους. Ταυτόχρονα σύμφωνα με τους 

οικονομολόγους  της τράπεζας CIMB, η εξέλιξη του πληθωρισμού 

στο δεύτερο  εξάμηνο του έτους θα επηρεάσει την ανάκαμψη της 

αγοράς εργασίας καθώς τα σύνορα δεν έχουν ακόμη ανοίξει πλήρως,  

και οι επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν θα πρέπει να προβούν 

σε προσλήψεις από την εγχώρια αγορά εργασίας. Ωστόσο, με την 

άνοδο της υβριδικής εργασίας και της τηλεργασίας, οι εταιρείες θα 

εξακολουθούν να μπορούν να προσλαμβάνουν  δυναμικό και εκτός 

Σιγκαπούρης. 

Εξωστρεφείς τομείς όπως αυτοί της πληροφορικής των 

τηλεπικοινωνιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

αναμένεται να προχωρήσουν σε προσλήψεις καθώς η οικονομία 
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ανακάμπτει και οι εταιρείες αναμένεται να κλιμακώσουν τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι ρόλοι που έχουν ιδιαίτερη 

ζήτηση περιλαμβάνουν προγραμματιστές λογισμικού, ειδικούς στον 

τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, διαχειριστές προϊόντων 

καθώς και σχεδιαστές εμπειρίας χρήστη (user experience  - UE) και 

διεπαφής χρήστη (user interface - UI). Καθώς οι εταιρείες 

συνεχίζουν να προωθούν τον ψηφιακό  τους μετασχηματισμό, η 

ζήτηση για εξειδικευμένα ταλέντα τεχνολογίας αναμένεται να 

παραμείνει σε ανοδική τάση.  

Ταυτόχρονα αναμένεται να υπάρξει πρόσθετη ζήτηση για 

προσωπικό εξυπηρέτησης εν μέσω μιας αναμενόμενης έκρηξης στους 

τομείς της φιλοξενίας και του τουρισμού, ιδιαίτερα με την 

επανάληψη των αγώνων της Formula 1, το φθινόπωρο του 2022. Ο 

τομέας των υπηρεσιών παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση, μετά 

από έναν σημαντικό αριθμό απολύσεων το 2020, καθώς επωμίστηκε 

και το μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας.  
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