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Εκτιμήσεις εξέλιξης Α.Ε.Π. Σιγκαπούρης 2020-2021 
 

  

 Σύμφωνα με την Έκθεση του Asean Macroeconomic 

Research Office (AMRO), στην ευρύτερη περιοχή του ASEAN 

αναμένεται ανάκαμψη σε σχήμα U, με βασικό μοχλό ανάπτυξης την 

οικονομία της Κίνας. Η ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή για το 

2020 αναμένεται να παραμείνει σχεδόν μηδενική, από 4,8 % που 

ήταν το 2019, προτού ανακάμψει έντονα κατά 6% το 2021. 

 Τα αυστηρά μέτρα περιορισμού για την αποτροπή της 

εξάπλωσης του ιού προκάλεσαν τη στασιμότητα των ασιατικών 

οικονομιών, οδηγώντας σε μαζική αύξηση της ανεργίας, έντονες 

αναταράξεις στις αγορές και εκτεταμένη κατάρρευση της εγχώριας 

ζήτησης. Ταυτόχρονα οι περιορισμοί στις διεθνείς μετακινήσεις, 

έπληξαν τον σημαντικότατο για την περιοχή τουριστικό κλάδο. Εννέα 

από τις δεκατέσσερις οικονομίες της ευρύτερης περιοχής αναμένεται 

να συρρικνωθούν φέτος, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μόνο στην 

Κίνα, το Μπρουνέι, το Λάος, τη Μιανμάρ και το Βιετνάμ. Η τροχιά 

ανάπτυξης του 2021 κατά την AMRO βασίζεται στον αποτελεσματικό 

περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας, τόσο σε περιφερειακό όσο και 

σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Η επανεμφάνιση μολύνσεων σε ορισμένα κράτη της περιοχής 

έχει οδηγήσει τις χώρες της Ασίας σε ένα ακόμα κύκλο περιορισμών 

και απαγορεύσεων, τον οποίο οι οικονομίες  των Κ-Μ του  ASEAN  

δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, παρόλο που οι περισσότερες 
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εξακολουθούν να έχουν κάποιο φορολογικό και νομισματικό χώρο 

για να παρέχουν υποστήριξη εάν χρειαστεί. Η δε διαχείριση της 

εξόδου από το σύνολο των πανδημικών πολιτικών θα είναι 

καθοριστικής σημασίας για την περιφερειακή χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα. 

 Σύμφωνα με την Έκθεση του AMRO, η οικονομική ανάπτυξη 

της Σιγκαπούρης θα επανέλθει το 2021, αλλά το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν πιθανότατα δεν θα επιστρέψει σε επίπεδα προ του  Covid-19, 

πριν τα τέλη του 2022. 

 Σύμφωνα με Έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου και 

Βιομηχανίας για την Οικονομία της Σιγκαπούρης που παρουσιάστηκε 

στις 23 Νοεμβρίου, η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 6,0 

- 6,5% το 2020, σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση  για -

7%. Η ευνοϊκότερη πρόβλεψη για το 2020, είναι αποτέλεσμα των 

καλύτερων του αναμενόμενου οικονομικών επιδόσεων της 

Σιγκαπούρης κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τ.ε.. Σύμφωνα με τα 

τελευταία στοιχεία του Υπουργείου, κατά το τρίτο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους η οικονομία επεκτάθηκε κατά 9,2% σε εποχιακά 

προσαρμοσμένη βάση από τρίμηνο σε τρίμηνο, μετά την πτώση  

κατά 13,2% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 

 Η βελτιωμένη απόδοση της οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο 

ήταν αποτέλεσμα της σταδιακής επανέναρξης των δραστηριοτήτων 

μετά τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν από τις 7 Απριλίου έως 

την 1η Ιουνίου, καθώς και της ανάκαμψης της οικονομικής 

δραστηριότητας στις μεγαλύτερες ασιατικές χώρες κατά τη διάρκεια 

του τρίτου τριμήνου.  

 Φυσικά η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η 

κατάσταση όσον αφορά τον Covid-19 παγκοσμίως το επόμενο έτος 

αναμένεται να παραμείνει  και θα εξαρτηθεί εν μέρει από την πρόοδο 

στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή εμβολίων. 
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 Για το 2021 η οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε θετικά 

πρόσημα  αναπτυσσόμενη με ρυθμούς 4,0 - 6,0 % - το υψηλότερο 

ποσοστό από το 2011 όπου η οικονομία  είχε επεκταθεί κατά 6,3% - 

υποβοηθούμενη  από τη συνεχιζόμενη άνοδο του εμπορίου και της 

μεταποίησης και τη σταδιακή ανάκαμψη του τομέα των κατασκευών, 

των αεροπορικών μεταφορών και του τουρισμού. 

 Οι τομείς υπηρεσιών που σχετίζονται με το εμπόριο 

αναμένεται να επωφεληθούν από την αύξηση της εξωτερικής 

ζήτησης. Οι αυξημένες αφίξεις των επισκεπτών και η βελτίωση της 

ψυχολογίας των καταναλωτών, θα βοηθήσουν να επανακάμψουν 

κλάδοι όπως οι υπηρεσίες λιανικής και τροφίμων. Ωστόσο, η 

οικονομική δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς δεν είναι πιθανό να 

επιστρέψει στα επίπεδα προ πανδημίας πριν τις αρχές του 2022. 

            Ο μεταποιητικός τομέας ενδέχεται να συνεχίσει να 

επεκτείνεται, έχοντας ως βάση τους τομείς των  ηλεκτρονικών και 

των μηχανημάτων ακριβείας καθώς και την ισχυρή ζήτηση 

ημιαγωγών από τον κλάδο του 5G. Η ανάπτυξη του τομέα της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών, καθώς και των 

χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών κλάδων αναμένεται να 

παραμείνει υγιής. 

 Σύμφωνα με έκθεση του Asean Macroeconomic Research 

Office (AMRO) μετά την επάνοδο των αλλοδαπών εργατών στο 

δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ο κατασκευαστικός τομέας 

αναμένεται επίσης να συμβάλει θετικά τόσο στην αύξηση της 

απασχόλησης όσο και στην αύξηση του Α.Ε.Π. αν και η 

κατασκευαστική δραστηριότητα θα συνεχίσει να επιβραδύνεται από 

την εφαρμογή μέτρων ασφαλούς υγειονομικής διαχείρισης. 

 Στους τομείς που σχετίζονται με τις αερομεταφορές και τον 

τουρισμό, όπως οι αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία, 

προβλέπεται σταδιακή ανάκαμψη  τόσο του όγκου των επιβατών όσο 
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και των αφίξεων των επισκεπτών. Ωστόσο, τομείς υπηρεσιών όπως ο 

τουρισμός θα συνεχίσουν να υφίστανται  αρνητικές  επιπτώσεις έως 

ότου ένα εμβόλιο είναι ευρέως διαθέσιμο για να επιτρέψει την άρση 

των περιορισμών στα διεθνή ταξίδια. 

 Η ανεργία θα παραμείνει πιθανότατα και το επόμενο έτος σε 

υψηλά για την χώρα επίπεδα, ακόμη και εάν η οικονομία ανακάμψει. 

Ο κίνδυνος απότομης αύξησης των απολύσεων και του ποσοστού 

ανεργίας αναμένεται εντούτοις να περιοριστεί με την επέκταση του 

συστήματος υποστήριξης θέσεων εργασίας (Jobs Support Scheme - 

JSS), των διαφόρων  κρατικών δανείων προς τις επιχειρήσεις, καθώς 

και άλλων προγραμμάτων βοήθειας έως το 2021. Το πρόγραμμα 

υποστήριξης θέσεων εργασίας JSS, ξεκίνησε στην αρχή της 

πανδημίας για να βοηθήσει τις εταιρείες να διατηρήσουν το 

προσωπικό τους καλύπτοντας τους μισθούς τους και εάν και έληγε 

τον Αύγουστο του τ. ε., με απόφαση του Π/Θ παρατάθηκε έως τον 

Μάρτιο του 2021. 

 Η Κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει, ότι ο προϋπολογισμός του 

2021 που θα κατατεθεί τον Φεβρουάριο, θα εξακολουθήσει να είναι 

επεκτατικός, με προβλέψεις για προστασία των θέσεων εργασίας και 

διατήρηση των μέσου επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού, ενώ 

ταυτόχρονα θα αποσκοπεί στην υποστήριξη  των επιχειρήσεων εν 

μέσω αυξημένου ανταγωνισμού σε μια μετά Covid-19 εποχή. 

 Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης, αναμένεται να 

διατηρήσει την στάση της για μηδενική ανατίμηση του δολαρίου της 

Σιγκαπούρης. 
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