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Η οικονομία της Σιγκαπούρης  για τα έτη 2022-2023 

  

 Μετά τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις που είχε η 

εξέλιξη της Πανδημίας στην οικονομία της Σιγκαπούρης  την διετία 

2019 - 2020, η οποία και την οδήγησε στη χειρότερη οικονομική 

ύφεση στην ιστορία της, Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι  η 

οικονομία ανέκαμψε το 2022.  

 Η ζήτηση προϊόντων από το εξωτερικό έχει αμβλυνθεί 

περαιτέρω λόγω των ασθενέστερων προοπτικών για την οικονομία 

της Ευρωζώνης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, καθώς και για την Κίνα 

που συνεχίζει να αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα κρούσματα 

COVID-19 και ύφεση στην αγορά των ακινήτων. Οι ασθενέστερες 

εξωτερικές οικονομικές προοπτικές επιβάρυναν την ανάπτυξη 

τομέων με εξωστρεφή προσανατολισμό, όπως αυτές των τομέων των 

ηλεκτρονικών και του τομέα των χημικών.  

 Ταυτόχρονα όμως, η ισχυρή ανάκαμψη των αεροπορικών 

ταξιδιών και οι αφίξεις επισκεπτών από το εξωτερικό συνέχισαν να 

ενισχύουν τον τομέα των αερομεταφορών - και τομείς που 

σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι τέχνες και η αναψυχή, καθώς 

και τομείς όπως οι υπηρεσίες τροφίμων και ποτών. Η κατάργηση  

των ταξιδιωτικών περιορισμών στη Σιγκαπούρη και στην ευρύτερη 

περιοχή ενίσχυσαν επίσης την ανάκαμψη του τομέα των 

επαγγελματικών υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις της 

οικονομίας της Σιγκαπούρης στα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους  (για 

τα οποία έχουμε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία)  η πρόβλεψη αύξησης 

του ΑΕΠ για το 2022 για τη Σιγκαπούρη είναι 3,5%.  

 Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παγκόσμιας Τράπεζας Το 

2023 ( Δεκέμβριος 2022), αναμένονται  μειωμένοι ρυθμοί αύξησης 

του ΑΕΠ στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες ιδιαίτερα στην 
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περιοχή της Ευρωζώνης. Παράλληλα, οι αναταράξεις στην αλυσίδα 

του παγκόσμιου εφοδιασμού είναι πιθανό να συνεχιστούν  καθώς ο 

πόλεμος στην Ουκρανία  δείχνει  να παρατείνεται. Στην Ασία, η 

ανάπτυξη της Κίνας προβλέπεται να επιταχυνθεί από χαμηλή βάση, 

αλλά θα παραμείνει υποτονική καθώς οι  πολιτικές της σχετικά με  

τον COVID-19 θα  συνεχίσουν να περιορίζουν την κατανάλωση των 

νοικοκυριών. Επιπλέον, ενώ τα χρηματοδοτικά μέτρα που 

εισήχθησαν πρόσφατα στην Κίνα θα βοηθήσουν να μετριαστεί η 

κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο τομέας  των ακινήτων η 

ανάπτυξη είναι πιθανό να παραμένει αναιμική στο εγγύς μέλλον. Οι 

οικονομίες της Μαλαισίας και της Ινδονησίας αναμένεται να 

δοκιμαστούν  μέσω ασθενέστερης ζήτησης για τις εξαγωγές 

εμπορευμάτων τους, αν και η συνεχιζόμενη ανάκαμψη στην εγχώρια 

αγορά και η τουριστική ζήτηση θα παράσχει κάποια υποστήριξη.  

 Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου 

και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης ( Νοέμβριος 2022), η ανάπτυξη 

των εξωστρεφών τομέων της Σιγκαπούρης για το 2023  αναμένεται 

να αποδυναμωθεί  παράλληλα με την επιδείνωση των συνθηκών 

εξωτερικής ζήτησης. Για παράδειγμα, ο κλάδος των ημιαγωγών 

αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την πτώση της παγκόσμιας 

ζήτησης για ημιαγωγούς, ενώ ο κλάδος των μηχανών και 

συστημάτων ακριβείας προβλέπεται να επιβαρυνθεί από τη μείωση 

των κεφαλαιουχικών δαπανών από τους κατασκευαστές ημιαγωγών 

εν μέσω ασθενούς ζήτησης. Οι τομείς των μεταφορών, των 

χρηματοοικονομικών και των ασφαλίσεων αναμένεται να 

επιβραδυνθούν από την επιβράδυνση στις μεγάλες οικονομίες του 

εξωτερικού.  

 Παράλληλα όμως, οι προοπτικές ανάπτυξης αρκετών τομέων 

παραμένουν θετικές. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των αεροπορικών 

ταξιδιών και των αφίξεων διεθνών επισκεπτών, η επέκταση τομέων 
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που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, διαμονή, 

τέχνες, ψυχαγωγία & αναψυχή, καθώς και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην διαμόρφωση 

του ΑΕΠ. Με βάση τα ανωτέρω σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου 

και Βιομηχανίας η οικονομία της Σιγκαπούρης αναμένεται να 

αναπτυχθεί κατά 0,5 - 2,5% το 2023.  

                                                           

 

                                                             Ο Προϊστάμενος 

 

                                                             Μαρκιανός Εμμανουήλ 

                                                             Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’  
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