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                                             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 

 

ΓΕΝΙΚΑ 1  

Το  α΄ τρίμηνο του 2020 η οικονομία της Σιγκαπούρης συρρικνώθηκε κατά 0,7% σε ετήσια 
βάση. Οι εμπορικές κυρώσεις μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας στο τέλος του 2018, το Brexit και η πετρελαϊκή 
κρίση στη Μ. Ανατολή επέδρασαν στην οικονομία της χώρας το σύνολο του  2019, αντανακλώντας 
την εξάρτηση της σ/οικονομίας από το διεθνές εμπόριο και τις  υπηρεσίες. Ήδη στο τέλος του 2019 
η οικονομία της Σιγκαπούρης εμφανίζει σημάδια ύφεσης, καθώς πλέον η εσωτερική ζήτηση 
λειτουργεί ως ατμομηχανή της οικονομίας, λόγω της εξασθένισης της εξωτερικής ζήτησης. Η 
επίδραση της πανδημίας covid19 στην παγκόσμια οικονομία, λειτούργησε σωρευτικά  στην ήδη 
κλονισμένη οικονομία της Σιγκαπούρης, αναδεικνύοντας περαιτέρω την εξάρτησή της από το 
διεθνές εμπόριο και τις μεταβολές αυτού. Ο νέος απρόβλεπτος παράγοντας της πανδημίας επιδρά 
αρνητικά το α΄ τρίμηνο στην οικονομία της Πόλης-Κράτους, κατά τη διάρκεια του οποίου η 
Σιγκαπούρη, δέχεται τις συνέπειες από τις οικονομικές αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ως 
τότε δεν έχει λάβει μέτρα αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας στο εσωτερικό, για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, παρά μόνο μέτρα ταξιδιωτικών περιορισμών. Το lockdown 
επιβάλλεται στις 7/4.     

Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ της Σιγκαπούρης ανήλθε στα 122,9 δις  SGD, σε σχέση με τα 
128,6  δις  SGD το δ΄ τρίμηνο του 2019 (μειωμένο κατά 4,4%), με τον τομέα της βιομηχανίας  να 
συμμετέχει κατά 25% και τον τομέα των υπηρεσιών κατά 66% στο σύνολο. Η μείωση του ΑΕΠ κατά 
τη διάρκεια του α΄ τριμήνου 2020 οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση του χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου, των μεταφορών-αποθήκευσης και τέλος των υπηρεσιών διαμονής και εστίασης. 
Αντίθετα, ο βιομηχανικός τομέας, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών κατέγραψαν αύξηση. Η συνολική απασχόληση (υπήκοοι και 
κάτοικοι) μειώθηκε κατά 26.600 σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας την ανεργία (υπήκοοι & κάτοικοι)  
στο 2,4 %.  Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (όλα τα είδη) αυξήθηκε κατά 0,4% σε ε.β., διαγράφοντας 
ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Υπενθυμίζεται ότι κατά α΄ τρίμηνο του 2020, η Σιγκαπούρη έχει καταγράψει ελάχιστα κρούσματα COVID19, παρόλο που η πανδημία 
βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσμίως, ενώ είναι μία από τις τελευταίες χώρες του πλανήτη που προχώρησε σε γενικευμένο lockdown στις 7/4  
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1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΠ2 

 

 
 
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-
of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-First-Quarter-
2020/Ch1_1Q20.pdf 

Η οικονομία της Σιγκαπούρης συρρικνώθηκε 
κατά 0,7% σε ε.β. το α΄ τρίμηνο 2020, 
αντιστρέφοντας την αύξηση 1,0% του 
προηγούμενου τριμήνου. Ως προς τη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ ο βιομηχανικός 
επεκτάθηκε κατά 6,6% σε ε.β., σε σχέση με το 
2,3% του προηγούμενου τριμήνου. Η ανάπτυξη 
προήλθε από την επέκταση της βιοϊατρικής 
παραγωγής (↑49%), της μηχανικής ακριβείας 
(↑21%) και μηχανικών μεταφορών (↑3,2%), οι 
οποίες υπερέβησαν τις μειώσεις στη βιομηχανία 
ηλεκτρονικών (↓11%) , της γενικής βιομηχανίας  
(↓2,4%) και της χημικής βιομηχανίας (0,1% ). Οι 
βιομηχανικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 2,4% 
σε ε.β., σε αντίθεση με την αύξηση 1,5% του 
προηγούμενου τριμήνου. Όλοι οι τομείς 
υπηρεσιών συρρικνώθηκαν εκτός από τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες 
αυξήθηκαν κατά 8% και τις υπηρεσίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών που αυξήθηκαν 
κατά 3,5%. 

 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ. Η παραγωγή στο σύμπλεγμα βιοϊατρικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 49% το α΄ 
τρίμηνο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία αυξήθηκε 
κατά 68%, λόγω της μεγαλύτερης παραγωγής δραστικών συστατικών και βιολογικών φαρμάκων. Ο 
τομέας της ιατρικής τεχνολογίας σημείωσε επίσης αύξηση 3,2% λόγω της υψηλότερης ζήτησης 
εξαγωγών για προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας καθώς η εξάπλωση της πανδημίας covid19 βρίσκεται 
σε εξέλιξη και υπάρχει παγκόσμια ζήτηση για φαρμακευτικό και παρα-φαρμακευτικό υλικό.   
ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ Ο τομέας των υπηρεσιών διαμονής και εστίασης  συρρικνώθηκε κατά 24 % 
σε ε.β. το α΄ τρίμηνο, αντίστροφα από την αύξηση 2,5% του προηγούμενου τριμήνου. Οι συνολικές 
αφίξεις επισκεπτών3 σημείωσαν πτώση κατά 43%, από την αύξηση 6,9% που σημειώθηκε το 
προηγούμενο τρίμηνο. Η πτώση των αφίξεων επισκεπτών παρατηρήθηκε στις περισσότερες αγορές 
με υψηλές αφίξεις για τη Σιγκαπούρη, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ταξιδιωτικής ζήτησης που 
προέκυψε από την πανδημία COVID-19 και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που τέθηκαν σε 
εφαρμογή παγκοσμίως και εσωτερικά για να περιοριστεί η εξάπλωση του covid19 (βλ. κατωτέρω 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ). Σε συνδυασμό με τη μείωση των τουριστικών αφίξεων, ακολούθως περιορίστηκαν οι 
μισθώσεις ξενοδοχείων κατά 30% και το ποσοστό πληρότητας συρρικνώθηκε στο 58,7%. 

  Η εστίαση περιορίστηκε το α΄ τρίμηνο λόγω της μείωσης της εγχώριας κατανάλωσης εν 
μέσω της επιδημίας COVID-19 και της επιβολής μέτρων ασφαλούς απόστασης, που εφαρμόστηκαν 
για τον περιορισμό της μετάδοσης του covid19 στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, ο όγκος πωλήσεων 
τροφίμων και ποτών μειώθηκε κατά 12%, ενώ περιορίστηκε ο όγκος πωλήσεων για εστιατόρια (-
16%), hawker centers (-29%) άλλα σημεία πώλησης (-7,7%) κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ακόμη 
και όταν ο όγκος των πωλήσεων στα καταστήματα γρήγορου φαγητού αυξήθηκε (4,5%) την ίδια 
περίοδο. 

                                                           
2 Βλ. Πινακα 1, Διαμόρφωση ΑΕΠ 
3 Από τις 2 Φεβρουαρίου 2020, η Σιγκαπούρη απαγόρευσε σταδιακά όλους τους βραχυπρόθεσμους επισκέπτες με πρόσφατο ιστορικό 
ταξιδιού σε τοποθεσίες όπως η ηπειρωτική Κίνα, το Ιράν, η Β. Ιταλία και η Δημοκρατία της Κορέας να εισέλθουν ή να διέλθουν μέσω της 
Σιγκαπούρης. Στις 24 Μαρτίου 2020, οι περιορισμοί επεκτάθηκαν, συμπεριλάμβοντας  όλους τους βραχυπρόθεσμους επισκέπτες. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ο τομέας συρρικνώθηκε κατά 8,1% σε ε.β, το υπό εξέταση διάστημα. Η 
συρρίκνωση προκλήθηκε από την πτώση των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών (Μαλαισία). Ο 
όγκος των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκε οριακά κατά 0,2% χάρη στην αύξηση 
4,2 % των εμπορευματοκιβωτίων που διακινήθηκαν από το λιμάνι της Σιγκαπούρης, η οποία 
υπερέβαινε τη μείωση 5,2% του όγκου των φορτίων πετρελαίου-χύδην. 

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας των αεροπορικών μεταφορών μειώθηκε κατά 33% ως προς 
τον όγκο της εναέριας κυκλοφορίας επιβατών που διαχειρίστηκε στο Αεροδρόμιο Changi. Η πτώση 
ήταν εκτεταμένη για τα δρομολόγια από το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης προς όλο τον κόσμο, λόγω 
των εκτεταμένων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης 
του COVID-19. Εν τω μεταξύ, οι εναέριες εμπορευματικές μεταφορές μειώθηκαν κατά 8,0% το α΄ 
τρίμηνο, ενώ η εναέρια κυκλοφορία μειώθηκε κατά 20% φτάνοντας τις 37.980 πτήσεις.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο τομέας των επιχειρηματικών υπηρεσιών συρρικνώθηκε κατά 3,3% 
το α΄ τρίμηνο, λόγω των αναταράξεων στην αγορά ακινήτων, της συρρίκνωσης των  
επαγγελματικών υπηρεσιών και των «άλλων υπηρεσιών». Ο τομέας των ακινήτων συρρικνώθηκε το 
α΄ τρίμηνο παρά την αύξηση στις πωλήσεις ιδιωτικών κατοικιών (↑14%). Εν τω μεταξύ, οι τιμές των 
ιδιωτικών κατοικιών μειώθηκαν κατά 1,0% το υπό εξέταση διάστημα, αντιστρέφοντας την αύξηση 
0,5% του προηγούμενου τριμήνου. 

Για την ιδιωτική αγορά οικοπέδων τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 2,3%, διατηρώντας ωστόσο 
το  μέσο ποσοστό πληρότητας στο 91%. Εν τω μεταξύ, τα ενοίκια για ιδιωτικούς χώρους γραφείων 
μειώθηκαν κατά 0,8% το α΄ τρίμηνο, συγκρατώντας την πτώση 3,2% το προηγούμενου τρίμηνου. Το 
μέσο ποσοστό πληρότητας των επαγγελματικών χώρων (γραφεία) ανήλθε στο 88%. Η ιδιωτική 
αγορά βιομηχανικών χώρων παρέμεινε σταθερή, καθώς τα ενοίκια μειώθηκαν οριακά κατά 0,1%.  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο τομέας των κατασκευών συρρικνώθηκε κατά 4,0% σε ε.β. (4,3% το δ΄ τρίμηνο του 
περασμένου έτους), λόγω της μείωσης των κατασκευαστικών έργων του ιδιωτικού τομέα.  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ Το εμπόριο συρρικνώθηκε κατά 5,8% σε ε.β. το α΄ τρίμηνο. Το 
χονδρικό εμπόριο μειώθηκε κατά 4,4% λόγω του περιορισμένου όγκου προϊόντων που 
διακινήθηκαν από και προς το εξωτερικό (η/υ -6,3%, εξοπλισμός μεταφορών -25%, γενικό εμπόριο -
25%). Στο εσωτερικό  ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,0%, χάρη στον υψηλότερο όγκο 
πωλήσεων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (6,6%), εξοπλισμού πλοίων και ανεφοδιασμού 
καυσίμων (8,8%) και χημικών προϊόντων (6,6%).  

2.ΖΗΤΗΣΗ. Η συνολική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,5% σε ε.β το α΄ τρίμηνο 2020, βραδύτερη από την 
αύξηση 1,1% το προηγούμενο τρίμηνο, τροφοδοτούμενη κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, η οποία 
επεκτάθηκε κατά 0,5% σε ε.β, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2019 (0,2%), υποστηριζόμενη από 
την αύξηση των δημόσιων καταναλωτικών δαπανών, καθώς και από την αύξηση των ακαθάριστων 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου του δημοσίου τομέα επεκτάθηκαν κατά 2,8% υποστηριζόμενες από υψηλότερες 
επενδυτικές δαπάνες σε μηχανήματα, κατασκευαστικό εξοπλισμό και κατασκευές. Εν τω μεταξύ, οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα υποστηρίχθηκαν από επενδυτικές 
δαπάνες σε εξοπλισμό μεταφορών και μηχανήματα. Οι δαπάνες κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 
0,9% σε ε.β., συγκρατώντας την αύξηση 3,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Η επέκταση της εγχώριας 
ζήτησης στηρίχθηκε εν πολλοίς στην αύξηση κατά 8,5% στις δημόσιες καταναλωτικές δαπάνες, 
ακόμη και όταν η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,6%.  
  Η εξωτερική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,5% σε ε.β. διαγράφοντας μείωση από την αύξηση 
1,6% το δ’ τρίμηνο 2019.  
 
3.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2019, τα εποχικά προσαρμοσμένα ποσοστά 
ανεργίας σημείωσαν άνοδο τον Μάρτιο του 2020 σε γενικό επίπεδο (από 2,3% σε 2,4%), τόσο για 
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τους κατοίκους (από 3,2% έως 3,3%) όσο και για τους πολίτες (από 3,3% έως 3,5%). Το Μάρτιο του 
2020, περίπου 76.400 κάτοικοι, συμπεριλαμβανομένων 67.100 πολιτών της Σιγκαπούρης, ήταν 
άνεργοι. Αυτά ήταν υψηλότερα από τον αριθμό των ανέργων (73.900) και των πολιτών (63.500) τον 
Δεκέμβριο του 2019. 
 

 
ΠΗΓΗ:www.straitstimes.com/singapore/manpower/singapores-
total-employment-sees-biggest-decline-ever-in-first-quarter   

Η συνολική απασχόληση μειώθηκε κατά 
26.600 εργαζόμενους το α΄ τρίμηνο 
εξαιρουμένων των ξένων εργατών (Foreign 
Domestic Workers), αποτελώντας την  πιο 
έντονη τριμηνιαία συρρίκνωση μετά την κρίση 
του SARS (-26.000 το β΄ τρίμηνο του 2003). Η 
μείωση της συνολικής απασχόλησης οφείλεται 
στη σημαντική μείωση της απασχόλησης στο 
εξωτερικό, η οποία υπερέβαινε τη μέτρια 
αύξηση της τοπικής απασχόλησης. Μείωση της 
απασχόλησης παρατηρήθηκε σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. Στον τομέα  υπηρεσιών, 
συνολικά η απασχόληση μειώθηκε κατά 
10.000 (-10.400 εξαιρουμένων των FDW), 
λόγω της συρρίκνωσης στον τομέα υπηρεσιών 
διαμονής και εστίασης (-7.800) και, του 
χονδρικού- λιανικού εμπορίου (-6.500). 
Ταυτόχρονα, η απασχόληση στον 
κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 6.100 
μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα 
ανάπτυξης. Ομοίως, η απασχόληση στον 
μεταποιητικό τομέα μειώθηκε κατά 3.400, 
αντιστρέφοντας δύο συνεχόμενα τρίμηνα 
ανάπτυξης. 

 
4.ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ.  Σε ε.β., ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) μειώθηκε στο 0,4% το α΄ τρίμηνο, σε 
σύγκριση με την αύξηση 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση των τιμών στα είδη διατροφής 
κατά 1,6% σε ε.β. πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του πληθωρισμού, λόγω της αύξησης των τιμών 
των υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, hawker centers), καθώς και των τιμών στα μη μαγειρεμένα 
είδη διατροφής, όπως κρέας και λαχανικά. Τα μεταφορικά κόστη αυξήθηκαν κατά 2,0% 
(αυτοκίνητα, ναύλα, τρένα, τιμή βενζίνης) και οι τιμές οικιακών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 0,4%, ενώ το κόστος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού αυξήθηκε κατά 0,5%.   

5.ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ4. Το συνολικό εμπόριο αγαθών της Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 
0,6% σε ε.β. το α΄ τρίμηνο, ανερχόμενο σε 247,9 δις SGD, από την πτώση -5,3% το δ΄τρίμηνο του 
2019, όταν ανήλθε στα 264 δις SGD. Η άνοδος του όγκου εμπορίου αγαθών προήλθε από την 
αύξηση του μη πετρελαϊκού εμπορίου, το οποίο αντιστάθμισε την μείωση του εμπορίου 
πετρελαίου. Το εμπόριο πετρελαίου μειώθηκε κατά 16% σε ονομαστικούς όρους, λόγω των 
χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ενώ το μη πετρελαϊκό εμπόριο 
αυξήθηκε κατά 4,5 %. 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ. Οι συνολικές εξαγωγές εμπορευμάτων μειώθηκαν κατά 1,3% το α΄ τρίμηνο (126,9 δις 
SGD), επεκτείνοντας την πτώση 4,3% του προηγούμενου τριμήνου (137,6 δις SGD). Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην πτώση των εγχώριων εξαγωγών κατά 6,2% (58,1 δις SGD), καθώς οι επενεξαγωγές  
(68,7 δις SGD) αυξήθηκαν κατά 3,2% επεκτείνοντας την αύξηση του δ΄τριμήνου 2019 όταν 
αναπτύχθηκαν κατά 2,8%.  Οι εγχώριες εξαγωγές συρρικνώθηκαν λόγω μείωσης των εγχώριων 

                                                           
4 Βλ. Πίνακα 2 Διεθνές εμπόριο αγαθών 
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εξαγωγών πετρελαίου, κάτι που αντιστάθμισε περισσότερο την επέκταση των εγχώριων μη 
πετρελαϊκών εξαγωγών (NODX). Συγκεκριμένα, οι εγχώριες εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν κατά 
29%, αντανακλώντας εν μέρει τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου σε σύγκριση με ένα χρόνο 
πριν. Σε όρους όγκου, οι εγχώριες εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν κατά 14%, αγγίζοντας τα 15,1 
δις SGD. Εν τω μεταξύ, οι μη πετρελαϊκές εξαγωγές (Non Oil Domestic Exports –NODX)  αυξήθηκαν 
κατά 5,8%, ανερχόμενες στα 42,9% δις SGD, αντιστρέφοντας τη μείωση 5,7% του δ΄ τριμήνου 2019. 
Η άνοδος των NODX οφειλόταν στην αύξηση των εγχώριων εξαγωγών εκτός των ηλεκτρονικών 
προϊόντων, η οποία υπερέβαινε τη μείωση των εγχώριων εξαγωγών ηλεκτρονικών.  

ΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ  ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (NODX)5. Το υπό εξέταση διάστημα οι  NODX ανήλθαν στα 
42,9 δις SGD, εκ των οποίων το 20,8% αφορά ηλεκτρονικά προϊόντα (κυκλώματα, δίσκοι, μέρη P/C, 
P/C,  εξοπλισμός) και το υπόλοιπο 79,1% αποτελεί μη ηλεκτρονικά προϊόντα. Οι κυριότεροι πελάτες 
της Σιγκαπούρης το α΄ τρίμηνο 2020 ήταν: ΕΕ (11,12%), ΗΠΑ (15,9%), Κινεζική Ενδοχώρα (13,7%), 
Μαλαισία (6,8%), Ινδονησία (4,54%), Χονγκ Κονγκ (6,13%), Ιαπωνία (6,21%), Ταϊβάν (6,52%), 
Ταϋλάνδη (5,85%), Ν. Κορέα (4,8%) 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6% το α΄ τρίμηνο, ανερχόμενες στα 
121 δις SGD μετά την δριμεία πτώση κατά 6,3% που διέγραψαν το δ΄ τρίμηνο 2020. Η άνοδος 
προήλθε από την αύξηση των εισαγωγών μη πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 
5,1%, λόγω της αύξησης τόσο ηλεκτρονικών όσο και μη ηλεκτρονικών εισαγωγών. Αντίθετα οι  
εισαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν κατά 6,2% λόγω των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου σε 
σύγκριση με τα επίπεδα ενός έτους πριν.  

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών το υπό εξέταση διάστημα ανήλθε στα 199, 
4 δις SGD, συρρικνωμένο κατά 3,5% σε ε.β., σε αντίθεση με την αύξηση 2,5% που σημειώθηκε το δ΄  
τρίμηνο 2020. Οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,9%, ανερχόμενες στα 66 δις SGD, λόγω 
της μείωσης του τουρισμού και των εξαγωγών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, των εσόδων από τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις εξαγωγές υπηρεσιών μεταφορών. Εν τω μεταξύ, οι 
εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,2%  σε ε.β, ανερχόμενες στα 63,4 δις SGD. Η πτώση των 
εισαγωγών υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
υπηρεσιών μεταφοράς και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών. 

6.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ6. Το α΄ τρίμηνο 2020 επισκέφθηκαν τη Σιγκαπούρη 2,6 εκ. τουρίστες, αριθμός 
μειωμένος κατά 44,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κάθετη πτώση καταγράφουν οι 
αφίξεις από την Ιαπωνία (-45%), το Χόνγκ Κόνγκ (-53,2%), την Ινδία (-50,6%), την Κίνα (-44,7%), την 
Αυστραλία (-32%,8%), το Η.Β.  (-12,9%) και τις ΗΠΑ (-37,2%). Υπενθυμίζεται ότι η νόσος του 
κορονοϊού έχει εμφανισθεί στην Κίνα ήδη από τα τέλη του 2019 και εξελίχθηκε σε πανδημία εντός 
του α΄ τριμήνου του 2020, ενώ προς τα τέλη Μαρτίου 2020 πολλές χώρες παγκοσμίως προχωρούν 
σε γενικευμένο lockdown των οικονομιών τους.  Το 32,4% των τουριστικών ροών προήλθε από την 
ASEAN, το 4,95% από το Η.Β. και το 4,53% από τις ΗΠΑ.   

7.ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Το ισοζύγιο πληρωμών κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 7 δις SGD το α΄ 
τρίμηνο, σε σύγκριση με το πλεόνασμα 3,5 δις SGD το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 16 δις SGD και το ισοζύγιο μεταβιβάσεων στα 9,1 δις SGD.   
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.  Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 
16 δις SGD, μειωμένο κατά 4 δις SGD σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό αντικατοπτρίζει 

                                                           
5 Βλ. Πίνακα 3 NODX 
6 Βλ. Πίνακα 5 Τουριστικές αφίξεις  
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σε μεγάλο βαθμό τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο αγαθών στα 27 δις SGD (από 32 δις 
SGD το προηγούμενο τρίμηνο), καθώς οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν αναλογικά περισσότερο σε 
σχέση με τις  εισαγωγές αγαθών. Αντίθετα το ισοζύγιο υπηρεσιών αυξήθηκε στα 2,5 δις SGD  λόγω 
της μείωσης των καθαρών πληρωμών για ταξίδια, μεταφορές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες. 
Επιπλέον, το έλλειμμα στο ισοζύγιο πρωτογενούς και δευτερογενούς εισοδήματος παρέμεινε 
σταθερό στα 12 δις SGD και στα 2 δις SGD αντίστοιχα το α΄ τρίμηνο, καθώς η αύξηση των εσόδων 
σε κάθε λογαριασμό αντισταθμίστηκε γενικά από υψηλότερες πληρωμές. 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Οι εκροές κεφαλαίων μειώθηκαν στα 9,1 δις SGD  το α΄ τρίμηνο 2020, 
από 15 δις SGD το δ΄ τρίμηνο 2019. Οι καθαρές εκροές επενδύσεων χαρτοφυλακίου μειώθηκαν 
απότομα από 20 δις SGD σε 6,6 δις SGD. Αυτό αντανακλούσε κυρίως την αντιστροφή εντολών 
αγοράς, σε εντολές πώλησης χρεογράφων στο εξωτερικό από εγχώρια χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Ταυτόχρονα, οι καθαρές εκροές παραγώγων μειώθηκαν στα 2,1 δις SGD  το α΄ τρίμηνο, 
από 5,3 δις SGD  το προηγούμενο. Εν τω μεταξύ, οι καθαρές εισροές άμεσων επενδύσεων 
μειώθηκαν στα 16 δις SGD, από 26 δις SGD  το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η μείωση των άμεσων 
ξένων επενδύσεων στη Σιγκαπούρη αντιστάθμισε τη μείωση των άμεσων επενδύσεων κατοίκων στο 
εξωτερικό. Αντίθετα οι καθαρές εκροές «άλλων επενδύσεων» αυξήθηκαν στα 17 δις SGD, από 8,6 
δις SGD.  
8.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ7 Από το 16 δις SGD ξένων άμεσων επενδύσεων, τα 10,1 δις SGD αφορούν 
δεσμευμένες επενδύσεις παγίου ενεργητικού με κυριότερους επενδυτές τις ΗΠΑ (8,5 δις SGD), την 
ΕΕ (740 εκ. SGD), την Ιαπωνία  (176 εκ. SGD) και τα υπόλοιπα 688 εκ.  SGD αφορούν άλλες χώρες 
της ΝΑ Ασίας.  Οι κυριότεροι τομείς της οικονομίας, οι οποίοι προσέλκυσαν τα περισσότερα 
κεφάλαια (επενδύσεις) τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό είναι : ηλεκτρονικά (4,5 
δις SGD), χημικά (4,8 δις SGD) μεταφορική βιομηχανία (954 εκ SGD) και υπηρεσίες (1,8 δις SGD ). 
 
9. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Το α΄ τρίμηνο 2020 η Κυβέρνηση προχώρησε σε ενίσχυση της οικονομίας εν 
μέσω εξάπλωσης της πανδημίας. Στην παρουσίαση του προϋπολογισμού 2020 στις 17/2, 
προβλέπονταν δαπάνες 83,6 δις SGD, και έλλειμμα ύψους 10,9 δις SGD. Στον προϋπολογισμό 
συμπεριλαμβάνονταν μέτρα στήριξης της οικονομίας ύψους 6,4 δις SGD, τα οποία στη συνέχεια  
συμπληρώθηκαν από ένα δεύτερο πακέτο μέτρων ύψους 48,3 δις SGD,  στις 27/3, οδηγώντας 
συνολικά το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 11% του ΑΕΠ.   

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Σιγκαπούρης8  (MAS) τα επίσημα ξένα αποθεματικά 
στις 31/3 2020 ανήλθαν στα 397,47 δις SGD τα οποία αναλύονται: 1,49 δις SGD ειδικά τραβηχτικά 
δικαιώματα, 1,67 δις SGD αποθεματικά στο IMF και 394,31 δις SGD χρυσός και συνάλλαγμα. Τα 
συνολικά συναλλαγματικά αποθέματα στις 31/3/2020 ανέρχονταν σε 279,1 δις USD. 

Στις 31/3/2020 το χρέος  της Κεντρικής Κυβέρνησης9  ανερχόταν στα 656,2  δις SGD, το 
οποίο προκύπτει  εξ ολοκλήρου από εσωτερικό χρέος και αναλύεται σε: 588,5 δις SGD μετοχές και 
ομόλογα, 59 δις SGD σε έντοκα γραμμάτια δημοσίου και 8,6 δις SGD σε προκαταβολές. Η χώρα δεν 
έχει εξωτερικό χρέος καθώς δεν έχει δανειστεί από τις διεθνείς αγορές από τη δεκαετία του ’80. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η ύφεση στην οικονομία της Σιγκαπούρης θα συνεχιστεί δριμύτερα το β΄ τρίμηνο 
2020, καθώς η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας επεβλήθη στις 7/4/2020, ενώ δεν 
προβλέπεται να ανακάμψει πριν το τέλος του έτους. Σύμφωνα με προβλέψεις της Κεντρικής 
Τράπεζας της Σιγκαπούρης αναμένεται αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης το β΄τρίμηνο, της τάξης του -
11,8%. Η εξέλιξη της πανδημίας παγκοσμίως, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας αντέστρεψε τα 

                                                           
7 Βλ. Πίνακες 6-7 
8 https://www.mas.gov.sg/statistics/reserve-statistics/official-foreign-reserves  
9 https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/economy/public-finance/latest-data  
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οικονομικά χαρακτηριστικά της Σιγκαπούρης από πλεονεκτήματα σε μειονεκτήματα, όπως η υψηλή 
εξάρτηση από το διεθνές εμπόριο και τις μεταφορές, η εξάρτηση από το χαμηλού κόστους εργατικό 
δυναμικό (το οποίο στη συνέχεια Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος νόσησε και συνεχίζει να νοσεί από τον 
covid19), καθώς και η έλλειψη πρωτογενούς τομέα με αποτέλεσμα την πλήρη διατροφική εξάρτηση 
της χώρας από το εξωτερικό. 
Το σ/Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει προβλέψει ρυθμό ανάπτυξης από -4% έως -7% για 
το σύνολο  του έτους 2020. 

 
 
 
Σιγκαπούρη, Ιούνιος 2020 
Βασιλική Δ. Κουσκούτη 
Γραμματέας ΟΕΥΑ΄ 
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