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Οι  οικονομικές επιδόσεις της Σιγκαπούρης  το 2022 - 

Προβλέψεις για το 2023  

  

 Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης (ΜΤΙ)  σε 

Έκθεση του στα τέλη Φεβρουαρίου τ. ε. ανακοίνωσε ότι η οικονομία της 

Σιγκαπούρης επεκτάθηκε κατά 3,6% το 2022. Σύμφωνα με την Έκθεση η 

οικονομία της Σιγκαπούρης αναπτύχθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση το 

τέταρτο τρίμηνο του 2022, υποχωρώντας από την αύξηση κατά 4,0% του 

προηγούμενου τριμήνου.  

Σύμφωνα με την ίδια Έκθεση για ολόκληρο το 2022, η οικονομία της 

Σιγκαπούρης επεκτάθηκε κατά 3,6%, από το 8,9% του 2021. Ο 

μεταποιητικός τομέας αναπτύχθηκε κατά 2,5% ( 13,3% το 2021). Όλοι οι 

κλάδοι του τομέα επεκτάθηκαν, εκτός από τα χημικά και την παραγωγή 

βιοϊατρικών προϊόντων. Οι τομέας των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 4,8%, 

υποχωρώντας από το 7,6% του 2021. Η ανάπτυξη οφειλόταν κυρίως στο 

χονδρεμπόριο, τον κλάδο των πληροφοριών και τον τομέα των 

επικοινωνιών.  

Με βάση τις μελέτες του Υπουργείου Οικονομικών της Σιγκαπούρης 

τον Φεβρουάριο του 2023, η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών έχει σαφώς  

βελτιωθεί.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών  « Η 

ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να επιταχυνθεί παράλληλα με την 

ταχύτερη από την αναμενόμενη χαλάρωση των περιορισμών του COVID-

19». Αυτό έχει οδηγήσει σε ευνοϊκότερες προβλέψεις όσον αφορά τις 

προοπτικές ανάπτυξης των περιφερειακών οικονομιών. Ταυτόχρονα, «η 

κατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς συνεχίζει να σταθεροποιείται ενώ 

αντίστοιχα, οι παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων έχουν υποχωρήσει από 

τα υψηλά  επίπεδα του 2022, αν και παραμένουν σχετικά υψηλές εξαιτίας 

του συνεχιζόμενων εχθροπραξιών μεταξύ  Ρωσίας-Ουκρανίας».  

Στις ΗΠΑ, « η ανάπτυξη προβλέπεται να επιβραδυνθεί λόγω των 

περιορισμών των οικονομικών συνθηκών αποτέλεσμα της σύσφιξης της 

νομισματικής πολιτικής που αναμένεται να επιβαρύνει την προσωπική 

κατανάλωση και επένδυση».  

Ομοίως, παρά τις βελτιώσεις στην ενεργειακή της κατάσταση, η 

ανάπτυξη του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη προβλέπεται να επιβραδυνθεί «λόγω 
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αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής και  του αυξημένου βασικού 

πληθωρισμού που είναι πιθανό να μειώσει την εγχώρια ζήτηση».  

Στην Ασία, «η ανάπτυξη της Κίνας αναμένεται να επιταχυνθεί μετά 

την άρση των περιορισμών εξαιτίας του COVID- 19, αν και συνεχίζονται οι 

πιέσεις στην αγορά ακινήτων και η αποδυνάμωσή της ζήτησης». Ωστόσο 

«παρά την μειωμένη εξωτερική ζήτηση για τα προϊόντα τους, η αύξηση του 

ΑΕΠ σε βασικές οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας όπως η Μαλαισία, η 

Ινδονησία και η Ταϊλάνδη είναι πιθανό να υποστηριχθεί από τη συνεχή 

ανάκαμψη της εγχώριας και τουριστικής ζήτησης».  

Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία 

παραμένει. Το σφιχτότερο πλαίσιο οικονομικών συνθηκών σε πολλές 

προηγμένες οικονομίες εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων θα μπορούσαν 

να έχουν μεγαλύτερο από το αναμενόμενο αντίκτυπο στην παγκόσμια 

ανάπτυξη. Με τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες να εξακολουθούν να 

αυξάνουν τα επιτόκια, οι άτακτες προσαρμογές της αγοράς και η αύξηση 

της ευπάθειας μεταξύ των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών θα μπορούσαν να αυξήσουν τους κινδύνους για την 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  

Παράλληλα, η περαιτέρω κλιμάκωση του  πολέμου στην Ουκρανία 

και οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων δυνάμεων 

θα μπορούσαν επιδεινώσουν τις διακοπές στις αλυσίδες  εφοδιασμού, ενώ  

μειώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων,  και 

επιβαρύνουν το παγκόσμιο εμπόριο.  

Σύμφωνα  με το Υπουργείο, σε αυτό το πλαίσιο, « οι προοπτικές 

ανάπτυξης για τους τομείς της οικονομίας που σχετίζονται με τις 

αερομεταφορές και τον τουρισμό της Σιγκαπούρης έχει βελτιωθεί, καθώς η 

ανάκαμψη στα διεθνή αεροπορικά ταξίδια και τον εισερχόμενο τουρισμό 

αναμένεται να επιταχυνθεί ακολουθώντας την ταχύτερη από το 

αναμενόμενο χαλάρωση των περιορισμών της Κίνας». Αυτοί οι τομείς 

περιλαμβάνουν τις αεροπορικές μεταφορές, διαμονή, ψυχαγωγία και 

αναψυχή. Η παραγωγή του κλάδου της αεροδιαστημικής αναμένεται επίσης 

να ενισχυθεί από τις βελτιωμένες προοπτικές για τα αεροπορικά ταξίδια.  

Από την άλλη πλευρά, οι προοπτικές ανάπτυξης για άλλους 

εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας της χώρας παραμένουν αδύναμες 

δεδομένης της ευρύτερης επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Για 

παράδειγμα, το τμήμα ημιαγωγών «αναμένεται να είναι αρνητικό καθώς 
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επηρεάζεται από την ασθενέστερη παγκόσμια ζήτηση ημιαγωγών. Ο 

κλάδος αναμένεται να επιβαρυνθεί από τις περικοπές των κεφαλαιουχικών 

δαπανών από τους  κατασκευαστές ημιαγωγών». Οι τομείς των 

ναυτιλιακών μεταφορών και των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών 

τομέων αναμένεται επίσης να υποχωρήσουν εξαιτίας της επιβράδυνσης 

στις μεγάλες οικονομίες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη το παγκόσμιο και εγχώριο οικονομικό 

περιβάλλον, το Υπουργείο Οικονομικών διατήρησε την πρόβλεψη αύξησης 

του ΑΕΠ για το 2023 « από 0,5 έως 2,5 %». 
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