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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος     
Σιγκαπούρη  

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ COVID19 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 
 

Στις 27/5 δημοσιεύθηκε έρευνα του σ/Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας (Ministry of 
Trade and Industry-MTI-www.mti.gov.sg), για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του covid19 στην 
οικονομία της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με την έρευνα, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σοβαρές 
διαταραχές στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και επηρέασε σημαντικά την οικονομία της 
Σιγκαπούρης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς.  

Δεδομένης της εξαιρετικά ρευστής κατάστασης, για τη διεξαγωγή της έρευνας, 
χρησιμοποιήθηκαν δείκτες υψηλής συχνότητας πραγματικού χρόνου, εκτός από τους παραδοσιακούς 
δείκτες, για την παρακολούθηση των τελευταίων οικονομικών εξελίξεων και την αξιολόγηση του 
αντίκτυπου του COVID-19 στην οικονομία της Σιγκαπούρης. Εκτός από την παρακολούθηση των 
οικονομικών δεικτών σε πραγματικό χρόνο που αναπτύχθηκαν εντός του Υπουργείου, το  MTI 
συνεργάστηκε με εταίρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση νέων πηγών μη 
παραδοσιακών, όπως ημερήσια δεδομένα για δαπάνες πιστωτικών καρτών, διαδικτυακές 
παραγγελίες φαγητού και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στοιχεία τα οποία δίνουν ενδείξεις για 
διάφορες πτυχές της οικονομίας της Σιγκαπούρης σε πιο έγκαιρη βάση. Γενικά, ο δείκτης της 
Singapore News Economic Sentiments (SNES), ο οποίος αναλύει δεδομένα καθημερινών  τοπικών 
ειδήσεων, παρείχε την αίσθηση του οικονομικού περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι το ξέσπασμα του COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τον δείκτη οικονομικού 
περιβάλλοντος.       

 Συγκεκριμένα, ο ημερήσιος SNES (μ.ο. 7 ημερών) μειώθηκε από 0,42 στις 23 Ιανουαρίου 
(όταν ανακοινώθηκε η πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση COVID-19 στη Σιγκαπούρη) σε 0,27 έως τα 
τέλη Ιανουαρίου, φθάνοντας σε επίπεδα παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο του 2003 
με την επιδημία του SARS. Στη συνέχεια, ο δείκτης βελτιώνεται έως τις 9 Μαρτίου 2020, ημερομηνία 
κατά την οποία, ανακοινώνεται ο εμπορικός πόλεμος για τις τιμές του πετρελαίου μεταξύ Ρωσίας και 
Σ. Αραβίας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει την πανδημία του covid19.Έκτοτε ο 
δείκτης οικονομικού κλίματος έχει βυθιστεί στο 0,15 και παραμένει σε αυτό το επίπεδο έως σήμερα.    

Επίσης στην έκθεση λαμβάνεται υπόψη ο παγκόσμιος αντίκτυπος της νόσου καθώς και οι 
εκτιμήσεις του IMF. Στο εξωτερικό, από το ξέσπασμα του COVID-19 στις αρχές του τ.ε, ο ιός 
εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλο τον κόσμο και περισσότερα από 5 εκ. άνθρωποι σε περισσότερες από 
200 χώρες έχουν προσβληθεί έως και σήμερα. Για τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού, πολλές χώρες 
εφήρμοσαν αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συνόρων για τον 
περιορισμό της κυκλοφορίας των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η παγκόσμια οικονομική 
δραστηριότητα. Ως αποτέλεσμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει αναθεωρήσει απότομα τις 
προβλέψεις του 2020 για παγκόσμια ανάπτυξη προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η 
παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 3% το 2020, σε αντίθεση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη 
3,3% που είχε προβλεφθεί νωρίτερα, με αναμενόμενη ύφεση για το 2020 στις περισσότερες από τις 
μεγάλες προηγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες   

Στο πλαίσιο αυτό, το ΜΤΙ κάνει λόγο ένα αναμενόμενο σοκ από πλευράς ζήτησης και  
προσφοράς στην οικονομία της Σιγκαπούρης. Από πλευράς ζήτησης, η παγκόσμια ύφεση οδήγησε σε 
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απότομη πτώση της εξωτερικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στη Σιγκαπούρη. 
Από πλευράς 

 προσφοράς, η εκτεταμένη περικοπή της οικονομικής δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο έχει 
προκαλέσει διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέασαν 
ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Σιγκαπούρη. 

Στο εσωτερικό της χώρας, τα μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της επιδημίας 
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία της Σιγκαπούρης. Πρώτον, έχουν εισαχθεί αυστηρότεροι 
έλεγχοι στα σύνορα για την αποτροπή της εισαγωγής κρουσμάτων COVID-19, παράλληλα με τους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς των άλλων χωρών. Αυτοί οι παγκόσμιοι και εγχώριοι περιορισμοί 
μετακινήσεων οδήγησαν σε απότομη πτώση των αφίξεων τουριστών και των επιβατών στο 
αεροδρόμιο Changi, μειώνοντας έτσι τη ζήτηση για υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τις 
αεροπορικές μεταφορές στη Σιγκαπούρη. Δεύτερον, έχουν εφαρμοστεί προοδευτικά αυστηρότερα 
μέτρα ασφαλούς απόστασης, που κορυφώνονται μετά το Circuit Breaker από τις 7 Απριλίου έως την 
1η Ιουνίου, για τη μείωση της εξάπλωσης του COVID-19 στην κοινότητα της Σιγκαπούρης. Ενώ τα 
μέτρα κρίνονται  απαραίτητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, έχουν μειώσει περαιτέρω την 
εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, ιδίως δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων  
και της μεγαλύτερης πτώσης της εγχώριας κατανάλωσης.  

Στην έρευνα γίνεται κατηγοριοποίηση του αντίκτυπου ανάλογα με το βαθμό επίδρασης στους 
διάφορους τομείς της οικονομίας της χώρας. 

1) Δριμύς αντίκτυπος. Οι παγκόσμιοι και εγχώριοι περιορισμοί μετακινήσεων λόγω COVID-
19 οδήγησαν σε απότομη πτώση των αφίξεων τουριστών στη Σιγκαπούρη και γενικά στα αεροπορικά 
ταξίδια. Αυτό επηρέασε σοβαρά τους τομείς της διαμονής, των αεροπορικών μεταφορών και των 
τεχνών, της ψυχαγωγίας και της αναψυχής, καθώς και των τομέων που σχετίζονται με τον τουρισμό 
αναψυχής  και τον επαγγελματικό τουρισμό (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες και 
συναντήσεις, κίνητρα, διοργανωτές συνεδρίων και εκθέσεων). Ένας δείκτης υψηλής συχνότητας που 
χρησιμοποιείται από το MTI για την παρακολούθηση των τάσεων στις αφίξεις τουριστών, είναι το 
Global Google Search Trends1 για πτήσεις και ξενοδοχεία στη Σιγκαπούρη. Ο συγκεκριμένος δείκτης 
παρουσιάζει μια σταθερή πτώση στη μηχανή αναζήτηση Google για ξενοδοχεία στη Σιγκαπούρη με 
την πάροδο του χρόνου, καθώς (i) η Σιγκαπούρη ενίσχυσε σταδιακά τους ελέγχους στα σύνορα για να 
μειώσει τον κίνδυνο εισαγωγής κρουσμάτων COVID-19 τη στιγμή που η επιδημία κλιμακωνόταν 
παγκοσμίως και (ii) άλλες χώρες εφάρμοσαν επίσης τους δικούς τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για 
να περιορίσουν τη διασυνοριακή εξάπλωση του ιού. Το ευρετήριο αναζήτησης Google για πτήσεις στη 
Σιγκαπούρη απεικονίζει την ίδια πτωτική τάση, παρόλο που υπήρχε μια σύντομη περίοδος μεταξύ 
των αρχών Μαρτίου και μέσων Μαρτίου, όταν υπήρξε αντιστροφή της τάσης, καθώς οι Σιγκαπούριοι 
που ζούσαν στο εξωτερικό (ειδικά φοιτητές), κλήθηκαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Από τον 
Απρίλιο οι μετακινήσεις στο Changi Airport (όταν επεβλήθη το lockdown) έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 
100%. 

                                                           
1 Το Google Search Trends παρακολουθεί πόσο συχνά έχουν εισαχθεί συγκεκριμένες βασικές λέξεις, θέματα και φράσεις στη μηχανή 
αναζήτησης του Google για μια χρονική περίοδο. 
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2) Λιγότερο δριμύς αντίκτυπος. Η επιδημία COVID-19 οδήγησε σε μείωση της εγχώριας 
κατανάλωσης και των ταξιδιών, γεγονός το οποίο είχε σημαντικό αντίκτυπο, σε τομείς όπως οι 
υπηρεσίες τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και οι χερσαίες μεταφορές. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 
το Apple Mobility Trends Report2, διαπιστώθηκε ότι η κινητικότητα με τη μορφή οδήγησης, δημόσιας 
συγκοινωνίας και πεζοπορίας έχει μειωθεί από την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση COVID-19 στη 
Σιγκαπούρη. Τα επόμενα μέτρα ασφαλούς απόστασης που θεσπίστηκαν τον Μάρτιο (π.χ. κλείσιμο 
χώρων ψυχαγωγίας όπως μπαρ και κινηματογράφων) και τα μέτρα Circuit Breaker που 
εφαρμόστηκαν από τις 7 Απριλίου για τον περιορισμό της κοινωνικής μετάδοσης του COVID-19 
οδήγησαν σε περαιτέρω πτώση της κινητικότητας. Με περισσότερους ανθρώπους να μένουν στο 
σπίτι, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων και ο δείκτης πωλήσεων τροφίμων και ποτών οι οποίοι 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Στατιστικής (DOS), μειώθηκαν κατά 9,6% και 16,4% σε ε.β. τον 
Φεβρουάριο, πριν επιδεινωθούν κατά 14,1% και 23,6 % το Μάρτιο.  

 

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παρόλο που οι συνολικές λιανικές πωλήσεις και οι πωλήσεις 
τροφίμων και ποτών μειώθηκαν, υπήρχαν ορισμένοι τομείς των λιανικών πωλήσεων και των 
υπηρεσιών τροφίμων, όπως οι πωλήσεις παντοπωλείων και οι διαδικτυακές πωλήσεις που συνέχισαν 
να έχουν καλές επιδόσεις. Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα που συνέταξε η DOS, οι διαδικτυακές 
λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40% σε ε.β. τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Μάρτιο. 
Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες λιανικής, όπως τα προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας, οι αγορές  επίπλων και οι οικιακός εξοπλισμός, τομείς οι οποίοι σημείωσαν σημαντική 
αύξηση ως μερίδιο λιανικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Διαδίκτυο3. Ομοίως, τα 

                                                           
2 Αυτός ο δείκτης καταρτίζεται χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά ανώνυμα δεδομένα και παρακολουθεί τον όγκο των ημερήσιων αιτημάτων για οδηγίες στους Χάρτες της Apple κατά 
τρόπο μεταφοράς, σε σύγκριση με τον αρχικό όγκο στις 13 Ιανουαρίου 2020. Έγιναν προσαρμογές  ώστε να για να συγκρίνουν κάθε μέρα με την ίδια ημέρα της εβδομάδας από 13-
19/1/2020. 
3 Το ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας  που πραγματοποιήθηκαν στο διαδίκτυο αυξήθηκε από 27,8% το Δεκέμβριο του 2019 σε 41,2% το Μάρτιο του 2020, ενώ 
το ποσοστό για αγορές επίπλων και οικιακού εξοπλισμού αυξήθηκε από 12,3% σε 16,5% την ίδια περίοδο. 
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δεδομένα της DOS έδειξαν ότι οι πωλήσεις τροφίμων και ποτών στο διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 41% 
και 47% σε ε.β. τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοιχα. 

 Το ΜΤΙ προβλέπει ότι η ζήτηση για διαδικτυακές πωλήσεις και υπηρεσίες αναμένεται να 
συνεχίσει να αυξάνεται καθώς τα πρότυπα κατανάλωσης προσαρμόζονται στην κατάσταση COVID-
19. Αυτό, με τη σειρά του, αναμένεται να προσφέρει ευκαιρίες σε επιχειρήσεις με δυνατότητες 
ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν παράδοση τροφίμων και 
ειδών παντοπωλείου. Με την τηλεργασία και την ασφαλή απόσταση να γίνεται η νέα πραγματικότητα, 
περισσότερες επιχειρήσεις θα λειτουργούν ψηφιακά (πελατολόγιο, ηλεκτρονική πληρωμή και η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση).  

3) Μέτριος αντίκτυπος (εξωστρεφών επιχειρήσεων). Τομείς με εξωτερικό 
προσανατολισμό όπως η μεταποίηση, το χονδρικό εμπόριο και οι μεταφορές-αποθήκευση έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά από τη διατάραξη της εξωτερικής ζήτησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Αντικατοπτρίζοντας την αδύναμη εξωτερική ζήτηση και την επιδείνωση του οικονομικού 
περιβάλλοντος, ο δείκτης Purchasing Managers Index σημείωσε απότομη πτώση από τον 
Φεβρουάριο, εξαιτίας της πτώσης νέων παραγγελιών. Επιπλέον, τομείς ευαίσθητοι στις αλλαγές του 
οικονομικού περιβάλλοντος, όπως τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλειες, παρουσίασαν μεγαλύτερη 
αστάθεια εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας και ανησυχιών σχετικά με την εξάπλωση του COVID-19. 
Το διεθνές εμπόριο έχει επίσης επηρεαστεί από την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης και τη  
διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτό με τη σειρά του συνέβαλε στη μείωση των εναέριων 
και θαλασσίων εμπορευματικών μεταφορών στον αερολιμένα και στο λιμάνι της Σιγκαπούρης. 

 

4) Μέτριος αντίκτυπος (εσωστρεφών επιχειρήσεων). Τομείς προσανατολισμένοι στην 
εγχώρια αγορά, όπως οι κατασκευές, τα ακίνητα και οι άλλοι τομείς, παρουσίασαν αρνητικές 
επιδόσεις  από την επιβράδυνση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Ακολούθως, οι 
εγγυημένες πληρωμές για κατασκευές μειώθηκαν κατά 1,2 % σε ε.β. το Μάρτιο, ενώ οι 
αγοραπωλησίες κατοικιών μειώθηκαν κατά 22 % τον Μάρτιο και 57% τον Απρίλιο σε ε.β.. 
Βραχυπρόθεσμα, ο κατασκευαστικός τομέας δείχνει να επηρεάζεται από τα αυξημένα κρούσματα 
covid19 που καταγράφονται στο εισαγόμενο εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους και τα οποία 
οδήγησαν σε πρόσθετα μέτρα αποστασιοποίησης κοιτώνες ξένων εργαζομένων και προοδευτικά της 
παύσης των εργασιών στα εργοτάξια. 

Η αναστολή λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων κατά την περίοδο του Circuit 
Breaker επηρέασε τους περισσότερους τομείς και ειδικότερα εκείνους που δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν πλήρως από το σπίτι. Ωστόσο, αυτός ο αντίκτυπος αναμένεται να μειωθεί με την 
πάροδο του χρόνου, καθώς περισσότερες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους με τη 
σταδιακή άρση των μέτρων Circuit Breaker από τις 2 Ιουνίου και μετά. 
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Συμπεράσματα Λαμβάνοντας υπόψη την ασθενέστερη προοπτική της εξωτερικής ζήτησης 
για τη Σιγκαπούρη και τον αναμενόμενο οικονομικό αντίκτυπο των εγχώριων μέτρων που ελήφθησαν 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, το σ/Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας 
υποβάθμισε περαιτέρω τις προβλέψεις αύξησης του ΑΕΠ της Σιγκαπούρης για το 2020 σε «-7,0% σε 
-4,0% " από την προηγούμενη πρόβλεψή του για" -4,0% έως -1,0% ".  

Υπογραμμίζεται επίσης ότι ενώ, οι περισσότεροι τομείς αναμένεται να επηρεαστούν 
δυσμενώς από την επιδημία COVID-19, υπάρχουν ορισμένα φωτεινά σημεία στην οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένων νέων ευκαιριών που έχουν προκύψει με την αύξηση της ζήτησης για 
διαδικτυακές πωλήσεις και υπηρεσίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθεί να υπάρχει υψηλός 
βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της επιδημίας, καθώς και την πορεία 
ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας. Εσωτερικά, οι επιδόσεις της οικονομίας της Σιγκαπούρης στα 
υπόλοιπα τρίμηνα του έτους θα εξαρτηθούν από το βαθμό στον οποίο θα συνεχιστεί η οικονομική 
δραστηριότητα με ασφάλεια και χωρίς επανεμφάνιση της νόσου στην κοινότητα, καθώς η χώρα θα 
βγαίνει σταδιακά από το Circuit Breaker.  

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του σ/Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας 
(https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-
Survey-of-Singapore-First-Quarter-2020/FA_1Q20.pdf) 

 

 
 
 
 
 
  

      
 


