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Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και οι συνέπειες της στην 

οικονομία της Σιγκαπούρης 

 

Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας έχει επηρεάσει τις οικονομικές 

προοπτικές της Σιγκαπούρης, περιορίζοντας τη δυναμική ανάκαμψης 

που αναμενόταν φέτος από την Κυβέρνηση. Η εισβολή στην 

Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία από τα τέλη Φεβρουαρίου 

έχουν αντίκτυπο στις οικονομικές προοπτικές της χώρας.  

Η πρώτη επίδραση αφορά τον υψηλότερο πληθωρισμό, σε μια 

εποχή που οι τριβές της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού που 

προέκυψαν από την η πανδημία δεν έχουν ακόμη επιλυθεί. Οι 

αυξήσεις τιμών που οφείλονται στην μειωμένη προσφορά αναμένετε 

να  μειώσουν τα πραγματικά εισοδήματα και μπορεί να οδηγήσουν 

και  σε υποχώρηση της συνολικής ζήτησης. Αυτοί οι παράγοντες θα 

συνεχίσουν υφίστανται καθ’ όλη την διάρκεια του 2022, 

προσθέτοντας σημαντική  αβεβαιότητα στην οικονομική ανάπτυξη 

της Σιγκαπούρης. Σύμφωνα με τη Commercial Credit Bureau 

(Singapore Commercial Credit Bureau -  SCCB) της  Σιγκαπούρης, ο 

δείκτης αισιοδοξίας (Business Optimism ) υποχώρησε ελαφρά το 

δεύτερο τρίμηνο του 2022 σε +5,35% μονάδες, από +5,91% το 

προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων . 

Η αβεβαιότητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία επιδεινώνει 

τους κινδύνους διακοπής της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού 

βραχυπρόθεσμα και πιθανότατα μεσοπρόθεσμα. Σύμφωνα με 

οικονομικούς αναλυτές της CIMB BANK ,’’ η μελέτη των τάσεων 

εισοδήματος και παραγωγής δείχνει ότι επιπτώσεις της  σύγκρουσης 

στην οικονομία της Σιγκαπούρης φαίνεται να είναι περιορισμένη στον 

ρόλο που έχει η  Ρωσία ως κύριος παγκόσμιος προμηθευτής αργού 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, ο αντίκτυπος θα μπορούσε 

να ενισχυθεί από τις επιπτώσεις στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη  εν 

μέσω αυξημένης αστάθειας στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά  

συστήματα και στις  αγορές εμπορευμάτων. Επιπλέον, το υψηλότερο 

κόστος των εισροών θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή, ενώ  

ο υψηλότερος  πληθωρισμός και η μείωση της εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών  θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν την εγχώρια 

κατανάλωση και τις επενδύσεις’’.  

Οι μειωμένες παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές αναμένεται 

να  δημιουργήσουν εμπόδια στον εξαγωγικό προσανατολισμό της 

Σιγκαπούρης σε μια σειρά από κλάδους όπως η μεταποίηση, το 

χονδρεμπόριο, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες.  

Η πρόσθετη καθυστέρηση στις προοπτικές ανάπτυξης από τη 

σύγκρουση αναμένεται ωστόσο εν μέρει  να αντισταθμιστεί από την 

χαλάρωση των εγχώριων μέτρων ασφαλούς διαχείρισης της 

πανδημίας και των συνοριακών περιορισμών από τα τέλη του  

Μαρτίου του 2022. Η χαλάρωση των περιορισμών  έχει , όπως είναι 

αναμενόμενο, επιφέρει την προβλεπόμενη ανάκαμψη στο τομείς που 

σχετίζονται με το τοπικό πληθυσμό και τα ταξίδια αναψυχής  στο 2ο 

τρίμηνο του έτους. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, οι οικονομικοί 

δεσμοί μεταξύ Ρωσίας και Σιγκαπούρης είναι σχετικά περιορισμένοι, 

αν και οι υφεσιακοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να ενισχυθούν μέσω της 

απώλειας επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Ο ρόλος της Ρωσίας στην 

παγκόσμια οικονομία είναι κατά βάση αυτή του  προμηθευτή 

ενέργειας  (με περισσότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής 

αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου). Η άμεση εμπορική έκθεση 

της Σιγκαπούρης στη Ρωσία είναι ελάχιστη. Το 2021, οι εισαγωγές 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/


3 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323011  ,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 

από την  Ρωσία αντιπροσώπευαν μόλις το 0,8% των συνολικών 

εισαγωγών αγαθών της Σιγκαπούρης, ενώ οι εξαγωγές στη Ρωσία 

αποτελούσαν το 0,1% των συνολικών εξαγωγών.  

Για την οικονομία της Σιγκαπούρης, ακόμη και για το 

πετρέλαιο και τα συναφή προϊόντα, η Ρωσία, το 2021, συνέβαλε 

μόνο στο 2,8% των εισαγωγών της Σιγκαπούρης, με τη Μαλαισία, τα 

Η.Α.Ε., την Κίνα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να αποτελούν τις 

κύριες ενεργειακές  πηγές της χώρας. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα,’’ εκτός από την επίδραση 

στις παγκόσμιες τιμές των εμπορευμάτων, υπάρχουν δύο βασικοί 

παράγοντες μέσω των οποίων οι διαταραχές στις εξαγωγές της 

Ρωσίας θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στη Σιγκαπούρη: 

επιρροές από την εξωτερική ζήτηση (το κανάλι εισοδήματος), καθώς 

και από τους δεσμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας (το κανάλι 

παραγωγής)’’.  

Αυτοί οι  παράγοντες  ποσοτικοποιήθηκαν  από την Τράπεζα 

της Σιγκαπούρης χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 

δεδομένα από τη βάση δεδομένων TiVA του ΟΟΣΑ  με στοιχεία του 

2018 ( προ πανδημικής κρίσης). Ο πρώτος παράγοντας αποτελεί το 

γεγονός  ότι οι βασικοί εξαγωγικοί εταίροι της Σιγκαπούρης με 

σημαντικά ανοίγματα στη Ρωσία υφίστανται απώλειες εισοδήματος 

εξαιτίας της επιβολής των κυρώσεων, πράγμα το οποίο τους 

αναγκάζει με τη σειρά τους να μειώνουν τη ζήτηση για 

Σιγκαπουριανές εξαγωγές.  

Οι πέντε κορυφαίες χώρες και περιοχές με σημαντική τελική 

ζήτηση για Σιγκαπουριανά προιόντα που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από την μειωμένη ζήτηση από την  Ρωσία σε όρους 

δολαρίων ΗΠΑ ήταν, το 2018, η Ευρωζώνη, η Κίνα, οι ΗΠΑ, η 
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Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, η ενσωματωμένη 

μεταβλητή πρόσοδος από την Ρωσική αγορά, σε μερίδια συνολικής 

τελικής ζήτησης κάθε μιας από αυτές τις οικονομίες, είναι λιγότερο 

από 1%.  

Η Σιγκαπούρη είναι περισσότερο ευάλωτη στην πτώση της 

τελικής ζήτησης της Κίνας, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και την 

Ευρωζώνη, με βάση τη συνεισφορά της μεταβλητής προσόδου 

(variable annuities )  στην τελική ζήτηση αυτών των οικονομιών. 

Αυτή η στατική ποσοτικοποίηση ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη τα 

αποτελέσματα από την μείωση της εμπιστοσύνης στην τελική 

ζήτηση, ειδικά εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί ή παραταθεί. 

Αντίστοιχα το μέγεθος των ρωσικών εξαγωγών σε σχέση με τις 

συνολικές εισαγωγές της Σιγκαπούρης (δηλ. η αξία σε δολάρια των 

προϊόντων ρωσικής προέλευσης στις εισαγωγές) είναι περίπου 5,5 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ,  τα οποία το 2018 αντιπροσώπευαν το 

1,5% των συνολικών εισαγωγών της Σιγκαπούρης και το 1,5% του 

ΑΕΠ της Σιγκαπούρης. Παράλληλα το μερίδιο των εξαγωγών της 

Σιγκαπούρης στην Ρωσία είναι ελαφρώς μικρότερο από αυτό των 

εισαγωγών, και αντιπροσώπευε μόλις το 0,8% της συνολικής αξίας 

των εξαγωγών (ή 0,9% του ΑΕΠ). Το μεγαλύτερο μέρος  των  

εξαγωγών της Σιγκαπούρης  προς την Ρωσία αποτελούνταν  από 

προϊόντα διύλισης πετρελαίου και υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, 

οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, πράγμα 

κατανοητό, δεδομένου του ρόλου της Ρωσίας ως μεγάλου 

παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Ακόμα όμως και αν η εξάρτηση της χώρας από το ρωσικό 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν είναι σημαντική, η παραγωγή, 

ιδιαίτερα στις ενεργειοβόρες βιομηχανίες, θα επηρεαστεί από τις 

πρόσφατες απότομες αυξήσεις  στις παγκόσμιες τιμές  του 
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πετρελαίου. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι βιομηχανίες που 

απαιτούν τις μεγαλύτερες εισροές, με βάση τους πίνακες εισροών-

εκροών του 2019,  αντιπροσωπεύουν κλάδους που κατέχουν  ένα 

ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο των συνολικών απαιτήσεων εισροών όπως ο 

πετροχημικός τομέας (40,3%), οι αεροπορικές μεταφορές (31,5%) 

και οι  θαλάσσιες μεταφορές (14,4%).  

Σε σύγκριση με την παγκόσμια ενεργειακή κρίση το 1973, η 

εξάρτηση της Σιγκαπούρης από την ενέργεια, ως ποσοστό του ΑΕΠ,  

έχει αυξηθεί από 1,3% ΤΟ 1073 σε 3,8% το 2019. Η αύξηση 

οφείλεται, εν μέρει, στη μεγαλύτερη ζήτηση κατάντη για διυλισμένα 

προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην 

εγχώρια πετροχημική βιομηχανία, η οποία έχει επεκτάθηκε με την 

ανάπτυξη πετροχημικών συγκροτημάτων στο νησί Jurong τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ενώ παράλληλα η εξάρτηση από το πετρέλαιο 

στις βιομηχανίες μεταφορών έχει επίσης αυξηθεί ουσιαστικά. Οι 

υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αυξήσουν σημαντικά το κόστος 

παραγωγής σε αυτές τις βιομηχανίες, με τις εταιρείες να περικόπτουν 

δυνητικά την προσφορά και να μετακυλούν τις αυξήσεις του κόστους 

σε άλλα ενδιάμεσα στάδια  και παραγωγικούς κλάδους. 
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