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Moldicz Csaba 

A szingapúri gazdaságnak van néhány jellegzetessége, amelyek szembeötlők: a 
gazdaság mérete, az üzleti szolgáltatásokra való fókusz és a sajátos árfolyam-
rendszer. Mindezek miatt érdekes kérdés, hogy a gazdaság hogyan reagált a Covid-
19 által kiváltott gazdasági sokkra és hogyan állt helyre 2021-ben. Ebben a rövid 
elemzésben megvizsgáljuk az ország főbb gazdasági mutatóit – GDP, infláció, 
költségvetés, és kereskedelem indikátorait, ezt megelőzően azonban röviden 
áttekintjük a járvánnyal kapcsolatos adatokat, aminek követlen hatása van a 
gazdaságra. 

Kulcsszavak: Szingapúr, Covid-19, makrogazdaság,  

Abstract 

Several peculiarities of the Singaporean economy stand out clearly: the size of the 
economy, the focus on business services and technological development, and the 
unique exchange rate system, etc. For this reason, it is worth taking a look at how 
the Singapore economy responded to the economic crisis triggered by the 
COVID-19 pandemic and how the economy recovered in 2021. This brief analysis 
looks at the country's key economic indicators – GDP, inflation, the general budget 
and trade. Before that, however, we briefly examine the situation of the pandemic, 
which has a direct impact on the economy. 

Keywords: China, economic development, COVID-19 pandemic, economic 
recovery 

Járványhelyzet  

Sok már országgal szemben Szingapúr jól kezelte a koronavírus első és második 
hullámát. Kínához hasonló szigorú szabályokat alkalmazott a járvánnyal szemben, 
amig az oltási ráta nem lett az egyik legjobb a világon.  2022. január 23-án, az ország 
hetedik volt a világon a 100 főre jutó vakcinadózisok tekintetében. Miközben a világ 
népességének 52 százaléka volt beoltva Covid-19 ellen (2022. január 23.), ez a ráta 
már 87% volt Szingapúr esetében. Ez a magas átoltottsági ráta védelmet biztosít a 
járvány újabb hullámaival szemben és több mozgáteret ad a vírus elleni 
küzdelemben úgy, hogy el lehet kerülni a teljes lezárásokat. Így elmondhatjuk, 
hogy a sikeres oltási program következtében a város gazdasága feltehetően 
gyorsabban fog nőni 2022 és azt követő években.  

Gazdasági növekedés 

A járvány utáni helyreállási időszakban, a gazdasági teljesítmény gyorsabban 
növekedett egyes szektorokban és lassabban másokban, azaz a helyreállás üteme 
egyenetlen volt. 2021 második negyedévében a kibocsátás elérte a válság előtti 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=total_vaccinations_per_hundred&Metric=Vaccine+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=USA~GBR~ISR~DEU~ARG~FRA~SGP~ARE~CHL~GIB~CUB~MLT~GGY
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL
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szintet. A globális járvány jobban érintette Szingapúrt, mint az ázsiai országok 
átlagát, illetve a fejlett ázsiai országok átlagát. A fejlett ázsiai gazdaságok – Japán, 
Dél-Korea, Tajvan, Ausztrália – egyik sem szenvedett el akkora gazdasági 
visszaesést, mint Szingapúr. A város gazdasága – mivel az egyik legnyitottabb 
gazdaság a világon – egyúttal nagyon kitett a külső gazdasági sokkoknak. Ez 
egyrészt a gazdaság nagysága, másrészt a liberális kereskedelmi politika miatt van 
így. A World Openess Index szerint, amelyet a Kínai Társadalomtudományi 
Akadémia Világgazdasági Intézete és a Hongqiao Nemzetközi Gazdasági 
Nemzetközi Fórum Kutató Intézete állít össze – 2021-ben Szingapúr volt a világ 
legnyitottabb gazdasága, míg Németország volt a második és Hong Kong a 
harmadik a listán. A szingapúri gazdaság e jellegzetessége nyilván nem új, de a 
globális kereslet esetleges visszaesése miatti sérülékenysége minden egyes 
alkalommal érezteti hatását, amikor a gazdasági körülmények romlanak. Így volt ez 
az 1997-es ázsiai gazdasági válság és a Lehman Brothers bedőlése utáni is 2009-
ben.  Ráadásul, a mostani koronavírus által kiváltott válság egyik hangsúlyos eleme 
volt a globális ellátási láncok problémái, amikor is olyan kis gazdaságok, mint a 
szingapúri különösen szenvedtek az ellátási láncok összeomlásától. 

 2020 2021 2022 

Világ -4,3 4,8 3,8 

Ázsia -1,3 6,5 5,7 

Fejlett Ázsia -2,9 3,8 3,5 

Szingapúr -5,6 6,0 3,2 

1. táblázat: GDP növekedési ráták Ázsiában (%) 

A Nemzetközi Valutalap nagyon pesszimista volt a szingapúri GDP-t illetően a 2021. 
októberi előrejelzésében. A 2021-es 6%-os előrejelzését – lásd az 1. táblázatot – a 
tényleges adatok jelentősen meghaladták. A szingapúri Kereskedelmi és Ipari 
Minisztérium szerint 2021-ben 7,2 %-kal nőtt a gazdaság, miközben 2021 elején a 
kormány növekedési előrejelzése 3 és 5% között mozgott. Hasonlóan gyors 
növekedést utoljára 2010-ben a 2008-2009-es pénzügyi válságot követően lehetett 
látni, akkor az éves növekedés mértéke elérte a 14%-ot. Nyitott gazdaságok 
gyorsabban reagálnak gazdasági sokkokra, ugyanakkor a helyreállás üteme is 
gyorsan, ha a hazai gazdasági tényezők kedvezők. 

A válság főbb csatornái 
A szingapúri gazdaság 5,4%-kal esett vissza mind 2020-ban, mind pedig 2021-ben. 
Ez a két év jelenti a legnagyobb recessziót a városállam fennállása óta. A krízis a 
következő csatornákon keresztül érte el a várost:  

• A hazai fogyasztás csökkenése;  
• A külföldi kereslet visszaesése a város által termelt és kínált terméket és 

szolgáltatások esetében; 
• Az ellátási láncok akadozása;  
• Problémák a munkaerő biztosításában;  
• Globális utazási korlátozások;  
• Az üzleti környezet romlása. 

 
 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/03/WS61a94b46a310cdd39bc79046.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/03/WS61a94b46a310cdd39bc79046.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/03/WS61a94b46a310cdd39bc79046.html
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-q4-gdp-expands-59-yy-beating-forecasts-2022-01-03/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/singapore-q4-gdp-expands-59-yy-beating-forecasts-2022-01-03/
https://www.mti.gov.sg/Resources/feature-articles/2021/Performance-of-the-Singapore-Economy-in-2020
https://www.mti.gov.sg/Resources/feature-articles/2021/Performance-of-the-Singapore-Economy-in-2020
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 2020Q4 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021 

Össz- GDP  -2,4 -5,4 1,6 15,3 7,1 5,9 7,2 

Árukat 
előállító 
iparágak  

3,9 0,6 6,0 23,1 11,7 12,2 12,9 

Feldolgozóipar  10,3 7,3 11,5 18,2 7,9 14,0 12,9 

Építőipar -27,4 -35,9 -23,2 117,5 66,3 2,0 8,7 

Szolgáltatások 
kínáló 
ágazatok 

-4,7 -6,9 -0,4 10,9 6,2 4,6 5,2 

2. táblázat: GDP (százalékos változás az előző év azonos időszakával 
összehasonlítva) 

A hazai fogyasztás csökkenése főként a kiskereskedelmet, élelmiszer, italgyártást 
és a közúti szállítást érintette, hiszen e szektorok és a fogyasztók között nincs sok 
áttét, és a szektorok kibocsátását a hazai kereslet változásai közvetlenül érintik.    

A külföldi kereslet visszaesése és az ellátási láncok problémái hatással voltak a 
feldolgozóiparra, a nagybani kereskedelemre, a hajózásra, az IT szektorra, a 
pénzügyi-banki szektorra, és üzleti szolgáltatásokra, mivel ezek ezen kifelé irányuló 
szektorok termelését közvetlenül a külföldi kereslet mozgatja.  

A globális utazási korlátozások nagy negatív hatást gyakoroltak a szállodaiparra, a 
légi közlekedésre, miközben a munkaerő biztosítási problémák érintették az 
építőipart, a tengerészetet, és a mérnöki munkákat, mivel ezen ágazatok sok 
esetben alapvetően külföldi munkaerőre építenek. A globális járvány miatt 
bekövetkező üzleti környezet változása negatívan befolyásolta az ingatlan piacot, 
az ingatlan bérlése és bérbeadással foglalkozó vállalatokat.    

A munkanélküliségi ráta a 2019-es 2,3 százalékról ugrott meg 3,5 százalékra (2020 
szeptembere). Azóta a munkanélküliségre vonatkozó mutatók némileg javultak. A 
szingapúri Emberi Erőforrás Minisztérium szerint a munkavállalási engedéllyel 
rendelkezők munkanélküliségi ráta 2021 novemberre 3,2 százalékra csökkent, 
miközben egy hónappal korábban még 3,4 százalék volt. Érdemes megjegyezni, 
hogy a munkanélküliségi ráták esetében külön tartják számon az 
állampolgársággal és a munkavállalási engedéllyel rendelkezőkét. Előbbi 
jellemzően magasabb szokott lenni, hiszen a csak munkavállalási engedéllyel 
rendelkezők munka hiányában az esetek többségében elhagyják Szingapúrt és 
kikerülnek a rendszerből.  

A gazdasági helyreállás ellenére a munkaerőpiac a következő négy kihívással néz 
szembe: 

• Növekvő képzettségi gondok a munkaerőpiacon. Ahogy a gazdaság szerkezete 
változik a növekvő digitalizáció, a változó globális kereskedelmi és befektetési 
minták miatt, a nem megfelelő képzettséggel rendelkező dolgozók számára 
egyre nehezebb lesz munkát találni, mint ezt a hosszú távú munkanélküliségi 
ráta és a betöltetlen állások számának növekedése azt jelzi. Az üres állások 
számát és a munkanélküliek számával egybevető mutató emelkedett 2021-ben, 

https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2021.pdf
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2021.pdf
https://stats.mom.gov.sg/Pages/Job-Vacancy-Summary-Table.aspx
https://stats.mom.gov.sg/Pages/Job-Vacancy-Summary-Table.aspx
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míg ez a mutató 0,96 volt 2021 elején, a mutató 2,11 volt a negyedik 
negyedévben, mutatva dolog jelentőségének növekedését.     

• Munkaerő problémák. A szingapúri vállalatok nem képesek annyi külföldi 
munkaerőt felvenni, amennyire szükségük lenne. Ez a probléma különösen 
releváns az építőiparban.   

• A digitalizáció felgyorsította az outsourcing sebességét. A home-office és az új 
technológiai lehetőségek növekvő népszerűsége miatt, a vállalatok egyre 
növekvő aránya felgyorsította a külföldről végzett munkafeladatok kihelyezését. 
Azok a szektorok, amelyek különösen érintettek, a reklámipar, piackutatás, 
építészet, üzleti adminisztráció, mérnöki és jogi tevékenységek. 

• A digitalizáció növekvő egyenlőtlenséghez vezet. Mivel a képzettebb dolgozók 
nagyon valószínűséggel fejlesztik képességeiket a digitalizáció 
eredményeképpen és azoknak, aki meg tudják tartani állásukat, a 
jövedelemében jelentős javulás következik be.   

 2019. 
dec. 

2020. 
márc.  

2020. 
jún.  

2020. 
szept. 

2020. 
dec.  

2021. 
márc.  

2021. 
jún. 

2021. 
szept.  

Össz-
munkanélküliségi 
ráta   

2,3 2,5 2,8 3,5 3,3 2,9 2,7 2,6 

Munkavállalási 
engedéllyel 
rendelkezők 
munkanélküliségi 
rátája 

3,2 3,5 3,9 4,8 4,4 4,0 4,0 4,5 

Városlakók 
munkanélküliségi 
rátája 

3,3 3,6 4,0 4,9 4,5 4,2 3,7 3,7 

3. táblázat: Munkanélküliségi ráták  (%) 

Árak, infláció és monetáris politika 
Az export mellett, a gazdasági növekedés hazai hajtóereje az ingatlanszektor, ahol 
az árak gyorsan visszapattantak 2021-ben. A legutolsó jelentések szerint a lakáspiaci 
árak 5%-kal emelkedtek a 2021 negyedik negyedévében. A túlfűtött piac elkerülése 
érdekében, a szingapúri kormány egy szabályozási csomagot állított össze a 
szektornak, amely többek között magában foglalja az illetékek emelését és a 
hitelkeretek szűkítését. Szintén a túlfűtöttségtől való félelmet tükrözi a 
kormánynak az az intézkedése, hogy megemeli az áruk és szolgáltatásokra kivetett 
adót 7-ről 9%-ra a 2022 és 2025 közötti időszakban.    

Egyidejűleg a tervezett adó emelés és globális inflációs nyomás miatt a központi 
bank szerepét betöltő Szingapúri Monetáris Hatóság (Monetary Authority of 
Singapore) pénzszűkítő intézkedéseket tervez 2022-re. Hozzá kell tenni, hogy a 
Szingapúri Monetáris Hatóság nem foglalkozik a kamatszintetekkel, hanem az 
árfolyamra fókuszál. Ennek megközelítésnek az az oka, hogy a kamatpolitika 
kevésbé hatékony egy olyan gazdaságban, ahol a külkereskedelem volumene 
megközelítőleg a GDP háromszorosa, ebben az esetben az árfolyam kontrolálása 
hatékonyabb eszköz lehet. Ezért a monetáris politika Szingapúrban a szingapúri 
dollár árfolyamának kontrolálását jelenti, amikor is a valuta árfolyamát a 

https://stats.mom.gov.sg/Pages/Unemployment-Summary-Table.aspx
https://www.mas.gov.sg/monetary-policy/Singapores-Monetary-Policy-Framework
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külkereskedelemi szereppel súlyozott valuták kosárral szemben adják meg. A 
valutakosár összetételét rendseresen felülvizsgálják, általában félévente, annak 
érdekében, hogy tükrözze a kereskedelem bekövetkezett változásokat. Ebben a 
rendszerben a Szingapúr Monetáris Hatóság felértékeli a szingapúri dollárt, ha az 
infláció ellen akar fellépni és leértékeli a hazai fizetőeszközt, ha a növekedést akarja 
ösztönözni. A 2021. decemberi adatok alapján, az infláció éves átlagban 3,2% 2021-
ben, ugyanakkor a korábban említett adóemelés feltehetően növelni fogja az 
inflációs nyomást. Mindezek miatt vannak olyan elemzők, akik egy ár-bér spirál 
elindulását jósolják 2022-re.  

A 2021-2022-es pénzügyi évben 100 milliárd amerikai dollár értékű ösztönző 
csomagot állított össze, hogy növelje a növekedés ütemét. A Pénzügyminisztérium 
szerint:  

• A szingapúri gazdaság 12,4%-kal esett volna vissza, ha a kormány nem 
nyújtott volna pénzügyi támogatást a vállalatok számára. 

• 2020-2021-ben a kormányzati intézkedések kb. 150 ezer munkahelyet hoztak 
létre, ami a minisztérium becslése szerint 2%-os csökkenést eredményezett. 

• Alacsony jövedelmű emberek a korábbinál több támogatást kapnak 
speciális fizetés és élelmiszer utalványok rendszerén keresztül. 

• Átmeneti intézkedésként vállalatok és egyének csoportja mentességet 
kaptak a lakásbérleti díjak és egyéb pénzügyi kötelezettségek megfizetése 
alól.  

• A monetáris és költségvetési politikákat szorosan koordinálták annak 
érdekében, hogy enyhítsék a gazdasági válság negatív hatásait.  

• Pénzügy segítséget továbbra is nyújt a kormány azokban a szektorokan (légi 
közlekedés, turizmus), ahol a gazdaság helyreállás lassabb, mint más 
szektorokban.  

Ha a járványra adott GDP-arányos költségvetési válaszok nagyságát nézzük, akkor 
Szingapúr a második a térségben. A 4. táblázat Szingapúr régiós vetélytársait 
mutatja; a táblázat szerint Japán kivételével, a kisgazdaságok (Szingapúr, Makaó, 
Hong Kong) nagyobb költségvetési csomagokat állítottak össze.  

Ugyanakkor érdemes rámutatni, ezek a gazdaságok nagyon erőteljesen függenek 
a kereskedelemtől vagy az idegenforgalomtól, vagy mindkettőtől, és ezért ezeket a 
gazdaságokat jobban érintette a válság, sőt azt is lehet tenni, hogy egyik gazdaság 
növekedése sem építkezhet erős, széles hazai keresletre.  

A válságintézkedésektől eltekintve, a legfontosabb kormányzati intézkedés az 
árukra és szolgáltatásokra kivetett adó (Goods and Services Tax – GTS) megemelése. 
Az adókulcsot a 2022 és 2025 között időszakban 7%-ról 9%-ra emelik. Az OECD 
országok között Szingapúrban a második legalacsonyabb GTS. (A legalacsonyabb 
Kanadában, ahol 5%-os ez az adókulcs.) Az adóemeléssel az előbb említett 
rangsorban a városállam a harmadik helyre kerül, amivel Svájcban az adó mértéke 
7,7%. A miniszterelnök így érvel az emelés mellett: „A GST kulcsának emelése nélkül, 
nem leszünk képesek  a jelenleg növekvő igényeinket kielégíteni, különösen az 
egészségügy területén…A GST 2 százalékpontos növelése a GDP csaknem 0,7%-os 
bevételt fog eredményezni.”  

https://www.mof.gov.sg/singaporebudget/budget-2021/budget-speech/a-introduction
https://www.mof.gov.sg/singaporebudget/budget-2021/budget-speech/a-introduction
https://www.channelnewsasia.com/singapore/gst-hike-increase-pm-lee-hsien-loong-budget-2022-2409246


 
 

 
 

8 

 Pótlólagos 
költségvetési 
intézkedések (%) 

Likviditási 
intézkedések (%) 

Összesen (%) 

Japán 15,9 28,3 44,2 

Makaó 27,4 0,0 27,4 

Szingapúr 16,0 4,7 20,7 

Hong Kong 15,9 3,1 19,0 

Dél-Korea 4,5 10,2 14,7 

Thaiföld 8,2 4,2 12,4 

India 3,3 5,1 8,4 

Malajzia  4,5 3,5 8,0 

Kína 4,8 1,3 6,1 

Indonézia 4,5 0,9 5,4 

Fülöp-szigetek  2,7 0,9 3,6 

4. táblázat: GDP-arányos pénzügyi válasz a krízisre (%) 

A bevételek és az egészségügyi ellátások költsége közötti szakadék növekedőben 
volt az elmúlt időszakban. 2009 és 2019 között, Szingapúr város egészségügyi 
kiadásai 162,9%-kal emelkedtek, míg az átlag adóbevételek csak 49,3%-kal. Ha a 
különböző adótípusokat vizsgáljuk, akkor a legkisebb növekedés a GST esetében 
következett be (27,7%), míg a jövedelmi adóbevételek 76,6%-kal bővültek. Ez az 
elsődleges érv, hogy miért növeljék a GDST-t és nem más adótípusokat. Hozzá lehet 
tenni azt is, hogy a személyi jövedelem adó progresszív, ami azt jelenti, hogy a 
legtöbbet keresők adóterhe arányaiban is magasabb. A felső 10 százalékba tartozó 
adózok fizetik a jövedelmi adó 80%-át, miközben a maradék 90 százalék adózó 
pedig az adóbevételek 20%-át generálják.  

A GST belső eloszlását vizsgálva, látható, hogy itt a helyzet teljesen más. A felső 20%-
ba tartozó szingapúri, illetve külföldiek, turisták révén keletkezik a GST bevételek 
60%-a, a fennmaradó 80% adózó fogyasztása révén jön létre a GST bevételek 40%-
a. Egyszerűbben szólva, a GST-nál még mindig van lehetőség a tehetősebbek 
megadóztatására, mivel az arányok mások. A személyi jövedelem megemelése, 
feltehetően a gazdagabb adózók, s így a tőke menekülését váltaná ki. 

Feldolgozóipar és szolgáltatások     
A szolgáltatások teszik ki a szingapúri össz-hozzáadott érték csaknem 7%-át, 
miközben a feldolgozóipar 21%-kal járul hozzá a GDP-hez. 2021. novemberben a 
szolgáltatási szektor 1,9%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az üzleti 
várakozások javultak a szektorban 2021-ben. 2021 novemberében a vállalatok 25%-
a optimista volt a jövőt illetően, illetve a vállalatok 69%-a abból indult ki, hogy az 
üzleti feltételek ugyanolyanok maradnak. A súlyozott nettó egyensúly +19%, amely 
jelentős növekedés 2020 novemberéhez képest, amikor -5% volt az egyensúly.  

 

 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/covid-19-will-not-leave-lasting-negative-imprint-south-koreas
https://vulcanpost.com/773989/why-does-singapore-need-to-increase-gst-9-percent/
https://www.straitstimes.com/politics/parliament-singapore-will-move-in-opposite-direction-if-it-raises-wealth-taxes-says-heng
https://www.straitstimes.com/politics/parliament-singapore-will-move-in-opposite-direction-if-it-raises-wealth-taxes-says-heng
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/bes4q2021.pdf
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/bes4q2021.pdf
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  2020Q4 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021 

Árukat 
előállító 
iparágak  

3,9 0,6 6,0 23,1 11,7 12,2 12,9 

Feldolgozóipar  10,3 7,3 11,5 18,2 7,9 14,0 12,9 

Építőipar -27,4 -35,9 -23,2 117,5 66,3 2,0 8,7 

5. táblázat: GDP a feldolgozóiparban (százalékos változás az előző év azonos 
időszakához képest) 

A feldolgozóipar teljesítményének vizsgálatakor, látható, hogy a szektort kevésbé 
érintette a globális pandémia, mint a szolgáltatásokat. A leginkább érintett 
ágazatok a szálláshelyekkel és vendégláttással kapcsolatos területek volt, itt 12,8%-
os esés volt tapasztalható 2020-ban. Ugyanakkor az építőipar volt a leginkább 
érintett ágazat, ahol is a visszaesés elérte a 35,9%-ot 2020-ban. Miközben 2021 első 
negyedéven az építőipari kibocsátás még csökkenőben volt, az output 117,5/%-kal 
ugrott meg a következő negyedében.  

 2020Q4 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021 

Szolgáltatásokat 
kínáló ágazatok 

-4,7 -6,9 -0,4 10,9 6,2 4,6 5,2 

Nagykereskedelem, 
kiskereskedelem, 
szállítás, raktározás 

-6,4 -9,5 -1,6 8,8 6,1 4,3 4,3 

Információ és 
kommunikáció. 
Pénzügyek, üzleti 
szolgáltatások 

1,4 0,9 3,3 10,1 8,0 6,0 6,8 

Szálláshely, 
vendéglátás. 
ingatlanszektor, 
adminisztratív 
tevékenységek és 
más tevékenységek 

-9,9 -12,8 -3,6 14,5 3,8 3,1 4,0 

6. táblázat: GDP a szolgáltatások területén (százalékos változás az előző év azonos 
időszakához képest) 

Kereskedelem 
Szingapúr – a világ egyik a félvezető gyártó központja – jó külkereskedelmi évet 
tudhatott maga mögött 2021-ben. 2020 és 2021 szeptembere között az export 
22,2%-kal növekedett, miközben az import 21,8%-kal bővült. A kőolajhoz nem 
köthető termékek importja 18,4%-kal emelkedett 2021 decemberében az előző év 
decemberéhez képest, mialatt a Kínába irányuló kivitel 36,6%-kal nőtt. A Kínába és 
a világ többi részébe irányuló kivitel növekedési üteme valamivel alacsonyabb volt 
2021 decemberében, mint novemberben. Ez tükrözte az üzleti hangulat egész 
Ázsiában jellemző lehűlését.  

 

https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2021.pdf
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2021.pdf
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2021.pdf
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2021.pdf
https://oec.world/en/profile/country/sgp
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Mivel a szingapúri gazdaság nagyban függ a kínai kereslettől, ezért a kínai zéró 
Covid-politika, amely lezárásokhoz vezetett Sanghajban, Dalian-ban, Tianjin-ban és 
Shenzen-ben, nagyban ronthatja a városállam kereskedelmi kilátásait 2022-ben. Ha 
átfogóan közelítjük meg a kérdést, akkor látható, hogy Kína Szingapúr 
legfontosabb kereskedelmi partnere. A 6. táblázat számokban is mutatja, hogy Kína 
mennyire fontos export piaca Szingapúrnak. A szárazföldi Kína és Hongkong 
együttesen a szingapúri kivitel csaknem egyharmadát adja. A járvány nyomott 
hagyott a külkereskedelmi adatokban, hiszen mind a kivitel és behozatal volumene 
csökkent 2020-ban, miközben Szingapúr külkereskedelmi mérlege továbbra is 
többletet mutatott, az árukereskedelmi mérleg többlete a 2019-es 1 022 milliárd 
dollárról azonban 2020-ban, amikor a globális járvány sújtotta a világgazdaságot, 
961 milliárd dollárra süllyedt.   

  
Árukereskedelem 
(milliárd USD, 
2021) 

Kivitelben való 
részesedés 
(2019, %) 

Szárazföldi Kína  164,3 15,20 

Malajzia 128,7 9,37 

Egyesült Államok  105,7 8,24 

Európai Unió 102,0 9,36 

Tajvan  99,9 3,33 

Hong Kong 85,1 13,00 

Indonézia 59,1 6,59 

Dél-Korea 56,2 2,73 

Japán 53,9 3,59 

Thaiföld 34,1 3,00 

Table 7. Kereskdelmi partnerek 2021-ben (USD milliárd) 

Összegzés  
A szingapúri gazdaságot súlyosabban érte a válság és gyorsabban áll helyre, mint a 
világátlag vagy a fejlett ázsiai gazdaságok átlaga. Mivel a 2022-es év sem mentes a 
világgazdasági és világpolitikai feszültségektől, a globális GDP előrejelzéseket 
mérsékelték az elmúlt időszakban. A városállam gazdasági növekedését a 
gazdaság külső sokkoknak való kitettsége miatt az elemzők a világ és a fejlett ázsiai 
gazdaságok átlaga alá teszik.  

Látható volt, hogy a szingapúri gazdaságot nagyon keményen érintette a globális 
kereskedelmi válság és a város elsődlegesen Kínával kereskedik. Kína és az USA 
közötti dél-kínai tengeri feszültségek hátterében nyilvánvaló, hogy bármilyen 
konfliktus súlyosan érintheti a szingapúri gazdaságot. Érdemes hozzátenni, hogy a 
Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (Regional Comprehensive Economic 
Partnership) 2022. január elsején lépett hatályba és ugyan még nem lehet látni a 
megállapodás hatásait a számokban, de abban biztosak lehetünk, hogy növelni 
fogja Kína szingapúri befolyását.    

https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-non-oil-exports-rise-184-in-december-capping-strong-year-in-trade
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-non-oil-exports-rise-184-in-december-capping-strong-year-in-trade
https://www.singstat.gov.sg/modules/infographics/singapore-international-trade
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Az infláció a másik olyan tényező, amely bizonytalanná teszi a közeljövőt. Nagyon 
nehéz a szingapúri gazdaságot megvédeni a külső hatásoktól, hiszen kis gazdaság 
és gyakorlatilag nem rendelkezik természetes erőforrásokkal. A GST emelése egy 
korszakot is jelenthez a szingapúri gazdasági fejlődésben, egy olyat, ahol az 
alacsony adószintek már nem fenntarthatók. 


