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Προσπάθεια επανασχεδιασμού της οικονομίας  της 

Σιγκαπούρης για την μετά  Covid εποχή 

 

 Η ετήσια σύνοδος του Κοινοβουλίου αφιερωμένη στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό έληξε τη Δευτέρα (8 Μαρτίου). Η συζήτηση 

κατέδειξε τον προβληματισμό της Κυβέρνησης αλλά και των 

οικονομικών παραγόντων της χώρας για την δυνατότητα  μετάβασης 

στην μετά Covid εποχή,  διατηρώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

της έναντι του διεθνούς  ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση 

προσπαθεί να   εξασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη από τους 

αναπόφευκτους κοινωνικοοικονομικούς κραδασμούς που 

αναμένονται να εμφανιστούν μετά την λήξη της πανδημίας και το 

πέρας των επιδοματικών πολιτικών που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί, μέσω του νέου 

Προϋπολογισμού, σειρά μέτρων που στοχεύουν στο μετασχηματισμό 

της οικονομίας  και του ανθρώπινου κεφαλαίου  προσπαθώντας να 

διατηρηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν αναδείξει την 

Σιγκαπούρη ως ένα από τα πλέον εύπορα κράτη της Ασίας.  

1.Ενεργειακός επανασχεδιασμός. Τα κτίρια, τα οποία συμβάλλουν 

περισσότερο από το 20% στις εθνικές εκπομπές, θα γίνουν πιο 

ενεργειακά αποδοτικά. Οι πράσινες πανεπιστημιουπόλεις, τα 

ηλεκτρικά οχήματα και ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας 

αποτελούν προτεραιότητες. Υπάρχει πρόθεση  για  επικράτηση των 

ηλεκτρικών οχημάτων καθώς αυτά φαίνεται να μειώνουν τις 

εκπομπές  καυσαερίων στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για το 14% των συνολικών  εκπομπών της 

Σιγκαπούρης. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η αντικατάσταση του 
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συνόλου των οχημάτων με ηλεκτρικά ή υβριδικά  μέχρι το τέλος της 

τρέχουσας δεκαετίας. Οι αυξήσεις των τιμών των υγρών καυσίμων 

θα δώσουν στην Κυβέρνηση  τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο 

(113 εκατομμύρια δολάρια) για την παροχή εκπτώσεων για αγορά 

υβριδικών οχημάτων.  

2. Μετασχηματισμός της οικονομίας. Η ενίσχυση της  διεθνούς θέσης 

της Σιγκαπούρης μετά τον Covid-19 αποτελεί εκπεφρασμένη 

στρατηγική της Κυβέρνησης. Οι τρεις άξονες πάνω στους  οποίους  

θα βασιστεί η εν λόγω στρατηγική είναι η ενίσχυση της χώρας ως 

έναν δύσκολο να αντικατασταθεί κόμβο στις παγκόσμιες αλυσίδες 

διανομής, η εδραίωση μεγαλύτερου αριθμού διεθνοποιημένων 

τοπικών επιχειρήσεων και η διατήρηση του υψηλού επίπεδου του 

διαθέσιμου εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου. Η κυβέρνηση στοχεύει 

να δημιουργήσει, στα πρότυπα της Κορέας, σημαντικό αριθμό 

εταιρειών ‘’εθνικών πρωταθλητών’’ τα επόμενα δύο χρόνια. Ειδικοί 

σύμβουλοι θα αναλάβουν την υποστήριξη χρηματοδότησης και 

ψηφιοποίησης. Η Κυβέρνηση στοχεύει να βοηθήσει τις τοπικές 

νεοσύστατες επιχειρήσεις να επεκταθούν και να συνδεθούν με 

τεχνολογίες και επιχειρηματικές κοινότητες στο εξωτερικό. Οι 

εταιρείες θα λάβουν ενίσχυση έως και το 70% των εξειδικευμένων 

δαπανών για να συν-καινοτομήσουν με τους υπερπόντιους εταίρους 

τους. Η πρόσβαση σε νέες αγορές θα βελτιωθεί με την επέκταση του 

δικτύου  GIA (Global Innovation Alliance) από 15 σε 25 πόλεις  ανά 

την υφήλιο μέσα στην προσεχή πενταετία. 

3. Διατήρηση του  υψηλού επιπέδου ασφαλείας. Πέρα από την 

εκτενέστερη χρήση συστημάτων παρακολούθησης μέσω καμερών 

υψηλής ευκρίνειας,  μέχρι το 2025 η Σιγκαπούρη θα έχει το πρώτο 

εργαστήριο βιοασφάλειας υψηλού επιπέδου για να μπορέσει να 

προετοιμαστεί για τυχόν επόμενη πανδημία. Περίπου 90 εκατομμύρια 
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δολάρια θα δαπανηθούν για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του 

εθνικού ερευνητικού οργανισμού και των Εθνικών Εργαστηρίων 

DSO, επιτρέποντάς τους αναπτύξουν διαγνωστικές εφαρμογές και 

εμβόλια.  

4. Εκτεταμένη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Η πανδημία είχε ως 

αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση υιοθέτησης των νέων 

τεχνολογιών, από  τους πάγκους των λιανοπωλητών έως τα 

ξενοδοχεία.  Σειρά πρωτοβουλιών που θα ξεκινήσουν μέσα στην 

χρονιά θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες 

ψηφιακής παροχής συμβουλών και διαχείρισης έργων. Οι τρέχουσες 

ψηφιακές πρωτοβουλίες έχουν παρουσιάσει  μεγάλη επιτυχία. Το 

πρόγραμμα SMEs Go Digital έχει βοηθήσει στην ψηφιοποίηση άνω 

των  63.000 επιχειρήσεων από την έναρξή του το 2017, με περίπου 

40.000 να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2020. Τουλάχιστον 

2.000 επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε υπερπόντιες 

αγορές μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου στο πλαίσιο του 

προγράμματος Grow Digital. 

5. Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού.  Αν και υπάρχει ευρεία 

πολιτική αποδοχή στο να παραμείνει η οικονομία ανοιχτή στην 

προσέλκυση ατόμων με αυξημένη εξειδίκευση και ικανότητες το 

σύνολο των μελών της εθνοσυνέλευσης  τόνισε την ανάγκη λήψης 

μέτρων για καλύτερη προστασία της χειρωνακτικής εργασίας και των 

χαμηλόμισθων. Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι ‘’Η πρόσβαση σε 

αλλοδαπούς εργαζόμενους έχει σκοπό να βοηθήσει στην δημιουργία 

μιας μεγαλύτερης οικονομικής πίτας από ότι μπορούσαμε να 

δημιουργήσουμε μόνο με το επιτόπιο εργατικό δυναμικό. Ως εκ 

τούτου, το ξένο εργατικό δυναμικό πρέπει να ενεργεί ως 

συμπλήρωμα του τοπικού εργατικού δυναμικού και όχι ως  

ανταγωνιστής του". Από την 1η Μαΐου τρέχοντος έτους, οι 
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αλλοδαποί που διαμένουν στη Σιγκαπούρη με άδειες παραμονής 

εξαρτώμενου προσώπου (π.χ. σύζυγοι εργαζόμενων) θα χρειαστούν 

να αποκτήσουν άδεια εργασίας για να εργαστούν στην χώρα, αντί 

για μια  απλή επιστολή συγκατάθεσης (a letter of consent). Αυτό 

σημαίνει ότι οι εργοδότες τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για 

άδειες εργασίας και κάρτες εισόδου. Περισσότερες αλλαγές στους 

κανόνες S Pass για τους αλλοδαπούς θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σταδιακά κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Οι 

αρχές ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης του 

κινήτρου αύξησης του ποσοστού των θέσεων εργασίας του εγχώριου 

δυναμικού για τη στήριξη των μισθών του τοπικού πληθυσμού μετά 

τον Σεπτέμβριο, ειδικά εάν οι απώλειες θέσεων εργασίας 

συνεχίζονται λόγω της πανδημίας.  

6. Ενίσχυση της πρόσληψης ηλικιωμένων εργαζομένων. Το 

Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι η αύξηση της νόμιμης ηλικίας 

συνταξιοδότησης στα  63 έτη  και η αύξηση της δυνατότητας  

επαναπασχόλησης μέχρι τα 68 έτη θα πραγματοποιηθεί όπως είχε 

προγραμματιστεί. Οι επιχορηγήσεις για εργοδότες που 

προσλαμβάνουν ηλικιωμένους εργαζομένους πέραν των νόμιμων 

ηλικιών συνταξιοδότησης και επαναπασχόλησης θα παραταθούν. 

Περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για την 

επιχορήγηση  του προγράμματος  Senior Adopter Senior Worker και 

την επιχορήγηση μερικής απασχόλησης Re-Employment, οι οποίες 

εισήχθησαν στον περσινό προϋπολογισμό.  

7. Τόνωση της  εγχώριας κτηματαγοράς. Οι αγοραστές κατοικιών θα  

μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφά τους και να αξιολογηθούν για 

επιχορηγήσεις και δάνεια με μία αίτηση, αντί να πρέπει να 

υποβάλουν πολλαπλές αιτήσεις σε σειρά κρατικών φορέων. Μπορούν 

επίσης να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικά δάνεια μέσω 
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συμμετεχόντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απευθείας στην πύλη 

του Housing Board. Σύμφωνα με ένα νέο πιλοτικό μοντέλο, τα 

ανύπαντρα άτομα θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενοικίαση 

δημόσιων διαμερισμάτων χωρίς να χρειάζεται να βρουν πρώτα έναν 

συγκάτοικο. Το συμβούλιο στέγασης θα ορίσει μια κοινωνική 

υπηρεσία για τη διαχείριση αυτών των διαμερισμάτων.  

8. Ένα πιο περιεκτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το πρόγραμμα 

σπουδών θα απλουστευθεί ώστε να επιτρέψει σε περισσότερους 

φοιτητές να αποκτήσουν πανεπιστημιακά πτυχία σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου Τεχνικής 

Εκπαίδευσης θα βελτιωθεί ώστε να επιτρέψει σε περισσότερους 

μαθητές να αποκτήσουν τίτλο Higher Nitec σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα. Το δημοφιλές πρόγραμμα Polytechnic Foundation, το 

οποίο προετοιμάζει επιλεγμένους ακαδημαϊκά μαθητές για την  

είσοδο  τους σε πολυτεχνικές σχολές, θα αναθεωρηθεί. Το 

πρόγραμμα KidStart, που βοηθάει μικρά παιδιά από οικογένειες 

χαμηλού εισοδήματος, θα επεκταθεί. Το  ίδιο θα συμβεί  και στο 

πρόγραμμα Community Link (ComLink), θα  οποίο παρέχει 

ολοκληρωμένη και συντονισμένη υποστήριξη σε οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος. 

 9. Επιδότηση  υγειονομικής περίθαλψης. Καθώς οι δαπάνες για την 

υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να αυξηθούν παράλληλα με τη 

γήρανση του πληθυσμού, το Υπουργείο Υγείας επανεξετάζει το 

πλαίσιο επιδοτήσεων για να διοχετεύσει περισσότερα κεφάλαια στις 

κοινωνικές ομάδες που  τα χρειάζονται περισσότερο. Από το επόμενο 

έτος, οι ασθενείς με υψηλότερο εισόδημα θα πληρώνουν υψηλοτέρα 

νοσήλια. Το ελάχιστο ποσοστό επιδότησης θα μειωθεί από 50% σε 

30% για όσους έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα 

νοικοκυριού (PCHI). Και τα νοσοκομεία, θα βασίζουν την 
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τιμολογιακή τους πολιτική στο οικογενειακό και όχι στο ατομικό 

εισόδημα μέσω εφαρμογών που ήδη χρησιμοποιούνται από άλλες 

δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.  

 

                                                            Ο Προϊστάμενος 

 

                                                             Μαρκιανός Εμμανουήλ 

                                                             Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’  
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