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Ανάλυση Προϋπολογισμού Σιγκαπούρης για το έτος 2022  

 

 

Την Παρασκευή  18 Φεβρουαρίου τ.ε. παρουσιάστηκε ο φετινός 

προϋπολογισμός από τον υπουργό Οικονομικών  κ. Lawrence Wong. Στον 

νέο Προϋπολογισμό  η Κυβέρνηση  προχωρά σε μια σειρά από προοδευτικά 

φορολογικά μέτρα που στοχεύουν όχι μόνο στη δημιουργία εσόδων για τη 

χρηματοδότηση μεγάλων προγραμμάτων που απαιτούνται τα επόμενα 

χρόνια, αλλά και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

Ο νέος Προϋπολογισμός  στοχεύει στην μεταμόρφωση  της οικονομία 

της Σιγκαπούρης, στην επέκταση του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψής και στην ενίσχυση των τα κοινωνικών προγραμμάτων  με 

στόχο σύμφωνα με την Κυβέρνηση μιας δικαιότερης, πιο βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. 

Από τις ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών 

συγκρατούμε: 

- Η αύξηση του φόρου αγαθών και υπηρεσιών για τη 

χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών και  των αναγκών 

υγειονομικής περίθαλψης ενός ταχέως γηράσκοντος  

πληθυσμού μεταφέρθηκε για το 2023 σε μια προσπάθεια 

μετριασμού των πληθωριστικών τάσεων. Η αύξηση θα 

κλιμακωθεί σε δύο στάδια - με τον ΦΠΑ να αυξάνεται από 7 % 

σε 8 % την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και στη 

συνέχεια σε 9 % από την 1η Ιανουαρίου 2024.  

- Οι πλέον εύποροι πολίτες θα κληθούν να συνεισφέρουν 

περισσότερο, με  αυξήσεις στο προσωπικό εισόδημα, στους 

φόρους περιουσίας, οχημάτων και άνθρακα ως μέρος ενός 

επεκτατικού προϋπολογισμού 109 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

Σιγκαπούρης.  
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- Ανάληψη 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθεματικά ως 

μέρος της συνεχιζόμενης μάχης της Σιγκαπούρης κατά του 

Covid-19 και πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για 

υποστήριξη σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και άτομα που έχουν 

πληγεί σκληρά από την πανδημία. 900 εκατομμύρια δολάρια 

θα διατεθούν σε εταιρείες  για να επενδύσουν σε νέες 

δυνατότητες,  

- Οι κρατικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά τα 

επόμενα χρόνια - ειδικά στην υγειονομική περίθαλψη – και για 

το λόγο αυτό ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων το 

2024 θα αυξηθεί. Το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 

500.000 δολάρια Σιγκαπούρης  έως και το 1 εκατομμύριο, θα 

φορολογείται με 23 %, από 22 % που είναι σήμερα. Το 

εισόδημα που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο δολάρια θα 

φορολογηθεί με 24%.  

- Οι συντελεστές φόρου ακίνητης περιουσίας θα αυξηθούν 

επίσης, με πιο σημαντικές αυξήσεις να επέρχονται στα 

ακριβότερα ακίνητα. Για ακίνητα κατοικίας που δεν 

κατοικούνται από ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων των 

επενδυτικών ακινήτων, οι φορολογικοί συντελεστές θα 

αυξηθούν από το 10 - 20%, στο 12 – 36%. Για τα 

ιδιοκατοικούμενα ακίνητα, οι φορολογικοί συντελεστές για το 

τμήμα της ετήσιας αύξησης της αξίας τους  που υπερβαίνει τα 

30.000 $ θα αυξηθούν από το σημερινό 4 – 16%, σε 6 – 32%.  

- Τα πολυτελή αυτοκίνητα θα φορολογούνται με Τέλος 

ταξινόμησης 220 % για το μέρος του αξίας τους που 

υπερβαίνει τα 80.000 $.  

- Για την καλύτερη υποστήριξη των καθημερινών αναγκών των 

ατόμων με χαμηλό εισόδημα και των ηλικιωμένων, το μόνιμο 

πρόγραμμα κουπονιών - που τώρα περιλαμβάνει μετρητά, 
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υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ιατρικές εκπτώσεις  θα 

βελτιωθεί. 

- Η άντληση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθεματικά 

για τη διατήρηση του επιπέδου της δημόσιας υγείας θα 

συνεχιστεί για τρίτη συνεχόμενη  χρονιά ανεβάζοντας τη 

συνολική ανάληψη για τα τρία οικονομικά έτη 2020 - 2022 σε 

42,9 δισεκατομμύρια . 

- 500 εκατομμυρίων δολάρια θα διατεθούν για υποστήριξη 

θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, μέσω της επιχορήγησης 

ατόμων και μικρών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 

περισσότερο από τους περιορισμούς του Covid-19, όπως 

επιχειρήσεις τροφίμων ,ποτών και φιλοξενίας. Οι επιχειρήσεις 

αυτές θα λάβουν 1.000 $ ανά Σιγκαπουριανό υπάλληλο, μέχρι 

το ποσό των 10.000 $ ανά επιχείρηση. 

- Οι εταιρείες θα παρακινηθούν να μειώσουν περαιτέρω την 

εξάρτησή τους από ξένο εργατικό δυναμικό, μέσω της αύξησης 

των μισθών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τους νέους 

κατόχους Employment Pass και S Pass. Ο ελάχιστος μισθός για 

την κατοχή Employment Pass θα αυξηθεί από 4.500 $ σε 

5.000 $. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

όπου οι μισθοί είναι υψηλότεροι, το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 

5.500 $ από τα 5.000 $ που είναι σήμερα. Θα υπάρξουν επίσης 

βελτιώσεις στον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων 

Employment Pass.  

- Η Σιγκαπούρη θα στοχεύσει επίσης στην περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα με καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Για  

το λόγο αυτό, οι φόροι στις εκπομπές άνθρακα θα αυξηθούν 

από τα 5 $ ανά τόνο σε 25 $ το 2024 και το 2025 και 45 $ το 

2026 και το 2027, με σκοπό να φτάσουν τα 50 έως $80 έως το 

2030.  
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- Ένα άλλο βασικό στοιχείο του φετινού προϋπολογισμού ήταν η 

ανανέωση και η ενίσχυση του κοινωνικού συμφώνου της 

Σιγκαπούρης. Για τους εργαζόμενους με χαμηλότερους 

μισθούς, ένα νέο Πρόγραμμα Προοδευτικής Πίστωσης Μισθών 

(Progressive Wage Model  - PWM)  θα βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις συγχρηματοδοτώντας αυξήσεις μισθών μεταξύ 

2022 και 2026, για υπαλλήλους που κερδίζουν έως και 2.500 

$. Για όσους κερδίζουν πάνω από 2.500 $ και έως και 3.000 $, 

θα προσφέρεται συγχρηματοδότηση μέχρι το 2024. Το 

Προοδευτικό Μοντέλο Μισθών (PWM) θα επεκταθεί σε 

περισσότερους τομείς και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

προσαρμοστούν σε υψηλότερα κόστη, θα υπάρξει μεταβατική 

υποστήριξη για τους εργοδότες συγχρηματοδοτώντας τις 

αυξήσεις αυτές. Θα υπάρξουν επίσης βελτιώσεις στο 

Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Εισοδήματος Εργασίας (WIS), όπως 

αύξηση του ορίου μηνιαίου εισοδήματος, επέκταση του 

Workfare σε άτομα ηλικίας 30 έως 34 ετών και επιτρέποντας 

σε όλα τα άτομα με αναπηρία να πληρούν τις προϋποθέσεις για 

υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Workfare ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού για το οικονομικό 

έτος 2022 είναι μικρότερο από το αναθεωρημένο έλλειμμα του 

περασμένου έτους των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα 

τελευταία τρία συνεχόμενα χρόνια η χώρα παρουσιάζει 

έλλειμμα. Η συνολική αναμενόμενη ανάληψη των 

προηγούμενων αποθεματικών από το Οικονομικό Έτος 2020 

έως το Οικ. Έτος 2022 ανέρχεται σε 42,9 δισεκατομμύρια 

δολάρια, ποσό που είναι εντός των 52 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων που είχε αρχικά προϋπολογιστεί. 

Ο φετινός προϋπολογισμός θα έχει αναμενόμενο συνολικό έλλειμμα 

3 δισεκατομμυρίων δολαρίων,  με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση   
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κατά 3% έως 5% σε ετήσια βάση. Αν αφαιρέσουμε την Καθαρή 

Εισφορά Επενδυτικών Επιστροφών (Net Investment Returns 

Contribution  - NIRC) και τις ειδικές μεταφορές, το πρωτογενές 

έλλειμμα ανέρχεται σε 20,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό 

έλλειμμα μετρά τη διαφορά μεταξύ δαπανών και εσόδων μετά τη 

συνεισφορά των Επενδυτικών Επιστροφών και των ειδικών 

μεταφορών, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα μετρά τη διαφορά μεταξύ 

των λειτουργικών εσόδων και των συνολικών δαπανών.  

Η μεγαλύτερη δαπάνη φέτος εκταμιεύτηκε στον τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής– 49 δισεκατομμύρια δολάρια, που αποτελεί το 

45 %των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού.  

Η μεγαλύτερη πηγή εσόδων φέτος θα προέλθει από τον φόρο 

εισοδήματος εταιρειών - 18,2 δισεκατομμύρια δολάρια, (18 % των 

συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού).  

Η αύξηση των κατώτατων ορίων μισθών με την πάροδο του χρόνου 

αναμένεται να συμβάλει στην παροχή κινήτρων στους εργοδότες να 

προσλάβουν ντόπιους, θα τονώσει τον επανασχεδιασμό των θέσεων 

εργασίας, τους υψηλότερους μισθούς και την παραγωγικότητα, θα 

εξασφαλίσει την ποιότητα του ξένου εργατικού δυναμικού και θα 

προσελκύσει περισσότερους πολίτες της χώρας σε τομείς που μέχρι 

τώρα κυριαρχεί το αλλοδαπό εργατικό δυναμικό.  

Υπάρχουν τρεις τρόποι φορολόγησης του πλούτου: όταν 

μετακυλύετε στην επόμενη γενιά μέσω φόρου κληρονομιάς,  

φορολογίες εισοδήματος όπως από  κέρδη κεφαλαίου ή μερίσματα, ή 

φορολογία μέσω φόρων ακίνητης περιουσίας. Η κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης έχει επιλέξει το τελευταίο, με την φορολόγηση να 

επικεντρώνεται κυρίως στα μεγαλύτερα και ακριβότερα ακίνητα. Η 
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επιλογή αυτή ήταν αποτέλεσμα της  λογικής ότι οι επενδύσεις σε 

ακίνητα είναι λιγότερο επιρρεπείς σε φυγή κεφαλαίων.  

Τα προγράμματα Προοδευτικού Μοντέλου Μισθών (PWM) και 

Συμπλήρωσης Εισοδήματος Εργασίας (WIS) δεν είναι ούτε νέα. Αλλά 

η επέκτασης της κάλυψής τους είναι σημαντική. Το WIS αποτελεί 

βασικό πυλώνα κοινωνικής υποστήριξης και από τότε που εισήχθη το 

2007 ήταν αποτελεσματικό στην παροχή κινήτρων στους λιγότερο 

μορφωμένους, στους εργαζόμενους με χαμηλότερες δεξιότητες και 

σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  στο να εισέλθουν και να παραμείνουν 

στο εργατικό δυναμικό. Αλλά η επέκτασή του σε νεότερους 

εργαζόμενους αποτελεί από την Κυβέρνηση αναγνώριση πολλών 

αλληλένδετων ζητημάτων: ότι οι απαρχαιωμένες δεξιότητες από 

μόνες τους μπορεί να μην είναι αρκετές για να εξηγήσουν τα 

καθυστερημένα εισοδήματα,  ότι το πρόβλημα της υστέρησης 

εισοδημάτων δεν περιορίζεται στα δημογραφικά δεδομένα και ότι οι 

μισθοί που καθορίζονται από την αγορά μπορεί να είναι πολύ 

χαμηλοί όχι μόνο για τους ηλικιωμένους εργαζομένους, αλλά για 

τους εργαζόμενους με χαμηλότερους μισθούς γενικά. Όπως είπε ο κ. 

Wong, οι κινήσεις για προοδευτικούς μισθούς θα καλύψουν περίπου 

το 94 %-ή σχεδόν το σύνολο- των εργαζομένων με χαμηλότερους 

μισθούς πλήρους απασχόλησης. Μέσω ενός συνδυασμού 

προοδευτικών μισθών και εργασίας, τα εισοδήματα των εργαζομένων 

με χαμηλότερους μισθούς αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τη 

μέση αύξηση των μισθών την επόμενη δεκαετία.  
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