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Αύξηση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης στην αγορά 

εργασίας της Σιγκαπούρης 

 

Με ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής και τα χαμηλότερα 

ποσοστά γονιμότητας στον κόσμο, η Σιγκαπούρη βρίσκεται στο 

κατώφλι μιας ακραίας δημογραφικής αλλαγής. Μεταξύ των κρατών 

μελών του ASEAN, η χώρα κατέχει ήδη τον τίτλο της ηλικιακά πλέον 

‘’γερασμένης’’ δημογραφικά κοινωνίας. Η ταχεία γήρανση του 

εργατικού της δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό 

απασχόλησης για τους ηλικιωμένους κατοίκους να έχει αυξηθεί την 

τελευταία δεκαετία.  

Το 2022 ένας στους τέσσερις ηλικιωμένους (65 ετών και άνω) 

εξακολουθεί να εργάζεται. Το ποσοστό απασχόλησης για άτομα 

ηλικίας 65 ετών και άνω εκτινάχθηκε από 13,8% το 2006 σε 31.7% 

το 2021.  

Η γήρανση του πληθυσμού της Σιγκαπούρης, όπως είναι 

εύλογο, προκαλεί ανησυχία τόσο στα κυβερνητικά κλιμάκια, όσο και 

στις διευθύνσεις ανθρώπινων πόρων των μεγάλων επιχειρήσεων.  Με 

βάση τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών ( ΟΗΕ - 2021 ), το 47% 

του συνολικού πληθυσμού της Σιγκαπούρης θα είναι ηλικίας 65 ετών 

και άνω το 2050. Αυτή η δημογραφική αλλαγή αναμένεται να 

ασκήσει τεράστια πίεση στην κοινωνία, καθώς το εργατικό δυναμικό 

που συρρικνώνεται προσπαθεί να υποστηρίξει έναν ολοένα και 

μεγαλύτερο γηράσκοντα  πληθυσμό. Η γήρανση του πληθυσμού  

δημιουργεί για την Σιγκαπούρη ένα σύνολο νέων προκλήσεων, από 

τη μειωμένη οικονομική ανάπτυξη έως το αυξημένο κόστος 

υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών.  
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Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης δια στόματος υπουργού 

εργατικού δυναμικού  κ. Tan See Leng  ( Ministry of Manpower -  

MOM) « εργάζεται για να διατηρήσει τους ηλικιωμένους 

εργαζόμενους στην οικονομία». Σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Εργατικού Δυναμικού, ο αριθμός των απασχολουμένων 

κατοίκων ηλικίας 70 ετών και άνω έχει αυξηθεί από περίπου 16.000 

το 2006 σε περίπου 56.000 το 2019. Αυτό  συνάδει με τις 

προσπάθειες της  κυβέρνησης  για τη βελτίωση των ευκαιριών 

επαναπρόσληψης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Οι Ειδικές 

Πιστώσεις Απασχόλησης (Special Employment Credit  - SEC) 

εισήχθησαν το 2011 για να υποστηρίξουν τους εργοδότες και να 

αυξήσουν την απασχολησιμότητα των ηλικιωμένων κατοίκων της 

Σιγκαπούρης. Παρέχει σε εργοδότες που προσλαμβάνουν επιτόπιο 

προσωπικό ηλικίας άνω των 50 ετών, επιδοτήσεις μισθών που μπορεί 

να ανέλθουν έως και στα  4.000  δολάρια  Σιγκαπούρης ετησίως. Η 

ηλικία συνταξιοδότησης στη Σιγκαπούρη έχει καθοριστεί, το 2022, 

στα 63 έτη και η ηλικία επαναπρόσληψης στα 68 (οι εργοδότες, τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι νομικά υποχρεωμένοι να προσφέρουν 

επαναπρόσληψη σε εργαζομένους από τη Σιγκαπούρη μέχρι τα 68 

έτη). 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργατικού Δυναμικού κ. Leng, τον 

Νοέμβριο του 2021, « ο νόμος περί απασχόλησης εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας και ο νόμος για το Κεντρικό Ταμείο Προνοίας 

(Employment Act and the Central Provident Fund - CPF), εκτός από 

την ενίσχυση της οικονομίας, συμβάλλει και στην υγιή γήρανση». 

Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου NUS της Σιγκαπούρης το 

2020 διαπιστώθηκε « ότι η επικερδής απασχόληση για τους 

ηλικιωμένους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πιθανότητας 

κατάθλιψης και αυτοκτονίας ηλικιωμένων. Παρέχοντας στους 

ηλικιωμένους πολίτες οικονομική ανεξαρτησία και αίσθηση σκοπού 
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συνεισφέροντας στον εργασιακό τους χώρο και την κοινωνία, είναι 

πιο ενσωματωμένοι, διατηρούν ισχυρότερους κοινωνικούς δεσμούς 

και είναι γενικά πιο ευτυχισμένοι από τους μη εργαζόμενους 

ομολόγους τους». Πολλοί ηλικιωμένοι στη Σιγκαπούρη επιλέγουν να 

εργαστούν μέχρι τα 80 και τα 90 τους σε μια προσπάθεια να 

παραμείνουν ψυχικά και σωματικά δραστήριοι. 

 Υπάρχει, ωστόσο, μια λεπτή διαχωριστική  γραμμή μεταξύ της 

υγιούς γήρανσης μέσω εργασίας και της αναζήτησης απασχόλησης 

λόγο αυξανόμενης  φτώχειας των ηλικιωμένων. Το πρόβλημα 

έγκειται  κυρίως στη απασχόληση του εργατικού δυναμικού των 

ηλικιωμένων πολιτών με περιορισμένη εκπαίδευση. Αυτή η 

κατηγορία  ηλικιωμένων συχνά αναγκάζεται να παρέχει απαιτητική 

χειρωνακτική εργασία, χωρίς απαραίτητα να κερδίζει αρκετά για να 

στηρίξει την καθημερινή της ζωή. Μια ερευνητική εργασία του 2015 

για τη φτώχεια των ηλικιωμένων από τον καθηγητή Ng Kok Hoe της 

Σχολής Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan Yew  της Σιγαπούρης, 

διαπίστωσε ότι παρόλο που το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των μη 

εργαζόμενων ηλικιωμένων έχει μειωθεί με τα χρόνια, η σχετική 

φτώχεια έχει αυξηθεί δραματικά μεταξύ των ηλικιωμένων 

εργαζόμενων. Μεταξύ 1995 και 2005, το ποσοστό φτώχειας μεταξύ 

των εργαζομένων ηλικιωμένων εκτινάχθηκε από 13% σε 28%. Το 

2021, το ποσοστό έφτασε στο 41%. Σύμφωνα με τον κ. Hoe « Όταν 

οι ηλικιωμένοι της Σιγκαπούρης παρατείνουν τον εργασιακό τους 

βίο, θα έπρεπε  να μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Ωστόσο, όταν οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι αναγκάζονται να 

εργαστούν αλλά εξακολουθούν να μην μπορούν να τα βγάλουν 

πέρα, τότε δικαιολογημένα εγείρονται ανησυχίες για το εάν οι 

ηλικιωμένοι λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται».  
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Η Σιγκαπούρη δεν είναι κράτος πρόνοιας – αλλά οι 

εκπεφρασμένες τάσεις του εκλογικού σώματος τείνουν να 

αμβλύνουν τη στάση της πολιτικής ηγεσίας. Από τις απαρχές της, η 

Σιγκαπούρη δεν ενστερνίστηκε την  ιδέα της ευημερίας του συνόλου 

του πληθυσμού μέσω γενναίων κοινωνικών παροχών. Αντίθετα το 

πολιτικό δυναμικό της χώρας υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία την 

αρχή της ατομικής ευθύνης, με την περιστασιακή χείρα βοηθείας από 

το κράτος. Διεθνείς παρατηρητές περιγράφουν το μοντέλο 

κοινωνικής πολιτικής της Σιγκαπούρης ως «εναλλακτική λύση στο 

κράτος πρόνοιας που επικρατεί στην Δύση». Αντί για συνταξιοδοτικό 

σύστημα, το Κεντρικό Ταμείο Προνοίας της Σιγκαπούρης (Central 

Provident Fund  - CPF) αποτελεί ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

που επιτρέπει στους εργαζόμενους πολίτες και τους μόνιμους 

κατοίκους της Σιγκαπούρης να διαθέτουν ίδια κεφάλαια για 

συνταξιοδότηση. Μέσω του CPF, οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης 

υποχρεούνται να αποταμιεύουν για να καλύπτουν τις δικές τους  

μελλοντικές συνταξιοδοτικές ανάγκες.  

Παρόλα αυτά  και υπό την πίεση του εκλογικού σώματος, τα 

τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση εισήγαγε συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης για την ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας για τους 

ηλικιωμένους. Το ταμείο Pioneer Generation, η πλέον γενναιόδωρη, 

μέχρι σήμερα, πρωτοβουλία περίθαλψης ηλικιωμένων της 

κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, εισήχθη το 2015 για να βοηθήσει τους 

πολίτες που γεννήθηκαν πριν από το 1950 να αντεπεξέλθουν στις 

υγειονομικές και άλλες δαπάνες. Το 2019, το Πακέτο Γενιάς Merdeka 

(“merdeka” σημαίνει ελευθερία στα Μαλαισιανά) προωθήθηκε για 

όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1950. Τα δύο ανωτέρω πακέτα 

φροντίδας ηλικιωμένων αναμένεται να ωφελήσουν συνολικά 

950.000 ηλικιωμένους στη Σιγκαπούρη. Σηματοδοτούν δε μια 

αλλαγή στην κοινωνική πολιτική απέναντι στη γήρανση του 
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πληθυσμού. Η εστίαση πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη 

αξιοπρέπειας κατά τη γήρανση, καθώς συνθήκες απόλυτης φτώχειας 

είναι δύσκολο να εντοπισθούν στη χώρα.  

Η Σιγκαπούρη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πρόκληση της 

αυξανόμενης ανισότητας σε μια κοινωνία που γερνά ταχέως. 

Σύμφωνα με τον κ. Hoe της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής Lee Kuan 

Yew  της Σιγαπούρης « Το ζήτημα με το ισχύον μοντέλο κοινωνικής 

υποστήριξης της Σιγκαπούρης δεν είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή 

διαθέσιμη βοήθεια — αλλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοχευμένα 

προγράμματα βοήθειας, το καθένα με διαφορετικά κριτήρια και 

περιοριστικούς όρους. Οι πολίτες αναμένεται να αναζητήσουν 

βοήθεια και να πλοηγηθούν οι ίδιοι στο σύστημα. Χωρίς ένα 

καθολικό σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, επικρατεί σύγχυση και 

παρεξηγήσεις. Για να διασφαλιστεί ότι κανένας ηλικιωμένος πολίτης 

δεν θα μείνει πίσω, η κυβέρνηση πρέπει να απευθυνθεί στους 

ηλικιωμένους της που ζουν στη φτώχεια, αντί να τους αναθέσει το 

βάρος να αναζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια».  

Τα εθνικά πακέτα υγειονομικής περίθαλψης ηλικιωμένων που 

εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουν μια κίνηση προς 

τη σωστή κατεύθυνση της παροχής αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 

στις ηλικιακές κατηγορίες άνω των 70. Η πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έγκειται στο να 

διασφαλίσει ότι η προσιτή, υψηλής ποιότητας διαβίωση είναι 

καθολικά προσβάσιμη για τους ηλικιωμένους πολίτες της. Το να 

διατηρούνται οι ηλικιωμένοι ενεργοί και να συμμετέχουν στο 

εργατικό δυναμικό είναι μια επιλογή – αλλά ένα ολοκληρωμένο και 

προσβάσιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας πρέπει να υφίσταται για να 

διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. 
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Το 2019, η  Τριμερής Ομάδα Εργασίας για τους Ηλικιωμένους 

Εργαζομένους (Tripartite Workgroup on Older Workers) συνέστησε 

να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης στα 65 έτη και η ηλικία 

επαναπρόσληψης να φτάσει τα 70 έως το 2030, σε μια διαδικασία 

βήμα προς βήμα. Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από συμφωνία 

μεταξύ των τριμερών εταίρων δηλ. του υπουργείου (Ministry of 

Manpower - MOM), του εργατικού σωματείου( National Trades Union 

Congress - NTUC) και της εργοδοτικής ομοσπονδίας (Singapore 

National Employers Federation  - SNEF).  
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