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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

Ο κλάδος της Υγείας στην Σιγκαπούρη. 

 

 

 

Ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης θεωρείται ένας 

από τους καλύτερους στον κόσμο, παρέχοντας μερικές από τις πιο 

προηγμένες υπηρεσίες παγκοσμίως. Αυτό αποδίδεται στις ισχύουσες 

κυβερνητικές πολιτικές, σε ένα σύστημα επιμερισμού του κόστους μεταξύ 

του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και στις συνεισφορές από ιατρικούς 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς.  

Ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης συνεχίζει 

να προσελκύει σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, βασιζόμενος στην ύπαρξη 

εξειδικευμένου προσωπικού, το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, 

τις υποδομές και το ακμάζον τοπίο έρευνας και ανάπτυξης. Οι ξένοι 

επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει τη Σιγκαπούρη ως μεταποιητική βάση ή 

περιφερειακά κεντρικά γραφεία για να επεκταθούν στις αναπτυσσόμενες 

αγορές υγειονομικής περίθαλψης του ASEAN.  

Οι βασικές στρατηγικές της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός του 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέσω χρήσης συστημάτων 

πληροφορικής, ισχυρής κλινικής έρευνας, βελτίωσης της μακροχρόνιας 

περίθαλψης και μετάβασης προς την εξελιγμένη περίθαλψη. Ως εκ τούτου, 

η Σιγκαπούρη χρησιμεύει ως βιτρίνα για τη νέα ιατρική τεχνολογία και την 

παροχή υγειονομικής περίθαλψης, προσελκύοντας περισσότερους από 

500.000 ιατρικούς τουρίστες ετησίως, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 4% 

των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό (1 δισεκατομμύριο $ HΠA). Είναι 

ενδιαφέρον ότι το 60% από αυτούς είναι Ινδονήσιοι ασθενείς.  

Οι ξένοι επενδυτές χρησιμοποιούν τη Σιγκαπούρη ως βάση για να 

επεκταθούν στις συνεχώς αναπτυσσόμενες αγορές υγειονομικής 
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περίθαλψης του ASEAN. Η στενή εγγύτητα της χώρας με τα άλλα  κράτη -  

μέλη, το διαφανές επιχειρηματικό της περιβάλλον και η ευκολία 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες 

που έπεισαν τους μεγάλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όπως η 

Siemens και η Medtronics, να ιδρύσουν τα περιφερειακά κεντρικά γραφεία 

τους στη Σιγκαπούρη.  

Σύμφωνα με την εταιρεία Fitch Solutions, η αγορά υγειονομικής 

περίθαλψης της Σιγκαπούρης αναμένεται να αυξηθεί στα 30 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2022, αύξηση 9 % από το προηγούμενο 

έτος και θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί στα 67 δισεκατομμύρια δολάρια 

μέχρι το 2029. Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των 

κρατικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, η οποία υπολογίζεται 

σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος (ή 5,9 % του ΑΕΠ) και θα εκτιναχθεί 

στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2029. Επιπλέον,  ολοένα και 

περισσότεροι Σιγκαπουριανοί χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης, δεδομένης της γήρανσής του πληθυσμού – Το 26,6 % του 

πληθυσμού της χώρας θα είναι άνω των 65 ετών το 2035. Η Σιγκαπούρη, 

ωστόσο, εξακολουθεί να ξοδεύει λιγότερο στην υγειονομική περίθαλψη  

του πληθυσμού της από άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι οποίες ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 17 %του ΑΕΠ (3,6 

τρισεκατομμύρια δολάρια) για την υγειονομική περίθαλψη ετησίως. Και 

όμως, το προσδόκιμο ζωής στη Σιγκαπούρη είναι υψηλότερο κατά δύο ή 

τρία χρόνια σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ποσοστά βρεφικής 

θνησιμότητας είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο, περίπου τα μισά από 

αυτά του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.  
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Επισκόπηση του καθολικού συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης της Σιγκαπούρης  

Το πρόγραμμα καθολικής υγειονομικής περίθαλψης της Σιγκαπούρης 

χρηματοδοτείται από ένα σύστημα πολλαπλών πληρωμών, το οποίο 

περιλαμβάνει φορολογικά έσοδα – τα οποία καλύπτουν μόνο το ένα 

τέταρτο του συνολικού κόστους υγειονομικής περίθαλψης – και πληρωμές 

από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες τους μέσω υποχρεωτικών 

προγραμμάτων ασφάλισης ζωής και του υποχρεωτικού προγράμματος 

αποταμίευσης.  

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επικεντρώνεται γύρω από τρία 

προγράμματα, γνωστά και ως 3Ms:  

MediSave – Οι πολίτες της Σιγκαπούρης και οι μόνιμοι κάτοικοι 

υποχρεούνται να συνεισφέρουν μεταξύ 8 έως 10,5 % του μηνιαίου μισθού 

τους στον προσωπικό τους λογαριασμό MediSave. Αυτό το ποσό μπορεί 

στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των ιατρικών 

λογαριασμών του εργαζόμενου και των εξαρτώμενων από αυτόν. Ο 

εξαρτώμενος πρέπει επίσης να είναι πολίτης της Σιγκαπούρης ή μόνιμος 

κάτοικος για να πληροί τις προϋποθέσεις.  

MediShield Life – Αυτό είναι ένα άλλο υποχρεωτικό πρόγραμμα 

υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει βασική προστασία σε πολίτες και 

μόνιμους κατοίκους. Οι ιατρικές θεραπείες στο πλαίσιο αυτού του σχήματος 

είναι οι πλέον κατάλληλες στους θαλάμους Β2 ή Γ του δημόσιου 

νοσοκομείου. Εάν ένα άτομο θέλει να χρησιμοποιήσει μια πτέρυγα Β1 ή 

παραπάνω σε δημόσιο νοσοκομείο, τότε θα χρειαστεί να πληρώσει μόνος 

του ένα μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού. Για κάθε άτομο, θα λαμβάνει 

ένα ετήσιο όριο αξίωσης 100.000 S$ (72.800 US$) ετησίως και δεν 

υπάρχει όριο διάρκειας ζωής.  

Medifund – Το πρόγραμμα Medifund είναι ένα ταμείο δωρεάς που 

ιδρύθηκε από την κυβέρνηση και χρησιμεύει ως δίχτυ ασφαλείας για τους 
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πολίτες και τους κατόχους μόνιμων κατοίκων εάν δεν έχουν αρκετά 

κεφάλαια στους λογαριασμούς τους MediSave και MediShield Life. Οι 

ασθενείς μπορούν να λάβουν επιδοτούμενους ιατρικούς λογαριασμούς εάν 

νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία με θαλάμους που έχουν λιγότερες 

ανέσεις. Οι ασθενείς, για παράδειγμα, που εισάγονται σε θαλάμους Γ' 

κατηγορίας (ένα δωμάτιο με οκτώ κρεβάτια) μπορούν να λάβουν 

επιδότηση έως και 80 τοις εκατό των ιατρικών λογαριασμών τους.  

 

 

Φαρμακευτικές και βιοϊατρικές βιομηχανίες:  

Οι φαρμακευτικοί και βιοϊατρικοί τομείς της Σιγκαπούρης αποτελούν 

κορυφαίους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης όχι μόνο για τη βιομηχανία 

υγειονομικής περίθαλψης της χώρας αλλά και για τον κατασκευαστικό της 

τομέα. Η ‘ύπαρξη ιδιαίτερα εξειδικευμένου δυναμικού , το περιβάλλον υπέρ 

των επιχειρήσεων, οι υποδομές και το ακμάζον τοπίο έρευνας και 

ανάπτυξης της χώρας έχουν προσελκύσει μερικές από τις μεγαλύτερες 

φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η 

Σιγκαπούρη να είναι μία από τις λίγες χώρες που εξάγουν περισσότερα 

φαρμακευτικά προϊόντα (περίπου 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 

2019) από ότι εισάγουν (3,19 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2019). 

Υπάρχουν περισσότερες από 50 εγκαταστάσεις παραγωγής στη χώρα, με 

οκτώ από τις δέκα μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του κόσμου να 

διαθέτουν εργοστάσια στη Σιγκαπούρη. Μερικοί από τους σημαντικότερους 

παίκτες είναι οι Abbott, GlaxoSmithKline, Novartis και Pfizer, οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40 %της περιφερειακής αγοράς της 

Σιγκαπούρης. Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, έχει αυξηθεί η 

ζήτηση για φάρμακα έκτακτης ανάγκης και εντατικής θεραπείας, όπως 

αντιβιοτικά και προϊόντα αναισθησίας, με την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την 
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Ιαπωνία να είναι οι μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές για τη Σιγκαπούρη 

στην πρώτο εξάμηνο του 2020.  

 

 

Έρευνα και ανάπτυξη. 

 Η διεπιστημονική προσέγγιση της Σιγκαπούρης έχει καταστήσει τη 

χώρα κόμβο βιοϊατρικής έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Ασία, με την 

απασχόληση στον βιοϊατρικό τομέα να διπλασιάζεται την τελευταία 

δεκαετία (πάνω από 24.000 άτομα το 2019 ή 20 % του δευτερογενούς 

τομέα). Η χώρα μπόρεσε να προσελκύσει διεθνούς φήμης επιστήμονες 

καθώς και ξένους φοιτητές. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης 

(NUS) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang (NTU) κατατάσσονται 

σταθερά μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου. Η κυβέρνηση 

διέθεσε περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια S$ (13 δισεκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ) για έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2016-2020, η οποία 

περιλαμβάνει 13,5 δισεκατομμύρια S$ (9,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) 

για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 

περισσότερες από 50 εταιρείες που έχουν συσταθεί στη Σιγκαπούρη στον 

τομέα της Ε&Α των βιοϊατρικών επιστημών, οι οποίες συνεργάζονται συχνά 

με τοπικά και διεθνή ερευνητικά ινστιτούτα. Ο κλάδος Ε&Α έχει επομένως 

τεράστιες δυνατότητες για ταχεία ανάπτυξη και ξένες επενδύσεις. Τα 

κέντρα βιοϊατρικής έρευνας της πόλης-κράτους περιλαμβάνουν: 

 Ινστιτούτο Κλινικών Επιστημών της Σιγκαπούρης (Singapore 

Institute for Clinical Sciences).  

Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Νανοτεχνολογίας (Institute of 

Bioengineering & Nanotechnology) 

 Ινστιτούτο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας (Institute of 

Molecular and Cell Biology)  
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Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Νανοτεχνολογίας (Institute of 

Bioengineering & Nanotechnology),  

Ινστιτούτο Γονιδιώματος της Σιγκαπούρης (Genome Institute of 

Singapore)  

και  

Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής Bioinformatics Institute).  

 

Ιατρικές συσκευές 

 Η βιομηχανία ιατρικών συσκευών της Σιγκαπούρης αναμένεται να 

ανέλθει σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2022 λόγω της 

αύξησης των κρατικών δαπανών, του γηράσκοντα τοπικού πληθυσμού, 

καθώς και της ζήτησης από την ευρύτερη περιοχή. Περισσότερες από 60 

πολυεθνικές εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας (medtech) αξιοποιούν τις 

ισχυρές μηχανολογικές ικανότητες και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας 

της χώρας για την κατασκευή προϊόντων υψηλής αξίας, που κυμαίνονται 

από  επιστημονικά όργανα έως φακούς επαφής. Επιπλέον, περίπου το 60 

% των παγκόσμιων μικροσυστοιχιών (microarrays) και το ένα τρίτο των 

παγκόσμιων φασματόμετρων μάζας (mass spectrometers)  

κατασκευάζονται στη Σιγκαπούρη.  

 

 

Οι επενδυτές προσελκύονται από την ισχυρή βάση της Σιγκαπούρης 

για έρευνα και καινοτομία που βοηθά τις εταιρείες medtech στο σχεδιασμό 

νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα της υγείας, όπως η χρήση 

μεγάλου αριθμού δεδομένων για την παροχή καλύτερης φροντίδας με 

επίκεντρο τον ασθενή. Αυτό, με τη σειρά του, παρέχει στις εταιρείες 

medtech τις δυνατότητες να εξάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε 

αγορές του ASEAN καθώς και στην Ασία.  
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Ένας άλλος παράγοντας για τους διεθνείς επενδυτές είναι οι νόμοι 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι είναι από τους ισχυρότερους στην 

Ασία. Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Σιγκαπούρης (IPOS - 

Intellectual Property Office of Singapore  ), μια κυβερνητική υπηρεσία υπό 

το Υπουργείο Δικαίοσύνης, κυκλοφόρησε την πρώτη εφαρμογή 

καταχώρισης εμπορικών σημάτων για κινητά το 2019, μειώνοντας τον 

χρόνο υποβολής ενός εμπορικού σήματος κατά 80%. Επιπλέον, ο 

οργανισμός ξεκίνησε το SG Patent Fast Track Program τον Μάιο του 2020, 

το οποίο στοχεύει  στο να εγκρίνει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 

μόλις έξι μήνες.  

Η Σιγκαπούρη προσελκύει περίπου 500.000 ιατρικούς τουρίστες 

ετησίως, οι οποίοι συνεισφέρουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο 

δολάρια ΗΠΑ στην οικονομία. Περίπου το 60 % αυτών των επισκεπτών 

είναι από την Ινδονησία. Η χώρα, ωστόσο, αγωνίζεται να διατηρήσει το 

μερίδιο αγοράς της καθώς η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη προσφέρουν 

φθηνότερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η επέμβαση bypass στη 

Μαλαισία κοστίζει 14.000 δολάρια ΗΠΑ το 2019 σε σύγκριση με 23.000 

δολάρια ΗΠΑ στη Σιγκαπούρη το ίδιο έτος. Υπάρχει επίσης ένα μεγαλύτερο 

κόστος για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης της πόλης-κράτους 

που μεταφέρεται στους ασθενείς, καθώς οι μισθοί των γιατρών και των 

νοσηλευτών είναι οι υψηλότεροι στην ASEAN.  

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η Σιγκαπούρη θα συνεχίσει να 

είναι ο προτιμώμενος προορισμός σε εξειδικευμένους τομείς της ιατρικής 

όπως η ογκολογία, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, η ορθοπεδική, η 

καρδιολογία και η νευρολογία, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, πολλοί πάροχοι 

υγειονομικής περίθαλψης  της Σιγκαπούρης προσπαθούν να 

διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους τα τελευταία χρόνια 

επενδύοντας την παρουσία τους στο εξωτερικό, ιδίως στη μεγάλη αγορά 

της Ινδονησίας. 
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