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Ο Προϋπολογισμός Σιγκαπούρης έτους 2023 

   

Η  Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης  ανακοίνωσε την Τρίτη 14/2  

τον Προϋπολογισμό του 2023. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και 

Υπουργός Οικονομικών, κ. Lawrence Wong, κατά την παρουσίαση 

του αναφέρθηκε σε έναν «ήπια επεκτατικό προϋπολογισμό με στόχο 

τη διασφάλιση του μέλλοντός της  χώρας στον απόηχο της 

πανδημίας COVID-19». Αναγνωρίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις 

και την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα, ο κ. Wong παρουσίασε 

έναν προϋπολογισμό που « επικεντρώνεται στην προώθηση της 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, ενώ σηματοδοτεί μια ανανεωμένη 

δέσμευση για δημοσιονομική σύνεση,  υποστήριξη της  καινοτομίας 

και  ενίσχυση της παραγωγικότητας». 

 Ο προϋπολογισμός του 2023 περιέχει μέτρα που στοχεύουν  

«στην ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να 

ξεκινήσουν δραστηριότητες μετασχηματισμού και καινοτομίας, παρά 

τις διπλές προκλήσεις των αυστηρότερων οικονομικών συνθηκών και 

των υψηλότερων τιμών της ενέργειας».  

Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις  η Κυβέρνηση θα 

επεκτείνει το  Πρόγραμμα Enterprise Financing Scheme (EFS), το 

οποίο  δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης να 

έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δανεισμό  κεφαλαίων κίνησης  

καθώς και υλοποίησης εγχώριων κατασκευαστικών έργων. 

Παράλληλα θα συνεχιστούν οι  επιχορηγήσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις στους τομείς των 

τροφίμων/ ποτών και μεταποίησης.  

Το Εθνικό Ταμείο Παραγωγικότητας (National Productivity 

Fund) θα διαθέσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης  για να 
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ενθαρρύνει ποιοτικές επενδύσεις και το πεδίο εφαρμογής του 

επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει περαιτέρω επενδύσεις. Ο κ. Wong 

ανακοίνωσε επίσης ένα νέο Enterprise Innovation Scheme που θα 

προσφέρει ενισχυμένες φορολογικές εκπτώσεις για πέντε βασικές 

δραστηριότητες: έρευνα και ανάπτυξη που διεξάγεται σε τοπικό 

επίπεδο, καταχώριση πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), απόκτηση και 

αδειοδότηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μαθήματα 

κατάρτισης ευθυγραμμισμένα και εγκεκριμένα από το SkillsFuture 

Singapore και δραστηριότητες καινοτομίας που πραγματοποιούνται 

σε πολυτεχνεία και Ινστιτούτα Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). 

Σύμφωνα με τον κ. Wong «Οι επιχειρήσεις που κάνουν πλήρη χρήση 

του συστήματος μπορούν να απολαμβάνουν φορολογική 

εξοικονόμηση σχεδόν του 70% της επένδυσής τους ».  Οι 

μεγαλύτερες εταιρείες θα λάβουν ενίσχυση 1 δισεκατομμυρίου 

δολαρίων Σιγκαπούρης  μέσω της Singapore Global Enterprises 

Initiative, η οποία παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης 

ικανοτήτων. Θα λάβουν επίσης υποστήριξη από την Enterprise 

Singapore για να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την 

εκτέλεση σχεδίων ανάπτυξης και την οικοδόμηση ερευνητικών και 

αναπτυξιακών ικανοτήτων. 

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση έγιναν επίσης βελτιώσεις στο 

Πακέτο Διασφάλισης (Assurance Package)  που είχε δημιουργηθεί 

στον προϋπολογισμό του 2022 για να βοηθήσει τους πολίτες της 

Σιγκαπούρης να αντισταθμίσουν την αύξηση του ΦΠΑ, αυξάνοντας 

τον προϋπολογισμό του Προγράμματος στα 9,6 δισεκατομμύρια 

δολάρια Σιγκαπούρης. Σημειώνεται ότι ο  συντελεστής ΦΠΑ της 

Σιγκαπούρης αυξήθηκε στο 8% το 2023 και θα ανέλθει στο 9% το 

2024.  
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Καθώς ο πληθωρισμός αποτελεί βασικό μέλημα για τον 

καθορισμό του νέου προϋπολογισμού, τα μέτρα στήριξης του 

κόστους ζωής στοχεύουν σε οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα, σε 

ηλικιωμένους και σε ευάλωτες ομάδες. Τα μέτρα περιλαμβάνουν 

υποστήριξη απασχόλησης για ηλικιωμένους, προοδευτικά 

μισθολογικά προγράμματα για εργαζόμενους με χαμηλότερους 

μισθούς και αυξημένη βοήθεια για νεαρά ζευγάρια που αγοράζουν τις 

πρώτες τους δημόσιες κατοικίες.  

Υπογραμμίζοντας ότι οι αυξήσεις στις δαπάνες θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν από πρόσθετα έσοδα για να διασφαλιστεί ένας 

μεσοπρόθεσμα ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, οι εκπρόσωποι της 

Κυβέρνησης  υπογράμμισαν ότι το συνολικό σύστημα θα  πρέπει να 

παραμείνει δίκαιο και προοδευτικό.  

Ένα μέτρο αύξησης εσόδων είναι η αύξηση των φόρων 

ακίνητης περιουσίας στα ακριβότερα ακίνητα. Σύμφωνα με τους 

αναλυτές ακίνητης περιουσίας της τράπεζας DBS το μέτρο «μπορεί 

επίσης να βοηθήσει  στον εξορθολογισμό των τιμών της τοπικής 

αγοράς ακινήτων». Τα οικιστικά ακίνητα αξίας μεταξύ 1,5 και 3 

εκατομμυρίων S$ θα φορολογούνται με υψηλότερο συντελεστή 5%, 

από το σημερινό 4%, ενώ ακίνητα αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων 

δολαρίων θα φορολογηθούν με φόρο 6%. Σύμφωνα με την 

τράπεζας DBS οι αλλαγές αυτές αναμένεται να  επηρεάσουν περίπου 

το 15% των οικιστικών και το 60% των εμπορικών ακινήτων της 

Σιγκαπούρης.  

Η Κυβέρνηση ενημέρωσε επίσης  σχετικά με τις εξελίξεις στον 

παγκόσμιο φορολογικό χώρο, όπως το Base Erosion Profit Shifting 

(BEPS) 2.0, και τον αντίκτυπό τους στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη 

σκοπεύει να εφαρμόσει τον δεύτερο πυλώνα του BEPS 2.0 από το 

2025 και μετά και θα επιβάλει έναν εγχώριο συμπληρωματικό φόρο, 

mailto:ecocom-singapore@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/


4 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323011  ,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 

 

ο οποίος θα αυξήσει τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή των 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (MNE) στο 15%. Διαβεβαίωσε ωστόσο  

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί μαζί τους 

και θα παρέχει άμεση ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στους 

φορολογικούς κανόνες ή συστήματα.  Το Base Erosion Profit Shifting 

(BEPS) αναφέρεται σε στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού που 

χρησιμοποιούνται από πολυεθνικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται 

τα κενά και τις αναντιστοιχίες στους φορολογικούς κανόνες ανάμεσα 

σε διάφορες χώρες για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων. 

Το ανώτατο όριο υπολογισμού μηνιαίων αποδοχών του 

Κεντρικού Ταμείου Προνοίας (CPF) θα αυξηθεί σταδιακά από 6000 

S$ σε 8000 S$ από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως την 1η 

Ιανουαρίου 2026. Αυτό συμβαίνει για να συμβαδίζει με τους 

αυξανόμενους μισθούς. Το CPF είναι ένα 

αποταμιευτικό/συνταξιοδοτικό  ταμείο που βασίζεται στο  μηνιαίο 

μισθολογικό εισόδημα των απασχολούμενων στο οποίο 

συνεισφέρουν υποχρεωτικά και από κοινού εργοδότες και 

εργαζόμενοι  για τις  συνταξιοδοτικές και υγειονομικές παροχές των 

δεύτερων. 

Σύμφωνα με την Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης, ο 

προϋπολογισμός του 2023 θα καταγράψει συνολικό έλλειμμα 0,4 

δισεκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης ή 0,1% του ΑΕΠ της 

Σιγκαπούρης. Σε σύγκριση με το έτος 2022 (- 2 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων Σιγκαπούρης / 0,3% του ΑΕΠ) ο Προϋπολογισμός θα 

παρουσιάσει μειωμένο έλλειμμα, χάρις στις υψηλότερες εισπράξεις 

από το φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και 

τον νέο αυξημένο ΦΠΑ.  
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