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Αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης στην Σιγκαπούρη – 

Σχεδιασμός  και Στόχοι 

 

 

Η Σιγκαπούρη έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από 

δεσμεύσεις για το κλίμα, αλλά οι νέες κατευθύνσεις  του 

προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος  σηματοδοτούν την 

στροφή της Κυβέρνησης για μια πιο αποτελεσματική και σοβαρή 

τήρηση τους. 

Η νέα δέσμευση της Σιγκαπούρης να φτάσει  στο σημείο των 

καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 αποτελεί σημείο 

αναφοράς  για χώρα της Ασίας,  δεδομένων των δισταγμών 

ασιατικών χωρών με πολύ μεγαλύτερες τεχνολογικές και οικονομικές 

δυνατότητες  όπως η  Ιαπωνία και  η Κορέα αλλά ακόμα και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και  η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Σιγκαπούρη ήταν η πρώτη χώρα στη Νοτιοανατολική Ασία 

που εφάρμοσε φόρο άνθρακα την 1η Ιανουαρίου 2019. Εκπρόσωπος 

της Εθνικής Γραμματείας Κλιματικής Αλλαγής (National Climate 

Change Secretariat - NCCS) δήλωσε ότι το 2020, το πρώτο έτος 

είσπραξης της πληρωμής του φόρου άνθρακα για τις εκπομπές κατά 

την περίοδο αναφοράς 2019, εισπράχθηκαν 207,5 εκατομμύρια 

δολάρια. Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ανακοίνωσε το 2022 , ότι  

αναμένει να εισπραχθούν περί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε 

φορολογικά έσοδα  από εκπομπές άνθρακα κατά την πρώτη 

πενταετία ( 2020- 2025). Ο φόρος άνθρακα ισχύει για όλες τις 

εγκαταστάσεις/ επιχειρήσεις που παράγουν  άνω των 25.000 τόνων 

αερίων θερμοκηπίου σε ένα χρόνο. 
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Ο φόρος άνθρακα είναι ένα μέσο για τον καθορισμό του 

κόστους για την απελευθέρωση των εκπομπών ρύπων που 

προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.  Ο στόχος του 

επιβαλλόμενου φόρου είναι στο να αναγκάσει τους οργανισμούς και 

τους καταναλωτές να εξετάσουν το κόστος της ρύπανσης και της 

περιβαλλοντικής βλάβης στη λήψη των αποφάσεών τους. Το πόσο 

αποτελεσματικός είναι ένας φόρος άνθρακα στην αλλαγή 

συμπεριφοράς, εξαρτάται από τον τρόπο καθορισμού της τιμής του 

άνθρακα. Εάν η τιμή του άνθρακα οριστεί πολύ χαμηλή, οι 

επιχειρήσεις δεν θα παρακινηθούν να βελτιώσουν την ενεργειακή 

τους απόδοση ή να επενδύσουν σε αλλαγές που θα έπλητταν την  

άμεση κερδοφορία τους. 

 Το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα καταδεικνύει την προθυμία 

της χώρας να συμμετάσχει στην παγκόσμια προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση της κρίσης με βάση επιστημονικές συστάσεις. Ο 

υπουργός Οικονομικών κ. Wong είπε ότι η κυβέρνηση πρόκειται να 

θα διαβουλευτεί στενά με τις βιομηχανίες και τους πολίτες για να 

οριστικοποιήσει τα σχέδια για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική 

χαμηλών εκπομπών της Σιγκαπούρης.  

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Κυβέρνησης, όπως αυτές 

εκφράζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό,  θα αυξηθεί ο φόρος 

του  άνθρακα από τα σημερινά επίπεδα των 5 $ ανά τόνο εκπομπών 

στα επίπεδα των 50 έως 80 $ ανά τόνο εκπομπών έως το 2030. Ο 

φόρος άνθρακα είναι ένα μέσο για τον καθορισμό του κόστους για 

την απελευθέρωση των εκπομπών που προκαλούν την 

υπερθέρμανση των πλανητών, παροτρύνοντας έτσι τους μεγάλους 

ρυπαντές να βελτιώσουν την κόστος παραγωγής τους μειώνοντας τις 

εκπομπές τους. Η αύξηση του φόρου άνθρακα θα γίνει σε φάσεις, 

έτσι ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις χρόνος προσαρμογής. Θα 
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αυξηθεί αρχικά στα 25 $ ανά τόνο το 2024 και το 2025, στη 

συνέχεια στα 45 $ ανά τόνο το 2026 και το 2027, με την τελική 

στόχευση στο να φτάσει τα 50 έως 80 $ ανά τόνο έως το 2030. 

 Όταν ανακοινώθηκε το φορολογικό καθεστώς άνθρακα της 

Σιγκαπούρης το 2018, η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι ο συντελεστής 

αρχικά θα είναι 5 $ ανά τόνο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το 

2019 έως το 2023. Το 2020 είχε ανακοινώσει ότι ο συντελεστής θα 

αναθεωρηθεί έως το 2023 και ότι υπάρχουν σχέδια για αυξήση 

μεταξύ 10 και 15 $ ανά τόνο εκπομπών έως το 2030. Ο φόρος των 

25 $ ανά τόνο εκπομπών το 2024 και το 2025, υπερβαίνει τις 

προηγούμενες δηλώσεις.  

Σύμφωνα με το Κέντρο Nature-based Climate Solutions του 

Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης (National University of Singapore), 

εάν ο φόρος άνθρακα της Σιγκαπούρης φτάσει τα 80 $ ανά τόνο 

εκπομπών έως το 2030, θα βρίσκεται κοντά στο συνιστώμενο 

κατώτατο όριο τιμής άνθρακα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(recommended carbon price floor) των 100 $ ανά τόνο εκπομπών 

για τις προηγμένες οικονομίες και υψηλότερο από το προτεινόμενο 

κατώτατο όριο τιμών άνθρακα των 67 $ του ΔΝΤ για ανεπτυγμένες 

οικονομίες αναδυόμενων αγορών. Η σύσταση του ΔΝΤ στοχεύει στη 

μείωση των εκπομπών αρκετά ώστε να διατηρείται η υπερθέρμανση 

του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου - το όριο για την 

αποφυγή της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής που περιγράφεται 

στη Συμφωνία του Παρισιού, το παγκόσμιο σύμφωνο για το κλίμα. 

Καθώς ο φόρος άνθρακα της Σιγκαπούρης στην 

πραγματικότητα αφορά 30 έως 40 μεγάλους ρυπαντές, όπως αυτούς 

του πετροχημικού τομέα, οι οποίοι εκπέμπουν συλλογικά το 80 % 

των συνολικών εκπομπών της χώρας, η κίνηση θα είναι σημαντική 

για να βοηθήσει τη χώρα να φτάσει στο επιταχυνόμενο 

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/ 

 

χρονοδιάγραμμα καθαρού μηδενισμού. Όπως σημείωσε το 

Ινστιτούτο Ενεργειακών Μελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου της 

Σιγκαπούρης (National University of Singapore's Energy Studies 

Institute), ο φόρος άνθρακα δεν είναι το μόνο εργαλείο στην 

φαρέτρα της Κυβέρνησης. Είναι συμπληρωματικό με άλλα μέτρα που 

έχει ήδη εισαγάγει η Σιγκαπούρη, όπως πρωτοβουλίες ενεργειακής 

απόδοσης, εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, πρότυπα απόδοσης 

πράσινων κτιρίων.  

Σύμφωνα με αναλυτές αν και η δυναμική για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής έχει παρουσιαστεί εδώ και χρόνια, η 

Σιγκαπούρη επιταχύνει τώρα τον στόχο της για το κλίμα και τις 

σχετικές πολιτικές της για μια σειρά  παραγόντων:  

- Ένας  από τις πλέον σημαντικούς είναι αποτέλεσμα 

της περσινής διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 

κλίμα COP26 στη Γλασκώβη που ουσιαστικά επιτρέπει στις 

χώρες να αγοράζουν πιστώσεις άνθρακα από αλλού για να 

επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους τους. Το αποτέλεσμα 

- που κωδικοποιείται βάσει του άρθρου 6 της Συμφωνίας 

του Παρισιού - σημαίνει ότι οι χώρες δεν χρειάζεται πλέον 

να βασίζονται αποκλειστικά στο τι μπορούν να κάνουν για 

να μειώσουν τις εκπομπές εντός των συνόρων τους για να 

επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους τους. Μπορούν 

επίσης να αξιοποιήσουν ευκαιρίες αλλού, όπως η αγορά 

πιστώσεων άνθρακα από έργα μείωσης εκπομπών σε 

άλλες χώρες, για να μειώσουν το αποτύπωμά τους 

άνθρακα. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι η 

Σιγκαπούρη - μια χώρα με ελάχιστες λόγω μεγέθους 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αντιμετωπίζει 

προκλήσεις για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 
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και δεν έχει πρόσβαση σε αιολική ή παλιρροιακή ενέργεια 

- σχεδιάζει να αγοράσει πιστώσεις για να επιτύχει τους 

στόχους της, προέκυψε στην ομιλία για τον 

προϋπολογισμό. Στον νέο Προϋπολογισμό  αναφέρεται ότι 

οι εγχώριες επιχειρήσεις, από το 2024, θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν "υψηλής ποιότητας, διεθνείς πιστώσεις 

άνθρακα / high-quality, international carbon credits" για 

να αντισταθμίσουν έως και 5% των φορολογητέων 

εκπομπών, αντί να πληρώσουν τον φόρο άνθρακα. Αυτό 

προσφέρει επίσης στους παραγωγούς υψηλών εκπομπών 

στη Σιγκαπούρη την ευκαιρία να συρρικνώσουν τον φόρο 

άνθρακα, καθώς μπορεί να είναι φθηνότερο για αυτούς να 

αγοράσουν πιστώσεις από αλλού. Αλλά το ποσό των 

φορολογητέων εκπομπών που μπορούν να 

αντισταθμιστούν με πιστώσεις είναι  μικρό, μόλις  5%, και 

αυτό θα διασφαλίσει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να 

μειώσουν τις εκπομπές και στο εσωτερικό.  

- Δεύτερος παράγοντας είναι ότι η παγκόσμια 

δυναμική για την αντιμετώπιση της κρίσης αυξάνεται. Οι 

χώρες αξιοποιούν στο έπακρο την κρίση του Covid-19 

επανεκκινώντας τις οικονομίες τους με πιο πράσινο τρόπο 

- για παράδειγμα εκτρέποντας χρήματα σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας αντί για ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα - ώστε 

να επιβραδύνουν την επικείμενη απειλή της κλιματικής 

αλλαγής. Η πρόσφατη εκδήλωση ακραίων καιρικών 

φαινομένων που προκαλούνται από το κλίμα παγκοσμίως, 

από πυρκαγιές έως πλημμύρες, δίνει επιπλέον κίνητρα, 

δίνοντας στον κόσμο μια γεύση των κινδύνων για την 

ανθρωπότητα, εάν δεν  ληφθούν άμεσες ενέργειες για τη 
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μείωση των εκπομπών που προκαλούν υπερθέρμανση της 

ατμόσφαιρας του πλανήτη. 

- Η Σιγκαπούρη έχει φιλοδοξίες  στο να καταστεί  

κορυφαίος ‘’πράσινος’’  οικονομικός κόμβος. Τα μέσα που 

οδηγούν μια πράσινη οικονομία περιλαμβάνουν το εμπόριο 

πιστώσεων άνθρακα. Η κυβέρνηση της  Σιγκαπούρης 

επιθυμεί η χώρα να γίνει η Silicon Valley της βιώσιμης 

καινοτομίας. Για να γίνει όμως αυτό η  Σιγκαπούρη θα 

πρέπει να δημιουργήσει ευκαιρίες σε τομείς όπως η 

δέσμευση άνθρακα, το υδρογόνο, η εμπορία άνθρακα και 

οι καινοτόμες τεχνολογίες για βιώσιμες επιχειρήσεις. Η 

Σιγκαπούρη κατατάχθηκε τέταρτη στον τελευταίο 

Παγκόσμιο Δείκτη Χρηματοοικονομικών Κέντρων (Global 

Financial Centres Index), που μετρά την 

ανταγωνιστικότητα ενός κέντρου, αλλά μόλις 16η στον 

Παγκόσμιο Πράσινο Οικονομικό Δείκτη (Global Green 

Finance Index), αν και ανέβηκε τέσσερις θέσεις από 

πέρυσι. Ο συνολικός όγκος πράσινου χρέους (green debt) 

στη Σιγκαπούρη έχει ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια 

δολάρια μέχρι στιγμής φέτος. Η χώρα ηγείται της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 

50 % της συνολικής έκδοσης ομολόγων ESG σε ολόκληρη 

την περιοχή το 2020. Το μερίδιο της Σιγκαπούρης στα 

παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται το ESG 

έφτασε το 28 % το  2021.  

- Τέλος, η αυξανόμενη εγχώρια συνειδητοποίηση 

της κλίμακας της κλιματικής κρίσης και η αυξημένη 

διαθέσιμη χρηματοδότηση για έρευνα σε τεχνολογίες 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα μπορούσαν επίσης να 

έχουν συμβάλει στην αυξημένη φιλοδοξία της 
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Σιγκαπούρης για το κλίμα. Στο εσωτερικό, η κλιματική 

αλλαγή αποτελεί πηγή ανησυχίας τόσο μεταξύ των 

πολιτών  όσο και  των επιχειρήσεων. Την τελευταία μόλις 

διετία υπήρξαν δύο κοινοβουλευτικές προτάσεις για την 

κλιματική αλλαγή, ενώ πολλοί εταιρικοί παράγοντες 

προχωρούν επίσης με τις δικές τους προσπάθειες για τη 

μείωση των εκπομπών. Τον περασμένο Οκτώβριο, η 

κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει χορηγήσει 55 εκατομμύρια 

δολάρια για την υποστήριξη 12 προγραμμάτων έρευνας, 

ανάπτυξης και επίδειξης λύσεων τεχνολογίας χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα στον κλάδο της ενέργειας. Όμως, 

ακόμη και όταν η κυβέρνηση κινείται για να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αντεπεξέλθουν μέσω 

επιχορηγήσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης, 

καθώς ο κόσμος απογαλακτίζεται από τα ορυκτά καύσιμα, 

οι χώρες  γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα είναι 

φθηνή. Ωστόσο είναι ένα κόστος που δεν μπορούν να 

παρακάμψουν μιας και πλέον έχει καταδειχτεί ότι 

επηρεάζει την ίδια την δυνατότητα επιβίωσης στον 

πλανήτη. 
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