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Σιγκαπούρη - Ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της 

 

Η Σιγκαπούρη απολάμβανε, για αρκετά χρόνια, τεχνητά 

χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των εμπορικών 

αποφάσεων των εδώ εταιρειών παραγωγής. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας η κατάσταση λόγω της κρίσης 

στην Ουκρανία αλλάζει και οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν  

αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, εάν και έχουν ληφθεί 

μέτρα για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. 

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση « Οι εξελίξεις της αγοράς θα 

παρακολουθούνται και πιθανότατα θα εισαχθούν, εάν χρειαστεί, 

περαιτέρω μέτρα, για τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και 

των ΜΜΕ». Τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της 

ενεργειακής ασφάλειας και τον μετριασμό του αυξανόμενου κόστους 

περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Προσωρινής Υποστήριξης Συμβάσεων 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Temporary Electricity Contracting Support 

scheme) για να βοηθηθούν οι μεγάλοι καταναλωτές που δεν 

μπορούν να συνάψουν συμβάσεις λιανικής. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος, οι συμμετέχουσες εταιρείες ενέργειας  μπορούν να 

αξιοποιήσουν τη λειτουργία   των εγκαταστασεων μονάδας φυσικού 

αερίου της Αρχής Αγοράς  Ενέργειας ( Energy Market Authority's 

Standby LNG Facility)για να προσφέρουν μηνιαίες λιανικές 

συμβάσεις σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον  αναπληρωτή υπουργό Εμπορίου κ. Tan See Leng 

το πρόγραμμα αυτό έχει παραταθεί μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος 

έτους και θα παραταθεί περαιτέρω εάν χρειαστεί. 

Οι ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια της Σιγκαπούρης 

και την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 

αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού 
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αερίου εν μέσω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι 

παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου έχουν υπερβεί τα 110 

δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι, ενώ το κόστος του φυσικού αερίου έχει 

εκτοξευθεί στα ύψη στην Ευρώπη λόγω των φόβων για κατακόρυφη 

μείωση στις προσφερόμενες ποσότητες. 

 Δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη εισάγει το σύνολο των 

ενεργειακών αναγκών της, με περίπου το 95 % της ηλεκτρικής της 

ενέργειας να παράγεται από φυσικό αέριο, δεν μπορεί παρά να 

επηρεασθεί ιδιαίτερα από τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά 

ενέργειας.  

Ωστόσο οι ανατιμήσεις στην αγορά ενέργειας της χώρας δεν 

είναι κάτι νέο. Οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν 

στη Σιγκαπούρη, από τον Σεπτέμβριο του 2021, ως αποτέλεσμα της 

παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης λόγω της αυξημένης ζήτησης 

παγκοσμίως, των διακοπών παραγωγής λόγω των κρύων χειμερινών 

μηνών και των διαταραχών στην παροχή φυσικού αερίου από την 

Ινδονησία. Αρκετές εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη 

Σιγκαπούρη ανέστειλαν την λειτουργία τους ή και πτώχευσαν μεταξύ 

Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2021 εν μέσω αστάθειας στις τιμές 

χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του 

μεγαλύτερου ανεξάρτητου και του τέταρτου μεγαλύτερου 

λιανοπωλητή στην χώρα, της εταιρεία iSwitch. Μέσα σε χρονικό 

διάστημα ενός εξαμήνου (Σεπτέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022) 

έξι εταιρείες λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σιγκαπούρη 

αποχώρησαν από την ελεύθερη αγορά, ενώ και άλλες δύο εταιρείες,  

προκειμένου να μην πτωχεύσουν, κατήγγειλαν πρόωρα ορισμένες 

από τις συμβάσεις των πελατών τους, επηρεάζοντας έτσι περίπου το 

9% του συνόλου των λογαριασμών των καταναλωτών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
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Σύμφωνα με την εφημερίδα Straits Times, oι μεγάλοι χρήστες 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι εμπορικοί καταναλωτές με μέση μηνιαία 

κατανάλωση τουλάχιστον 4.000 κιλοβάτ ανά ώρα (kwh) - περίπου 

10 φορές τη μέση μηνιαία κατανάλωση ενός  τυπικού διαμερίσματος 

τεσσάρων δωματίων. Οι καταναλωτές αυτού του μεγέθους μπορούν 

να αγοράσουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο από λιανοπωλητές μέσω 

συμβάσεων κυμαινόμενων ανά εβομάδα τιμών ή από την αγορά 

χονδρικής, όπου οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αλλάζουν κάθε 

μισή ώρα. Για να βοηθήσει τους μεγάλους χρήστες ηλεκτρικής 

ενέργειας να μειώσουν την έκθεσή τους σε ασταθείς τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας,  η Αρχή  Αγοράς Ενέργειας ( Energy Market 

Authority - ΕMA)  δημιούργησε το Πρόγραμμα Προσωρινής 

Υποστήριξης Συμβάσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας τον περασμένο 

Δεκέμβριο για να επιτρέψει σε αυτούς τους χρήστες να πληρώνουν 

σταθερές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος ανά μήνα. 

Η Αρχή Ενεργειακής Αγοράς (EMA) αναζητά εναλλακτικές για 

εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μαλαισία.  Σύμφωνα με 

ανακοίνωση του Υπουργείου Αειφορίας και Περιβάλλοντος (Ministry 

of Sustainability and the Environment), η εισαγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια θα πρέπει κατά προτίμηση να προέρχεται από πηγές 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ προτάσεις για ηλεκτρική ενέργεια 

που εισάγεται από πηγές παραγωγής με καύση άνθρακα δεν θα 

γίνουν δεκτές. Η εισαγωγή ενέργειας στοχεύει να δοκιμάσει τα 

τεχνικά και ρυθμιστικά πλαίσια για την εισαγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Σιγκαπούρη, διευκολύνοντας τις εισαγωγές 

μεγαλύτερης κλίμακας από την περιοχή στο μέλλον. Σύμφωνα με το 

αίτημα, έως και 100 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας θα εισάγονται 

προς πώληση στη Σιγκαπούρη μέσω ενός υπάρχοντος υποθαλάσσιου 

καλωδίου μεταξύ Σιγκαπούρης και Μαλαισίας. Αυτό μεταφράζεται σε 

περίπου 1,5 % της αιχμής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της 
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Σιγκαπούρης το 2021, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει περίπου 

144.000 διαμερίσματα τεσσάρων δωματίων για ένα χρόνο.  

Η ηλιακή ενέργεια παραμένει η πιο υποσχόμενη ανανεώσιμη 

πηγή ενέργειας για τη Σιγκαπούρη, ενώ τα συστήματα αποθήκευσης 

ενέργειας της επιτρέπουν να αντιμετωπίσει τη διαλείπουσα χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή. Η Σιγκαπούρη πέτυχε 

τον στόχο για παραγωγή 350 μεγαβάτ-αιχμής (MWp) το πρώτο 

τρίμηνο του 2020. Μακροπρόθεσμα, η Αρχή Ενεργειακής Αγοράς 

(EMA) στοχεύει στην επίτευξη παραγωγής τουλάχιστον 2 γιγαβάτ-

αιχμής (GWp) έως το 2030 και στόχο ανάπτυξης αποθήκευσης 

ενέργειας τουλάχιστον 200 MW μετά το 2025. 
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