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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΧΘΥΡΩΝ 

 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Η Σιγκαπούρη αποτελεί μια από τις πιο πλέον εύπορες αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, με πληθυσμό 5,9 εκατομμυρίων (2019) και κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. 98.000 δολαρίων το 2020. Η Σιγκαπούρη θεωρείται μια 

πόλη – κράτος με ποσοστό 46,6% των νοικοκυριών να καταχωρούνται ως 

νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος με διαθέσιμο εισόδημα άνω των 4.500 

ευρώ μηνιαίως. Οι Σιγκαπουριάνοι αποτελούν μια σημαντική ομάδα 

ενεργών καταναλωτών που συνεχίζουν να καταναλώνουν με 

αυξανόμενους ρυθμούς εισαγόμενα τρόφιμα ακόμα και εν μέσω της 

πανδημικής κρίσης.  

Ο τομέας της φιλοξενίας, εξυπηρετεί τον τοπικό πληθυσμό και τα 20 

εκατομμύρια τουρίστες και επιχειρηματικούς επισκέπτες που επισκέπτονται 

την χώρα σε ετήσια βάση (Στατιστικά στοιχεία 2019). Η Σιγκαπούρη, το 

2019, ήταν η πέμπτη πόλη με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο και 

η δεύτερη με τις περισσότερες επισκέψεις στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι 

εισπράξεις από τον τουρισμό (διαμονή, αγορές,  επισκέψεις σε αξιοθέατα, 

τυχερά παιχνίδια και εστίαση) ανήλθαν σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία σε 19,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 11% ή 2,3 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ να αποτελούν έσοδα από τρόφιμα και ποτά.  

Η Σιγκαπούρη είναι μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς 

και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ασία μετά το Κατάρ και το Μακάο 

όσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης με βάση το ΑΕΠ. 

Στρατηγικά τοποθετημένη στη μέση των βασικών εμπορικών ροών από 

την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες 
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Πολιτείες, είναι μια από τις πιο ανοιχτές οικονομίες στον κόσμο και 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο, εισάγει σχεδόν το 

90% των επισιτιστικών αναγκών της με ουσιαστικά καμία τοπική γεωργική 

παραγωγή.  

  

Oι κάτοικοι της Σιγκαπούρης καταναλώνουν περίπου 22 κιλά ψάρια και 

θαλασσινά ανά άτομο ετησίως. Η Σιγκαπούρη εισήγαγε  το 2019 προϊόντα 

ιχθυρών  συνολικής αξίας 687 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η τοπική 

παραγωγή ψαριών περιλαμβάνει κυρίως προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, με 
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μικρές ποσότητες φρέσκων ψαριών προερχόμενες  από τοπικές αλιευτικές 

δραστηριότητες.  

Η Σιγκαπούρη εισάγει, επανεξάγει και μεταφορτώνει ψάρια που 

αλιεύονται από ξένους αλιευτικούς στόλους  και αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους κόμβους διακίνησης φρέσκων τροφίμων στην περιοχή της 

Ν.Α. Ασίας.  

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β.1 Δομή  Τοπικής Παραγωγής 

 

Στη Σιγκαπούρη, οι τοπικές ιχθυοκαλλιέργειες παράγουν περίπου το 

10% της  συνολικής κατανάλωσης ψαριών. Καθώς η Κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης προσβλέπει στην παραγωγή του 30% των διατροφικών 

αναγκών της Σιγκαπούρης σε τοπικό επίπεδο έως το 2030, η βιομηχανία 

ιχθυοκαλλιέργειας της Σιγκαπούρης καλείται να υιοθετήσει τεχνολογίες με 

στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση των  επιρροών των 

κλιματικών αλλαγών και την υπέρβαση των περιορισμένων πόρων της 

χώρας.  

Ορισμένες εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη αναπτύξει καινοτομίες όπως 

συστήματα πλωτής κλειστής εκμετάλλευσης και λύσεις IoT (Internet-of-

Things). Υπάρχει επίσης ένας ολοένα και πιο αναπτυσσόμενος τομέας  Ε & 

Ε  πάνω στις υδατοκαλλιέργειες που συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία 

για την ανάπτυξη λύσεων και την αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

προκλήσεων. Με την επίλυση των δικών της προκλήσεων, η Σιγκαπούρη 

έχει τη δυνατότητα να γίνει ηγέτης στην τεχνολογία τροπικής 

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


  

 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΙΧΘΥΡΩΝ  ΣΤΗΝ  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
 

 

 

             

 
7 

Embassy of Greece in Singapore –Office for Economic and Commercial Affairs 
Address: Goldbell Towers  #06-03/04, 47 Scotts Road, Singapore 228233 

Tel.:+65 67323015  Fax:  +65 67323012,  Ε-mail: ecocom-singapore@mfa.gr Website: http://agora.mfa.gr/ 
 

 

υδατοκαλλιέργειας και να αναπτύξει καινοτομίες που μπορούν να 

ωφελήσουν την παγκόσμια αγορά ιχθύων. 

 

 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής  και Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου 

 

Στην Σιγκαπούρη υπάρχουν χερσαίες και θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες. 

Το 2019, η Σιγκαπούρη παρήγαγε περίπου 4.700 τόνους ψαριού στις 220 

φάρμες ψαριών που διαθέτει. Η παραγωγή αυτή αντιπροσωπεύει περίπου 

το 10% της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης φρέσκων και διατηρημένων 

με απλή ψύξη (μη κατεψυγμένων) ψαριών. Υπάρχουν 109 παράκτιες 

εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν περίπου στο 65% της τοπικής 

παραγωγής ψαριών. Οι παράκτιες εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε 

καθορισμένες περιοχές καλλιέργειας που βρίσκονται κατά μήκος των 

στενών του Johor. Οι περισσότερες παράκτιες εκμεταλλεύσεις 

καταλαμβάνουν εκτάσαεις καλλιέργειας που έχουν μέγεθος από 0,5 έως 1 

εκτάρια. Οι παράκτιες περιοχές καλλιέργειας είναι γενικά προστατευμένες 

και ρηχές με βάθος περίπου  5-9 μ, με ορισμένες τοποθεσίες να διατηρούν 

κλωβούς σε ελαφρώς βαθύτερα νερά βάθους περίπου 10-15 μ. Τα 

περισσότερα από τα παράκτια υδροκτήματα ασκούν παραδοσιακή 

καλλιέργεια ανοιχτού κλωβού και είναι κατασκευασμένα από ξύλινες δομές 

πλαισίου που επιπλέουν με τύμπανα. 

Στα Δυτικά Στενά της Johor, οι παράκτιες καλλιέργειες καλλιεργούν 

κυρίως γαλακτόψαρα, κεφάλους και τιλάπια καθώς αυτά τα είδη είναι σε 

θέση να ανεχθούν τις συνθήκες χαμηλού διαλυμένου οξυγόνου που 

βρίσκονται στην περιοχή. Στα ανατολικά στενά της Johor, οι παράκτιες 

εκμεταλλεύσεις καλλιεργούν ένα μείγμα θαλάσσιων ειδών υψηλότερης 
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αξίας, όπως ασιατικό λαβράκι (Lates calcarifer), λιπαρή σφυρίδα 

(Epinephelus coioides), υβριδική σφυρίδα (E. Fuscoguttatus), κόκκινη 

σφυρίδα κ.α. 

Υπάρχουν επίσης περιοχές ιχθυοκαλλιέργειας στα νότια ύδατα της 

Σιγκαπούρης. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές 

καλλιέργειας, αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται σε σχετικά βαθύτερα νερά με 

βάθος περίπου 15-30 μ. Καλλιεργούν ασιατικό λαβράκι, γνωστό ως 

barramundi, χρησιμοποιώντας τη νορβηγική τεχνολογία ανοικτού κλωβού.  

Στην χώρα επιχειρούν επίσης 111 χερσαίες εκμεταλλεύσεις 

ιχθυοτροφείων που συμβάλλουν με το υπόλοιπο 35% της τοπικής 

παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις  βρίσκονται  κυρίως στο Lim Chu Kang και 

το Murai και  καλλιεργούν είδη ψαριών γλυκού νερού όπως τιλάπια, 

γοβιός (Oxyeleotris marmorata) και  φιδικεφαλους (snakehead Channa). 

Αυτές οι εταιρείες ασκούν μια ποικιλία μεθόδων υδατοκαλλιέργειας, από 

καλλιέργεια ανοικτής λίμνης έως συστήματα αειφόρου υδατοκαλλιέργειας, 

ενώ πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί και δεξαμενές πολλαπλών επιπέδων.  

Εκτός από τα προαναφερόμενα  είδη ψαριών, παράκτιες εταιρείες στη 

Σιγκαπούρη καλλιεργούν επίσης μαλακόστρακα και μαλάκια, όπως 

αστακούς (Palinurus polyphagus), γαρίδες (Litopenaeus vannamei), 

καβούρια λάσπης (Scylla serrata), πράσινα μύδια (Perna viridis) και 

στρείδια (Crassostrea gigas). Οι γαρίδες και τα καβούρια λάσπης 

παράγονται επίσης  και από χερσαίες εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιώντας 

συστήματα  αειφόρου υδατοκαλλιέργειας.  
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Β.3 Τεχνολογίες παραγωγής 

 

Οι τεχνολογίες παραγωγής ιχθυρών προσανατολίζονται στην 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

παράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες. Οι προκλήσεις αυτές είναι : 

1)  Η προστασία των αποθεμάτων ψαριών κατά τη διάρκεια  περιόδων 

υπερπαραγωγής πλαγκτόν.  

2)  Τρόποι προστασίας έναντι των καταλοίπων ορυκτών ελαίων κατά τη 

διάρκεια περιστατικών εμφάνισης πετρελαιοκηλίδων 

3)  Ανάπτυξη μεθόδων παροχής επιπλέον οξυγόνου εξαιτίας των συνθηκών 

χαμηλής οξυγόνωσης των τοπικών υδάτων.  

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές τοπικές εκμεταλλεύσεις έχουν αξιοποιήσει 

τεχνολογίες και καινοτομίες για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις.  

Σε παράκτια ιχθυοκαλλιέργεια, η Fish Farmer Pte Ltd έχει ενσωματώσει 

λύσεις IoT για την αντιμετώπιση καταστάσεων χαμηλού διαλυμένου 

οξυγόνου που αντιμετωπίζουν οι εκμεταλλεύσεις της. Οι εκμεταλλεύσεις 

είναι εξοπλισμένες με συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του 

νερού σε πραγματικό χρόνο που στέλνουν ειδοποίηση όταν εντοπίζονται 

κακές συνθήκες ποιότητας του νερού.  

Οι παράκτιες εκμεταλλεύσεις έχουν αναπτύξει επίσης  εξελιγμένα 

πλωτά κλειστά συστήματα που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις 

ιχθυοκαλλιέργειες σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα που τις προστατεύουν από 

δυσμενείς συνθήκες Η Singapore Aquaculture Technologies (SAT) 

ανέπτυξε ένα πρωτότυπο σύστημα ροής, όπου το εισερχόμενο θαλασσινό 

νερό βελτιώνεται μέσω επεξεργασίας με μηχανική διήθηση, αποστείρωση 

με υπεριώδη ακτινοβολία και οξυγόνωση πριν από την είσοδο  του στις 
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δεξαμενές καλλιέργειας. Αυτή η μέθοδος επέτρεψε τις έως και τέσσερις 

φορές υψηλότερες πυκνότητες εκτροφής στα 60 κιλά / κ.μ. σε σύγκριση 

με την ανοιχτή κλωβό που συνήθως περιέχει 15 κιλά / κ.μ.. Το πιο 

σημαντικό όμως είναι ότι τα αποθέματα ψαριών προστατεύονται από 

δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εταιρεία ενσωμάτωσε επίσης 

χαρακτηριστικά μηχανοποίησης και αειφορίας, όπως αυτοματοποιημένους 

ηλιακούς συλλέκτες για την τροφοδοσία της φάρμας. Στο τελευταίο, 

πρόσφατα εγκαινιασμένο σύστημα της SAT, το Smart Floating Fish Farm 

ενσωματώνει κύκλους ελέγχου αυτορυθμιζόμενου IoT (Internet of Things) 

και AI (Τεχνητής νοημοσύνης) για την αυτοματοποίηση διαδικασιών όπως 

η τροφοδοσία, η ρύθμιση των ποσοστών ροής νερού και οξυγόνου και η 

παρακολούθηση της ανάπτυξης των ψαριών .  

Ένα άλλο τοπικό υδρόκτημα, το Aquaculture Center of Excellence 

(ACE) ανέπτυξε μια ειδικά σχεδιασμένη πλωτή κλειστή δομή, το EcoArk, 

το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης 

και επιτρέπει την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων πριν από την 

απόρριψη  του νερού στο θάλασσα.  

Στην ξηρά, η Apollo Aquaculture Group (AAG) έχει αναπτύξει μια 

πολυεπίπεδη εγκατάσταση κάθετης καλλιέργειας χρησιμοποιώντας 

συστήματα ανακυκλοφορίας των υδάτων  της υδατοκαλλιέργειας που 

επιτρέπουν στο αγρόκτημα να καλλιεργεί παράλληλα διαφορετικά είδη 

όπως γαρίδες, λαυράκι και πέστροφα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την 

παραγωγικότητα ανά τ. μ επιφάνειας. Το νέο αγρόκτημα της AAG στη 

Σιγκαπούρη ενσωματώνει επίσης βιώσιμα χαρακτηριστικά όπως η 

ανακύκλωση των απορριμμάτων για την καλλιέργεια υδρόβιων φυτών με 

στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.  
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Η Blue Ocean Aquaculture Technology (BOAT) μετέφερε την 

υδατοκαλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους σε ένα παλαιο και 

εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα 

κάθετης υδατοκαλλιέργειας (VRAS) με τεχνολογία nanobubble για την 

καλλιέργεια ειδών ψαριού γλυκού νερού, εντός του αστικού 

περιβάλλοντος.  

Στα νότια του νησιού, η εταιρεία Barramundi Asia σημειώνει σημαντική 

πορεία προς το να κάνει τον ασιατικό λαβράκι τον «σολομό των 

τροπικών». Διαθέτει δε μια θυγατρική εταιρεία την Uvaxx, η οποία 

αναπτύσσει αυτόνομα εμβόλια για τον ασιατικό λαβράκι. Η Barramundi 

Asia δημιούργησε ταχύτερα αναπτυσσόμενο λαβράκι, αποτέλεσμα ενός 

προγράμματος αναπαραγωγής που ξεκίνησε η Υπηρεσία Τροφίμων της 

Σιγκαπούρης (SFA), και η  Temasek Life Sciences Laboratory το 2003.  

Η Ε & Ε θα συνεχίσει να παίζει βασικό ρόλο για να καλύψει τα 

τεχνολογικά κενά και η Σιγκαπούρη έχει διαθέσει 144 εκατομμύρια S $ για 

τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος για τη στήριξη του οράματος 

«30% to 2030» (Singapore Food Agency 2019) Ένας από τους τομείς που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος περιλαμβάνει την 

τροπική ιχθυοκαλλιέργεια, με έμφαση στην ανάπτυξη λύσεων στη 

γενετική, τη διατροφή, τις ασθένειες και τη διαχείριση της υγείας. Παρά το 

γεγονός ότι η Σιγκαπούρη είναι μόνο ένας μικρός παραγωγός, υπάρχει ένα 

πλαίσιο Ε & Ε που κυμαίνεται από τοπικά ερευνητικά ινστιτούτα και 

πανεπιστήμια έως παγκόσμιους φορείς διατροφής και υγείας, όπως  το 

MSD Animal Health και Adisseo που έχουν εγκαταστάσεις Ε & Ε στη 

Σιγκαπούρη.  

Το Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας (MAC) του SFA, που βρίσκεται 

στο Νησί του Αγίου Ιωάννη, διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο παρέχοντας 
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τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις και ευκολία πρόσβασης σε βιολογικό υλικό 

για ερευνητές στη Σιγκαπούρη για τη διεξαγωγή Ε & Ε  στην 

υδατοκαλλιέργεια. Για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για μεγαλύτερη 

συνεργασία μεταξύ ερευνητών και συνεργασιών με τη βιομηχανία, μια 

κοινοπραξία που αποτελείται από επτά Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(IHLs) και δύο οργανισμούς (SFA και A * STAR) δημιούργησαν το Κέντρο 

Καινοτομίας Υδατοκαλλιέργειας (AIC) που υποστηρίζεται από την 

Κυβέρνηση της Σιγκαπούρης. Το AIC είναι το πρώτο κέντρο  καινοτομίας 

της Σιγκαπούρης που υιοθετεί μια προσέγγιση κοινοπραξίας όπου τα μέλη 

μπορούν να συγκεντρώσουν πόρους και τεχνογνωσία για τη διεξαγωγή 

έρευνας, κατάρτισης και υπηρεσιών για τη βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας. 

Αρκετά μέλη της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας υπηρετούν επίσης στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή του AIC, η οποία παρέχει ευρεία κατεύθυνση για 

την κοινοπραξία.  

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τοπικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι 

μοναδικές για τη Σιγκαπούρη. Μια πρόσφατη έκθεση του FAO 

υπογράμμισε τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην 

υδατοκαλλιέργεια που περιλαμβάνει απώλειες παραγωγής λόγω κλιματικής 

αλλαγής 
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Β.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

 

Ως χώρα που εισάγει περισσότερο από το 90 % των τροφίμων της, η 

Σιγκαπούρη είναι ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς και παγκόσμιες 

τάσεις που επηρεάζουν τον εφοδιασμό και την ασφάλεια τροφίμων σε όλο 

τον κόσμο. Για να ενισχύσει την επισιτιστική  της ασφάλεια, η Σιγκαπούρη 

ακολουθεί τρεις ευρείες στρατηγικές. Αυτές είναι: 

- Η Διαφοροποίηση  των πηγών εισαγωγής»,  

- Η εγχωρία Παραγωγή 

και  

- Η παραγωγή  τροφίμων από  Σιγκαπουριανές εταιρείες στο 

εξωτερικό για κάλυψη εγχώριων αναγκών.   

Για την στρατηγική της «Εγχώριας Παραγωγής», η Σιγκαπούρη έχει ένα 

θέσει το στόχο 30/30 να παράγει δηλ. το 30% των διατροφικών αναγκών 

της τοπικά έως το 2030. Για να γίνει αυτό, η βιομηχανία προϊόντων 

διατροφής της Σιγκαπούρης θα πρέπει να «αναπτυχθεί περισσότερο με 

λιγότερα» με υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, αξιοποιώντας την Ε & Ε και 

χρησιμοποιώντας ανθεκτικές στο κλίμα και βιώσιμες τεχνολογίες. Η 

υδατοκαλλιέργεια είναι ένας από τους τομείς που θα συμβάλουν στο 

όραμα «30 /30» της Σιγκαπούρης και υπάρχουν πολλές βασικές 

προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσει η βιομηχανία.  

Ως μια μικρή χώρα, η Σιγκαπούρη έχει περιορισμένους  πόρους από την 

άποψη της  διαθέσιμης έκτασης γης, του θαλάσσιου χώρου και του 

ανθρώπινου δυναμικού.  
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Επιπρόσθετα, οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν 

περιστασιακές δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά την τελευταία 

δεκαετία, οι παράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες της Σιγκαπούρης έχουν βιώσει 

δύο μεγάλα επεισόδια επιβλαβών περιστατικών άνθισης φυκιών (HAB), 

ένα περιστατικό πετρελαιοκηλίδας που προέκυψε από σύγκρουση  πλοίου 

με  υποθαλάσσιο αγωγό και περιστασιακά συνθήκες χαμηλού διαλυμένου 

οξυγόνου στα Στενά της Δυτικής Johor . 
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Γ. ΖΗΤΗΣΗ 

 

Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς  

 

Το 2019, η Σιγκαπούρη εισήγαγε τρόφιμα αξίας άνω των 20 

δισεκατομμυρίων δολαρίων και ποτά αξίας 5 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων (Πηγή: International Enterprise Singapore). 

Η αγορά ψαριών και θαλασσινών της Σιγκαπούρης συνεχίζει να 

κυριαρχείται από τις εισαγωγές. Σύμφωνα με το World Wild Fund for 

Nature (WWF), οι  κάτοικοι της Σιγκαπούρης καταναλώνουν περίπου 

22 κιλά ψάρια και θαλασσινά ανά άτομο ετησίως, περισσότερο από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο των 20 κιλών, με τους Ευρωπαίους να 

καταναλώνουν συγκριτικά 25  κιλά ψαριών και θαλασσινών ανά άτομο 

κατ’ έτος. Οι προμήθειες ψαριών και θαλασσινών της Σιγκαπούρης 

(περίπου το 95%) προέρχονται από γειτονικές χώρες ή το άλλως 

ονομαζόμενο  «Coral Triangle» (γεωγραφικός όρος, που αναφέρεται σε 

μια τριγωνική περιοχή των τροπικών θαλάσσιων υδάτων της 

Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Παπούα Νέα Γουινέα, των Φιλιππίνων, 

των Νήσων Σολομώντος και του Τιμόρ-Λέστε). 

Τα κοινά και δημοφιλή ψάρια που διατίθενται στην αγορά είναι  ο 

σολομός (κυρίως  από την Νορβηγία και την Νέα Ζηλανδία), ο 

μπακαλιάρος, το λαβράκι, η κόκκινη σφυρίδα, το ισπανικό σκουμπρί, η 

τσιπούρα, τα πράσινα μύδια και  διάφορα καρκινοειδή, όπως οι γαρίδες 

και  τα μαγγρόβια καβούρια. Οι τοπικές ιχθυοκαλλιέργειες γλυκού 

νερού παράγουν είδη όπως φίδοκέφαλους (snakeheads), τιλάπια, 

γατόψαρα και κυπρίνους.  
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Σύμφωνα με την έκθεση του WWF, οι καταναλωτές της Σιγκαπούρης 

παίρνουν τα ψάρια από τον ωκεανό γρηγορότερα από ό, τι μπορούν να 

αναπληρωθούν, και εάν η τάση αφεθεί ανεξέλεγκτη, τα αποθέματα 

ψαριών θα καταρρεύσουν. Το WWF αντιμετωπίζει αυτήν την απειλή μέσω 

συνεργασίας με εμπόρους λιανικής πώλησης, ξενοδοχεία, και εστιατόρια, 

για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα βιώσιμα θαλασσινά που 

εκτρέφονται ή και αλιεύονται με υπευθυνότητα. Στην έκθεση  του 2020 

αναφέρεται ότι το 70% των θαλασσινών που καταναλώνονται στη 

Σιγκαπούρη δεν έχει αλιευθεί υπεύθυνα. Κατά βάση αποτελούνται από τις 

ποικιλίες  των ψαριών που συναντώνται στις λαϊκές αγορές όπως το ’’nasi 

lemak’’  και το «ikan kurau» ( Μαλαισιανές ονομασίες) . 
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Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά  

Τάσεις: 

 Η διαθεσιμότητα μιας μεγάλης ποικιλίας εθνικών κουζινών στη 

Σιγκαπούρη μιλά για το πάθος των Σιγκαπουριανών για  το φαγητό. 

Οι καταναλωτές αγαπούν τα ψάρια και τα θαλασσινά.  

 Οι Σιγκαπουριάνοι είναι  δεινοί ταξιδιώτες και έχουν διάθεση να 

δοκιμάσουν νέα και εξωτικά ψάρια  και πιάτα με θαλασσινά. Ωστόσο, 

θα δοκιμάσουν νέα πιάτα με ψάρια και θαλασσινά που τα  ετοιμάζει 

ένας αξιόπιστος σεφ από ένα γνωστό / δημοφιλές εστιατόριο. Οι 

καταναλωτές της Σιγκαπούρης είναι λιγότερο τολμηροί όσον αφορά 

το μαγείρεμα στο σπίτι, ειδικά στο μαγείρεμα ψαριών και προϊόντων 

θαλασσινών.  

 Οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν 

την  επίπτωση που έχει η διατροφή στην υγεία τους  και τείνουν να 

επιλέγουν πιο υγιεινά τρόφιμα. 

 Οι Σιγκαπουριάνοι τρώνε περισσότερο έξω εξαιτίας του πιο 

πολυάσχολου τρόπου ζωής τους, της αύξησης των επιλογών για 

φαγητό και των συστάσεων από στόμα σε στόμα μέσω των 

κοινωνικών μέσων μαζικής δικτύωσης. 

 Προτιμούν τα φρέσκα ή διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια και 

θαλασσινά από τα κατεψυγμένα. Η προτίμηση τους στέφεται προς τα 

φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, εάν αυτά διατίθενται σε 

ανταγωνιστική τιμή, αλλά είναι πολύ συνειδητοί και προσεκτικοί στις 

τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, αυτό αλλάζει με αργούς ρυθμούς, ως 

αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών προώθησης από τα 

καταστήματα λιανικής πώλησης και την τοπική κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης, σε μια προσπάθεια να συνειδητοποιήσει ο  τοπικός 
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πληθυσμός ότι τα κατεψυγμένα ψάρια και τα θαλασσινά είναι 

καλύτερες επιλογές και λιγότερο ακριβές.  

 Γενικά αποφεύγουν τα μη παραδοσιακά ψάρια και θαλασσινά καθώς 

και τα κατεψυγμένα και έτοιμα για μαγείρεμα ή έτοιμα για 

κατανάλωση ψάρια και θαλασσινά, κυρίως λόγω της προτίμησής 

τους για την γεύση  των φρέσκων ψαριών και θαλασσινών. 

 Οι επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης με οδηγίες της Κυβέρνησης 

στρέφονται ολοένα και περισότερο σε προιόντα βιώσιμης αλιείας.  

 Το 80% των ψαριών και των θαλασσινών που καταναλώνονται στη 

Σιγκαπούρη είναι είδη «ζεστών νερών»( warm water species) – στα 

νερά αυτά η θερμοκρασία του νερού είναι περίπου 27C, με 

αποτέλεσμα  τα νερά να περιέχουν λιγότερο οξυγόνο στο νερό και 

τα αλιεύματα να είναι λιγότερο λιπαρά σε σύγκριση με τα ψάρια του 

κρύου νερού. Μόνο το 20% των αλιευμάτων είναι είδη κρύων 

νερών ( cold water species) με την θερμοκρασία νερού από περίπου 

10-16C και με αποτέλεσμα τα ιχθυρά να είναι πιο λιπαρά καθώς 

χρειάζονται το λίπος για να διατηρηθούν ζεστά.  

 Οι περισσότεροι καταναλωτές της Σιγκαπούρης προτιμούν ψάρια και 

θαλασσινά ζεστού νερού. Αυτό συμβαίνει επειδή οι καταναλωτές 

γνωρίζουν τα ψάρια και τα θαλασσινά αυτού του είδους και το κρέας 

τους είναι πιο μαλακό με συνέπεια να διαλύεται ευκολότερα στις 

σούπες που είναι ευρύτατα διαδεδομένες στις ασιατικές κουζίνες 

 Οι περισσότεροι καταναλωτές της Σιγκαπούρης δεν γνωρίζουν τα 

ονόματα ή τα είδη ψαριών και θαλασσινών  του κρύου νερού.  Δεν 

μπορούν να παρασκευαστούν επιτυχώς όλα τα ψάρια κρύου νερού 

και τα θαλασσινά χρησιμοποιώντας τοπικές συνταγές κυρίως επειδή 

δεν είναι σίγουροι για τον χρόνο μαγειρέματος. Παράλληλα η  γεύση 

και η υφή των ψαριών και των θαλασσινών κρύου νερού είναι 
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σημαντικά  διαφορετική από αυτό που έχει συνηθίσει η γευστική 

τους παλέτα. 

 

 

 

 

 

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

  

 Οι Σιγκαπούροι λατρεύουν το φαγητό (και θα βρουν πολλές 

ευκαιρίες να δειπνήσουν και να γιορτάσουν· για παράδειγμα κατά 

τη διάρκεια γενεθλίων, επετείων και συγκεντρώσεων), ενώ είναι 

τολμηροί στο να δοκιμάσουν ’’εξωτικά’’ θαλασσινά που δεν 

βρίσκονται στα τοπικά καταστήματα σούπερ μάρκετ ή  στις 

ψαραγορές τους.  

 Τα ’’εξωτικά’’ θαλασσινά βρίσκονται σε περιορισμένη 

διαθεσιμότητα και ποσότητα και είναι ακριβά όπως τα καβούρια 
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Αλάσκας , οι αμερικανικοί αστακοί , οι υπερμεγέθεις γαρίδες και 

τα στρείδια  

 Καλές δυνατότητες πωλήσεων υπάρχουν ιδιαίτερα για 

ανταγωνιστικά ’’εξωτικά’’ ψάρια κρύου νερού και θαλασσινά που 

στοχεύουν σε εστιατόρια υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα εστιατόρια 

κινέζικης κουζίνας, εστιατόρια θαλασσινών και εστιατόρια 

ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών. Όλα τα είδη αστακών, 

οστράκων μεγάλου μεγέθους, ψαριών με λευκό κρέας και  

στρειδιών έχουν καλές δυνατότητες. 

 Ο τομέας ξενοδοχείων, εστιατορίων (Hotel, Restaurant and 

Institutional  -HRI) , εξυπηρετεί τον τοπικό πληθυσμό και τα 20 

εκατομμύρια τουρίστες και τους επιχειρηματικούς επισκέπτες 

ετησίως(2019). 

  

 Οι εισπράξεις από τον τουρισμό σε τρόφιμα και ποτά ανήλθαν σε 

2,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Υπάρχουν ευκαιρίες για να 

αναπτυχθεί ζήτηση για υψηλής ποιότητας ελληνικά ιχθυρά, που 

δεν παρέχονται συνήθως στη Σιγκαπούρη, με στόχο τα κινέζικα 

εστιατόρια και  τα εστιατόρια με θαλασσινά.  
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

 

Στην κατηγορία ψαριών και θαλασσινών, η Σιγκαπούρη εισήγαγε  το 

2019 προϊόντα συνολικής αξίας 687 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Τα 

περισσότερα από τα ψάρια και θαλασσινά εισάγονται από την Μαλαισία 

(11,7% των συνολικών εισαγωγών - 80 εκατομμύρια δολ. Η.Π.Α.), την 

Ινδονησία ( 11,6% - 79 εκατομμύρια δολ.), την  Νορβηγία ( 11,3% - 77 

εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), το Βιετνάμ (10,7% - 74 εκατομμύρια), την  

Κίνα (10,2% - 70 εκατομμύρια ), την  Ιαπωνία (7,64%  - 52 εκατομμύρια 

), την  Ισπανία (3,82%  - 26 εκατομμύρια ), την  Ταϊλάνδη (3,08%  - 21 

εκατομμύρια), την Χιλή ( 2,88%  - 19,8 εκατομμύρια) και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (με μερίδιο 2,65%  -18,2 εκατομμύρια).  
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Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών- εισαγωγών 

 

Παρόλο που τα ψάρια και τα θαλασσινά είναι εξαιρετικά δημοφιλή 

στους καταναλωτές της Σιγκαπούρης, οι περισσότεροι ωστόσο δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τα ψάρια και τα θαλασσινά κρύου νερού όπως ο 

σολομός, το λαυράκι , η τσιπούρα,  η πέστροφα και ο μπακαλιάρος. Γενικά 

δεν ξέρουν τι να περιμένουν όσον αφορά τη γεύση και τις μεθόδους 

παρασκευής, έτσι τείνουν να αποφεύγουν να αγοράζουν τέτοια προϊόντα 

στα καταστήματα λιανικής. Υπάρχουν καλές προοπτικές πωλήσεων για 

ψάρια κρύου νερού και θαλασσινά που μπορούν εύκολα να 

παρασκευαστούν χρησιμοποιώντας τοπικές συνταγές. Οι έλληνες 

επιχειρηματίες θα μπορούσαν να εισέλθουν στην τοπική αγορά με χρήση 

μεθόδων μάρκετινγκ, παρόμοιες με τα προγράμματα για την προώθηση 

του σολομού των σκανδιναβικών χωρών, όπως  η γευσιγνωσία σε 

καταστήματα λιανικής, επιθετική τιμολογιακή πολιτική, εργαστήρια 

μαγειρικής / εκπαίδευσης και συνεργασία με τοπικούς σεφ που 

εφαρμόζονται στην τοπική κουζίνα. 

 

Δομή εισαγωγών ιχθυρών στη Σιγκαπούρη το 2019:  

Κατηγορία 0303 - 22% (157 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): Ψάρια, 

κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών 

της κλάσης 03.04.  

Κατηγορία 0302 - 20% (139 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): Ψάρια, 

νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα ψαριών και 

άλλα κρέατα ψαριών της κλάσης 03.04.  
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Κατηγορία 0304 - 17,7% (122 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): 

Φιλέτα ψαριών και άλλο κρέας ψαριών (έστω και κιμά), νωπά, 

διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.  

Κατηγορία 0306 - 16,3% (112 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): 

Μαλακόστρακα, είτε με κέλυφος είτε όχι, ζωντανά, φρέσκα, 

διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή 

σε άλμη. μαλακόστρακα, με κέλυφος, μαγειρεμένα στον ατμό ή 

βράζοντας σε νερό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, 

κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη · αλεύρια, γεύματα 

και σφαιρίδια καρκινοειδών, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.  

Κατηγορία 0307 - 10,1% (69 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): 

Μαλάκια, είτε με κέλυφος είτε όχι, ζωντανά, φρέσκα, διατηρημένα με 

απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. 

υδρόβια ασπόνδυλα εκτός από καρκινοειδή και μαλάκια, ζωντανά, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, 

αλατισμένα ή σε άλμη · αλεύρια, γεύματα και σβόλοι υδρόβιων 

ασπόνδυλων εκτός από τα καρκινοειδή, κατάλληλα για ανθρώπινη 

κατανάλωση  

Κατηγορία 0305 - 7,83% (53 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): Ψάρια, 

αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη. καπνιστό ψάρι, έστω και ψημένο 

πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος · αλεύρια, γεύματα και 

σφαιρίδια ψαριών, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

Κατηγορία 0301 - 4,86% (33 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α.): 

Ζωντανά ψάρια. 
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Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια 

 

Η Σιγκαπούρη είναι ουσιαστικά ένα ελεύθερο λιμάνι.  

Δεν επιβάλλονται εισαγωγικοί δασμοί στα εισαγόμενα ψάρια και 

θαλασσινά.  

Επιβάλλεται  ωστόσο φόρος αγαθών και υπηρεσιών (GST) 7% και 

πρέπει να καταβληθεί από τον εισαγωγέα της Σιγκαπούρης πριν από την 

είσοδο προϊόντων στη Σιγκαπούρη.  

Δεν υπάρχουν δασμοί εισαγωγής ή ειδικοί φόροι κατανάλωσης για 

όλα τα τρόφιμα και τα ποτά (εκτός από τα αλκοολούχα ποτά και τα 

προϊόντα καπνού), αλλά επιβάλλεται φόρος αγαθών και υπηρεσιών (GST) 

7% για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες στο σημείο διανομής. 
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Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Ε.1 Δομή αγοράς – Δίκτυα Διανομής 

 

Ζωντανά, φρέσκα, διατηρημένα με απλή ψύξη και κατεψυγμένα 

προϊόντα ψαριών και θαλασσινών εισάγονται από εξειδικευμένους 

τοπικούς εισαγωγείς για διανομή στους τομείς λιανικής και υπηρεσιών 

τροφίμων στη Σιγκαπούρη. Τα ζωντανά προϊόντα μεταφέρονται 

αεροπορικώς στη Σιγκαπούρη. Μερικά από τα μικρά εστιατόρια 

θαλασσινών υψηλής ποιότητας αγοράζουν μοναδικά προϊόντα από 

τοπικούς προμηθευτές υπηρεσιών τροφίμων που προέρχονται απευθείας 

από προμηθευτές στο εξωτερικό. Στα μεγαλύτερα εστιατόρια θαλασσινών 

όπως το Jumbo Seafood Group προέρχονται απευθείας από προμηθευτές 

στο εξωτερικό. Ο τομέας υπηρεσιών τροφίμων υψηλής ποιότητας είναι ο 

κύριος χρήστης ψαριών και θαλασσινών κρύου νερού.  

Ο ρυθμιστικός οργανισμός τροφίμων της Σιγκαπούρης, η Agri-Food & 

Veterinary Authority of Singapore (AVA) λειτουργεί δύο λιμάνια αλιείας 

στο Jurong και το Senoko. Οι ακόλουθες είναι τυπικές υπηρεσίες που 

παρέχονται σε αλλοδαπά και τοπικά αλιευτικά σκάφη: 

 ανεφοδιασμός καυσίμων  εκφόρτωση  μεταφόρτωση ψαριών  

δραστηριότητες μάρκετινγκ και αλιευτικών λιμανιών  χονδρική αγορά 

ψαριών  

Ωστόσο, η λειτουργία των λιμένων αλιείας διευκολύνει το εμπόριο και 

τη διανομή ψαριών και θαλασσινών. Και έτσι, η διατήρηση της 

καθαριότητας και της αποχέτευσης των λιμένων και των αγορών 

χονδρικής ανατίθεται σε έναν υπεύθυνο διαχείρισης και οι χρήστες των 

λιμένων υποχρεούνται να πληρώσουν ένα τέλος. 
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Ε.2 Παρουσία ελληνικών προϊόντων – μερίδιο αγοράς  

 

Το μερίδιο αγοράς των ελληνικών ιχθυρών είναι εξαιρετικά μικρό 

(περί τα 4.500 κιλά το 2019) και αποτελείτε στο σύνολο του από 

ποσότητες φρέσκων ψαριών που μεταφέρονται στην Σιγκαπούρη 

αεροπορικώς και κατά κύριο λόγο κατευθύνονται σε ένα μικρό αριθμό 

ελληνικών  και  ακριβών ευρωπαϊκών εστιατορίων.  

 Η τσιπούρα καλύπτει το 60% των ελληνικών εισαγωγών με δεύτερο 

το λαυράκι 30% και τα φαγκριά, σαργοί να καλύπτουν το  υπόλοιπο 10 

%.    

Με κόστος αγοράς ελληνικής τσιπούρας κάτω των 2.5 ευρώ/κιλό, το 

προϊόν επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς που υπερβαίνουν ( το 2020, εν 

μέσω πανδημίας ) τα 9 ευρώ με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να φτάνει 

στον καταναλωτή στα άνω των 25 ευρώ ανά κιλό στα ελάχιστα 

καταστήματα λιανικής που το διαθέτουν ( 4 συνολικά το 2021). 

Αντίστοιχα στα, λίγα, εστιατόρια που προσφέρουν ελληνικό ψάρι οι 

τιμές  στις οποίες προσφέρονται κυμαίνονται από 55 έως 90 ευρώ ανά 

κιλό ανάλογα με το είδος του ψαριού και το επίπεδο του εστιατορίου. 

 Με την αποκατάσταση των αεροπορικών μεταφορών στα επίπεδα 

του 2019 το κόστος μεταφοράς αναμένεται να επανέλθει στα προ 

πανδημίας επίπεδα ( 4 ευρώ /κιλό), διευκολύνοντας σημαντικά την 

διείσδυση του ελληνικού προϊόντος.  

Σημαντική ωστόσο είναι η θετική αποδοχή των ελληνικών ψαριών 

από το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου στους οποίους 

απευθυνθήκαμε, σύμφωνα με τους οποίους  η ποιότητα του προϊόντος 

υπερτερεί σημαντικά έναντι του ανταγωνισμού ( Τουρκία, Ισπανία, 

Τυνησία). 
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Ε.3 Τιμές λιανικής πώλησης 

 

Το κόστος των εισαγόμενων ψαριών και θαλασσινών που 

διακινούνται κατά μήκος της αλυσίδας διανομής στη Σιγκαπούρη ποικίλλει, 

ανάλογα με τον τύπο και την εποχικότητα των ψαριών και των 

θαλασσινών ή και των ειδών premium / ’’εξωτικών’’. Γενικά, όσο πιο 

’’εξωτικό’’ το προϊόν, τόσο υψηλότερη είναι η λιανική πώληση του 

προϊόντος. Για παράδειγμα, 3 κιλά. Ζωντανό / φρέσκο Alaskan King Crab 

κοστίζει περίπου 300 $ ΗΠΑ (ή  και περισσότερα) σε εστιατόρια 

θαλασσινών.  

Τα κόστη κατά μήκος της αλυσίδας διανομής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

 Τέλη εισαγωγής  

 Τέλη και χρεώσεις από την AVA για επιθεώρηση και εργαστηριακή 

ανάλυση, εάν υπάρχουν, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις 

δοκιμές.  

 Ο φόρος αγαθών και υπηρεσιών υπολογίζεται σε 7% επί του 

κόστους εκφόρτωσης, οι οποίοι βασίζονται στο κόστος, την ασφάλιση 

και το φορτίο. 

Χρέωση διεκπεραίωσης των εισαγωγέων, το οποίο είναι μεταβλητό και 

διαπραγματεύσιμο.  

 Περιθώριο εισαγωγέων μεταξύ 10% και 50% για προϊόντα ψαριών και 

θαλασσινών, το επίπεδο των οποίων εξαρτάται από το εάν το προϊόν είναι 

προϊόν υψηλού κινδύνου.  

 Περιθώρια λιανικής πώλησης έως και 50%, το επίπεδο εξαρτάται από 

τον τύπο του προϊόντος / προδιαγραφών.  

 Μία από τις βασικές προκλήσεις στη Σιγκαπούρη είναι ο αντίκτυπος του 

ζεστού και υγρού κλίματος που μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο 
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πρόβλημα, καθώς ο ακατάλληλος χειρισμός θα προκαλέσει την 

καταστροφή του προϊόντος. Τα προϊόντα ψαριών και θαλασσινών πρέπει 

να αποθηκεύονται και να διανέμονται υπό συνθήκες ελεγχόμενης 

θερμοκρασίας για να αποφευχθεί τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας. Οι 

εμπορικές πηγές σχολιάζουν ότι η διανομή φρέσκων, διατηρημένων με 

απλή ψύξη και κατεψυγμένων προϊόντων απαιτεί εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης ψυκτικών θαλάμων / ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων Τα 

ζωντανά προϊόντα απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και επιπλέον 

φροντίδα και προσοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα 

πρόσθετο κόστος κατά μήκος της αλυσίδας διανομής.  

 

 

Ε.4 Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού  

 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά  μεταξύ της Μαλαισίας και της 

Ινδονησίας κυριαρχεί στην προμήθεια ψαριών και θαλασσινών ζεστού 

νερού στη Σιγκαπούρη. Άλλοι σημαντικοί προμηθευτές ψαριών και 

θαλασσινών ζεστού νερού περιλαμβάνουν την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, τη 

Μιανμάρ, την Κίνα και την Ινδία.  

Η κύριες χώρες που αποτελούν τους προμηθευτές για ψάρια κρύου 

νερού και θαλασσινά είναι η Νορβηγία, ο  Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η 

Αυστραλία, η Χιλή και η Ισπανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας 

μεγάλος προμηθευτής ζώντων, ψαριών κρύου νερού, κατεψυγμένου 

γάδου, παγωμένης πέστροφας, κατεψυγμένου σκουμπριού και αστακών.  

Οι κυριότεροι εισαγωγείς ψαριών κρύου νερού περιλαμβάνουν:  

 Νορβηγία (κατεψυγμένος σολομός, παγωμένο σκουμπρί, καπνιστό 

ψάρι).  
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 Χιλή (παγωμένη πέστροφα, φιλέτα ψαριού, καπνιστό ψάρι, στρείδια, 

χαβιάρι και άλλα αυγά ψαριών).  

 Καναδάς (κατεψυγμένα σκουμπρί, αστακοί, στρείδια και άλλα 

ασπόνδυλα).  

 Νέα Ζηλανδία (μύδια και άλλα ασπόνδυλα).  

 Αυστραλία (άλλα κατεψυγμένα ψάρια, αστακοί).  

 Ισπανία (άλλα κατεψυγμένα ψάρια).  

 Ηνωμένο Βασίλειο (άλλα ασπόνδυλα). 

 Η.Π.Α. (κατεψυγμένο μπακαλιάρο, αστακοί, στρείδια και άλλα 

ασπόνδυλα).  

 

Οι άμεσοι ανταγωνιστές μας ωστόσο στα είδη που εμπορευόμαστε 

αφορούν τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες και κυρίως τις Ισπανία και  

Τουρκία  και λιγότερο την Τυνησία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. 
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ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

 

ΣΤ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου  

 

Τα προϊόντα που εισάγονται στη Σιγκαπούρη πρέπει να 

συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία / κανονισμούς για τα τρόφιμα, 

οι οποίοι επιβάλλονται από την Αγροδιατροφική και Κτηνιατρική Αρχή 

(AVA).  

Οι εισαγωγείς της Σιγκαπούρης πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια 

εμπόρου  στην AVA για εισαγωγή / εξαγωγή και μεταφόρτωση προϊόντων 

κρέατος και προϊόντων ψαριών πριν από την εισαγωγή κάθε αποστολής 

προϊόντων ψαριών και θαλασσινών.  

Τα ψάρια και τα θαλασσινά δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποίηση halal.  

Η νομοθεσία της AVA που σχετίζεται με την εισαγωγή ψαριών και 

προϊόντων θαλασσινών  εμπεριέχεται στο:  

1. Νόμο για τα θρεπτικά κρέατα και τα ψάρια  

2. Νόμο για την πώληση τροφίμων  

3. Κανονισμό για τα τρόφιμα  

 

Τα ψάρια και τα θαλασσινά μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα από 

οποιαδήποτε χώρα στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, για λόγους ασφάλειας των 

τροφίμων, η AVA παρακολουθεί στενά ορισμένα προϊόντα ψαριών και 

θαλασσινών που εισάγονται στη Σιγκαπούρη.  

Ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής ισχύουν για τα ακόλουθα θαλασσινά 

υψηλού κινδύνου:  
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 Απαγορεύεται η εισαγωγή για λόγους ασφαλείας των τροφίμων από το 

AVA, κατεψυγμένων ωμών στρείδιων, διατηρημένα με απλή ψύξη, 

μαγειρευτές γαρίδες / γαρίδες και παγωμένο κρέας καβουριών.  

 Τα ζωντανά στρείδια μπορούν να εισαχθούν μόνο από εγκεκριμένες 

χώρες. Περιλαμβάνουν: Τις  Ηνωμένες Πολιτείες, την  Αυστραλία, τον 

Καναδάς, την  Γαλλία και την  Ιρλανδία  

 Κάθε αποστολή ζωντανών / κατεψυγμένων στρειδιών, κατεψυγμένου 

κρέατος με συρραφή αίματος, κατεψυγμένων μαγειρεμένων γαρίδων ή 

κατεψυγμένου ωμού / μαγειρεμένου κρέατος καβουριού, πρέπει να 

συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής, το οποίο πιστοποιεί την υγεία των 

ζώων και την η ασφάλεια των τροφίμων  καθώς και ότι έχουν τηρηθεί  

οι απαιτήσεις  εισαγωγής της Σιγκαπούρης .  

 Κάθε αποστολή κατεψυγμένων στρειδιών, κατεψυγμένου κρέατος 

κυδωνιών, κατεψυγμένων μαγειρεμένων γαρίδων και κατεψυγμένου 

ωμού / μαγειρεμένου κρέατος καβουριού θα υπόκειται σε υποχρεωτικό 

έλεγχο από την AVA πριν από την πώληση.  

 Άλλοι τύποι εισαγωγών τροφίμων μπορούν επίσης να υποβληθούν σε 

επιθεώρηση από την AVA. Μπορεί να απαιτείται δειγματοληψία για 

εργαστηριακή ανάλυση.  

 Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Αρχής στη 

διεύθυνση:https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/food/bringing-

food-into-singapore-and-exporting/commercial-food  
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ζ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά. 

 

 Ορισμένοι τοπικοί εισαγωγείς ασχολούνται με την εισαγωγή ψαριών και 

θαλασσινών στη Σιγκαπούρη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 

εισαγωγείς έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς διανομής στον τομέα 

των τροφίμων. Μόνο ένας μικρός αριθμός εισαγωγέων έχει την 

εμπειρία και την ικανότητα να εισάγει ζώντα ψάρια και θαλασσινά στη 

Σιγκαπούρη. 

 Ο τομέας των λιανικών τροφίμων κατευθύνεται κυρίως από τις 

υπεραγορές, τα σούπερ μάρκετ τις λαϊκές αγορές και τα ιχθυοπωλεία. Ο 

τομέας των ιχθυοπωλείων και των λαϊκών αγορών έχει χαμηλή ζήτηση 

για ψάρια κρύου νερού και θαλασσινά. Οι ποσότητες και οι ποικιλίες 

ψαριών και θαλασσινών που μεταφέρονται από αυτά τα καταστήματα 

λιανικής διαφέρουν ανάλογα με την εποχική διαθεσιμότητα. Τα σούπερ 

μάρκετ τείνουν να μην διαθέτουν μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων 

ψαριών και θαλασσινών. Τα σούπερ μάρκετ που μεταφέρουν υψηλής 

ποιότητας προϊόντα ψαριών και θαλασσινών περιλαμβάνουν το 

Fairprice Finest, το Cold Storage, το Giant, το Medi-Ya και το Isetan.  

 Μερικές φορές υπάρχει λανθασμένη επισήμανση των ονομάτων των 

ψαριών λόγω έλλειψης εκπαίδευσης. Η αντιστοίχιση του επισημού 

ονόματος με το κοινό όνομα και την εικόνα θα βοηθούσε τους 

λιανοπωλητές να αναγνωρίσουν σωστά τα ψάρια. 
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Ζ.2 Ο τομέας των εστιατορίων.  

 

Ο τομέας απαιτεί υψηλό όγκο εισαγόμενων ψαριών και θαλασσινών 

ζεστού και κρύου νερού. Τα πλήρως εξοπλισμένα εστιατόρια 

οικογενειακού στιλ είναι το κύριο κανάλι διανομής ψαριών και θαλασσινών 

κρύου νερού. Σημαντικά κανάλια κατανάλωσης αποτελούν τα κινέζικα 

εστιατόρια υψηλού επιπέδου, τα εστιατόρια θαλασσινών και τα εστιατόρια 

ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών. Υπάρχουν εποχιακές απαιτήσεις με 

τη μέγιστη ζήτηση να εμφανίζεται κατά την περίοδο της Κινέζικης 

Πρωτοχρονιάς,  τις εταιρικές συγκεντρώσεις γύρω από στο τέλος του 

έτους και η σεζόν του Σεπτεμβρίου.  

 Η κύρια ζήτηση για ψάρια κρύου νερού και θαλασσινά είναι από τον 

τομέα των εστιατόριων υψηλών προδιαγραφών, για παράδειγμα, εκείνα 

που λειτουργούν στα πεντάστερα ξενοδοχεία όπως τα Marina Bay 

Sands, Ritz Carlton, St. Regis, Four Seasons κ.λπ. , τα υψηλής 

ποιότητας κινέζικα εστιατόρια, όπως το Jumbo Group of Seafood 

Restaurants, Long Beach, Palm Beach, Imperial Treasure Group of 

Restaurants και το Crystal Jade Group of Restaurants. Αυτά τα 

εστιατόρια προσπαθούν να προσφέρουν στους μεσαίου έως υψηλού 

εισοδήματος πελάτες τους εξαιρετικά ψάρια και αναζητούν συνεχώς 

ασυνήθιστα και εξωτικά προϊόντα ψαριών και θαλασσινών ( εποχιακά, 

περιορισμένης διαθεσιμότητας και ακριβά) για να δελεάσουν και να 

ενθουσιάσουν τους πελάτες τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής  

που είναι οι εορταστικοί μήνες από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο κάθε 

έτους, ειδικά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της σεληνιακής 

Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, και κατά τη διάρκεια της γαμήλιας περιόδου 

(ο ευοίωνος 8ος μήνας του κινεζικού ημερολογίου) που συνήθως πέφτει 

τον Σεπτέμβριο.  
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 Ένας μικρός αριθμός εστιατορίων δυτικής κουζίνας περιλαμβάνουν στα 

μενού τους ψάρια και θαλασσινά, προσφέρουν πιάτα που 

περιλαμβάνουν ψάρια και θαλασσινά, όπως φιλέτα ψαριών, αυγά 

ψαριών, καβούρια, αστακούς, γαρίδες και γαρίδες .  

 Ο τομέας των εστιατορίων χαμηλού επιπέδου, που αποτελείται κυρίως 

από μαγειρεία  και χαμηλού επιπέδου εστιατόρια και καφετέριες, απαιτεί 

υψηλούς όγκους τοπικών ψαριών και προϊόντα θαλασσινών χαμηλής 

ποιότητας.  
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Η ζήτηση του τομέα διαφέρει, ανάλογα με τους καταναλωτές-στόχους των 

καταστημάτων εξυπηρέτησης τροφίμων:  

 Ειδικά εστιατόρια ψαριών και θαλασσινών, όπως εκείνα που βρίσκονται 

σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων, όπως το Marina Bay Sands, το 

Ritz Carlton, το Shangri-La Hotel, W Το ξενοδοχείο, το Marriott κ.λπ. 

απαιτούν μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα και διατηρημένα με απλή 

ψύξη προϊόντα, καθώς και ζωντανά προϊόντα, ειδικά premium / 

εξωτικά προϊόντα, όπως αυγά ψαριών, καβούρια, στρείδια, μύδια, 

χτένια, abalone, αστακούς κ.λπ.  

 Κινέζικα εστιατόρια υψηλής ποιότητας και εστιατόρια υψηλών 

προδιαγραφών έχουν ζήτηση για προϊόντα θαλασσινών υψηλής 

ποιότητας, φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη. Οι περισσότερες 

εισαγωγές σολομού (νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα 

και καπνιστά), φιλέτα ψαριών, πέστροφα, γάδος, σκουμπρί και 

παρόμοια, διανέμονται σε αυτά τα εστιατόρια. Μια μεγάλη κινεζική 

ομάδα εστιατορίων όπως το Jumbo Seafood Group Restaurants 

προμηθεύεται απευθείας από τους παραγωγούς λόγω όγκου 

παραγγελιών. Αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούν επίσης θαλασσινά, όπως 

στρείδια, μύδια, αστακούς, χτένια, abalone, καβούρια, κ.λπ.. Λίγη 

ζήτηση υπάρχει για ψάρια κρύου νερού ή θαλασσινά όπως τσιπούρα, 

λαβράκι, καβούρια και στρείδια.  

 Η ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας ψαριών και θαλασσινών 

αυξάνεται κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Κινέζικη 

Πρωτοχρονιά όπου τέτοια προϊόντα έχουν μεγάλη ζήτηση. Γάμοι, 

εορτασμοί γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και άλλες ειδικές 

περιπτώσεις απαιτούν επίσης να συμπεριληφθούν στο μενού ακριβά 

πιάτα με ψάρι και θαλασσινά. 
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Ζ3. Προοπτικές ελληνικών προϊόντων ιχθυρών 

 

Οι έλληνες εξαγωγείς πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο στόχευσης 

κινέζικων εστιατορίων, εστιατορίων θαλασσινών και εστιατορίων 

ξενοδοχείων, διότι αυτοί είναι οι κύριοι χρήστες ψαριών κρύου νερού και 

προϊόντων θαλασσινών. Οι εξαγωγείς θα πρέπει να συμβουλευτούν την 

έκθεση του τομέα GAIN Hotel, Restaurants and Institution (HRI) της FAS 

Singapore για λεπτομερείς πληροφορίες.  

Τα ακόλουθα είναι σημεία που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από 

επίδοξους εξαγωγείς εφόσον σχεδιάζουν να εισέλθουν σε αυτήν την 

αγορά:  

 Ελέγξτε τι έχουν να προσφέρει η Ελλάδα, πώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα ψαριών και θαλασσινών στην αγορά 

της Σιγκαπούρης σε σύγκριση με παρόμοια εισαγόμενα προϊόντα / 

ανταγωνιστές, για παράδειγμα εκπαίδευση  των καταναλωτών ότι ο 

σολομός είναι άγριος, δεν εκτρέφεται όπως από άλλες χώρες.  

 Αποκτήστε πλήρη κατανόηση των αγοραστικών αναγκών και των 

κριτηρίων αγοράς των τοπικών χρηστών, προκειμένου να 

ανταποκριθείτε στις προσδοκίες τους (όπως η προτίμηση των 

καταναλωτών για φρέσκα θαλασσινά). Για παράδειγμα, σε κινέζικες 

εφαρμογές εστιατορίων υψηλού επιπέδου ή / και χρήστες.  

 Ανάπτυξη συνδέσμων με τοπικούς εισαγωγείς που στοχεύουν βασικά 

ξενοδοχεία, εστιατόρια υψηλών προδιαγραφών και μεγάλα 

εστιατόρια θαλασσινών που απαιτούν εισαγόμενα ψάρια και 

θαλασσινά. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τοπικών προμηθευτών 

υπηρεσιών τροφίμων που εισάγουν προϊόντα θαλασσινών υψηλής 

ποιότητας που προμηθεύουν κινέζικα και δυτικά εστιατόρια.  
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 Να είστε σε θέση να πληροίτε μια μικρότερη παραγγελία έναντι ενός 

φορτίου εμπορευματοκιβωτίων κατεψυγμένων.  

 Βελτιώστε την ευαισθητοποίηση και τη γνώση των τοπικών χρηστών 

και εισαγωγέων / τοπικών αντιπροσώπων για τα ελληνικά ψάρια και 

τα θαλασσινά, παρουσιάζοντας στον τομέα υπηρεσιών τροφίμων 

υψηλού επιπέδου τι έχουν να προσφέρουν οι εξαγωγείς όσον αφορά 

τα εξωτικά ψάρια και τα θαλασσινά για χρήση και εφαρμογή στις 

διάφορες κανάλια υπηρεσιών τροφίμων υψηλής ποιότητας. Αυτό θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ειδικών προσκεκλημένων Ελλήνων 

σεφ, οι οποίοι θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους σεφ 

σχετικά με τη γεύση και την ποιότητατων Ελληνικών ιχθυρών 

 Διεξαγάγετε τακτικές προσφορές με προωθητικές ενέργειες όπου  θα 

προωθούνται συγκεκριμένα θαλασσινά ειδικά κατά τη διάρκεια του 

έτους εορταστικές εποχές, σε συνεργασία με μεγάλα εστιατόρια του 

ξενοδοχείου και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εστιατόρια, ιδιαίτερα 

κινέζικα θαλασσινά και δυτικά εστιατόρια.  

 Συνδυάστε τις επιδείξεις σύζευξης κρασιού με προσφορές 

θαλασσινών. 

 Εξετάστε την προώθηση λιγότερο γνωστών ειδών ψαριών, 

συμπεριλαμβανομένου του κυπρίνου σε συνεργασία με μοναδικές 

συνταγές που αναπτύχθηκαν από διάσημους Σεφ  της Σιγκαπούρης.  

 Αξίζει να εξετάσουμε τη δυνατότητα προμήθειας ακριβών εδεσμάτων 

όπως το αυγοτάραχο Μεσολογγίου και το ελληνικής παραγωγής 

χαβιάρι καθόσον υπάρχει σημαντικό καταναλωτικό ενδιαφέρον για  

εκλεκτά προϊόντα ανεξαρτήτως τιμής. 
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Η. Παράρτημα   

 

Κυβερνητικές Ρυθμιστικές Αρχές 

Singapore Food Agency  

Ρυθμιστική Αρχή για το τμήμα εισαγωγών, εξαγωγών και εξαγωγών 

κρέατος, πουλερικών, προϊόντων και θαλασσινών Γραφείο Τροφίμων 

Σιγκαπούρης  

JEM Office Tower, 52 Jurong Gateway Road 

#14-01 

Singapore 608550 

Tel: (65) 6805 2871 (General Enquiries) 

Fax: (65) 6334 1831 

Website: www.sfa.gov.sg 

 

National Center of Food Science 

Singapore Food Agency 

Ελεγκτική Αρχή Τροφίμων: Τρόφιμα / Προϊόντα διατροφής, Άλλα, όπως 

Χημικά Μολυσματικά, Διατροφικά Συστατικά, Υπολείμματα Φαρμάκων, 

Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων κ.λπ. 

10 Perahu Road, 

Singapore 718837 

Tel: (65) 6805 2871 (General Enquiries) 

Fax: (65) 6334 1831 

Website: www.sfa.gov.sg 

 

Τελωνεία της Σιγκαπούρης - Singapore Customs 

Θέματα εμπορικής διευκόλυνσης και εφαρμογής εσόδων. 

55 Newton Road, 

#10-01 Revenue House 

Singapore 307987 

Tel: (65) 6355-2000 
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Fax: (65) 6250-8663 

Website: www.customs.gov.sg 

 

Health Sciences Authority of the Singapore, Ministry of Health:  

Αρχή για την προστασία και την προώθηση της εθνικής υγείας και 

ασφάλειας. 

11 Outram Road, Singapore 169078 

Tel: (65) 6213-0838 

Fax: (65) 6213-0749 

Email: HSA_Info@hsa.gov.sg 

Website: www.hsa.gov.sg 

 

The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) 

Ministry of Law 

Το Γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της Σιγκαπούρης 

1 Paya Lebar Link #11-03 

PLQ 1, Paya Lebar Quarter 

Singapore 408533 

Tel: (65) 6339-8616 

Fax: (65) 6339-0252 

Website: www.ipos.gov.sg 

Genetic Modification Advisory Committee (GMAC) 

GMAC Secretariat 

Συμβουλευτική Επιτροπή Γενετικής Τροποποίησης  

30 Biopolis Street 

#05-02 Matrix 

Singapore 138671 

Tel: (65) 6407-0515/0539 

Fax: (65) 6795-5073 

Email: info@gmac.sg 

Website: www.gmac.sg/ 
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