
Μετασχηματισμός  του τομέα λιανεμπορίου της Σιγκαπούρης (Retail 

ITM 2025) 

  

 Η Enterprise Singapore (EnterpriseSG) σε συνεργασία με βασικούς 

παράγοντες του κλάδου, συνδικάτα και άλλους κρατικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των Συμβουλίων Οικονομικής Ανάπτυξης (EDB),  

το Συμβούλιο Τουρισμού της Σιγκαπούρης (STB),  το Skills Future 

Singapore (SSG) και Workforce Singapore (WSG),  παρουσίασε πρόσφατα 

τον νέο  οδικό χάρτη για τον μετασχηματισμό του λιανεμπορίου ( Retail 

Industry Transformation Map 2025). Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην 

ενίσχυση της εικόνας της  Σιγκαπούρης ως παγκόσμιου οικονομικού 

κόμβου  με διεθνοποιημένο  τρόπο ζωής, συνδεδεμένη με νέες βιωματικές 

ιδέες και καινοτόμα προϊόντα. Περαιτέρω στόχοι αποτελούν αφενός η 

οικοδόμηση ενός πυρήνα με επώνυμα προϊόντα  από την  Σιγκαπούρη και  

αφετέρου η αναβάθμιση της  ποιότητας των θέσεων εργασίας  του 

εγχώριου εργατικού δυναμικού στον κλάδο.  

Τα πρώτα βήματα πραγματοποιήθηκαν το 2016 και είχαν 

επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και 

τεχνολογίας αυτοματισμού για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη 

μείωση της εξάρτησης από το ανθρώπινο δυναμικό. Από το 2018 έως το 

2021, πάνω από 7.000 ΜΜΕ έχουν  ενταχθεί σε έργα βελτίωσης της 

παραγωγικότητας. Σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας της πανδημικής κρίσης, 

από το 2021, 9 στις 10 ΜΜΕ στον τομέα του λιανικού εμπορίου έχουν 

υιοθετήσει προγράμματα ψηφιοποίησης, όπως  συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων, λογιστικής και ανθρώπινου δυναμικού ενώ 

εφαρμόστηκαν ευρέως συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων με στόχο να 

δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και μείωση της εξάρτησης από το 

ανθρώπινο δυναμικό. 

Μεγάλο μέρος των ΜΜΕ οδηγήθηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο για 

την αύξηση και τη διαφοροποίηση των εσόδων. Σε σύγκριση με  την προ-

COVID-19 περίοδο, το ποσοστό των διαδικτυακών πωλήσεων επί των 



συνολικών πωλήσεων για τον τομέα λιανικής έχει υπερδιπλασιαστεί, από 

περίπου 7% το 2019 σε 19% το 2022. 

Οι στρατηγικές του Retail ITM 2025  περιλαμβάνουν την  αναζήτηση 

νέων εμπειριών για τους καταναλωτές  λαμβάνοντας υπόψη και την  

στροφή προς το ψηφιακό λιανικό εμπόριο το οποίο επιταχύνθηκε λόγω της 

πανδημίας του  COVID-19.  Σε συνδυασμό με την αύξηση των 

καταναλωτών της μεσαίας τάξης στην  ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ασίας, 

και  τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα για την αναζωογόνηση του 

κλάδου, ο τομέας του λιανικού εμπορίου είναι έτοιμος για περαιτέρω 

ανάπτυξη και μετασχηματισμό.  

Σύμφωνα με την EnterpriseSG το Retail ITM 2025 θα επικεντρωθεί στις  

εξής τέσσερις στρατηγικές:  

1. Την δημιουργία παγκόσμιων σημάτων από εταιρείες της 

Σιγκαπούρης. Το EnterpriseSG θα συνεργαστεί με πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου για να παρέχει πρόσβαση στις ΜΜΕ της 

Σιγκαπούρης σε παγκόσμιες και περιφερειακές ψηφιακές αγορές 

B2C. Αυτό θα τους επιτρέψει να δοκιμαστούν και να εισέρθουν σε  

νέες αγορές, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη σε θέματα 

μάρκετινγκ και επέκτασης πέρα από την ευρύτερη περιοχή. Για 

παράδειγμα, η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου  Lazada υποστηρίζει 

τις εταιρείες να ενσωματώσουν εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου και 

επεκτείνει τις συμβουλευτικές τις υπηρεσίες και την εκπαίδευση 

σχετικά με το branding, το μάρκετινγκ, και  logistics στη 

Νοτιοανατολική Ασία. Το EnterpriseSG θα συνεχίσει να εργάζεται με 

περισσότερους παρόχους διαδικυακών πλατφόρμων εμπορίου για να 

επιτρέψουν στους  τοπικούς λιανοπωλητές να έχουν πρόσβαση σε 

νέους πελάτες και αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία και πέραν αυτής. 

Για να ενισχύσει τη θέση της επωνυμίας των προϊόντων της 

Σιγκαπούρης διεθνώς, η EnterpriseSG θα συνεργαστεί με την STB 



για την προώθηση και την προβολή υποσχόμενων εμπορικών 

σημάτων στο εξωτερικό.   

2. Αναζωογόνηση του λιανεμπορίου δημιουργώντας νέες 

βιωματικές ιδέες και καινοτομίες με  παροχή μοναδικών  εμπειριών 

στα κατάστηματα, που συμπληρώνονται από τη προσέλκυση των 

πελατών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Τα εμβληματικά 

καταστήματα διεθνών οίκων μόδας  που προσφέρουν νέες ή 

βελτιωμένες εμπειρίες είναι σημαντικό να συνεχίσουν να 

προσελκύουν τοπικούς και παγκόσμιους καταναλωτές. Για 

παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2022,  η εταιρεία κοσμημάτων B.P. de 

Silva λάνσαρε  στο μεγαλύτερο εμπορικό της κατάστημα λιανικής, 

ειδικούς χώρους για βιωματικά σημεία επαφής, όπως ένα 

αποκλειστικό Drawing Room που επιτρέπει στους πελάτες να ζήσουν 

από πρώτο χέρι την διαδικασία σχεδιασμού κοσμημάτων κατά 

παραγγελία εξατομικεύοντας τα σχέδιά τους.  Το ανανεωμένο ITM 

ενθαρρύνει επίσης τους λιανοπωλητές να εμβαθύνουν στην  

καινοτομία για να διαφοροποιηθούν από τους παγκόσμιους 

ανταγωνιστές. Για παράδειγμα, Το EnterpriseSG έχει διαθέσει 

πρόσθετους πόρους σε κέντρα όπως το Κέντρο Τεχνολογίας 

Καταναλωτικών Χημικών του Πολυτεχνείου (Polytechnic’s Consumer 

Chemicals Technology Centre  - CCTC) για την υποστήριξη 

περισσότερων ΜΜΕ στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων 

στον κλάδο των καλλυντικών  και της προσωπικής περιποίησης.  

3. Ενίσχυση της θέσης της Σιγκαπούρης ως σύγχρονου 

διεθνοποιημένου  κόμβου  μόδας. Πολλές παγκοσμίου φήμης 

εταιρείες μόδας  έχουν επιλέξει τη Σιγκαπούρη ως βάση τους στη 

Νοτιοανατολική Ασία για να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση 

στην περιοχή και  να πειραματιστούν με νέες ιδέες και προϊόντα 

λιανικής. Η προώθηση συνεργασιών παγκόσμιων επωνυμιών και 

τοπικών εταιρειών είναι ένα άλλο μέσο για να αναδειχτεί  η τοπική 

επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, η 

EnterpriseSG έχει διευκολύνει την αδειοδότηση συνεργασιών μεταξύ 



παγκόσμιων εμπορικών σημάτων όπως η Klosh και  Αυστραλιανή 

μάρκα Cotton On και τοπικών λιανοπωλητών . 

4. Ενίσχυση του μετασχηματισμού  των θέσεων εργασίας και  

των δεξιοτήτων και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 

για  το εργατικό δυναμικό. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς 

προσπάθειες στην αυτοματοποίηση των χειρωνακτικών εργασιών και 

ο εξορθολογισμός των λειτουργιών υποστήριξης, θα βοηθήσουν 

στην μείωση της εξάρτησης των εταιρειών από ξένο εργατικό 

δυναμικό. Κυβερνητικές υπηρεσίες όπως οι EnterpriseSG, WSG και 

SSG θα υποστηρίξουν τις εταιρείες  στο να αναβαθμίσουν τους 

εργαζομένους σε αναδυόμενες υπηρεσίες λιανικής, όπως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το  ψηφιακό μάρκετινγκ, τις αναλύσεις 

δεδομένων, την διαχείριση επωνυμίας και την σχεδιαση προϊόντων. 

Θα υπάρξουν επίσης προγράμματα κατάρτισης για να βοηθήσουν 

τους υφιστάμενους και τους νεοεισερχόμενους στο εργατικό 

δυναμικό να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες για να υποστηρίξουν 

τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, προγράμματα 

μετάβασης σε νέες θέσεις εργασίας  που καλύπτουν τον κλάδο 

λιανικής θα υποστηρίξουν άτομα που βρίσκονται στο μέσο της  

επαγγελματικής σταδιοδρομίας  τους στο να αναπτύξουν τις 

δεξιότητές τους και να προχωρήσουν σε νέες επαγγέλματα στον 

τομέα του λιανικού εμπορίου, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν 

καλύτερες προοπτικές και ευκαιρίες για εξέλιξη.  

                                                           


