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Θέμα: << Η επέκταση του δευτερογενούς τομέα της 

Σιγκαπούρης επηρεάζεται από την παγκόσμια αύξηση στις 

τιμές των πρώτων υλών >>  

 

 Ο δευτερογενής τομέας  της Σιγκαπούρης συνεχίζει  να 

επεκτείνεται, παρόλο που οι πιέσεις  εξαιτίας της κατακόρυφης  

ανόδου  του κόστους εντείνονται για τις τοπικές εταιρείες, ιδιαίτερα 

στον κλάδο των ηλεκτρονικών.  

Συνολικά, ο μεταποιητικός τομέας έχει πλέον καταγράψει 16 

μήνες συνεχούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Ινστιτούτου Αγοράς και Διαχείρισης Υλικών της Σιγκαπούρης 

(Singapore Institute of Purchasing and Materials Management  - 

SIPMM) που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 2 Νοεμβρίου. Ο δείκτης  

Οκτωβρίου των Υπευθύνων Προμηθειών (Purchasing Managers' 

Index  - PMI) παρέμεινε αμετάβλητος  - από τον προηγούμενο μήνα 

στο 50,8. 

Η τρέχουσα στασιμότητα του δείκτη αποδίδετε στους  

βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε βασικές παραμέτρους όπως 

αυτές των νέων παραγγελιών,  των εξαγωγών και  της 

εργοστασιακής παραγωγής, αν και παράμετροι όπως αυτές των 
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αποθεμάτων, της απασχόλησης και των παραδόσεων των 

προμηθευτών αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό.  

Οικονομολόγοι της  OCBC Bank,  σημειώνουν ότι αν και η 

συνεχής επέκταση του μεταποιητικού τομέα είναι ενθαρρυντική, 

ωστόσο οι πιέσεις κόστους αυξάνονται στους τοπικούς 

κατασκευαστές, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρονικών. Οι πιέσεις 

κόστους στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών, αλλά και 

γενικότερα του δευτερογενή τομέα, συνδέονται με τις αυξανόμενες 

τιμές εισροών ηλεκτρονικών υλικών και εξαρτημάτων, με τις 

ελλείψεις σε τσιπ ημιαγωγών να διαταράσσουν  τις αλυσίδες 

εφοδιασμού. Η αύξηση της τιμής των εισροών προκύπτει είτε από τα 

υψηλότερα έξοδα αποστολής ή/και στις διαταραχές της αλυσίδας 

εφοδιασμού που έχουν συμβάλει σε ελλείψεις εξαρτημάτων και 

συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Οι διαταραχές της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που προκλήθηκαν από τις παγκόσμιες ελλείψεις 

ημιαγωγών, όσο και στις καθυστερήσεις στα  ναυτιλιακά 

χρονοδιαγράμματα λόγω συμφόρησης των λιμανιών και έλλειψης 

εμπορευματοκιβωτίων έχουν εκτινάξει το κόστος μεταφοράς. Οι 

πιέσεις κόστους επιδεινώνονται περαιτέρω από τις υψηλότερες τιμές 

του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίες αναπόφευκτα 

ωθούν ανοδικά τα τέλη μεταφοράς και παράδοσης. Όμως αυτές 

φαίνεται να απορροφώνται μέχρι στιγμής από την αυξημένη ζήτηση 

της εορταστικής περιόδου του τέλους του έτους.  

 Οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας επιδεινώθηκαν 

περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των συνεχιζόμενων 

ελλείψεων ηλεκτρικού ρεύματος στην Κίνα και των περιορισμών που 

σχετίζονται με την  αναζωπύρωση της πανδημίας. Οι διακοπές και οι 

ελλείψεις εξαρτημάτων στην Ασία φαίνεται να δημιουργούν 

αναταράξεις στα περιφερειακά κέντρα παραγωγής, 
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συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης. Ο δευτερογενής τομέας 

αντιπροσωπεύει περίπου το 21 %  του Α.Ε.Π. της Σιγκαπούρης  
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