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W rankingu Doing Business 

2017 Singapur uplasował się 

na 2. miejscu jako jeden z 

najbardziej przyjaznych dla 

biznesu krajów na świecie 

 

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Singapuru 

Wskaźnik Jedn. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 

PKB % r/r 15,2 6,2 3,9 5,0 3,6 1,9 2,0 2,2 

PKB per capita (PPP) USD 70647 75013 77429 81287 84594 86128 87855 90724 

Inflacja CPI % r/r 2,8 5,2 4,6 2,4 1,0 -0,5 -0,5 1,1 

Import % r/r 18,3 5,4 0,2 2,7 0,9 3,2 -0,9 3,1 

Eksport % r/r 18,6 6,5 0,1 3,8 2,4 2,0 1,3 3,2 

Rachunek obrotów bieżących % PKB 23,4 22,1 17,4 16,9 19,7 18,1 19,0 20,1 

Stopa bezrobocia % 2,2 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,1 2,1 

Nadwyżka budżetowa % PKB 6,0 8,7 7,9 6,6 5,5 3,7 3,3 1,7 

Dług publiczny % PKB 97,0 101,0 105,7 102,2 97,9 103,2 112,0 112,0 

Źródło: MFW, PKO Bank Polski 

 

W 2016 roku tempo wzrostu PKB Singapuru lekko wzrosło do 2,0% r/r z 1,9% r/r w 2015 roku, 

pomimo spowolnienia gospodarki Chin - będących głównym partnerem handlowym Singapuru.  

W 2017 roku przewidywane jest niewielkie dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego 

Singapuru do 2,2% r/r. 

 

Singapur jest wysoko rozwiniętą gospodarką rynkową i jednym z najbogatszych krajów Azji (należy 

do „azjatyckich tygrysów”), działającą w wolnym od korupcji środowisku, przy efektywnej 

administracji, przejrzystych procedurach oraz w warunkach stabilności i przewidywalności 

politycznej. Czynniki te sprawiły, że w rankingu Doing Business 2017 Singapur uplasował się 

na 2. miejscu jako jeden z najbardziej przyjaznych dla biznesu krajów na świecie. 

 

Głównymi gałęziami gospodarki Singapuru są: handel (regionalny hub handlowy dla krajów Azji 

– zwłaszcza państw Azji Południowo-Wschodniej), usługi biznesowe i finansowe, przemysł 

elektroniczny, branża IT oraz telekomunikacja, przemysł chemiczny, stoczniowy, maszynowy, 

przetwórstwo ropy naftowej, transport, budownictwo oraz turystyka. 

 

 W 2016 roku tempo wzrostu PKB Singapuru lekko wzrosło do 2,0% r/r z 1,9% r/r 

w 2015 roku. W 2017 roku przewidywane jest niewielkie dalsze przyspieszenie wzrostu 

gospodarczego do 2,2% r/r. 

 Od 2012 roku obserwowany był w Singapurze spadek wskaźnika średniorocznej inflacji, 

a w latach 2015-2016 zanotowano przejściowo deflację po -0,5% r/r. Według prognoz 

MFW w 2017 roku nastąpi powrót inflacji i wskaźnik CPI wyniesie 1,1% r/r. 

 W 2017 roku prawdopodobny jest powrót do wzrostów importu i eksportu Singapuru 

do 3,1% r/r i 3,2% r/r z odpowiednio spadków -0,5% r/r i -0,9% r/r w 2016 roku. 

 W całym 2016 roku Singapur zajmował 38. miejsce w polskim eksporcie (z udziałem 

0,31% w eksporcie ogółem) oraz 33. miejsce w imporcie z Polski (0,34% importu ogółem). 

 W całym 2016 roku polski eksport do Singapuru osiągnął poziom 568,6 mln EUR, 

obniżając się o 27,9% r/r. 

 Polski import z Singapuru wyniósł w całym 2016 roku 607,5 mln EUR i był niższy o 43,4% 

w skali roku. 

 W 2015 roku napływ polskich FDI do Singapuru osiągnął 1,1 mln EUR, stanowiąc 0,04% 

napływu polskich FDI ogółem. Stan polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

w Singapurze w 2015 roku wyniósł 88,8 mln EUR i było to 0,4% stanu polskich FDI 

ogółem. Stan singapurskich FDI w Polsce w 2015 roku był niższy i osiągnął 16,8 mln EUR, 

stanowiąc 0,01% całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 

 Sytuacja na singapurskim rynku pracy jest korzystna i od 2010 roku poziom stopy 

bezrobocia kształtuje się blisko 2%. Prognozy MFW wskazują na utrzymanie podobnej 

wartości indeksu także w 2017 roku. 

 Główna stopa procentowa singapurskiego banku centralnego wynosiła w końcu kwietnia 

2017 roku 0,45%.  

 W 2017 roku oczekiwane jest osłabienie nadwyżki budżetowej, która w relacji do PKB 

wyniesie 1,7% wobec 3,3% PKB w 2016 roku oraz 3,7% PKB zanotowanych w 2015 roku. 

 Według prognoz MFW w 2017 roku dług publiczny utrzyma się na wysokim poziomie 

112,0% PKB, takim samym jak w 2016 roku wobec 103,2% PKB w 2015 roku. 
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Od 2012 roku obserwowany był w Singapurze spadek wskaźnika średniorocznej inflacji, a w latach 

2015-2016 zanotowano przejściowo deflację po -0,5% r/r. Według prognoz MFW w 2017 roku 

nastąpi powrót inflacji i wskaźnik CPI wyniesie 1,1% r/r, pozostając poniżej średnioterminowego 

celu inflacyjnego banku centralnego (2,0%). 

 

W 2017 roku prawdopodobny jest powrót do wzrostów importu i eksportu Singapuru do  

3,1% r/r i 3,2% r/r z odpowiednio spadków -0,5% r/r i -0,9% r/r w 2016 roku wobec wzrostów  

o 3,2% r/r i o 2,0% r/r odnotowanych w 2015 roku. Oczekiwany jest lekki stopniowy wzrost 

nadwyżki na rachunku obrotów bieżących do 20,1% PKB w 2017roku z 19,0% w 2016 roku oraz 

z 18,1% PKB w 2015 roku. 

 

W całym 2016 roku Singapur zajmował 38. miejsce w polskim eksporcie (z udziałem 0,31% w 

eksporcie ogółem) oraz 33. miejsce w imporcie z Polski (0,34% importu ogółem). 

 

W całym 2016 roku polski eksport do Singapuru osiągnął poziom 568,6 mln EUR, obniżając się 

o 27,9% r/r. 

 

W strukturze towarowej polskiego eksportu do Singapuru w całym 2016 roku największy udział 

miały grupy towarów: maszyny i urządzenia transportowe (64,4%), towary przemysłowe 

klasyfikowane według surowca (23,2%), chemikalia i produkty pochodne (5,9%) oraz wyroby różne 

(4,3%). 

 

Polskimi hitami eksportowymi do Singapuru są: latarniowce i statki pożarnicze, silniki 

turboodrzutowe oraz miedź rafinowana. 

 

Według bazy danych Insigos Ministerstwa Rozwoju 906 polskich firm eksportuje do Singapuru. 

 

Polski import z Singapuru osiągnął w całym 2016 roku 607,5 mln EUR i był niższy o 43,4% 

w skali roku. 

 

W strukturze polskiego importu z Singapuru dominowały grupy towarów: maszyny i urządzenia 

transportowe (65,4%), chemikalia i produkty pochodne (27,6%) oraz wyroby różne (6,4%). 

 

W 2015 roku napływ polskich FDI do Singapuru osiągnął 1,1 mln EUR, stanowiąc 0,04% napływu 

polskich FDI ogółem. Stan polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Singapurze 

w 2015 roku wyniósł 88,8 mln EUR i było to 0,4% stanu polskich FDI ogółem. Natomiast stan 

singapurskich FDI w Polsce w 2015 roku był niższy i osiągnął 16,8 mln EUR, stanowiąc 0,01% 

całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. 

 

Sytuacja na singapurskim rynku pracy jest korzystna i od 2010 roku poziom stopy bezrobocia 

kształtuje się blisko 2%. Prognozy MFW wskazują na utrzymanie podobnej wartości indeksu 

także w 2017 roku. 

 

Główna stopa procentowa singapurskiego banku centralnego wynosiła w końcu kwietnia 2017 

roku 0,45%. 

 

W 2017 roku oczekiwane jest osłabienie nadwyżki budżetowej, która w relacji do PKB wyniesie 

1,7% wobec 3,3% PKB w 2016 roku oraz 3,7% PKB zanotowanych w 2015 roku. Według prognoz 

MFW w 2017 roku dług publiczny utrzyma się na wysokim poziomie 112,0% PKB, takim samym 

jak w 2016 roku wobec 103,2% PKB w 2015 roku. 

 

 

 

Opracowano na podstawie: GUS, mas.gov.sg, MFW, Ministerstwo Rozwoju, NBP, singapur.msz.gov.pl, tradingeconomics.com  

Struktura polskiego eksportu 

do Singapuru (I-XII.2016) 

 
Źródło: GUS, PKO Bank Polski. 

 

Struktura polskiego importu z Singapuru 

(I-XII.2016) 

 
Źródło: GUS, PKO Bank Polski.  

 

Stan polskich FDI w Singapurze 

i singapurskich FDI w Polsce 

 
Źródło: NBP, PKO Bank Polski. 
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DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH 
PKO Bank Polski S.A. 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

DSM@pkobp.pl 
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