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Przedmowa
Singapur jest najbardziej stabilnym paƒstwem Azji Po∏udniowo-Wschodniej, zalicza-
nym do tzw. tygrysów azjatyckich.  Rozkwit gospodarki kraju w ciàgu ostatnich dwu-
dziestu lat, charakteryzujàcy si´ Êrednio 5-10% rocznym wzrostem, zawdzi´cza si´
rzàdom Lee Kuan Yew. Wysoko rozwini´ty jest przemys∏ elektroniczny, chemiczny,
farmaceutyczny, maszynowy, stoczniowy, odzie˝owy, cementowy. Singapur to rów-
nie˝ wielkie azjatyckie centrum finansowe, bankowe –  170 banków (w tym 120 za-
granicznych), handlowe (us∏ugi wytwarzajà 62% produktu krajowego brutto) oraz
nowoczesne centrum naukowe.
Kraj posiada najwi´kszà w Êwiecie gie∏d´ kauczuku, cyny, przypraw korzennych. 
Singapur jest trzecim, co do wielkoÊci w Êwiecie (po Rotterdamie i Houston), centrum
rafinacji ropy naftowej (ok. 55 mln ton rocznie). W Singapurze istnieje wielki prze∏a-
dunkowy port morski (drugi po Rotterdamie w Êwiecie), obs∏ugujàcy ok. 40 tys. stat-
ków rocznie, wolnoc∏owy port tranzytowy i tzw. tania bandera (flota handlowa o no-
ÊnoÊci ok. 15 mln DWT). Du˝e znaczenie ma równie˝ turystyka (ponad 6 mln goÊci
rocznie, wp∏ywy z turystyki to ok.10 mld dol.). Rolnictwo i rybo∏ówstwo wyst´puje
w stopniu marginalnym, gdy˝ ca∏a ˝ywnoÊç pochodzi z importu.  
Singapur jest najwi´kszym partnerem Polski z Azji Po∏udniowo-Wschodniej, z którym
wzrasta stale wymiana handlowa, chocia˝ poziom konkurencyjnoÊci polskiego eks-
portu na tym rynku jest niski. Potrzebne sà dalsze intensywne dzia∏ania promocyjne
zmierzajàce do wprowadzenia na rynek singapurski nowych asortymentów produk-
tów, przy jednoczesnym wspieraniu przedsi´biorstw, które ju˝ prowadzà wymian´
towarowà z tym krajem. Wed∏ug wst´pnych danych za I pó∏rocze 2006 roku dynami-
ka polskiego eksportu wynios∏a ponad 60%. Charakterystycznà tendencjà jest ukie-
runkowanie na nowe kategorie towarów i aktywnoÊç w poszukiwaniu kontaktów.
Redaktorzy niniejszego opracowania majà nadziej´, ˝e pomo˝e ono, wraz z cyklem
szkoleƒ,  lepiej poznaç ten rynek i u∏atwi podj´cie decyzji o nawiàzaniu wspó∏pracy
z Singapurem.
Redakcja  „Przewodnika”, który s∏u˝y jako nieodp∏atna pomoc szkoleniowa w cyklu
zaj´ç w ramach projektu PARP „Wsparcie rozwoju polskiego eksportu” serdecznie
dzi´kuje za udost´pnienie materia∏ów i danych statystycznych kierownictwu i pra-
cownikom Departamentu Mi´dzynarodowych Stosunków Dwustronnych Minister-
stwa Gospodarki, Ambasadzie w Warszawie, Ambasadzie Polski w Singapurze oraz
Instytutowi Koniunktur i Cen Ministerstwa Gospodarki.
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1. Informacje ogólne o kraju

1.1 Podstawowe informacje

Republika Singapuru le˝y w po∏udniowo-
wschodniej Azji, na wyspie Singapur 
i innych mniejszych, przybrze˝nych
wysepkach, pomi´dzy Malezjà 
a Indonezjà.
Strefa czasowa: UTC +8.
Numer kierunkowy: 0065.
Podzia∏ administracyjny
Brak podzia∏u administracyjnego kraju.
Waluta: dolar singapurski kod waluty: SGD
kurs: 1 USD – 1.573 SGD 
kurs:1 PLN – 0.509 SGD

Cz∏onkostwo w organizacjach mi´dzynarodowych:
● WTO (World Trade Organization) – Âwiatowa Organizacja Handlu, 
● ONZ  – Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz wyspecjalizowane

organizacje systemu Narodów Zjednoczonych,
● FAO  (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

– Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wy˝ywienia i Rolnictwa, 
● UNIDO (UN Industrial Development Organization) 

– Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemys∏owego, 
● IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) 

– Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, 
zwany Bankiem Âwiatowym (The Word Bank), 

● IDA (International Development Association) 
– Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (organ wspomagajàcy IBRD), 

● IMF (International Monetary Fund) 
– Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy, 

● ILO (International Labour Organization) 
– Mi´dzynarodowa Organizacja Pracy, 

● WHO (World Health Organization) – Âwiatowa Organizacja Zdrowia, 
● IAEA (International Atomic Energy Agency) 

– Mi´dzynarodowa Agencja Atomowa, 
● IFC (International Finance Corporation) 

– Mi´dzynarodowe Towarzystwo Finansowe, 
● IFAD (International Fund for Agricultural Development) 

– Mi´dzynarodowy Fundusz ds. Rozwoju Rolnictwa, 
● IMO (International Maritime Organization) 

– Mi´dzynarodowa Organizacja Morska, 
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● ITU (International Telecommunication Union) 
– Mi´dzynarodowy Zwiàzek Telekomunikacyjny, 

● IATA (International Air Transport Association) 
– Zrzeszenie Mi´dzynarodowego Transportu Lotniczego, 

● Singapur posiada status obserwatora w Komisji Handlu OECD 
(ang. Organization for Economic Cooperation and Development) 
– Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju.

1.2 LudnoÊç, religia i j´zyk 

LudnoÊç

Singapur jest krajem, w którym Chiƒczycy stanowià – 76,3% (2.621 tys.),  Malajowie
–13,8%  (473,6 tys.), Hindusi – 8,2% (283,8 tys.), inni – 1,7% (58,8 tys.). 
Liczba mieszkaƒców Singapuru wynosi 4,185 mln (2003 r.), w tym stali rezydenci:
3,437 mln.
Ârednia g´stoÊç zaludnienia wynosi 6 osób na 1 km2 (w Polsce 123 osoby/km2).
Kobiety stanowià 51% ogó∏u ludnoÊci, m´˝czyêni 49%. Ârednia d∏ugoÊç ˝ycia
m´˝czyzny to 76,9lat, kobiety 80,9 lat. LudnoÊç miejska stanowi 100% ludnoÊci
Singapuru. 
Spo∏eczeƒstwo Singapuru jest zamo˝ne, dobrze wykszta∏cone. 

J´zyk

J´zykami urz´dowymi sà: angielski, mandaryƒski, malajski, tamilski.

Religia

WÊród wierzàcych mieszkaƒców Singapuru buddyÊci stanowià 51%, muzu∏manie
14,9%, chrzeÊcijanie 14,6%, wyznawcy hinduizmu 4%, inne religie 0,6%, bezwyzna-
niowi 14,9%.

1.3 Klimat, warunki geograficzne i bogactwa naturalne

Klimat

Klimat równikowy, tropikalny, goràcy, wilgotny. Na pogod´ du˝y wp∏yw majà dwa
okresy: sezon monsunowy od grudnia do marca i od czerwca do wrzeÊnia. Mi´dzy ni-
mi cz´sto wyst´pujà burze i krótkie, ale intensywne opady deszczu.
Ârednia temperatura powietrza w stolicy kraju wynosi: w styczniu oko∏o 26oC, w lip-
cu oko∏o 27oC.
Ârednie opady dla stolicy kraju wynoszà: w styczniu 252 mm, w lipcu 169 mm.
Ârednia temperatura w kraju nigdy nie spada poni˝ej 20oC, nawet w nocy, a w dzieƒ
osiàga oko∏o 30oC 
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Warunki geograficzne

Powierzchnia wyspy jest nizinna, jedynie centrum ma charakter wy˝ynny.
Najwy˝szym wzniesieniem w kraju jest Bukit Timah – 166 m n.p.m.
Wykorzystanie ziemi:

● 8% – ziemie uprawne,
● 5% – zaroÊla i lasy,
● 87% inne.

Bogactwa naturalne

Singapur nie posiada bogactw naturalnych.

1.4 Polityka

Ustrój polityczny 

Singapur nazywa si´ konfucjaƒskim paƒstwem dobrobytu (Confucjan welfare state)
czy te˝ paƒstwem dobrobytu opartym na domostwach (household economy welfare
state). Obecny sprawnie dzia∏ajàcy mechanizm paƒstwowy z zasobnym spo∏eczeƒ-
stwem zawdzi´cza si´ Lee Kuan Yew, twórcy niepodleg∏ego Singapuru i jego wielolet-
niemu przywódcy. Jako cechy charakterystyczne tego paƒstwa wymienia si´ solida-
ryzm – ale bez równoÊci, urzeczywistnianie zasady subsydiarnoÊci oraz polityka lese-
feryzmu w gospodarce. 

Singapur jest republikà parlamentarnà. G∏owà paƒstwa jest prezydent wybierany
w wyborach powszechnych na 6-letnià kadencj´. Obecnie prezydentem Singapuru
jest Sellapan Rama Nathan. 

W∏adza ustawodawcza nale˝y do 1-izbowego parlamentu sk∏adajàcego si´ z 84 cz∏on-
ków wybieranych na 5 letnià kadencj´, któremu przewodzi prezydent.

W∏adz´ wykonawczà sprawuje rzàd z premierem na czele mianowanym przez prezy-
denta. Premierem Singapuru jest Lee Hsien Loong.  

Na singapurskiej scenie politycznej dominuje Partia Akcji Ludowej, a – pomimo istnie-
nia wielopartyjnych i konkurencyjnych wyborów – ugrupowania opozycyjne majà k∏o-
poty z zaistnieniem w parlamencie. 

Konflikty zewn´trzne 

Singapur prowadzi∏ spór z Malezjà o dwie wyspy, który zakoƒczy∏ si´ podpisaniem po-
rozumienia na korzyÊç Singapuru. Ugoda ta ma ogromne znaczenie w relacjach male-
zyjsko-singapurskich i jest ona efektem staraƒ obu rzàdów, które dà˝àc do rozwiàza-
nia konfliktu, wykaza∏y si´ daleko idàcà wolà politycznà i ch´cià wspó∏pracy, a tak˝e
umiej´tnoÊcià poszukiwania kompromisu nawet w najbardziej spornych kwestiach. 
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2. Gospodarka

2.1 Informacje ogólne o gospodarce

Podstawowe produkty rolne, przemys∏owe i surowce kopalne

Singapur jest jednym z najlepiej rozwini´tych i najbogatszych krajów Azji.
W hodowli dominuje drób, ma∏e znaczenie ma rybo∏ówstwo.
Singapur nale˝y do grona „Azjatyckich tygrysów”. Jest krajem, który bardzo szybko
osiàgnà∏ znaczny wzrost gospodarczy. Gospodarka kraju oparta jest na handlu, trans-
porcie, przemyÊle i us∏ugach finansowych. Wszystkie surowce sà importowane, na-
wet s∏odka woda.

G∏ówne ga∏´zie gospodarki:

przemys∏ elektroniczny, chemiczny, stoczniowy, maszynowy, przetwórstwo ropy naf-
towej, przetwórstwo rolno-spo˝ywcze, us∏ugi finansowe, handel, transport, budow-
nictwo, turystyka.

G∏ówne towary eksportowe: 

wyroby przemys∏u elektronicznego, urzàdzenia mechaniczne i elektryczne, produkty
chemiczne i tworzywa sztuczne, paliwa mineralne.

2.2 Koniunktura gospodarcza w Singapurze w III kwartale 2005 r. 

Wzrost PKB – 7,0%
PKB – 98 miliardów USD
PKB na 1 mieszkaƒca – 27 800 USD
Stopa inflacji – 0,4 % 
Stopa bezrobocia – 2,9%
Kurs walutowy SGD za 1 USD (Êrednia okresowa) – 1,6757
W III kwartale 2005 roku tempo wzrostu gospodarczego Singapuru wynios∏o 7,0%,
w porównaniu do 5,4% wzrostu zanotowanego w kwartale poprzednim. Dynamika
wzrostu gospodarczego mierzona rocznie kwarta∏ do kwarta∏u wynios∏a 7,1%, co
oznacza spadek w porównaniu do 19% wzrostu zanotowanego w drugim kwartale. 
Dla Azji Po∏udniowo-Wschodniej na najbli˝sze lata przewiduje si´ spowolnienie
wzrostu gospodarczego. Jako g∏ówne przyczyny spowolnienia wzrostu podaje si´:
spadek wartoÊci waluty USA, brak dostatecznej wiedzy, kiedy i jak wysoko wzroÊnie
wartoÊç USD, sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie i tendencja do przegrzania
chiƒskiej gospodarki.
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Sektor 2004 III kw. 2004 III kw. 2005
Zmiana procentowa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego

OGÓ¸EM 8,4 7,2 7,0

Sektor produkcyjny 9,9 7,1 10,8

Przemys∏ wytwórczy 13,9 11,2 13,2

Budownictwo -6,5 -11,4 0,5

Sektor us∏ugowy 7,5 6,9 5,5

Sprzeda˝ hurt. i detal. 14,6 15,6 8,0

Hotele i restauracje 12,4 9,2 4,1

Transport i komunikacja 9,1 9,0 4,6

Us∏ugi finansowe 6,0 2,9 7,0

Us∏ugi biznesowe 2,2 1,4 5,5

èród∏o: Singapore Department of Statistics

èród∏a wzrostu

W III kwartale 2004 roku popyt ca∏kowity wzrós∏ o 8,7%, w porównaniu do 6,8%
wzrostu zanotowanego w III kwartale 2004 roku. Spowodowane to by∏o zwi´ksze-
niem zarówno popytu zagranicznego jak i wewn´trznego. Dynamika wzrostu popytu
zagranicznego wynios∏a 11% w porównaniu do 9,6 % wzrostu notowanego kwarta∏
wczeÊniej. Rozwija∏ si´ dynamicznie eksport towarów i us∏ug, wzrós∏ sektor biome-
dyczny. Motorem rozwoju sektora us∏ug w okresie sprawozdawczym by∏y us∏ugi fi-
nansowe. Singapur utrzyma∏ pozycj´ jednego z g∏ównych w´z∏ów transportowych
w regionie Azji P∏d.-Wsch.
W III kw. 2004 r. i w II kw. 2005 r. wzrost popytu wewn´trznego wyniós∏ 1,1%, w po-
równaniu do 1,6% spadku zanotowanego w poprzedzajàcym okresie trzymiesi´cz-
nym.  Konsumpcja prywatna zanotowa∏a ni˝szy – 1,7% wzrost w porównaniu do
2,2% notowanych w kwartale poprzednim. 

2.3 Charakterystyka g∏ównych sektorów gospodarki

Rolnictwo

Rolnictwo w Singapurze jest bardzo s∏abo rozwini´te i ma niewielkie znaczenie. Wi´k-
szoÊç ˝ywnoÊci jest importowana. G∏ównie uprawia si´: kauczuk, kopr´, warzywa,
orchidee.
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Przemys∏

Dynamika wzrostu produkcji przemys∏owej w III kwartale 2005 roku wynios∏a 13%
i by∏a dwa razy wy˝sza ni˝ w kwartale poprzedzajàcym. G∏ównym êród∏em wzrostu
by∏o zwi´kszenie produkcji w sektorze biomedycznym, a tak˝e wzrost sektora in˝y-
nierii transportowej oraz przemys∏u precyzyjnego. Sektor produkcji biomedycznej
w kwartale sprawozdawczym odnotowa∏ wysoki 62% wzrost w porównaniu do
2,8% wzrostu zanotowanego w okresie poprzednim. Bez uwzgl´dnienia osiàgni´ç
sektora biomedycznego, wzrost produkcji przemys∏owej w kwartale sprawozdaw-
czym wyniós∏ 5,6%. 
Wcià˝ dynamicznie rozwija∏a si´ in˝ynieria transportowa, która zanotowa∏a 21%
wzrost produkcji. Jest to jednak wynik gorszy ni˝ 30% odnotowane w kwartale po-
przednim. Dobra sytuacja utrzymywa∏a si´ w sektorze napraw sprz´tu p∏ywajàcego
oraz produkcji i remontów wyposa˝enia platform wiertniczych. Dynamicznie rozwi-
ja∏ si´ równie˝ – dzi´ki licznym przeprowadzanym naprawom samolotów – segment
produkcyjny dla transportu lotniczego.
Przemys∏ precyzyjny zanotowa∏ 6,2% wzrost, w porównaniu do 3,7% zanotowane-
go w okresie poprzedzajàcym. Zwi´kszy∏ si´ popyt zagraniczny na urzàdzenia kon-
troli procesów przemys∏owych, urzàdzenia do montowania i kontroli pó∏przewodni-
ków, maszyny transportowe oraz urzàdzenia ch∏odnicze. W okresie sprawozdaw-
czym produkcja przemys∏u elektronicznego w Singapurze wzros∏a o 2,9%, mniej ni˝
4,9% wzrost zanotowany w kwartale poprzedzajàcym. Wi´kszoÊç segmentów prze-
mys∏u, w∏àczajàc produkcj´ pó∏przewodników, odnotowa∏o pozytywny wzrost. Wy-
jàtek stanowi∏a produkcja komputerowych urzàdzeƒ peryferyjnych oraz modu∏ów
elektronicznych.
Przemys∏ chemiczny, pomimo zmniejszonej aktywnoÊci segmentów petrochemiczne-
go oraz chemikaliów specjalistycznych, odnotowa∏ pozytywny 1,5% wzrost (w po-
równaniu do 1% wzrostu odnotowanego w II kwartale 2006 r.).

Us∏ugi

Budownictwo
W sektorze budownictwa Singapuru nastàpi∏o nieznaczne o˝ywienie – po pi´ciu kolej-
nych kwarta∏ach spadku w trzecim kwartale 2005 roku zanotowano 0,5% wzrostu. Za-
rejestrowane p∏atnoÊci za us∏ugi budowlane w segmencie budownictwa prywatnego
wzros∏y o 25%. RównoczeÊnie zarejestrowane p∏atnoÊci w segmencie in˝ynierii cywil-
nej oraz budownictwa publicznego zmniejszy∏y si´ o 21%, w porównaniu do 3% spad-
ku w kwartale poprzedzajàcym. IloÊç zawartych kontraktów budowlanych w kwartale
sprawozdawczym spad∏a o 9,1%, w tym w sektorze publicznym o 36%. W tym samym
okresie popyt sektora prywatnego na us∏ugi budowlane zwi´kszy∏ si´ o 21%.

Hotelarstwo i gastronomia
Znaczàcà rol´ w gospodarce Singapuru odgrywa przemys∏ turystyczny. Kraj ten od-
wiedzany jest corocznie przez wielu cudzoziemców, którzy korzystajà z g´stej sieci
hoteli i restauracji. W Singapurze istniejà równie˝ cieszàce si´ ogromnà popularnoÊcià
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tzw. „Food Courts ”  i „Hawkers Centers” – zgrupowane w jednym miejscu stoiska
oferujàce gotowe potrawy  . Liczba punktów sprzeda˝y ˝ywnoÊci w Singapurze stale
si´ zwi´ksza. W 2003 roku zarejestrowanych ich by∏o 26.311. Jedzenie traktowane
jest tu z charakterystycznà dla Azjatów nami´tnoÊcià, a przeci´tny Singapurczyk na
korzystanie z restauracji i zakupy produktów spo˝ywczych wydaje znacznà cz´Êç
swoich dochodów (ok. 30%).
W trzecim kwartale 2005 roku sektor hotelarski i gastronomiczny Singapuru odnoto-
wa∏ 4,1% wzrost,  w porównaniu do 5,2% zanotowanych w kwartale poprzednim.
Liczba osób odwiedzajàcych Singapur w kwartale sprawozdawczym wynios∏a 2,4 mln,
co oznacza 8,4% wzrost w stosunku do okresu poprzedniego. Rekordowà liczb´ od-
notowano w lipcu i sierpniu – odpowiednio 877 378 oraz 810 910 osób.  Liczba tury-
stów z Azji, którzy odwiedzili Singapur w okresie sprawozdawczym wynios∏a 1,8 mln,
co stanowi 74% ogólnej liczby odwiedzajàcych. Po∏ow´ ogólnej liczby osób, które od-
wiedzi∏y Singapur w drugim kwartale 2005 roku stanowili obywatele Indonezji, Chin,
Australii, Japonii oraz Indii. Wzrastajàca liczba turystów odwiedzajàcych Singapur by-
∏a przyczynà wysokich przychodów hoteli  – 298 mln. SGD (ok. 178 mln. USD), co
oznacza ok. 15% wzrost w porównaniu z trzecim kwarta∏em 2004 roku. Ârednia ce-
na wynaj´cia pokoju hotelowego wynosi∏a 135 SGD (ok. 81 USD). 
W trzecim kwartale 2005 roku o 18% wzros∏y dochody sektora gastronomii, osiàga-
jàc poziom 476 mln. SGD (ok. 284 mln. USD).

Handel wewn´trzny
Handel wewn´trzny w trzecim kwartale 2005 roku wzrós∏ o 8%, w porównaniu do
8,7% wzrostu zanotowanego w kwartale poprzednim. Sprzeda˝ detaliczna wzros∏a
o 9,9%. Wcià˝ utrzymywa∏ si´ wysoki 12 % wzrost sprzeda˝y pojazdów samocho-
dowych (w kwartale poprzedzajàcym zanotowano 15% wzrost tego segmentu). Bez
uwzgl´dniania sprzeda˝y pojazdów samochodowych, handel detaliczny w okresie
sprawozdawczym wzrós∏ o 7,9%.  W uj´ciu rok do roku, wi´kszoÊç segmentu han-
dlu detalicznego odnotowa∏o popraw´ sprzeda˝y. Dotyczy to urzàdzeƒ telekomuni-
kacyjnych i komputerów (wzrost o 23%), odzie˝y (wzrost o 12%), mebli oraz urzà-
dzeƒ gospodarstwa domowego (wzrost o 11%), ˝ywnoÊci i napojów (wzrost
o 9,2%), Êrodków medycznych i przyborów toaletowych (o 7,4%).

Us∏ugi finansowe
Drugi kwarta∏ 2005 roku dla sektora us∏ug finansowych by∏ dalszym okresem wzrostu. 
Po okresie umiarkowanego 2% wzrostu w pierwszym kwartale 2005 roku, w II kwar-
tale zanotowano 6,8% zwi´kszenie dynamiki wzrostu sektora finansowego. Zwi´k-
szy∏ si´ handel zagranicznymi papierami wartoÊciowymi, g∏ównie za sprawà wahaƒ na
Êwiatowych rynkach walutowych. Ze wzgl´du na wzrost singapurskiej gospodarki,
sukcesy zanotowa∏ równie˝ sektor zarzàdzania funduszami powierniczymi. Wzrós∏
równie˝ sektor bankowoÊci, g∏ównie za sprawà intensyfikacji swojej dzia∏alnoÊci poza
granicami Singapuru. Pozytywny wzrost odnotowa∏ równie˝ sektor ubezpieczeƒ.
W drugim kwartale 2005 roku, podobnie jak w okresie ubieg∏ym, banki komercyjne
zanotowa∏y 2,7% wzrost wartoÊci udzielonych kredytów.  ¸àczna wartoÊç zobowià-
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zaƒ kredytowych udzielonych przez banki singapurskie na koniec miesiàca czerwca
wynios∏a 179 mld SGD (108 mld. USD). Zagraniczne rezerwy walutowe Singapuru na
koniec czerwca 2005 wynios∏y 115,216 mld. USD.

Us∏ugi dla biznesu
W drugim kwartale 2005 roku odnotowano wi´kszy ni˝ w poprzednim wzrost w sek-
torze us∏ug dla biznesu, odpowiednio o 3,1% i 2,1%. Zanotowano zwi´kszenie iloÊci
zarejestrowanych przedstawicielstw oraz rozwój us∏ug IT i pokrewnych dla biznesu.
Szybciej ni˝ w kwartale poprzednim rozwija∏ si´ równie˝ sektor us∏ug prawnych, ksi´-
gowych oraz architektoniczno-in˝ynieryjnych.  Z drugiej strony s∏abe wyniki wykaza∏
sektor nieruchomoÊci dla biznesu. Ceny wynajmu prywatnych powierzchni u˝ytko-
wych w okresie sprawozdawczym zanotowa∏y jedynie 0,6% wzrostu.

3. System w∏asnoÊci

Prawo nabywania nieruchomoÊci

W Singapurze istniejà ograniczenia dla obywateli i firm z paƒstw obcych dotyczàce pra-
wa w∏asnoÊci nieruchomoÊci. Zgodnie z miejscowym prawem w∏asnoÊci (Residential
Property Act) cudzoziemcy mogà nabyç kondominia (w∏asnoÊciowe budynki jednoro-
dzinne, zbudowane na terenie stanowiàcym wspó∏w∏asnoÊç mieszkaƒców) wybudo-
wane na prywatnych gruntach, nie mogà jednak byç posiadaczami apartamentów
w budynkach, które majà mniej ni˝ szeÊç pi´ter (chyba ˝e wyrazi na to zgod´ odpo-
wiednie ministerstwo). Nie ma ograniczeƒ dla cudzoziemców dotyczàcych posiadania
nieruchomoÊci przeznaczonych dla celów przemys∏owych lub handlowych. Informacje
dotyczàce procedur nabywania w∏asnoÊci i niezb´dnych formalnoÊci z tym zwiàzanych
znajdujà si´ na stronie Ministerstwa Handlu i Przemys∏u –  www.mti.gov.sg

4. System finansowy

4.1 Singapur jako mi´dzynarodowe centrum finansowe

Centrum finansowe Singapuru tworzà wysoko skoncentrowane instytucje finansowe,
które pozwalajà na przeprowadzanie wszystkich transakcji bardziej efektywnie ni˝
gdziekolwiek indziej. Koncentracja us∏ug finansowych i instytucji jest nap´dzana przez
szereg czynników m.in. takich jak: otwarcie rynków, niski koszt funduszy, po∏o˝enie
geograficzne, rozwini´ta infrastruktura, du˝y zasób wykwalifikowanej si∏y roboczej,
który mo˝e byç szybko wch∏oni´ty przez rynek finansowy w fazie jego cyklicznej eks-
pansji. Jak na terytorium o skromnych zasobach w∏asnych, Singapur wykaza∏ si´
ogromnà zdolnoÊcià rozwoju. Podczas trzech dekad od uzyskania niepodleg∏oÊci Sin-
gapur przekszta∏ci∏ si´ z ma∏ego terytorium handlowego w mi´dzynarodowy rynek fi-
nansowy, ust´pujàcy jedynie rynkom w Londynie, Nowym Jorku i Tokio. Obecnie pe∏-
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ni rol´ poÊrednika w przep∏ywie kapita∏u mi´dzynarodowego do Azji, przede wszyst-
kim przez Azjatycki Rynek Dolarowy (odpowiednik Eurorynku). Konserwatywna po-
lityka bankowa, wolny rynek i solidne podstawy gospodarcze stworzy∏y pr´˝ny i pe-
∏en perspektyw sektor finansowy. Bioràc pod uwag´ stan bilansowy, singapurskie ban-
ki zosta∏y umieszczone na siódmej pozycji na Êwiecie i pierwszej w Azji. 
Singapur odziedziczy∏ po okresie kolonizacji brytyjskiej stabilne instytucje polityczne
i system prawny, który przyciàga europejskie i amerykaƒskie instytucje finansowe, za-
znajomione z angielskim prawem. Mocnymi stronami Singapuru sà, jego centrum wy-
miany mi´dzynarodowej i system bankowy, s∏abiej rozwini´ty jest natomiast rynek ka-
pita∏owy. Konkurencjà dla Singapuru jest Hongkong, który tak˝e zabiega o kapita∏ inwe-
stycyjny spoza regionu. Singapur jest skoncentrowany na pozyskiwaniu zewn´trznych
funduszy  i przekazywaniu ich regionalnym u˝ytkownikom. Singapur stworzy∏ sprzyja-
jàcy klimat inwestycyjny dla zagranicznych instytucji finansowych poprzez ma∏à iloÊç li-
mitów transakcyjnych, deregulacje w transakcjach wymiany zagranicznej i transferu ka-
pita∏owego,  niskie podatki korporacyjne, godnà zaufania administracj´ rzàdowà i sys-
tem nadzoru nad instytucjami finansowymi oraz politycznà stabilnoÊç.

4.2 Banki

W Singapurze znajdujà si´ filie wszystkich najwi´kszych banków na Êwiecie, nie ma
problemów w dost´pie do bankomatów.
W Singapurze niemal na ka˝dym kroku mo˝na znaleêç banki realizujàce czeki podró˝-
ne (do operacji potrzebny jest paszport) i skupujàce walut´. Niektóre z banków wy-
mieniajà tylko gotówk´. Pieniàdze mo˝na wymieniç równie˝ w recepcjach, tam jed-
nak kurs wymiany jest mniej korzystny. Najkorzystniejsze kursy oferuje zwykle „Mo-
ney Changer”. Dolary singapurskie mo˝na wymieniç na lotnisku. W obiegu sà
zarówno banknoty, jak i monety (1 dolar singapurski – SGD = 100 centów). Bankno-
ty majà nast´pujàce nomina∏y: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 i 10000 SGD. Mone-
ty: 1, 5, 10, 20 i 50 centów oraz 1 SGD.
Kurs dolara singapurskiego: 1 USD = 1,71 dolara singapurskiego (S$).

5. System podatkowy i celny w Singapurze
Singapur posiada klarowny i efektywny system podatkowy pozwalajàcy na utrzyma-
nie równowagi bud˝etowej. Priorytetem dla Singapuru jest stwarzanie korzystnych
i konkurencyjnych w rejonie warunków dla rozwój przedsi´biorczoÊci i zwi´kszanie
iloÊci inwestycji zagranicznych w tym kraju. Âwiadczy o tym obni˝anie w ostatnim
okresie obcià˝eƒ podatkowych od osób prawnych, wprowadzanie ulg i zwolnieƒ po-
datkowych dla nowo powsta∏ych firm,  przy jednoczesnym zwi´kszaniu podatku kon-
sumpcyjnego od towarów i us∏ug (GST). W zwiàzku z trudnà sytuacjà gospodarczà
Singapuru w 2003 roku i mniejszymi wp∏ywami bud˝etowymi od przewidywanych,
rzàd spowolni∏ proces redukcji stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2004 roku pozostawa∏ on na takim samym poziomie jak rok wczeÊniej.
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5.1 Podatek dochodowy (income tax)

Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2003 roku zosta∏a wprowadzona stawka podatku 22% (obni˝ona z poziomu
24,5%  w poprzednich latach).  W 2005 roku po raz kolejny obni˝ono kwot´ podat-
ku do poziomu 20%. Podatek ten opiera si´ na zasadzie terytorialnoÊci, tzn. jedynie
dochód wypracowany i pochodzàcy z terytorium Singapuru, lub dochód pochodzàcy
spoza terytorium Singapuru, ale otrzymywany w Singapurze, podlega opodatkowaniu.
Rzàd Singapuru, bioràc pod uwag´ znaczenie ma∏ych i Êrednich firm dla rozwoju go-
spodarki, wprowadzi∏ nast´pujàce ulgi podatkowe na dochód podlegajàcy opodatko-
waniu w maksymalnej wysokoÊci 100.000 SGD:

● 75% obni˝ki podatku na pierwsze 10.000 SGD uzyskanego dochodu
podlegajàcego opodatkowaniu,

● 50% obni˝ki podatku na kolejne 90.000 SGD uzyskanego dochodu 
podlegajàcego opodatkowaniu.

Bioràc pod uwag´ powy˝sze ulgi, wi´kszoÊç ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, któ-
rych maksymalny dochód roczny oscyluje w granicach 100.000 SGD, b´dzie p∏aci∏a
podatek w realnej wysokoÊci 5,5% – 11%.
Od 2004 roku dla nowo powsta∏ych firm wprowadzono ca∏kowite zwolnienie z po-
datku pierwszych 100.000 SGD przychodu.
Od stycznia 2003 roku Singapur wprowadzi∏ jednopoziomowy system opodatkowa-
nia (one-tier corporate transaction). W systemie tym podatek od osób prawnych po-
biera si´ tylko raz na poziomie akcjonariuszy (wspólników).
Dywidendy wyp∏acane w Singapurze sà zwolnione od podatku. Podatek ten p∏aci si´
raz w roku. Rok podatkowy trwa od stycznia do grudnia.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2003 roku maksymalna stawka podatku dochodowego od osób fizycznych by∏a ta-
ka sama, jak w przypadku osób prawnych i wynosi∏a 22%. WysokoÊç podatku docho-
dowego ustalona jest progowo. Przychód roczny do wysokoÊci 20.000 SGD jest
zwolniony z podatku, najwy˝sza stawka (6. próg) obejmuje przychód powy˝ej
320.000 SGD rocznie. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych pla-
nowane jest, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych,
obni˝enie stawki do 20%. Jednak ze wzgl´du na trudnà sytuacje ekonomicznà w 2002
i 2003 roku nastàpi to prawdopodobnie póêniej ni˝ w przypadku podatku od osób
prawnych – po 2005 roku.
Rzàd Singapuru przewiduje ulgi podatkowe dla osób powy˝ej 55 roku ̋ ycia, ̋ on, oraz
osób posiadajàcych dzieci.
Podatek dochodowy od osób fizycznych p∏aci si´ raz w roku. Rok podatkowy trwa od
stycznia do grudnia.
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Progi podatku dochodowego od osób fizycznych 

Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku
(SGD) (%) (SGD)

pierwsze 20.000 0 0,00
nast´pne 10.000 4 400,00

pierwsze 30.000
6

400,00
nast´pne 10.000 600,00

pierwsze 40.000
9

1.000,00
nast´pne 40.000 3.600,00

pierwsze 80.000
15

4.600,00
nast´pne 80.000 12.000,00

pierwsze 160.000
19

16.600,00
nast´pne 160.000 30.400,00

pierwsze 320.000
22 47.000,00powy˝ej 320.000

5.2 Podatek od w∏asnoÊci – gruntowy (property tax)

Podatek od w∏asnoÊci nak∏adany jest na nieruchomoÊci i jest p∏atny co pó∏ roku (sty-
czeƒ, lipiec) z góry. Podatek pobierany jest od wartoÊci w∏asnoÊci (annual value of the
property) ustalonej na poziomie 5% Êredniej rynkowej ceny nieruchomoÊci w da-
nym roku.
Podatek pobierany jest w wysokoÊci 10% – w przypadku nieruchomoÊci wykorzysty-
wanych w celach przemys∏owych, handlowych lub na wynajem, lub 4% w przypadku, 
gdy nieruchomoÊç zamieszkiwana jest przez w∏aÊciciela.
Ustawa podatkowa przewiduje zwolnienia z podatku dla gruntów u˝ywanych jako
miejsca:

● kultu religijnego,
● na budow´ szkó∏ publicznych,
● na cele dobroczynne,
● na cele rozwoju spo∏ecznego Singapuru.

5.3 Podatek od spadku (estate duty)

Jest on p∏acony dosyç rzadko, poniewa˝ w tym przypadku rzàd Singapuru przewidzia∏
wysokie zwolnienia. Od 2002 roku podatek ten obejmuje jedynie mas´ spadkowà
sk∏adajàcà si´ z nieruchomoÊci i Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na kontach
i funduszach.
Podatek ten jest p∏acony, je˝eli Êrednia rynkowa wartoÊç nieruchomoÊci przekracza 
900 mln SGD, a wartoÊç zgromadzonych funduszy przekracza 600.000 SGD. W 2003
roku podatek od spadku przesta∏ obejmowaç ruchome sk∏adniki masy spadkowej.

14



5.4 Podatki od Êrodków transportu (motor vehicle taxes)

Singapur posiada bardzo rozbudowany system op∏at zwiàzanych z zakupem, rejestra-
cjà oraz u˝ytkowaniem Êrodków transportu. W 2003 roku nowe samochody sprowa-
dzane do Singapuru obj´te by∏y 20% podatkiem akcyzowym.
W 1990 roku rzàd Singapuru wprowadzi∏ system kwotowania liczby pojazdów (The
Vehicle Quota System), którego g∏ównym zadaniem mia∏o byç ograniczenie liczby sa-
mochodów wprowadzanych na rynek. G∏ównym narz´dziem powy˝szego systemu sà
otwarte przetargi na prawo do u˝ytkowania pojazdu (Certificate of Entitlement Open
Bidding System). Polega on na tym, ˝e ka˝da osoba majàca zamiar kupiç nowy pojazd
w Singapurze zobowiàzana jest w drodze przetargu, nabyç specjalny certyfikat upo-
wa˝niajàcy do posiadania samochodu. Certyfikaty wystawiane sà na sprzeda˝ dwa ra-
zy w miesiàcu, a ich liczba jest ograniczona. 
Po nabyciu samochodu kupujàcy zobowiàzany jest zap∏aciç op∏at´ rejestracyjnà w wy-
sokoÊci 1000 SGD w przypadku samochodu prywatnego, lub 5000 SGD w przypad-
ku pojazdu kupowanego na firm´. Oprócz powy˝szej op∏aty rejestracyjnej, wszystkie
pojazdy rejestrowane w Singapurze wymagajà op∏acenia dodatkowej op∏aty rejestra-
cyjnej (Additional Registration Fee). W 2003 roku wynosi∏a ona 130% wartoÊci samo-
chodu netto, w 2004 roku zosta∏a obni˝ona do 110%. Oprócz powy˝szych op∏at
u˝ytkownik pojazdu zobowiàzany jest p∏aciç podatek drogowy, którego wysokoÊç za-
le˝y od rodzaju i pojemnoÊci silnika pojazdu.
W Singapurze funkcjonuje, od 1998 roku, znacznie rozbudowany i rozszerzony Elek-
troniczny System Op∏at Drogowych (Electronic Road Pricing System). Polega on na
automatycznym pobieraniu op∏at ze specjalnych urzàdzeƒ zamontowanych w samo-
chodach przy wjeêdzie do centrum miasta lub na autostrady. WysokoÊç op∏at ró˝ni si´
w zale˝noÊci od nat´˝enia ruchu (w godzinach szczytu jest najwy˝sza).
Wszystkie te powy˝sze sta∏e op∏aty sprawiajà, ˝e koszty zakupu i u˝ytkowania samo-
chodu w Singapurze sà bardzo wysokie. Obcià˝enia zwiàzane z posiadaniem i u˝ytko-
waniem pojazdu stanowià znacznà cz´Êç wp∏ywów bud˝etowych paƒstwa.

5.5 C∏o i akcyza (custom and excise duties)

W Singapurze op∏aty celne i akcyzowe wyst´pujà jedynie w przypadku czterech grup
towarowych:

● alkoholu,
● wyrobów tytoniowych,
● pojazdów mechanicznych,
● paliw.

Od ostatnich kilku lat obserwuje si´ obni˝ki op∏at akcyzowych na pojazdy mechanicz-
ne, przy jednoczesnym podnoszeniu ce∏ na wyroby tytoniowe i mocne alkohole.
Szczegó∏owe informacje na temat systemu celnego w Singapurze znajdujà si´ na stro-
nach internetowych http://www.customs.gov.sg.
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5.6 GST

Odpowiednik VAT (podatek od wartoÊci dodanej). GST zosta∏ po raz pierwszy wpro-
wadzony w Singapurze 1 kwietnia 1994 w wysokoÊci 3%. W roku 2004 stawka GST
wynosi 5%. Podatkiem GST obj´te sà wszystkie towary i us∏ugi sprzedawane w Sin-
gapurze, z wyjàtkiem sprzeda˝y i najmu ziemi oraz us∏ug finansowych. Zerowà staw-
kà GST obj´te sà towary eksportowane z terytorium Singapuru.

5.7 Op∏aty skarbowe (stamp duties)

Op∏atom skarbowym podlegajà oficjalne dokumenty zwiàzane z obrotem nierucho-
moÊciami lub papierami wartoÊciowymi.

5.8 Inne podatki

Sà to g∏ównie op∏aty za zatrudnienie cudzoziemców i op∏aty lotniskowe.

6. Zak∏adanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w Singapurze

Formy dzia∏alnoÊci cudzoziemców na rynku singapurskim:

● dzia∏alnoÊç prywatna (sole proprietorship) – osoba dzia∏ajàca pojedynczo,
podlega rejestracji zgodnie z Business Registration Act, osoba 
zarzàdzajàca musi byç obywatelem Singapuru lub cudzoziemcem 
z prawem pobytu w Singapurze, 

● spó∏ka (partnership) – z∏o˝ona z 2 do 20 osób, zasady rejestracji 
równie˝ podlegajà Business Registration Act,

● spó∏ka akcyjna (incorporated company) – kapita∏ ograniczony iloÊcià akcji,
● spó∏ka zagraniczna (foreign company) – zarejestrowana jako oddzia∏ 

firmy zagranicznej;
● przedstawicielstwo (representative office) – przedstawicielstwa 

zagranicznych korporacji, które zajmujà si´ g∏ównie dzia∏alnoÊcià 
promocyjnà w imieniu swoich firm macierzystych, nie mogà jednak 
bezpoÊrednio anga˝owaç si´ w bie˝àcà dzia∏alnoÊç biznesowà 
na rynku singapurskim.

Prawo Singapurskie nie okreÊla minimalnej wielkoÊci kapita∏u niezb´dnego
do za∏o˝enia spó∏ki.
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Rejestracja firmy zagranicznej

Wszystkie podmioty, które chcà prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie Singa-
puru muszà byç zarejestrowane w Rejestrze Firm i Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (Regi-
stry of Companies and Businesses).

W przypadku firmy zagranicznej, pierwszy raz rejestrujàcej swojà dzia∏alnoÊç lub roz-
poczynajàcej dzia∏alnoÊç w Singapurze, niezb´dne jest skorzystanie z us∏ug miejsco-
wych doradców lub prawników. Rejestracja odbywa si´ drogà elektronicznà i wyma-
gane jest posiadanie tzw. Singpass wydawanego przez CPF Board.

Najpierw nale˝y zarejestrowaç nazw´ firmy, wysy∏ajàc wniosek pocztà elektronicznà.
W przeciàgu kilku godzin otrzymuje si´ zwrotnà informacj´, czy nazwa zosta∏a zaak-
ceptowana. W przypadkach skomplikowanych i wymagajàcych konsultacji urzàd za-
strzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w przeciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia
wniosku. Nie sà akceptowane nazwy, które ju˝ wyst´pujà w Singapurze, sà uznane za
obraêliwe lub wulgarne. 

Cudzoziemiec przed rejestracjà dzia∏alnoÊci gospodarczej w Singapurze musi posia-
daç obietnic´ wydania pozwolenia na prac´ (A/P EP – Approval in Principle Employ-
ment Pass), oraz musi posiadaç adres zamieszkania w Singapurze, lub visit pass (busi-
ness) – je˝eli zarzàdzanie spó∏kà chce si´ pozostawiç miejscowym mened˝erom.  
Ca∏a procedura zwiàzana z rejestracjà firmy odbywa si´ drogà elektronicznà.

W momencie rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w Singapurze, paƒstwo to nie stosuje ˝adnych
ograniczeƒ zwiàzanych z reinwestowaniem zysków, transferem zysku za granic´,
transakcjami na zagranicznych rynkach i gie∏dach papierów wartoÊciowych. Rzàd Sin-
gapuru nie narzuca inwestorom obowiàzku zakupów okreÊlonej iloÊci surowców
i pó∏fabrykatów niezb´dnych do produkcji na lokalnym rynku. Nie wymagane jest
równie˝ od zagranicznego przedsi´biorcy zatrudnienie okreÊlonej liczby obywateli
Singapuru. Kredyty w Singapurze dost´pne sà na warunkach rynkowych we wszyst-
kich walutach wymienialnych.
Wszystkie firmy rozpoczynajàce dzia∏alnoÊç na terenie Singapuru muszà byç zareje-
strowane w Rejestrze Firm (Registry of Companies and Businesses).
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7. Handel zagraniczny i polityka handlowa

7.1 Charakterystyka wymiany handlowej

WYMIANA HANDLOWA

III kwarta∏ 2004
III kw. 2004

III kwarta∏ 2005
III kw. 2005

vs III kw. 2003 vs  III kw. 2004

w mln. SGD w mln USD % w mln SGD w mln. USD %

OGÓ¸EM 153 000 89 605 27,8 172 394 102 879 12,7

Import 73 021 42 765 30,7 82 362 49 151 12,8

Eksport 79 980 46 840 25,2 90 032 53 728 12,6

Eksport w∏asny 43 760 25 628 25,3 49 632 29 619 13,4

Reeksport 36 220 21 212 25,2 40 400 24 109 11,5

èród∏o : International Enterprise Singapore 
Przeliczono na USD po Êrednich kursach wymiany wg Monetary Authority of Singapore
III kw.2004 – 1 USD = 1,7075 SGD
III kw.2005 – 1 USD = 1,6757 SGD

EKSPORT TOWARÓW NIEROPOPOCHODNYCH 
WG G¸ÓWNYCH ODBIORCÓW

Rok 2004
Rok 2004

III kwarta∏ 2005
III kw. 2005

vs Rok 2003 vs III kw. 2004

w mln SGD w mln USD % w mln SGD w mln USD %

EU 27 482 16 259 25,4 6 939 4 141 0,8

USA 22 622 13 383 6,4 5 587 3 334 -9,3

Malezja 12 278 7 264 12,3 3 521 2 101 5,1

ChRL 11 787 6 973 41,3 3 889 2 321 26,8

Japonia 10 532 6 231 7,8 2 605 1 555 -4,2

Hongkong, Chiny 10 434 6 173 16,1 2 838 1 694 4,0

Tajwan 6 461 3 822 12,4 2 054 1 226 24,6

Tajlandia 5 574 3 298 25,3 1 835 1 095 19,6

Korea Po∏udniowa 4 702 2 782 15,8 1 382 825 15,6

Australia 3 310 1 958 17,4 826 493 -7,1 

èród∏o: Wydzia∏ Ekonomiczno – Handlowy Ambasady RP w Singapurze
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7.2 Pozycja inwestycyjna Singapuru

Dla ca∏ego kontynentu azjatyckiego analitycy przewidujà znaczny wzrost gospodar-
czy. Podobnie dla Singapuru prognozy sà pomyÊlne. Przewiduje si´ nast´pujàcy
wzrost PKB w skali roku dla krajów azjatyckich: Singapur 3,5% – 5,5%, Chiny 8,3%,
Hongkong 5,5%, Indie 6,5%, Indonezja 4,6%,  Japonia 2,7%, Malezja 5,6%, Filipiny
4,35%, Korea P∏d. 5,3%, Tajwan 4,9%, Tajlandia 6,8%.

Wed∏ug badaƒ A.T. Kearney Offshore Location Attractiveness Index, przyjmujàc jako
kryterium atrakcyjnoÊç inwestycyjnà, Singapur zosta∏ sklasyfikowany na 5 miejscu.
Pierwsze miejsce zajmujà Indie, a nast´pnie Chiny, Malezja, Republika Czeska, Singa-
pur, Filipiny, Brazylia, Kanada, Chile, dziewiàte miejsce Polska, W´gry i Nowa Zelandia.

Bioràc pod uwag´ konkurencyjnoÊç gospodarki w krajach ASEAN, Singapur sklasyfi-
kowano na miejscu pierwszym. Kolejne miejsca zajmujà Malezja, Chiny, Tajlandia, Fi-
lipiny, Wietnam, Indonezja, Kambod˝a, Myanmar oraz Laos.

Wed∏ug rankingu 2004 Index of Economic Freedom, pod wzgl´dem otwartoÊci go-
spodarki, Singapur zajmuje drugie miejsce za Hongkongiem. Kolejnymi krajami zajmu-
jàcymi miejsca za Singapurem sà: Nowa Zelandia, Luksemburg, Irlandia, Estonia, Wiel-
ka Brytania, Dania, Szwajcaria i USA. Powy˝ej przytoczone wyniki badaƒ dajà podsta-
w´, aby sàdziç, ˝e kontynent azjatycki, w tym gospodarka Singapuru, zachowa trend
rosnàcy.

W 2003 roku rzàd wspiera∏ dzia∏ania przedsi´biorstw singapurskich, które tworzy∏y
konsorcja dla wspólnych inwestycji na rynkach trzecich. W ramach tych dzia∏aƒ po-
wo∏ano konsorcja Singapore Airport Consortium oraz Singa Consolidated i Singapore
Shenyang Township Consortium, które realizujà du˝e zagraniczne projekty.
Rzàd wspiera∏ równie˝ lokalne przedsi´biorstwa poprzez pomoc w organizowaniu
misji do Chin, Indii, krajów ASEAN, Bliskiego Wschodu, Kazachstanu, Korei P∏d., USA,
Meksyku. Celem misji by∏a promocja ró˝nych ga∏´zi przemys∏u.

7.3 Warunki dost´pu do rynku singapurskiego 
dla inwestorów zagranicznych 

Inwestycje zagraniczne majà ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki Singapuru. 
Paƒstwo to, z wyjàtkiem us∏ug finansowych, niektórych us∏ug profesjonalnych, sekto-
ra mediów, stosuje polityk´ otwartego rynku dla inwestycji zagranicznych. Jednocze-
Ênie stosowane sà wyrafinowane instrumenty promocyjne majàce za zadanie przycià-
ganie nowych inwestorów, szczególnie w zaawansowane technologicznie i naukowo
sektory gospodarki. Wspieranie inwestycji obejmuje zwolnienia i ulgi podatkowe, bi-
lateralne porozumienia o wspieraniu inwestycji, preferencyjne kredyty, po˝yczki,
ubezpieczenie kredytów eksportowych, wspó∏udzia∏ paƒstwa w finansowaniu inwe-
stycji zwiàzanych z nowoczesnymi technologiami i inne. Od inwestorów zagranicz-
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nych nie wymaga si´ tworzenia przedsi´wzi´ç typu joint venture, pozostawia im si´
pe∏ny zarzàd nad tworzonymi spó∏kami. Podlegajà oni takim samym regulacjom praw-
nym jak firmy singapurskie. Nie ma zakazu reinwestowania lub transferu zysków po-
za granicami Singapuru.

Bariery w dost´pie do rynku 

Jedyne ograniczenia dla inwestorów zagranicznych dotyczà sektora mediów, banko-
woÊci detalicznej, us∏ug prawnych i innych profesjonalnych (ksi´gowoÊç, audyt) oraz
w∏asnoÊci nieruchomoÊci. 

Rynek mediów i telekomunikacji

W kwietniu 2000 Singapur zniós∏ wszelkie ograniczenia dotyczàce udzia∏u kapita∏u za-
granicznego w sektorze telekomunikacyjnym. Obecnie ka˝dy podmiot, zarówno
miejscowy jak i zagraniczny, mo˝e Êwiadczyç us∏ugi telekomunikacyjne na terenie Sin-
gapuru bez ˝adnych ograniczeƒ. Obecnie na rynku telekomunikacyjnym Singapuru
funkcjonujà trzy podmioty, w tym poprzedni paƒstwowy monopolista Singtel (udzia∏
paƒstwa w tej firmie ciàgle wynosi ok. 75%).
Podczas gdy rynek telekomunikacyjny zosta∏ zliberalizowany, rynek mediów (telewi-
zja,  w tym kablowa, radio, prasa) wcià˝ pozostaje niedost´pny dla kapita∏u zagranicz-
nego. Zgodnie z miejscowym prawem (Broadcasting Development Authority Act)
udzia∏ kapita∏u zagranicznego w firmach zajmujàcych si´ emisjà radiowà lub telewizyj-
nà na terytorium Singapuru zosta∏ ograniczony do maksymalnie 49%, przy jednocze-
snym ograniczeniu do 5% ogó∏u akcji (w 2002 – 3%) dla indywidualnych inwestorów.
Podobnie prawo prasowe (The Newspaper and Printing Act) ogranicza udzia∏ inwe-
storów indywidualnych do maksymalnie 5% ogó∏u akcji (w 2002 – 3%), jednoczeÊnie
˝àdajàc, aby wszyscy dyrektorzy firm prasowych byli obywatelami Singapuru. Singa-
purskie firmy prasowe emitujà dwa rodzaje akcji: zwyk∏e i dla zarzàdu, przy czym te
drugie dost´pne sà jedynie dla obywateli Singapuru lub firm singapurskich zaaprobo-
wanych przez rzàd i dajà prawo veta przy podejmowaniu niektórych decyzji przez za-
rzàd spó∏ki. W praktyce oznacza to, ˝e wszystkie spó∏ki medialne w Singapurze sà
kontrolowane przez rzàd. Obecnie na rynku Singapuru dominujà dwie firmy medial-
ne: Singapore Press Holdings i MediaCorp.
Poza powy˝szymi ograniczeniami nale˝y nadmieniç, ˝e firmy, które chcà rozpoczàç
dzia∏alnoÊç w sektorze telekomunikacyjnym, wymagajà uprzedniego zezwolenia
Urz´du Rozwoju Telekomunikacji (Infocommunications Development Authority), na-
tomiast firmy zainteresowane inwestycjami w sektorze finansowym muszà ubiegaç si´
o zgod´ Urz´du Finansów (Monetary Autority of Singapure).

BankowoÊç

W 1999 roku rzàd Singapuru rozpoczà∏ liberalizacj´ sektora us∏ug finansowych. Od te-
go czasu zosta∏ zniesiony maksymalny 40% pu∏ap udzia∏u kapita∏u zagranicznego
w strukturze w∏asnoÊci banków. JednoczeÊnie ministerstwo finansów pozostawi∏o so-
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bie prawo decyzji w przypadku prób przej´cia pakietu kontrolnego akcji banku singa-
purskiego przez kapita∏ zagraniczny.
W ramach powy˝szego programu liberalizacyjnego wprowadzono licencje dla ban-
ków zagranicznych, które chcà dzia∏aç na miejscowym rynku (qualifying full bank li-
censes). 
Do 2003 roku udzielono je szeÊciu zagranicznym bankom, w maju 2003 roku kolej-
nym oÊmiu. Licencje te pozwalajà bankom do prowadzenia maksymalnie 15 oddzia-
∏ów obs∏ugi (punkty obs∏ugi klienta i bankomaty). Banki dzia∏ajàce w ramach tych li-
cencji nie mogà korzystaç z g´stej sieci ATM (bankomaty o rozszerzonych funkcjach)
istniejàcej w Singapurze, a tak˝e z bankomatów miejscowych banków.
Od 2005 roku banki zagraniczne mogà posiadaç do 25 oddzia∏ów obs∏ugi klienta oraz
majà mo˝liwoÊç negocjowania z bankami lokalnymi u˝ycie ich sieci ATM do obs∏ugi
swoich klientów.

Us∏ugi prawnicze

Zagraniczne firmy prawnicze posiadajàce biura w Singapurze napotykajà na znaczàce
ograniczenia. Nie mogà one praktykowaç miejscowego prawa, zatrudniaç miejsco-
wych prawników, nie mogà równie˝ braç udzia∏u w sprawach sàdowych prowadzo-
nych przed lokalnymi sàdami. W praktyce ich dzia∏alnoÊç jest ograniczona jedynie do
doradztwa w zakresie prawa swojego macierzystego kraju oraz prawa mi´dzynaro-
dowego. Wi´kszoÊç zagranicznych kancelarii prawnych, dzia∏ajàcych w Singapurze,
zajmuje si´ doradztwem zwiàzanym z mi´dzynarodowà dzia∏alnoÊcià firm majàcych
tu siedziby.
W czerwcu 2004 roku rzàd Singapuru zezwoli∏ na udzia∏ zagranicznych prawników
w procesach arbitra˝owych majàcych miejsce w Singapurze. WczeÊniej wymagana
by∏a obecnoÊç singapurskiego adwokata. Zliberalizowano równie˝ zasady tworzenia
prawniczych firm joint-venture z udzia∏em singapurskich firm prawniczych.
Singapur nie uznaje (z kilkoma wyjàtkami) dyplomów prawa uzyskanych na zagranicz-
nych uczelniach.

Us∏ugi in˝ynieryjne i architektoniczne

Firmy in˝ynieryjne i architektoniczne dzia∏ajàce w Singapurze mogà byç ca∏kowità
w∏asnoÊcià kapita∏u zagranicznego, jednak˝e prezes i co najmniej 2/3 zarzàdu firmy
musi sk∏adaç si´ z architektów lub in˝ynierów zarejestrowanych w miejscowych pro-
fesjonalnych organizacjach.  
Równie˝ nadzór nad prowadzonymi inwestycjami budowlanymi mo˝e byç sprawo-
wany jedynie przez in˝ynierów, którzy posiadajà przynajmniej jednà akcj´ spó∏ki
(w przypadku S.A.), sà zarejestrowani i posiadajà prawo sta∏ego pobytu w Singapurze
oraz posiadajà aktualne miejscowe uprawnienia budowlane.
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7.4 Zmiany warunków dost´pu do rynku Singapuru

Od roku 2004 zmianie uleg∏y uregulowania zwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospodarczà i in-
westowaniem na tym rynku. Wprowadzono ju˝ zmiany do tzw., „Companies Act” –
dokumentu, który okreÊla zasady rejestracji i prowadzenia przedsi´biorstw. Zmiany
te zawarte sà w tzw. „Companies Amendment Act 2004”. Zmodyfikowano równie˝
inny dokument o nazwie „Accounting and Corporate regulatory Authority Act”. Sà
w nim zawarte regulacje dotyczàce m.in. prowadzenia rachunkowoÊci przedsi´-
biorstw. Poza tym wprowadzono równie˝ zmiany w dokumencie o nazwie „Singapo-
re Exchange Trading Limited (SGX-ST)”, które majà u∏atwiç inwestowanie na singa-
purskiej gie∏dzie.
Uchwalono nowe regulacje do  „Singapore Incurence Act”.
Z dniem 1 lipca 2004r, wesz∏y w ˝ycie nowe regulacje dotyczàce zatrudniania pracow-
ników z zagranicy. Zasady te okreÊla nowy dokument tzw. New ,,S” Work Pass. Po-
zwoli on na zatrudnianie pracowników z zagranicy, równie˝ pracowników ze specja-
lizacjà na tzw. „Êrednim poziomie”, a nie tylko, jak jest obecnie, specjalistów najwy˝-
szej klasy.
Wprowadzono selektywne opodatkowanie uwzgl´dniajàce te sektory przemys∏u,
które majà byç priorytetowe. Sà to m.in. sektor bankowoÊci prywatnej i generalnie
sektor us∏ug finansowych. Bud˝et od 2004 zabezpiecza równie˝ rozwój sektora ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
Dokonywane sà równie˝ dalsze zmiany podatkowe:

● obni˝enie podatku dochodowego od przedsi´biorstw z 22% do 20%,
● zwolnienia podatkowe dla firm rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç 

dla pierwszych 100.000 SGD dochodu,
● zwolnienie od podatku z dniem 1.01.2005 dochodów z pracy za granicà

oraz dochodów z akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych.

Rejestracja importu i procedury celne

Wszystkie towary przywo˝one z zagranicy do Singapuru wymagajà pozwolenia na im-
port, choç w wi´kszoÊci przypadków jest to wymóg jedynie statystyczny. Specjalne li-
cencje importowe wymagane sà jedynie na niektóre towary, m.in. towary strategicz-
ne, niebezpieczne chemikalia, filmy i kasety video, broƒ i amunicj´, leki, witaminy, ko-
smetyki. 

Firmy eksportujàce towary lub us∏ugi do Singapuru muszà byç zarejestrowane w Re-
jestrze Firm i Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (Registry of Companies and Businesses). Zo-
bowiàzane sà one do wystàpienia do Singapurskiego Urz´du Celnego z proÊbà
o nadanie Numeru Rejestracyjnego (Central Registration Number). Numer ten
umo˝liwia rejestrowanie wymiany towarowej w elektronicznej sieci TradeNet. Do
rejestracji importu niezb´dne sà równie˝ faktury i dokumenty przewozowe.

Przed wprowadzeniem importowanych towarów na singapurski obszar celny firma
musi wystàpiç poprzez elektronicznà sieç TradeNet o pozwolenie importu danego to-
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waru (Import Permit), oraz op∏aciç podatek GST liczony od wartoÊci towaru na bazie
CIF Singapur.  W przypadku towarów, których import nie jest kontrolowany, uzyska-
nie powy˝szego pozwolenia ma bardziej charakter ewidencji statystycznej ni˝ decyzji
administracyjnej.
W przypadku importu towarów, które podlegajà kontroli eksportu w paƒstwie wysy-
∏ajàcym, mo˝liwe jest uzyskanie przez importera Certyfikatu Importowego i Potwier-
dzenia Dostawy  (Import Certificate and Delivery Verification – ICDV). Dokument ten
jest potwierdzeniem, ˝e towary zosta∏y wwiezione na singapurski obszar celny i nie
b´dà przedmiotem reeksportu do innych krajów. Jest on p∏atny i wymaga przedsta-
wienia oficjalnej informacji z kraju eksportera, ˝e poszczególne towary podlegajà tam
kontroli eksportu. 

Standardy, certyfikacja, oznakowanie

W ramach prawa ochrony konsumenta (Consumer Protection Regulations – Safety
Requirements) niektóre produkty, które potencjalnie mogà stanowiç zagro˝enie dla
u˝ytkowników (np. urzàdzenia elektryczne) , a tak˝e niektóre materia∏y budowlane
i produkty sanitarne muszà uzyskaç akceptacj´ SPRING Singapore – Singapurskiego
Rzàdowego Urz´du Standaryzacji i Certyfikacji (Singapore Government Standards
and Certification Authority). Na wszystkich importowanych produktach spo˝yw-
czych, lekach, alkoholach, farbach, rozpuszczalnikach wymagane sà naklejki z tekstem
w j´zyku angielskim, przedstawiajàce podstawowe informacje o produkcie i jego za-
stosowaniu, a tak˝e dane i adres producenta i kraj produkcji.

8. Dotychczasowa wspó∏praca 
Polski i Singapuru

8.1 Obroty handlowe Polski z Singapurem w latach 2000-2005.

Singapur jest najwi´kszym partnerem Polski z Azji Po∏udniowo-Wschodniej. W okre-
sie 2000-2005 najwi´ksze obroty handlowe – 433.3 mln USD odnotowano w 2004
roku. Najdynamiczniej rós∏ w tym okresie import, co mia∏o znaczenie w kszta∏towa-
niu si´ salda wzajemnych obrotów handlowych. W eksporcie do Singapuru w 2005 ro-
ku najwi´ksze znaczenie odgrywa∏y nast´pujàce grupy towarów:

● urzàdzenia mechaniczne i elektryczne – 25.6 mln USD (36.1% udzia∏u
w eksporcie do Singapuru), w tym najwi´ksze pozycje stanowi∏y:
◆ ∏o˝yska toczne i cz´Êci maszyn (13.3 mln USD),
◆ urzàdzenia do rejestracji i odtwarzania dêwi´ku (12.3 mln USD),
◆ wyroby metalowe – 13.5 mln USD (19% udzia∏u), 

w tym z miedzi, ˝eliwa i ˝elaza,
◆ srebro –13.4 mln USD (18.9% udzia∏u),
◆ pojazdy – 4.7 mln USD(6.6% udzia∏u), w tym samochody i czo∏gi.
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Dalsze pozycje w eksporcie zajmowa∏y: 
● sprz´t rehabilitacyjny i medyczny,
● gotowe artyku∏y spo˝ywcze (g∏ównie cukier),
● papier gazetowy i opakowaniowy,
● produkty farmaceutyczne i kosmetyczne.

WartoÊç pozosta∏ych pozycji nie przekracza∏a 1 mln USD.

Najwi´ksze grupy towarowe w polskim imporcie z Singapuru stanowi∏y:
● elektronika i urzàdzenia elektryczne – 246.8 mln USD 

(77.3% udzia∏u w imporcie z Singapuru),
● tankowce i cz´Êci zamienne innych pojazdów (g∏ównie motocykli) 

– 25.2 mln USD (7.9% udzia∏u),
● tworzywa sztuczne – 19.9 mln USD (6.2% udzia∏u),
● chemikalia organiczne – 14.2 mln USD (4.5% udzia∏u),
● aparatura pomiarowa i przyrzàdy medyczne.

Import tankowców i cz´Êci zamiennych zmala∏ o 60%, w pozosta∏ych grupach –
zwi´kszy∏ si´.

Wymiana handlowa Polska – Singapur w pierwszej po∏owie 2006 roku. 

W pierwszej po∏owie 2006 roku obroty handlowe pomi´dzy Polskà i Singapurem wy-
nios∏y 256.356 mln USD. Odnotowano zmniejszajàce si´ ujemne saldo wymiany han-
dlowej z 118.549 mln euro w 6 miesiàcach 2005 roku do – 69.286 mln euro w I pó∏-
roczu 2006 roku. 

Utrzymuje si´ tendencja wzrostowa eksportu z Polski do Singapuru, co jest pozy-
tywnym zjawiskiem. W ciàgu pierwszych szeÊciu miesi´cy 2006 roku osiàgnà∏ on
wartoÊç 93.535 mln USD i by∏ wi´kszy od poziomu z szeÊciu miesi´cy 2005 roku
(45.420 mln USD).
Import w pierwszym pó∏roczu 2006 roku zmala∏ (162.821 mln USD) w porównaniu
do analogicznego okresu w 2005 roku (163.469 mln USD). Jest to jednak ró˝nica nie-
wielka, wi´c nie mo˝na powiedzieç, ˝e jest to tendencja malejàca w polskim handlu
z Singapurem.
Struktura wzajemnej wymiany towarowej pomi´dzy Polskà i Singapurem pozostaje
praktycznie niezmieniona. W eksporcie z Polski tradycyjnie dominujà wyroby prze-
mys∏u ci´˝kiego, metale, wyroby przemys∏u chemicznego. Najwi´kszy przyrost
w polskim eksporcie za dziewi´ç miesi´cy zanotowano w takich grupach towarowych
jak: chemikalia organiczne, cukry i wyroby cukiernicze, wyroby z ˝eliwa i stali, pro-
dukty farmaceutyczne oraz meble.  G∏ównà pozycjà polskiego importu z Singapuru
by∏y chemikalia organiczne. Tradycyjnie znaczàcà pozycj´ zaj´∏y wyroby elektronicz-
ne, optyczne, kauczuk oraz przetwory spo˝ywcze.
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8.2 Warunki dost´pu do rynku:

Je˝eli przyjàç jako kryterium: wolumen i wartoÊci towarów eksportowanych na rynki
Azji i Pacyfiku, to nale˝y jednoznacznie stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç polskich towarów
jest niekonkurencyjna. Dowodzà tego statystki handlowe. Z regionu Azji i Pacyfiku
importujemy wi´cej towarów ni˝ eksportujemy. Analizujàc obroty handlowe w okre-
si´ 2000-2005 r. okazuje si´, ˝e z krajami Azji Wschodniej Polska ma ujemne saldo
handlowe: ponad 6,7 mld USD, z krajami ASEAN – 1,4 mld USD, z Azjà Po∏udniowà
ponad 300 mln USD. Generalnie mo˝na stwierdziç, ˝e polskie towary nie wytrzymu-
jà konkurencji ze wszystkimi du˝ymi krajami azjatyckimi. Problem ten nie dotyczy tyl-
ko Polski, ale wszystkich krajów rozwini´tych, ∏àcznie z USA. Powodem tej sytuacji sà
wysokie koszty produkcji w porównaniu z kontynentem azjatyckim.
Europejskie przedsi´biorstwa, oprócz Izby Przemys∏owo-Handlowej – EuroCham,
majà swoje stowarzyszenia narodowe, jak: Stowarzyszenie Holenderskiego Biznesu,
Austriackie Stowarzyszenie, Grupa Biznesowa Belgii i Luksemburga, Brytyjska Izba
Gospodarczo-Handlowa. Izby: francuska, duƒska, niemiecka, irlandzka, w∏oska, fiƒska.
Funkcjonujà tak˝e norweskie i szwajcarskie stowarzyszenie biznesu. Organizacje te
ÊciÊle wspó∏pracujà z singapurskimi samorzàdami gospodarczymi oraz sà partnerem
do rozmów dla lokalnych instytucji rzàdowych. Sà równie˝ g∏ównym êród∏em szero-
ko poj´tej promocji gospodarczej. Ponadto wiele produktów wytwarzanych w Polsce
nale˝y do firm zagranicznych, cz´sto o zasi´gu mi´dzynarodowym. Przedsi´biorstwa
te majà w∏asnà polityk´ handlowà oraz w∏asne kana∏y dystrybucji towarów. 

Poziom konkurencyjnoÊci polskiego eksportu na rynku Singapuru

Poziom konkurencyjnoÊci polskiego eksportu na rynek singapurski jest niski. Wyma-
gane sà dalsze intensywne dzia∏ania promocyjne zmierzajàce do wprowadzenia na ry-
nek singapurski nowych asortymentów produktów, przy jednoczesnym wspieraniu
przedsi´biorstw, które ju˝ prowadzà wymian´ towarowà z tym krajem. Równie˝
miejscowym biznesmenom, bez w∏aÊciwej promocji polskich produktów, Polska
wcià˝ b´dzie si´ wydawa∏a bardzo odleg∏ym i niepewnym partnerem, co znacznie
utrudni nam pe∏ne wykorzystanie mo˝liwoÊci eksportowych na ten rynek oraz mo˝-
liwoÊci zwiàzanych z cz∏onkostwem w Unii Europejskiej. Podobnie jak i w przesz∏o-
Êci, eksporterzy nie sà w stanie dostarczyç towarów na czas lub w bardzo krótkim ter-
minie. Spowodowane jest to brakiem magazynów, hurtowni, sk∏adów celnych podob-
nych do znajdujàcych si´ w takich miejscach na Êwiecie jak m.in. Amsterdam,
Hamburg, Nowy Jork, Londyn czy Singapur.
Wymiana handlowa z Singapurem nie jest ograniczona ˝adnymi administracyjnymi
przepisami.
Zach´tà do wspó∏pracy Polski z Singapurem jest stosowanie nowoczesnych techno-
logii i rozwini´tych us∏ug poÊrednictwa handlowego w Azji. W Singapurze dzia∏ajà
spó∏ki z udzia∏em kapita∏u polskiego (na takà skal´ polskie inwestycje w innych krajach
na rynku azjatyckim nie wyst´pujà).  Podstaw´ do rozwijania kontraktów w dziedzinie
nauki i techniki stwarza Porozumienie o Wspó∏pracy mi´dzy Ministrem Nauki i
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Informatyzacji RP a Agencjà ds. Badaƒ i Technologii ASTAR z Singapuru, podpisane 15
stycznia 2005 roku.

Ch∏onnoÊç i zapotrzebowanie rynku

Singapur jest stosunkowo ma∏ym, liczàcym tylko 4 miliony mieszkaƒców rynkiem
zbytu i jednoczeÊnie posiada na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego
przemys∏ elektroniczny, elektrotechniczny i elektryczny, stoczniowy, maszyn dla
przemys∏u wydobywczego oraz petrochemicznego. S∏abà stronà gospodarki jest brak
surowców strategicznych, stàd import prawie wszystkich noÊników energii. 

8.3 Podstawy traktatowe wspó∏pracy Polski z Singapurem

Polska zawar∏a z Singapurem wszystkie podstawowe umowy regulujàce stosunki
dwustronne. 
Od 1.05 2004 Polska jako cz∏onek UE dzia∏a na podstawie umów obowiàzujàcych
mi´dzy Singapurem a Unià, a ponadto obowiàzujà umowy dwustronne:

● O unikaniu podwójnego opodatkowania 
podpisana dnia 24 kwietnia 1993 r.

● O popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji 
podpisana dnia 3 czerwca 1993 r.

● O ruchu bezwizowym podpisana dnia 21 listopada 1998 r.

8.4 Bran˝e i towary o najwi´kszych mo˝liwoÊciach eksportowych

Bran˝a spo˝ywcza

Singapur praktycznie w ca∏oÊci importuje sprzedawanà na rynku wewn´trznym
˝ywnoÊç. Ceny oferowanego mi´sa, przetworów mi´snych, owoców (np. jab∏ek,
gruszek, owoców mi´kkich) sà wysokie, natomiast jakoÊç cz´sto ust´puje produktom
polskim. W Singapurze dzia∏ajà sieci hipermarketów (Carrefour, Cold Storage i inne),
funkcjonuje wiele firm handlujàcych ˝ywnoÊcià. 
W przypadku importu ˝ywnoÊci – z wyjàtkiem mi´sa i wyrobów mi´snych – nie wys-
t´pujà ˝adne ograniczenia. Eksporterzy mi´sa i wyrobów mi´snych do Singapuru
powinni uwzgl´dniç regulacje prawne, zgodnie z którymi zarówno kraj eksportujàcy,
jak i poszczególne zak∏ady produkcyjne na terytorium tego kraju muszà uzyskaç spec-
jalne pozwolenie od miejscowych w∏adz weterynaryjnych. Polska i polskie zak∏ady
produkcyjne dotychczas takiego pozwolenia nie posiadajà. 

Informacje dotyczàce uzyskania pozwolenia mo˝na uzyskaç po adresem:
Agri- Food&Veterinari Authority of Singapore 5
Maxwell Road  #01- 01#02- 03#03- 00#04- 00#18- 00
Tower B∏ock MND Complex Singapore 069110
Tel. 0065 63250 788 Fax. 0065 6220 6068
www.ava.gov.pl
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Akredytacja paƒstw i poszczególnych dostawców:
Mr Chye Hock Choy e- mail: CHOY_Chye_Hock@ava.gov.sg
Eksportowany do Singapuru alkohol obj´ty jest wysokim c∏em.

KonkurencyjnoÊç polskiej oferty eksportowej

Osiàgni´cie du˝ego wolumenu eksportu na rynek singapurski jest ma∏o realne, mo˝na
natomiast oczekiwaç uzyskania atrakcyjnych cen sprzedawanych produktów (oczy-
wiÊcie przy zachowaniu odpowiednio wysokiej ich jakoÊci). Towary masowe (cukier,
pszenica, skrobia ziemniaczana czy alkohol) mogà staç si´ przedmiotem reeksportu
do oÊciennych paƒstw, je˝eli oferowane ceny nie b´dà odbiegaç od poziomu cen Êwia-
towych.
Szans´ sprzeda˝y majà:

● Zwierz´ta ˝ywe, produkty pochodzenia zwierz´cego
Mi´so i podroby jadalne:
– mi´so wo∏owe mro˝one,
– mi´so wieprzowe Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝one,
– jadalne podroby wo∏owe, wieprzowe – Êwie˝e, ch∏odzone 

lub mro˝one.
● Produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny, jadalne produkty

pochodzenia zwierz´cego:
– mleko i Êmietana, zag´szczone lub zawierajàce dodatek cukru 

lub innego Êrodka,  
– miód naturalny.

● Produkty pochodzenia roÊlinnego
Owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów:
– jab∏ka, gruszki i pigwy – Êwie˝e,
– pozosta∏e owoce Êwie˝e;
– pszenica i mieszanka ˝yta z pszenicà.

● Produkty przemys∏u m∏ynarskiego
– s∏ód, 
– gluten pszenny,
– skrobie, insulina.

Gotowe artyku∏y spo˝ywcze, napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, tytoƒ 
i przemys∏owe namiastki tytoniu.

Szans´ sprzeda˝y majà:
● Przetwory z mi´sa, ryb lub skorupiaków, mi´czaków i innych 

bezkr´gowców wodnych
– kie∏basy i podobne produkty z mi´sa, podrobów lub krwi, przetwory 

˝ywnoÊciowe oparte o te produkty,
– pozosta∏e przetwory lub konserwowane mi´so, podroby lub krew.

● Cukry i wyroby cukiernicze
– cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza 

w postaci ca∏ej,
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– pozosta∏e cukry ∏àcznie z chemicznie czystymi laktozà, maltozà, 
glukozà i fruktozà.

● Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
– alkohol etylowy, nieska˝ony o obj´toÊciowej mocy mniejszej ni˝ 80%:

wódki, likiery i inne napoje alkoholowe. 

Bran˝a budowlana

Singapur pomimo niewielkiej powierzchni oraz liczby mieszkaƒców jest miejscem
licznych inwestycji budowlanych, zarówno mieszkaniowych, jak i poprawy istniejàcej
infrastruktury. Praktycznie materia∏y budowlane sà w ca∏oÊci importowane. 
W przypadku eksportu na ten rynek materia∏ów budowlanych nie wyst´pujà ̋ adne ba-
riery. Singapurskie przedsi´biorstwa inwestujà równie˝ w przedsi´biorstwa budowla-
ne za granicà. Wykorzystujàc swoje dobre kontakty, mogà one poÊredniczyç w reek-
sporcie materia∏ów budowlanych do innych paƒstw regionu. Miejscowe podmioty za-
interesowane sà importem cementu, miedzi, stali, elementów stalowych (w tym
z∏omu stalowego). Zainteresowanie importem miedzi (w tym sztab, rur, kabli), w du-
˝ej mierze w celu dalszego reeksportu, szacowane jest na 100 tys. ton miesi´cznie.
Szans´ sprzeda˝y majà:

● Produkty mineralne
– sól, 
– siarka,
– ziemie i kamienie, 
– materia∏y gipsowe, 
– wapno i cement,
– cement portlandzki, cement glinowy, cement ˝u˝lowy, 

cement anhydrytowy i podobne.
● Metale nieszlachetne i wyroby ze stali nieszlachetnych

– ˝elazo, ˝eliwo, stal,
– wyroby z ˝eliwa i stali,
– miedê i wyroby z miedzi,
– aluminium i wyroby z aluminium,
– cynk i wyroby z cynku.

Bran˝a chemiczna

Singapur jest pr´˝nym oÊrodkiem przemys∏u chemicznego, który w specjalnie utwo-
rzonych parkach przemys∏owych skupia wiele miejscowych oraz mi´dzynarodowych
firm, zajmujàcych si´ produkcjà chemikaliów. W imporcie surowców chemicznych do
Singapuru nie wyst´pujà ˝adne ograniczenia. Równie˝ w tym przypadku, wykorzystu-
jàc swojà lokalizacj´ oraz znakomite powiàzania z oÊciennymi paƒstwami, w tym
z Chinami i Indiami, Singapur mo˝e reeksportowaç produkty polskiego przemys∏u
chemicznego. Zainteresowaniem cieszy si´ karpolaktam, chloroform, aceton i inne.
W ostatnim okresie odnotowano zainteresowanie firm singapurskich reeksportem
nawozów (mocznik), których du˝e iloÊci sprzedawane sà po niskiej cenie. Zapotrze-
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bowanie podmiotów singapurskich na karpolaktam (w celu reeksportu) szacowane
jest na 500-1000 ton miesi´cznie.
Szans´ sprzeda˝y majà:

● Produkty przemys∏u chemicznego i przemys∏ów pokrewnych
– chemikalia nieorganiczne, organiczne lub nieorganiczne 

zwiàzki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich 
oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów,

– chemikalia organiczne,
– nawozy mineralne, chemiczne, azotowe.

Szk∏o i produkty szklane

Oferta na rynku produktów szklanych w Singapurze jest stosunkowo bogata. Domi-
nujà producenci z Europy Zachodniej, dost´pne sà równie˝ produkty czeskie. Wraz
z bogaceniem si´ miejscowego spo∏eczeƒstwa i zmieniajàcym si´ stylem ˝ycia wzra-
sta zainteresowanie luksusowymi produktami szklanymi. Wynikajàce z tego mo˝liwo-
Êci dostrzeg∏o polskie przedsi´biorstwo KHS Krosno S.A., które otworzy∏o swoje
przedstawicielstwo w Singapurze. Oprócz indywidualnego rynku konsumenckiego,
du˝y potencja∏ importowy stanowi miejscowy przemys∏ hotelarski i linie lotnicze.
W przypadku wyrobów szklanych nie wyst´pujà ˝adne ograniczenia importowe. Fir-
my singapurskie mogà równie˝ poÊredniczyç w sprzeda˝y wyrobów szklanych na in-
ne rynki regionu. 
Szans´ sprzeda˝y majà:

● wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki 
i podobnych materia∏ów, wyroby ceramiczne, szk∏o i wyroby ze szk∏a.

● szk∏o i wyroby ze szk∏a w rodzaju u˝ywanych do celów sto∏owych, 
kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wn´trz 
lub podobnych celów.

Bran˝a stoczniowa

Singapur jest ogromnym portem morskim skupiajàcym dzia∏alnoÊç wielu armatorów
z ca∏ego Êwiata. W miejscu tym odbywajà si´ remonty jednostek p∏ywajàcych, tam
równie˝ cz´sto podejmowane sà decyzje co do budowy nowych statków. Polskie do-
Êwiadczenie w budowie jednostek p∏ywajàcych mo˝e byç z powodzeniem wykorzy-
stane przez firmy dzia∏ajàce na miejscowym rynku. Od 2005 roku w Singapurze dzia-
∏a przedstawiciel polskich zak∏adów H. Cegielski – Service, zajmujàcych si´ produkcjà
silników okr´towych. W przypadku importu gotowych jednostek p∏ywajàcych oraz
cz´Êci niezb´dnych do remontu statków nie wyst´pujà ˝adne ograniczenia.
Szans´ sprzeda˝y majà:

● pojazdy, statki powietrzne, jednostki p∏ywajàce oraz wspó∏dzia∏ajàce
urzàdzenia transportowe,

● statki, ∏odzie oraz konstrukcje p∏ywajàce.
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Bran˝a meblarska

Singapur posiada du˝y, dynamicznie rozwijajàcy si´ przemys∏ hotelarski, b´dàcy êró-
d∏em popytu na meble oraz elementy wystroju wn´trz. Równie˝ miejscowe instytu-
cje, takie jak urz´dy, szko∏y i szpitale sà regularnie modernizowane, czemu towarzy-
szy wymiana umeblowania i elementów wystroju wn´trz. Potencjalnie istnieje rów-
nie˝ mo˝liwoÊç sprzeda˝y polskich mebli luksusowych (np. skórzanych) na
miejscowym rynku detalicznym. Import mebli oraz elementów wystroju wn´trz do
Singapuru nie podlega ˝adnym ograniczeniom. Podobnie jak w przypadku innych
bran˝, Singapur mo˝e staç si´ centrum reeksportu polskich mebli do innych krajów
regionu.
Szans´ sprzeda˝y majà:

● meble, poÊciel, materace, stela˝e pod materace, poduszki 
i temu podobne wyroby wypchane, lampy i oprawy oÊwietleniowe,

● meble do siedzenia, przekszta∏calne w miejsca do spania oraz ich cz´Êci,
● meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne, 

fotele fryzjerskie i podobne,
● pozosta∏e meble i ich cz´Êci. 

8.5 Zainteresowanie Polskà w Singapurze

W ostatnich miesiàcach 2005 roku odnotowany by∏ wyraêny wzrost zainteresowania
Polskà. Zarówno aktywnoÊç w kontaktach z Ambasadà, jak te˝ obecnoÊç w mediach
(cztery teksty autorstwa Ambasady zamieszczone przez g∏ówny dziennik The Straits
Times oraz obszerna korespondencja z Europy Ârodkowej z akcentem na Polsk´),
Êwiadczà o powolnych, ale konsekwentnych i pozytywnych zmianach w percepcji Pol-
ski. Nale˝y przy tym mieç na uwadze, ˝e singapurskie media sà generalnie powÊciàgli-
we w przekazie informacji o paƒstwach, które nie sà pierwszoplanowymi partnerami
rzàdu. Nawet w przypadku oficjalnych wizyt paƒstwowych komentarze i doniesienia
prasowe sà zazwyczaj skromne. Odnotowujemy jednoczeÊnie wzrost turystycznych
wyjazdów z Singapuru do Polski. 
WEH informuje, ̋ e w I pó∏roczu 2006 roku Polski eksport – w stosunku do analogicz-
nego okresu roku ubieg∏ego wzrós∏ o ponad 60%. Charakterystycznà tendencjà jest
ukierunkowanie na nowe kategorie towarów i aktywnoÊç w poszukiwaniu kontak-
tów.
W dniach 1-6 paêdziernika 2005 r. z misjà studyjnà do Polski (Warszawa, Poznaƒ) uda∏
si´ singapurski Zarzàd Budownictwa Mieszkaniowego (HDB). Singapurskie przedsi´-
biorstwo Ternary Technologies Group (elektronika) rozpocz´∏o inwestycj´ w woje-
wództwie zachodnio – pomorskim. Polskie przedsi´biorstwa nawiàzujà kontakty
z partnerami singapurskimi, m.in. Polski Rejestr Statków promuje na rynku oryginalny
produkt software’owy dla przemys∏u stoczniowego. Obok firm od dawna obecnych
na tutejszym rynku, jak Polsin i Dressta – dzia∏alnoÊç uaktywni∏ H. Cegielski – Service,
oferujàc (z powodzeniem) serwis silników okr´towych. W najbli˝szym czasie swoje
przedstawicielstwo w Singapurze zamierza otworzyç huta szk∏a „Krosno”. Polska fir-
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ma kosmetyczna Dr. I. Eris ma swojà siedzib´ (dystrybucja i sklep) i wchodzi ze swo-
imi produktami na rynki Azji.
Mo˝liwe jest ustanowienie sta∏ej reprezentacji Singapuru w Polsce – z akcentem na
problematyk´ gospodarczà. Dzia∏ania wobec International Enterprise Singapore, we
wspó∏pracy z PAIIZ, powinny pomóc w wspieraniu singapurskich przedsi´biorstw i in-
westorów zainteresowanych Polskà. 
Pomimo wyraênego post´pu w uruchamianiu inicjatyw dwustronnych g∏ównym pro-
blemem, który ogranicza mo˝liwoÊci promocji polskiej oferty w szerszej skali, jest jej
brak. Dotyczy to szczególnie ofert d∏ugofalowych, ukierunkowanych na konkretne
projekty – prywatyzacyjne, inwestycyjne lub naukowo-techniczne.
W Singapurze nie zosta∏y odnotowane ˝adne oferty wspó∏pracy ze strony polskich
podmiotów – tak prywatnych jak rzàdowych – poza sporadycznymi przypadkami za-
pytaƒ stricte handlowych. Trzeba przy tym mieç na uwadze, ̋ e Singapur powinien byç
postrzegany równie˝ – lub przede wszystkim – jako „poÊrednik” dzia∏ajàcy na obsza-
rze ca∏ej Azji Po∏udniowo-Wschodniej (w coraz wi´kszym stopniu równie˝ Chin i In-
dii). Struktura wymiany gospodarczej pokazuje, ̋ e wi´kszoÊç przep∏ywu towarów re-
alizowana jest przez Singapur na rzecz „trzeciej strony”.
Brak konkretnych polskich ofert i wi´kszej aktywnoÊci naszych przedsi´biorstw na
rynku Singapuru jest podstawowà przeszkodà w pobudzeniu zainteresowania zaanga-
˝owaniem w Polsk´.

8.6 Prognoza wspó∏pracy gospodarczej z Singapurem

W ramach ASEAN, APEC Singapur b´dzie realizowa∏ koncepcje integracyjne. Polski
rzàd ze swej strony przekaza∏ rzàdowi singapurskiemu zainteresowanie wspó∏pracà
gospodarczà. W ostatnich latach odby∏y si´ w Singapurze polskie wizyty paƒstwowe
na najwy˝szych szczeblach. Dla przedstawicieli biznesu obu paƒstw oznaczajà one
„zielone Êwiat∏o”. 
Problem jest w tym, która strona pierwsza je uruchomi. Z bezpoÊrednich kontaktów
i rozmów z przedstawicielami rzàdowych instytucji International Enterprise Singapo-
re (IES – organizacja rzàdowa odpowiedzialna za rozwój handlu zagranicznego i sin-
gapurskie inwestycje za granicà), Economic Development Board (instytucja odpowie-
dzialna za rozwój gospodarczy i bardziej nastawiona na inwestycje wewn´trzne) wy-
raênie wynika, ˝e Singapur, jeÊli chodzi o stosunki handlowe z Polskà, zainteresowany
jest wzrostem eksportu oraz przyciàgni´ciem polskich inwestycji do Singapuru.
Pomimo, ˝e gospodarka Singapuru jest jednà z najbardziej transparentnych, wcale nie
oznacza to, ˝e procesy inwestycyjne nie sà sterowane przez rzàd. W∏adze Singapuru
majà swoje instytucje kapita∏owe, które spe∏niajà równie˝ funkcje drogowskazu, po-
kazujà kierunek dla singapurskich inwestorów. Warto tutaj wymieniç Temasek Hol-
dings, 100% udzia∏ów rzàdu (Ministerstwa Finansów), Capital Land – powiàzany
z rzàdem, czy inne prywatne korporacje kapita∏owe, które ÊciÊle realizujà rzàdowà
polityk´ inwestycyjnà.
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Taka polityka inwestycyjna i handlowa singapurskiego rzàdu,  jak do tej pory stwarza
trudnà sytuacj´ stronie polskiej dla Êciàgni´cia tutejszych inwestorów. Singapurczycy
zdajà sobie doskonale spraw´, ˝e bardziej zyskowne sektory przemys∏u zosta∏y spry-
watyzowane oraz ˝e na polskim rynku nie jest ∏atwo konkurowaç z firmami mi´dzy-
narodowymi. Tradycyjnymi sektorami przemys∏u, konwencjonalnymi us∏ugami, w∏à-
czajàc w to us∏ugi bankowe Singapurczycy nie sà zainteresowani. Natomiast sà zain-
teresowani wspó∏pracà high-tech, IT, telekomunikacjà, biotechnologiami i innymi
pracami badawczo-rozwojowymi, które koƒczà si´ patentami i wdro˝eniem do pro-
dukcji. Wydaje si´, ˝e zgodnie z tà sugestià, Polska powinna wykonaç wysi∏ek, aby za-
ch´ciç do inwestowania w wy˝ej wspomnianych dziedzinach.
Uczestnictwo Polski w zewn´trznej polityce handlowej UE stwarza szanse na nawià-
zanie nowych i korzystniejszych kontaktów z krajami Azji Po∏udniowo-Wschodniej. 
Musimy jednak zdawaç sobie spraw´, ˝e nie b´dzie ∏atwo odnosiç sukcesy na tych
rynkach. Inni partnerzy unijni majà sytuacj´ korzystniejszà, poniewa˝ sà m.in. cz∏on-
kami Azjatyckiego Banku Rozwoju i majà udzia∏y kapita∏owe w innych azjatyckich in-
stytucjach finansowych. 
W tej sytuacji Polska powinna wykorzystaç istniejàcy dla niej dobry klimat polityczny, 
w szczególnoÊci w paƒstwach, z którymi wspó∏praca gospodarcza mierzona obrota-
mi handlowymi jest niewielka, a które to kraje przejmà rol´ nowych „azjatyckich ty-
grysów”, np. Wietnam, Laos, Myanmar, Pakistan, Kambod˝a, Indonezja.

8.7 Wspó∏praca Polski i Singapuru w dziedzinie naukowo-badawczej

Ambasada RP w Singapurze zajmuje si´ promowaniem wspó∏pracy naukowo-badaw-
czej Polski i Singapuru. W 2005 roku zosta∏a podpisana rzàdowa umowa o wspó∏pra-
cy naukowej pomi´dzy RP i Republikà Singapuru, na mocy której zespo∏y naukowe
obu krajów b´dà anga˝owaç si´ w projekty badawcze. Finansowanie i dobór tema-
tyczny odbywaç si´ b´dzie na zasadach konkursów. Umowa k∏adzie szczególny nacisk
na stworzenie warunków do komercjalizacji badaƒ. Dodatkowo w Singapurze dzia∏a
podleg∏e Ministerstwu Edukacji, Academic Research Fund, które ma za zadanie przy-
ciàganie wybitnych naukowców.
Ambasada wspiera równie˝ wspó∏prac´ polskich i singapurskich uczelni oraz wymia-
n´ studentów, poÊrednio poprzez zapewnianie udzia∏u polskich uczelni w g∏ównych
wydarzeniach promujàcych takowà wspó∏prac´, takich jak np. targi Career.
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8.8 Targi i wystawy w Singapurze 

Data rozpocz´cia Data zakoƒczenia Nazwa imprezy

Wrzesieƒ 2006 Wrzesieƒ 2006 Women Expo 2006 (dofinansowywane
przez Ministerstwo Gospodarki)

18 wrzesieƒ 2006 20 wrzesieƒ 2006 Global Franchising & Licensing 2006

27 wrzesieƒ 2006 29 wrzesieƒ 2006 World Roads Conference

4 paêdziernik 2006 6 paêdziernik 2006 OS+H Asia 2006 
– The 5th Occupational Safety 
+Health Exhibition for Asia

4 paêxdziernik 2006 6 paêdziernik 2006 HOSPIMedica ASIA 2006 
– 6th International Exhibition 
on Hospital, Pharmaceutical, 
Medical & Rehabilitation 
Equipment & Supplies

10 paêdziernik 2006 13 paêdziernik 2006 GlobalTRONICS 2006

28 paêdziernik 2006 31 paêdziernik 2006 Regional Conference
on Cost-effective Healthcare 2006

Listopad 2006 Listopad 2006 Asia Fashion Week 2006 
(dofinansowywane 
przez Ministerstwo Gospodarki)

Listopad 2006 Listopad 2006 Asian Children's Expo 2006

Listopad 2006 Listopad 2006 Big Boyz Toyz 2006

Listopad 2006 Listopad 2006 Celebrating Knowledge 2006 
– The Power and Potential

6 listopad 2006 10 listopad 2006 12th Asian Australian Congress 
of Anaesthesiologists

7 listopad 2006 10 listopad 2006 4th Asian Rock Mechanics 
Symposium (ARMS 2006)

9 listopad 2006 11 listopad 2006 Wine For Asia 2006

4 grudzieƒ 2006 7 grudzieƒ 2006 2006 IEEE Asia Pacific Conference 
on Circuits and Systems

4 grudzieƒ 2006 8 grudzieƒ 2006 4th Asia Pacific Congress on Catalysis 
& Regional Symposium on Chemical 
Engineering 2006

5 grudzieƒ 2006 8 grudzieƒ 2006 OSEA2006

6 grudzieƒ 2006 8 grudzieƒ 2006 15 th International Conference 
on Mechanics in Medicine and Biology
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8.9 Instrumenty wspierania i promocji eksportu 
proponowane przez WEH w Singapurze 

● Udzia∏ w targach i wystawach bran˝owych,
● Opracowanie angloj´zycznych materia∏ów promocyjnych prezentujàcych

poszczególne bran˝e; katalogów bran˝owych zawierajàcych spis polskich
przedsi´biorstw/eksporterów (równie˝ w formie elektronicznej – CD),

● Prezentacja osiàgni´ç poszczególnych polskich bran˝ na stronach 
internetowych WE, przekazanie katalogów bran˝owych 
lokalnym Izbom Przemys∏owo-Handlowym,

● Kredytowanie eksportu wybranych grup towarowych 
(dotyczy to szczególnie tych grup,  z którymi zamierzamy wejÊç na rynek 
po raz pierwszy – np. produkty spo˝ywcze, przetwory mi´sne itp.). 
WejÊcie na rynek z nowymi towarami/produktami wymaga z regu∏y
znacznych nak∏adów zwiàzanych z promocjà, której koszty 
niejednokrotnie sà wy˝sze, ni˝ wsparcie kredytowe, 

● Ubezpieczenie kredytów eksportowych, szczególnie dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw (SMP), które to SMP bojà si´ podejmowaç ryzyka na
rynkach odleg∏ych.

9. Warunki podró˝y i zamieszkania 
w Singapurze

9.1 Wiza, przepisy wjazdowe, przepisy celne

Obywatele polscy mogà wje˝d˝aç i przebywaç w Singapurze do 30 dni bez wizy. Wy-
magana wa˝noÊç paszportu przy wjeêdzie wynosi minimum 6 miesi´cy. Nie ma obo-
wiàzku okazania biletu powrotnego, jednak nale˝y si´ liczyç z pytaniem o jego posiada-
nie. Nie ma obowiàzku posiadania okreÊlonej kwoty pieni´dzy na ka˝dy dzieƒ pobytu.

Przepisy celne 

Nie ma ograniczeƒ przy wwozie i wywozie pieni´dzy. Zgodnie z singapurskimi prze-
pisami celnymi ca∏kowitym zakazem wwozu obj´te sà: guma do ˝ucia, zapalniczki
w kszta∏cie pistoletów, sztuczne ognie, petardy, inne fajerwerki, leki zawierajàce ami-
dopiryn´ lub noramidopiryn´, rogi nosoro˝ca i wyroby z niego, koÊç s∏oniowa w ró˝-
nych postaciach oraz wyroby tygrysie. Za wwóz, handel lub wywóz narkotyków orze-
kana jest kara Êmierci. Przy wwozie z op∏at celnych i podatku od towarów i us∏ug
(GST) zwolnione sà przedmioty nowe, prezenty, towary ˝ywnoÊciowe o ∏àcznej war-
toÊci nie przekraczajàcej 300 SGD, a w wypadku osób poni˝ej 18 roku ˝ycia o warto-
Êci nie przekraczajàcej 100 SGD. 
Do Singapuru osoba pe∏noletnia mo˝e wwieêç bez c∏a 1 litr alkoholu wysokoprocen-
towego, 1 litr wina, 1 litr piwa. Zwolnienia z op∏at celnych i podatku GST dotyczàce
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wwozu alkoholu nie obejmujà podró˝nych wje˝d˝ajàcych do Singapuru z Malezji.
Zwolnieniu z op∏at celnych i podatku GST nie podlegajà papierosy. W razie nie zg∏o-
szenia do odprawy celnej towarów obj´tych c∏em i podatkiem GST podró˝ni podle-
gajà karze pieni´˝nej w wysokoÊci do 5000 SGD. Przy wyjeêdzie z Singapuru istnieje
mo˝liwoÊç zwrotu podatku GST za towary zakupione na terenie tego kraju. Podatek
GST (odpowiednik podatku VAT) w 2004 roku wynosi∏ 5%. Zwrot podatku przys∏u-
guje za towary zakupione na ∏àcznà wartoÊç ponad 300 SGD w specjalnie oznakowa-
nych sklepach i wywiezione z terytorium Singapuru w okresie maksymalnie 2 miesi´-
cy od daty zakupu. Przy zakupach towarów w ww. sklepach nale˝y przedstawiç pasz-
port i wype∏niç specjalne formularze.

Meldunek 

W kwestionariuszu, który otrzymuje si´ w samolocie lub w punktach granicznych, na-
le˝y wpisaç miejsce pobytu (nazwa i adres hotelu, w którym podró˝ny si´ zatrzyma,
lub adres osoby, do której si´ udaje).

9.2 Zdrowie

Przy wjeêdzie do Singapuru nie sà wymagane ˝adne szczepienia, natomiast zalecane
jest szczepienie przeciwko grypie. Nie ma obowiàzku posiadania ubezpieczeƒ osobo-
wych, jednak ze wzgl´du na bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego w interesie
ka˝dej osoby odwiedzajàcej Singapur jest wykupienie takiego ubezpieczenia. Mo˝na
to zrobiç w renomowanych firmach ubezpieczeniowych dzia∏ajàcych w Polsce lub po
przyjeêdzie do Singapuru w miejscowych firmach ubezpieczeniowych. Koszt wizyty
lekarskiej wynosi od 30 SGD, koszt doby w szpitalu – od 200 do 2000 SGD, w zale˝-
noÊci od standardu szpitala i pokoju.

9.3 Transport

Informacje dla kierowców

W Singapurze nie ma obowiàzku posiadania mi´dzynarodowego prawa jazdy. Nie ma
te˝ ograniczeƒ w podró˝owaniu po kraju. Kraj ten posiada bardzo dobrze rozwini´ty
system komunikacji publicznej.

Ruch uliczny

Prosimy pami´taç, ˝e w Singapurze obowiàzuje ruch lewostronny. Wi´kszoÊç Singa-
purczyków to zdyscyplinowani kierowcy i piesi. Przechodzenie przez ulic´ w miej-
scach innych ni˝ przejÊcia dla pieszych jest zabronione. Prosimy dla w∏asnego bezpie-
czeƒstwa korzystaç zawsze z oznakowanych przejÊç dla pieszych, przejÊç podziem-
nych i k∏adek dla pieszych.
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Po∏àczenia autobusowe

Autobusami kursujàcymi w godzinach 6.00-23.30 mo˝na dostaç si´ do wi´kszoÊci
miejsc w Singapurze. Op∏aty wynoszà od 40 do 120 centów, w zale˝noÊci od d∏ugo-
Êci trasy. 
Ponadto w wi´kszoÊci hoteli i agencji turystycznych mo˝na kupiç specjalne bilety „Sin-
gapore Exproler Bus Ticket”. Bilet jednodniowy kosztuje 5 SGD, bilet trzydniowy –
12 SGD. 
Z biletów mo˝na korzystaç we wszystkich autobusach „Singapore Bus Service” oraz
„Trans Island Bus Service”

Taksówki

Bardzo popularne i lubiane w Singapurze. W mieÊcie jeêdzi ponad 20000 taksówek,
wszystkie sà wyposa˝one w taksometry. Podstawowa op∏ata z 1,5 km wynosi 2,40
SGD (op∏ata minimalna). Ka˝de kolejne 100 m (do 10 km) kosztuje 10 centów. Za czas
oczekiwania p∏aci si´ 10 centów za ka˝de 30 sekund.
Koszty dodatkowe: 5 SGD dolicza si´ klientom wsiadajàcym do taksówki na lotnisku
Changi (kursy na lotnisko nie sà zwiàzane z ˝adnymi dodatkowymi op∏atami). 50%
dodaje si´ do ceny wskazanej na taksometrze w godzinach 24.00-6.00; 1-3 SGD sà
pobierane dodatkowo w godzinach szczytu (rush hour) w centrum. Telefoniczne za-
mówienie taksówki (Taxi on call) kosztuje dodatkowo 3 SGD. Wszystkie koszty do-
datkowe powinny byç wyszczególnione na wewn´trznej stronie tylnych drzwi tak-
sówki.

9.4 Przydatne informacje

● wymiany dolarów singapurskich na waluty wymienialne mo˝na dokonaç
w bankach oraz licznych oficjalnych kantorach. 

● przy wjeêdzie do Singapuru zarówno na lotnisku, jak i w portach 
morskich mo˝na otrzymaç bezp∏atne materia∏y promocyjne 
i informatory turystyczne.

● wszystkie lokalne rozmowy telefoniczne wykonywane z automatów 
telefonicznych zainstalowanych w hali przylotów lotniska sà bezp∏atne.

● w Singapurze bardzo rygorystycznie przestrzega si´ utrzymywania 
czystoÊci w Êrodkach komunikacji miejskiej oraz na terenie ca∏ego kraju.
Niestosowanie si´ do zaleceƒ pociàga za sobà wysokie kary finansowe,
np. za wyrzucanie niedopa∏ków papierosów lub zaÊmiecanie w inny 
sposób ulic i chodników grozi grzywna w wysokoÊci 500 SGD; 
za jedzenie i picie w Êrodkach komunikacji miejskiej – grzywna 
w wysokoÊci 1000 SGD; za palenie papierosów w miejscach zakazanych,
np. w pomieszczeniach klimatyzowanych, windach – grzywna 
w wysokoÊci 500 SGD.

● w Singapurze urz´dy pracujà od 9.00 do 17.00. 
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● dniami wolnymi od pracy sà: 1, 22 i 23 stycznia, 1 lutego, 9 kwietnia, 
1 maja, 2 czerwca, 9 sierpnia, 14 listopada i 25 grudnia.

● w Singapurze nie wyst´puje zagro˝enie przest´pczoÊcià,
● kara Êmierci w Singapurze jest legalnà formà kary, 

wykonuje si´ tam najwi´cej tego typu wyroków na Êwiecie. 
Przest´pstwa zagro˝one karà Êmierci: piractwo, w wyniku którego ktoÊ
poniós∏ Êmierç, morderstwo, asystowanie przy samobójstwie osoby 
poni˝ej 18 roku ˝ycia, porwanie po∏àczone z morderstwem, 
przest´pstwa przeciwko osobie prezydenta republiki, bunt, 
dà˝enie do wywo∏ania wojny, posiadanie narkotyków, w prawie 
wojskowym – wandalizm i rabunek. 
Wyrok wykonuje si´ przez powieszenie, zawsze w piàtek. 
Prawo ∏aski ma prezydent. 

9.5 Przydatne adresy

Programem wspierania inwestycji zagranicznych w Singapurze zajmuje si´:
Economic Development Board
250 North Bridge Road
#24-00Raffles City Tower
179101 Singapore
Tel.: (+65)63362288
Fax: (+65) 63396077
http://www.sedb.com/

Placówki RP

Wydzia∏ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Singapurze
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
435 Orchard Road
#10-01/02 WISMA ATRIA
SINGAPORE 238877
Tel.: (0-065) 67340466
Fax.: 67346129
e-mail: polish_embassy@pacific.net.sg
www.polishembassyweh.com.sg

Ambasada RP
435 Orchard Road
#10-01/02 Wisma Atria
Singapore 238877
tel. (65) 673 40466
fax. (65) 673 46129
tel. kom. (65) 98358083
e-mail: polish_embassy@pacific.net.sg
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Wa˝ne telefony

Telefony alarmowe:
● Policja – 999 
● Pomoc w nag∏ych wypadkach – 995 

Linie informacyjne:
● Policja – 1800 2550000
● Pomoc w nag∏ych wypadkach – 1800 2865555 

Organizacje wspierajàce wymian´ handlowà:

Ministerstwo Handlu i Przemys∏u (Ministery of Trade and Industry)
100, High Street No.04-01
The Treasury
SINGAPORE 179434
Tel: (0065) 63327258
Fax: (0065) 63327634

International Enterprise Singapore (IE Singapore)
230, Victoria Street #07-00
Bugis Junction Office Tower
SINGAPORE 188024
Tel: (0065) 63376628
Fax: (0065) 63376898
Email: enquiry@iesingapore.gov.sg
Strona www: www.iesingapore.gov.sg

Mi´dzynarodowa Izba Handlowo w Singapurze
(Singapore International Chamber of Commerce (SICC)
6, Raffles Quay No.10-01
John Hanocock Tower
SINGAPORE 048580
Tel: (0065) 62241255
Fax: (0065) 62242785
Email: general@sicc.com.sg
Strona www: www.sicc.com.sg

Federacja Biznesu w Singapurze (Singapore Business Federation (SBF)
19, Tanglin Road
07-01, Tanglin Shopping Center
SINGAPORE 247909
Tel: (0065) 68276828
Fax: (0065) 68276807
Email: info@sbf.org.sg
Strona www: www.sbf.org.sg
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Chiƒska Izba Przemys∏owo-Handlowa w Singapurze
(Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry (SCCCI)
SCCCI Building
47, Hill Street, No. 09-00
SINGAPORE 179365
Tel: (0065) 63378381
Fax: (0065) 63390605
Email: corporate@sccci.org.sg
Strona www: www.sccci.org.sg

Indyjska Izba Przemys∏owo-Handlowa w Singapurze
(Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry (SICCI)
101, Cecil Street
23-01/04 Tong Eng Building
SINGAPORE 069533
Tel: (0065) 62222855
Fax: (0065) 62231707
Email: sicci@singnet.sg
Strona www: www.sicci.com.sg

Malezyjska Izba Przemys∏owo-Handlowa w Singapurze
(Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry)
72A, Bussorh Street
SINGAPORE 199485
Tel: (0065) 62979296
Fax: (0065) 63924527
Email: smcci@singnet.com.sg

Federacja Producentów w Singapurze
(Singapore Manufacturers’ Federation)
The Enterprise #02-02
No. 1 Science Centre Road
SINGAPORE 609077
Tel: (0065) 68263000
Fax: (0065) 68228323
Email: shiyee@smafederation.org.sg
Strona www: www.smafederation.org.sq

Zrzeszenie Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
(Association of Small and Medium Enterprises (ASME)
199B, Thomson Road
Goldhill center
SINGAPORE 307636
Tel: (0065) 62240868
Fax: (0065) 62566939
Email: sme@asme.org.sg
Strona www: www.asme.org.sg
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èród∏a
● Wydzia∏ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Singapurze
● Konsulat RP
● „Mapa mo˝liwoÊci polskiego eksportu – kraje pozaunijne”, 

wydane przez Ministerstwo Gospodarki
● „Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie z Polski” 

wydane przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki
● „Polak za granicà”, wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
● artyku∏y z Gazety Wyborczej i Biuletynu MSZ
● dane z portalu exporter.pl
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