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Souhrnná 
teritoriální 
informace

ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024

Růst HDP (%) –4,1 7,6 3,8 3,2 2,7

Průmyslová produkce (% změna) 7,5 13,2 5,0 3,3 3,1

Veřejný dluh (% HDP) 147,9 145,9 149,2 147,4 143,1

Míra inflace (%) –0,2 2,3 2,9 1,4 1,2

Populace (mil.) 5,7 5,5 5,6 5,8 5,8

Nezaměstnanost (%) 3,0 2,7 2,3 2,2 2,1

HDP na obyvatele (UsD, PPP) 100 057,8 115 854,0 121 190,0 125 610,0 131 460,0

Bilance běžného účtu (mld. UsD) 58,1 71,9 70,4 70,1 73,1

saldo obchodní bilance (mld. UsD) 103,6 118,2 116,4 126,7 128,1

exportní riziko OeCD — — — — —

Konkurenceschopnost 1/63 5/64 — — —

predikce Eiu Zdroj: Eiu, OECD, iMD

singapur
Velvyslanectví Čr v Singapuru 
e-mail: commerce_singapore@mzv.cz
www.mzv.cz/singapore

Takřka 6ti milionový městský stát singapur je 
vyspělou ekonomikou s  jedním z  nejvyšších 

HDP na  hlavu na  světě a  nejvyšším v  Asii. Jako 
významný obchodní, finanční a inovační uzel je tedy 
značně závislý na globálních trendech, a proto jeho 
hermetické uzavření při pandemii covid-19 přineslo 
významný útlum ekonomických aktivit napříč vše-
mi oblastmi (kromě výroby farmaceutik a  elektro-
nických součástek).

Vláda musela z těchto důvodů podpořit ekonomi-
ku v  bezprecedentní míře vysokými rozpočtovými 
schodky (14 % HDP v  roce 2020), což se odráží 
na krátkodobě vyšší inflaci živené zvyšováním mezd, 
globálními problémy s dopravou, ale i zvýšením DPH 

ze 7 % na 9 %. Navíc, singapur je z velké části závislý 
na dovozu surovin a dílčích produktů napříč odvětví-
mi. To vše znamená, že síla oživení bude odvislá 
od míry růstu nákladů na vstupu i dostupnosti mate-
riálů a pracovních sil.

Vláda singapuru se dlouhodobě snaží o zachyce-
ní všech technologických trendů a mohutně inves-
tuje do  hi-tech řešení, digitální infrastruktury 
a  výzkumných kapacit, což by státu s  omezeným 
územím mělo přinést významný ekonomický růst 
a tím i zvýšení životní úrovně jeho obyvatel. To z něj 
též dělá velmi zajímavý trh pro české společnosti, 
které se na segment produktů a  služeb s vysokou 
přidanou hodnotou zaměřují.

https://www.businessinfo.cz/navody/singapur-souhrnna-teritorialni-informace/2/#0-uvod
https://publi.cz/books/1901/index.html#sg
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 © Příležitosti  
pro český export

 ▶ iCT

Země se vyznačuje vysokou digitalizací prakticky ve  všech aspektech lidské 
činnosti. Nabízí možnosti pro kvalitní řešení na klíč, jež se prosadí v tvrdé konkurenci 
na trhu o hodnotě minimálně 30 mld. UsD. Zatímco vládními prioritami jsou smart 
cities a kybernetická bezpečnost, soukromé firmy mají zájem o spolupráci v oblasti 
R&D: například v robotice, umělé inteligenci a zpracování dat. Banky a nebankovní 
instituce intenzivně rozvíjejí finanční technologie budoucnosti.

 ▶ Obranný průmysl

singapur si uvědomuje svou zranitelnost a snaží se držet poměr výdajů na obranu 
k HDP na 3 %, v přepočtu na obyvatele se jedná o 3. nejvyšší investice do armády 
na světě (po UsA a izraeli). V roce 2019 ohlásila vláda modernizační program, který 
má do roku 2030 zmodernizovat všechny složky armády. Pro české společnosti se 
najde příležitost jak ve vojenském vybavení a technice, tak i moderních metodách 
výcviku.

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

zemědělství služby

průmysl 

74 %

26 %

podíl sektorů na HDp

Zdroj: Eiu, 2020

Top 5 import dle zemí (v %)

Čína 14,4

Malajsie 12,7

Tchaj-wan 11,1

spojené státy americké 10,7

Japonsko 5,5

Top 5 import dle zboží (mld. uSD)

Celkem 328,6

elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 79,4

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 31,2

Zlato (ne mincovní, ne rudy a koncentráty zlata) 17,9

stroje, motory neelektrické (ne turbíny, motory píst.) 15,1

Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 14,4
Zdroj: un Comtrade, 2020 

Vývoj HDp (meziročně, %)

singapur svět vyspělé ekonomiky
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https://publi.cz/books/1901/index.html#sg&jumptoanchor=ict
https://publi.cz/books/1901/index.html#sg&jumptoanchor=obr
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 ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl

singapur je vysoce rozvinutý malý přímořský městský stát, který se cítí velmi 
ohrožen důsledky klimatické změny. Proto se vláda zavázala v rámci takzvaného 
Zeleného plánu (Green Plan) k přeměně na bezuhlíkovou ekonomiku a klade důraz 
na inovativní řešení umožňující efektivnější nakládání s vodou i odpadem a jeho 
co nejvyšší míru recyklace, maximálně šetrné k životnímu prostředí.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Populace v zemi stárne, předpokládá se, že do roku 2030 bude až pětina singapurců 
v seniorském věku. Země proto plánuje stavbu nových nemocnic a domů pro 
seniory. Navíc investuje významné prostředky do zdravotní péče pro své obyvatele, 
které už dosahují asi 4,5 % HDP a každoročně se zvyšují asi o 10 %. Příležitosti se 
nacházejí i v digitálních inovativních řešeních pro poskytovatele zdravotní péče, 
které by zefektivnily či zkvalitnily péči.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

spotřeba potravin je z více než 90 % závislá na dovozu ze zahraničí. i proto je 
země pátým největším exportním trhem pro eU v Asii v potravinách a nápojích 
(v roce 2020 dosáhl výše 2,1 mld. UsD). Země má vysokou kupní sílu a je ochotná 
experimentovat v potravinách i alkoholických výrobcích. singapur hledá inovativní 
technologická řešení, což je další příležitostí pro české firmy v oblasti foodtech 
a argotech.

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

podrobné informace  
k sektoru

https://publi.cz/books/1901/index.html#sg&jumptoanchor=vod
https://publi.cz/books/1901/index.html#sg&jumptoanchor=zdr
https://publi.cz/books/1901/index.html#sg&jumptoanchor=zem

