
SINGAPUR
Singapur (ang. Singapore, chiń. Xīn-

jīapō, malaj. Singapura, tamil. Cing-
kappūr) – miasto-państwo położone 
w pobliżu południowego krańca Półwyspu 
Malajskiego. Leży w południowo-wschod-
niej Azji. Państwo Singapur położone jest 
na wyspie Singapur o powierzchni 572 
km² wraz z grupą otaczających ją wy-
sepek. Powierzchnia lądowa Singapuru 
ulega stałemu wzrostowi na skutek prac 
prowadzonych nad pozyskaniem lądu 
od morza. Są one również źródłem za-
targu z sąsiednią Malezją. Z Półwyspem 
Malajskim wyspa Singapur połączona 
jest za pomocą nasypu (The Causeway) 
w północnej części wyspy oraz mostem 
Tuas Second Link w jej zachodniej części.
Najważniejsze z pozostałych 54 wysp to: 
Jurong Island, Pulau Tekong, Pulau Ubin 
i Sentosa.

Wnętrze wyspy Singapur tworzą ska-
ły granitowe wzniesione nad najwyż-
szym szczytem kraju Bukit Timah Hill 
na wysokość jedynie 177 m n.p.m. Jed-
nak na przeważającym obszarze wy-
spy, a także na pozostałych wyspach, 
rozciąga się płaska nizina aluwialna.
Singapur obmywają ciepłe wody cieśnin 
Malakka i Singapurskiej, łączących Mo-
rze Andamańskie z Morzem Południowo-
chińskim, oraz cieśniny Johor, która wą-
skim, zaledwie dwukilometrowym pasem 
oddziela kraj od Półwyspu Malajskiego. 
Większość wysp otaczają rafy koralowe.
Dawniej wyspę porastały wilgotne lasy 
równikowe i zarośla namorzynowe roz-
ciągnięte wzdłuż wybrzeży oraz na brze-
gach rzek. Wykarczowano je jednak pod 
zabudowę gwałtownie rozwijającego 

się miasta-państwa. Współcześnie po-
zostałości tej naturalnej roślinności zaj-
mują zaledwie 5% powierzchni kraju 
i w większości są chronione w rezerwa-
tach. Charakterystycznym dla Singapuru 
zwierzęciem jest makak – małpa wąsko-
nosa. Na wyspach Ubin i Tekong ostoję 
znalazł największy singapurski ssak – dzi-
ka świnia. Ponadto w całym kraju żyje wie-
le ptaków, gadów (m.in. pytony), ponad 
350 gatunków motyli, a w przybrzeżnych 
wodach liczne gatunki ryb i skorupiaków.

Singapur jest najbardziej, po Japonii, 
rozwiniętym państwem Azji. Ze wzglę-
du na gwałtowny rozwój gospodarczy 
od czasów drugiej wojny światowej, 
zalicza się je do azjatyckich tygrysów. 
Pod względem PKB jest w światowej 
czołówce. W 2006 roku PKB per capi-
ta wynosiło 31 400 dolarów USD [EDB].
Gospodarka Singapuru jest gospodarką 
rynkową z własnością prywatną. Waż-
ną rolę pełni jednak na przykład A*STAR 
(Agency for Science, Technology and Re-
search), państwowa instytucja, zajmującą 
się wspieraniem rozwoju przemysłu wyso-
kich technologii. Inną dziedziną znajdują-
cą się pod prawie całkowitą kontrolą pań-
stwa jest polityka mieszkaniowa, której 
rozwiązania przypominają rozwiązania so-
cjalistyczne. Gospodarka opiera się głów-
nie na usługach (finansowych), turystyce, 
oraz na przemyśle petrochemicznym, 
stoczniowym i tekstylnym. Bardzo szyb-
ko rozwija się przemysł elektrotechniczny
i elektroniczny. Zyski przynosi także 
przemysł: chemiczny, farmaceutyczny, 
fotooptyczny i spożywczy. W kraju ma 
swoją siedzibę 170 banków oraz 80 towa-
rzystw ubezpieczeniowych. Żywność jest 
w większości importowana, gdyż rolnictwo 
i rybołówstwo są dość słabo rozwinięte.
Standard życia Singapurczyków jest na 
niezwykle wysokim poziomie. Rządzą-
ca partia postanowiła także, iż wszy-
scy mieszkańcy w ciągu najbliższych 
lat będą mieli dostęp do bezpłatnego 
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Internetu finansowanego z podat-
ków. Singapur jest czwartym finanso-
wym centrum świata po Londynie, No-

wym Jorku i Tokio. Port w Singapurze 
przeładowuje drugą co do wiel-
kości ilość kontenerów na świe-
cie, po porcie w Szanghaju.
W 2010 roku Singapur przeżywał ko-
lejny boom gospodarczy. W pierw-
szym kwartale wzrost gospodarczy wy-
niósł 45,8% PKB. W ujęciu rocznym 
po pierwszym półroczu wzrost wyniósł 
18,1%. Jeżeli tendencja utrzyma się, 
Singapur będzie najszybciej rozwijają-
cym się państwem świata [Gazeta.pl].
SZYBKIE FAKTY [HERITAGE], 2014]:
Ludność: 5.4 million
PKB: $326.5 billionów
1.3% wzrost w 2012
Bezrobocie: 2.0%

Inflacja: 4.6%
Napływ bezpośrednich inwestycji zagra
nicznych: $56.7 billionów
Dług publiczny 111.0% PKB
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