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Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

Data de tancament d’aquesta edició: Juliol 2019

Forma d’Estat: República parlamentària 

Capital: Ciutat de Singapur 

Idioma oficial: Anglès, malai, xinès mandarí i tàmil  

Població: 5 milions d’habitants (2018)  

Moneda: Dòlar de Singapur (SGD)

Tipus de canvi:  1 EUR = 1,54 SGD (28/06/2019)    
1 USD = 1,35 SGD (28/06/2019)

PIB: 361 milers de milions $ (0,4% del PIB mundial) 

PIB per capita: 64.041 $ (100.344 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 141 millor país del món de 190  
segons el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Budista: 42%. Musulmana: 14% 

Singapur



Singapur

Previsions
econòmiques

•  L’economia de Singapur és molt dependent de 
l’economia global, atès que les exportacions (espe-
cialment de productes electrònics cap a la Xina) en 
constitueixen la principal font de creixement. En 
aquesta tessitura, a causa de la disminució del di-
namisme global, l’alentiment xinès i l’augment de 
la incertesa pels embats proteccionistes, esperem 
que les exportacions es vegin llastades i que, en 
conseqüència, l’economia de Singapur es desacce-
leri de manera significativa el 2019 (fins a cotes per 
sota del 2,5%). En el període 2020-2021, l’econo-
mia recuperarà una mica de força, especialment si 
s’esvaeixen les tensions proteccionistes, tot i que el 
creixement serà menys vigorós que els darrers 
anys. Un factor que impulsarà l’economia els pro-
pers anys serà la difusió mundial de la tecnologia 
5G, que beneficiarà les exportacions de Singapur. 
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EE. UU. Eurozona Emergentes 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•   Singapur presenta un quadre macroeconòmic 
equilibrat, en el qual sobresurt l’ampli superàvit 
corrent, aconseguit en gran part gràcies a la de-
manda xinesa, i que es mantindrà elevat durant 
els pròxims anys tot i el menor creixement a la 
Xina. En l’àmbit fiscal, els propers anys, preveiem 
que la implementació d’una política fiscal més 
expansiva adreçada a incentivar la creació de 
clústers empresarials en sectors punters (salut, 
aeroespacial i serveis financers) reduirà el superà-
vit dels comptes públics. L’elevat deute públic no 
és excessivament preocupant, ja que està relacio-
nat amb el desenvolupament d’un mercat de 
deute domèstic i amb les necessitats d’inversió 
del fons de pensions. 
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•  L’autoritat monetària de Singapur (MAS) utilitza 
el tipus de canvi del país com a principal eina de 
la política monetària. Concretament, gestiona el 
dòlar de Singapur contra una cistella de mone-
des dels seus principals socis comercials, i intervé 
quan creu que és necessari, per mantenir el tipus 
de canvi dins d’una banda no pública. Així, ajusta 
el ritme d’apreciació o de depreciació de la mone-
da nacional mitjançant canvis en els paràmetres 
de la banda; una “modesta apreciació gradual” 
de la banda s’entén, en general, com una postura 
política restrictiva. S’espera que la MAS es mantin-
gui “pacient” els propers anys i valori que, en un 
context caracteritzat per un creixement que s’es-
pera que estigui en línia amb el potencial (que se 
situa entre el 2,0% i el 3,0% segons el Govern) i 
una inflació feble, l’estabilitat canviària sigui el 
resultat preferit de la política monetària.

•   La inflació es mantindrà en l’escenari 2019-
2021 en cotes baixes, inferiors a les de la mit-
jana històrica. Així doncs, i malgrat el petit 
augment el 2020, factors com ara el descens 
del preu de l’electricitat associat a la liberalit-
zació del mercat elèctric i el nivell més baix 
dels preus del petroli evitaran que la inflació 
escali excessivament.



Singapur

Condicions 
financeres

•  La banca de Singapur presenta un nivell de sol-
vència i liquiditat alt (la morositat, de l’1,9% al 
final del 2018, és baixa) i els bancs estan ben 
capitalitzats. El focus de risc principal està rela-
cionat amb el fet que la recuperació del crèdit 
a l’Àsia emergent ha provocat un creixement 
dels préstecs en divisa estrangera molt més 
gran que els dipòsits, de manera que la ràtio 
entre aquestes dues variables es troba al vol-
tant del 130%, un nivell que es pot considerar 
excessiu. Un augment dels costos d’endeuta-
ment en moneda estrangera podria perjudicar 
el volum de fluxos de capital dels països més 
avançats cap a l’Àsia emergent canalitzats a 
través del hub financer que és Singapur.
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•  L’elevat deute extern de Singapur es deu al seu 
caràcter de centre financer internacional. Així, 
Singapur és el primer creditor net a escala glo-
bal i el seu nivell de reserves, equivalent al 80% 
del PIB al principi del 2019, és adequat. Encara 
que aproximadament una quarta part dels 
préstecs s’han concedit a clients xinesos, segons 
l’FMI els riscos crediticis a la Xina no represen-
ten una amenaça a curt termini.

Situació  
política

•   El Partit d’Acció Popular (PAP) té 83 dels 101 
escons del Parlament i ha guanyat totes les 
eleccions dels últims 50 anys. Davant d’una 
oposició feble, s’espera que el Govern pugui 
gaudir d’un mandat sense problemes tret que 
la desacceleració econòmica sigui més intensa 
del que s’espera. Les properes eleccions estan 
previstes per al 2021 i s’anticipa un canvi de ca-
res en el partit en benefici d’una nova genera-
ció de líders que permetin rejovenir el partit.

•  Singapur continuarà apostant pel lliure comerç 
alhora que intentarà tenir bones relacions amb 
el màxim nombre possible de nacions (l’anome-
nada “política de molts amics i cap enemic”). 
Així, els propers anys s’espera que es ratifiqui 
un tractat de lliure comerç amb la UE i que Sin-
gapur es vegi beneficiat pel Tractat Integral i 
Progressista d’Associació Transpacífic (acord co-
mercial de diversos països de la Conca del Pací-
fic, successor del TTP). En aquesta línia, s’espera 
que Singapur sigui un dels principals capdavan-
ters d’una integració comercial més gran al sud-
est asiàtic.

Perspectives 
a llarg termini

•  L’alentiment del creixement a la Xina i l’enve-
lliment demogràfic disminuiran el creixement. 
Tanmateix, l’economia podria recuperar el seu 
dinamisme a mitjà termini si es duen a terme 
les reformes necessàries perquè Singapur es 
converteixi en un hub d’innovació global. Un 
augment de la inversió en R+D+I i la captació 
de treballadors estrangers amb un nivell alt de 
formació podrien augmentar el ritme de crei-
xement del país. A curt termini, no s’esperen 
millores en el segon element atès que, a partir 
del gener del 2021, el límit de treballadors fo-
rans en el sector serveis passarà del 40% actual 
a un 35%.
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Població (milions d’habitants)

•  El creixement de la població serà més lent que 
els anys anteriors, principalment a causa de la 
caiguda de la natalitat i de la reducció de la 
immigració. En aquest sentit, Singapur presen-
ta una taxa de fecunditat d’1,1 fills per dona, 
una de les més baixes del món. L’establiment 
d’un esquema d’estalvi obligatori establert el 
1955 per finançar les pensions permetrà evitar 
tensions actuarials per finançar i pagar les 
pensions, tot i que l’impacte de l’envelliment 
erosionarà el creixement de l’economia.



Singapur

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

AAA 6/01/95 Estable

Aaa 12/06/02 Estable

AAA 14/05/03 Estable

CURT TERMINI

•  Gir proteccionista dels EUA -            +
•  Més desacceleració de la Xina -            +
•  Més enduriment  

del finançament internacional  

Riscos

Sectors 
principals

LLARG TERMINI

•  Menys creixement  
demogràfic                        

•  Envelliment                        -            +

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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PUNTS FORTS

•  Mercat financer desenvolupat. 
•  Educació. 
•  Hub regional de negocis. 
•  Infraestructures. 
•  Institucions. 
•  Mercat laboral.  

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•  Mida del mercat.  
•  Desigualtat.  
•  Quantitat insuficient de treballadors  

qualificats.     
 

•  Serveis financers, sanitat, turisme, electrònica i maquinària.     

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la  
Internacionalització 
Empresarial
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— Sud-est Asiàtic i Pacífic   — Singapur
(Mín. 0 - Màx. 100)

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS Top 

Facilitat desenvolupament 
negoci
Infraestructures
Poder adquisitiu

Bottom 
Distància, comunicacions  
i acords amb Espanya
Relacions inversió amb 
Espanya
Desenvolupament financer
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1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial
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Singapur

Inversions A Singapur, la inversió estrangera directa per a 
2015 ha estat de 65.262 milions de dòlars, una 
xifra que situa l’estat com a quart receptor del 
món. A efectes fiscals les empreses d’inversió 
estrangera no es discriminen, a excepció d’al-
guns sectors: mitjans de comunicació, teleco-
municacions, energia, serveis legals, engi-

nyeria, sector bancari i serveis immobiliaris. Els 
sectors prioritaris d’inversió per al Govern de 
Singapur són: les noves tecnologies, les infra-
estructures i els serveis socials. Els principals 
països inversors a Singapur són els EUA, els  
Països Baixos, el Regne Unit, el Japó i Suïssa. 

Establiment SOCIETAT LOCAL
Les formes jurídiques més comunes són: socie-
tats de responsabilitat limitada, les oficines de 
representació, les companyies fiduciàries i les 
associacions. 
Abans de començar la seva activitat, totes les 
societats tenen l’obligació de registrar-se a 
ACRA (Accounting and Corporate Regulatory 
Authority of Singapore).

La societat de responsabilitat limitada és la 
forma més utilitzada per les empreses estran-
geres a Singapur. Es tracta d’una societat amb 
identitat independent a efectes fiscals i requi-
sits legals. El procés de registre pot trigar entre 
un i dos dies.

SUCURSAL 
Les sucursals no són reconegudes per les auto-
ritats de Singapur com una entitat indepen-
dent de la seva matriu i estan limitades al 
desenvolupament exclusiu de les activitats de 
l’empresa matriu, que té la responsabilitat so-
bre la seva sucursal. Les lleis de Singapur exi-
geixen el nomenament de dos agents locals, 

que poden ser ciutadans de Singapur o estran-
gers amb residència permanent a Singapur. El 
nom de la sucursal ha de ser el mateix que el de 
la matriu. El procés de registre d’una sucursal a 
Singapur pot trigar entre un i dos dies si s’apor-
ten tots els documents necessaris.

OFICINA DE REPRESENTACIÓ 
L’oficina de representació és la fórmula utilit-
zada per les empreses estrangeres que bus-
quen començar el seu negoci a Singapur i al-
tres mercats propers d’Àsia i el Pacífic. Totes  
les oficines de representació s’han de registrar 
a International Enterprise of Singapur  
(www.iesingapore.gov.sg). Es recomana l’esta-

bliment d’una oficina de representació com a 
forma temporal per avaluar el clima de nego-
cis al país abans d’establir-s’hi de manera per-
manent. Les oficines de representació a Singa-
pur no poden generar ingressos per les seves 
activitats en nom de la seva matriu.

•  L’impost sobre les rendes de les persones físi-
ques varia entre el 0 i el 20%. Hi ha tipus es-
pecials per a rendes de no residents a Singa-
pur (15%) i per a càrrecs directius (20%).

•  L’impost general de societats és del 17%. Hi 
ha exempció total amb un límit de 100.000 
SGD/any durant tres anys consecutius i 
exempció parcial del 50% en els 200.000 SGD 
següents. Hi ha incentius fiscals, exempcions 

i reduccions per a les empreses segons el ni-
vell d’inversió i les activitats desenvolupades 
a Singapur.

•  L’impost de béns i serveis (GST) és del 7% per 
a productes i serveis comercialitzats o impor-
tats a Singapur. Aquest tipus és únic i s’aplica 
per a totes les categories de productes i ser-
veis, a excepció dels serveis financers i venda/
arrendament de béns immobles residencials.

Fiscalitat

ZONA FRANCA
Les zones franques a Singapur suspenen el pa-
gament d’impostos i drets d’importació. Les 
empreses només hauran de pagar impostos de 
productes i serveis quan surtin del territori de 
la zona franca. Les zones franques a Singapur 
poden ser utilitzades per a l’envasament i 
l’emmagatzematge de productes d’importa-

ció i exportació. Són utilitzades sovint per a la 
reexportació de mercaderies a altres països. 
Tant les empreses locals com les empreses es-
trangeres gaudeixen dels mateixos drets d’ac-
cés a les zones franques. La producció a les 
instal·lacions de les zones franques no està 
permesa.

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
Els inversionistes estrangers no estan obligats 
a entrar a Singapur a través d’una joint ventu-
re. Les empreses locals i les empreses estrange-
res estan subjectes a la mateixa regulació. La 
forta protecció dels drets de propietat intel-

lectual i el règim legal desenvolupat conver-
teixen Singapur en un dels països més atrac-
tius a Àsia per accedir-hi també mitjançant 
llicència.



Singapur

ZONA FRANCA
Hi ha vuit zones franques a Singapur: sis zones 
franques per a l’entrada de mercaderies per via 
marítima i dues per a l’entrada per via aèria. 

Les zones franques de Singapur estan situades 
a les ciutats següents: Singapur, Sembawang, 
Pasir Panjang i Changi.

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
Singapur és un país beneficiari del Sistema Generalitzat de Preferències (SGP). Pertany al grup I.

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Singapur, en totes les qüestions econòmiques, 
manté una defensa a ultrança del lliure comerç 
i dels mercats oberts. En aquest sentit participa 
activament a l’Asia-Pacific Economic Coopera-
tion (APEC) i el Trans-Pacific Partnership (TPP). 
Entre Singapur i la UE hi ha diversos acords, 
com l’Acord de Lliure Comerç (FTA) i l’Acord de 
Partenariat (PCA). L’FTA UE/Singapur és un 
acord global amb amplis compromisos per to-
tes dues parts de facilitar l’accés als mercats de 
l’altra part, fins i tot a través de la liberalització 

dels serveis, la inversió i la contractació pública, 
i la supressió dels obstacles aranzelaris o no 
aranzelaris (per exemple, reglamentaris o tèc-
nics) als intercanvis. Els exportadors de Singa-
pur de dispositius electrònics, productes farma-
cèutics, productes químics i productes 
alimentaris transformats es beneficien particu-
larment de la supressió dels aranzels de la UE, 
mentre que els exportadors de la UE disposen 
d’un accés lliure de drets al mercat de Singapur 
per a tots els productes.

Condicions 
aranzelàries

CULTURA EMPRESARIAL
La llengua més utilitzada és l’anglès, que, de fet, 
és la que uneix tots els grups ètnics. És el lloc 
menys burocràtic per fer negocis a Àsia; té mà 
d’obra extremament qualificada, un règim d’im-
postos favorable i representa un banc de proves 
per a les companyies multinacionals. Aquestes 
són algunes de les característiques que fan del 
país una de les destinacions preferides per als 
negocis i les inversions internacionals. Fer ne-
gocis a Singapur implica el fet de construir rela-

cions de confiança. El tracte personal és primor-
dial a l’hora de tancar un acord. El respecte als 
horaris és estricte. Els principals valors de Singa-
pur són: la nació, la família, el suport a la comu-
nitat, el consens i l’harmonia entre races i reli-
gions. Respecte a la forma de salutació i els 
gestos, hi pot haver diferències entre les reli-
gions que conviuen al país, tot i que donar la mà 
sol ser acceptat en general.

Negociació  
i protocol

• Sea Asia.
• Manufacturing Technology Asia.
• Singapore International Jewelry Expo. 

• Archxpo.
• Hotel Asia.
• Office Expo Asia.

Fires clau

Webs  
d’interès

• Invertir a Singapur: https://www.edb.gov.sg/
• Duanes Singapur: http://www.dian.gov.co/
• Cambra de Comerç Internacional de Singapur: http://www.sicc.com.sg/
• Agència Governamental d’Empreses Internacionals: http://www.iesingapore.gov.sg/
• Autoritats Marítimes i Portuàries de Singapur: http://www.mpa.gov.sg/

Mitjans de  
cobrament i 
pagament

MITJANS DE COBRAMENT
Els mitjans de cobrament a Singapur varien se-
gons el país exportador. Les lletres de crèdit i 
les lletres a la vista són els mitjans més comuns. 

El període mitjà de cobrament és de 30 a 90 
dies. Es recomana establir les condicions de co-
brament en dòlars nord-americans. 

MITJANS DE PAGAMENT
Les transferències internacionals són un mitjà 
de pagament comú en les relacions comercials 
amb Singapur. També s’utilitzen amb freqüèn-

cia el crèdit documentari, les remeses d’impor-
tació i els avals.  

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
La fluctuació en el tipus de canvi de la divisa de Singapur requereix la signatura de contractes amb 
assegurances de canvi.

L’objectiu principal de l’oficina de Singapur és 
millorar els canals de comunicació amb les insti-
tucions financeres locals, donant suport així a 
les activitats dels clients de CaixaBank al país, ja 

siguin de comerç exterior o d’inversions i pro-
jectes d’implantació. També ofereix assessora-
ment i acompanya les empreses espanyoles que 
vulguin desenvolupar el seu negoci a l’exterior. 

CaixaBank
al país



Oficina de representació de Singapur 
#34-02 Singapore Land Tower 
50, Raffles Place 
048623 - Singapore

Director: José Antonio Travieso
Tel. (+65) 6635 3163

CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


