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Baggrund
Singapore er én af de asiatiske tigerøkonomier, der siden 1960’erne har udviklet sig fra
tilbagestående britisk eks-koloni til én blandt verdens mest højtudviklede økonomier.
Singapores naturhavn og unikke beliggenhed som porten mellem de store østasiatiske
økonomier som Kina, Japan og Sydkorea og det indiske Ocean har givet østaten en unik
rolle inden for global skibsfart og finans. Singapores mangeårige aktive erhvervspolitik
med fokus på at tiltrække udenlandske investeringer ved hjælp af stærk retssikkerhed
og balanceret økonomisk politik har desuden sikret landet en stærk position som en af
verdens finansielle centre og en dynamisk producent af højteknologi. Det stærke erhvervsklima på højde med de bedre OECD-lande med stor åbenhed over udenlandske
investorer understøttes af høj politisk stabilitet trods østatens multietniske sammensætning mellem etniske kinesiske, malay og indiske befolkningsgrupper. Singapore nyder desuden godt af nærheden til verdens hurtigst voksende nye markeder såsom Kina,
Indien, Vietnam og Indonesien.
Tabel 1:

Markedsrapport
udarbejdet af
Dansk Erhverv i
samarbejde med
Danmarks Eksportkredit – EKF.

Økonomiske nøgletal for
2018

2019

Real BNP-vækst (pct.)

3,4

0,7

Inflation (pct.)

0,4

0,6

1,0

1,2

1,3

1,5

Offentlig budgetbalance (pct. af BNP)

0,4

-0,1

-1,6

-0,1

0,2

0,3

108,6

126,3

130,2

127,1

124,6

120,8

Betalingsbalance (pct. af BNP)

17,2

17,0

16,7

16,6

16,5

16,8

Udenlandsgæld, brutto (pct. af BNP)

161,4

162,2

161,1

152,0

146,8

138,4

Privat kreditgivnings vækst (pct.)

6,5

0,7

5,0

7,3

20,3

20,8

Valutakurs – SGD:USD (årets ultimo)

1,35

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

Offentlig gæld, brutto (pct. af BNP)

2020
(Skøn)
0,4

2021
(Skøn)
2,3

2022
(Skøn)
2,4

2023
(Skøn)
2,7

Kilde: Economist Intelligence Unit.
Anm: Data behandlet af EKF.

Singapore har en større offentlig bruttogæld på 126 pct. af BNP, hvilket på papiret virker
højt. Men staten har historisk set haft balance eller direkte overskud på de offentlige
budgetter. Gælden er primært udstedt for at skabe dybde i obligationsmarkedet. Staten
har mange omsættelige aktiver i statslige selskaber og globale investeringsfonde, som
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mere end modsvarer gælden. Staten har desuden ingen gæld i udenlandske valuta men
udelukkende i egne Singapore dollars, hvorfor statens gældsservicering ikke påvirkes af
valutarisici, som det ses fx i Argentina og andre emerging markets, skulle kursen på Singapore dollars komme under pres. Med et meget stort betalingsbalanceoverskud på
knapt 17 pct. af BNP har Singapore dog få udfordringer med volatilitet i valutaen, der
søges stabiliseres under et såkaldt ”managed float”, hvor valutakursen holdes i et smalt
kursudsvingsbånd i forhold til en kurv af Singapores største samhandelspartnere.

Økonomisk udvikling

Lille åben økonomi tættere på EU. Med blot 5,6 millioner indbyggere samlet på 721 km2
(mod Danmarks godt 43.000 km2) er der kamp om pladsen og begrænsede muligheder
for landbrug i større målestok og storstilet industriel udvikling. Singapore har imidlertid
haft stor succes med at udvikle en højteknologisk elektronikindustri og en større finansiel sektor, der servicerer hele Sydøstasien og er blandt verdens vigtige finansielle centre. Singapores naturhavn og beliggenhed i Mallaca-stræderne, en global motorvej for
maritim transport, udgør endnu en væsentlig serviceindustri.
Men givet Singapores eksponering mod den globale handel er landets økonomi, ligesom
Danmarks, også meget påvirket af den globale udvikling og udviklingen i de store økonomier i regionen såsom Indonesien, Vietnam og Kina. Singapores økonomiske vækst
har dog været ret robust på 2-3 pct. årligt de senere år, hvilket er et godt niveau, men
væksten aftog dog markant i 2019 i takt med den globale vækstafmatning og handelsstridighederne mellem USA og Kina. Udbruddet i Kina af COVID-19 virus i december 2019
må også forventes at ramme Singapore på væksten i 2020. Det er dog forventningen, at
væksten igen runder de gode side af 2 pct. årligt i 2021 og de kommende år.
Singapore er i kraft af sin stærke afhængighed af den internationale handel også en
stærk fortaler for internationale frihandelsaftaler. Trods at den globale frihandel er under pres som følge af USA’s voksende skepsis har Singapore fortsat et stærkt fokus på
at udvide handelssamarbejdet med de sydøstasiatiske ASEAN-lande og andre store
økonomier i regionen.
EU og Singapore ratificerede en frihandels- og investeringsbeskyttelsesaftale i februar
2019, som kan blive til gavn for danske eksportører. Aftalen fjerner alt told på handel
med varer- og services, herunder en åbning for europæiske virksomheders deltagelse i
udbud om offentlige kontrakter i Singapore. Aftalen afskaffer desuden andre handelshindringer mellem landene blandt bl.a. med et særligt fokus på tekniske handelsbarrierer for eksport af tekstiler, fødevarer og grøn teknologi såsom energibesparende teknologi og vedvarende elektricitet. Aftalen strømliner og sikrer desuden investeringsbeskyttelsen af udenlandske investorer og forenkler fortoldningsprocedurer.
Fremadrettet er det primært de svage vækstprognoser for Kina, som potentielt kan have
en stor betydning for landets økonomiske udvikling, da eksport til Kina og Hong Kong
udgør knapt 24 pct. af landets eksport og import fra Kina, herunder en betydelig strøm
af turister, udgør 13 pct. af importen. Derudover vil Singapore blive udfordret på den
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længere sigt af Kinas bevægelse opad i værdikæden i produktionen af elektronik, hvorved Kina selv bliver i stand til at producere nogle af de goder, som Singapore aktuelt
leverer. Økonomien understøttes dog af et stort offentligt forbrug til blandt andet vedligeholdelse af landets infrastruktur, som er et af østatens vigtigste aktiver i konkurrencen
om at tiltrække internationale investeringer. Regeringen har desuden fokus på uddannelse samt forbedring af sundhedsforhold i takt med, at befolkningen bliver ældre.
Tabel 2:

Singapores handelsforhold til Danmark

Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark

Ja, siden 2000

Frihandelsaftale med EU

Ja, siden 2018

Singaporianske investeringer i Danmark (beholdning 2018)

6,0 mia. DKK

Danske Investeringer i Singapore (beholdning i 2018)

84,3 mia. DKK

Dansk vareeksport til Singapore (2019)

4,39 mia. DKK

Dansk tjenesteeksport til Singapore (2019)

17,92 mia. DKK

Dansk vare- og tjenesteeksport til Singapore (2019)

22,31 mia. DKK

Dansk vareimport fra Singapore (2019)

1,43 mia. DKK

Dansk tjenesteimport fra Singapore (2019)

13,10 mia. DKK

Dansk vare- og tjenesteimport fra Singapore (2019)

14,53 mia. DKK

Danske datterselskaber i Singapore (2018)

255 (17.606 ansatte)

Kilde: SKAT, Europakommissionen og Danmarks Statistik.
Anm: Data indsamlet og behandlet af Dansk Erhverv.

Politisk udvikling
Det politiske system er så domineret af det regerende People’s Action Party (PAP), at
Singapore på mange måder må opfattes som en ét-partistat til trods for en vis partipluralisme og oppositionsvirksomhed. PAP har regeret landet med store parlamentsflertal siden uafhængigheden fra Malaysia i 1965. Opposition er tilladt, men holdes svag og
fragmenteret af manglende presse- og forsamlingsfrihed. Ved valget i 2015 vandt PAP
knap 70 pct. af stemmerne og 93 pct. af sæderne i parlamentet.
PAP er generelt populært i befolkningen for sin stabile økonomiske politik, og partiet
forventes også at stå stærkt i de kommende år. Singaporeanerne accepterer i høj grad
den politiske situation med begrænsninger på de politiske og personlige friheder til gengæld for økonomisk vækst, sikkerhed og stabilitet. Der er dog betydelig økonomisk ulighed i Singapore, og der er i stigende grad utilfredshed med de stigende leveomkostninger (Singapore ligger i den absolutte top over verdens dyreste byer) og der er voksende
kritik af indvandringen af udenlandske immigrantarbejdere. Ud af Singapores cirka 5,6
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millioner indbyggere har kun omkring 60 pct. statsborgerskab. Det store antal immigranter kritiseres for at påvirke singaporeanernes jobmuligheder og for at lægge pres på boligsituationen og infrastrukturen i den tæt bebyggede østat. Immigrationsreglerne, som
regeringen lempede i begyndelsen af 00’erne for at tiltrække mere udenlandske arbejdskraft, er derfor strammet igen med kvoter. Ligeledes har regeringen gennemført flere sociale tiltag, som skal forbedre mulighederne for lavtlønnede singaporeanere, herunder
tiltag, som skal hæve lønningerne samt forbedre adgangen til at købe en bolig. Omvendt
har udenlandske immigrantarbejdere protesteret over diskrimination. Til trods for kritikken og de sociale problemer forventes PAP at kunne fastholde regeringsmagten i de
kommende år, hvilket skyldes den generelle opbakning til systemet i Singapore kombineret med den svage opposition.
Tabel 3:

Singapore på globale ranglister

Verdensbankens ”Forsknings- & Udviklingsudgifter” (pct. af BNP)

17 (ud af 149)

WIPO’s Global Innovation index

8 (ud af 129)

World Economic Forum’s Global Competitive Index

1 (ud af 141)

Transparency International’s “Corruption by country”

4 (ud af 180)

Verdensbankens “Ease of doing business”

2 (ud af 190)

Verdensbankens individuelle parameter:
Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)

4 (ud af 190)

Bureaukrati ved import/eksport (efter laveste niveau)

47 (ud af 190)

Håndhævelse af kontrakter (efter bedste håndhævelse)

1 (ud af 190)

Indbetaling af skatter og afgifter (efter letteste indbetaling)

7 (ud af 190)

Registrering af fast ejendom (efter mest effektive registrering)

21 (ud af 190)

Udstedelse af byggetilladelser (efter letteste niveau)

5 (ud af 190)

Kilde: Nyeste udgave af ovennævnte publikationer.
Anm: Forskning- & udviklingsudgifter er landenes senest indberettede tal til Verdensbanken.

info@danskerhverv.dk
T. + 45 3374 6000
[Web]

ProfilInitialer/DokumentInitialer

Side 4/9

Tabel 4:

Markedsmuligheder

For danske eksportører er Singapore et interessant marked, idet der er fokus på danske
styrkeområder og Singapores stærke økonomiske udvikling har samtidig gjort indbyggerne
til nogle af verdens mest købedygtige. Landet opretholder samtidigt et højt investeringsniveau.
Bæredygtige løsninger, energi, miljø og vand - Singapore har store ambitioner om at transformere økonomien mod en grønnere og mere bæredygtig økonomi. 2018 blev udråbt som
klima år, og Singapore satser på at blive en ”Zero Waste Nation”. Bæredygtig udvikling er
således et bærende element i landets udviklingsstrategi med et fokus på cleantech industrien. Dette åbner muligheder for danske aktører inden for vand, affald, energi og miljø generelt. Østaten er desuden et udstillingsvindue for resten af Asien, da mange af regionens
lande ser Singapore som et forbillede.
Tech, Shipping og offshore - Singapore satser massivt på digitalisering og ønsker at blive en
førende ”Smart Nation” gennem store investeringer i 5G og nationale bredbåndsnetværk.
Landet huser en gigantisk shipping- og offshore-industri med alt fra skibsbyggeri til handel
med gas og olie. Det giver markedsmuligheder for danske producenter, underleverandører
og rådgivere i branchen
Livsstilsprodukter og sundhed - Kombinationen af en købestærk befolkning og et ry som
shopping-paradis for turister gør Singapore til et oplagt mål for danske producenter af kvalitetssvarer inden for livsstil og forbrug. Singapore har ligesom Danmark en aldrende befolkningssammensætning, hvorfor markedet for sundhedsydelser og sund livsstil med fokus
på ældre er stigende.

Kilde: EKF.
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10 største danske eksportvarer til Singapore
Tabel 5:

Overkategorier, 2019

1.

Andre transportmidler

983 mio. DKK

2.

Maskiner og -tilbehør til industrien

683 mio. DKK

3.

Rå mineralolier og produkter deraf

420 mio. DKK

4.

Kraftmaskiner og motorer

267 mio. DKK

5.

Tekniske og videnskabelige instrumenter

255 mio. DKK

6.

Applikationer til telekommunikation, lyd og video

191 mio. DKK

7.

Mejeriprodukter og fugleæg

186 mio. DKK

8.

Medicinske og farmaceutiske produkter

181 mio. DKK

9.

Elektriske maskiner og apparater

164 mio. DKK

10. Metalvarer

160 mio. DKK

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm: Danmarks vareeksport til Singapore i 2019.

Tabel 6:

Underkategorier, 2019

1.

Tankskibe

679 mio. DKK

2.

Andre produkter fremstillet ved destillering af mineraltjære

420 mio. DKK

3.

Fragtskibe samt skibe til kombineret passager- og godstransport

251 mio. DKK

4.

Dele til forbrændingsmotorer med stempel, undt. flyvemotorer

204 mio. DKK

5.

Dele til væskepumper

168 mio. DKK

6.

Varer, ikke klassificeret efter art

151 mio. DKK

7.

Rørslanger, også med fittings, af uædle metaller

59 mio. DKK

8.

Sprøjter, katetre, nåle, kanyler o.l. til medicinsk el. veterinær brug

58 mio. DKK

9.

Dele til app. der kan sende/modtage data, undt telefoner

58 mio. DKK

10. Andre dele til flyvemaskiner og helikoptere

58 mio. DKK

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm: Top 10 underkategorier som ikke er underlagt diskretionering.
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Kommercielt klima
EKF vurderer, at det kommercielle klima i Singapore er yderst velfungerende og på niveau med eller bedre end det kommercielle klima i de bedste vestlige lande. Singapore
ligger i den globale top når det gælder lav korruption, retssikkerhed, effektivt offentligt
bureaukrati og kvalitet i lovgivningen. Singapore har i årtier satset hårdt på at skabe et
erhvervsvenligt klima for at tiltrække udenlandske investeringer, og indsatsen bærer
frugt.
Tabel 7:

Modtagere af dansk vareeksport, 2019

1.

Tyskland

104,1 mia. DKK

2.

Sverige

77,4 mia. DKK

3.

USA

75,9 mia. DKK

25. Brasilien

5,3 mia. DKK

26. Østrig

5,1 mia. DKK

27.

Færøerne

4,4 mia. DKK

28. Singapore

4,4 mia. DKK

29. Ungarn

4,2 mia. DKK

30. Indien

4,0 mia. DKK

31. Grækenland

3,8 mia. DKK

Kilde: Danmarks Statistik.

Finansiering
Stor finansiel sektor. Den finansielle sektor er én af Singapores nøgleindustrier og udgør
en veludviklet og velreguleret sektor. Singapore er et af Asiens ledende finansielle centre, og både lokale og internationale banker er aktive i landet. EKF har pt. ikke forhåndsgodkendt banker i landet, men vil se positivt på at tage risiko på en række banker i Singapore.
Dansk Eksportkredit vurderer løbende risikoen ved samhandel med verdensmarkedet.
Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske
risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen. Singapore er i risikoklasse 0 ud
af 7.
Kontakt EKF, hvis din virksomhed har brug for en konkret finansiering og risikoafdækning i forbindelse med eksport til Singapore.
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Figur 1:

Hovedkomponenter I den danske vareeksport til Singapore fra juli
2019 til december 2020
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Kilde: Danmarks Statistik.
Anm: Procentsatserne er andel af den samlede danske vareeksport til Singapore for perioden.

Andre transportmidler og rå mineralolier har været den primære eksport de seneste 6
måneder.
Figur 2:

Dansk vare- og tjenesteeksport til Singapore fra 2014 til 2019
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Vareeksport til Singapore
Kilde: Danmarks Statistik.

Danmarks samlede eksport til Singapore har været stigende i mange år, hvilket primært
er drevet af øget tjenesteeksport.
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Om Markedsrapport
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale
markeder og udkommer løbende i en opdateret version. Publikationen udarbejdes i samarbejde med Udenrigsministeriet og Danmarks Eksportkredit som besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Derudover bidrager Danmarks Statistik med de nyeste faktuelle tal på området.
Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som
kilde.

EKF- Danmarks Eksportkredit
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i
udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF
er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med
andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko
på de fleste eksportmarkeder.
Kontakt EKF på 3546 2600 eller send en mail til ekf@ekf.dk hvis din virksomhed har
brug for viden og finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport.

Datakilder
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder
troværdige og kan levere opdaterede tal.
•

Verdensbanken, Ease of Doing Business, tilgængelig på: <https://www.doingbusiness.org/en/rankings>

•

Danmarks Eksportkredit, Landevurderinger, tilgængelig på: <https://ekf.dk/landevurderinger>

•
•

World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index, tilgængelig
på: < https://www.globalinnovationindex.org/home>
World Economic Forum, Global Competitive Index, tilgængelig på:
<https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth>

•

Economist Intelligence Unit, Country Analysis, tilgængelig på:
<https://www.eiu.com/n/solutions/country-analysis/>

•

Europa Kommissionen, Frihandelsaftaler, tilgængelig på: < https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/>

•

SKAT, Dobbeltbeskatningsaftaler, tilgængelig på: < https://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster#/?page=1>

•

Danmarks Statistik har leveret følgende dataudtræk:
OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet.
UHTL: Tjenestebalance, pr. kvartal.
DNDIQ: Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer.
SITC2R4Y: Værdi af import og eksport, SITC-hovedgrupper på år.
SITC2R4M: Værdi af import og eksport, SITC-hovedgrupper på måneder.
SITC5R4Y: Værdi af import og eksport, SITC-hovedundergrupper på år.

For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, fagchef for international handel, Dansk Erhverv, på tlf. +45 3175 2400 og mail: mje@danskerhverv.dk.
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