Singapūra
Vispārīgā informācija
Oficiālais nosaukums:
Valsts iekārta:
Galvaspilsēta:
Valsts valoda:
Teritorija
Platība:
Sauszemes robeža:
Krasta līnija:
Robežvalstis:
Administratīvais iedalījums:
Lielākās pilsētas:

Singapūras Republika
parlamentāra republika
Singapūra
angļu, ķīniešu, malajiešu un tamilu valoda

707,1 km²
0 km
193 km
teritorija aptver Āzijas dienvidaustrumu salas starp Malaiziju un
Indonēziju
nav sīkāks administratīvais dalījums
Singapūra

Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits (2014):
Pieaugums (2014):
Nacionālais sastāvs (2014):
Reliģijas (2010):

Ekonomiskie rādītāji
IKP (2014):
IKP pieaugums (2014):
IKP uz vienu iedzīvotāju (2014):
IKP PPP (2014):
IKP PPP uz vienu iedzīvotāju (2014):
Eksports (2014):
Imports (2014):
Eksporta partneri (2014):

Importa partneri (2014):

Eksporta produkti:
Importa produkti:
Galvenās nozares:

Dabas resursi:
Ienākošās uzkrātās ĀTI (2014):


Statistics Singapore - http://www.singstat.gov.sg
Central Intelligence Agency – www.cia.gov

Latvijas Banka – www.bank.lv


5 469 700
1,3%
ķīnieši 74,3%, malajieši 13,3%, indieši 9,1%, pārējie 3,3%
budisti 33,9%, musulmaņi 14,3%, daoisti 11,3%, katoļi 7,1%,
hinduisti 5,2%, pārējie kristieši 11%, pārējie 0,7%, konfesijām
nepiederoši 16,4%
390,1 miljardi SGD (311,8 miljardi USD)
3,1%
71 318 SGD (56 284 USD)
445,2 miljardi USD (40. vieta pasaulē)
81 300 USD (7. vieta pasaulē)
518,9 miljardi SGD (414,8 miljardi USD)
463,8 miljardi SGD (370,7 miljardi USD)
Ķīna 12,6%, Malaizija 12,0%, Honkonga 11,0%, Indonēzija 9,4%,
ASV 5,6%, Japāna 4,1%, Dienvidkoreja 4,1%, Taivāna 3,9%,
Austrālija 3,8%, Taizeme 3,7%, Vjetnama 3,1%, Indija 2,7%
Ķīna 12,1%, Malaizija 10,7%, ASV 10,3%, Taivāna 8,2%,
Dienvidkoreja 5,9%, Japāna 5,5%, Indonēzija 5,1%, AAE 4,2%,
Saūda Arābija 4,0%, Vācija 2,9%, Indija 2,3%, Francija 2,2%
mehānismi un iekārtas (tajā skaitā elektroierīces), patēriņa preces,
medikamenti un citi ķīmiskie produkti, minerālais kurināmais
mehānismi un iekārtas, minerālais kurināmais, ķīmiskie produkti,
pārtikas preces, patēriņa preces
elektronikas ražošana, ķīmijas rūpniecība, finanšu pakalpojumi,
naftas ieguves aprīkojuma ražošana, naftas pārstrāde, gumijas
pārstrāde, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, kuģubūve un
remonts, piekrastes platformu būvniecība, dzīvības zinātnes,
„entrepot” tirdzniecība (izejvielu iepirkšana pārstrādei vai
montāžai un saražotās gatavās produkcijas eksports)
zivju resursi
900,2 miljardi USD

Izejošās uzkrātās ĀTI (2014):
Valūta (2014):
Fiskālais gads:
Inflācija (2014):
Bezdarba līmenis (2014):
Uzņēmuma ienākuma nodoklis:

517,8 miljardi USD
Singapūras dolārs/SGD; 1 EUR = 1,6824 SGD
no 1.aprīļa līdz 31. martam
1,0%
2,0%
17%

Papildus informācija
Tālsarunu kods:
Interneta IDL:

+65
.sg

Singapūra atrodas 137 km uz ziemeļiem no
ekvatora, Malaizijas dienvidos un uz ziemeļiem no
Indonēzijas Riau salām. Tā ir pati mazākā valsts Dienvidāzijā
un aizņem 707,1 km2 lielu teritoriju (ieskaitot jūras
teritoriju). Singapūra ir viena no nedaudzām pilsētvalstīm,
kas vēl saglabājušās pasaules politiskajā kartē. Singapūru
veido 63 salas. 1056 metrus garais Džohoras-Singapūras
dambis savieno Džohorbahras pilsētu (Malaizija) ar
Singapūras ziemeļu pilsētu Vudlendu. 1998. gadā tika atklāts
tilts starp Singapūru un Džohoru, tā sauktais, Malaizijas –
Singapūras otrais savienojums. Lielākās salas ir Singapūra,
Džurona, Tekona, Ubina un Sentosa. 166 m augstais Bukit
Timah pakalns ir teritorijas augstākais punkts virs jūras līmeņa.
Teritoriju Singapūras dienvidos ap Singapūras upes grīvu veido blīva pilsētvide, pārējo platību klāj
pirmatnēji tropu meži un lauksaimniecības zemes. Aptuveni 23% Singapūras teritorijas aizņem dabas
rezervāti.
1819. gadā Lielbritānijas uzņēmums „British East India Company” nodibināja tirdzniecības atbalsta
punktu Singapūras upes grīvā, kur toreiz atradās mazs malajiešu zvejniekciems. Daži simti iedzimto
malajiešu apdzīvoja piekrastes teritoriju un salas, viņu
ciemi atradās arī upju krastos. Britiem Singapūra bija
stratēģiska tirdzniecības vieta, jo tā atradās pie galvenā
garšvielu tirdzniecības ceļa. Laika gaitā Singapūra kļuva
par nozīmīgu Britu impērijas tirdzniecības un militāro
centru. II pasaules kara laikā Japānas bruņotie spēki
okupēja Singapūru. Pēc toreizējā Lielbritānijas
premjerministra Vinstona Čērčila vērtējuma britiem tas
bija lielākais zaudējums. Pēc kara Singapūra atkal
nonāca Apvienotās Karalistes pārvaldībā. 1963. gadā
Singapūrai pievienojoties Malajai, Sabahai un Saravakai,
izveidojās Malaizijas Republika. Pēc diviem gadiem
Singapūra izstājās no Federācijas, un 1965. gada 9. augustā tika nodibināta neatkarīga Singapūras
Republika. Sākās strauja valsts ekonomiskā attīstība. Patlaban Singapūra ir 7. bagātākā valsts pasaulē pēc
IKP uz vienu iedzīvotāju.
Singapūrā dzīvo aptuveni 5,2 milj. iedzīvotāju, tās lielāko daļu veido ķīnieši (76,8%). Angļu valoda ir
valsts administratīvā valoda.

