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W tym okresie Singapur był kolonią brytyjską i trzymał główną bazę marynarki brytyjskiej na Dalekim Wschodzie. Krajem 
rządził gubernator i Rada Legislacyjna, głównie zawierająca bogatych chińskich biznesmenów, którzy zostali powołani, a nie 
wybierani przez ludzi. Na początku 1950, w Singapurze pojawiały się rozmowy na temat reformy konstytucyjnej i niezależności. 
Lee połączył się z innym, aby zakwestionować regulujące strukturę kraju. Stał się współtwórcą rządzącej od 1959 
socjaldemokratycznej Partii Akcji Ludowej, a jednocześnie gorącym zwolennikiem niepodległości Singapuru. Był sekretarzem 
generalnym. W latach 1959–1963 (po uzyskaniu autonomii) mianował stanowisko premiera i członka Rady Bezpieczeństwa 
Singapuru. Po przyłączeniu Singapuru do Federacji Malezji (1963–1965) stał się premierem stanowym. Wydał walkę korupcji 
urzędniczej i przestępczości. Powołał Biuro Badania Praktyk Korupcyjnych, które wyposażył w rozległe kompetencje. W 
polityce zagranicznej natomiast starał się przeciwstawiać ekspansji komunistów.

1959: Pierwszy premier Singapuru 

Lee Kuan Yew urodził się 16 września w Singapurze, w zamożnej chińskiej rodzinie, która mieszkała w Singapurze od 19 
wieku. Po II wojnie światowej, Lee studiował prawo na Fitzwilliam College w Cambridge w Wielkiej Brytanii. W 1950 roku został 
przyjęty do palestry angielskiej, ale istniejące prawo zmusiło Lee do powrotu do Singapuru. 

1923: Narodziny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Akcji_Ludowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malezja


1965: Odłączenie Singapuru od Malezji  
i brak doświadczenia w byciu państwem

Najpierw Singapur w 1963 przystąpił do 
silniejszej Federacji Malezji, ale mariaż trwał 
tylko dwa lata, po czym Malezja zdecydowała, 
że nie chce Singapuru. Maleńkie państwo (w 
zasadzie jedna wyspa) zostało wystawione 
na pożarcie przez wielkich sąsiadów oraz 
wielkie interesy. Nowe państwo nie miało 
żadnego doświadczenia w byciu państwem, 
bo wcześniej było brytyjską bazą handlową. 
Gdy Brytyjczycy, likwidując swoje bazy 
wojskowe, całkowicie wycofali się z wyspy, 
Singapur z dnia na dzień stracił 20% swojego 
PKB. Ludzie zamieszkujący wyspę nie mieli 
żadnego poczucia wspólnoty narodowej, 
ponieważ byli z różnych narodów. Lee Kuan 
Yew chciał natomiast, aby Singapur przetrwał, 
dlatego wiedział, że musi stworzyć własną 
armię. 
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Stworzenie armii  
na najwyższym poziomie 

Aby stworzyć armię na najwyższym 
poziomie, Lee utworzył specjalny program 
mający za zadanie wysyłanie oficerów do 
najlepszych szkół wojskowych w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nie było 
to czymś typowym, jednowymiarowym, lecz 
perspektywicznym działaniem budującym 
elitę kraju. Najpierw wybrana osoba 
przechodzi ła ca ły program studiów 
wojskowych na koszt Singapuru. Musiała za 
to podpisać deklarację, że będzie służyła 
krajowi przez osiem lat od ich zakończenia.

W trakcie tych ośmiu lat dana osoba nadal 
zdobywa ła spec ja l i s t yczną w iedzę 
wojskową oraz uczyła się administracji lub 
zarządzan ia b iznesem w jedne j z 
najlepszych szkół biznesu na świecie, 
najczęściej na uniwersytetach Harvarda lub 
Stanforda. Po zakończeniu ośmioletniej 
służby publicznej ludzie Ci mogli pozostać 
na wysokich stanowiskach w armii, 
przenieść się do administracji publicznej lub 
pracować w sektorze prywatnym.
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WYZWANIE 
 Uzyskanie stabilności ekonomicznej

Uzyskanie stabilności ekonomicznej kraju 
było dużym wyzwaniem dle Lee. Wszystkie 
analizy przeprowadzone na zamówienie 
władz Singapuru wskazywały, że jedynym 
sensownym modelem funkcjonowania 
ekonomicznego dla tego kraju jest wspólny 
rynek z Malezją. Problem tkwił w tym, że 
Malezja nie chciała takiego rynku, ponieważ 
Singapur stracił swoje znaczenie jako baza 
handlowa. Dlatego Lee Kuan Yew zaprosił 
do współpracy holenderskiego ekonomistę, 
d o k t o r a A l b e r t a W i n s e m i u s a . I c h 
współpraca trwała przez długie lata, a 
Winsemius przedstawił premierowi wiele 
dobrych rozwiązań. 
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Przyciąganie inwestycji zagranicznych

Pierwszy to kwestia wiarygodności Singapuru i jego przewagi 
konkurencyjnej nad sąsiadami. Yew wiedział, że kiedyś Chiny się 
obudzą, a wtedy maleńki Singapur, oferujący tanie produkty nie będzie 
w stanie konkurować z Chinami oferującymi to samo. 

Lee Kuan Yew za radą swojego doradcy, doktora Winsemiusa, 
szukał inwestorów, ale nie byle jakich, lecz takich, którzy 
dysponowali najlepszą technologią i posiadali najbardziej znane 
marki. Były ku temu dwa powody:

Drugi powód to chęć zdobycia know-how z najwyższej półki. Już wtedy 
obaj panowie rozróżniali miejsca pracy niskiej i wysokiej jakości. 
Singapur miał się kojarzyć z tymi drugimi. 

http://www.allsingaporestuff.com/article/sg50-special-43-albert-
winsemius-dutch-genius-behind-singapore-modern-economy

http://www.allsingaporestuff.com/article/sg50-special-43-albert-winsemius-dutch-genius-behind-singapore-modern-economy


Rozwój sektora finansowego

Geneza rozwoju sektora finansowego 
wiązała się z przyciągnięciem oraz 
zapewnieniem inwestorom usług na 
najwyższym poziomie. Dr Winsemius 
proponował zbudowanie w Singapurze 
centrum finansowego dla całego 
regionu Azji Południowo-Wschodniej. 
Okaza ło się to moż l iwe dzięki 
atrakcyjnemu położeniu Singapuru. 
Chodziło tu o przynależność do 
określonej strefy czasowej. Wyglądało 
to tak: pieniądze pracowały w Zurychu 
od godziny 9 rano. Potem otwierały 
się giełdy we Frankfurcie i Londynie. 
Gdy zamykały się giełdy europejskie, 
otwierała się giełda na Wall Street i to 
tam wędrowały pieniądze.

Następne w kolejności było San Francisco. Tu pojawiała się wyrwa. 
Po zamknięciu giełdy w San Francisco pieniądze “spały” do czasu 
otwarcia rynku w Zurychu. Zwyczajnie nie było ich dokąd przekazać. 
Singapur był brakującym elementem układanki, w której pieniądze 
mogły pracować przez całą dobę. 

http://edunloaded.com/wp-content/uploads/2015/03/remember-lky.jpg

http://edunloaded.com/wp-content/uploads/2015/03/remember-lky.jpg


Lee Kuan Yew i zespół zaufanych ludzi 

Lee Kuan Yew zawsze miał obok siebie zespół 
zaufanych ludzi, którzy byli najwyższej klasy 
profesjonalistami. Ich funkcje zmieniały się jak 
w kalejdoskopie, bo nie chodziło o konkretną 
posadę, do której można było się przyzwyczaić. 
Pan Yew zawsze stawiał wielkie, ale konkretne 
zadania do realizacji. Budował państwo otwarte 
i doskonale umiejscowione w globalnej 
gospodarce.  
Człowiek skuteczny musi iść pod prąd, a nawet 
zbulwersować otoczenie. Lee jest świetnym 
przykładem, bo (jak każdy wizjoner i lider 
najwyższego kalibru) uznawany jest za postać 
wysoce kontrowersyjną . Trzeba jednak 
prawdziwego herosa, który zmierzy się ze 
zjawiskami kulturowymi. Każde państwo je ma, 
ale większość uznaje, że nic się nie da z tym 
zrobić.

http://mustsharenews.com/lky-to-speak-national-day/



Wprowadzenie nowych programów  
podniesienia jakości życia mieszkańców

Lee analizował najlepsze praktyki i wdrażał je u siebie. Nie biadolił na niską 
produktywność pracy w Singapurze, lecz zainicjował program jej 
podniesienia. Wzorem były programy wzrostu produktywności i jakości 
pracy w Japonii.  
Jednym z najbardziej imponujących projektów był dość złożony program 
działań zmierzających do tego, aby Singapurczycy byli właścicielami swoich 
domów i mieszkań, a nie ich najemcami.  

Lee Kuan Yew chciał wykształconego społeczeństwa. Nie podobała mu się 
istniejąca norma zachowania polegająca na tym, że wykształceni mężczyźni 
żenili się z niewykształconymi kobietami. Lee chciał pielęgnować kapitał 
ludzki i chciał, aby ten kapitał był na najwyższym poziomie. Mężczyźni nie 
chcieli się żenić z wykształconymi kobietami. Połowa wszystkich 
absolwentów uczelni to były kobiety, z których dwie trzecie były niezamężne. 
Rozpoczęła się narodowa debata na temat małżeństw.  

W Singapurze było realizowanych mnóstwo takich, często drobnych, 
organizowanych w osobne projekty zadań. http://turystyka.wp.pl/gid,17182434,kat,1036543,title,6-powodow-dla-ktorych-warto-odwiedzic-

Singapur,galeria.html?ticaid=11748e&_ticrsn=3
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Język angielski językiem wiodącym

Decyzja o angielskim jako wiodącym języku nie była łatwa. Angielski był spuścizną po 
Brytyjczykach. “Naród” komunikował się ze sobą po chińsku, malajsku i tamilsku. Yew 
wiedział, że Singapur nie zrobi międzynarodowej kariery, jeśli jego mieszkańcy będą 
mówić tylko tymi trzema językami.

Kraje Azji Południowo-Wschodniej 
mówią swoimi trudnymi do nauczenia 
językami. Dlatego Singapur, gdzie 
wszystko jest po angielsku, robi duże 
wrażenie. Nagle ten region staje się 
bliższy i bardziej zrozumiały. Wiemy, 
co znajduje się w potrawach, co 
oznacza ją znak i d rogowe, jak 
organizowane jest życie społeczne. A 
jednocześnie Singapur nic nie traci ze 
swojego azjatyckiego uroku.  

http://content.time.com/time/specials/packages/
article/
0,28804,1984685_1984745_1985491,00.html

http://i2.wp.com/theatheistconservative.com/wp-content/
uploads/2015/03/lky.png

Było oczywiste, że językiem wiodącym 
musi być angielski, ale żeby nie zrazić 
żadnej z grup etnicznych, pozostałe trzy 
języki także zostały uznane za oficjalne.

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1984685_1984745_1985491,00.html
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Kraj czysty i zielony

Czymś, co wie o Singapurze każdy, jest to, że jest to kraj bardzo 
czysty i zielony. Jest to rezultat przemyśleń Lee Kuan Yewa o tym, 
w jaki sposób odróżnić się (przewaga konkurencyjna) od sąsiadów 
i innych krajów Trzeciego Świata. Ponieważ w większości z nich 
panował bałagan i brud, Yew zdecydował, że Singapur będzie 
czysty i zielony.

http://www.spidersweb.pl/2014/12/singapur-jest-super-ale-nie-chcialbys-tutaj-zamieszkac.htmlhttp://jakdwiekroplewody.blogspot.com/2013/04/singapur.html
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1974: Przerwa na tzw. sabbatical  
na Harvardzie

Po dziewięciu latach pełnienia funkcji premiera 
Singapuru, Yew zdecydował się na zrobienie sobie 
przerwy na tzw. sabbatical na Harvardzie. Chciał 
naładować baterie i pragnął świeżych pomysłów. Ale 
sabbatical działa tylko wtedy, gdy ma się plan jego 
pożytecznego spędzenia. Bez planu wszystko 
sprowadza się do długiego spania i oglądania 
telewizji. Dlatego Yew spotykał się z wybitnymi 
postaciami amerykańskiej administracji, biznesu i 
nauki. Poznał od kuchni zasady funkcjonowania 
amerykańskiej administracji oraz wielu gałęzi 
przemysłu.  
Sztuką jest mieć wizję, pewność właściwego 
kierunku i silną motywację, a jednocześnie nie być 
bufonowatym arogantem. 

http://magneticmediatv.com/2015/03/bahamas-expresses-condolences-on-the-passing-of-lee-
kuan-yew/
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