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Singapur – vzor pro evropské 
ekonomiky?
Singapore – a model for european economies?

ABSTrAKT:
Singapur, městský stát jihovýchodní Asie, byl až do 60. let minulého 
století jednou z kolonií Velké Británie. Dnes představuje nezávislou 
parlamentní republiku a svou životní úrovní předčí mnoho států Evropy, 
dokonce i Velkou Británii. Zatímco se v Singapuru setkáváme s dominancí 
trhu a velkou společenskou tolerancí, současná Evropa je poznamenána 
rostoucí opozicí vůči globalizaci a mnohdy i problematickým přístupem 
k odlišným kulturám a náboženstvím. Cílem tohoto článku proto je 
představit Singapur z pohledu ekonomiky, politiky či vzdělávání – 
klíčových oblastí do velké míry rozhodujících o tom, zda by Singapur mohl 
sloužit jako zdroj inspirace především pro západní evropské ekonomiky, 
ale i pro Českou republiku. K tomuto účelu bylo využito analýzy, 
komparace a induktivního postupu. Závěrem článku je konstatování, že 
ačkoli Singapur vykazuje jisté podobnosti s jinými státy, má svůj vlastní 
charakteristický model, který ho činí tak úspěšným, a proto by i mohl 
inspirovat jiné země, a to především ve smyslu nastavení efektivního 
systému, např. vzdělávacího. Úkolem článku je vybídnout k zamyšlení, 
co a jak by Evropa skutečně mohla nebo měla převzít, a to každopádně 
při zachování jejích demokratických principů jako klíčových pilířů 
společnosti. 

ABSTrACT:
Singapore, a city-state in Southeast Asia, was one of the Great Britain´s 
colonies until the 1960s. Today it is an independent parliamentary 
republic and its standard of living exceeds that of many states in Europe, 
even Great Britain. Whereas Singapore is typical of its dominance of 
business interests and great social tolerance, Europe is affected by 
growing opposition to globalization and also often by a problematic 
approach towards different cultures and religions. The aim of this article 
is to introduce Singapore from the point of view of economy, politics and 
education – key areas which can determine whether Singapore could serve 
as a source of inspiration, especially for Western European economies but 
also for the Czech Republic. Analysis, comparison and inductive procedure 
were used for this purpose. The conclusion of the article is a statement that 
although Singapore is similar in certain aspects to some other states, it 
has its own characteristic model that makes the country so successful and 
that is why Singapore might inspire other countries, primarily in terms of 
setting up an efficient system such as a system of education. The objective 
of this article is to come up with some ideas on what models Europe 
could or should adopt and how to do that with respect to its democratic 
principles that represent the key pillars of its society.
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ÚVOd
Častým společenskovědním tématem nejen současnosti, 
ale v podstatě i každé historické doby, je otázka „ekono-
mické zaopatřenosti“ a stability jednotlivých států svě-
ta, i když právě dnes její naléhavost ještě více vzrůstá. 
Co tvoří bohatství té či oné národní ekonomiky a je stát 
v pozici věřitele, nebo se upisuje k dluhům? Jaké výše  
dosahuje míra inflace? Jaké podmínky vytváří stát pro 
podnikatele a dokážou zaujmout i zahraniční expandující 
společnosti? Jak se výše hrubého domácího produktu  
ztotožňuje s kvalitou života? Takové otázky si můžeme 
a dokonce bychom si měli pokládat. Druhou aktuální  
oblast tvoří soužití národnostních skupin na půdě jed-
noho státu, které s sebou přirozeně přináší mísení kultur 
a náboženství, tzn. neméně problematickou záležitost, 
než je ta ekonomická.

Jaké perspektivy tedy nabízí život v Singapuru, život 
v malém ostrovním státě jihovýchodní Asie, a mohou být 
inspirativní pro státy evropského kontinentu?

ZÁKLAdNÍ ÚdAJe 
Singapur je městský stát, který leží mezi Malajsií a Indo-
nésií a jehož název v překladu znamená „lví město“. Jeho 

moderní éra započala roku 1819, kdy člen Britské výcho-
doindické společnosti sir Thomas Stamford Raffles zalo-
žil na březích Singapuru britský přístav. Později se ostrov 
stal jednou z britských korunních kolonií a nezávislost 
získal až v roce 1965 (China Tours 2017).

Singapur má zhruba 5,5 milionu obyvatel, přičemž 
největší národnostní skupinu tvoří Číňané, následují Ma-
lajci a Indové. Mateřským jazykem Singapurců je man-
darínská čínština, k úředním patří ale také angličtina, 
malajština a tamilština. Z pohledu náboženství se zde 
můžeme setkat především s buddhisty, muslimy nebo ta-
oisty, ale výjimkou nejsou ani katolíci a hinduisté. Sin-
gapur lze proto oprávněně považovat za multikulturní 
a nábožensky tolerantní stát (Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR 2016).

Základní měnovou jednotku představuje singapurský 
dolar. United Nations Data Retrieval System (2017) uvádí, 
že v roce 2014 HDP Singapuru dosahovalo výše 55 909,8 
USD na obyvatele. Index lidského rozvoje (HDI), který 
hodnotí úroveň kvality života v každé zemi, pak ve stej-
ném roce vykázal hodnotu 0,912, což Singapur zařadilo  
na 11. místo světového žebříčku. (United Nations Data 
Retrieval System 2017).
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POLITICKÝ A eKONOMICKÝ VÝVOJ PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCe 
První ústupky Velké Británie směrem k samo-
správě singapurského území nastaly po 2. svě-
tové válce v roce 1948, kdy válkou oslabená  
evropská mocnost umožnila první všeobecné  
volby do Právní rady, ovšem za velmi omeze-
ných podmínek. Proces osamostatňování ale 
nadále pokračoval – David Marshall, který byl 
v roce 1955 zvolen ministerským předsedou 
jako první občan pocházející přímo ze Singa-
puru, vedl delegaci vyslanou do Londýna s cí-
lem vyjednat předání vlády nad Singapurem 
místním občanům. Jednání byla ale neúspěšná,  
a tak v Marshallově iniciativě pokračoval jeho 
nástupce v čele kabinetu Lim Yew Hock. Ten si 
Brity naklonil tvrdým postupem proti místním 
levicovým silám na základě kontroverzního  
Zákona o vnitřní bezpečnosti, načež britský 
parlament schválil zákon o samosprávě Sin-
gapuru započaté rokem 1959. Volby v tomtéž 
roce s přehledem vyhrála Lidová akční strana  
(People´s Action Party) a prvním premiérem 
samosprávného Singapuru se stal mladý práv-
ník Lee Kuan Yew. Navzdory mnoha reform-
ním úspěchům singapurská vláda nadále usi-
lovala o vytvoření jednoho státního celku 
s Malajskem, čímž by konkurenceschopnost 
dané oblasti ještě více posílala. I přes nesou-
hlas malajské vládní strany vznikla 16. září 
1963 jednotná Malajská federace (včetně dvou 
bornejských provincií Sarawak a Sabah). Ná-
rodnostní a jiné nepokoje ovšem zapříčinily  
následnou separaci obou hlavních území 
v roce 1965, a tak byla vyhlášena republika 
Singapur (China Tours 2017).

Na počátku samostatné dráhy se Singapur  
potýkal s celou řadou problémů – od otázky své  
životaschopnosti coby nezávislé země, až po 
vnitřní záležitosti jako kritický nedostatek vy-
hovujícího bydlení, velmi omezené přírodní  
zdroje a vysoká nezaměstnanost. Situace se 
pomalu stabilizovala s přijetím Singapuru do 
několika mezinárodních organizací a přede-
vším pak s pokračujícím procesem industria-
lizace, která společně s daňovými pobídkami 
přilákala do země zahraniční kapitál. Nově zís-
kané finanční prostředky byly ihned investová-
ny do dalšího rozvoje, např. rozsáhlé výstavby 
cenově dostupného bydlení pro veřejnost, při-
čemž vláda začala masivně podporovat oblast 
vzdělávání a přijala angličtinu za úřední jazyk. 
První větší ekonomické úspěchy Singapur za-
znamenal na počátku 80. let, kdy nezaměstna-
nost poklesla na 3 %, bylo otevřeno nové sin-
gapurské letiště a země se pomalu začala  
orientovat na výnosné oblasti v sektoru služeb. 
V politickém čele země zatím nadále stála Li-
dová akční strana, která mezi lety 1966–1981 
vyhrála všechny volby, nicméně i přes neod-

diskutovatelný rozkvět singapurské ekonomiky 
byla kritizována za silně autoritářské vedení. 
Změna nastala až po roce 1984, kdy se do sprá-
vy státu více zapojila také opozice a některé 
nevládní organizace, a byla pak zpečetěna no-
velizací ústavy v roce 1991 (China Tours 2017). 

POLITICKÝ, BANKOVNÍ A PrÁVNÍ SySTÉM 
Dnes je státním zřízením Singapuru parlament-
ní republika v čele s prezidentem, kterého si  
Singapurci volí přímo. Jeho funkční období 
trvá 6 let a mimo standartních pravomocí  
hlavy státu má navíc právo veta v otázkách ná-
rodních rezerv a jmenování osob do státních  
úřadů (Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
2016; China Tours 2017). Parlament jako zá-
konodárný orgán je tvořen jednou komorou 
a vláda se skládá z 19 členů s předsedou v čele, 
přičemž ministr obvykle pokrývá i více resortů 
(Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2016). 

Jak Holík (2011) připomíná, někteří polito-
logové však označují politický systém Singa-
puru za příklad „hybridní demokracie“ (Balík 
and Kubát 2004 in Holík 2011:38), „měkkého 
autoritarismu“ (Means 1998 in Holík 2011:38) 
či „byrokratického autoritářského režimu“ 
(Kurian 2006 in Holík 2011:38), a to především  
vzhledem k pokračující dominanci jedné strany  
ve vedení země. 

Úřad předsedy vlády Singapuru zahrnuje  
celkem 9 agentur a 2 statutární rady, které 
slouží jako pomocné a poradní orgány mini- 
sterského předsedy. Mezi tyto nezávislé agentu-
ry patří např. Úřad pro vyšetřování korupčních  
praktik, Národní výzkumná nadace, Sekreta-
riát pro koordinaci národní bezpečnosti nebo 
Vládní agentura Singapuru pro technologie 
(Prime Minister´s Office of Singapore 2017).

Na úrovni statutární rady potom najdeme  
na jedné straně Vysokou školu státní správy,  
která plní roli centrální vzdělávací instituce 
v oblasti veřejných služeb Singapuru, na druhé  
straně se jedná o Monetary Authority of Sin-
gapore – centrální banku Singapuru (Prime 
Minister´s Office of Singapore 2017). Dle Prime  
Minister´s Office of Singapore (2017) je jejím 
posláním „podporovat trvalý neinflační eko-
nomický růst a zdravé a progresivní finanční  
prostředí.“ Monetary Authority of Singapore  
zároveň provádí dohled nad bankovním sys-
témem jako takovým, který zahrnuje více než 
100 komerčních bank s různým zaměřením 
a pravomocemi (Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR 2016):
• banky s plnou licencí – jejich činnost není 

nijak omezena,
• banky s omezenou činností – orientují se na 

korporátní klienty, nespravují proto drobné 
spořitelní účty,

• offshore banky – specializují se na velké ob-
chody s nerezidenty,

• merchant banky – obchodují na burze, zabý-
vají se podnikovým financováním, obchody 
se zlatem a cizími měnami.
Co se týká právního systému, tamní soud-

nictví postupuje dle angloamerického zvykové-
ho práva. Zákon o uplatňování tohoto systému  
vstoupil v platnost v listopadu 1993 (Prime 
Minister´s Office Singapore 2017).

Poměrně důležitou roli pak Singapur přiklá-
dá armádě, která se začala formovat se zavede- 
ním branné povinnosti již po odchodu britských  
vojenských sil v roce 1971 a dnes čítá 50 000 
profesionálních vojáků. Představuje tak jednu  
z nejlépe vybavených armád v Asii (China 
Tours 2017). 

eKONOMIKA A dANĚ 
Poté, co se Singapur úspěšně vypořádal s do-
pady asijské krize na konci 90. let, epidemií 
nemoci SARS či rostoucí hrozbou terorismu, 
vrátil se na dráhu jedné z nejvyspělejších eko-
nomik na světě, zařazen mezi tzv. „asijské ty-
gry 1. generace“. Dnes představuje finanční, 
obchodní a dopravní centrum světového vý-
znamu. Místní přístav je po Šanghaji dokonce 
2. největším přístavem kontejnerové dopravy 
na světě (China Tours 2017; Aktuálně.cz 2014). 

United Nations Data Retrieval System 
(2017) uvádí, že mezi 3 nejvíce vyvážené sku-
piny komodit roku 2013 patří:
• stroje a dopravní prostředky (46,4 %), 
• minerální paliva a maziva (17,4 %), 
• a chemikálie (12,2 %). 

Exportu služeb v roce 2013 pak dominovala 
(United Nations Data Retrieval System, 2017):
• doprava (37,9 %),
• nespecifikovaná kategorie ostatních business  

služeb (21,6 %),
• cestovní služby (17,2 %),
• a finanční služby (13,2 %).

Jak připomíná Výsmek (2013), Singapur je 
na druhé straně nucen dovážet především  
nerostné suroviny a dokonce, což je poměrně  
specifické, také vodu. Ze služeb jsou to přede- 
vším služby dopravní (United Nations Data 
Retrieval System 2017). 

Mezi nejvýznamnější exportní destinace 
Singapuru se řadí Čína, Hong Kong, Malajsie,  
země EU a Indonésie. Poměrně intenzivní ob-
chodní vazby má Singapur i přímo s Českou 
republikou. Na české území dováží např. stroje  
pro zpracování dat a jejich periférie, integrova- 
né obvody, telekomunikační zařízení, náhradní  
díly ke kancelářským strojům či přírodní kau-
čuk a pryskyřici. Naopak k nejvýznamnějších 
vývozním artiklům České republiky do Singa- 
puru patří elektronické součástky, telefonní  
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přístroje, nožířské výrobky, mléko a mléčné  
výrobky, papír a lepenka nebo výrobky ze skla. 
V oblasti služeb stojí za zmínku především 
singapurská pobočka české společnosti Social  
Bakers (zabývá se analýzou efektivity mediál-
ních kampaní na sociálních sítích). Na singa-
purském trhu dále najdeme společnosti jako 
např. AVX CZECH, Lanškroun, TESLA SEZAM, 
a.s., Preciosa, Škoda, Gillette Czech, s. r. o. 
a další (BusinessInfo 2017).

Ke stabilitě dnešní singapurské ekonomiky 
přispívá dlouhodobě nízká nezaměstnanost, 
která se pohybuje kolem hodnoty 2 %, nízká 
inflace a také fakt, že země nemá žádný státní  
dluh. Singapur se také snaží redukovat podíl  
byrokracie a korupci udržuje na minimální hra- 
nici (Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2016).

Rovněž z pohledu zdanění nabízí Singapur 
poměrně příznivé podmínky, lákavé i pro ex-
pandující společnosti. Kategorie daní z příjmu 
je nastavena následovně (BusinessInfo 2017):
• daň z příjmu právnických osob: 20 %,
• daň z příjmu fyzických osob, rezidentů: 0 až 

22 % (jedná se o progresivní daň),
• daň z příjmu fyzických osob, nerezidentů: 

10 %, 15 %, 22 % podle druhu příjmů.
Dále jmenujme daň z nemovitosti, která 

v případě průmyslových a obchodních objektů  
činí 10 % a u nemovitostí určených k bydlení  
(rezidenti) je nastavena na výši 4 %. Prodej 
zboží a služeb je v Singapuru zatížen 5% sazbou  
(jedná se o obdobu daně z přidané hodnoty).  
Co se týče dovozu zboží ze zahraničí, clo je 
aplikováno pouze na pivo a čínské víno „sam-
soo“, na některé vybrané kategorie pak spo-
třební daň (BusinessInfo 2017).

Do daňové sféry můžeme taktéž zahrnout 
problematiku povinných odvodů na sociální  
a zdravotní zabezpečení, které tvoří 31 % 
z měsíční hrubé mzdy. Tuto částku si občané 
odvádí na státem zřízené osobní účty, z nichž 
pak hradí příslušné výdaje v případě neza-
městnanosti nebo nemocenské, a po ukončení 
profesní kariéry představuje zůstatek na tomto 
účtu majoritní zdroj prostředků na zabezpeče-
ní v důchodovém věku (Výsmek 2013). 

MeZINÁrOdNÍ VZTAHy A PŘÍLIV INVeSTIC 
Singapur se stal participantem na mezinárodní 
Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT)  
již v průběhu 70. let, konkrétně 20. srpna 1973. 
Po ustavení Světové obchodní organizace 
(WTO) k počátku roku 1995, která rozšířila ob-
last působení předchozí dohody a především 
povýšila mnohostrannou úmluvu na regulérní 
ekonomickou instituci, se Singapur automatic-
ky zařadil mezi její platné členy (World Trade 
Organization 2017). Zároveň je od 60. let sou-
částí OSN (Informační centrum OSN v Praze 

2017) a jedním ze zakládajících členů jihový-
chodního asijského bloku v podobě organizace 
ASEAN (Vlček 2008).

K účasti na kolektivním vyjednávání v rámci 
Světové obchodní organizace Singapur připo-
jil ještě uzavření hned několika bilaterálních 
dohod o volném obchodě, a to s Novým Zélan-
dem, Japonskem, Austrálií a Spojenými státy 
americkými. 20. září 2013 byla pak podepsána 
dohoda o volném obchodu mezi Singapurem 
a Evropskou unií, první dohoda EU svého dru-
hu se zemí z uskupení ASEAN, přičemž nej-
větší obchodní vazby pojí Singapur především 
s Německem, Francií, Nizozemskem a Velkou 
Británií (BusinessInfo 2017).

Pravděpodobně není proto překvapením, že  
největší objemy přímých zahraničních investic  
(PZI) putují do Singapuru z USA a právě Evropy,  
kdy až 3 tisíce společností z Evropské unie má 
svou pobočku v Singapuru, např. některé ev-
ropské banky nebo petrochemická společnost 
Shell. Příčinou vstupu zahraničních korporací  
na singapurský trh není přesun některých 
frakcí za účelem využití levné pracovní síly, 
neboť vlivem vysoké ekonomické i životní 
úrovně zde pracovní síla stejně jako nemovi-
tosti levná není, ale potenciál vysoké přidané 
hodnoty neboli lukrativnost trhu. Velký objem 
přímo investovaných prostředků do singapur-
ské ekonomiky má potom značný vliv její na 
dlouhodobý a poměrně dynamický růst (Busi-
nessInfo 2017).

Zhruba polovinu průmyslové výroby Singa-
puru tvoří elektrotechnický průmysl, nicméně 
singapurská vláda stále intenzivněji podporuje  
výzkum a také investice do oblasti biotechnolo- 
gií, informačních a komunikačních technologií  
a leteckého průmyslu. Singapore Economic De- 
velopment Board rozlišuje investiční pobídky  
dle následujících segmentů (BusinessInfo 2017):
• investice do technologií,
• rozvoj podnikání,
• investice do inovací, výzkumu a vývoje, du-

ševního vlastnictví,
• zřizování regionálních center.

Svou stopu v oblasti investic zanechává také 
Česká republika, a to konkrétně v rámci Do-
hody o podpoře a ochraně investic podepsané 
v roce 1995. Mimochodem, česká vláda pode-
psala se svým singapurským protějškem také 
Dohodu o bezvízovém styku (1997), Dohodu 
o zamezení dvojího zdanění (1997) nebo Do-
hodu o letecké dopravě z roku 2009 (Business-
Info 2017).

VZdĚLÁVÁNÍ 
Pro Singapurce je rozhodně charakteristické 
velké pracovní nasazení a kvalita vzdělání. Co 
se týče struktury školství, je z velké míry po-

dobná struktuře české, nicméně se velice liší 
v otázce financování. Jak uvádí Lisý (2015), 
v roce 2015 bylo na oblast školství vyhrazeno 
celkem 20 % státních výdajů, přičemž do roz-
počtu vzdělávacích institucí dlouhodobě při-
spívá také školné zavedené pro všechny úrov-
ně vzdělávání (od školného jsou osvobozeny 
jen sociálně slabší rodiny). 

Školský systém Singapuru poutá pozornost  
hned z několika důvodů, např. svou cílevědo- 
mostí a jasnou představou o ideálním studen-
tovi, který by měl být studentem sebevědomým,  
samostatně se učícím, aktivně přispívajícím 
a zároveň být zúčastněným občanem. Za pří-
kladný dále můžeme považovat singapurský  
přístup k angličtině, který není v asijských 
ekonomikách právě běžný. Zavedení angličtiny  
do školství během 60. let pravděpodobně znač- 
ně ovlivnila koloniální minulost země, nicméně  
i dnes si Singapur ve vztahu k angličtině zacho- 
vává velkou uvědomělost, a svým studentům  
tak nabízí ještě kvalitnější předpoklady pro 
mezinárodní uplatnění. V roce 1997 se pak 
školský systém rozhodl podporovat nové tech-
nologie, přičemž inovoval školní vybavení, ale 
také zajistil veškerá potřebná školení a rekva-
lifikace pro učitele (Lisý 2015).

Studium na vysoké škole, podmíněno ales-
poň 80 hodinami veřejně prospěšných prací,  
je v Singapuru společensky vysoce ceněnou 
záležitostí, která postupně otevírá cestu mj. 
také na politickou scénu. Po absolvování vyso-
ké školy (3–4 roky) jsou talentovaní studenti 
„odesíláni“ na prestižní univerzity v zahraničí  
a až po svém návratu do země je jim umožněno  
vstoupit do některé politické strany. Vstup 
mezi politické elity je tedy vždy podmíněn 
kvalitním vzděláním, a to nejen z domácího 
prostředí, a představuje tak velmi odpovědný  
přístup k vedení republiky. Snad proto není 
překvapením, že vládnoucí strana má stabilní 
podporu okolo 70 % voličů (Lisý 2015).

Zvláštní požadavky uvaluje singapurský 
školský systém také na budoucí učitele. Jak 
uvádí Lisý (2015), učitelem se může stát absol- 
vent jakékoli univerzity, ale svými výsledky  
musí patřit mezi nejlepší třetinu studentů. Až 
poté následuje specializované pedagogické 
vzdělání a samotná kariéra, která ovšem v prů-
běhu let zahrnuje obvykle pestrý rejstřík vy-
střídaných pracovních míst – od učitele a pra-
covníka ve výzkumné oblasti, až po uplatnění 
na Ministerstvu školství. Žebříček Singapore´s  
100 leading graduate employers dokonce uka-
zuje, že tato veřejnoprávní instituce byla 
v roce 2016 4. nejžádanějším zaměstnavatelem 
mezi absolventy vysokých škol, a zanechala 
tak za sebou i takové firmy jako např. Micro-
soft, Barclays nebo IBM (Lisý 2015). 
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SPOLeČeNSKÝ ŽIVOT A SPOrT
Singapurská kultura se vyznačuje impozantní  
architekturou, snoubící se s krásou přírodních 
zákoutí, a smyslem pro čistotu a řád. Na veřej-
nosti se např. nesmí žvýkat a za znečišťování 
města jsou ukládány i přísné tresty. Mezi zají-
mavostmi pak můžeme jmenovat např. i tu, že  
do ulic mohou pouze auta mladší deseti let. 
Typické jsou pak místní čtvrti jako čínská, in-
dická nebo arabská, které dokládají přítomnost 
hned několika různých etnických skupin. Sin-
gapurští obyvatelé, mezi kterými najdeme vel-
ký počet milionářů, tráví volný čas i vzhledem 
k vysokým teplotám především nakupováním 
(v Singapuru se prodává velmi levná elektroni-
ka), ale i sportem. Oblíbenosti se těší golf nebo  
vodní aktivity (potápění, vodní lyžování, jízda  
na kajaku …), z pohledu profesionálního sportu  
pak míčové hry jako fotbal, basketbal, kriket,  
rugby, stolní tenis nebo badminton. Singapur  
dokonce usiloval o pořadatelství Letních olym- 
pijských her roku 2010 (Aktuálně.cz 2014; Chi-
na Tours 2017).

dISKUSe
Jak již bylo v textu naznačeno, Singapur je pří-
kladem „zdravé“ a navíc dynamicky se rozvíjející 
ekonomiky s ještě stále velkým potenciálem. Na 
jedné straně za ním stojí poměrně strategická  
obchodní poloha, která i vzhledem k masivnímu  
reexportu činí z místního přístavu dokonce dru- 
hý největší na světě, na druhé straně pak dobré  
řízení státních financí, propracovaný právní  
i bankovní systém, nízká inflace a stabilita 
měny, či velmi nízké procento korupčních afér. 
Není proto divu, že Singapur svou disciplino-
vaností a výkonností představuje velmi lákavé 
prostředí pro zahraniční investory, jejichž pro-
středky napomáhají pokračující restrukturaliza- 
ci a modernizaci singapurského průmyslu i roz-
voji služeb. Singapur si tak „osedlává“ vlnu pro-
gresivity, a to především díky procesům, které 
zaštiťuje fenomén globalizace. 

V evropském kontextu jako by se zdálo, že 
„mocná ruka trhu“, která vlastně tvoří jeden 
z ústředních symbolů neoliberalismu i globa-
lizace, je stále méně tím, k čemu většina kon-
tinentu vzhlíží. Spolupráce či dokonce propo-
jování ekonomik, snaha překonávat hranice 
v mnohém smyslu, měla vždy své proti a také 
své oponenty, nicméně jako by jejich hlas 
v dnešních dobách sílil, nebo se spíše skupiny  
oponentů stávaly stále početnějšími. Příkladem  
za všechny, jak poukazují autoři publikace  
Velký regres aneb Mezinárodní rozprava o du-
chovní situaci dneška (Geiselberger et al. 2017),  
jsou rostoucí preference ultrapravicových  
politických uskupení a populistická rétorika 
v mnoha státech Evropy, nebo čistě jedna kon-

krétní událost, a to odchod Velké Británie z ev-
ropského svazku. 

Globalizace umožňuje vstup na zahraniční 
trhy, a tedy i růst firem v megalomanské kor-
porace, které vytlačují drobné lokální výrobce.  
Globalizace je ovšem i tím, co otevírá hranice  
nejen produktům a kapitálu, ale i lidem – těm, 
kteří přicházejí za lepším uplatněním, jinou 
kulturou či vyšším životním standardem, nic-
méně i těm, kteří prchají ze svých domovů, 
a staví tak Evropu před skutečnost migrační  
krize. A tak tu máme najednou kontinent, který  
oslepen vidinou prospěchu a zisků, odstraňuje  
bariéry mezinárodní a přitom je často staví  
uvnitř vlastní společnosti – mezi ty, kteří z glo- 
balizace těží, a ty, kteří na ni doplácejí. 

Singapur a jeho obyvatelé ovšem vytvářejí  
dojem, jako by globalizaci a neoliberalismus, 
který hovoří v její prospěch, paušálně vítali. 
Ostrov jihovýchodní Asie rozhodně není tím, 
který by se potýkal s masivním přílivem nežá-
doucích imigrantů či tak velkou hrozbou tero-
ristických útoků, nebo byl součástí podobného 
uskupení jako Evropská unie, a proto nemůže-
me jeho pozici se státy Evropy zcela srovnávat.  
Na druhé straně tu ale stojí jiná fakta, která  
spolurozhodují o prospěchu globalizace a domi- 
nantním postavení trhu, a do značné míry tedy  
„tvarují“ postoj širší společnosti vůči ní. Je to 
otázka nastavení efektivního systému. Není 
pravdou, a bylo by to i podezřele idealistické, 
že veškeré financování uskutečněné na singa-
purské půdě je zcela pod kontrolou a bezpro-
blémové. Důležité ovšem nejprve je, jak fun-
guje státní aparát a veřejný sektor, včetně 
školství a zdravotnictví, a zde vidím alespoň 
v mezích České republiky velkou rezervu. 

Singapur jednoznačně dbá na pečlivost vý-
běru svých zástupců v politických řadách a od 
nominace legislativních tvůrců se pak podoba 
systému samozřejmě v mnohém odvíjí. Velmi 
důležitou vlastností státního aparátu v Singa-
puru je minimalizace byrokratických praktik, 
absence státního dluhu, téměř úplná elimina- 
ce korupce a velký důraz na vzdělání. Právě 
vzdělání je tím, co dokáže efektivně formovat  
potenciál v každém jednotlivci, a připravovat 
ho tak na budoucí život, a snad mu i vnuknout  
oddaný přístup k práci, který je Singapurcům  
tolik vlastní. Za velmi obdivuhodný a z českého  
pohledu zarážející platí zejména fakt, že někte- 
ré instituce státní správy mají větší ohlas mezi 
studenty a absolventy, než mají některé úspěš-
né nadnárodní korporace. Singapurci se tak 
ochotně ucházejí o místa ve veřejném sektoru, 
aby „přiložili ruku k dílu“ nejenom tam (pokud  
to zjednoduším), kde je to především ziskové, 
ale také tam, kde se nachází velká míra spole-
čenské prospěšnosti a spoluodpovědnosti za  

kamínek v mozaice utvářeného systému. Pra-
covat na Ministerstvu školství se zkrátka v Sin-
gapuru ztotožňuje s velmi prestižním uplatně- 
ním. Velká dávka zodpovědnosti je pak na jed-
notlivce přenášena i prostřednictvím nastavení  
systému zdravotního a sociálního zabezpečení,  
kdy povinné měsíční odvody jsou o 14 % nižší 
než v České republice, ale především jsou díky 
převodu na osobní účty spravovány každým 
občanem samostatně. Jednotlivci se tak nemo-
hou spoléhat na „transferové berličky“ v podo-
bě sociálních dávek od státu, ale jsou nuceni 
se i v důchodu spolehnout na svá konta. To vše 
se snoubí se singapurskou zásadovostí, jako je 
smysl pro čistotu a pořádek na veřejných pro-
stranstvích, a s eliminací náboženských či kul-
turních předsudků.

Klíčem k uvažování nad Singapurem jako 
dílčím elementem světové ekonomiky v kontex-
tu současného dění, k uvažování nad rozdílem  
mezi evropskou „elitou“ a státem jihovýchodní  
Asie, je otázka nastolení efektivního systému. 
Zatímco v České republice i značné části Evro-
py panuje narůstající skepse vůči globalizaci  
a neoliberálním principům, Singapur je jejich 
příznivcem, protože se k nim umí, laicky řeče-
no, postavit. Nutně se zde ale nabízí otázka,  
jak je to vlastně se sklony Singapuru k autori-
tativnímu vedení a hybridizací demokracie.  
I přesto, že některé znaky autoritářství vykazu- 
je, domnívám se, že stále má tradičnímu kon-
tinentu co nabídnout. Pokud by pak politický  
systém v Evropě, ale i systém vzdělávací, byl 
nastaven efektivně (i záležitost přerozdělová-
ní uprchlíků je postavena na určitém systému),  
možná by nepanovala taková rozhořčenost 
k nástrahám globalizace, a nedala by tedy 
vzniknout tak silnému prahnutí po změně.

ZÁVĚr 
Pracovním nasazením Singapur připomíná 
prototyp japonského managementu, a to navíc  
s kladným postojem vůči angličtině. Číně se 
zase podobá už jen proto, že Číňané tvoří nej-
větší národnostní skupinu, což také dokládá  
velmi autentická čínská čtvrť. Nadšení pro 
sportovní odvětví, jako je fotbal, kriket, rugby  
nebo golf, či angloamerický právní systém 
„zdědil“ zase pravděpodobně po svém někdej-
ším kolonizátorovi – Velké Británii. Tolerancí 
k národnostním i náboženským skupinám na-
konec připomíná některé imigrační státy typu 
Austrálie nebo USA. Singapur nicméně roz-
hodně není jen připodobněním k něčemu nebo 
někomu, ale má svou vlastní identitu, svou 
vlastní cestu disciplíny, preciznosti a odpověd-
nosti, od které by se mohla Evropa i Česká re-
publika, se zachováním demokratických prin-
cipů, v některých směrech učit.
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