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Wprowadzenie 

 

Chiny już w 2016 r. wyprzedziły USA pod względem PKB mierzonego parytetem siły 

nabywczej. Do 2030 r. gospodarka państw ASEAN będzie większa od japońskiej. Według 

prognoz udział całej Azji w globalnym PKB PPP ma w 2050 r. przekroczyć 50%. Nie do 

przecenienia jest też rola innego rosnącego mocarstwa, jakim są Indie. Azja staje się nowym 

centrum świata. Jak na to  wyzwanie powinna odpowiedzieć Polska? Potrzebujemy 

kompleksowej strategii, opartej na fundamentalnej refleksji. Aby taką refleksję podjąć, „Nowa 

Konfederacja” zorganizowała w dniu 27.10.2021 seminarium eksperckie. Zaprosiliśmy 

ekspertów najwyższej klasy, którzy zadali sobie następujące pytania: 

1) Czy faktycznie można powiedzieć, że Azja staje się nowym centrum świata? 

2) Jakie scenariusze rozwoju sytuacji w Azji są najbardziej prawdopodobne? Czy możliwe, że 

Chiny stają się dominującym mocarstwem?  

3) Które państwa poza Chinami będą odgrywać najważniejszą rolę?  

4)Jaką rolę odgrywają/odgrywać będą organizacje i sojusze międzynarodowe 

skoncentrowane na Azji - AUKUS, Szanghajska Organizacja Współpracy, QUAD, format 17+1? 

5) Jak można ocenić polską politykę wobec głównych graczy w Azji, przede wszystkim wobec 

Chin? Czego brakuje? 

W seminarium uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej): 

• Paweł Behrendt—Uniwersytet Wiedeński; 

• dr Małgorzata Bonikowska—Centrum Stosunków Międzynarodowych; 

• prof. Bogdan Góralczyk—UW; 

• Jakub Kamiński—Dział Azjatycki Nowej Konfederacji; 

• dr hab. Michał Lubina—Uniwersytet Jagielloński; 

• Jarema Piekutowski—Nowa Konfederacja; 

• Bartłomiej Radziejewski—Nowa Konfederacja; 

• dr Krzysztof Zalewski—Instytut Boyma. 
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Nowe centrum świata 

Wprowadzenie do seminarium przedstawił Jakub Kamiński, przedstawiając m.in. następujące 

dane: 

1) PKB per capita Azji Wschodniej i Południowej wzrosło najsilniej  w porównaniu z innymi 

regionami świata w ciągu ostatnich 20 lat (vide wykres poniżej, źródło: Our World In Data); 

2) Chiny wyprzedziły USA pod względem PKB PPP w 2016 r.; 

3) Do 2030 r. państwa ASEAN prześcigną gospodarczo Japonię; 

4) Do 2050 r. udział Azji w globalnym PKB PPP przekroczy 50%; 

5) W rankingu potęgi Lowy Institute w pierwszej dziesiątce państw pozaeuropejskich znajdują 

się Chiny, Japonia, Indie, Korea Południowa, Singapur, Tajlandia i Malezja. 

 

Punkty odniesienia w Azji 

Dr Małgorzata Bonikowska: Współcześnie ważnymi punktami odniesienia dla całego świata 

są Chiny z Jedwabnym Szlakiem oraz Rosja, która promuje koncepcję „unii euroazjatyckiej”. 

Na tym tle niedoceniane są jednak Indie. Na Zachodzie coraz częściej mówi się również o 

ASEAN-ie. Dla krajów anglosaskich punktem odniesienia pozostaje zaś  Australia, Korea 

Południowa oraz Japonia.  

Procesy gospodarcze rozwinęły się szybciej, wbrew przewidywaniom elit politycznych. Z tego 

powodu nasza percepcja opisywanych tu zjawisk okazała się spóźniona. Jesteśmy w 

momencie, w którym trendy związane z Azją nie dadzą się już powstrzymać. 
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Dr Krzysztof Zalewski: Należy uwzględnić koncepcję Indo-Pacyfiku, która kładzie nacisk na 

znaczenie mórz i oceanów, jako przestrzeni łączących w wielu wymiarach państwa położone 

na ich brzegach. Nad obszar Indopacyfiku przenosi się punkt ciężkości światowej dynamiki 

gospodarczej i handlu.  

Jeszcze parę dekad temu dla państw Azji najważniejsze były relacje 

gospodarcze z centrami rozwojowymi świata, czyli z Europą i Stanami 

Zjednoczonymi. Choć te więzi dalej są dla nich istotne, rośnie znaczenie 

połączeń między państwami azjatyckimi. Obecnie one coraz mocniej 

kooperują między sobą i wzrasta wzajemna zależność pomiędzy nimi.  

W Polsce powinniśmy interesować się sprawami Azji i miarę naszych możliwości starać się 

wpływać na ich bieg. Nie powinno to stać w opozycji do umacniania partnerstwa ze Stanami 

Zjednoczonymi czy zaangażowania w Unię Europejską, ponieważ wszystkie te obszary 

wzajemnie się warunkują.  

Warto pamiętać, że pozycja Polski w Unii Europejskiej jest naszym ważnym atutem w Azji. UE 

pozostaje tam kluczowym partnerem handlowym i  inwestycyjnym. Od dwudziestu lat polska 

dyplomacja konsekwentnie stara się przedstawiać Rzeczpospolitą jako wrota do Unii 

Europejskiej, w ten sposób ściągając inwestycje firm z Dalekiego Wschodu.  

 

Prof. Bogdan Góralczyk: Pomimo rosnącego zainteresowania sprawą Azji, dla elit 

politycznych kwestia ta w dalszym ciągu pozostaje czymś drugorzędnym bądź 

uwarunkowanym ideologicznie. Dodatkowo widzimy dziś w świecie znamiona “nowej zimnej 

wojny”. Utrudnia to zrozumienie samej specyfiki świata azjatyckiego.  

Azja zamyka się dla nas na obszarze między Bugiem i Kremlem. 

Analizując Azję, należy ją rozdzielić na trzy obszary:  

1.Azja Wschodnia, czyli cywilizacja konfucjańska; 

2.Azja Południowa, czyli cywilizacja hinduska; 

3. Azja Południowo-Wschodnia (ASEAN), czyli mieszanka cywilizacyjna obu powyższych oraz 

pozostałości postkolonialne. 

Ponadto pamiętać należy, że w latach 50. w Japonii stworzono tzw. “nowy model rozwojowy”, 

zwany "państwem rozwojowym" (developmental state), znacząco różniący się od modelu 

zachodniego. Koncepcję tę przechwyciły następnie „azjatyckie tygrysy”, a w latach 90. przejęły 

ją Chiny. W związku z tym powstało zjawisko państw nowouprzemysłowionych. Były to 

pierwsze udane próby wyrwania się z pułapki “państw średniego wzrostu” oraz “państw 

trzeciego świata”. 

Obecnie pojawiają się nowe, nieznane dotąd inicjatywy współpracy międzynarodowej. 

Ameryka na przykład wychodzi z inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa, które mogą 

stanowić konkurencję dla NATO. Chiny odpowiadają na to inicjatywami nie tylko z dziedziny 

bezpieczeństwa (typu “Azja dla Azjatów” w ramach CICA - Conference on Interdependence i 

Confidence Buildinge Measures in Asia), ale także gospodarczymi, jak RCEP - Regional 

Comprehensive Economic Partnership, z których wyłączone zostają Stany Zjednoczone. 



6 

Powstaje zasadnicze pytanie: jakie rozwiązania zaproponują w związku z tym USA? I czy tylko 

te w sferze bezpieczeństwa, jak Indo-Pacyfik, QUAD czy AUKUS.   

Powinniśmy także pilniej przyjrzeć się Indiom, które w najbliższym czasie mogą stać się 

jednym z najistotniejszych aktorów na arenie międzynarodowej. 
 

 

Azja i Europa 

Paweł Behrendt: Problemy Azji nie powinny być analizowane przez pryzmat europejskich 

przyzwyczajeń myślowych. Cały Wschód znalazł się wprawdzie pod kulturowym wpływem 

bądź to Chin, bądź Indii, lecz jednocześnie każde państwo azjatyckie spełnia model “państwa-

cywilizacji”. Tworzy to szereg poważnych różnic pomiędzy krajami, które utrudniają realizację 

bardziej zaawansowanych technik integracji.  

Wbrew temu, co chcielibyśmy sądzić, różnice kulturowe między Polską i 

Wielką Brytanią nie są tak wielkie, jak pomiędzy Wietnamem i Indonezją. 

Dominacja Azji nie jest tak pewna, jak się wydaje – także z tego powodu, że obecnie Chiny 

zmagają się z szeregiem problemów, takich jak zanieczyszczenie środowiska, kryzys 

demograficzny oraz szybsze niż w Europie starzenie się społeczeństwa. Poza tym model 

“państwa rozwojowego” ujawnił swoje ograniczenia. Od trzydziestu lat gospodarka japońska 

pogrążona jest w stagnacji. Z podobnymi problemami mierzy się Korea. 

W obliczu współczesnych tendencji, Stany Zjednoczone zaproponowały jasny podział: NATO 

zajmuje się bezpieczeństwem Europy oraz koncentruje się na Rosji, natomiast w Azji 

organizowane są nowe formacje, takie jak AUKUS. Państwa Azji w istocie handlują ze sobą 

coraz intensywniej, lecz eksport jednych krajów azjatyckich do drugich nie zastąpi eksportu 

na  szeroko rozumiany Zachód.  

Jeśli chodzi o Europę, to marginalizowanie jej roli na arenie międzynarodowej okazuje się 

winą samych krajów europejskich: po zimnej wojnie zaczęły się one, poza Francją i Wielką 

Brytanią, wycofywać z aktywnych działań na arenie światowej polityki. Stany Zjednoczone nie 

są obecnie przeciwnikiem większej autonomii Europy, lecz podkreślają znaczenie 

zapewnienia sobie przez Europejczyków własnego bezpieczeństwa.  

 

Prof. Bogdan Góralczyk:   

1) Nie zgadzam się z tezą, że w Azji mamy do czynienia z samymi “państwami-cywilizacjami”. 

Kryteria te spełniają tylko Chiny i Indie.  

2) W naszych zachodnich analizach obracamy się zwykle wokół tematu handlu oraz 

gospodarki, podczas gdy Azja Wschodnia już teraz stanowi wyraziste centrum w regionie 

Pacyfiku. Dlatego walka o przyszłość toczy się wokół wysokich technologii (rewolucja 4.0). 

Rewolucja technologiczna, w której prym wiedzie Azja, obejmuje przede wszystkim cztery 

elementy: 

• · sztuczna inteligencja, 

• · biotechnologie, 
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• · rozwój alternatywnych źródeł energii, 

• · technologie kosmiczne. 

3) Wchodząc w “nową zimną wojnę”, powinniśmy bacznie przyglądać się sytuacji na Tajwanie. 

4) Jeśli chodzi o Chiny, głównym wyzwaniem dla świata zachodniego będą tamtejsze ambitne 

plany, mówiące o "renesansie chińskiego narodu" (do 2049), natomiast dla samych Chin 

wyzwaniem stają się coraz bardziej jednoosobowe rządy – „nowy cesarz” Xi Jinping.  

 

P. Behrendt: Europa jest dziś także obiektem kalkulacji Japonii, przede wszystkim w 

kontekście czynnika powstrzymującego ekspansję chińską.  

Z drugiej strony Korea Południowa stara się realizować swoje interesy, 

przedstawiając się na arenie międzynarodowej jako “mocarstwo 

średniej rangi”, lecz zupełnie nowej jakości. Stąd duży nacisk tego kraju 

na popkulturę.  

Ten ruch Korei Południowej może być doskonałym wzorem dla polskiej polityki w Azji.  

Coraz częściej integracja państw azjatyckich staje się też postulowanym modelem dla 

integracji europejskiej. Należy przy tym pamiętać, że tracąca na znaczeniu gospodarczym 

Europa wciąż posiada globalne znaczenie kulturowe (czego dowodem jest np. język filozofii 

wypracowany na Zachodzie). 

 

Dr Małgorzata Bonikowska: Powinniśmy odejść w myśleniu o Azji od perspektywy 

europocentrycznej. W dyskursie państw Azji coraz rzadziej punktem odniesienia jest Europa. 

Z punktu widzenia Wschodu jest ona coraz częściej sprowadzana do terytorium rywalizacji o 

ich własne wpływy w świecie zachodnim. Jest to znacząca zmiana w stosunku do tradycji 

myślenia europejskiego.  

Co więcej, współcześnie kluczowe znaczenie mają relacje Chin z Rosją oraz Chin z Indiami, 

jak również dalsze pozycjonowanie się Indii. Chiny są dla Europy wielkim rywalem, zarazem 

partnerem gospodarczym, jak i zagrożeniem, natomiast Indie, stojące dopiero przed 

najważniejszymi dla siebie decyzjami, pozostają wielkim znakiem zapytania. W niedalekiej 

przyszłości będą one musiały zająć określone stanowisko w istotnych kwestiach 

międzynarodowych, w tym także w kwestii swojego stosunku do Zachodu. Ważne jest jednak 

to, że Europa straciła status podmiotu rozgrywającego. 

W dyskursie państw azjatyckich Europy jest coraz mniej. Kierunki 

polityczne projektowane są bez niej, ważne więc, abyśmy nie „przegrali” 

Indii . 

 

Szanse dla Europy i Polski 
Dr hab. Michał Lubina: Niektórzy autorzy, między innymi Kavalam Madhara Pannikar w 

książce Azja a dominacja Zachodu, utrzymują, że Europa zyskała na znaczeniu dopiero dzięki 

włączeniu się do handlu azjatyckiego. Na tej bazie można wnioskować, że dynamika 
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zachodnio-wschodnia stworzona na przełomie XV i XVII wieku zaczyna niejako obowiązywać 

także dziś (przy uwzględnieniu odmiennych warunków historycznych).  

Istnieją państwa, które okazały się dla Polski zmarnowanymi okazjami (np. Wietnam), albo 

przeciwnie –  dobrze rokują we wzajemnych relacjach (np. Korea Południowa czy Japonia). 

Powinniśmy być jednak stale uważni i wykrywać luki czy nisze do wykorzystania w obszarze 

naszych stosunków z Azją. 

 

Bartłomiej Radziejewski: Prognozy M. Lubiny dotyczące relacji Polski z krajami azjatyckimi są 

dość pesymistyczne. Tymczasem obecnie mamy do czynienia z wielkim przyspieszeniem 

historyczno-geopolitycznym, które przynosi nowe szanse oraz nowe układy sił. Z pewnością 

należy zadać pytanie: co Europa może zrobić, aby stać się czymś więcej aniżeli peryferium i 

terenem rozgrywek świata wschodniego?  

W dyskusji na tematy azjatyckie należy też dużo miejsca poświęcić tematyce cywilizacyjnej.  

Ze względu na swoją specyfikę oraz zasoby kulturowe Azja jest 

znacznie lepiej niż Europa przystosowana do przejścia z komunikacji 

wizualno-piśmiennej do ustnej i wielozmysłowej, w której kierunku (wg 

Marshalla McLuhana) idziemy.  

Na Zachodzie funkcjonował bowiem alfabet graficzno-fonetyczny, podczas gdy Chiny 

operowały ideogramami, czyli znakami idei i pojęć, tworząc zupełnie inną kombinację 

komunikatu językowego.  

 

Dr Małgorzata Bonikowska: Zgadzam się, że obecny rząd dostrzega relacje z Koreą 

Południową jako szansę dla Polski. Sytuacja tych państw jest zresztą podobna: zarówno 

Polska, jak i Korea Płd. są państwami usytuowanymi pomiędzy dwiema potęgami.  

Zgadzam się również z diagnozą B. Radziejewskiego na temat różnic kulturowych pomiędzy 

Wschodem a Zachodem. 

W XXI wieku model linearny i arystotelesowski sprawdza się gorzej niż 

azjatycka wieloznaczeniowość.  

Jeśli chodzi o relacje azjatycko-europejskie, należy wziąć pod uwagę fakt, iż Azja szanuje w 

Europie trzy postawy: 

1. gotowość do niwelowania konfliktów poprzez koncepcję polityczną pokojowego 

współistnienia; 

2. umiejętność wypracowywania wspólnych rozwiązań, które unifikują wartości; 

3. zaangażowanie w kwestię bezpieczeństwa. 

 

Dr Krzysztof Zalewski: Proponuję ograniczyć w tej dyskusji nadmierne zainteresowanie 

kwestiami różnic kulturowych. W miejsce tego powinniśmy skoncentrować się na analizie 

aktualnych problemów praktycznych.  

Tym bardziej, że zarówno Chiny, jak i Indie mają wprawdzie wiele tysięcy lat historii,  lecz 
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jako byty polityczne są stosunkowo młode.  

Jeśli chodzi o sprawę Polski, należy rozważyć, czy Polska ma 

autonomicznie realizować strategię wobec Azji, czy też włączać własne 

interesy w strategie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. 

 

 

Jaka powinna być polska strategia względem Azji? 
Prof. Bogdan Góralczyk: Polska jest obecnie w trudnej sytuacji, ponieważ nie ma już 

jednolitego rozumienia istoty oraz roli Unii Europejskiej. Dodatkowo polityka Donalda Trumpa 

udowodniła, że liczą się dzisiaj nie tyle wartości, co interesy.  

Stoimy na potężnym zakręcie: pojawiło się co niemiara definicji Unii 

Europejskiej, po czym przyszedł Trump i zmienił filozofię dziejów 

Sytuację Polski komplikuje wygrana frakcji liberalnej w Niemczech, a także możliwa wygrana 

stronnictwa eurosceptycznego we Francji.  

Ponieważ procesy te udowadniają brak spójności w samej Unii Europejskiej, Polska powinna 

uporządkować scenę wewnętrzną i zadbać o własny interes oraz prowadzić bardziej 

zniuansowaną grę polityczną. Korzystna, zdaniem prof. Góralczyka, byłaby następująca 

strategia: 

1. Dokonanie krytycznej rewizji i większej dywersyfikacji dotychczasowych inwestycji, które w 

znaczącej mierze (1/3) dotyczą Niemiec; 

2. Przyjrzenie się strategii Niemiec wobec technologii Huawei, to bowiem będzie swoisty 

papierek lakmusowy nowych relacji z  Chinami; 

3. Zorientowanie na Wielką Brytanię duże stolice europejskie, nie tylko instytucje UE; 

4. Większe zorientowanie na Azję jako rosnącego centrum handlu światowego oraz wysokich 

technologii; 

5. Dokładne przyjrzenie się, jak nowa ekipa w Niemczech ułoży sobie stosunki z USA, Chinami 

i Rosją - i wyciągnięcie z tego należytych wniosków dla siebie.  

 

Dr Krzysztof Zalewski: Możliwe jest uniknięcie “nowej zimnej wojny”. Obecną 

dwubiegunowość świata (gdzie dwoma biegunami są Stany Zjednoczony i Chiny) można 

rozbić na wielobiegunowość. By tak się stało, potrzebujemy większej spójności europejskiej 

polityki wobec Indo-Pacyfiku, a także większego udziału Polski w jej kształtowaniu.  

 

Jakub Kamiński: Jeśli rozmawiamy o wzroście Azji, a nawet wzroście w ogóle, należy 

uwzględnić wątek globalnych zmian klimatycznych. Wysoki poziom szkód dla środowiska i 

klimatu jest konsekwencją dotychczasowego modelu rozwoju cywilizacyjnego, a który 

zaadaptowała również szybko rozwijająca się Azja. W obliczu zagrożenia o wręcz 

katastroficznym charakterze, ale również z uwagi na niskie szanse dla zmiany owego modelu 

rozwoju, jedynym rozwiązaniem może okazać się stanowiąca ucieczkę do przodu rewolucja 
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technologiczna, zasadniczo zmieniająca opisane tendencje. W ramach przyjętej logiki, 

współpraca na tym polu ponad podziałami polityczno-ideologicznymi jawi się jako niezbędna.  

 

Paweł Behrendt:  

Polska, niepostrzegana w Wietnamie jako państwo kolonialne, może 

istotnie pełnić w Azji funkcję uczciwego pośrednika.  

Do tego jednak potrzeba silnej dyplomacji. Zarazem europejska koncepcja państwa narodowego 

może nie sprawdzić się w konfrontacji z państwami azjatyckimi. 

 

 

Kto w Azji jest drugi po Chinach?  
Na koniec seminarium Jarema Piekutowski zadał pytanie z prośbą o krótkie wypowiedzi:  Kto w 

Azji jest drugi po Chinach? Na jakie państwa powinniśmy zwracać szczególną uwagę? 

Prof. Bogdan Góralczyk: Najważniejszymi państwami azjatyckimi będą w najbliższym czasie 

Chiny oraz Indie, a po nich następuje Indonezja.  

Dr Krzysztof Zalewski: Zasadniczo zgadzam się z diagnozami prof. Góralczyka.  

Należy jednak pamiętać, że Indie są państwem, które potrafi szybko się 

rozwijać, aby następnie przeżywać okresy spowolnienia.  

A zatem wzrost Indii nie jest kwestią oczywistą: zależy od podjętych działań, reform 

wewnętrznych i współpracy międzynarodowej, np. ze Stanami Zjednoczonymi.  

Paweł Behrendt: Najpierw Chiny, później Stany Zjednoczone. Gdyby jednak wybrać drugie 

państwo azjatyckie, to należy wskazać na technologiczną potęgę, jaką pozostaje Japonia. 
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