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Indonezja i jej szansa na biznes z Chinami 

Wstęp   

Obserwując współczesny świat można dojść do wniosku, że znaleźliśmy się właśnie w 

ważnym i przełomowym momencie rozwoju światowej gospodarki, gdzie jedną z głównych 

ról odgrywają Chiny. Zjawisko to najbardziej jest widoczne na obszarze Azji Południowo-

Wschodniej, a zwłaszcza w Indonezji, której gospodarka zaliczana jest do największych 

gospodarek tego regionu. Kraj ten charakteryzuje się w ostatnich latach wielkim potencjałem 

gospodarczym, lecz aby go wykorzystać Indonezja potrzebuje ,,opiekuna”, którym stały się 

Chiny. Dzięki współpracy obydwu państw, Indonezja ma szansę na dalszy rozwój 

gospodarczy i stanie się jedną z największych gospodarek świata w najbliższych 

dziesięcioleciach.             

Polityka i gospodarka Indonezji 

Indonezja jako kraj różnorodności  

Indonezja jest krajem wyspiarskim ulokowanym u wybrzeży dwóch oceanów: 

Indyjskiego orz Spokojnego, przez co odgrywa ogromną rolę w handlu morskim w regionie 

Azji Południowo-Wschodniej. Jest także określana jako „pomost” , który łączy tzw. Północ z 

Południem granicząc poniżej równika z Australią, a powyżej z Filipinami, Malezją i 

Wietnamem. Zasadnicze znaczenie ma także bliskość Chin, Japonii, Singapuru oraz samego 



Morza Południowochińskiego . Kluczowym element warunkującym zaangażowanie tego 1

państwa na arenie światowej jest struktura wyznaniowa. Indonezja należy do krajów o 

największej licznie wyznawców islamu na świecie. Szacuje się, że jest to ponad 88 % 

populacji Indonezji .  Religia ta jest istotnym elementem życia publicznego mająca ogromny 2

wpływ na tamtejsze partie polityczne, stowarzyszenia, ruchy społeczne, władze 

samorządowe, a także na system edukacji czy nawet pozycję i rolę kobiet. Państwo to 

wyróżnia się na tle innych tym, że stale się rozwija, a jednocześnie łączy w sobie zarówno 

system demokratycznych rządów prawa z radykalnymi myślami Islamu oraz przywiązaniem 

do postawy podmiotu „niezaangażowanego” na arenie międzynarodowej w kwestiach 

politycznych. Dodatkowo położenie Indonezji nie należy do przyjaznych pod względem 

klimatycznym oraz środowiska naturalnego regionu. Położenie w samym sercu Pacyficznego 

Pierścienia Ognia powoduje częste trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów powodzie czy 

tsunami.             

W ostatnich latach ważnym elementem w polityce zagranicznej Indonezji odgrywają kwestie 

bezpieczeństwa. Mimo, że przez lata kraj ten starał się nie ingerować w kwestie zewnętrzne, 

to w ostatnich latach obserwuje się spore zaangażowanie Indonezji w proces budowy 

regionalnych i globalnych systemów bezpieczeństwa oraz praw człowieka . Władze Indonezji 

skupiły także ogrom uwagi na kwestie związane z dewastacją środowiska , szczególnie w 

akwenach morskich oraz zmiany klimatyczne, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

rozwoju państwa. Z tego powodu władze zdecydowały umieścić zagadnienia związane z 

ekologią na wysokim szczeblu w hierarchii swoich celów polityki zagranicznej .  3

 „Mały tygrys” 

Przed początkiem finansowego kryzysu azjatyckiego w 1997, światowe instytucje 

prognozowały wielki sukces dla indonezyjskiej gospodarki i miała ona szanse stać się jednym 

z tzw. tygrysów azjatyckich.  W wyniku  azjatyckiej zapaści finansowej mająca miejsce w 
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drugiej połowie XX wieku, Indonezja została doprowadzona na skraj bankructwa. W kraju 

zapanowała potężna inflacja , ubóstwo oraz problemy z walutą. W wyniku tego, Indonezja 

obrała nową drogę w zagranicznej polityce. Obecnie rozwój gospodarki jest dla władz 

Indonezji priorytetem, dlatego podjęto radykalne działania w kwestii wymiany handlowej, 

ściągania zagranicznego kapitału oraz otworzyła się na współprace gospodarczą z nowymi 

państwami, które wcześniej uznawała za wrogie. Skutkiem tych działań są zawarte liczne 

umowy dotyczące współpracy handlowej i inwestycji, jak np. utworzenie strefy wolnego 

handlu z Chinami w ramach współpracy organizacji ASEAN i Państwa Środka.     

Była kolonia holenderska uznawana jest za strategicznego partnera ekonomicznego, który 

charakteryzuje się imponującym tempem rozwoju gospodarczego oraz za przeciwwagę dla 

potęgi Indii czy Chin w regionie . Elity indonezyjskie coraz większą wagę przywiązują do 4

percepcji postrzegania świata zewnętrznego ze względu na szerokie zaangażowanie się w 

politykę globalną . Indonezja jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji przez co w 

ostatnich latach staje się niewątpliwym liderem w tym regionie. Rolę wspomnianego lidera 

pełni przede wszystkim w Stowarzyszeniu Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). 

Ostatnimi czasy Indonezja postawiła na radykalne zmiany w tej organizacji rozwijając trzy 

filary: zaciśniecie współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi, większej 

integracji w zakresie bezpieczeństwa oraz intensyfikacji współpracy na poziomie kulturowo-

społecznym .  Kolejnym ugrupowaniem do którego należy jest Wspólnota Gospodarcza Azji i 5

Pacyfiku (APEC). Swoje zaangażowanie pogłębiła dopiero w 2013 roku, kiedy to przejmuje 

w niej przewodnictwo. a za główny cel obiera sobie generalną rewitalizację i rozwój tej 

organizacji. Członkowstwo w APEC umożliwia Indonezji również promowanie regionalnej 

integracji oraz wrażanie szeroko pojętych założeń zrównoważonego rozwoju. Kolejnym 

kierunkiem polityki zagranicznej Indonezji jest współpraca z państwami grupy G20, której 

także jest członkiem.  Dla rządu indonezyjskiego jest to bardzo istotny argument na to, że 

działania i wysiłki administracji publicznej odnoszą sukces, a państwo wywiera coraz 

większy wpływ na losy współczesnej gospodarki w skali globalnej.  Dodatkowo grupa G20 

jest obecnie jedną z najbardziej perspektywicznych form współpracy międzynarodowej w 

kwestii przeciwdziałania kryzysom gospodarczy w skali międzynarodowej.    
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Niemniej jednak, kraj ten rozwija się w zaskakującym tempie. Szacuje się, że do 2030 roku 

Indonezja  jest w stanie prześcignąć gospodarkę Wielkiej Brytanii i Francji pod względem 

wielkości, przy czym do roku 2050 Indonezja może nawet osiągnąć 4. pozycję w rankingach 

światowych, jeśli utrzyma prowzrostową politykę . 6

Chiny jako szansa na biznes  

Stosunki chińsko-indonezyjskie  

Historia relacji indonezyjsko – chińskich sięga okresu kolonializmu holenderskiego, 

który miał miejsce na przełomie XVI-XVIII wieku. Do ówczesnej Batavi  (dzisiaj Dżakarta) 

Chińczycy przybyli wraz z masową migracją we wczesnych latach roku 1700 i zajmowali się 

głównie pośrednictwem handlowym. Państwo Środka jest postrzegane przez elity 

indonezyjskie jako arogancki, agresywny i rywalizujący o wpływy z Indonezją podmiot, a 

mentalność polityków  uważana za zagrożenie dla interesów państwa .  Jednak jako 7

wartościowy parter polityczny i gospodarczy zdecydowano się na oficjalne zawarcie 

stosunków, co przyniosło obopólne korzyści.  Na tle historycznym istnieje wiele 

przełomowych momentów w  nawiązaniu stosunków Indonezji z Chinami. Był to m.in. 

kryzys gospodarczy, który miał miejsce w 1997 roku. Wówczas Chiny udzieliły pożyczek 

Indonezji przy czym zaprzestały dewaluacji własnej waluty, aby zwiększyć przewagę nad 

sąsiadami .  Punktem zwrotnym w historii relacji tych państw stało się także zawarcie 8

porozumienia o Wolnym Handlu Chiny- ASEAN ( China- ASEAN Free Trade Area, CAFTA) 

w 2002 roku. Kluczową rolę odgrywa kwestia gospodarcza, gdyż Chiny są największym 

eksporterem inwestycji bezpośrednio do  Indonezji, a z roku na rok zwiększa się wartość 

wspólnej wymiany handlowej. W 2005 roku z kolei podpisano porozumienie o strategicznym 

partnerstwie (China- Indonesia Strategic Partnership). Miało ono na celu promowanie  

wzajemnych inwestycji i nawiązywaniu współpracy w sektorze energetycznym. Porozumienie 

to zapoczątkowało liczne spotkania na najważniejszych szczeblach politycznych oraz serię 

ustępstw po obu stronach. 
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Nowy  Jedwabny Szlak 

Obecnie jednym z ważnych inwestycji przeprowadzanych przez Państwo Środka jest 

projekt Nowego Jedwabnego Szlaku, który nie tylko dotyczy infrastruktury lądowej, ale 

przede wszystkim infrastruktury morskiej.  Po raz pierwszy o koncepcji Nowego Jedwabnego 

Szlaku świat mógł usłyszeć we wrześniu 2013 roku podczas wizyty prezydenta Chińskiej 

Republiki Ludowej Xi Jinpinga w stolicy Kazachstanu – w Astanie. Miesiąc później podczas 

podróży do Indonezji przedstawił on równoległą inicjatywę Morskiego Jedwabnego Szlaku 

XXI wieku, która miała opierać się na współpracy z krajami Stowarzyszenia Narodów Azji 

Południowo-Wschodniej (ASEAN). Budowa Nowego Jedwabnego Szlaku uznawana jest za 

jedno z najciekawszych wydarzeń XXI wieku, które trwale wpłynie na międzynarodowe 

stosunki ekonomiczne i polityczne oraz spowoduje  liczne zmiany w światowej gospodarce . 9

Szlak ten można podzielić na dwie trasy. Jedną z nich jest Ekonomiczny Pas Jedwabnego 

Szlaku (The Silk Road Economic Belt), który wiąże Chiny, Azję Centralną z Zachodnią 

Europą. Z kolei druga część tej trasy to Morski Jedwabny Szlak XXI wieku(The 21st Century 

Maritime Silk Road), który łączy kraje Azji Południowo-Wschodniej oraz Bliski Wschód, a 

także wschodnią Afrykę z Chinami. 
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Rys1. China’s proposed Belt and Road Initative      

Źródło; www.thejakartapost.com 

Chiny są czwartym największym inwestorem w Indonezji. W 2018 roku w pierwszym 

kwartale chińskie inwestycje stanowiły 8,3% wszystkich inwestycji zagranicznych, 

powodując tym samym wzrost samych chińskich inwestycji w Indonezji o 16,8% o wartości 

$700 milionów uzyskując ten zaskakujący wynik między styczniem a marcem . W samym 10

projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku to Indonezja spośród państw Azji Południowo-

Wschodniej może być największym beneficjentem tego projektu, gdzie wartość inwestycji 

przekracza $87 bilionów. W ramach inicjatywy tego Szlaku, Hong Kong również jest jednym 

z najważniejszych inwestorów w Indonezji zaraz po Pekinie. W tym samym roku stanowił on 

6,3%  wszystkich inwestycji zagranicznych, a inwestycje Hong Kongu na terenie byłej 

kolonii holenderskiej wzrosły o 24%  do $500 milionów .      11

Z inicjatywy tego projektu, w Indonezji zostały przeprowadzone już pierwsze inwestycje. 13 

kwietnia 20018 zostało podpisanych 5 dużych kontraktów o wartości $23.3 bilionów. 

Inwestycje te zostały przeprowadzone na Borneo a dokładniej na rzece Kayan, gdzie 

zainwestowano w hydroenergetykę oraz na wyspie Bali, gdzie z kolei powstają huty stali. 
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Oba państwa zobowiązały się także do rozwoju strefy przemysłowej w północnej części 

Borneo wzbogacając ją w produkcję elektrycznych samochodów oraz motocykli. Dodatkowo 

Indonezja przymierza się także do kolejnych inwestycji obejmujących północne części 

Sumatry, Borneo i Celebes oraz wyspę Bali, które wyceniono na $51.9 bilionów . Tym 12

samym Minister Rybołówstwa i Spraw Morskich Luhut Panjaitan podkreślił jak ważne jest 

wspieranie relacji pomiędzy Indonezją a Chinami w zakresie podejmowanych działań na 

rzecz rozwoju gospodarczego oraz umiejętne czerpanie z nich korzyści . Ponadto, dzięki tym 13

inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, przez co spada poziom bezrobocia oraz wzrasta 

PKB, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu gospodarczego kraju.  

   

Chińska diaspora jako łącznik między Indonezją a Państwem Środka 

Ważnym czynnikiem historycznym , który odgrywa ważną rolę w kwestii 

gospodarczej i politycznej  między Chinami a Indonezją jest chińska diaspora, których 

członków określa się mianem „chińskich Indonezyjczyków”. W okresie panowania Suharto i 

jego rządów, zakazywano nie tylko tradycji i zwyczajów, ale także nauczania i posługiwania 

się językiem chińskim. Tylko znikoma cześć z nich mogła prowadzić swoje interesy zarówno 

w Indonezji jak i Chinach ze względu na powiązania z samym Suharto. Byli to m.in. Liem 

Sioe Liong  i Djuhar Sutanto . Znacznie spokojniejszym czasem dla chińskich 14

Indonezyjczyków  okazały się lata 90., kiedy to zaczęto znosić zakazany i rozpoczęto proces 

re-sinizacji. Powróciły chińskie szkoły,  promowano naukę języka chińskiego dla członków 

diaspory, a także umożliwiono publiczne obchodzenie się z tradycjami i religiami. Obecnie 

język mandaryński staje się coraz częściej używanym na spotkaniach diaspory z 

przedstawicielami chińskiego rządu czy też przedsiębiorcami. Zjawisko to stało się spoiwem 

dla kilku elementów, które spowodowały ocieplenie relacji chińsko-indonezyjskich. 
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Przewiduje się, że język ten wyprze inne języki, którymi posługują się chińscy 

Indonezyjczycy.          

Diasporę chińską możemy także podzielić na dwa pokolenia: totok –starsze pokolenie oraz 

pernankan- pokolenie młodsze. Pierwsza grupa określa dzieci, których oboje rodziców jest 

chińskiego pochodzenia bądź osoby, który urodziły się w Chinach lub kulturowo i 

tożsamościowo ukierunkowane są na Chiny. Z kolei  pernankan odnosi się do potomków, 

których rodzice są z pochodzenia chińskiego i indonezyjskiego. Terminem tym określa się 

także osoby z mieszanych małżeństw, które zostały urodzone na terenie Indonezji i są bardziej 

ukierunkowane pod względem kulturowym na Indonezję. Obecnie, fala migracji ludności 

chińskiej do Indonezji ustała, to rozróżnienie obydwu grup utraciło sens, dlatego ostatecznie 

tę  mniejszość chińską określa się terminem  pernankan . Mimo to, pokolenie totok odgrywa 15

kluczową rolę, ponieważ to oni pełnią role mediatorów pomiędzy Indonezją a Państwem 

Środka. Dzięki znajomości języka chińskiego i głębokiemu poczuciu chińskiej tożsamości są 

cenieni przez inwestorów ze swojej ojczyzny. Oprócz prowadzeniu biznesu w Indonezji , 

skupiają się na nawiązywaniu współpracy  z Chinami, szczególnie z regionem, z którego się 

wywodzą. Duży swój udział wkładają także  w spotkania na szczeblu dyplomatycznym z 

władzami Indonezji, Chin jak i samymi przedsiębiorcami obydwu nacji w celach 

nawiązywania i rozwoju wspólnych interesów. W konsekwencji tego, relacje pomiędzy 

Indonezja a Chinami uległy znacznemu ociepleniu i pozytywnie wpłynęły na prowadzenie 

wspólnej polityki, a cała sytuacja sprzyja stałemu napływowi chińskich inwestycji do 

Indonezji rozwijając tym samym jej gospodarkę.        

    

Streszczenie 

 Gospodarka Indonezji zaliczana jest do największych gospodarek Azji Południowo-

Wschodniej i ma ogromny potencjał na dalszy rozwój. W osiągnięciu tego celu swoją pomoc 

okazały Chiny przeprowadzając liczne inwestycje m.in. z inicjatywy wielkiego narodowego 

 D. Olszewska, Poza indonezyjska „jednością”. Mniejszość chińska w Indonezji, „Wydawnictwo MHP”, 15
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projektu pod nazwą Nowego Jedwabnego Szlaku. Ważnym czynnikiem w rozwoju 

indonezyjskiej gospodarki jest również chińska diaspora zamieszkująca wsypy Indonezji. Ma 

ona wielkie znaczenie w napływie chińskiego kapitału, ponieważ chińscy Indonezyjczycy 

pełnią role mediatorów między Państwem Środka a Indonezją co w konsekwencji 

doprowadziło do ocieplenia relacji chińsko-indonezyjskich. 

Słowa klucz: Azja Południowo-Wschodnia, Chiny, Indonezja, Nowy Jedwabny Szlak, chińska 

diaspora, gospodarka  

Abstract 

Economy of Indonesia is rated as the biggest ecomomy in the region of Southeast Asia and 

has huge potencial in order to improve the growth. To achive this aim , China decided to 

support  Indonesia by investing and using a huge national project under the name of The New 

Silk Road. Another important factor that helps developing indonesian economy is chinese 

diaspore which lives on the all islands of Indonesia. It has huge importance in inflowing 

chinese capital, becasue Chinese Indonesians act as a mediator between China and Indonesia 

and in consequence  it led to thaw China- Indonesia relations.  

Keywords: Southeast Asia, China, Indonesia, New Silk Road, chinese diaspore, economy 
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