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CZY CHINY SĄ SZANSĄ NA BIZNES - 

  O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POMIĘDZY INDONEZJĄ A CHINAMI 

 

 
1.WPROWADZENIE 

 

 Praca ta ma na celu przedstawienie stosunków pomiędzy Chinami i Indonezją – jak się 

one kształtowały na przestrzeni ostatnich lat, oraz jaki wpływ mają na sytuację gospodarczą 

Indonezji, która coraz silnej zaznacza swą obecność na terenie Azji Południowo-Wschodniej. 

Wpierw przedstawię pokrótce Republikę Indonezji i jej historię, która odegrała ważną role w 

późniejszym kształtowaniu się indonezyjskiej gospodarki oraz kontaktów z Chinami, a potem 

zastanowię się, jak ta współpraca może wyglądać w przyszłości biorąc pod uwagę projekt 

Nowego Jedwabnego Szlaku oraz odpowiem na pytanie czy współpraca ta może pomoc w 

rozwoju ekonomicznym czwartego najludniejszego kraju świata. 

 

 
2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA REPUBLIKI INDONEZJI  

 

 Republika Indonezji to państwo składające się z 18 tys. wysp należących w większości 

do Archipelagu Malajskiego. Zaledwie 3 tysiące z nich są zamieszkiwane przez ponad 260 mln 

obywateli 1 , tym samym będąc czwartym najbardziej zaludnionym krajem na świecie 

i największym państwem w Azji Południowo-Wschodniej 2 . Dzięki swojej sinej pozycji 

 
1 Patrz dane ONZ, z stycznia 2019 r., zamieszczone na stronie internetowej 
http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/ [dostęp: 4 kwietnia 2019] 
2 R. Mydel, J. Groch, Indonezja, w: „Przeglądowy Atlas Świata: Azja Część 2”,  Kraków 2000, s. 110 



w regionie określana jest mianem mocarstwa średniego zasięgu, mocarstwa wschodzącego, 

albo regionalnego3.  

 Jest to kraj bardzo zróżnicowany etnicznie, zamieszkuje go powiem ok. 300 grup 

etnicznych, które szacunkowo posługują się około 700 językami. Przez chęć zjednoczenia tych 

wszystkich grup, jako język urzędowy ustanowiono język indonezyjski (Bahasa Indonesia)4. 

Indonezja jest również zróżnicowana pod względem wyznania. Ponad 85% obywateli 

deklaruje, że są muzułmanami, a pozostałe 15% dzieli się na Chrześcijan (głównie protestanci), 

oraz wyznawców Hinduizmu i Buddyzmu5.   

 Tym co ukształtowało obecną Indonezję jest na pewno długa i pełna wydarzeń historia. 

Jednym z przełomowych momentów był okres kolonizacji, który rozpoczął się w 1511 r. wraz 

z podbiciem przez Portugalczyków jednego z głównych państw indonezyjskich Malkę. Z 

czasem na te tereny przybywają również Holendrzy, którzy chcą przejąć handel przyprawami 

korzennymi. Zakładają oni w 1602 roku Kompanię Wschodnioindyjską, podporządkowując 

sobie większość władców państw indonezyjskich, wprowadzając jednocześnie monopol na 

handel na całym terenie6 .  Z czasem jednak Kompania popada w coraz większy kryzys 

finansowy, a przez jej politykę tamtejsza ludność cierpi głód. Zostaje ona ostatecznie 

rozwiązana pod koniec XIII wieku, a zastępują ją Holenderskie Indie Wschodnie założone 

przez rząd holenderski7. Pierwsze przejawy oporu przeciwko rządom kolonizatorów pojawiają 

się w latach dwudziestych XIX wieku. Wtedy narodził się jawajski nacjonalizm8.  

 Tendencje niepodległościowe nasilają się coraz bardziej, aż w 1942-1945 pod okupacją 

japońską przybrały ogromną siłę, kiedy Japończycy zezwalają na działania marionetkowego 

rządu. Niepodległa Republika Indonezji została proklamowana w 1945 roku przez przywódcę 

Indonezyjskiej Partii Narodowej 9 . Holandia początkowo nie chce uznać niepodległości 

Indonezji, a w 1947 i 1948 roku podejmowane są akcje wojskowe mające na celu znoszenie 

nowo powstałego państwa10. Po czterech latach konfliktu pomiędzy Holandią a Indonezją, 

zostało uregulowane porozumienie na mocy rokowań, podczas Konferencji Okrągłego Stołu, 

 
3 A.Grzywacz, Indonezja – wzrost roli w regionie, w: „Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015”, Warszawa 
2016,   
4 R. Mydel, J. Groch, Indonezja, w: „Przeglądowy Atlas Świata: Azja Część 2”,  Kraków 2000, s. 110 
5 Religion in Indonesia, „Indonesia-investment.com” [dostęp: 25 kwietnia 2019], <https://www.indonesia-
investments.com/culture/religion/item69? > 
6 J.Kwiatek, J. Maj-Szatkowska, Indonezja, w: „Encyklopedia Geografii Świata Azja”, Warszawa 1995, s. 205-
206 
7 N. Laskowska, Historia państw świata z XX i XXI wieku – Indonezja”, Warszawa 2012 
8 Tamże 
9 R. Mydel, J. Groch, Indonezja, w: „Przeglądowy Atlas Świata: Azja Część 2”,  Kraków 2000, s. 117 
10 W. Góralski, Dylematy Azji Południowo-Wschodniej, Warszawa 1983, 



która odbyła się 2 września w 1949 roku w Hadze11. Ostatecznie 27 grudnia 1949 Holandia 

formalnie zrezygnowała z suwerenności nad Indonezją i wycofała swe wojska z terenów 

Indonezji12. Okres Niepodległości Indonezji można podzielić na trzy okresy: 

 

  - Epokę Sukarno („Kierowana Demokracja” – od 1945 do 1965) 

  - Rządy wojskowe generała Suharto („Nowy Ład” – z 1965 – 1998) 

  - Obecny okres budowania wielopartyjnej demokracji  

  

 Wszytskie te zdarzenia miały znaczący wpływ na kształtowanie się gospodarki, a sama 

sytuacja ekonomiczna kraju miała wpływ na kształtowanie się  sytuacji w kraju. Ważnym 

momentem w historii kraju, który ma wpływ na kształtowanie się relacji chińsko-

indonezyjskich jest duża liczba etnicznych chińczyków zamieszkujących Republikę Indonezji, 

którą obecnie szacuje się na ok. 7,2 milionów13. Odegrali oni ważną rolę w kształtowaniu się 

państwa Indonezyjskiego i jego biznesu. Dużo też wycierpieli, m.in. podczas okresu 

oczyszczania kraju z „komunistów” i skrajnej lewicy na rozkaz Suharto. Wtedy swe życie 

straciło również wielu Chińczyków, kojarzonych z marksistowską myślą, która została 

zakazana14.   

 

 

3. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI INDONEZJI 

 

 Republika Indonezji należy do grupy krajów rozwijających się, a jej podstawą jest 

rolnictwo, przemysł i usługi. Obecnie jest szesnastą największą gospodarką świata i pierwszą 

gospodarką Azji Południowo-Wschodniej. Na rok 2019 nominalne PKB wynosi 1,01 biliona 

USD, a PKB parytetu siły nabywczej 3,24 biliona. W ciągu ostatnich dwóch dekad gospodarka 

Indonezji wykazała ogromny postęp, notując imponujący wzrost po 1997 roku kiedy stała się 

ofiarą azjatyckiego kryzysu gospodarczego. Jednym z głównych sukcesów Indonezji według 

 
11 Tamże,  
12 Tamże,  
13  Chinese in Indonesia, „factsanddetails.com”, dostęp [24 kwietnia 2019] 
http://factsanddetails.com/indonesia/Minorities_and_Regions/sub6_3a/entry-3993.html 
14 K. Gawlikowski, Kraje Azji Południowo-Wschodniej w epoce dramatycznych przemian, w: „Azja Wschodnia 
na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2002, s. 28 - 29 [dostęp 2 maja 2019], 
https://www.swps.pl/images/stories/dokumenty/ccaw/gawlikowski/02%20Azja%20Wschodnia%20 
%20Wprowadzenie.pdf 
 



Banku Światowego jest walka z ubóstwem, które w 2016 roku wyniosło już tylko 10,9% (w 

1999 roku wynosiło ponad 50%). Wyniki te zostały osiągnięte dzięki polityce rządu, zasobom 

naturalnym kraju, oraz jego młodej i rosnącej sile roboczej15.  

 W przeciągu kilkunastu lat struktura indonezyjskiej gospodarki mocno się zmieniła. 

Kiedyś to sektor rolniczy stanowił jego największą część. Odzwierciedla to politykę rządu i 

rozwój ekonomiczny tego kraju. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych promowano 

bowiem samowystarczalność rolną. Pod koniec lat sześćdziesiątych rozpoczął się proces 

industrializacji i urbanizacji, który przyśpieszył w latach osiemdziesiątych kiedy spadły ceny 

ropy. W tym czasie zostały również zredukowane bariery handlowe, a gospodarka indonezyjska 

bardziej się zintegrowała. Wraz z przejściem kryzysu azjatyckiego i wzrostem PKB, zmalała 

zmienność produkcji. W latach 2008 - 2009 odnotowano również chwilowe spowolnienie 

podczas globalnego kryzysu16.  

 Ważnym czynnikiem, który ma wyraźny wpływ na wzrost PKB jest demografia. 

Obecnie średni wzrost w Indonezji wynosi 28,3 lat17, co tylko ukazuje jakim młodym i pełnym 

potencjału jest państwem. Dodatkowo poziom edukacji również uległ znacznemu polepszeniu, 

przyczyniając się do powiększania możliwości kapitału ludzkiego.  

 Podobnie do wielu krajów Azji Wschodniej, Indonezja przeszła przez wyraźny proces 

industrializacji i urbanizacji w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Od „Okresu reform, 

stabilizacji i ożywienia” (1966 – 1970) do 2009 r. udział sektora przemysłowego w PKB wzrósł 

aż o 19 punktów procentowych, a jednocześnie udział sektora rolniczego spadł o 35 punktów18. 

Liczba ludności mieszkającej na obszarach miejskich również stale rośnie, wynosząc na chwilę 

obecną 56% populacji19.  

 Pomimo znacznego uprzemysłowienia Indonezyjskiej gospodarki w ciągu ostatniego 

półwiecza, rolnictwo dalej pozostaje ważną częścią indonezyjskiej gospodarki, na 2014 rok 

wynosi 14,43% indonezyjskiego PKB20, zatrudniając 49 milionów obywateli (czyli ok. 41% 

 
15 The World’s Top 20 Economies, „investopedia.com”, [dostęp: 27 kwietnia 2019], 
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/ 
16 The Growth and Development of the Indonesian Economy, „Reserve Bank of Austarlia”, [dostęp: 29 kwietnia 
2019], https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/dec/pdf/bu-1211-4.pdf 
17 Indonesia Population, „worldometers.info”, [dostęp: 23 kwietnia 2019] https://www.worldometers.info/world-
population/indonesia-population/ 
18 The Growth and Development of the Indonesian Economy, „Reserve Bank of Austarlia”, [dostęp: 29 kwietnia 
2019], https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/dec/pdf/bu-1211-4.pdf 
19 Indonesia Population, „worldometers.info”, [dostęp: 23 kwietnia 2019] https://www.worldometers.info/world-
population/indonesia-population/ 
20 Satu Dekade, Kontribusi Pertanian terhadap PDB Menurun, „money.kompas.com”, [dostęp 30 kwietnia 
2019],https://money.kompas.com/read/2014/08/12/105145826/Satu.Dekade.Kontribusi.Pertanian.terhadap.PDB.
Menurun 



siły roboczej)21. Patrząc na najbliższe lata, istnieje możliwość poprawy wydajności w tym 

sektorze jeżeli zostaną wprowadzone nowoczesne techniki rolnicze i systemy irygacyjne na 

zewnętrznych wyspach Indonezji.    

 Sektor przemysłowy w Republice Indonezji rozwinął się inaczej niż w innych krajach 

w regionie. Produkcja w tym kraju bowiem koncentruje się na żywności, tytoni i tekstyliach, a  

nie na misternie przetworzonych towarach przemysłowych. Indonezja posiada również dużą 

ilość zasobów naturalnych w porównaniu do większości krajów w regionie, a ropa jest jednym 

z głównych punktów, na którym skupia się rząd indonezyjski22.  

 Indonezja do 2008 r, była jedynym azjatyckim członkiem Organizacji Krajów 

Eksportujących Ropę Naftową, jednakże w tamtym roku musiała zrezygnować gdyż nie była 

w stanie wyprodukować wymaganej minimalnej ilości ropy, by być członkiem organizacji23. 

Pod koniec XX wieku, produkcja ropy i kondensatu gazowego wynosiła średnio 1,5 mln 

baryłek (240 000 m3) dziennie, stanowiąc ok. 9% PKB24. W 2018 roku, dochody Indonezji z 

przemysłu wydobywczego ropy i gazu wzrosło aż do 17,5 mld dolarów, przekraczając cel 

określony w budżecie na ten rok, który wynosił 11,9 mld dolarów. Dzięki temu sukcesowi rząd 

indonezyjski postanowił na rok 2019 ustalić cel w wysokości 17,5 miliarda dolarów 25 . 

Konieczne jest jednakże odkrycie nowych rezerw, aby utrzymać obecną produkcję ropy i gazu. 

W 2018 roku dążąc do ograniczenia importu, koncerty naftowe działające w Indonezji zostały 

zobowiązane do sprzedaży ropy naftowej państwowej formie Pertamina 26 . Oprócz tego 

Indonezja jest ważnym producentem cyny, węgla i aluminium27 28.  

 Tym co stoi na drodze do szybszego rozwoju gospodarczego jest wszechobecna 

korupcja. Skuteczność operacji biznesowych jest mocno ograniczona przez skorumpowane 

sądownictwo, co komplikuje proces rozstrzygania sporów i osłabiając tym samym ochronę 

 
21 Pertanian di Indonesia, „indonesia-investments.com”, [dostęp 27 kwietnia 2019], https://www.indonesia-
investments.com/id/budaya/ekonomi/ikhtisar-struktur-ekonomi/pertanian/item378 
22 The Growth and Development of the Indonesian Economy, „Reserve Bank of Austarlia”, [dostęp: 29 kwietnia 
2019], https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/dec/pdf/bu-1211-4.pdf 
23 Indonesia to withdraw from OPEC, „news.bbc.co.uk”, [dostęp 27 kwietnia 2019],   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7423008.stm 
24 Indonesia Crude Oil Production and Consumption by Year, „indexmundi.com”, [dostęp: 23 kwietnia 2019],  
https://www.indexmundi.com/energy/?country=id 
25 Indonesia Targets to Rise Oil and Gas Revenues in 2019, „theinsidestories.com”, [dostęp 22 kwietnia 2019], 
https://theinsiderstories.com/indonesia-targets-to-rise-oil-and-gas-revenues-in-2019/ 
26 Economic nationalism is back in Indonesia as election approaches, „straitstimes.com”, [dostęp 24 kwietnia 
2019],  https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/economic-nationalism-is-back-in-indonesia-as-election-
approaches 
27 Coal, „indonesia-investments.com”, [dostęp 28 kwietnia 2019],  https://www.indonesia-
investments.com/business/commodities/coal/item236 
28 RI aims to be second largest alumina producer, „antaranews.com”, [dostęp 26 kwietnia 2019],   
http://www.antaranews.com/en/news/70198/ri-aims-to-be-second-largest-alumina-producer 



praw własności. W służbach publicznych również występuje problem korupcji, co jest 

powodem do niepokoju dla zagranicznych inwestorów. Jako główny problem wymieniana jest 

korupcja na granicach kraju. Urzędnicy często wykorzystują również niejednoznaczne przepisy 

w celu wyłudzenia łapówek od firm w procesie ich rejestracji, składania raportów podatkowych 

lub podczas prób uzyskania zezwoleń i licencji29. 

 Podsumowując Republika Indonezji przynależy do grupy G20. Niestety dalej jest 

stosunkowo biednym krajem, ale z dużym potencjałem w kontekście siły roboczej. Dodatkowo 

gospodarka Indonezji opiera się głównie na ropie i gazie, ale na drodze do jej dalszego rozwoju 

stoi przestarzałe prawo i korupcja.   

 

 

3. HISTORIA STOSUNKÓW CHIŃSKO-INDONEZYJSKICH I ICH WSPÓŁPRACA  

 

 Oficjalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Chinami a Indonezją zostały nawiązane 13 

kwietnia 1950 r. Zostały one następnie zawieszone w 1967 przez wydarzenia które miały 

miejsce dwa lata wcześniej, podczas oczyszczania kraju z „komunistów” i śmierci wielu 

chińczyków30.  

 Ponowne nawiązanie kontaktów nastąpiło w latach osiemdziesiątych. W 1989 roku  

chiński minister spraw zagranicznych Qian Qichen spotkał się z prezydentem Suharto i 

ministrem stanu Moerdiono w celu omówienia wznowienia stosunków dyplomatycznych obu 

krajów 31 . W lipcu 1990 roku indonezyjski minister spraw zagranicznych odwiedził na 

zaproszenie Chiny. Zostało wtedy wydanie porozumienie i „Komunikat w sprawie 

przywrócenia stosunków dyplomatycznych pomiędzy dwoma krajami”32. Miesiąc później, 

podczas wizyty premiera Li Penga w Indonezji, obie strony wraziły gotowość do poprawy 

stosunków pomiędzy krajami na podstawie „Pięciu Zasad Pokojowego Współistnienia” i 

„Dziesięciu Zasad Konferencji Bandung”33.  

 „Pięć Zasad Pokojowego Współistnienia” pozostaje oficjalnie podstawą chińskiej 

polityki zagranicznej. Te „Pięć Zasad” to: 

 
29 Indonesia Corruption, „business-anti-corruption.com”, [dostęp 3 maja 2019] https://www.business-anti-
corruption.com/country-profiles/indonesia/ 
30 Rizal Sukma, (wrzesień 2009), „Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement”, Asian Survey, 49 
(4) s. 591-608 https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.4.591?read 
now=1&seq=1#page_scan_tab_contents [dostęp: 2 maja 2019]  
31 Tamże,  
32 Tamże,  
33 Tamże, 



  -  Wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności; 

  - Powstrzymanie od agresji we wzajemnych stosunkach; 

  - Nieingerencja w sprawy wewnętrzne; 

  - Równość i obopólne korzyści; 

  - Pokojowe współistnienie. 

Zasady te zostały przedstawione przez Indie i Birmę, a zostały zaakceptowane przez Chiny w 

1954 roku przy okazji podpisania traktatu w sprawie Tybetu34.  

 „Dziesięć zasad Konferencji Bandung” to zasady stosunków międzypaństwowych. 

które zostały uchwalone podczas Konferencji w Bandung, która odbyła się w 1955 roku i 

zapoczątkowała powstanie w 1961 roku Ruchu Państw Niezaangażowanych. Brzmią one 

następująco: 

 1. Poszanowanie podstawowych praw człowieka oraz celów i zasad Karty Narodów   

  Zjednoczonych; 

 2. Poszanowanie suwerenności i integralności wszystkich narodów; 

 3. Uznanie równości wszystkich ras i wszystkich narodów; 

 4. Wstrzymanie się od interwencji w sprawy wewnętrzne innego kraju; 

 5. Poszanowanie prawa każdego kraju do obrony indywidualnej lub zbiorowej zgodnie 

  z Kartą Narodów Zjednoczonych; 

 6. Wstrzymanie się od wykorzystywania układów o obronie zbiorowej w imię  

  egoistycznych interesów któregoś z wielkich mocarstw oraz wstrzymanie się 

  każdego kraju i wywierania nacisków na inne kraje; 

 7. Wstrzymanie się od aktów groźby i agresji oraz stosowania siły przeciwko  

  integralności terytorialnej lub niezależności politycznej któregokolwiek kraju; 

 8. Regulowanie wszystkich międzynarodowych sporów środkami pokojowymi; 

 9. Rozwijanie wspólnych interesów i współpracy; 

 10. Poszanowanie sprawiedliwości i zobowiązań międzynarodowych35. 

 

  Po zaakceptowaniu powyższych zasad obie strony zadeklarowały formalne wznowienie 

stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Indonezji36.  

 
34 Jean-Pierre Cabestan, Polityka Zagraniczna Chin między integracja a dążeniem do mocarstwowości, 
Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2013, s. 82-83.    
35 Ruch państw niezaangażowanych, „szkolnictwo.pl”, [dostęp 23 kwietnia 2019],  
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ruch_pa%C5%84stw_niezaanga%C5%BCowanych 
36 Rizal Sukma, (wrzesień 2009), „Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement”, Asian Survey, 49 
(4) s. 591-608 https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.4.591?read 
now=1&seq=1#page_scan_tab_contents [dostęp: 2 maja 2019] 



 W 2003 roku handel pomiędzy Indonezją a Chinami wyniósł 3,8 mld dolarów, by 

następnie w 2010 roku, po wdrożeniu ACFTA (Strefa Wolnego Handlu pomiędzy ASEAN a 

Chinami), pomnożyć się prawie dziesięć razy, osiągając wynik 32,1 mld.37  

 Kiedy Chiny przekształciły się w najszybciej rozwijający się kraj to doprowadziły do 

wzrostu inwestycji zagranicznych w tak zwaną „Bambusową Sieć” i sieć zamorskich chińskich 

przedsiębiorstw działających na rynkach Azji Południowo-Wschodniej.38  

 „Bambusowa Sieć” to termin używany do opisu połączeń pomiędzy firmami 

prowadzonymi przez społeczność chińską za granicą, na terenie Azji Południowo-

Wschodniej 39 . Łączy ona międzynarodową chińską społeczność biznesmenów 

zamieszkujących Myanmar, Indonezję, Wietnam, Malezję, Filipiny, Tajlandię i Singapur, z 

tymi z terenów Chin Kontynentalnych, Hongkongu, Makau i Tajwanu, oraz Australią, gdzie 

również mieszka duża ilość Chińczyków40. We wszystkich tych krajach etniczni Chińczycy 

tworzą elitę ekonomiczną, stanowiąc od setek lat potężną gospodarczo i dobrze prosperującą 

mniejszość 41 . Obecnie „Bambusowa Sieć” stanowi ważny symbol ukazujący się jako 

rozwinięta międzynarodowa organizacja gospodarcza Chin Kontynentalnych42.  

 Początkowo jednak handel z Chinami powodował falę niepokoju w Indonezji, z powodu 

napływu tanich produktów. Uważano, że fala ta może zaszkodzić indonezyjskiemu 

przemysłowi. W tamtym czasie sektor prywatny i organizacje społeczne wywierały nacisk na 

indonezyjski rząd i parlament, nalegając by Indonezja wycofała się z umów lub renegocjowała 

ich warunki z Pekinem43.  

 Po 2010 roku, ASEAN jako całość stał się jednym z czołowych co do wielkości 

partnerów handlowych, a wśród krajów członkowskich ASEAN-u, Indonezja jest czwartym co 

do wielkości partnerem handlowym, a szesnastym patrząc na ranking globalny44. Ze strony 

ASEANU, Chiny są największym partnerem handlowym, zarówno jeśli chodzi o eksport jak i 

 
37 Trade between China and Indonesia, „isexporter.com” [dostęp: 4 maja 2019]   
http://www.isexporter.com/2018/07/trade-between-china-and-indonesia/ 
38 Murray Weidenbaum i Samuel Hughes, (1996), The Bamboo Network, Martin Kessler Books, Nowy Jork, 
[dostęp 4 maja2019],  https://books.google.pl/books?id=pcRlgZttsMUC&printsec=frontcover&hl=zh-
CN&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
39 Tamże,  
40 Tamże,  
41 Tamże,  
42 Tamże,  
43 Indonesia-China Trade Relations: The deepening of economic integration amid uncertainty?, „iisd.org”, 
[dostęp 2 maja 2019],  https://iisd.org/library/indonesia-china-trade-relations-deepening-economic-integration-
amid-uncertainty 
44 China’s Top Trading Partners, „worldstopexports.com”, [dostęp: 27 kwietnia 2019], 
http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/ 



import45. Chiny jednocześnie są drugim co do wielkości dostawcą pomocy zagranicznej zaraz 

po Singapurze. Sfinansowały one i opracowały wiele projektów infrastrukturalnych w kraju, 

aby zwiększyć wzrost indonezyjskiej gospodarki, szczególnie w sektorze użyteczności 

publicznej, transportu, przemysłu i turystyki46.  

 Pod koniec 2015 roku Indonezja przyznała Chinom wielomiliardowy projekt szybkiej 

kolei Jakarta-Bandung. Tym co zadecydowało o wyborze chińskiej firmy, był brak wymogu 

gwarancji kredytowej czy finansowania ze strony Indonezji47. Obecnie ukończona została 

pierwsza połowa projektu, a całość ma zostać zrealizowana pod koniec 2021 roku48. 

 Na chwilę obecną to właśnie Chiny są największym parterem handlowym Indonezji.  

W 2018 roku Republika Indonezji dostarczyła produkty o wartości 180,2 mld dolarów na rynek 

światowy, z czego produkty o wartości 27,1 mld dolarów zostały eksportowane do Chin, 

stanowiąc w sumie 15,1% indonezyjskiego eksportu 49 . Z kolei dla Chin, Indonezja jest 

szesnastym największym partnerem handlowym, do którego wyeksportowała produkty warte 

43,2 mld dolarów50.  

 

 

 

 

 

 

4. NOWY JEDWABNY SZLAK  (BRI – BELT AND ROAD INITIATIVE) I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

 Pierwszy raz inicjatywa Nowego Morskiego Jedwabnego Szlaku została 

zaproponowana przez Xi Jinpinga w Indonezji w 2013 roku51. Od tego momentu stosunki 

 
45 Raport ASEAN, [dostęp: 30 kwietnia 2019],  https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2018/10/ASEAN-
Statistical-Highlights-2018.pdf 
46 China becomes Indonesia's No. 2 investor with infrastructure drive, „asia.nikkei.com”, [dostęp 4 maja 2019],  
 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-becomes-Indonesia-s-No.-2-investor-
with-infrastructure-drive 
47 Indonesia awards multi-billion-dollar railway project to China over Japan, „abc.net.au”, [dostęp: 2 maja 
2019],  https://www.abc.net.au/news/2015-09-30/indonesia-awards-major-rail-contract-to-china/6818082 
48 Indonesia aims to complete half of Jakarta-Bandung high-speed railway this year, „xinhuanet.com”, [dostęp 4 
maja 2019],  http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/08/c_137807482.htm 
49 Indonesia’s Top Trading Partners, „worldstopexports.com”, [dostęp: 28 kwietnia 2019],  
http://www.worldstopexports.com/indonesias-top-15-import-partners/ 
50 China’s Top Trading Partners, „worldstopexports.com”, [dostęp 2 maja 2019],  
http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/ 
51 Belt and Road benefits Indonesia, the world, „thejakartapost.com”, [dostęp: 29 kwietnia 2019],  
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/04/05/belt-and-road-benefits-indonesia-the-world.html 



pomiędzy Chinami a Indonezją wkroczyły na ścieżkę szybkiego rozwoju przynoszącego 

obustronne korzyści. Chińska inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku zapewnia bowiem 

pożyczki dla krajów partnerskich na budowę dróg, linii kolejowych, portów, linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych52.   

 Od 2013 do 2018 roku w projekty związane z inicjatywną Nowego Jedwabnego Szlaku, 

zainwestowano ok. 460 mld dolarów. W 2018 roku zyski handlowe pochodzące z tego projektu 

wyniosły w przybliżeniu 158 mld dolarów, a największymi beneficjentami były kraje należące 

do grupy ASEAN, Rosja i Korea Południowa53.  

 Dla Indonezji inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku niesie ze sobą zarówno dużą 

szansę jak i zagrożenia, które musi rozpoznać i sobie z nimi poradzić, by w pełni skorzystać z 

tego projektu54. Plusem inicjatywy dla Indonezji jest na pewno fakt przyciągnięcia na teren 

państwa wielu chińskich firm, które zaczęły inwestować miliardy dolarów w ponad 1,5 tysiąca 

projektów. Wzrost inwestycji zagranicznych pozwolił na kontrolowanie deficytu, który w 

ostatnich latach spadł i wynosi obecnie 1,76%55. Oczekuje się, że właśnie chińskie inwestycje 

będą głównym źródłem wzrostu gospodarczego i rozwoju infrastrukturalnego Indonezji56.  

 Chińskie inwestycje w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku obejmują m.in. budowę 

lotniska w Sulawesi i szybkiej kolei Jakarta-Bandung. Projekty te pomogą w zwiększeniu 

wzrostu gospodarczego poprzez stworzenie dobrej infrastruktury, która poprawi łączność i 

zmniejszy koszty transportu i planów logistycznych57.  

 Jak na razie ponad 140 krajów i organizacji międzynarodowych podpisało umowy w 

ramach BRI z Chinami. Handel pomiędzy nimi przekroczył już ponad 6 bilionów dolarów, a 

same inwestycje zapewniły ponad 240 tysięcy miejsc pracy58. Takim przykładem w Indonezji 

może być Huawei, który obecnie zatrudnia w Indonezji 2,5 tysiąca pracowników, z czego 

ponad 85% stanowią Indonezyjczycy. W 2017 roku Huawei we współpracy z ośmioma 

indonezyjskimi uniwersytetami uruchomił także program Smart Generation, aby szerzyć 

 
52 How Indonesia can avoid pitfalls of China’s Belt and Road Initiative, „theconversation.com”, [dostęp 2 maja 
2019],  https://theconversation.com/how-indonesia-can-avoid-pitfalls-of-chinas-belt-and-road-initiative-109602 
53 How Can Indonesia Take Advantage of the Belt and Road's Opportunities?, „thediplomat.com”, [dostęp 29 
kwietnia 2019],   https://thediplomat.com/2019/03/how-can-indonesia-take-advantage-of-the-belt-and-roads-
opportunities/ 
54 Tamże,  
55 Indonesia Government Budget, „tradingeconomics.cm”, [dostęp 3 maja 2019],    
https://tradingeconomics.com/indonesia/government-budget 
56 How Can Indonesia Take Advantage of the Belt and Road's Opportunities?, „thediplomat.com”, [dostęp 29 
kwietnia 2019],   https://thediplomat.com/2019/03/how-can-indonesia-take-advantage-of-the-belt-and-roads-
opportunities/ 
57 Tamże,  
58 Belt and Road benefits Indonesia, the world, „thejakartapost.com”, [dostęp: 29 kwietnia 2019],  
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/04/05/belt-and-road-benefits-indonesia-the-world.html 



najnowsze technologie i aplikacje.  Zapewnił również staże i możliwość zatrudnienia dla ponad 

3000 wybitnych studentów lokalnych uniwersytetów. Rok później, w 2018 roku, Huawei 

zapewniło bezpłatne szkolenie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Ponad to zaprosiło ponad 100 indonezyjskich studentów do studiowania komunikacji w 

Chinach59. 

 Indonezja stawia jednakże warunki chińskim inwestorom. Po pierwsze muszą oni 

stosować przyjazne dla środowiska technologie. Po drugie muszą oni w jak największym 

stopniu zaangażować w projekty miejscową ludność. Trzecim warunkiem jest to by chińscy 

inwestorzy przekazywali wiedzę o technologiach lokalnym partnerom poprzez programy 

szkoleniowe. Projekty te również muszą być częściom indonezyjskiego przemysły wyższego i 

niższego szczebla, aby zmniejszyć uzależnienie chińskiej gospodarki od przemysłu 

wydobywczego, takiego jak górnictwo, a także przynieść korzyści gospodarcze kraju w 

perspektywie długoterminowej. Indonezja zaznaczyła również, że te warunki mogą być 

źródłem wzrostu również dla Chin, zwłaszcza w obecnych warunkach spowolnienia 

gospodarczego i napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi60.   

 W 2018 roku odnotowano również, że handel Chin z Indonezją osiągnął wynik 72,6 

mld dolarów, co stanowi wzrost o 23,5% w stosunku do roku poprzedniego. Podczas gdy 

chiński import do Indonezji składa się głównie z towarów zaawansowanych technicznie o 

wysokiej wartości (takie jak elektronika, maszyny), to eksport z Indonezji opiera się na 

zasobach takich jak węgiel i surowy olej palmowy61.  

 Chiny decydując się na zwiększenie importu z Indonezji surowego olej palmowego 

(który jest jednym z głównych czynników napędzających wzrost) o 14,3%, uratowały 

Indonezję, po zakazie wydanym przez Europę importu tego produktu, oraz nałożenia barier 

taryfowych przez Indie62. 

 Podczas wizyty chińskiego premiera Li Keqianga w Indonezji w ubiegłym roku, obie 

strony podpisały memorandum o „zrozumieniu regionalnych wszechstronnych korytarzy 

gospodarczych” (Regional Comprehensive Economic Corridors), czyli drugiej fazy projektu 

 
59 Tamże,  
60 Indonesia to propose projects worth US$91 billion for China's Belt and Road, „straitstimes.com”, [dostęp: 26 
kwietnia 2019],  https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-propose-projects-worth-us91-bilion-for-
chinas-belt-and-road 
61 How Can Indonesia Take Advantage of the Belt and Road's Opportunities?, „thediplomat.com”, [dostęp 29 
kwietnia 2019],   https://thediplomat.com/2019/03/how-can-indonesia-take-advantage-of-the-belt-and-roads-
opportunities/ 
62 How Can Indonesia Take Advantage of the Belt and Road's Opportunities?, „thediplomat.com”, [dostęp 29 
kwietnia 2019],  https://thediplomat.com/2019/03/how-can-indonesia-take-advantage-of-the-belt-and-roads-
opportunities/ 



wspólnego rozwoju strategii między Chinami a Indonezją. Pierwsze spotkanie wspólnego 

komitetu ds. szlaków, miało miejsce 20 marca 2019 roku na Bali. Indonezja zaproponowała 

wtedy chińskim inwestorom 28 projektów o wartości 91,1 mld dolarów w ramach Nowego 

Jedwabnego Szlaku. Projekty te miały obejmować rozwój portów morskich, osiedli 

przemysłowych, elektrowni, hut i obszarów turystycznych. Projekty te miały obejmować cztery 

lokalizacje: Północną Sumatrę, Północny Kalimanran, Północne Sulawesi i Bali63.  

  Współpraca z Chinami przyniosła Indonezji wiele korzyści. Pobudziła inwestycje i 

współpracę, stworzyła wiele możliwości dla obywateli Indonezji, przyśpieszyła wzrost i postęp 

gospodarczy oraz przyniosło nadzieje i aspiracje. Ale trzeba pamiętać, że niesie ze sobą również 

zagrożenia. 

 Problemem może okazać się zbyt duży nacisk na infrastrukturę i ogromny napływ 

chińskich pracowników. Faktem jest, że normą dla chińskich firm jest zatrudnianie własnych 

pracowników z Chin, jednakże mogą oni stanowić zagrożenie dla trendów zatrudnienia. 

Dodatkowo ostatnimi laty zaczęły pojawiać się doniesienia o zauważalnej liczbie nielegalnych 

chińskich pracowników w kraju 64 . Indonezja musi zmienić swoje przepisy dotyczące 

zatrudniania pracowników obcego pochodzenia. Zapewniłoby to czerpanie korzyści również 

przez indonezyjskich obywateli, oraz skróciłoby to nielegalny napływ pracowników do kraju. 

Za przykład może posłużyć w tym wypadku Katar, który wymaga od zagranicznych firm 

zatrudniania miejscowej ludności, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. 

  W ciągu najbliższych kilku lat z pewnością działalność gospodarcza, prowadzona przez 

chińskich przedsiębiorców na terenie Indonezji, wzrośnie. Niezbędnym jednak jest by 

indonezyjski rząd poczynił pewny wysiłek, który zapewni takim firmom możliwość rozwoju. 

Indonezja musi poznać możliwości i korzyści, które mogą odnieść dzięki ekspansji Chin na 

cały świat. Indonezja ma możliwość wykorzystać sytuację na chińskim rynku, który obecnie 

jest największym na świecie. By w pełni skorzystać z tej sytuacji, Indonezja nie może 

ograniczać się do eksportu surowych towarów do Chin, lecz powinna podjąć wysiłki na rzecz 

budowy przemysłu niższego szczebla i dostarczaniu końcowych towarów na rynek chiński. 

Państwo to mogłoby zacząć wpierw od przemysłu spożywczego, który coraz bardziej się 

rozwija i cieszy się dużym popytem w Chinach.   

 
63 Indonesia to propose projects worth US$91 billion for China's Belt and Road, „straitstimes.com”, [dostęp: 26 
kwietnia 2019],  https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-to-propose-projects-worth-us91-bilion-for-
chinas-belt-and-road 
64 Belt and Road benefits Indonesia, the world, „thejakartapost.com”, [dostęp: 29 kwietnia 2019],  
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/04/05/belt-and-road-benefits-indonesia-the-world.html 



 Ludzie jednak często krytykują Chiny za lekceważenie zobowiązań i wypłacalności 

innych krajów przy udzielaniu pożyczek. Analitycy dodatkowo stwierdzili, że chiński system 

finansowania projektów w ramach BRI wiąże się z ryzykiem, przez co kraje zostaną złapane w 

pułapkę zadłużenia, co zapewni Chinom możliwość zdobycia przyczółków w strategicznych 

obszarach świata. Jako przykład takiego działania wymieniają oni Sri Lankę, która będąc 

niezdolna do spłaty długów  musiała przekazać upadający port Hambantota Chinom na 99 lat65. 

 Aby zapewnić zrównoważone finansowanie 27 krajów, w tym Chiny, sformułowało 

„Wytyczne dotyczące finansowania rozwoju nowego jedwabnego szlaku”, które mają na celu 

wspieranie przejrzystego środowiska finansowania, z równym uwzględnieniem obsługi 

zadłużenia, w celu zapewnienia rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku66.  

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

 Obecne kontakty Chin z Indonezją napawają optymizmem i według mnie można 

jednoznacznie stwierdzić, że „chiny są szansą na biznes” dla tego kraju Azji Południowo-

Wschodniej. Pomimo dość burzliwej historii oba państwa współpracują ze sobą w ramach 

Nowego Jedwabnego Szlaku, który przyniesie obu stronom korzyści. Przy tym wszystkim 

Indonezja nie może zapomnieć o swoich słabościach jakimi jest niedostosowane do obecnego 

systemu prawa, oraz wszechogarniającej korupcji. Musi również zapewnić bezpośrednie 

korzyści swoim obywatelom z wprowadzanych inwestycji, zwłaszcza że to młodzi mieszkańcy 

Indonezji są dla niej największym zasobem naturalnym, który może przynieść ze sobą jeszcze 

większy wzrost gospodarczy.   
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