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Wstęp 

Kiedy w 1992 r. Francis Fukuyama ogłosił w swojej książce Ko-
niec historii i ostatni człowiek triumf demokracji i wolnego rynku 
nad ustrojami totalitarnymi oraz neomerkantylizmem, na świecie 
panowały o wiele bardziej optymistyczne nastroje niż obecnie. Roz-
pad Związku Radzieckiego oddalał widmo atomowej zagłady,  
a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) uznawano za nie-
kwestionowanego światowego lidera. Pomimo lokalnych konflik-
tów, problemów natury społecznej czy ekologicznej kolejny glo-
balny konflikt wydawał się wręcz nierealny. Stopniowo jednak nie 
tylko eksperci, ale również międzynarodowa opinia publiczna za-
częła zauważać, że u zarania trzeciego tysiąclecia stajemy przed zu-
pełnie nowymi wyzwaniami. Trauma, z jaką mierzy się szeroko ro-
zumiany Zachód, jaką były zamachy z 11 września i kolejne, wie-
loletnie konflikty w Afganistanie i Iraku mocno nadwyrężyły opi-
nię, wedle której USA są niekwestionowanym obrońcą pokoju  
i wolności. Postępująca destabilizacja całego regionu doprowadziła 
do powstania prawdopodobnie najbardziej brutalnej formy władzy, 
jaką widział XXI wiek. Państwo Islamskie wstrząsnęło swoją bru-
talnością nie tylko zewnętrznych obserwatorów, ale w wyniku wo-
jen i prześladowań również mieszkańców Bliskiego Wschodu, któ-
rzy w panice rozpoczęli szturm na granice Unii Europejskiej (UE) 
w 2015 r.  

Jeszcze więcej obaw co do stabilności obecnego systemu mię-
dzynarodowego wzbudza powrót do agresywnej polityki zagranicz-
nej, forsowanej przez takie państwa jak Federacja Rosyjska (FR)  
i Chińska Republika Ludowa (ChRL). Konflikt na Ukrainie  
z 2014 r. i coraz częstsze incydenty z udziałem chińskich okrętów 
na Morzu Południowochińskim i Wschodniochińskim zaprzeczają 
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twierdzeniu, jakoby zgodnie z Artykułem 2 Karty Narodów Zjed-
noczonych współczesne państwa miały wyrzekać się groźby lub 
użycia siły stosunkach międzynarodowych. Również subkontynent 
indyjski nie jest wolny od napięć. Pomimo że Indie i Pakistan trwają 
w nuklearnym impasie, żadne z państw nie wycofało swoich rosz-
czeń w stosunku do Kaszmiru. Pod znakiem zapytania staje również 
dostęp Korei Północnej do pocisków zdolnych przenosić głowice 
mogące zagrozić terytorium nie tylko Korei Południowej, ale rów-
nież Japonii, a nawet USA.  

Uwaga opinii publicznej kieruje się coraz częściej na region Azji 
i Pacyfiku nie tylko ze względu na rosnące prawdopodobieństwo 
wybuchu konfliktu z udziałem Chin, ale również przez wciąż ro-
snący potencjał ekonomiczny państw Azji Południowo-Wschod-
niej, leżących na jednym z najważniejszych handlowych szlaków 
morskich, biegnącym z Azji Wschodniej, przez Cieśninę Malakka, 
wybrzeże Indii, aż po Zatokę Perską i Europę. Przez region trans-
portowana jest większość towarów produkowanych na Dalekim 
Wschodzie oraz znaczna część surowców energetycznych (głównie 
ropy naftowej i gazu ziemnego) dla potężnych gospodarek Chin, 
Japonii i Korei z krajów bogatych w te surowce. Ponadto, poza fak-
tem, że dany region pełni funkcję obszaru tranzytowego, sam stop-
niowo pnie się w międzynarodowym łańcuchu produkcji. Pomimo 
chwilowego spowolnienia, spowodowanego Azjatyckim Kryzysem 
Gospodarczym z 1997 r., państwa takie jak Indonezja, Malezja  
i Tajlandia stale wzmacniają narodowe gospodarki.  

Uwzględniając, że Azja i Pacyfik stały się kluczowym obszarem 
dla światowej polityki niniejsze opracowanie zajmie się kwestią 
wpływu działań polityczno-gospodarczych Stowarzyszenia Naro-
dów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN – Association of the 
Southeast Asian Nations) na sytuację państw regionu w XXI w. 
ASEAN jako najważniejsza organizacja międzynarodowa regionu, 
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zgodnie ze szkołą neoliberalną stosunków międzynarodowych, po-
winna skutecznie rozwiązywać najbardziej palące problemy, z któ-
rymi mierzą się państwa członkowskie.   

Celem pracy jest zbadanie ASEAN pod kątem jego wpływu na 
sytuację w poszczególnych państwach Azji Południowo-Wschod-
niej. Precyzując dokładniej problem badawczy, praca za pośrednic-
twem metod badawczych postara się sprawdzić, dlaczego ASEAN 
mierzy się w XXI w. z trudnościami w funkcjonowaniu. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, praca posłuży się następują-
cymi pytaniami badawczymi: 

− Jakie są główne obszary działalności ASEAN? 
− Jak wygląda proces decyzyjny w Stowarzyszeniu? 
− W jaki sposób ASEAN może wpływać na politykę państw 

członkowskich? 
− Jaki jest wachlarz instrumentów, jakimi może posługiwać się 

ASEAN w kontaktach z zewnętrznymi partnerami? 
− Jak ASEAN radziło sobie z regionalnymi problemami  

w przeszłości? 
− Jakie są największe współczesne wyzwania dla organizacji? 
Po przeprowadzonym wstępnym badaniu źródeł praca przyj-

muję następującą hipotezę:  
ASEAN jest organizacją o ograniczonym wachlarzu możliwości 

wpływania na sytuację polityczną i gospodarczą regionu. 
Praca wykorzystuje metodologię badań jakościowych. Szcze-

gólnie istotnym ze względu na charakter pracy było użycie nastę-
pujących metod badawczych: analiza historyczna, analiza doku-
mentów, w tym literatury przedmiotu, synteza. W pracy zastoso-
wano także narzędzie badawcze, jakim jest wywiad ekspercki.  

Zbudowana jest ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. 
Pierwszy rozdział o charakterze teoretycznym poruszy kwestię zde-
finiowania pozycji ASEAN w regionie z uwzględnieniem historii 
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organizacji, jej struktury oraz celów. Rozdział II poruszy kwestię 
konkretnych działań podejmowanych przez ASEAN w dwóch 
pierwszych dekadach XXI w. Rozdział III omówi, za pośrednic-
twem opinii eksperckich, konsekwencje tych działań w sferze poli-
tyki, gospodarki i bezpieczeństwa.  

Tematyka ASEAN podejmowana była w polskiej literaturze na-
ukowej. Szczególnie warto odnotować prace wybitnych specjali-
stów do spraw Azji i Pacyfiku, takie jak Stosunki międzynarodowe 
w regionie Azji i Pacyfiku Edwarda Haliżaka, ASEAN – Geneza, 
działalność, perspektywy współpracy z Polską Małgorzaty Ławacz, 
Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodo-
wych: bezpieczeństwo, gospodarka, cywilizacja pod wspólną redak-
cją Justyny Nakoniecznej i Jakuba Zajączkowskiego czy choćby 
Rywalizacja czy integracja?: procesy i organizacje integracyjne  
w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku Marcina 
Grabowskiego. Najnowszą publikacją autorstwa osób narodowości 
polskiej jest ASEAN in a Changing World autorstwa Agaty Ziętek  
i Grzegorza Gila. Nazwiska te nie wyczerpują oczywiście licznego 
grona osób, badających tematykę ASEAN oraz stosunków Azji  
i Pacyfiku.  


