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The only thing that will redeem mankind                                                                        

is cooperation. 

 

~ Bertrand Russell  
 

 

http://thinkexist.com/quotation/the_only_thing_that_will_redeem_mankind_is/297014.html
http://thinkexist.com/quotation/the_only_thing_that_will_redeem_mankind_is/297014.html
http://thinkexist.com/quotes/bertrand_russell/
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I. Wstęp 

  

      Stowarzyszenie reprezentuje zjednoczoną wolę narodów w związanie się przyjaźnią i 

współpracą i, przez wspólny wysiłek i poświęcenie, zapewnia ludziom i potomności szczęście 

pokoju, wolności i dobrodziejstwa 
1
. To zdanie, pochodzące z Deklaracji podpisanej w 

Bangkoku w 1967 r., która dała właściwie początek Stowarzyszeniu Azji Południowo-

Wschodniej, oddaje w pełni ideały tej organizacji. Współpraca zawsze buduje zaufanie, 

pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, zbliża całe narody. Spory nigdy zupełnie nie znikają, 

mogą jednak zostać w dużej mierze złagodzone. Istotne jest, aby istniało oficjalne forum 

dyskusji w różnych sferach: gospodarczej, społecznej, kulturowej, czy bezpieczeństwa. W 

Azji integracja dopiero raczkuje, znajduje się na wstępnym etapie rozwoju, co nie oznacza, że 

należy ją ignorować. Powinniśmy o niej poważnie myśleć, szczególnie zaś w kontekście 

stosunków z inną, bliską nam organizacją regionalną – Unią Europejską. Współpraca ta może 

bowiem przynieść nieoczekiwane korzyści dla obu stron dialogu. Nie bez powodu Komisja 

Europejska w 2006 r. wskazała na ASEAN jako priorytetowy rynek i jednego z 

priorytetowych partnerów Unii Europejskiej.  

 

II. Droga do współpracy regionalnej 

 

    Patrząc na aspekt historyczny, Azja Południowo – Wschodnia była obszarem bez 

jakiejkolwiek regionalnej tożsamości. Próby nawiązania współpracy pojawiły się późno, bo 

dopiero  po zakończeniu II wojny światowej. To głównie walka z japońskim okupantem 

stworzyła pewne poczucie wspólnoty w krajach tej części Azji. Współpraca regionalna stała 

się szybko tematem numer jeden na konferencjach międzynarodowych. Postulowano 

zacieśnianie więzi w dziedzinie polityki, gospodarki czy kultury.  

     Pierwszą próbą nawiązania takiej współpracy była konferencja w New Delhi w 1947 r., w 

której wzięli udział przedstawiciele siedmiu państw Azji Południowo – Wschodniej. 

Postanowiono wtedy powołać do życia Organizację Stosunków Azjatyckich oraz Instytut 

Studiów Azjatyckich. Podmioty te nigdy nie rozpoczęły jednak swojej działalności. Po dwóch 

kolejnych nieudanych próbach w latach 1947 (Liga Państwa Azji Południowo – Wschodniej z 

inicjatywy Pridii Panomyong) i 1949 (kolejna konferencja w New Delhi, poświęcona 

kryzysowi w Indonezji), powstała pierwsza formalna inicjatywa w postaci organizacji 

                                                 
1
 Bangkok Declaration, 8 August 1967, www.aseansec.org 
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SEATO (South-East Asia Treaty Organization), założona w 1954 roku. Był to przykład 

wpływu Stanów Zjednoczonych na sytuację w regionie, gdyż to właśnie one były inicjatorem 

tego programu. Do SEATO należały Tajlandia i Filipiny, a organizacja miała głownie na celu 

osłabienie wpływów komunistycznych w regionie.  

       Jednak dopiero ASA (Association of South East Asia) – Stowarzyszenie Azji 

Południowo-Wschodniej dotyczyło tak naprawdę współpracy regionalnej. W roku 1961 w 

Kuala Lumpur miało miejsce spotkanie ministrów spraw zagranicznych Tajlandii i Filipin z 

premierem Malajów. Politycy ogłosili chęć współpracy, zarówno w dziedzinie ekonomicznej, 

jak i kulturalnej. ASA powołano jednak do życia w Bangkoku, 3 lipca 1961 r. Przewidywano 

współpracę na wielu polach: gospodarczym, społecznym czy kulturalnym i naukowym. 

Rzeczywista współpraca objęła jednak tylko kwestie ekonomiczno-społeczne. 

Funkcjonowanie ASA uniemożliwiły spory terytorialne związane z kolonialną przeszłością 

krajów azjatyckich. Mimo zobowiązań Deklaracji z Bangkoku, nie podpisano porozumienia 

handlowego i nie uruchomiono wspólnego sekretariatu, jedynie w ministerstwach spraw 

zagranicznych poszczególnych państw powstały sekcje do spraw ASA, tzw. Sekretariaty 

Narodowe.
2
 Działalności zaprzestano w 1963 r. – utrzymywano jednak wciąż nieoficjalne 

kontakty między trzema państwami.   

     Już w 1966 roku powołano Radę Azji-Pacyfiku – ASPAC (Asian and Pacific Council) o 

szerszym zasięgu terytorialnym. Także w przypadku tej organizacji spory polityczne okazały 

się silniejsze od chęci integracji, a Rada upadła prawie 10 lat po jej utworzeniu. Kolejną 

nieudaną inicjatywą była organizacja MAPHILINDO, propagująca ideę jedności malajskiej. 

 

III. Geneza i rozwój ASEAN 

 

     O ASEAN możemy mówić dopiero od 8 sierpnia 1967 r., kiedy to ministrowie pięciu 

państw Azji Południowo-Wschodniej podpisali w Bangkoku Deklarację. Te państwa to: 

 Filipiny, 

 Indonezja, 

 Malezja, 

 Tajlandia, 

 Singapur.  

                                                 
2
 E. Latoszek, M. Proczek Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Dom Wydawniczy 

ELISA, Warszawa 2001 
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     Do udziału we współpracy w ramach ASEAN dość szybko zostały zaproszone wszystkie 

państwa regionu Azji Południowo-Wschodniej. Uważały one jednak, że większe korzyści 

przyniesie im pozostawanie poza strukturami Stowarzyszenia. W 1984 r. do ASEAN 

przystąpiło Brunei, a potem kolejno: Wietnam, Laos i Birma oraz Kambodża. Ważne 

znaczenie miało przyjęcie Wietnamu – państwa komunistycznego oraz rządzonej przez juntę 

Birmy.   

    Przed oficjalnym ogłoszeniem Deklaracji miały miejsce, trwające trzy dni, nieformalne 

rozmowy. Według Deklaracji głównymi celami ASEAN są przyspieszenie wzrostu 

ekonomicznego, rozwoju socjalnego i kulturalnego oraz zachowanie pokoju i stabilizacji w 

regionie. 
3
  Deklaracja nie wspomina natomiast o współpracy politycznej,  a z obszaru 

zainteresowań świadomie wykluczone kwestie militarne. Istotnym jest, że od samego 

początku wykluczono możliwość dominacji któregokolwiek z państw ASEAN, a działalność 

miała opierać się na partnerstwie, całkowitej równości i suwerenności członków. Mówiąc o 

czynnikach, które miały szczególny wpływ na utworzenie Stowarzyszenia, możemy wskazać 

m.in. rosnące aspiracje mocarstw, uwikłanie Azji w zimną wojnę, coraz większe znaczenie 

                                                 
3
 Bangkok Declaration, 8 August 1967, www.aseansec.org 

                   http://www.atimes.com/atimes/China/FL01Ad08.html 
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polityczne Chin oraz ekspansję ekonomiczną Japonii.
4
 Sprawiły one, że zintensyfikowano 

działania mające na celu wzmocnienie pozycji i samostanowienie regionu w stosunkach 

międzynarodowych  

     W ewolucji ASEAN możemy, za Anetą Liszewską, wyróżnić trzy etapy rozwoju: 

1) Pierwszy etap mogą wyznaczyć daty istnienia wspomnianej już Deklaracji  

z Bangkoku oraz Deklaracji Jedności ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) z 

1976 r. Państwa przyjęły wówczas także Deklarację strefy pokoju, wolności i 

neutralności – ZOPFAN. Na skutek zwycięstwa komunistów w Wietnamie oraz w 

Laosie i Kambodży, państwa rozpoczęły współpracę polityczną (Szczyt przywódców 

w 1976 r.).  

2) Drugi etap ewolucji ASEAN przypada na lata 1977 – 1989. Podejmowano wówczas 

liczne działania polityczne, które wysunęły się na pierwszy plan, pozostawiając w tyle 

współpracę ekonomiczną.  

3) Trzecim, ostatnim póki co stadium rozwoju jest okres od 1990 r. Ten nowy etap został 

zapoczątkowany m.in. ze względu na upadek komunizmu w Wietnamie i tym razem 

jako priorytet zaczęto wdrażać współpracę gospodarczą oraz współpracę z 

mocarstwami i innymi organizacjami regionalnymi, takimi jak chociażby Unia 

Europejska. 

 

IV. Instytucjonalizacja 

 

    Zapisy Deklaracji z Bangkoku, jakkolwiek zawierające ważne i wzniosłe ideały 

Stowarzyszenia, stwarzały tylko pewne ramy współpracy, jakąś ogólną jej wizję. Deklaracja 

miała bardziej charakter intencyjny niż normatywny, o czym świadczy już sama nazwa: 

„deklaracja”. Prawdziwe zmiany strukturalne wprowadził dopiero szczyt w Bali, mający 

miejsce w 1976 r.  

     Najważniejszą formą instytucjonalnego nadzoru ASEAN są coroczne Konferencje szefów 

państw i rządów, tzw. szczyty ASEAN. Tematyka tych spotkań jest różnorodna, od energii, 

środowiska czy finansów po turystykę, naukę i technologię. Ważnym forum dyskusyjnym jest 

Doroczne Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych. Działalnością bieżącą i koordynacją 

zadań zajmuje się Stały Komitet, który składa się z ministra spraw zagranicznych państwa-

gospodarza i pięciu ambasadorów. Głównym organem jest Sekretariat (sekretariat generalny 

                                                 
4
 A. Liszewska, Historia integracji w regionie Azji Południowo-Wschodniej, www.polska-azja.pl 
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o 2-letniej kadencji na zasadzie rotacji alfabetycznej państw). Ma on swoją siedzibę w 

Dżakarcie. Organami wspierającymi jest 29 komitetów i 122 grupy techniczne. Od 1976 roku 

pewną niezależność uzyskali ministrowie sektorowi, zwłaszcza ministrowie do spraw 

ekonomicznych.  

    Bardzo istotne zmiany instytucjonalne wprowadziła Karta ASEAN. Podjęcie decyzji o jej 

utworzeniu miało miejsce podczas jedenastego szczytu ASEAN w 2005 r. w Kuala Lumpur. 

Państwa członkowskie podpisały Kartę 20 listopada 2007 w Singapurze. Weszła ona w życie 

1 stycznia 2009 roku. Karta, jako pierwszy tak kompleksowy instrument, daje szansę ASEAN 

na przekształcenie się w bardziej zwartą, zinstytucjonalizowaną organizację.  Jeśli chodzi o 

gospodarkę, to celem jest tutaj integracja państw członkowskich i stworzenie jednego 

wspólnego rynku wraz ze swobodnym przepływem towarów, usług i inwestycji.  

    Dokument określa również prawa i obowiązki krajów członkowskich oraz wytycza 

kierunki polityki zewnętrznej. Konstytuuje też nowe organy – Rady Wspólnoty, w skład 

których wejdą delegaci państw. Ustanowione zostało również Przewodnictwo w ASEAN, 

które co roku będzie sprawowało jedno państwo. 

    Karta ma stać się podstawą powstania Wspólnoty ASEAN w 2015 roku. Obecnie 

natomiast nie powinno już być wątpliwości, że ASEAN jest formalnie organizacją 

międzynarodową, mającą przecież osobowość prawną. Patrząc na Kartę Stowarzyszenia 

możemy doszukiwać się analogii z Traktatem Lizbońskim, któremu w ostatnim czasie Unia 

Europejska poświęciła tak wiele uwagi. Przewodnictwo w ASEAN nasuwa również 

skojarzenia z prezydencją narodową w Radzie Unii Europejskiej, o tym jednak będzie mowa 

w oddzielnym rozdziale pracy. 

    Wzmocnieniu instytucjonalnemu ASEAN-u towarzyszy w ostatnim czasie zwiększenie 

jego roli na arenie międzynarodowej. Na samym początku 2010 r. weszły w życie umowy o 

wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, Chinami oraz Indiami. Co więcej, utrzymywana 

jest współpraca polityczna i gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi oraz z Koreą 

Południową, Japonią czy Chinami (w ramach ASEAN+3). Mechanizm współpracy ASEAN 

+3 został utworzony w 1997 r. jako odpowiedź na kryzys finansowy w Azji. Program miał za 

zadanie wzmocnić współpracę, ustabilizować sytuację finansową oraz zapobiec pojawianiu 

się kryzysów w przyszłości. Współpraca obecnie ma miejsce w ramach 64 mechanizmów i 

obejmuje różnorodną tematykę istotną dla regionu.  
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V. Strefa wolnego handlu 

 

   Dużym osiągnięciem i ciekawym zagadnieniem jest utworzenie w 1993 r. Strefy Wolnego 

Handlu ASEAN – AFTA (ASEAN Free Trade Area). Był to duży krok w kierunku 

intensyfikacji, pogłębienia współpracy gospodarczej oraz zupełnie nowa formuła w relacjach 

regionalnych. Strefa wolnego handlu wykracza zawsze poza ramy zwykłej umowy handlowej, 

otwiera drzwi do znacznego ułatwienia handlu i przynosi duże korzyści. Za cel AFTA obrano 

redukcję ceł i znoszenie barier pozacelnych we wzajemnym handlu. Pierwotnie 

postanowiono, że cła na towary przemysłowe i przetworzone rolne zostaną obniżone do 

0%÷5% ad valorem.
5
 W wyniku kryzysu ekonomicznego z 1997 r. zmaksymalizowaną liczbę 

taryf, dla których stawki miały wynieść 0%. Na początku 2002 r. pięć państw ostatecznie 

ustanowiono strefę wolnego handlu. Były to: Malezja, Indonezja, Filipiny, Singapur i 

Tajlandia. Już początki współpracy w tym zakresie przyniosły określone korzyści w postaci 

zwiększenia obrotów handlowych we wszystkich państwach. Sam Udział eksportu 

wewnątrzregionalnego wzrósł z 20 do 25 % na przestrzeni lat 1990-2000.    

    Umowy o wolnym handlu zawarto również na arenie międzynarodowej. Przykładem może 

być wspomniane przeze mnie porozumienie zawarte 1 stycznia 2010 r. z Australią i Nową 

Zelandią oraz Chinami (liberalizacja handlu towarami, usługami i inwestycjami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 A. Mierzejek, Strefa wolnego handlu kluczem do handlu zagranicznego na przykładzie ASEAN 

Handel Chiny-ASEAN po zawarciu FTA, 

www. chinasourcingblog.org 
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VI. Stosunki ASEAN z Unią Europejską 

 

   Współpraca nie tylko w strukturze regionalnej, ale również z innymi ośrodkami siły na 

świecie charakteryzuje trwający do dziś etap w niedługiej historii Stowarzyszenia. ASEAN 

utrzymuje stosunki z takimi państwami, jak Chiny, Japonia, Indie, Stany Zjednoczone, Rosja, 

a także z Unią Europejską, o czym pisze Piotr R. Kozłowski w swoim artykule pt. Polityka 

ASEAN wobec mocarstw
6
. Doświadczenie pokazuje, że współpraca z międzynarodowymi 

partnerami w różnych częściach świata przynosi zazwyczaj obopólne korzyści. Umożliwia 

bowiem wzajemne zrozumienie oraz skuteczne rozwiązywanie wspólnych problemów. W 

2006 r. Komisja Europejska w komunikacie Globalny wymiar Europy7 wskazała ASEAN jako 

priorytetowy rynek. Swoją decyzję umotywowała wysokim potencjałem wzrostu. Na 

przestrzeni lat 2004-2008 handel towarami i usługami między ASEAN a UE wzrósł bowiem o 

ponad 25%.  i dobrnął do wartości 175 mld euro. 

     Mówiąc o współpracy, jaką nawiązują między sobą te dwie organizacje regionalne, należy 

wyjść od stosunków poszczególnych państw UE z państwami Azji Południowo – Wschodniej, 

które wiążą się z kolonizacją tego regionu. Wielka Brytania wciąż ma dość ścisłe relacje z 

Malezja, Singapurem czy Brunei, pogorszeniu uległy natomiast stosunki Holania-Indonezja 

czy Francja-Indochiny. Pomimo więc pewnej niechęci do niektórych państw członkowskich, 

Unia Europejska jako całość jest Partnerem Dialogu ASEAN i członkiem ARF (ASEAN 

Regional Forum)
8
. Regularne spotkania przedstawicieli EWG i ASEAN odbywały się już od 

1972 r., natomiast ich instytucjonalizacja nastąpiła dopiero w roku 1980 po oficjalnym 

podpisaniu układu o współpracy. Nosiły one nazwę Spotkań Ministerialnych i do dziś 

odgrywają dużą rolę. Utworzono również Wspólny Komitet Współpracy (Joint Cooperation 

Committe). Pierwszy etap współpracy UE-ASEAN był nastawiony głównie na pomoc 

rozwojową dla państw azjatyckich. Jednak już w latach 90. wzajemne stosunki zaczęły 

nabierać cech prawdziwego partnerstwa, nastawionego na obustronne korzyści. Dialog, obok 

zagadnień związanych ze współfinansowaniem przez UE realizacji projektów inwestycyjnych 

w państwach ASEAN, dotyczył kwestii związanych z handlem, dostępem do rynku, 

                                                 
6
 P. R. Kozłowski, Polityka ASEAN wobec mocarstw, [w:] Życie polityczne Azji. Realia i dążenia. Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2008 
7
 www.eur-lex.europa.eu 

8
  Ta forma współpracy została zapoczątkowana w 1993 r. w Singapurze.  Jest to forum dla umacniania dialogu i 

konsultacji dotyczących zagadnień politycznych i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku.  ASEAN should 

work with its ARF partners to bring about a more predictable and constructive pattern of relations in the Asia 

Pacific. (www.aseanregionalforum.org) 



ASEAN – geneza, rozwój, powiązania z UE  Joanna Kisielińska 

 

 

10 

 

harmonizacją procedur celnych, przestrzeganiem praw własności intelektualnej oraz 

znoszeniem barier handlowych.
9
 Jednak już w 2000 r. podpisano dokument, rozszerzający 

współpracę, na takie dziedziny jak chociażby ochrona środowiska czy energia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rok 1996 r. przyniósł ze sobą nowa inicjatywę spotkań na wyższym poziomie: Azji i 

Europy (ASEM). Uczestniczą w nich wszystkie państwa członkowskie UE oraz państwa 

azjatyckie, które reprezentują członkowie ASEAN, a ponadto Japonia, Chiny i Korea 

Południowa. Ta forma współpracy, choć niezwykle istotna, wykracza jednak poza tematykę 

naszych rozważań.      

     UE  jest obecnie, po Japonii i Stanach Zjednoczonych, trzecim partnerem handlowym 

ASEAN. Obroty wynoszą ok. 120 mld USD, a europejskie inwestycje to ok. 28% inwestycji 

w krajach ASEAN. Istotna jest również pomoc techniczna. UE importuje głównie maszyny i 

produkty rolne. Jeśli chodzi o inwestycje, to w latach 2005-2008 w przepływie kapitału 

między UE a ASEAN, zanotowano wzrost o 200 % wartości, co dobrze wróży na 

przyszłość.
10

  Pomimo tych przekonujących danych, rynki ASEAN-u nadal utrzymują 

                                                 
9
  A. Gradziuk, Stosunki Unii Europejskiej z Azją Wschodnią i konsekwencje dla Polski, [w:] Biuletyn Polskiego 

Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 85/2002 
10

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczne w sprawie stosunków UE-ASEAN, sprawozdawca: 

Claudio Cappellini [w:] Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 21/04. 

Główni partnerzy handlowi ASEAN, 

www.southchinasea.org 
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wysokie bariery taryfowe i pozataryfowe. Zniesienie ich przyniosłoby z pewnością duże 

korzyści dla obu partnerów. Negocjacje handlowe ze Stowarzyszeniem zostały 

zapoczątkowane w roku 2007, a już dwa lata później – zablokowane za obopólną zgodą. 

Znaczne zróżnicowanie gospodarcze (dysproporcja PKB bezwzględnego w UE pomiędzy 

najbogatszym i najbiedniejszym krajem jest 58-krotna, zaś w ASEAN 96-krotna), różnice 

polityczne, w tym także polityki handlowej, okazały się barierami nie do przeskoczenia. Duże 

są również różnice w poziomie rozwoju ekonomicznego pomiędzy organizacjami: PKB Unii 

w 2008 r. wyniosło 15 183 mld USD, w przypadku ASEAN –1 506 mld USD. Zawieszeniu 

integracji handlowej towarzyszyło jednak wzmocnienie kontaktów politycznych o charakterze 

międzyrządowym. Jednym z ważniejszych osiągnięć ostatnich lat jest przyjęcie w 2003 r. 

wspólnej deklaracji w sprawie współpracy w walce z terroryzmem, rozpoczęcie w 2005 r. 

przymiarek do zawarcia umowy o wolnym handlu między ASEAN i UE oraz przyjęcie 

wspólnego planu działania w Norymberdze. Spotkanie ministerialne w Phnom Penh w 

Kambodży w 2009 r. było natomiast okazją do sporządzenia swoistego sprawozdania, bilansu 

wdrażania programu norymberskiego i omówienia nagłych kwestii.  

    Obecnie prowadzone są przez UE negocjacje z ASEAN w sprawie specjalnych umów o 

poszerzonej współpracy (Partner and Cooperation Agreements, PCAs). Unia wspiera także 

inicjatywę ASEAN-u na rzecz integracji i dotyczącą obszarów wzrostu na szczeblu 

subregionalnym. Znacznie pogłębiona została współpracy w dziedzinie nauki i kształcenia, 

która ma na celu podniesienie standardów nauczania czy szersze wykorzystywanie 

technologii komunikacyjnych.
11

 Współpraca społeczno-kulturalna została natomiast 

uregulowana w latach 2009-2010 agendą z Phnom Penh, która określa cele wzajemnych 

stosunków. Obejmuje ona m.in. naukę, technologię czy ochronę dziedzictwa artystycznego i 

kulturalnego.  

     Ważną jest również kwestia przestrzegania praw człowieka. Wraz z wejściem w życie 

Karty ASEAN-u w 2009 r. utworzono komisję międzyrządową ds. praw człowieka. Należy 

mieć nadzieję, że jest to pierwszy krok do efektywnej i kompleksowej ochrony praw 

człowieka. Stan ich przestrzeganie w Birmie uniemożliwia bowiem postępy w negocjacjach.  

   Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swoim raporcie formułuje  kilka postulatów 

i propozycji, które mogłyby usprawnić współpracę Unii Europejskiej z ASEAN-em, 

wyrażając jednocześnie ubolewanie, że postępy integracyjne nie dokonują się w odpowiednim 

tempie i poniżej możliwości. Komitet postuluje dialog ze społeczeństwem obywatelskim 

                                                 
11

  Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument, Kuala Lumpur, 2005 
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Stowarzyszenia – w krajach o bardziej rozwiniętej strukturze społeczeństwa obywatelskiego 

(takich jak chociażby Indonezja), współpraca wydaje się być bardziej owocna. Proponuje się 

także stworzenie platformy organizacji społecznych UE-ASEAN, która służyłaby celom 

integracji czy założenie europejskiej fundacji skierowanej na dialog społeczny, obywatelski 

i międzykulturowy. Propozycje Komitetu obejmują również roczne sprawozdania ze stanu 

modeli i systemów uczestnictwa w ASEAN-ie w celu monitorowania dokonanych postępów i 

skupianie się na konkretnych zagadnieniach.  

 

VII. Zestawienie procesów integracyjnych 

 

     Ciekawym zagadnieniem może być porównanie procesów integracyjnych w ramach Unii 

Europejskiej i ASEAN. Możemy spotkać się z opinią, że w najbliższej przyszłości powstanie 

nawet UE-bis
12

 czy też, że integracja w Azji przebiega według europejskiego wzoru
13

. 

Przyglądając się jednak obu procesom można odnaleźć wiele istotnych różnic. Inspirujące i 

ciekawe porównanie procesów integracyjnych UE i ASEAN-u stworzyła Karolina T. 

Kalinowska
14

.  

     Same motywy integracji w obu tych organizacjach były zupełnie odmienne, kształtowały 

się pod wpływem różnych czynników. Modele rozszerzania ASEAN i UE o nowych 

członków również się od siebie różnią. W Unii Europejskiej potencjalni nowi członkowie 

muszą spełnić konkretne wymogi: polityczne, ekonomiczne czy prawne. Poszerzanie 

ASEAN-u o nowe państwa partnerskie dokonywało się natomiast głównie ze względów 

politycznych, a kluczową rolę odgrywało położenie geograficzne (komunistyczny Wietnam 

został przyjęty do organizacji, której jednym z celów była ochrona przed takim ustrojem 

politycznym) . Karta nie podaje żadnych wymogów ekonomicznych, które w UE wysuwają 

się na plan pierwszy. Pogłębiająca się integracja Unii łączy ściślej kraje członkowskie pod 

względem ekonomicznym i politycznym w sensie tworzenia wspólnej, unijnej polityki 

wewnętrznej i zewnętrznej. W przypadku ASEAN-u element ten ciągle nie stanowi priorytetu 

i jest raczej pomijany. 

    Inaczej przebiegają także procesy decyzyjne. Kraje członkowskie UE rezygnują z części 

swoich praw na rzecz organizacji i uznają wiążącą moc prawną decyzji organów Wspólnoty. 

                                                 
12

 Witold Jarzyński, Powstaje UE-bis?, www.blogi.newsweek.pl 
13

 Piotr Wołejko, Integracja w Azji. Europejski wzór, www.politykaglobalna.pl 
14

 Karolina T. Kalinowska, Porównanie procesów integracyjnych Unii Europejskiej i ASEAN, 

www.azjapacyfik.pl 
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W przypadku konfliktu pomiędzy Unią a krajem członkowskim decyzje Wspólnoty mogą być 

narzucone krajom przez wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W ASEAN-ie nie 

występują natomiast instytucje wspólnotowe, takie jak Europejski Trybunał Obrachunkowy 

czy Komitet Ekonomiczno-Społeczny w przypadku Unii Europejskiej. Decyzje zapadają 

jednogłośnie.  

    Wspomniałam wcześniej, że Karta ASEAN nasuwa nam pewne skojarzenia z Traktatem z 

Lizbony. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście widzimy wiele punktów zbieżnych, nie są one 

jednak na tyle istotne, by można było mówić o prawdziwym podobieństwie. Założenia Karty 

obejmują przekształcenie Stowarzyszenia w organizację opartą na trzech filarach, co 

definitywnie przywołuje skojarzenia ze strukturą Unii Europejskiej. Karta zachowuje jednak 

formułę wzajemnej nieingerencji krajów członkowskich w ich sprawy wewnętrzne. Nadając 

Unii osobowość prawną, zrezygnowano z flagi czy hymnu, a więc symboli, które mogłyby 

sugerować w pewnym stopniu państwowość UE – ASEAN natomiast posiada takie atrybuty, 

być może ze względu na chęć zbliżenia się społeczeństw do samej organizacji. Wspomniany 

podział na trzy filary czy też utworzenie odpowiedzialnej Rady Wspólnoty ma charakter 

konsultacyjno-kooperacyjny
15

, jest to głównie zbieżność tytulatury z innym podziałem 

kompetencji. Inne są środki prowadzący do osiągnięcia celów integracyjnych. Kraje 

azjatyckie jako środek używały elementu gospodarczego, pomijając jednak tworzenie 

wspólnej polityki wewnętrznej czy ściślejszej współpracy w ramach polityki zagranicznej, co 

stoi w opozycji do działań Unii Europejskiej. Odmienności zauważamy także, dokonując 

porównania samej struktury organizacyjnej obu organizacji. 

     Z twierdzeniem, że ASEAN do pewnego stopnia wzoruje się na integracji europejskiej, 

można się zgodzić. Dzieje się to jednak wraz z równoczesnym adaptowaniem wzorów 

europejskich na grunt azjatycki, odmienny od Europy kulturowo czy gospodarczo. Nazwanie 

więc ASEAN-u Unią Europejską-bis wydaje się dużą przesadą.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Karolina T. Kalinowska, Porównanie procesów integracyjnych Unii Europejskiej i ASEAN, 

www.azjapacyfik.pl 

Flaga ASEAN, www.asean.org 
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VIII. Przyszłość ASEAN 

 

    Kraje Azji Południowo-Wschodniej znajdują się dopiero na wstępnym etapie integracji 

regionalnej, choć współpraca ta przyniosła już oczekiwane efekty i sporo sukcesów. Państwa 

ASEAN znajdują się na zróżnicowanym poziomie rozwoju, co w pewien sposób determinuje 

cele i założenia ich polityki w przyszłości. Wzrost gospodarczy, który już możemy 

zaobserwować nie jest celem ostatecznym Stowarzyszenia. ASEAN boryka się z wieloma 

problemami. Pierwszym z nich są narastające nierówności społeczne. W najbliższej 

przyszłości należy podjąć działania, które miałyby na celu niwelowanie nierówności i 

poprawę bytu społeczeństw. Inną kwestią jest korupcja. Już trzy kraje regionu: Malezja, 

Indonezja i Wietnam określiły walkę z korupcją jako priorytet krajowej administracji. Wydaje 

się, że przeciwdziałanie korupcji w ramach całego Stowarzyszenia mogłoby przynieść 

oczekiwane rezultaty. Jako kolejny problem możemy też uznać przeludnienie miast, wiążące 

się z postępującą urbanizacją i migracją ludzi do miast. To z kolei przyczyni się do rosnących 

różnic między obszarami wiejskimi i miejskimi, bogatymi i biednymi w ramach 

poszczególnych państw.  

    Za Ewą Oziewicz 
16

 możemy wskazać priorytety rozwoju gospodarek ASEAN w 

najbliższej przyszłości. W moim przekonaniu, najważniejsze są trzy następujące: 

 prawidłowe wykorzystanie zasobów surowcowych i energetycznych oraz kwestia 

środowiska naturalnego i jego wpływu na szybki wzrost gospodarczy, 

 zmniejszenie luki w infrastrukturze, 

 zmniejszenie ubóstwa i dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami. 

   Przy omawianiu kwestii ochrony środowiska naturalnego i surowców, trzeba podkreślić, jak 

ważnym kapitałem jest środowisko naturalne – zwłaszcza dla krajów słabiej rozwiniętych. 

Duży ubytek lasów w Indonezji czy niewykorzystane możliwości eksportu energii wodnej w 

Laosie są istotnymi problemami całego regionu, które należy rozwiązać w ramach 

współpracy. Odpowiednie regulacje prawne i racjonalne działanie mogą przynieść korzyści, 

głównie dla najuboższych krajów.  

    Problem luki infrastrukturalnej można rozwiązać poprzez wyważenie między prywatnymi i 

publicznymi inwestycjami w tym zakresie oraz rozwiązanie kwestii prywatyzacji 

                                                 
16

 E. Oziewicz, Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów 

globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 
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przedsiębiorstw publicznych 
17

. Inwestowanie korporacji w wodociągi, kanalizację czy 

infrastrukturę wiejską przyczyniłoby się z pewnością do poprawy sytuacji. Pewien wpływ na 

to zagadnienie ma także oficjalna pomoc rozwojowa (Official Development Aid) 
18

, choć same 

dotacje nie rozwiążą dylematu. 

     Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami to chyba najważniejszy problem, z jakim 

boryka się Azja Południowo – Wschodnia. Wysoko rozwinięty Singapur będzie miał z 

czasem inne cele niż wymagająca znacznych reform Kambodża czy mająca problemy 

wewnętrzne Birma. Przed Indonezją – największym krajem regionu również stoją takie 

wyzwania jak, np. utrzymanie konkurencyjności. Niwelowanie różnic pomiędzy 

poszczególnymi krajami, także wewnątrz państw powinno być więc priorytetem. Może 

bowiem okazać się korzystne nie tylko dla obszarów najbiedniejszych, ale także dla tych 

stojących na wyższym poziomie rozwoju. Państwa, we własnym zakresie, powinny ułatwiać 

transformację gospodarczą, wspierać inwestycje, służące rozwojowi kapitału ludzkiego. 

Rosnące zaś nierówności społeczne mogą być chyba skuteczniej zwalczane właśnie na 

poziomie lokalnym, nie zaś na poziomie wspólnoty. Stowarzyszenie jednak ma wspierać takie 

poczynania państw partnerskich.   

 

IX. Zakończenie 

 

    Kofi Annan, były Sekretarz Generalny ONZ powiedział, że  Dzisiaj ASEAN to nie tylko 

dobrze funkcjonująca, niepodzielna rzeczywistość w tym regionie. To rzeczywista siła, z którą 

trzeba się liczyć daleko poza tym regionem.
19

 Z tym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić. 

Region ASEAN tworzy ok. 500 milionów mieszkańców, 4,5 miliona km² oraz  737 miliardów 

dolarów PKB. Świat powinien docenić postępującą integrację państw Azji Południowo-

Wschodniej i rozwijać współpracę z takimi organizacjami regionalnymi. Stowarzyszenie 

przetrwało już pewną próbę czasu. Kraje członkowskie, pozostając w przyjaznych 

stosunkach, nie usiłują współpracować zbyt blisko, co zapobiega rodzeniu konfliktów. 

Współpraca przebiega w tych obszarach, w których możliwe jest osiągnięcie porozumienia.    

                                                 
17

 Ibidem, s. 176. 
18

 ODA to darowizny, dotacje i pożyczki udzielane instytucjom sektora publicznego państw rozwijających się 

przez organizacje międzynarodowe i instytucje rządowe krajów rozwiniętych. 
19
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 Być może działania ASEAN doprowadzą w przyszłości do utworzenia nowego bieguna 

siły
20

 w tym rejonie Azji. Żaden bowiem kraj nie może sobie dzisiaj pozwolić na 

pozostawanie w totalnej izolacji od reszty świata, w szczególności zaś od krajów sąsiednich i 

od współpracy regionalnej.  
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Summary 

 

    The general aim of this article was to introduce the origins of the Association of South-East 

Asian Nations, its development, institutionalization and relations between ASEAN and 

European Union.  The regional cooperation in South-East Asia was officially established in 

1967, when the Declaration in Bangkok was signed by the Founding Fathers of ASEAN: 

Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Other Asian countries joined the 

organization later: Brunei, Vietnam, Lao, Myanmar and Cambodia.  The Declaration set only 

a modest scope of ASEAN’s structure. Because of this the ASEAN Charter is a very 

important document.  It provides a legal status and institutional framework for Association, 

codifies some rules and targets for ASEAN. The Charter entered into force on 15 December 

2008. It became a legally binding agreement among 10 Member States. Now ASEAN is 

getting stronger and stronger and it is important for other organizations in the world to 

cooperate with it. It is also a crucial issue for European Union. The ASEAN-EU dialogue 

relations were institutionalized with the signing of the ASEAN-EEC Cooperation Agreement 

on 7 March 1980. The cooperation consists of actions in different fields. In 2006 European 

Commission claimed, that dialogue with ASEAN was one of the European priorities, because 

of high potential growth. European Union is now the third trade partner of ASEAN. One of 

the most important achievements in recent years was the adoption of the Joint Declaration on 

Cooperation to Combat Terrorism in 2003. Now negotiations about Partner and Cooperation 

Agreements (PCAs) are conducted. European Union focuses also its attention on keeping to 

human rights. Main demands connected with EU-ASEAN relations are made by European 

Economic-Social Committee in its report. In my article I also made a comparison between 

integration in Europe and in South-East Asia, which can lead to very interesting conclusions. 

ASEAN can gain a very powerful position in the world – that is why we should talk about it 

and European Union ought to care about partner relations with Association. 
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