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1. Wprowadzenie
Na przestrzeni rozwoju spo eczno ci 

ludzkich �– od jednostki, poprzez rodzin , 
klan, dynasti , ras , plemi , narodowo , 
naród, pa stwo, a  po integracj  regionu 
wiata (jak Unia Europejska) �– celem by o 

osi gni cie wy szego statusu yciowego i za-
pewnienie sobie bezpiecze stwa. Obecny 
status Tajwanu okre li  mo na jako faz  
przej ciow  mi dzy narodem a pa stwem. 
Na wiecie istnieje wiele obszarów znajdu-
j cych si  w podobnej sytuacji jak Tajwan, 
nieuznawanych za pa stwa suwerenne. 

Stosunki mi dzy s siadami z obu stron 
Cie niny Tajwa skiej od dawna stano-
wi  wa ny problem zarówno dla ludno ci 
i rz dów Chin, jak i Tajwanu, istotny tak e 
w kontek cie ca ej Azji. Stosunki te datuj  
si  od pocz tku XIII wieku i na przestrzeni 
dziejów przynios y wiele sporów i konflik-
tów mi dzy obiema stronami. Obok wp ywu 
na niestabilno  spo eczn  i kulturaln , sto-
sunki te wywieraj  powa ny wp yw na roz-
wój gospodarczy Tajwanu i Chin. Gospo-
darka Tajwanu jest silnie uzale niona od 
relacji politycznych tego kraju z Chinami, 
a jego osi gni te niedawno post py ekono-
miczne mo na wi za  z popraw  w zakresie 
stosunków bilateralnych. O ile mi dzy rz -
dami i spo ecze stwami obu stron raczej 
nie ma zgody co do kwestii �„Jednych Chin�”, 
to z pewno ci  najlepsz  metod  rozwi zy-
wania tego problemu jest unikanie ostrego 
konfliktu i utrzymywanie obecnego klimatu 
politycznego. 

2.  Stosunki bilateralne: 
t o i rys historyczny
Za pocz tek oficjalnych stosunków mi -

dzy s siadami zamieszkuj cymi oba brzegi 
Cie niny Tajwa skiej, czyli mi dzy Chi-
nami a Tajwanem, uzna  mo na rok 1206, 
w którym mongolski wódz D yngis Chan, 
pierwszy z dynastii Yuan, w czy  Tajwan do 
posiad o ci chi skich. W 1684 r. wyspa sta a 

si  prefektur  prowincji Fukien, a nast p-
nie �– w okresie panowania dynastii Ching 
�– prowincj  Chin. Na okres 37 lat skoloni-
zowali j  Holendrzy, ale si y kontynentalne 
odzyska y panowanie nad ni  w 1661 r., gdy 
Cheng Cheng-kung, wierny dynastii Ming, 
wyprawi  si  na Tajwan i wyp dzi  koloni-
zatorów. Wódz ten zamierza  wykorzysta  
wysp  jako baz  opozycji, obali  dynasti  
Ching i przywróci  panowanie dynastii 
Ming. Po 1880 r. cz  Tajwanu ponow-
nie znalaz a si  pod okupacj , tym razem 
francusk , jednak naje d cy opu cili j  na 
warunkach zawartego z Chinami traktatu. 

W 1895 r., po przegranej wojnie z Japo-
ni  rz d dynastii Ching podpisa  z tym 
krajem traktat, na mocy którego Tajwan 
i Peskadory (Wyspy Rybackie) znalaz y 
si  w granicach Japonii, jednak w 1945 r. 
zarówno g ówna wyspa, jak i otaczaj ce 
j  mniejsze terytoria wróci y w posiadanie 
Chin w wyniku kl ski Japonii pod koniec 
II wojny wiatowej. Okres panowania Japo-
nii oznacza  z jednej strony bezwzgl dn  
w adz  despotyczn , ale z drugiej przyczyni  
si  do rozwoju materialnego i kulturalnego 
wyspy. 

W roku 1911, podczas Rewolucji 
Wuchang, powsta a Republika Chin (RCh), 
a 1 stycznia 1912 r. oficjalnie zapocz tko-
wano pierwsze rz dy republika skie na 
kontynencie azjatyckim. Twórca i za o-
yciel nowego pa stwa, dr Sun Yat-sen, 

pragn  wprowadzi  na miejsce dynastii 
Ching system �„ludu, przez lud i dla ludu�”. 
Po zako czeniu II wojny wiatowej Tajwan 
znalaz  si  pod rz dami Republiki Chin, 
pocz tkowo przyjmuj c powrót do macie-
rzy z przychylno ci . Jednak ju  w 1947 r. 
wzrost napi cia mi dzy Chinami a Tajwa-
nem doprowadzi  do wydarze  28 lutego, 
które z kolei wywo a y wybuch otwartej 
wrogo ci spo ecze stwa Tajwanu wobec 
nacjonalistycznego rz du. W 1949 r. rz d 
Republiki Chin, kierowany przez komi-
tet Kuomintang, zosta  obalony przez 
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chi skich komunistów i zbieg  na Tajwan, 
daj c w ten sposób pocz tek �„Republice 
Chi skiej na Tajwanie�”. Rz d Kuomintang 
rozpocz  dzia ania na wyspie od wpro-
wadzenia stanu wojennego i w adzy ci le 
autorytarnej. Okres ten trwa  a  do chwili 
uchylenia dekretu o stanie wojennym w 
1987 r., powoduj c nieprzerwane napi cie 
mi dzy spo ecze stwem a rz dem. Nie-
mniej, w ci gu tych kilku dziesi cioleci Taj-
wan rozwija  si  w szybkim tempie pod rz -
dami nacjonalistów, a od lat 80. XX wieku 
mo na nawet mówi  o stopniowym, poko-
jowym wprowadzaniu na wyspie ustroju 
demokratycznego. 

Chwila najwy szego statusu Republiki 
Chin w ród spo eczno ci mi dzynarodowej 
przypad a na 1945 rok, gdy by a ona jed-
nym z pi ciu cz onków Rady Bezpiecze -
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Jednak od 1949 r. sytuacja zacz a ulega  
zmianie: na kontynencie komuni ci poko-
nali nacjonalistów, którzy wycofali si  na 
Tajwan, umo liwiaj c tym samym nowemu 
rz dowi chi skiemu proklamowanie Chi -
skiej Republiki Ludowej (ChRL) i obj cie 
w adzy w Pekinie. ChRL od pocz tku ro -
ci a sobie prawo do reprezentowania ca o ci 
Chin. Niemniej, w latach 1949�–1971 Repub-
lika Chin nadal reprezentowa a ca e Chiny 
w ONZ i by a uznawana przez wiele krajów 
wiata. Okres ten dobieg  ko ca w 1972 r., 

kiedy to ONZ przyj a uchwa  stanowi c , 
e jedynym przedstawicielem Chin na are-

nie mi dzynarodowej jest Chi ska Repub-
lika Ludowa, w nast pstwie czego wiat 
zacz  uznawa  wy cznie ChRL. Sytuacja 
ta wp yn a na spadek pozycji mi dzyna-
rodowej Tajwanu i spowodowa a rosn c  
izolacj  wyspy. Napi cie wzros o jeszcze 
bardziej w 1972 r., gdy prezydent Stanów 
Zjednoczonych Richard Nixon podpisa  
Komunikat Szanghajski stwierdzaj cy, e: 
�„Stany Zjednoczone akceptuj  przekonanie 
wszystkich Chi czyków mieszkaj cych po 
obydwu stronach Cie niny Tajwa skiej, e 
istniej  tylko jedne Chiny i e Tajwan jest 
cz ci  Chin�”. 

Po kilku latach od wizyty prezydenta 
Nixona w ChRL kolejnym posuni ciem 
ze strony Stanów Zjednoczonych sta o si  
zerwanie stosunków z Tajwanem, podyk-
towane zamiarem nawi zania oficjalnych 
stosunków dyplomatycznych z ChRL. Rz d 
nacjonalistów na wyspie, maj c wiado-
mo , e dzia ania w adz ameryka skich 
skutkuj  zaostrzeniem izolacji Tajwanu, 

zmieni  swoj  polityk , wyra aj c milcz c  
zgod  na fakt uznawania przez wiat dwóch 
bytów politycznych po obu stronach Cie -
niny. Wrogie nastawienie wobec konty-
nentu, zak adaj ce odzyskanie tego teryto-
rium si , ust pi o miejsca idei pokojowego 
zespolenia obu obszarów w przysz o ci. 
Ponadto, w 1984 r., w okresie prezydentury 
Chianga Ching-kuo, Kuomintang cz ciowo 
rozlu ni  obowi zuj ce restrykcje, uchyli  
Dekret o stanie wyj tkowym i zacz  tolero-
wa  wyjazdy obywateli Tajwanu, odwiedza-
j cych krewnych na kontynencie. 

Jednocze nie Chiny ze swojej strony 
zaprzesta y dzia a  wojskowych przeciw 
Tajwanowi, przechodz c do polityki sto-
sowania zasady �„Jednych Chin�” w celu 
ustanawiania stosunków dyplomatycznych 
z innymi pa stwami i pog biania tym spo-
sobem izolacji RCh. 

Sytuacja zacz a si  poprawia  w 1988 r., 
gdy po mierci Chianga Ching-kuo stano-
wisko prezydenta obj  Lee Teng-hui. Pre-
zydent Lee propagowa  wspó istnienie Taj-
wanu i Chin i podj  dzia ania zmierzaj ce 
do poprawy stosunków mi dzy stronami. 
W polityce wewn trznej promowa  poj -
cie �„Nowych Tajwa czyków�”; kategoria ta 
mia a na celu przej cie ponad podzia em 
etnicznym i zjednoczenie spo eczno ci 
wyspy jako jednorodnego organizmu naro-
dowego, co uwa ano za krok w staraniach 
o uczynienie z wyspy niepodleg ego pa -
stwa. W relacjach mi dzynarodowych pre-
zydent Lee Teng-hui g osi  zasad  �„dyplo-
macji pragmatycznej�”, obejmuj cej bardziej 
otwart  polityk  wobec Chin, i w 1991 r. 
zako czy  �„Okres mobilizacji narodowej 
w celu zduszenie rebelii komunistycznej�”. 
Prezydent Lee uznawa  �„istnienie dwóch 
bytów politycznych�” po obu stronach Cie -
niny Tajwa skiej i zabiega  o popraw  sto-
sunków bilateralnych. Znamiennym wia-
dectwem tego, e Tajwan jest suwerennym 
pa stwem, sta a si  wniesiona w 1994 r. 
poprawka do Konstytucji, polegaj ca na 
dodaniu artyku ów stanowi cych, e poczy-
naj c od wyborów w 1996 r. prezydent RCh 
wybierany b dzie bezpo rednio w g osowa-
niu obywatelskim. 

Prezydent Lee zdawa  sobie jednak 
spraw  z tego, e kwestia �„Jednych Chin�” 
pozostaje nierozwi zana i podejmowa  wiele 
dzia a , aby temu zaradzi . Powo a  liczne 
agencje zajmuj ce si  wymian  w ró nych 
dziedzinach z Chinami, m.in. Narodow  
Rad  Zjednoczenia, Fundacj  Wymiany 
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przez Cie nin  (Straits Exchange Foun-
dation, SEF) oraz Rad  ds. Kontynentu 
( Mainland Affairs Council, MAC). W latach 
90. XX wieku odbywa  tak e liczne podró e 
zagraniczne, maj ce na celu u wiadamianie 
spo eczno ci mi dzynarodowej o istnieniu 
dwóch pa stw chi skich: odwiedzi  m.in. 
Bliski Wschód, Europ  i obie Ameryki. 
W 1996 r. wyjazd prezydenta Lee do jego 
alma mater �– Uniwersytet Cornell w Sta-
nach Zjednoczonych �– sprowokowa  ChRL 
do ostrego ataku werbalnego na Tajwan 
i gro b  ataku zbrojnego. Chiny zdecydo-
wa y si  nawet na przeprowadzenie mane-
wrów wojskowych na tajwa skich wodach. 
W za egnaniu kryzysu pomog o umieszcze-
nie przez Stany Zjednoczone dwóch lotni-
skowców na obszarze przybrze nym wyspy. 
W tym samym okresie Tajwan kontynuowa  
swoje starania o ponowne przyj cie w po-
czet cz onków ONZ, jednak Chiny równie 
konsekwentnie parali owa y ten proces. 

W 2000 r. wybory prezydenckie wygra  
Chen Shui-bian, który zaproponowa  
zasad  �„Pi ciu Nie�”, obejmuj c  m.in. 
przyrzeczenie, e Tajwan nie b dzie aktyw-
nie zabiega  o uzyskanie niepodleg o ci. 
Jednak rz d chi ski wyra nie nie ufa  takim 
zapewnieniom i wykorzystywa  ka d  oka-
zj , by dezawuowa  prezydenta i podwa a  
jego dzia ania. W 2002 r. zarówno Pekin, 
jak i wewn trzne frakcje prozjednocze-
niowe skrytykowa y o wiadczenie Chena, 
w którym opowiada  si  za utrzymaniem 
�„po jednym kraju po ka dej stronie Cie -
niny Tajwa skiej�”.

3.  Relacje bilateralne: sytuacja 
obecna i bie ce problemy
Obecnie Tajwan przyj  ju  polityk  

popieraj c  wspó istnienie obu bytów, jed-
nak wci  nie ma mo liwo ci wyst powa-
nia wobec spo eczno ci mi dzynarodowej 
w charakterze pa stwa o statusie suweren-
nym. Dzisiejszy Tajwan okre li  mo na mia-
nem wyspy nadziei, poniewa  jego osi g-
ni cia w zakresie demokracji, liberalizacji 
gospodarki oraz ró norodno ci kulturowej 
doprowadzi y do tego, i  sta  si  on wzo-
rem do na ladowania dla Chin, Hongkongu 
i innych cz ci Azji. Na powa ny potencja  
rozwojowy wyspy sk ada si  wysoki poziom 
wiadomo ci i edukacji spo ecze stwa oraz 

nowoczesne zaplecze technologiczne. Jed-
nocze nie, najwi kszym nierozwi zanym 
problemem pozostaje kwestia to samo ci 

narodowej, poniewa  ludno  Tajwanu jest 
rozdarta mi dzy sk onno ci  do popierania 
polityki �„Jednych Chin�” a d eniem do nie-
podleg o ci. Za staraniami o niepodleg o  
swojego kraju opowiadaj  si  nadal obecne 
w adze Tajwanu, natomiast rz d chi ski 
k adzie nacisk na polityk  �„Jednych Chin�” 
i od wielu lat odmawia spotka  z dygnita-
rzami tajwa skimi, uzale niaj c nawi zanie 
takich bezpo rednich stosunków od wcze -
niejszego uznania przez w adze wyspy zasad 
polityki �„Jednych Chin�”. Rozbie no ci te 
stoj  na przeszkodzie dalszemu rozwojowi 
relacji bilateralnych pomi dzy stronami 
Cie niny. 

W 2005 r. Chiny przyj y Ustaw  antyse-
cesyjn 11, dopuszczaj c  u ycie przez rz d 
tego kraju pozapokojowych rodków w celu 
wywarcia presji na Tajwan w wypadku wyst -
pienia Tajwanu przeciw prawu chi skiemu. 
W czerwcu 2007 r. prezydent Chen zapropo-
nowa  przeprowadzenie referendum, które 
otworzy oby drog  do ponownego przyzna-
nia krajowi cz onkostwa w ONZ, przy czym 
oficjalna nazwa kraju brzmia aby w a nie 
Tajwan. Prezydencka propozycja spotka a 
si  wkrótce z krytyk  ze strony Stanów 
Zjednoczonych, które argumentowa y, e 
krok taki spowodowa by nag e zaostrzenie 
stosunków z Chinami. Amerykanie dawali 
do zrozumienia, e nie b d  wyst powali 
przeciwko staraniom Tajwanu o uzyskanie 
niepodleg o ci, ale gdyby wyspa sta a si  
obiektem ataku zbrojnego ze strony Chin, 
Tajwan z pewno ci  potrzebowa by pomocy 
USA, aby broni  swojego terytorium. Bio-
r c to pod uwag , prezydent Chen powinien 
mie  wiadomo , e proponowane przez 
niego referendum nie podzia a korzystnie 
na relacje mi dzy brzegami Cie niny. 

4.  Polityka ekonomiczna Tajwanu 
wobec Chin
Tajwan dostrzega i rozumie znaczenie 

szybkiego tempa rozwoju gospodarki Chin 
w zakresie przemys u i handlu i uwa a 
rynek chi ski za integralny element tajwa -
skiej strategii globalizacji. Chiny stanowi  
dla Tajwanu najwi kszy rynek eksportowy, 
zreszt  Tajwan ogólnie jest bardzo silnie 
uzale niony w swoim rozwoju ekonomicz-
nym od chi skiej gospodarki. Niemniej, 
z punktu widzenia rz du Tajwanu, kwesti  
o znaczeniu priorytetowym pozostaje bez-
piecze stwo wyspy, a poniewa  komuni ci 
chi scy do tej pory nie zaniechali swoich 
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gró b u ycia si y wobec Tajwanu, to musi 
on kszta towa  polityk  gospodarcz  i han-
dlow  wobec Chin ze wiadomo ci  tych 
wci  istotnych problemów. Historycznie 
rzecz bior c, przed zaproponowaniem poli-
tyki �„cierpliwie i bez po piechu�”22, rz d Taj-
wanu zamierza  sprzyja  zapotrzebowaniu 
rozwoju przemys owego poprzez dzia ania 
powolne i stopniowe, w tym uchylanie wielu 
restrykcji handlowych wobec Chin. Jednak, 
w celu ochrony interesów gospodarki Taj-
wanu, polityka �„cierpliwie i bez po piechu�” 
prezydenta Lee obj a na o enie ograni-
cze  na tajwa skie inwestycje dokonywane 
w Chinach kontynentalnych, z czym wi -
za o si  ponowne zaostrzenie przepisów. 
Ostatnio polityka �„aktywnego prowadze-
nia skutecznej liberalizacji�”, og oszona 
w 2006 r. przez prezydenta Chena, wywar a 
podobny wp yw na ograniczenie han-
dlu z Chinami, cho  tym razem regulacje 
prawne zosta y w nieco wi kszym stopniu 
rozlu nione. 

�„Aktywne prowadzenie skutecznej libe-
ralizacji�” zak ada powolne i stopniowe 
otwieranie rynku chi skiego dla Tajwanu, 
z jednoczesnym pilnowaniem, aby dzia-
ania sprzyjaj ce rozwojowi wspó pracy 

by y zaprojektowane w sposób bezpieczny. 
W celu ochrony gospodarki tajwa skiej 
przed nadmiernym uzale nieniem od rynku 
chi skiego obecny rz d wyspy zakaza  kra-
jowym przedsi biorstwom lokowania wi cej 
ni  40% kapita u w inwestycjach dokony-
wanych w Chinach. Zwi zane z tym w t-
pliwo ci najlepiej odzwierciedlaj  stoj cy 
przed Tajwanem dylemat. Polega on na 
tym, e rynek kontynentalny jest Tajwa-
nowi potrzebny jako lek na obecn  stag-
nacj  gospodarcz  i rodek wspomagaj cy 
starania o wypracowanie kolejnego cudu 
gospodarczego. Spór na temat tego, czy 
zezwoli  na zainwestowanie na rynku chi -
skim w zak ad wytwarzaj cy 8-calowe pla-
stry z monokryszta ów kwarcu do produkcji 
procesorów, jest jeszcze jednym znamien-
nym przyk adem skomplikowanych sto-
sunków mi dzy s siadami z obu brzegów. 
Ponadto, Tajwan pragnie zapewni  sobie 
rozwój gospodarczy i równocze nie bezpie-
cze stwo narodowe metod  skutecznego 
zarz dzania wspomnianymi strukturami 
wspieraj cymi. Prezydent Chen zamie-
rza obj  t  strategi  wszystkie dziedziny 
biznesu, w tym równie  mechanizm rozli-
cze  finansowych mi dzy obiema stronami 
i inwestycje tajwa skie w Chinach. 

5.  Wp yw relacji bilateralnych 
na rozwój gospodarczy Tajwanu

W 2005 r. wiatowa Organizacja Han-
dlu poda a, e Tajwan uznano za 16 naród 
wiata pod wzgl dem liczby ludno ci. Fakt, 
e 35% cznej wymiany handlowej Taj-

wanu przypada na region Azji i Pacyfiku, 
ilustruje ogromne znaczenie stosunków 
wyspy z otaczaj cymi krajami. 

Suma wymiany handlowej mi dzy Tajwa-
nem a Chinami zwi kszy a si  z 7 mld dola-
rów w 1999 r. do 76 mld w 2006 r., co daje 
wzrost wynosz cy 984%. Warto  importu 
z China na Tajwan wynios a w 2006 r. 24 
mld dolarów, a warto  eksportu si gn a 
51 mld, wyspa osi gn a zatem nadwy k  
w handlu zagranicznym w wysoko ci 27 
mld. czna nadwy ka handlowa Tajwanu 
w tym samym roku wynosi a 21,3 mld dola-
rów, z czego wynika, e gdyby nie handel 
z Chinami, mieliby my do czynienia z defi-
cytem handlu zagranicznego. Te sprzyjaj ce 
trendy ekonomiczne wynikaj  w g ównej 
mierze z lepszych stosunków bilateralnych. 
Obecnie Chiny s  najwi kszym partnerem 
handlowym Tajwanu i wnosz  najwi kszy 
udzia  w nadwy k  handlow  wyspy. 

Poprawa kondycji tajwa skiej gospo-
darki jest przede wszystkim efektem popra-
wionych relacji z Chinami. Jak mo na 
wywnioskowa  z tendencji historycznych, 
rysuj cych si  na przestrzeni kilku ostatnich 
dziesi cioleci, gospodarka Tajwanu stabi-
lizuje si  za ka dym razem, gdy stosunki 
mi dzystronne ulegaj  poprawie. Nie ma 
w tym nic dziwnego, skoro Chiny s  g ów-
nym partnerem handlowym, a tajwa skie 
przedsi biorstwa intensywnie inwestuj  na 
kontynencie. W ci gu kilku ostatnich lat 
skala aktywno ci gospodarczej Tajwanu 
wobec Chin wyra nie wzrasta, przede 
wszystkim w efekcie obni enia taryf cel-
nych i zniesienia cz ci barier pozataryfo-
wych od czasu wst pienia obydwu krajów 
do WTO. Firmy tajwa skie natychmiast 
zacz y korzysta  z nowych sposobno ci 
finansowych, a czna wysoko  dopusz-
czonych inwestycji si gn a 47,32 mld dola-
rów w 2005 r. i wynios a 53,28% ogólnej 
wysoko ci inwestycji zagranicznych Taj-
wanu. W samym 2005 r. rz d zatwierdzi  
1297 projektów inwestycyjnych w Chinach 
o cznej warto ci 6 mld dolarów. Inwe-
storzy tajwa scy lokuj  swoje pieni dze 
w przemy le elektronicznym i elektrotech-
nicznym, jak równie  w takich dziedzinach, 
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jak przemys  surowcowy metali, metalur-
giczny i chemiczny. 

Niemniej, zwi kszone tempo inwesty-
cji poza rynkiem wewn trznym Tajwanu, 
a konkretnie w gospodark  chi sk , niesie 
ze sob  wiele zagro e . Niektóre przedsi -
biorstwa promuj  inwestowanie za granic , 
argumentuj c, e pomaga to zwi kszy  
efektywno  produkcji przez obni enie jej 
kosztów. Z drugiej strony, krytycy tej tak-
tyki utrzymuj , e tego typu integracja eko-
nomiczna mo e by  niebezpieczna i podwa-
a  samodzielno  gospodarcz  Tajwanu w 

perspektywie d ugoterminowej. Co wi cej, 
handel przez Cie nin  odci gn  przed-
si biorców od innego wa nego kierunku 
wymiany handlowej �– ze Stanami Zjed-
noczonymi �– i tendencja ta, cho  przyno-
sz ca zyski z punktu widzenia prywatnego 
biznesu, ma niekorzystne skutki spo eczne 
dla Tajwanu jako ca o ci. Nie brakuje g o-
sów nawo uj cych, e inwestorzy z Tajwanu, 
zamiast rzuca  si  na istniej ce w Chinach 
okazje biznesowe wynikaj ce z niskich 
p ac, powinni raczej inwestowa  w techno-
logie przysz o ci. Co wi cej, rosn ce tempo 
inwestycji zagranicznych hamuje inwestycje 
dokonywane w kraju w nowe, innowacyjne 
produkty i procesy, co wyra nie wida , zwa-
ywszy, e 80% bezpo rednich inwestycji 

zagranicznych ze strony Tajwanu przypada 
w a nie na Chiny i jest to warto  o wiele 
wi ksza ni  suma inwestycji tajwa skich na 
rynku wewn trznym w dzia alno  badaw-
czo-rozwojow . Podsumowuj c, rz d wyspy 
nie radzi sobie ze skutecznym okre leniem 
i ustaleniem poziomu inwestycji zagranicz-
nych optymalnego z perspektywy interesu 
kraju. 

Wymiana handlowa przez Cie nin  
wspomaga rozwój rynku eksportowego 
Tajwanu i inwestycji zagranicznych. Lepsze 
stosunki dwustronne mi dzy wysp  a kon-
tynentem w wielu przypadkach poci gaj  
za sob  korzystne przemiany ekonomiczne 
na rynku krajowym. Jednak kolejnymi czyn-
nikami ryzyka dla rozwoju gospodarczego 
Tajwanu s  niestabilno  finansowa Chin 
i niepewny kurs wymiany walut. Rz d taj-
wa ski zareagowa  na zjawisko globaliza-
cji handlu sformu owaniem strategii eko-
nomicznej �„sumiennej dba o ci o interes 
kraju w po czeniu z si ganiem w wiat�”. 
Zak adaj c korzystanie z krajowych zaso-
bów badawczo-rozwojowych, wa nej pozycji 
geograficznej i silnej pozycji gospodarczej 
wraz z zasobami chi skimi, rz d Tajwanu 

podejmuje starania o udoskonalenie metod 
ekonomicznych swojego kraju. 

Jednak w ramach polityk �„cierpliwie, 
bez po piechu�” oraz �„aktywnego prowadze-
nia skutecznej liberalizacji�” na o ono wiele 
restrykcji ekonomicznych, zmniejszaj cych 
skal  inwestycji tajwa skich w Chinach 
i ponownie zaostrzono przepisy. Kilkadzie-
si t lat temu Tajwan plasowa  si  na czele 
czterech �„tygrysów�” azjatyckich, prowadz c 
w ród nich w kategoriach rozwoju ekono-
micznego i ogólnego post pu. W tym okre-
sie dochód krajowy na g ow  wynosi  na 
Tajwanie oko o 14 tys. dolarów, a w Korei 
Po udniowej by  na poziomie 7500 dolarów, 
pó niej jednak relacje te uleg y zmianom. 
Poziom dochodu na jednego mieszka ca na 
Tajwanie jest w fazie stagnacji i pozostaje 
w tyle za innymi �„tygrysami�”, czyli Hong-
kongiem, Singapurem i Kore , w których 
odno ne poziomy wynosz , odpowiednio, 
27 tys., 24 tys. i 17 tys. dolarów. 

Tajwan potrzebuje dalszej poprawy sto-
sunków dwustronnych z Chinami, w szcze-
gólno ci w zakresie rozwoju ekonomicz-
nego �„trzech komunikacji�”33. W 2004 r. 
organizacja ASEAN podpisa a z Chinami 
Umow  o handlu towarami oraz Umow  
o wszechstronnej wspó pracy gospodarczej, 
przewiduj ce utworzenie w 2010 r. strefy 
wolnego handlu (FTA) mi dzy ASEAN 
a Chinami. Do tego czasu cz onkowie FTA 
korzysta  b d  z zerowej stawki taryfowej. 
Tajwan nie nale y do tego grona, atwo wi c 
przewidzie , e jego gospodarka ucierpi na 
realizacji tych ustale . 

6. Wnioski 
Spór wokó  Cie niny Tajwa skiej nale y 

postrzega  jako powa ny problem histo-
ryczny, spo eczny i rozwojowy, dotycz cy 
wielu pokole  ludno ci Chin i Tajwanu. 
Z uwagi na rozbie ne pogl dy rz dów oraz 
spo ecze stw obu krajów odno nie do kwe-
stii �„Jednych Chin�”, jedynym pokojowym 
sposobem podej cia do tego problemu jest 
dopuszczenie, aby rozwi za  si  on sam 
wraz z up ywem czasu. Natomiast z punktu 
widzenia rozwoju gospodarczego Tajwanu 
i d e  do stabilizacji stosunków mi dzy 
obiema stronami Cie niny najwa niej-
sze �– i to zarówno dla Chin, jak i dla Taj-
wanu �– jest utrzymywanie obecnej sytuacji 
i powstrzymywanie si  od podejmowania 
jakichkolwiek dzia a  mog cych zaostrza  
niezadowolenie po której  stronie. 



1092/2007

Wolno  jest podstawowym prawem 
cz owieka. Chiny nie maj  prawa decy-
dowa  o przysz ym losie 23-milionowego 
spo ecze stwa obywateli Tajwanu, winny 
natomiast szanowa  dokonywane przez 
tych ludzi wybory, niezale nie od tego, jaka 
b dzie ich tre . Priorytetowymi zadaniami 
dla Tajwanu powinny by  podwy szenie 
poziomów Produktu Narodowego Brutto 
do 30 tys. dolarów na jednego mieszka ca 
i poszerzenie dystansu dziel cego pod tym 
wzgl dem Tajwan (16471 dolarów w 2006 r.) 
od Chin (1740 dolarów w 2006 r.). Je eli 
uda si  zwi kszy  GNP, b dzie to równo-
znaczne z zyskaniem silniejszej pozycji 
przetargowej do negocjacji z Chinami. 

Obecnie jest na Tajwanie dwóch powa -
nych kandydatów na urz d prezydenta: s  
nimi Ma Ying-jeoh i Hsieh Chang-ting. 
Obydwaj deklaruj  swoje zaanga owanie na 
rzecz ustanowienia porozumienia o �„trzech 
komunikacjach�” w celu pobudzenia krajo-
wej gospodarki. Obaj wyra aj  te  zamiar 
dbania o popraw  stosunków bilateralnych 
z Chinami, wykazuj c tym samym zrozu-
mienie znaczenia silnych zwi zków wyspy 
z kontynentem dla narodowego rozwoju 
Tajwanu. 
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Przypisy
 1 Wang Zhaoguo jest wiceprzewodnicz cym Sta ej 

Komisji Narodowego Kongresu Ludno ci, http://
www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-03/08/
content_422875.htm

 2 Prezydent Chen Shui-bian 27 lutego 2006 r. 
og osi  zast pienie polityki prezydenta Lee 
Tung-hui �„cierpliwie i bez po piechu�” w rela-
cjach bilateralnych z Chinami polityk  �„aktyw-
nego prowadzenia skutecznej liberalizacji�”. 

 3 Poj cie �„trzech komunikacji�” oznacza cz-
no , transport i handel mi dzy Tajwanem 
i Chinami .
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