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Gra o Tajwan 

 
Bogdan Góralczyk 

 

Podczas gdy cały świat zatrzymał się po to, by 
obchodzić Boże Narodzenie, chińskie media w tym 
samym czasie dowodziły, iż wzmożony ostatnio ruch 
po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej nie został 
wyhamowany1. Właśnie podczas ostatnich Świąt doszło 
do czwartej już rundy rozmów chińsko-tajwańskich i 
podpisania trzech dwustronnych umów. Uczyniono 
kolejny, poważny krok w procesie bezprecedensowego 
ostatnio zbliżenia. Następnym ma być podpisanie 

umowy o utworzeniu dwustronnej strefy wolnego 
handlu. Choć dokładnej daty nie podano, przewiduje 
się, że ma to nastąpić w pierwszym półroczu 2010 
roku. 
Mamy do czynienia z czymś, co należałoby określić 
mianem zupełnie nowej jakości. Dotychczas podzieleni, 
mocą ustaleń jeszcze z lat zimnej wojny, Chińczycy po 
obu stronach Cieśniny Tajwańskiej coraz większymi 
krokami zbliżają ku sobie. Po czterech poważnych 
napięciach w tym rejonie (1954, 1958, 1962 i 1996) i 
po dwóch kadencjach byłego prezydenta Chen Szui-
biana (2000-2008), który nawet nie ukrywał, że dąży 
do pełnej niezależności wyspy na arenie 
międzynarodowej, ponownie rządzący – od stycznia 
2008 r. – Guomindang (GMD, czyli Partia Narodowa), 
jak też wywodzący się z jego szeregów obecny 
prezydent Ma Ying-jeou zupełnie zmienili azymuty. 
Zamiast konfliktu postawili na zbliżenie i dialog z 
Chinami lądowymi, uznając, że tak będzie lepiej dla 
mieszkańców wyspy. Problem w tym, że – jak 
świadczą sondaże – większość mieszkańców Tajwanu 
nadal uważa inaczej, dając wyraźnie do zrozumienia, 
że (1) na zbliżenie z komunistycznymi Chinami jest za 
wcześnie lub też (2) właściwy moment na pojednanie 
nadszedłby wtedy, gdyby Chiny przestały być 
komunistyczne.  
 
Strategia ChRL 

 

Naturalnie, nie ma żadnych tego typu wahań po 
stronie rządzonej niedemokratycznie Chińskiej 
Republiki Ludowej (ChRL), gdzie słowo władz oznacza 
zarazem realizowaną politykę, bez większej 
kontestacji. A władze w Pekinie są pod tym względem 
wyjątkowo konsekwentne mówiąc, że wcześniej czy 
później musi dojść do zjednoczenia Chin, gdyż – w ich 
ocenie – podział na Chiny lądowe i Tajwan to nic 
innego, jak przykra pozostałość po latach dominacji 
nad Chinami obcych mocarstw. Teraz, gdy Chiny 
przejęły Hongkong (1997) i Macao-Aomen (1999), dla 
władz w Pekinie następnym strategicznym celem jest 
„pokojowe zjednoczenie z Tajwanem”. 
Proces ten zaczął się już dość dawno. 1 stycznia 1979 
r. oddano w Pekinie pierwszą salwę w postaci – głośnej 
wtedy – „Odezwy do rodaków na Tajwanie”, w której 
proponowano nie tylko bezpośrednie połączenia 
lotnicze i morskie, ale też „pokojowe zjednoczenie”, po 
którym nastąpiłoby przyjęcie wspólnego godła i flagi. 
Na coś takiego było za wcześnie, chociaż ChRL 
wkroczyła już na ścieżkę reform. Nie kto inny, jak 
wdowa po Czang Kaj-szeku odrzuciła propozycje 
Pekinu. Do pierwszego ocieplenia w stosunkach 
wzajemnych doszło w latach 90. ubiegłego stulecia. 
Powołano wtedy dwie instytucje: w ChRL 
Stowarzyszenie Stosunków przez Cieśninę Tajwańską 
(Association for Relations Across the Taiwan Strait – 
ARATS), a na Tajwanie – Fundację Wymiany przez 
Cieśninę (Strait Exchange Foundation – SEF). Ich 
szefowie spotkali się dwukrotnie na innym terytorium, 

Chińska Republika Ludowa 
(ChRL) coraz częściej 
określana jest mianem 
mocarstwa XXI wieku. Jej 
obecny, ale przede 
wszystkim wyobrażalny 
przyszły, potencjał 
polityczny, gospodarczy i 
wojskowy pozwala 
podejrzewać, iż w ciągu 
kilku następnych dekad 
będzie wciąż zamierzała 
kontestować amerykańską 
dominację i przywództwo w 
świecie. Osiągniecie tego 
celu nie będzie jednak możliwe bez rozwiązania 
konfliktu na linii ChRL-Tajwan, bowiem to władze w 
Tajpej są postrzegane jako najbliżsi sojusznicy 
Stanów Zjednoczonych w regionie. Zbliżenie między 
ChRL i Tajwanem to pierwszy krok w kierunku 
osiągnięcia przez Pekin nowej jakości w stosunkach z 
Waszyngtonem. Musimy mieć bowiem świadomość, iż 
„Chimeryka” – o ile w ogóle można mówić o jej 
istnieniu – ma na razie jedynie podstawy 
gospodarcze. Pokojowe rozwiązanie konfliktu o 
Tajwan może tym samym stworzyć dodatkowe ramy 
współpracy. 
 
Profesor Bogdan Góralczyk w tym numerze 
„Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” nie 
tylko zarysowuje strategie ChRL i Tajwanu, mające 
na celu dążenie do zakończenia sporu, ale przede 
wszystkim analizuje najważniejsze, potencjalne 
scenariusze rozwoju wydarzeń. Profesor Góralczyk 
zadaje zatem kluczowe pytania: jak i kiedy (a nie czy 
w ogóle) obu stronom uda się dojść do porozumienia 
i zakończyć trwający od ponad połowy wieku konflikt. 
 
Serdecznie zapraszam do lektury drugiego numeru 
naszego czasopisma w 2010 roku. 
 
Dominik Jankowski – Redaktor Naczelny 
„Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” 
djankowski@pulaski.pl 
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w 1992 r. w Hongkongu, a w rok później w 
Singapurze, czyli niby też w Chinach, ale jednak 
innych. Na podstawie tych spotkań wypracowano 
ważny do dziś tzw. konsensus 92, zgodnie z którym 
obie strony zgadzają się, że istnieją tylko jedne Chiny, 
ale pozostają przy odmiennych interpretacjach tej 
jedności, tzn. władze ChRL twierdzą, że są jedyną 
emanacją tej jedności, podczas, gdy władze w Tajpej 
utrzymują, że to one reprezentują jedne i niepodzielne 
Chiny. Chociaż w październiku 1998 r. już na terenie 
Chin, w Szanghaju doszło do kolejnego spotkania 
szefów ARATS i SEF, żadnego przełomu nie było, a 
kolejne administracje demokratycznego już teraz 
Tajwanu, a szczególnie Chen Szui-bian, postawiły 
sobie za cel nic innego, jak podważenie „konsensusu 
92”, który ten ostatni nazwał nie inaczej, jak mianem 
„konsensusu pełnego poddania się”, a swoją strategią 
dowodził, w ocenie Pekinu, polityki „pełzającej 
niepodległości”. 
A jednak, mimo jawnie przeciwnej zjednoczeniu, a 
chwilami nawet wrogiej tej koncepcji, polityce władz 
Tajwanu, u progu lat 2000. pewniejszy już swych sił 
Pekin wystąpił z kolejną, bardziej wysublimowaną 
strategią zbliżenia wobec wyspy. Odrzucono strategię 
„jeden kraj, dwa systemy”, jaką zastosowano wobec 
Hongkongu i Macao-Aomen, jako „nieadekwatną do 
istniejących wyzwań”, a ówczesny minister spraw 
zagranicznych ChRL Qian Qichen w dwóch 
programowych wystąpieniach, w latach 2000 i 2002, 
nakreślił zarysy nowej polityki wobec Tajwanu. W 
pierwszym wystąpieniu zaproponował powrót do 
„konsensusu 92” jako punktu wyjścia do rozmów i 
formułę „pokojowego zjednoczenia”, a przy tym 
zagroził, że ogłoszenie niepodległości przez Tajwan 
będzie niczym innym, jak „wypowiedzeniem wojny”. W 
drugim z tych wystąpień szef chińskiej dyplomacji 
zasugerował formułę „trzech połączeń”: pocztowych, 
lotniczych i morskich, po to, by uniknąć 
dotychczasowej drogi okrężnej przez Hongkong. 
Zaproponowano też formułę „małych połączeń”, w 
stosunku do małych wysepek w Cieśninie, niegdyś, w 
latach zimnej wojny, ostrzeliwanych z chińskiego lądu 
komunistycznymi materiałami propagandowymi.  
W marcu 2005 r. Ogólnochińskie Zgromadzenie 
Przedstawicieli Ludowych (OZPL, czyli chiński 
parlament) przyjęło głośną „ustawę antysecesyjną”. 
Potwierdzono w niej formuły „jednych Chin” oraz 
„pokojowego zjednoczenia”, ale równocześnie 
zastrzeżono – w art. 8 – że w trzech przypadkach 
może dojść do „rozwiązania niepokojowego”. W jakich 
okolicznościach? 1. „Gdyby niezidentyfikowane „siły na 
Tajwanie” doprowadziły do separacji wyspy”; 2. 
„Gdyby doszło do jakiegoś wielkiego wydarzenia, które 
mogłoby doprowadzić do separacji Tajwanu od Chin”; 
3. „Gdyby wszystkie inne możliwości pokojowego 
zjednoczenia zostały wyczerpane”.  
Co charakterystyczne, niemal równolegle opowiedziano 
się też za kolejną rundą dwustronnych rozmów 
bezpośrednich, w ramach których miałoby dojść do 

zakończenia stanu wrogości i wypracowania formuł 
dwustronnej współpracy. Kij i marchewka poszły w 
ruch. 
 
Strategia Tajwanu 

 

Władze w Tajpej długo opierały się jakimkolwiek 
umizgom ze strony Pekinu. „Nowe wiatry” powiały 
dopiero w roku 2005 – i to już wkrótce po uchwaleniu 
„ustawy antysecesyjnej”. Na przełomie maja i kwietnia 
2005 r. wizytę w ChRL złożył ówczesny przewodniczący 
znajdującej się wówczas w opozycji GMD – Lien Chan. 
Zgotowano mu w ChRL iście królewskie przyjęcie, bo 
też była to pierwsza od 1949 r., od chwili podziału 
Chin, wizyta tej rangi polityka z Tajwanu na terenie 
komunistycznych Chin. Od tej chwili Lien Chan, choć 
wkrótce został tylko „honorowym przewodniczącym” 
GMD, stał się niemal stałym interlokutorem władz w 
Pekinie. 
Prawdziwy przełom nastąpił po powrocie GMD do 
władzy, a szczególnie po zaprzysiężeniu Ma Ying-jeou 
20 maja 2008 r. na funkcję prezydenta. Natychmiast 
wznowiono dialog ARATS z SEF, a już w czerwcu tego 
roku powołano po obu stronach specjalne biura 
łącznikowe tych organizacji. Wreszcie w listopadzie 
2008 r. szef ARATS Chen Yunlin złożył pierwszą wizytę 
na Tajwanie. Jego kolejna aż 5-dniowa wizyta w 
grudniu 2009 r. potwierdziła, że obie strony podpisały 
już ogółem 12 dwustronnych porozumień, w tym tak 
ważnych jak bezpośrednie połączenia lotnicze, 
pocztowe, morskie, a nawet Memorandum of 
Understanding o współpracy w sferze finansów. 
Podczas ostatniej wizyty nie udało się podpisać 
zapowiadanej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, ale zapowiedziano, że dojdzie do jej 
podpisania podczas kolejnej rundy rozmów; tej samej, 
podczas której spodziewany jest podpis pod umową o 
strefie wolnego handlu (zwanej z angielskiego ECFA – 
Economic Cooperation Framework Agreement). W ten 
sposób, w opinii obu stron, ma zostać zamknięta 
budowa „podstawowej infrastruktury” wzajemnej 
współpracy. 
Nowy prezydent Tajwanu przyjął ponownie formułę 
„konsensusu 92” jako punkt wyjścia, spełniając tym 
samym podstawowe żądanie Pekinu. Jego strategia 
sprowadza się do „polityki trzech nie”, zgodnie z którą 
władze w Tajpej będą mówiły „nie”: zjednoczeniu, 
niepodległości oraz stosowaniu siły i środków 
militarnych w stosunkach z ChRL. Ma Ying-jeou 
pozytywnie odpowiedział też na inicjatywę chińskiego 
prezydenta i szefa partii Hu Jintao, który 28 kwietnia 
2008 r. przedstawił nową dyrektywę w stosunkach 
dwustronnych, składającą się z 16 chińskich znaków i 
mówiąca o: budowie wzajemnego zaufania, odsunięciu 
na bok sporów, poszukiwaniu punktów stycznych oraz 
dążeniu do wspólnych korzyści. Ten ostatni element 
prezydent Ma określił mianem win-win situation i odtąd 
chętnie posługuje się tym terminem. 
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Nie ma żadnych wątpliwości, że za strategiczną zmianą 
podejścia GMD w stosunku do Chin leżą dwie 
podstawowe przyczyny: błyskawicznie rosnąca rola 
ChRL w światowej gospodarce i na arenie 
międzynarodowej oraz ogromny nacisk tajwańskich 
kręgów biznesu na zbliżenie z Chinami lądowymi jako 
ogromnym rynkiem. Według oficjalnych danych 
tajwańskich już dziś ok. 21 procent eksportu z wyspy 
trafia do ChRL (pierwszego pod tym względem 
partnera, o ponad 7 procent wyprzedzającego drugą 
na liście Japonię; przy czym dodatkowe 8 procent tego 
eksportu trafia jeszcze do Hongkongu), a na terenie 
ChRL – jak się szacuje – wypracowywane jest 12-16 
procent tajwańskiego PKB. Znamienny jest także fakt, 
iż z pierwotną inicjatywą ECFA wyszła strona 
tajwańska, a po raz pierwszy przedłożył ją w kwietniu 
2008 r. znany ekonomista, były premier, a dziś 
wiceprezydent Vincent Siew.  
Tajwan to demokracja, a nie system autorytarny w 
ChRL. Toteż tak nagła zmiana polityki wobec Chin 
lądowych nie odbywa się bezkonfliktowo. Rządząca w 
poprzednich latach Demokratyczna Partia Postępu robi 
wszystko, by inicjatywy obecnych władz torpedować. 
Wyszła nawet z propozycją rozpisania narodowego 
referendum w kwestii podpisania ECFA i zebrała 
wymaganą ilość podpisów. Jednakże obecne władze 
ten pomysł odrzuciły, czemu nawet trudno się dziwić w 
świetle wyników sondaży, mówiących o tym, że ponad 
60 procent tajwańskiego społeczeństwa opowiada się 
za samodzielnością, a nie wspólnym bytowaniem z 
ChRL. Sam prezydent Ma przyznał, iż nawet gdyby 
mógł sprawować rządy przez dwie kolejne 4-letnie 
kadencje, to na zakończenie całego procesu 
pokojowego zjednoczenia z Chinami lądowymi w tym 
okresie „może zabraknąć czasu”.  
 
Co dalej? 

 

O ile strategia Pekinu jest jasna i klarowna: pokojowe 
zjednoczenie i to raczej na jego warunkach, o tyle 
władze na Tajwanie mają o wiele trudniejszy orzech do 
zgryzienia. Opinia publiczna jest podzielona i nadal 
komunistom w Pekinie nie wierzy. Fakt, że 
poprzedniego prezydenta Chen Shui-biana 11 września 
2009 r. skazano (na dożywocie) w procesie natury 
korupcyjnej, rodzi też podejrzenia „zemsty 
politycznej”, czy też „orzeczenia sądowego 
motywowanego względami natury politycznej”. 
Protesty wokół obu wizyt szefa ARATS-u na Tajwanie, 
choć nieco anemiczne w stosunku do zapowiedzi, też 
są znaczące, bowiem mówią o wewnętrznych 
kontrowersjach. Wygląda na to, że w obecnej, 
spektakularnej rozgrywce wokół Tajwanu najciekawsze 
będzie to, na jakich warunkach zechcą się jednoczyć 
Tajwańczycy.  
Aktualnie realizowana strategia jest znana. Została 
wypracowana w dialogu ARATS – SEF i obejmuje sześć 
etapów: (1) bezpośrednie połączenia lotnicze, 
pocztowe i morskie; (2) umowy dotyczące handlu, 

finansów i inwestycji; (3) przy zachowaniu zasady 
„wzajemnego nie negowania się” włączenie do rozmów 
przedstawicieli NGO’s; (4) rozpoczęcie rozmów w 
bardziej delikatnych kwestiach, jak inicjatywa 
„wspólnego rynku przez Cieśninę” oraz udział Tajwanu 
w procesach integracyjnych na obszarze Azji 
Wschodniej; (5) wypracowanie porozumienia 
pokojowego oraz środków budowy zaufania; (6) 
określenie politycznego statusu Tajwanu w stosunkach 
z ChRL. 
W chwili obecnej realizacja tej strategii zamyka się 
gdzieś między punktem 2 a 4. Wiadomo też, że 
władzom Tajwanu najbardziej zależy na tym, by w ślad 
za podpisaniem ECFA, co mimo wewnętrznych 
kontrowersji wydaje się być już przesądzone, włączyć 
się w procesy integracyjne w regionie, takie jak 
ASEAN+3 czy ASEAN+6. Z kolei władze w Pekinie 
coraz częściej dają do zrozumienia, że zagwarantują 
Tajwanowi jeszcze większą autonomię i na jeszcze 
lepszych warunkach niż wcześniej Hongkongowi i 
Macao-Aomen. Jaki ostatecznie przybierze to kształt i 
co na to powie świat? Oto pytania, nad którymi już 
dzisiaj warto głębiej się zastanowić. Bowiem patrząc z 
aktualnej perspektywy, wszystko wskazuje na to, iż 
spektakularne sukcesy gospodarcze Chin, 
potwierdzone w 2009 r. (9,5 procent wzrost PKB 
wtedy, gdy cały świat pogrążony był w recesji i 
kryzysie), przyciągają do siebie maleńki Tajwan 
mocniej niż najsilniejszy magnes.  
 

* * * * * 
 

Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk – politolog, sinolog, 
dyplomata, publicysta. Właśnie wydał tom „Chiński 
feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa”, gdzie 
również zajmuje się poruszoną tutaj tematyką. 

 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest 
niezależną, apolityczną instytucją, której misją jest 
propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, 
oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie 
społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi 
swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i 
Wschodniej jak i Ameryki Północnej. 
 
Fundacja mogła powstać dzięki przemianom 
politycznym, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. 
Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, 
sprawiedliwość i demokracja) stanowią inspirację dla 
wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. 
Działania Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań 
naukowych, opracowywanie publikacji i analiz, 
przygotowywanie seminariów oraz konferencji, 
edukowanie i wspieranie liderów 
www.instytutprzywodztwa.pl  
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Fundacja jest organizatorem Warszawskiego 
Regionalnego Kongresu Organizacji Pozarządowych 
www.warsawcongress.pl, Akademii Młodych 
Dyplomatów www.akademia.diplomacy.pl oraz 
wydawcą Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji 
Pozarządowych www.non-gov.org  
 
Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego 
"Rycerz Wolności" dla wybitnych postaci zasłużonych w 
promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał 
profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman 
Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider demokratycznej 
opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, 
Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki 
przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa Javier Solana. 
 
Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich 
organizacji pozarządowych posiadających status 
organizacji partnerskiej Rady Europy. Więcej o 
Fundacji na www.pulaski.pl  
 
Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego to 
pogłębione analizy istotnych dla Polski zagadnień 
z zakresu polityki międzynarodowej, gospodarki 
światowej bądź bieżących wydarzeń w polskiej 
polityce. Dokument publikowany jest w dwóch 
wersjach językowych, polskiej i angielskiej. 
Osoby chcące publikować swoje oryginalne prace 
w Komentarzu proszone są o kontakt z 
Redaktorem Naczelnym p. Dominikiem 
Jankowskim djankowski@pulaski.pl Żeby 
regularnie otrzymywać kolejne numery KMP 
należy podać swój e-mail na stronie 
www.pulaski.pl  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Taiwanese Game 

 
Bogdan Góralczyk 

 

While the whole world stopped to celebrate 
Christmas, Chinese media confirmed that the lately 
increased activity on both shores of the Taiwan Strait 
was not halted2. It was during last Christmas when the 
fourth round of China-Taiwan negotiations took place 
and three bilateral agreements were signed. Another 
important step in an unprecedented rapprochement 
was made. The next step to come will probably be a 
treaty for creating a mutual free trade zone. Although 
a precise date was not announced, it is predicted that 
it will happen in the first half of 2010.  
We are dealing with a new chapter in China-Taiwan 
relations. Divided by the Cold War agreements, the 

The People’s Republic of 
China (PRC) is commonly 
being described as the 
empire of the 21st century. 
Its increasing political, 
economic and military 
potential confirms us in the 
conviction that within the 
next few decades it should 
continue to contend with 
American domination and 
leadership in the world. 
Nonetheless, since the 
authorities in Taiwan are 
perceived as the closest U.S. 
allies in the region, achieving this goal will not be 
possible without, first and foremost, resolving the 
PRC vs. Taiwan conflict. The rapprochement between 
the PRC and Taiwan is the first step towards 
delivering a new quality in China’s relations with the 
U.S. We need to realize that currently ‘Chimerica’, if 
one can speak about its existence at all, has its basis 
only in economic grounds. Thus, a peaceful resolution 
of the Taiwan conflict may trigger further cooperation 
between Beijing and Washington.  
 
Professor Bogdan Góralczyk, in this issue of the 
“Pulaski Policy Papers”, not only outlines how China’s 
and Taiwan’s strategies are designed to work towards 
settling the argument, but above all analyses the 
most important potential scenarios of the upcoming 
course of events. Professor Bogdan Góralczyk, 
with all his intellectual shrewdness, ask two crucial 
questions, namely, how and when will both sides 
manage to come to an agreement and settle a 
conflict that has lasted for almost half a century?  
 
Dominik Jankowski – Chief Editor of the ”Pulaski 
Policy Papers” 
djankowski@pulaski.pl 
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Chinese from the both sides of the Taiwan Strait are 
striving increasingly to establish more friendly 
relations. After four periods of grave tension in the 
region (1954, 1958, 1962 and 1996) and two terms of 
former President Chen Shui-bian (2000-2008) who did 
not hide his aspirations to establish Taiwan as a fully 
independent player on the international arena, 
Kuomintang (abbreviated to KMT – the Chinese 
Nationalist Party) and the current President Ma Ying-
jeou (who came from the KMT’s ranks) have made a 
total turnabout. Instead of a conflict they chose 
rapprochement and dialogue with mainland China as 
they believe it will be better for the citizens/inhabitants 
of the island. The problem lies in the fact that – 
according to all polls – the majority of the inhabitants 
of Taiwan have a contrary opinion. The public opinion 
poll results strongly imply that the Taiwanese think 
that: (1) it is too soon for a rapprochement with China 
or (2) the right moment for reconciliation would come 
if China ceased to be a Communist country. 
 

PRC’s Strategy  

 

Of course there are no such dilemmas in the non-
democratic People’s Republic of China (PRC) where the 
Party’s word is the state policy which faces little, if 
any, contestation. The regime in Beijing is adamant 
about this point claiming that sooner or later China 
must be united as the current division into mainland 
China and Taiwan (in the opinion of the former) is 
nothing more than a sad remnant of the years of 
foreign powers’ domination over China. Now that China 
took over Hong Kong (1997) and Macao-Aomen 
(1999) the next strategic aim of the regime in Beijing 
is “a peaceful reunification with Taiwan”. 
This process started a fairly long time ago. On January 
1, 1979, the first step was made in Beijing. It took the 
form of the – famous at that time – “Message to 
Taiwan Compatriots” where, apart from the opening of 
direct marine and aerial routes, a peaceful 
reunification which would be followed by the 
establishment of a common national emblem and flag 
was offered. But it was too early for such a step 
despite the fact that the PRC had already started the 
reform process. No else but Chiang Kai-shek’s widow 
turned down the offer. The first thaw in China-Taiwan 
relations came in the 1990s. In this decade two 
institutions were established: the Association for 
Relations Across the Taiwan Strait (ARATS) in the PRC 
and the Strait Exchange Foundation (SEF) in Taiwan. 
The leaders of these two organizations met two times: 
in Hong Kong in 1992 and in Singapore a year later – 
both meetings took place in so-called Greater China. 
During those talks the two sides have constructed the 
‘1992 Consensus’ according to which both sides agree 
that there is only one China but each side considers 
itself the true embodiment of the country. Although 
another meeting of the leaders of ARATS and SEF took 
place in 1998 in Shanghai (this time already in 

mainland China) there also was no breakthrough. The 
subsequent administrations of the democratic Taiwan, 
and especially Chen Shui-bian, set the undermining of 
the ‘1992 Consensus’ as a priority of their policy. Chen 
even called it the “compromise of full surrender” and 
his strategy proved – according to Beijing – that he 
was carrying out a policy of “creeping independence.” 
And yet, despite the negative, and sometimes even 
hostile, approach of the Taiwanese administrations to 
the reunification process, at the turn of the 21st 
century the regime in Beijing, more confident in its 
own strength, put forward a new, more sophisticated 
rapprochement strategy vis-à-vis Taiwan. The “one 
country, two systems” strategy which was used to deal 
with Hong Kong and Macao-Aomen was discarded as 
“inadequate in the face of the challenges that lie 
ahead” and the then-contemporary Foreign Minister 
Qian Qichen established the framework of a new policy 
vis-à-vis Taiwan in two strategic speeches in 2000 and 
2002. In his first speech he suggested a return to the 
‘1992 Consensus’ as the basis for negotiations and a 
formula for “peaceful reunification” and at the same 
time he threatened that a proclamation of 
independence on behalf of Taiwan would be nothing 
else than a “declaration of war.” In his second speech 
he suggested a formula of “three connections”: direct 
marine, aerial and postal links to avoid the existing 
detour through Hong Kong. He also offered a formula 
of “small connections” for the tiny islands in the Strait 
which, in the Cold War era, were bombarded with 
propaganda materials from mainland China. 
In March 2005 the National People’s Congress (the 
Chinese parliament) passed a well-known “anti-
secession law.” It reinforced the “one China” formula 
and “peaceful reunification” but at the same time 
stipulated – in article 8 – that in three cases a non-
peaceful solution may be necessary. In what 
circumstances? (1) “When unidentified “forces on 
Taiwan” would lead to a secession of the island”; (2) 
”Should any major incident take place that would lead 
to the separation of Taiwan from China”; (3) ”If all 
other possibilities of peaceful reunification should be 
exhausted.” 
What is typical, almost at the same time China 
announced a willingness to engage in another round of 
direct bilateral negotiations which would lead to the 
end of the state of hostility and allow creating a 
formula for bilateral cooperation. Thus, we had a 
classic example of the ‘carrot and stick’ approach. 
 
Taiwan’s Strategy 

 

The government in Taipei had resisted Beijing’s 
courtships for a long time. “New winds” came only in 
2005 – shortly after the passing of the “anti-secession 
law”. In late April and early May 2005 Lien Chan, who 
was at that time chairman of the opposition party KMT, 
visited the PRC. Quite a royal welcome was prepared 
for him, as this was the first visit of a Taiwanese 
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politician of such status in Communist China since the 
partition of the country in 1949. From that moment on 
Lien Chan, who soon after became merely the 
“honorary chairman” of the KMT, has become an 
almost constant interlocutor for the Beijing authorities. 
A real breakthrough came after the return of KMT to 
power, especially following the presidential swearing-in 
of Ma Ying-jeou on May 20, 2008. The dialog between 
ARATS and SEF has been resumed immediately, and 
special liaison-offices of these organizations were 
created already in June 2008. Finally, in November of 
the same year the head of ARATS Chen Yunlin made 
his first visit to Taiwan. His next, 5-day-long stay in 
December 2009 confirmed that both parties had 
signed a total of 12 bilateral agreements on such 
important subjects as direct flights, marine and postal 
connections and even a financial Memorandum of 
Understanding. During the last visit they failed to sign 
the previously declared agreement on avoiding double 
taxation. However, it was announced that it will be 
signed during the next round of negotiations together 
with a signing of the agreement on creating a free 
trade zone (ECFA – Economic Cooperation Framework 
Agreement). This way, in the opinion of both parties, a 
“basic infrastructure” of mutual cooperation shall be 
established. 
The new President of Taiwan has revitalized the 
formula of the ‘1992 Consensus’ as a starting point 
and by this he met one of Beijing’s basic demands. His 
strategy boils down to the “policy of free ‘no’s”, 
according to which the Taiwanese government will say 
‘no’ to: integration, independence and the applying of 
force and military means in relations with the People’s 
Republic of China. Ma Ying-jeou has also replied 
positively to the initiative of Chinese President and 
Head of the Party Hu Jintao who put forward a new 
directive in bilateral relations on May 28, 2008. It 
consisted of 16 Chinese characters and mentioned 
creating mutual trust, averting disputes, searching for 
links and heading towards mutual benefits. President 
Ma described this last element as a win-win situation 
and from that moment on he has willingly used the 
term. 
There are no doubts whatsoever that behind the 
strategic change of the KMT’s approach to China lie 
two fundamental motives: the rapidly growing role of 
China in global economy and on the international 
arena and the huge pressure of Taiwanese business 
circles advocating the creation of closer relations 
between Taiwan and the gigantic market of mainland 
China. According to Taiwanese official data presently 
some 21% of the island’s export goes to the PRC 
(China, the largest partner is 7% ahead of Japan, 
which is second on the list. At the same time an 
additional 8% of the island’s export goes to Hong 
Kong.). It is estimated that 12 to 16% of Taiwanese 
GDP is generated on Chinese territory. Another 
significant fact is that it was the Taiwanese side which 
came out with the initiative of ECFA and that it was 

now Vice-President and at that time former Prime 
Minister and well-known economist Vincent Siew who 
put it forward in April 2008. 
Taiwan is a democracy and not an authoritarian 
system like the PRC, so the change in policy towards 
mainland China is not passing without conflict. The 
Democratic Progressive Party (DPP), which was in 
power in former years, is doing everything to 
undermine the initiatives of the current government. 
DPP even came out with a proposal to call a national 
referendum on signing the ECFA and gathered the 
necessary amount of signatures. However, the 
government rejected the idea. It is not surprising in 
the light of public opinion poll results showing that 
some 60% of Taiwanese society votes for autonomy 
and not reunification with China. Even President Ma 
admitted that if he could hold his office for two 4-year 
terms there still could not be enough time to end the 
process of peaceful reunification with mainland China 
 
What will happen now? 

 

 The strategy of Beijing is comprehensible and lucid: a 
peaceful reunification, possibly on their terms, 
whereas the Taiwanese government stands before a 
challenging dilemma. The public opinion in Taiwan is 
divided and still does not believe the Communists in 
Beijing. The fact that former President Chen Shui-bian 
was sentenced to a lifelong imprisonment in a lawsuit 
over corruption charges on September 11, 2009, 
sometimes leads to the assumptions of “political 
revenge” or “court decisions motivated by political 
reasons”. Protest against both visits of the head of 
ARATS to Taiwan, slightly anemic in comparison with 
initial declarations, are significant too, since they show 
internal controversies. It seems that during the 
present, spectacular Taiwanese Game the most 
interesting issue could be the conditions under which 
the Taiwanese will eventually decide to reunify. 
The currently applied strategy is already known. It has 
been worked out in the dialogue between ARATS and 
SEF and consists of six phases: (1) a direct air, marine 
and postal connection; (2) trade, finance and 
investment agreements; (3) including the 
representatives of the NGO’s into the debates while 
sticking to the rule of “mutual non-negation”; (4) 
commencing negotiations on more delicate matters, 
such as the initiative of “a common market across the 
Strait” and the participation of Taiwan in East Asian 
integration processes; (5) working out a peaceful 
agreement and means of mutual understanding; (6) 
defining the political status of Taiwan in relations with 
the PRC. 
Currently the strategy has been realized up to 
somewhere between point 2 and 4. It is also clear that 
the Taiwanese government, following the signing of 
the ECFA, which is almost certain despite internal 
controversies, wants to join regional integration 
processes such as ASEAN +3 or ASEAN +6. At the 
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same time the authorities in Beijing more and more 
frequently declare that they will guarantee Taiwan 
autonomy on even better terms than the ones that 
were given to Hong Kong and Macao-Aomen. What 
shape will it finally take and what will the world say to 
this? These are questions worth thinking about now, 
because from current perspective everything points to 
the fact that the spectacular economic successes of 
China in 2009 (9,5% growth of GDP at times when the 
whole world was immersed in recession and crisis) is 
the strongest magnet for the tiny Taiwan. 
 
Article translated by Grzegorz Szuba 

 
* * * * * 

 

Professor Bogdan Góralczyk – political scientist, 
sinologist, diplomat, journalist/commentator. He has 
just published a new volume “Chiński feniks. 
Paradoksy rosnącego mocarstwa“ (Chinese Phoenix. 
The Paradoxes of an Emerging Power) where he 
discusses the issues mentioned here in greater detail. 

 

The Casimir Pulaski Foundation is an independent, 
non-partisan institution with a mission to promote 
freedom, equality and democracy as well as to support 
actions of strengthening civil society. The foundation 
carries out activities both in Poland and abroad, among 
others in Central and Eastern Europe and in North 
America.  
 
The Casimir Pulaski Foundation was founded due to 
political changes that took place in Poland after 1989. 
The principal values of Casimir Pulaski (freedom, 
justice and democracy) are an inspiration for every 
initiative undertaken by the Foundation. A few of the 
Foundations activities include: conducting scientific 
research, preparing publications and analyses, 
organizing seminaries and conferences, providing 
education and support for leaders 
www.instytutprzywodztwa.pl 
 
The Foundation is the main organizer of the Warsaw 
Regional NGOs Congress www.warsawcongress.pl, the 
Academy of Young Diplomats 
www.akademia.diplomacy.pl and publisher of the 
Communication Platform for Non-Governmental 
Organizations www.non-gov.org  
 
The Foundation also awards the Casimir Pulaski Prize 
“The Knight of Freedom” to outstanding people who 
have made a significant contribution in promoting 
democracy. So far the prizewinners were: Professor 
Władysław Bartoszewski, former Minister of Foreign 
Affairs of Poland, historian Professor Norman Davies, 
Alaksandar Milinkiewicz, leader of democratic 
opposition in Belarus, Lech Wałęsa and Aleksander 
Kwaśniewski, former Presidents of Poland as well as 

Javier Solana, High Representative for Common 
Foreign and Security Policy, and Valdas Adamkus, 
former President of Lithuania. 
 
The Casimir Pulaski Foundation is one of only two 
Polish institutions that have a partnership status with 
the Council of Europe. More about Foundation at: 
www.pulaski.pl  
 
Pulaski Policy Papers are analyses of foreign 
policy, international economy and domestic 
politics issues, essential for Poland. The papers 
are published both in Polish and English. 
Researchers willing to publish new articles in 
Pulaski Policy Papers are asked to contact the 
Chief Editor Mr Dominik Jankowski 
djankowski@pulaski.pl If you would like to 
receive new issues of PPP please add your e-mail 
at www.pulaski.pl  

 
Przypisy końcowe / Endnotes
                                                 
1  Ze względu na aktualność tematyki i niebywałe w 
ostatnim półtoraroczu zbliżenie w stosunkach Chin z 
Tajwanem, nie ma jeszcze odpowiedniej literatury na ten 
temat. Należy korzystać ze źródeł internetowych i 
prasowych np. www.xinhuanet.com czy 
www.taipeitimes.org. Wcześniejsze, ważniejsze 
publikacje, pokazujące tło tych stosunków: Ted Galen 
Carpenter, „America’s Doming War with China” (New York 
2005); Lancy Bernkopf Tucker, „Strait Talk: Unitek 
States-Taiwan Relations and the Crisis with China” 
(Harvard University Press 2009); Julian Chang, Steven M. 
Goldstein, „Economic Reform and Cross-Strait Relations: 
Tawian and China in WTO” (New York 2007). 
2 Due to the recent nature of the subject of this article 
and the incredible rapprochement in China-Taiwan 
relations there is still not enough of professional literature 
dealing with this matter. One has to use Internet or press 
sources such as e.g. www.xinhuanet.com or 
www.taipeitimes.org. Previous important publications 
presenting the background of relations are: Ted Galen 
Carpenter, “America’s Coming War with China” (New York 
2005); Lancy Bernkopf Tucker, “Strait Talk: United 
States-Taiwan Relations and the Crisis with China” 
(Harvard University Press 2009); Julian Chang, Steven M. 
Goldstein, “Economic Reform and Cross-Strait Relations: 
Taiwan and China in WTO” (New York 2007). 
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