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 “Forma wojska niczym woda jest. Formą wody jest miejsc
wysokich unikanie, a podążanie ku nizinom, Formą wojska
jest Pełni przeciwnika omijanie, a uderzenie w Pustkę
jego”[1]. To słowa przetłumaczonych z języka chińskiego
przez Piotra Plebaniaka traktatów “Sztuka wojny” mistrza
strategii Sun Zi, którego myśli są coraz popularniejsze                     
w polskich kręgach intelektualnych. Choć nie wiem, czy są
one traktowane na poważnie. Ten cytat, pokazuje jak na
dłoni, wielowiekowe podejście chińczyków do sukcesu czy
to politycznego czy to militarnego. Narodu, który postawił
sobie za cel stać się prawdziwym mocarstwem, który
dyktuje warunki innym, realizując przy tym swój potencjał.
W roku 2022, ujawniło się w pełni wyzwanie, które rzuciły
Chiny najsilniejszemu państwu obecnie czyli Stanom
Zjednoczonym.  

Ma to olbrzymie konsekwencje dla świata w tym dla
Europy, a co ważniejsze również dla Polski. Jesteśmy
zależni od wydarzeń na Pacyfiku , z powodu naszego
największego zagrożenia - Rosji, która posiada tam swoje
interesy i jest wciąż narażona na potencjalne wciągnięcie
do konfliktów w tamtym rejonie. Partia Komunistyczna
Chin, choć wywodzi swoje idee od myślicieli świata
zachodniego takich jak Marks czy Engels, wciąż jest
zależna od wzorców, które wrastały się w mentalność
chińczyków przez tysiące lat. Są nimi konfucjańskie
wartości, które tak dobitnie zostały zawarte w cytacie na
początku. 

W czasach, w których żyjemy pojawia się na horyzoncie
widmo kilku konfliktów. A najpoważniejszym z nich może
okazać się konflikt o Tajwan. 
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Już teraz o tą niewielką wyspę rywalizują dwa największe
mocarstwa świata. Wspomniane wcześniej Chiny i USA.
Uwaga całego świata, jest skupiona na tym, czy dojdzie
tam do wojny, która może definitywnie zerwać ze starym
porządkiem, do którego przyzwyczailiśmy się przez
ostatnie 75 lat. Wyspa, jest kluczowa dla obu państw.
Dlaczego?

Generał Mc Arthur - dowódca sił USA na południowo-
zachodnim Pacyfiku nazwał Tajwan, jako największy
niezatapialny lotniskowiec na świecie. Te słowa, choć od
ich wypowiedzenia minęły już 72 lata, wciąż nie tracą na
znaczeniu. Tajwan, który silnie współpracuje wojskowo ze
stanami leży zaledwie 200 km od lini brzegowej Chin
kontynentalnych. To daje ogromną kontrolę w tej części
świata Amerykanom, nawet jeżeli na samej wyspie nie
znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Chiny, które
chciałyby mieć kontrolę nad wodami wokół siebie, aby
trzymać rękę nad swoim bezpieczeństwem nie mogą tego
osiągnąć. To co drażni też Chiny to fakt, że USA kupuje
duże ilości sprzętu Tajwanowi. Militaryzacja wyspy
powoduje, że będzie ona potencjalnie trudniejsza do
zdobycia, choć część analityków zwraca uwagę na mało
nowoczesne podejście władz wyspy do zakupów w tak
drogi sprzęt.

Prócz tych dwóch, jest jeszcze trzeci powód dla którego
kraj ma ogromne znaczenie dla anglosasów. Na Tajwanie
znajdują się fabryki półprzewodników. Największe z nich
znajdują się w rękach koncernu TSMC. Firma kontroluje aż
84% rynku chipów z najmniejszymi, najbardziej wydajnymi
obwodami. Opierają się na nich produkty i usługi
największych światowych marek technologicznych, jak np.
Apple w Ameryce czy Alibaba w Chinach. Produkują oni
również dla Japonii, Korei i Europy. 
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Technologie stworzone przez tamtejszych inżynierów są
najlepsze na świecie. To sprawia, że wyspa jest oczkiem                     
w głowie wielkich mocarstw. Komputery, elektryczne
pojazdy, smartfony, ale też satelity, radary czy sprzęt
wojskowy nie będzie mógł działać bez baterii, które                     
w większości produkuje firma z Tajwanu. Według raportu
japońskiej gazety Nikkei, mikrochipy z Tajwanu są
stosowane w amerykańskich myśliwcach F-35. To daje
wyspie ogromną przewagę, tworzy pole do negocjacji
własnego bezpieczeństwa oraz zniechęca przeciwników do
ataku z zewnątrz. 

Zniszczenie infrastruktury wyspy spowodowałby zastój                     
w produkcji strategicznych urządzeń, bez których
gospodarki świata , w tym Chiny i USA nie mogą
funkcjonować. To utrudnia znacząco chińską strategię
przejęcia wyspy, którą zapowiedział prezydent państwa
środka Xi Jinping podczas obchodów 70-lecia ChRL na
Placu Tiananmen w Pekinie. “Całkowite zjednoczenie
ojczyzny jest nieuniknionym trendem. To jest to co rozwija
nasze narodowe interesy i to do czego dążą wszyscy
chińczycy. Nikt i żadna siła tego nie powstrzyma!”
Świadomość władz w Pekinie, że atak ze strony Tajwanu
mógłby pogrążyć gospodarkę kraju powoduje, że kraj
dokonuje zwrotu w swojej polityce bezpieczeństwa. Wojna
na Ukrainie pokazała, że nikt nie jest gotowy do wojny.
Rosja dokonując ataku w lutym tego roku zburzyła
wszystkie miraże, które budowała na temat swojej potęgi,
co najmniej od 2000 roku, kiedy władzę na Kremlu przejął
Władimir Putin. Moskwa wystawiła się na ośmieszenie a jej
pozycja osłabła. Pekin nie chce powtórki z sytuacji. 
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Taipei wie o tym, dlatego też firma TSMC jest ściśle
powiązana z czynnikiem politycznym. Pokazuje to wizyta
Nancy Pelosi na wyspie w sierpniu tego roku. Spiker Izby
Reprezentantów USA spotkała się nie tylkoz prezydent
Tsai-ing Wen, ale również z dyrektorem naczelnym TSMC,
Markiem Liu, i jej charyzmatycznym założycielem,                     
91-letnim Morrisem Changiem. Jednym z tematów
przewodnich spotkania był problem utrzymania
łańcuchów dostaw w niepewnych czasach gospodarczych          
i pandemicznych zawirowań. To pokazuje, że amerykanom
szczególnie zależy by strategiczne produkty wytwarzane
przez tą firmę docierały do Ameryki. TSMC buduje fabrykę
kolejną fabrykę w USA, ale firma twierdzi, że wytwarzanie
półprzewodników w usa jest droższe i wymaga wsparcia
państwa. Podobne inwestycja budowana jest w Japonii,                     
a kolejnym miejscem rozważanym przez TSMC są Niemcy.

Działania Tajwanu potrafiły spowodować, że wielkie
mocarstwa muszą zabiegać o jej względy. Przez ostatnie
30 lat, mimo przesuwania się sympatii społecznych                     
w kierunku suwerenności, żaden kraj nie zdecydował się
na otwarty konflikt z nią. Dziś tylko 9% Tajwańczyków chce
faktycznego wchłonięcia kraju przez Chiny. Brutalna
pacyfikacja przez władze chińskie protestów                     
w Hongkongu, wojny na Ukrainie, a jeszcze wcześniej
kryzysu gospodarczego w 2008 roku, który zapoczątkowały
antychiński trend na wyspie. Jednak, względny spokój,
rozwijająca się gospodarka rynkowa i demokracja, to
zasługi łagodzenia wszelkich konfliktów przez dyplomatów
tajwańskich. Utrzymują oni zasadę “jednych Chin” - mimo,
że podważa ona niepodległość Tajwanu. A wszystko po to,
by móc dalej się rozwijać. 
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Jednak jest coś co trwale tą strategię naruszyło. Wizyta
Nancy Pelosi, a wcześniej pandemia koronawirusa, która
uruchomiła kryzys gospodarczy, rozpaliły rywalizację
dwóch największych mocarstw. Czasy globalizacji,
kosmopolityzmu i liberalizmu odchodzą, a na ich miejsce
w umysłach przywódców rodzi się pytanie, czy moje
państwo jest gotowe przetrwać możliwą wojnę? To
początek nowego myślenia o państwie i gospodarce
narodowej.

Ten manifest mógłby oznaczać, że Pekin nie zamierza
oglądać się na amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa
dla wyspy w przypadku gdyby Pekin ją zaatakował (1). Nie
jest to oczywiście do końca prawda. Partia Komunistyczna
wykazuje zniecierpliwienie brakiem pokory Tajwanu,
którego terytoria uznaje już jako własne. Dlatego też Pekin
tak jawnie manifestuje swoje zamiary. Pekin, nie od                     
2019 roku, ale co najmniej od 2012 roku, jeśli nie nawet od
1949 roku przygotowuje strategie zajęcia wyspy oraz szuka
pól konfliktu z amerykanami, na których mógłby odnieść
znacząca przewagę. Wszystko to, w opinii Chin, dla własnej
obrony. Świadomość władz w Pekinie, że atak ze strony
Tajwanu mógłby pogrążyć gospodarkę kraju powoduje, że
kraj dokonuje zwrotu w swojej polityce bezpieczeństwa.
Wojna na Ukrainie pokazała, że nikt nie jest gotowy do
wojny. Rosja dokonując ataku w lutym tego roku zburzyła
wszystkie miraże, które budowała na temat swojej potęgi,
co najmniej od 2000 roku, kiedy władzę na Kremlu przejął
Władimir Putin. Moskwa wystawiła się na ośmieszenie a jej
pozycja osłabła. 

(1) https://www.cnbc.com/2022/09/19/biden-says-us-forces-would-defend-taiwan-in-the-event-of-a-chinese-
invasion.html
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Pekin nie chce powtórki z sytuacji. Jednak wciąż pozostaje
pytanie, czy Tajwan ma argumenty, by odstraszyć Chiny
przed ewentualnym atakiem, bądź blokadą morską?
Odpowiedź brzmi: na rok 2022, tak. Ale czy to oznacza, że
Chiny nie liczą się z kosztami takiego ruchu? Wręcz
przeciwnie. Prawdopodobnie kierownictwo partii
zdecydowało się na tak jawne działania z powodu wiary                     
w możliwość przezwyciężenia oporu zwłaszcza sił
amerykańskich. To co jednak zniechęca twardogłowych                     
w kierownictwie partii, to nie groźba ze strony wyspy                     
a wojna na Ukrainie, która pokazała, że nikt nie jest gotowy
do wojny w tym momencie. Rosja dokonując ataku                     
w lutym tego roku zburzyła wszystkie miraże, które
budowała na temat swojej potęgi, co najmniej od                     
2000 roku, kiedy władzę na Kremlu przejął Władimir Putin.
Moskwa wystawiła się na ośmieszenie a jej pozycja osłabła.
To może być najbardziej przewrotny efekt konfliktu na
terytorium naszego wschodniego sąsiada. 


