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Wizyta Pelosi i chińskie ćwiczenia wojskowe

Był to pierwszy raz od 25 lat, kiedy amerykański polityk tak wysokiej rangi odwiedził wyspę.

Podczas 19-godzinnego pobytu Pelosi spotkała się z prezydent Tsai Ing-wen, lokalnymi

ustawodawcami i działaczami na rzecz praw człowieka. Obecność Pelosi na Tajwanie

wywoła zdecydowaną chińską reakcję. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej

Republiki Ludowej wydało oświadczenie, w którym oskarżono Stany o ingerencję w chińską

politykę wewnętrzną.

W następnych dniach po wizycie Pelosi, Chiny rozpoczęły serię ćwiczeń wojskowych w

sześciu strefach morskich otaczających Tajwan, podczas których zostało wystrzelonych

wiele rakiet w kierunku wód na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Po

wezwaniu chińskiego ambasadora, Qin Gang’a, do Białego Domu, Chiny poinformowały, że

kończą współpracę z USA w kluczowych kwestiach, w tym w sprawie kryzysu klimatycznego,

działań antynarkotykowych i rozmów wojskowych.

Dlaczego więc Pelosi pojechała? Była Spikerka Izby Reprezentantów USA jest zagorzałą

obrończynią Tajwanu i krytykiem łamania praw człowieka przez Chiny. Podczas wizyty

wskazała na globalną walkę między autokracją a demokracją. Dodatkowo pokazała, że

Stany Zjednoczone od dawna wspierają dojrzewanie tajwańskiej demokracji, a w interesie

Ameryki leży traktowanie Tajwanu jako cennego sojusznika. Stany Zjednoczone od dawna

prowadzą politykę &quot;strategicznej niejednoznaczności&quot; w stosunku do Tajwanu,

sprzedając

broń jego rządowi, a jednocześnie odmawiając podjęcia jakichkolwiek jawnych zobowiązań w

zakresie bezpieczeństwa. Zbrojenie Tajwanu pozostaje najlepszym sposobem pomocy.

Jednak podróż Pelosi spotkała się z mieszanym odzewem. Zarówno Prezydent Biden, jak i

naczelnicy wojskowi nie chcieli, żeby pojechała. Wielu ekspertów wskazuje, że tak naprawdę

nie było żadnego realnego celu jej podróży. Dodatkowo, podkreślano zły dobór czasu wizyty.

Najważniejszym priorytetem polityki zagranicznej administracji Bidena w tamtym czasie była

i nadal jest pomoc Ukrainie w pokonaniu Rosji, a konflikt na Tajwanie tylko utrudniłby

przekonanie Chin do ograniczenia wsparcia dla Rosji.
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Wybory lokalne oraz referendum

Kuomintang odniósł wielkie zwycięstwo w wyborach lokalnych na Tajwanie 26 listopada,

zdobywając 13 z 21 miast i stanów, w tym cztery z sześciu największych metropolii kraju.

Rządząca Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) zmniejszyła liczbę miejsc w samorządach

lokalnych z siedmiu do pięciu, co skłoniło prezydent Tsai Ing-wen do ogłoszenia rezygnacji z

funkcji przewodniczącej partii. 

Wyniki pokazują, że tajwański elektorat przesuwa poparcie w stronę KMT, partii postrzeganej

jako bardziej przychylnej Chinom. Choć może to oznaczać nowy etap w stosunkach między

Tajwanem a Chinami, postrzeganie tego jako kroku w kierunku zjednoczenia Chin jest dużym

błędem. Porażka DPP rzeczywiście była zdecydowana, ale towarzyszyć może temu

wydarzeniu silne uczucie “déjà vu”. W 2018 roku partia również osiągnęła kiepski wynik w

wyborach i również wtedy Tsai ustąpiła ze stanowiska przewodniczącej DPP. Ponadto, w

tamtym czasie notowania poparcia dla Tsai były na niskim poziomie. Chiny jednak źle

zinterpretowały wyniki i widziały w zwycięstwie KMT otwarcie drogi ku zjednoczeniu, ku

“jednym Chinom”. Wkrótce po tych wyborach, w styczniu 2019 roku, chiński prezydent Xi

Jinping stwierdził, że jest gotów użyć siły militarnej, aby zrealizować fundamentalny dla jego

kadencji cel w postaci zjednoczenia z Tajwanem. Choć Xi liczył na wywarcie presji na

administrację Tsai, komentarz ten okazał się całkowitym niewypałem. Tajwański elektorat

zdecydowanie zareagował na uwagi Xi, a poparcie dla Tsai i jej twardszego stanowiska wobec

Chin ponownie wzrosło. Tsai otrzymała dodatkowy impuls dla utrzymania poparcia wśród

społeczeństwa, gdy Tajwańczycy w negatywny sposób odnieśli się do polityki ChRL wobec

Hongkongu. Później, podczas pandemii COVID-19 wskaźniki aprobaty dla Tsai przekroczyły 50

procent.

Z pewnością Pekin pamięta tę lekcję. Jeśli i w tym roku źle zinterpretuje wyniki wyborów

lokalnych i będzie mówił o inwazji w celu zwiększenia presji na Tajwan, to po raz kolejny

skończy się to fiaskiem. Słowa i działania Chin w następstwie tych wyborów mogą dać pewien

użyteczny wgląd w stopień, w jakim Chiny rozumieją Tajwan. 

Poza wyborami, byliśmy również świadkami pierwszego w historii Tajwanu referendum w

sprawie poprawki do konstytucji, obniżającej wiek uprawniający do głosowania z 20 do 18 lat.

Referendum nie osiągnęło jednak progu potrzebnego do przyjęcia poprawki.
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Trzęsienia ziemi w Taitung

W dniach 17-18 września Chishang Township w powiecie Taitung nawiedziła seria trzęsień

ziemi, z których największe miały magnitudę 6,8 i 6,4. Co najmniej 164 osoby zostały ranne, a

jedna osoba zmarła w wyniku trzęsień, które uszkodziły również budynki i infrastrukturę w

całym regionie Hualien-Taitung.

Koniec kwarantanny na Tajwanie dla przyjeżdżających podróżnych

Po 936 dniach, 13 października Tajwan zakończył obowiązkową kwarantannę dla

przybywających podróżnych. Stanowiło to ważny krok dla kraju w stopniowym ponownym

otwarciu się na świat po pandemii COVID-19.

Skandal z plagiatami Lin Chih-chien

Były burmistrz Hsinchu Lin Chih-chien ogłosił 12 sierpnia, że wycofa się jako kandydat DPP

na burmistrza Taoyuan, zaledwie kilka dni po tym, jak okazało się, że w swojej pracy

magisterskiej splagiatował pracę innej osoby.

Poza możliwymi konsekwencjami politycznymi tego incydentu - DPP przegrała wybory na

burmistrza Hsinchu i Taoyuan - przypadek Lina był również symbolem sezonu wyborczego,

w którym oskarżenia o plagiat padały na kandydatów z całego politycznego spektrum.

Globalna ekspansja TSMC

W obliczu utrzymującego się globalnego niedoboru układów scalonych spowodowanego

pandemią COVID-19 oraz czynnikami geopolitycznymi, firma Taiwan Semiconductor

Manufacturing Co. (TSMC) rozszerzyła swój globalny zasięg w 2022 roku, kontynuując

budowę nowych zakładów w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

7 grudnia firma zorganizowała ceremonię instalacji urządzeń w zakładzie budowanym w

amerykańskim stanie Arizona, ogłaszając jednocześnie budowę drugiej fabryki w tym stanie,

co zwiększyło jej łączną wartość inwestycji do 40 mld dolarów.
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Warto tutaj wspomnieć, że aspekt ten jest ważnym elementem rywalizacji mocarstwowej

USA oraz ChRL. Amerykanie w październiku 2022 roku wydali zakaz sprzedaży chipów do

Chin, w których znajduje się amerykańskie oprogramowanie. Ponadto obywatele USA mają

zakaz pracowania dla niektórych chińskich firm w tym obszarze. W konsekwencji ChRL

wystąpiła do Światowej Organizacji Handlu z protestem przeciwko amerykańskim

rozwiązaniom, argumentując, że USA zależy na utrzymaniu znaczącej pozycji w zakresie

technologii oraz nauki, a w swojej aktywności dopuszczaj się nieczystych metod działania.

Głównym sojusznikiem USA w kampanii wymierzonej przeciwko chińskim chipom jest

właśnie Tajwan, będący największym producentem półprzewodników na świecie.

Podwyżki stóp procentowych

17 marca bank centralny Tajwanu podniósł podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktu

procentowego, co było pierwszą podwyżką od ponad 10 lat i największą korektą stóp

procentowych od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Bank centralny podniósł również stopy o 0,125 punktu procentowego podczas każdego z

trzech kolejnych kwartalnych spotkań, podnosząc benchmarkową stopę dyskontową do

poziomu 1,75%.
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Unia Europejska i ASEAN: Podobne wyzwania, różne oczekiwania

Zmiany klimatu, zawirowania w światowej gospodarce, rosnący protekcjonizm i widmo

kolejnych konfliktów wymagają od Unii Europejskiej i państw ASEAN’u większej współpracy.

Historyczny szczyt z końca 2022 roku przyniósł dużo obietnic, jednak pokazał też jak ciężko

wypracować spójność komunikacji w takim zróżnicowanym gronie. Relacje pomiędzy dwoma

blokami stają się coraz intensywniejsze, ale ich nawigacja będzie tylko trudniejsza.

Podczas zdalnego szczytu UE-ASEAN na szczeblu ministerialnym w 2020 roku wyniesiono

relacje między dwoma blokami do rangi strategicznej. Nie była to decyzja nieoczekiwana i

odkrywcza, ponieważ Unia miała już w Azji tego rodzaju deklaracje z Indiami, Chinami, Koreą

Południową czy Japonia, a ASEAN nadał wcześniej taki status jeszcze szerszej grupie państw.

Pierwsze miesiące pandemii Covid-19 uwypukliły jednak zagrożenia, jakie niesie ze sobą

rywalizacja sino-amerykańska dla obu wspólnot. Zarówno Unia Europejska, jak i ASEAN

zależne są od wolnego handlu i żadne z nich nie chce stać się aktorem ani sceną potyczki

między dwoma mocarstwami. Wspólny głos dwóch największych międzynarodowych bloków

gospodarczych miał się stać alternatywą dla rosnącego w siłę protekcjonizmu i przewodzić

światowemu handlu, jak również utrzymać europejskie wpływy w regionie w obliczu

powstającej w Azji strefy wolnego handlu RCEP (Regional Comprehensive Economic

Partnership).

Dwa lata później, w grudniu 2022, w 45. rocznicę ustanowienia relacji dyplomatycznych

między blokami doszło do pierwszego szczytu na najwyższym szczeblu z głowami wszystkim

państw poza Mjanmą. Obfitował on w obietnice i deklaracje o wspólnych celach. Strona

europejska ma przeznaczyć 10 miliardów euro do 2027 roku w ramach programu EU Global

Gateway w dotacjach i pożyczkach na inwestycje w energetykę, transport, cyfryzację i

promocję handlu w regionie regionu.Politycy dzielili poglądy na temat znaczenia otwartych

łańcuchów dostaw i multilateralizmu w zglobalizowanym świecie. 
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Kością niezgody z perspektywy Brukseli była jednak niechęć niektórych państw

Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej do krytyki rosyjskiej inwazji na Ukrainę

we wspólnym komunikacie. Komunistyczne Wietnam i Laos, a także Tajlandia już wcześniej

wstrzymywały się od głosu przy rezolucjach ONZ potępiających agresję Kremla. Brakuje

również wspólnej perspektywy w kwestii Tajwanu, gdzie większość państw, pomimo starań

Unii, nie chciała drażnić niepotrzebnie Chin, czy nawet w kwestii zagrożeń na Morzu

Południowochińskim, gdzie kraje regionu dzielą często sporne terytorialne. 

Obydwa bloki potrzebują jednak siebie nawzajem, nawet pomimo niezdolności do

wypracowania razem spójnych komunikatów. Obecnie są dla siebie trzecim po ChRL i USA

największym partnerem handlowym i pomimo zwolnienia w światowej gospodarce obrót

między nimi wzrósł z 2020 na 2021 o 14% i kontynuował trend w 2022. Unia swoimi

inwestycjami stara się zaoferować alternatywę dla chińskich projektów Pasa i Szlaku oraz nie

dopuścić do zbyt dużej dominacji Pekinu w regionie, nadzorując transformację energetyczną i

cyfrową państw Stowarzyszenia. Sam ASEAN natomiast potrzebuje zaangażowania przez tak

potężny podmiotem, jakim jest Unia, do legitymizacji swojej jednolitości, która przeżywa

obecnie kryzys oraz liczy na dostęp do europejskiego rynku i kapitału. Bloki zwiększają

również współpracę pozagospodarczą intensyfikując komunikację w tematach

bezpieczeństwa, czy wymian międzyludzkich.

Wyzwania polityczne 2023

Europejczycy mają duże nadzieje wobec indonezyjskiej prezydencji w 2023, pierwszej od lat

demokracji, która staje na czele Stowarzyszenia. Prezydent Joko Wido jako gospodarz szczytu

G20 w 2022 uwiarygodnił się jako godny zaufania partner, mediując zarówno między Rosją i

Ukrainą, jak i USA a Chinami. Jakarta orędowała wcześniej zwiększeniu roli ASEAN’u jako

jednego bloku na arenie międzynarodowej i zintensyfikowaniu presji na juncie wojskowej w

Mjanmie. Problem w tym, że Stowarzyszenie nie dysponuje wystarczającymi formami

nacisku, a brak progresu w rozwiązaniu kryzysu może podciąć skrzydła dalszym ambicjom i

utrudnić reelekcję Jokowiego w 2024. Również Unia Europejska wyczerpała już swoje

możliwości sankcyjne wobec wojskowych z Naypyidaw i wśród dyplomatów nie widać

pomysłów na dalsze działania, które nie uderzyłyby pośrednio w ludność birmańską.

Członkostwo Mjanmy nie jest jednak jedynym problemem dla ujednolicenia multilateralnych

relacji. W rozpoczynającym się roku odbędą się wybory w Kambodży i Tajlandii, które

prawdopodobnie odbiegać będą od standardów unijnych. 
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W swojej strategii dla Indo-Pacyfiku UE kładzie nacisk na promocję praw człowieka i

demokracji. Brak reakcji Brukseli zakwestionowałby fundamenty polityki unijnej w regionie, a

z kolei zbyt krytyczne działania storpedują starania do dalszego rozwoju relacji, które od

dwóch lat idą coraz bardziej do przodu. Obok Filipin to właśnie z Tajlandią UE prowadzi

najbardziej zaawansowane rozmowy na temat umowy o wolnym handlu, więc to

wydarzeniom w tym kraju warto się przyglądać w 2023.

Zarzewia protekcjonizmu

Wcześniej Unia Europejska podpisała takie umowy z Singapurem (2017) i z Wietnamem

(2020). Brukseli nie przeszkadzał w drugim przypadku fakt, że jest to państwo komunistyczne,

stąd coraz częstsze głosy wśród azjatyckich dyplomatów o podwójnych standardach UE. Te

widoczne są również w sporach handlowych. Pod koniec 2020 roku Światowa Organizacja

Handlu (WHO) na wniosek Unii orzekła przeciwko Indonezji w kwestii zakazu eksportu niklu.

Jakarta chciała w ten sposób zmusić zagranicznych inwestorów do produkcji

zaawansowanych komponentów potrzebnych m.in. do produkcji aut elektrycznych w kraju,

co przyczyniłoby się do zatrzymania większej części łańcucha wartości Wkrótce WHO ma

również orzec w sprawie unijnych restrykcji dotyczących oleju palmowego. Według

odpowiadających łącznie za 85% światowej produkcji Indonezji i Malezji, są to działania

protekcjonistyczne mające na celu wsparcie europejskich wytwórców. Unia jawi się często

jako niegodny zaufania partner, narzucając coraz to nowe wymogi jakościowe, by ostatecznie

praktycznie całkowicie zatrzymać import. 

Podobne kontrowersje budzi polityka Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma

ogromne wymagania środowiskowe w związku z Green Deal. Odmowa udzielenia środków

na niektóre projekty zmusza państwa Stowarzyszenia do szukania kapitału gdzie indziej, na

przykład w Chinach, a tymczasem Europejczycy w obliczu wojny bez skrupułów skupują

węglowodory z Indonezji czy Malezji, trafiające wcześniej do krajów regionu, uwalniając przy

tym do atmosfery kolejne tony gazów cieplarnianych i rozszerzając kryzys energetyczny poza

Europę. Chociaż wśród polityków wciąż jest dużo sympatii, to przy kolejnych tego typu

nieporozumieniach paradoksalnie oba bloki starające się mówić jednym głosem o otwartości

handlu mogą uwikłać się ostatecznie w potyczki protekcjonistyczne. 
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Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, na grudniowym szczycie mówiła

o kontynuowaniu negocjacji nad kolejnymi umowami o wolnym handlu i obiecywała dążenie

do osiągnięcia ostatecznie wymarzonego przez wielu regionalnego porozumienia pomiędzy

dwoma blokami. Takie jest jednak niemożliwe dopóki obowiązują jakiekolwiek sankcje na

któreś z państw członkowskich. Pojedyncze spory nie powinny jednak rzutować na całokształt

relacji UE-ASEAN, stąd można się spodziewać kontynuacji prac nad porozumieniami

bilateralnymi przy jednoczesnym utrzymaniu komunikacji politycznej na najwyższym szczeblu

z blokiem jako całością, licząc, że kolejne umowy zaangażują następne kraje do

wystarczających reform. 
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Stany Zjednoczone i Chiny to dwie największe gospodarki o łącznym PKB wynoszącym ponad

30 bilionów dolarów. Niekwestionowanie są to kraje, które mają największy wpływ na

geopolitykę i wspomnianą wcześniej światową gospodarkę. Niestety zamiast współpracy w

celu budowy lepszego świata, obserwujemy coraz śmielsze ruchy Chin, których konsekwencją

są spięcia z globalnym hegemonem, którym wciąż pozostaje USA. 

Po latach ciężkiej pracy, ciągłego rozwoju i zdobywania wiedzy Chiny stały się drugą

największą gospodarką na Świecie. O inicjatywie „Belt and Road” słyszeli już wszyscy. Dzięki

swojej pozycji, a przede wszystkim dzięki pieniądzom zdobywają coraz większe wpływy.

Najbardziej widoczne jest to na przypadkach biednych krajów afrykańskich, takich jak Zambia

czy Dżibuti, których dług wobec Chin przekracza 20% ich PKB. Kolejnym dobrym przykładem

jest Sri Lanka, która, wobec niemożności spłacenia swoich długów, była zmuszona

wypożyczyć Chinom port Hambantota na 99 lat. Dla przypomnienia – został on wcześniej

wybudowany za pieniądze z Pekinu. 

40 lat temu raczej nikt nie przewidywał tak gwałtownego rozwoju ekonomicznego Chin,

którego byliśmy świadkami. Wtedy był to kraj, który tak naprawdę zaczynał się rozwijać i

wchodzić na ścieżkę szybkiego wzrostu. Po latach przywództwa Mao Zedonga i ciemiężenia

narodu takimi projektami jak Wielki Skok czy Rewolucja Kulturalna, nastąpiło tak zwane

„Otwarcie na Świat”. Do kraju oferującego tanią i dobrze zorganizowaną siłę roboczą zaczął

napływać kapitał zagraniczny. Przede wszystkim do specjalnie wydzielonych stref

ekonomicznych takich jak Shenzhen czy Xiamen, które zapewniały inwestorom jeszcze

większe zyski. 

Na coraz odważniejsze i zdecydowane ruchy Państwa Środka od kilku lat zaczynają reagować

Stany Zjednoczone. Początkiem poważnych spięć natury ekonomicznej było wydanie w 2018

roku przez prezydenta Trumpa aktu zakazującego używania telefonów Huawei oraz ZTE przez

osoby związane z rządem.
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Kontynuacją tego działania był zakaz współpracy z Huawei-em i firmami zależnymi wydany w

maju 2019. Niemal od razu wiele amerykańskich firm zaprzestało współpracy z wyżej

wymienioną firmą. Huawei przekonał się na własnej skórze, jak dotkliwe mogą być sankcje ze

strony USA. W ciągu 2 lat stracił miliony użytkowników, a jego udział w rynku smartfonów -

nawet na rodzimym rynku - spadł z prawie 40 mln do zaledwie 5 mln (telefonów sprzedanych

co kwartał).

W ostatnim czasie największym echem odbiły się sankcje USA skierowane na chiński

przemysł półprzewodników. Mogłoby się wydawać, że to nic szczególnego. W końcu sankcje

dotyczą tak naprawdę tylko jednej gałęzi sektora IT, a nie całej gospodarki. Jednak jest to

technologia kluczowa - i to w praktycznie każdym obszarze naszego życia. Od telefonów i

komputerów zaczynając, na samochodach, pralkach i zmywarkach kończąc. Bez

półprzewodników nasze urządzenia elektroniczne po prostu by nie działały. 

Nie oznacza to jednak, że teraz Chiny nie będą w stanie wyprodukować podstawowych

urządzeń RTV i AGD. Państwo Środka posiada zdolności produkcyjne procesorów, jednak jest

to technologia przestarzała. Różnica w rozwoju między liderami tego rynku, takimi jak TSMC

czy Samsung a chińskimi firmami wynosi ok. 10 lat. W przemyśle półprzewodników oznacza

to przepaść. Dlatego w tym przypadku blokady i sankcje dotyczą przede wszystkim

najbardziej zaawansowanych technologii. Oficjalnym powodem tych działań jest ograniczenie

rozwoju chińskiej armii oraz sektora odpowiedzialnego za rozwój sztucznej inteligencji, ale

możemy być pewni, że będzie miało to wpływ również na inne składowe chińskiej gospodarki.

Co ciekawe, świat zachodni nie jest w kwestii sankcji jednomyślny. Chiny to ogromny rynek

zbytu, na którym firmy takie jak NVIDIA czy holenderski ASML generowały lwie części swoich

zysków. Teraz mają zaprzestać współpracy z Chińską Republiką Ludową, a w zamian nie

otrzymują praktycznie nic. Z tego względu japońskie firmy wyrażają swoje obawy odnośnie

do sankcji, a szef ASML, Peter Wennink, wprost powiedział, że to zły pomysł. Nawet kilka

amerykańskich firm wypowiadało się w podobnym tonie. Nie można się im dziwić. NVIDIA w

samych Chinach generowała ostatnimi czasy 20 mld dolarów przychodu, co stanowiło 26% jej

światowego przychodu.

Co więcej, Chiny straciły dostęp nie tylko do technologii, ale również do wykwalifikowanej siły

roboczej. 5 dni po pierwszych restrykcjach USA wyprowadziło kolejny cios. Amerykańska

administracja nakazała wszystkim swoim obywatelom zerwanie współpracy z chińskimi

podmiotami zajmującymi się półprzewodnikami pod groźbą utraty obywatelstwa. 
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Efektem tego były masowe rezygnacje pracowników piastujących kluczowe stanowiska bądź

natychmiastowe transfery całych oddziałów poza Chiny. Przykładowo, w firmie Piotech 6 z 7

kluczowych dyrektorów ds. badań i rozwoju oraz prezes i dyrektor generalny to Amerykanie.

Wiele osób uważa, że to jeszcze poważniejszy cios niż sam zakaz importu, ponieważ rozwój

technologii będzie teraz zdecydowanie utrudniony.

Reasumując, w krótkim okresie Chiny bezprecedensowo ogromnie stracą, ale perspektywa

kilku czy kilkunastu lat nie jest już taka oczywista. Czy będą one w stanie nadrobić kilkuletnie

zaległości technologiczne? Wielu ekspertów uważa, że tak. W końcu rok do roku studia

inżynierskie w Chinach kończy 7 razy więcej osób niż w Stanach. Przy takiej przewadze

kapitału ludzkiego wydaje się wręcz nieuniknione, że prędzej czy później to Chiny staną się

liderem rozwoju technologicznego, a USA za pomocą sankcji jedynie ten rozwój przyspiesza. 
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O stowarzyszeniu: 
Forum Młodych Dyplomatów to ogólnopolskie stowarzyszenie zrzeszające
młodych ludzi zainteresowanych dyplomacją i stosunkami
międzynarodowymi. 
Naszą misją jest stwarzanie możliwości dla rozwoju studentów i
absolwentów, zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, którzy chcą
związać swoją przyszłość z pracą w międzynarodowym środowisku.
Działamy już od ponad 20 lat. Nasza organizacja liczy sobie ponad 200
członków, działających w 7 polskich miastach, którzy doskonalą swoje
umiejętności poprzez działanie w grupach językowych i regionalnych,
organizowanie spotkań z dyplomatami i ekspertami, dyskusje we własnym
gronie i z uznanymi specjalistami.

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do
czytania atrykułów i prasówek na naszej stronie internetowej -
www.diplomacy.pl
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