
TARPTAUTINĖS POLITIKOS 
TENDENCIJŲ NAUJIENLAIŠKIS

“

„
• JAV PREZIDENTO 
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„(...) manau, kad nuolat
kintančiame pasaulyje atėjo
laikas sukurti naują
transatlantinę darbotvarkę,
atitinkančią šiandienos realijas.
Aš manau, kad būtent Europa
turėtų imtis iniciatyvos dirbti
kartu su naująja administracija
tose srityse, kurios galėtų
sustiprinti mūsų dvišalę ir
bendras daugiašales
partnerystes.“

Reaguodama į JAV prezidento
rinkimų rezultatus teigė Europos
Komisijos pirmininkė Ursula von
der Leyen.
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JAV PREZIDENTO RINKIMAI: 
LENKIJOS PERSPEKTYVA

JAV prezidento rinkimus laimėjus demokratų
kandidatui Joe Bidenui, vyksta svarstymai,
kokia bus šio išrinktojo prezidento politika
Rytų Europoje. Svarbiu klausimu išlieka ir tai,
kaip Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda bei
dešinioji vyriausybė sugebės rasti bendrus
dialogo taškus su demokratų prezidentu Joe
Bidenu, neseniai išreiškusiu kritiką Varšuvai
dėl LGBT ir kitų žmogaus teisių pažeidimų.

Visgi Lenkijos gynybos ir tarptautinių
santykių ekspertai teigia, kad didelio
strateginės reikšmės pokyčio santykiuose
neverta tikėtis. Smegenų centro PISM
direktorius, Sławomiras Dębskis teigia, kad
šiuo metu Vašingtono ir Varšuvos santykiai yra
geriausi, kokie yra buvę nuo Lenkijos
nepriklausomybės atkūrimo. Vašingtonas
puikiai supranta, kad Lenkija yra vienas
pagrindinių veikėjų, atgrasančių Rusiją NATO
rytų flange. Taip pat Lenkija yra ypač
vertinama JAV politinio elito dėl pagalbos
Vašingtonui stabdant Kinijos technologijų
plėtrą bei didinant regiono energetinę
nepriklausomybę.

OSW analitikė Justyna Gotkowska pabrėžia,
kad J. Bideno santykis su sąjungininkais ir
bendravimo metodai skirsis nuo D. Trumpo. J.
Bidenas savo rinkimų kampanijoje teigė, kad
burs draugiškas valstybes į koalicijas, derins
pozicijas ir atsakus į kylančias krizes,
diskutuodamas su sąjungininkais, taip
vengdamas vienašališkų veiksmų. D. Trumpo
administracijos metodai buvo kitokie – ši
administracija dažniau rinkosi ne daugiašalį, o
dvišalį formatą, pasirinkdama vieną
pagrindinę valstybę regione, kartu su ja
formavo politiką, taip didindama JAV įtaką.
Naujojoje administracijoje ypatingas dėmesys
bus skiriamas Prancūzijai ir Vokietijai, labiau
įtraukiant jas į politinį ir karinį NATO
stiprinimą, ypač rytiniame Aljanso flange.

J. Gotkowska teigia, kad JAV nesitraukia iš
Europos, o verčiau transformuoja savo buvimą
iš nuolatinio pajėgų dislokavimo į rotacinį. J.
Bideno administracija išlaikys šią strategiją, o
Lenkija išliks kaip vienas iš rotacinių pajėgų
centrų (apie tai daugiau skaitykite RESC
analitinėje apžvalgoje). Dar lapkričio mėn.
tuometis JAV gynybos sekretorius Markas
Esperis paskelbė apie galimybę perkelti dalį 2
kavalerijos pulko į Lenkiją (apie tūkstantį
karių).

Tačiau S. Dębskis teigia, kad Lenkija iš J.
Bideno administracijos gali sulaukti tam tikrų
„nuobaudų“. Jis atkreipia dėmesį į Baracko
Obamos administracijos veiksmus prieš
Lenkiją, kai Vašingtone buvo vengiama lenkų
diplomatų, paskutinę minutę atšaukiami
susitikimai su lenkų užsienio reikalų ministru,
panaikinti priešraketinės gynybos skydo
įrengimo planai. Anot S. Dębskio, toks B.
Obamos administracijos elgesys buvo bausmė
už glaudų bendradarbiavimą su prezidento
George’o W. Busho administracija, tad
neatmestina, jog J. Bideno elgesys galėtų būti
panašus.
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JAV IR KINIJA: KOKIA ŠIŲ 
SANTYKIŲ ATEITIS?

Diskusijos įrašas 

Š. m. rugsėjo 30 d. JAV smegenų centras 
Foreign Policy Research Institute rengė 
diskusiją tema „Kova dėl pranašumo: auganti 
įtampa su Kinija“ („A Fight to the Top: Rising
Tensions with China“). Joje kalbintas 
Jacquesas deLisle‘as, Foreign Policy
Research Institute Azijos programos vadovas. 
Jį kalbino Johnas Naglis, Foreign Policy
Research Institute nacionalinio saugumo 
programos vyr. analitikas.

Jacquesas deLisle‘as: JAV ekonominius
santykius su Kinija pradėjo sparčiau vystyti
dar praėjusio amžiaus 8 dešimtmetyje, ir jie
buvo gana geri. Kinija pradėjo atsiverti
pasauliui, jungtis prie tarptautinės ekonominės
sistemos, judėti rinkos ekonomikos link (ne
„į“, bet tik „link“), ir ji daugmaž priėmė tuo
metu egzistavusias taisykles. Tačiau nuo 2000-
ųjų prasidėjo problemos: manipuliavimas
valiuta, valstybės subsidijos šalies bendrovėms
(ypač naujųjų technologijų), rinkos protekcija
JAV įmonių atžvilgiu, Kinijos įmonių
favoritizavimas. Toks elgesys iš esmės erzino
Ameriką, nes kinai nepaisė PPO nuostatų,
tokių, kaip ekonominis liberalizmas bei
atvirumas. Tai buvo ypač ryšku po Xi Jinpingo
atėjimo į valdžią. Galiausiai tai tapo ir politine
problema JAV bei santykių tarp šių dviejų
valstybių pablogėjimo priežastimi.

Pastaraisiais metais Amerikoje išaugo ir
ekonominių problemų saugumizacija –
Huawei, TikTok, ZTE. Kinijos technologijų ir
socialinių tinklų įmonės kelia susirūpinimą
ekonominiu ir saugumo atžvilgiu – kokios
galimos 5G grėsmės, kokią informaciją iš
amerikiečių vartotojų galimai gauna Kinijos
įmonės? Kartu galime pamatyti, kad JAV rodo
mažiau entuziazmo palaikant atvirą
tarptautinės ekonomikos sistemą.

Tarkime, Donaldo Trumpo įvesti muitų
mokesčiai ar pasitraukimas iš Ramiojo
vandenyno partnerystės (TPP) rodo, jog
Amerika krypsta link ekonominio
nacionalizmo.

Dabar akivaizdu, kad JAV ir Kinija kuo toliau,
tuo labiau sieks būti viena nuo kitos
nepriklausomos ekonomiškai. Panašu, kad
ateityje turėsime dvi ekonomines stovyklas su
atskirais technologiniais centrais – 5G,
internetu ir pan. Ekonominė integracija ir buvo
tai, kas palaikė iš esmės normalius santykius
tarp šių dviejų valstybių.

Saugumo srityje taip pat apstu problemų.
Kinija tampa daug atkaklesnė – Pietų Kinijos
jūroje stato dirbtines salas ir jose rengia
karines bazes, auga nesutarimai su Japonija
dėl Senkakų salų Rytų Kinijos jūroje, auga
įtampa Taivane, Honkonge, Sindziango ir
Tibeto regionuose. Atgyja ir senesni
nesutarimai, pavyzdžiui, Kinijos ir Indijos
sienų klausimas. Be to, kinai didina savo
karinę galią, siekdami atbaidyti JAV nuo
kišimosi į Kinijos „artimąjį užsienį“. Gera
žinia JAV yra ta, kad regiono valstybės pačios
su baime žiūri į Kinijos veiksmus – tiek
Japonija, tiek Australija, tiek Indija (nekalbant
jau apie mažesnes valstybes) su skepticizmu ir
atsargumu stebi Kiniją.

Politinis / ideologinis aspektas remiasi
varžymusi dėl savo sistemos dominavimo
kitose pasaulio dalyse. Visos idėjos apie
Kinijos integraciją į liberaliosios demokratijos
sistemą yra žlugusios, o Xi Jinpingas garsiai
kalba apie kiniško modelio sklaidą regione ir
tai, kad pasaulis gali pasimokyti iš Kinijoje
veikiančio valdymo modelio. COVID-19 taip
pat svarbus veiksnys JAV ir Kinijos
santykiuose. JAV kaltina Kiniją autoritarizmu,
viruso protrūkio ir kilmės slėpimu, o Kinija
sako, kad amerikiečių neveiksnus politinis
modelis yra kaltas dėl viruso protrūkio
Amerikoje.

2020 m. lapkričio 12 d. NR. 19 3

https://www.youtube.com/watch?v=vrMdvlTrAvw&t=105s&ab_channel=ForeignPolicyResearchInstitute


Johnas Naglis: Ar galėtumėte plačiau
pakalbėti apie uigūrų situaciją Sindziango
provincijoje?

Jacquesas deLisle‘as: Situacija išlieka bloga.
Tai, ko gero, yra viena didžiausių žmogaus
teisių problemų, susilaukianti labai mažo
dėmesio. Ją galima pavadinti kultūriniu
genocidu. Netgi pačioje Kinijoje gana
liberalūs veikėjai ne itin kreipia dėmesį į
etninių mažumų problemas, todėl ir valstybės
viduje nėra spaudimo taisyti susidariusią
situaciją. Sakoma, kad situacija stabilizuojasi
ar netgi gerėja, tačiau nuotraukos iš palydovų
sako ką kita. Iš esmės matome, kaip bandoma
naikinti kalbą, kultūrą, fizinius objektus –
kapines, miestus, pačius žmones. Problemos
spręsti iš esmės neįmanoma dar labiau
neeskaluojant padėties, o to nedarys nė viena
prezidento administracija.

Johnas Naglis: Ar kas nors buria koaliciją
prieš Kiniją?

Jacquesas deLisle‘as: Iš dalies koalicija
galėtume pavadinti keturių valstybių –
Australijos, Japonijos, Indijos ir JAV – grupę,
vadinamą „Quad group“. Šiame
neformaliame formate jos, be kitų dalykų,
kalba ir apie Kinijos keliamus iššūkius. Tačiau
antikiniškos koalicijos kaip tokios šiuo metu
nėra, tam trūksta valios. Būtų galima kalbėti
apie didesnį sąjungininkų bendradarbiavimą ir
kolektyvius veiksmus darant spaudimą Kinijai,
kas pastaruosius ketverius metus JAV iš esmės
nebuvo daroma.

Johnas Naglis: Ar Joe Bideno pergalė
rinkimuose padėtų atstatyti suaižėjusius
santykius su sąjungininkais?

Jacquesas deLisle‘as: Manau, kad dauguma
draugiškų valstybių pastaruosius kelerius
metus buvo sulaikiusios kvapą, ir ne viskas, ką
jos galvoja ar ruošiasi daryti, buvo matoma. D.
Trumpo perrinkimo atveju gali būti, kad
nemaža dalis tos nematomos žalos pagaliau
pasimatys. Jeigu laimėtų Bidenas, didelė
tikimybė, kad sąjungininkai atleistų praeities
klaidas ir nesutarimus.

Johnas Naglis: Atrodo, kad Kinija prezidento
poste labiau norėtų matyti J. Bideną, nes jis
yra lengviau sukalbamas ir su juo lengviau
dirbti. Ar sutinkate su tokiu požiūriu?

Jacquesas deLisle‘as: Tie, kurie Kinijos ir
JAV santykius mato kaip nulinės sumos
žaidimą, labiau nori matyti Trumpą, nes su juo
Amerikos galia ir įtaka vis labiau silpnės. Tie,
kurie mano, kad pastarieji keleri metai buvo
blogi abiem valstybėms, nori matyti J. Bideną.
Tačiau iliuzijų, kad J. Bideno atėjimas į
valdžią smarkiai pagerintų santykius su Kinija,
nėra. Santykių nepagerintų, tačiau tikėtina,
kad jie būtų mažiau chaotiški – nebeliktų
pernelyg stipraus ideologinio elemento ir būtų
galima tikėtis daugiau bendradarbiavimo
svarbiose srityse.

Johnas Naglis: Papasakokite plačiau apie
Kinijos „Juostos ir kelio“ iniciatyvą ir Kinijos
įtaką regionui.

Jacquesas deLisle‘as: Iš esmės niekas nežino,
kas yra ta „Juostos ir kelio“ iniciatyva. Tai
skambus pavadinimas, platus užsienio
politikos užmojis, labai daug dalykų yra
sudėta į vieną. Anksčiau tai buvo tik
infrastruktūriniai projektai, tačiau dabar
matome, jog kuriamas savotiškas skaitmeninis
Šilko kelias. Šia iniciatyva buvo bandoma
sutvarkyti vidines Kinijos ekonomines
problemas, tokias, kaip perteklinė gamyba;
kuriami ekonominiai saitai su tam tikromis
valstybėmis, kuriose Kinija yra suinteresuota
plėtoti infrastruktūrą ir vystyti prekybą.
Stipresni ekonominiai saitai lemia ir
stipresnius politinius ryšius bei suteikia naujus
įtakos svertus. „Juostos ir kelio“ iniciatyva
didina Kinijos įtaką bei tenkina Pekino
ekonominius interesus.

Johnas Naglis: Kur yra Rusija šiuose JAV ir
Kinijos nesutarimuose?

Jacquesas deLisle‘as: Rusijos ir Kinijos
santykius pavadinčiau sugyvenimu dėl
patogumo. Yra tam tikrų sričių, kuriose jų
interesai sutampa, bet nemanau, kad
ilgalaikiuose jų planuose yra matomas glaudus
bendradarbiavimas – jos nebus ilgalaikės
draugės ar sąjungininkės. Šiuo metu Rusijos ir
Kinijos bendras interesas yra priešiškumas
JAV, tačiau ir čia matome skirtumų: Kinija
nori palaikyti esamą status quo, o Rusija – ne.
Taip pat Xi Jinpingas negalvoja, kad yra
„apsuptas“ Amerikos, kitaip nei Vladimiras
Putinas.
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