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Pristatome jau 20-ąjį naujienlaiškio
numerį. Taupome Jūsų laiką - RESC
naujienlaiškis skirtas aktualiausių įvykių
apžvalgai ir glaustiems tarptautinio lygio
ekspertų komentarams.

ŠIAME
NAUJIENLAIŠKYJE:

BALTARUSIJA: ekonominė
integracija su Rusija

ES PLĖTRA: dėl istorinių
nesutarimų prisijungti negalinti
Šiaurės Makedonija

„

SAVAITĖS CITATA
„Europos strateginės autonomijos
idėja žengia per toli, jei sukuria
iliuziją, kad Europa gali užtikrinti
savo
saugumą,
stabilumą
ir
klestėjimą be NATO ir Jungtinių
Valstijų.“

- teigė Vokietijos gynybos
ministrė
Annegret
KrampKarrenbauer kalboje studentams
Hamburgo
Helmut-Schmidt
universitete.
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BALTARUSIJA: EKONOMINĖ
INTEGRACIJA SU RUSIJA
Šių metų lapkričio 6 dieną vienas didžiausių
JAV analitinių centrų „Atlantic Council“
organizavo diskusiją „Palaikant Batką: Rusijos
ekonominė integracija
su Baltarusija“
(„Backing Batka: Russia’s strategic economic
integration with Belarus“); įrašą rasite čia.
Šiame naujienlaiškyje pateiksime šios
diskusijos įžanginių pasisakymų santrauką.
Diskusijoje dalyvavo:
•

J. E. Dirkas Schuebelis, Europos
Sąjungos ambasadorius Baltarusijoje;

•

Dr. Andersas Åslundas, vyr. analitikas
„Atlantic Council“ Eurazijos centre;

•

Dr. Katerina Bornukova, BEROC
ekonominių tyrimų centro akademinės
srities direktorė;

•

Dr. Aleksandras Chubrikas, IMP instituto
direktorius;

•

Prof. Vladislavas Inozemcevas, CSIS
tyrimų centro vyr. asocijuotas analitikas.

Diskusiją moderavo Johnas Edwardas
Herbstas, „Atlantic Council“ Eurazijos centro
direktorius.
Johnas Herbstas: Pirmiausia norėčiau
kreiptis į dr. Bornukovą. Galbūt galėtumėte
pasakyti, kokios šiuo metu yra ryškiausios
problemos,
kylančios
Baltarusijos
ekonomikai?

Katerina Bornukova: Žvelgdami į pastarųjų
10 metų Baltarusijos ekonomiką, mes matome
stagnaciją, kai vidutinis šalies ekonomikos

augimo procentas siekia vos apie 1,7 proc. Tai
matome dėl struktūrinių problemų, reformų ir
privatizacijos trūkumo. Dėl neefektyvios
ekonomikos augo šalies skola, kuri šiuo metu
siekia apie 35 proc. nuo bendrojo vidaus
produkto. Skola nėra didelė, tačiau bėdų kelia
tai, kad didžioji jos dalis yra užsienio valiuta.
Tai kelia sunkumų, kuriuos spręsti padeda
Rusija. Šiuo metu apie 50 proc. skolų yra
susiję su Rusija arba šios šalies fondais.
Baltarusijos ekonominė priklausomybė nuo
Rusijos dėl šalyje susidariusios padėties tapo
dar sudėtingesnė – pasitikėjimo stygius gali
lemti, kad stagnacija ilguoju laikotarpiu gali
virsti recesija. Žmonės nebepasitiki bankų
sektoriumi, masiškai atsiiminėja savo indėlius
ir keičia juos į dolerius. Tai taip pat apsunkina
Baltarusijos galimybes gauti lėšas iš
tarptautinių institucijų. Šiuo metu šalis
susiduria su problemomis surenkant pinigus
paskolų grąžinimui ir administravimui. Be
politinių pasikeitimų, šaliai gali padėti tik
Rusija.

Johnas Herbstas: Susitikimo Sočyje metu
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas
pažadėjo Aleksandrui Lukašenkai pagalbą tiek
privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje.
Kokia galėtų būti šios paramos vertė?
Vladislavas Inozemcevas: Aš abejoju Rusijos
kišimosi į Baltarusijos privatų sektorių
galimybėmis. Pirmiausia, viskas vyksta dviejų
valstybių santykių lygmenyje: Minsko
įsiskolinimas Maskvai, valstybinių įmonių
ryšiai. Tačiau dviejų valstybių santykiai
tarpvalstybiniu lygiu gali turėti ir stebinančių
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pasekmių. Net jeigu Baltarusijoje pasikeistų
politinė valdžia, šių šalių santykiai negalėtų
smarkiai keistis, nes jas saisto ypač artimi
ryšiai. Dėl to Rusija negali sau leisti prarasti
Baltarusijos. Ukraina niekada nebuvo jokio
Rusijos integracinio projekto dalis, tai yra
esminis skirtumas, lyginant šią šalį su
Baltarusija. Mano manymu, bet kuri kita
administracija Minske galėtų pasinaudoti
santykiais
su Rusija,
randant
naują
tarpvalstybinių santykių pusiausvyrą.
Taip pat, norėčiau paminėti, kad Rusijos
privačios investicijos Baltarusijoje nėra labai
žymios, nes dauguma jų nukreiptos į labai
konkrečius ekonomikos sektorius. Visgi,
nemaža dalis Rusijos didžiųjų įmonių yra
valstybinės, todėl geriausias kelias spausti
Baltarusiją yra per tarpvalstybinius santykius.
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investuoti į labai skirtingus sektorius.
Baltarusijos ekonomika yra valdoma valstybės
ir gerokai nuvertinta, nes niekad nežino, kiek
valstybinės įmonės galėtų būti vertos. Dėl to
rusai nesikiša tol, kol nėra galimybės dalyvauti
Baltarusijos privatizacijos procesuose. Jei
tokie kada nors įvyktų, dalis Rusijos verslų
mielai pasinaudotų tokia proga. Tačiau kol
valdžioje yra A. Lukašenka, vargu, ar galima
tikėtis privatizacijos.
Johnas Herbstas: Kaip baltarusiai žvelgia į
Rusijos privataus sektoriaus plėtrą savo šalyje,
jei tam atsirastų daugiau galimybių?
Dirkas Schuebelis: Baltarusiai nė vienu
klausimu nėra priešiški nei Rusijai, nei
Vakarams – jie yra labai atviri bet kokioms
investicijų galimybėms.

Johnas Herbstas: Grįžtant prie klausimo,
galbūt žinote, kur būtent pamatysime naujas
Rusijos investicijas?

Jonhas Herbstas: Kaip manote, ar yra
alternatyvų artimesnei ES ir Baltarusijos
kooperacijai už Rytų partnerystės ribų?

Vladislavas Inozemcevas: Jeigu jūs kalbate
apie privačias investicijas, Rusija gali

Dirkas Schuebelis: Visų pirma, mes
nesivaržome su Rusija, apie kurią kartais yra

2020 m. lapkričio 19 d.

kalbama. Mes nesame nulinės sumos žaidime
su Rusija. Maskva yra lyderė Baltarusijoje,
svarbi Minsko partnerė ir mes nesame pasiryžę
su tuo varžytis. Kita vertus, mes buvome
susidomėję galimybėmis stiprinti mūsų
bendradarbiavimą su Minsku ir per
pastaruosius 5 metus įvykdėme daug geros
valios
iniciatyvų
(nauji
finansiniai
instrumentai, pagalba stojant į Pasaulio
prekybos organizaciją).
Šiuo metu mes žvelgiame į naują situaciją,
kuri verčia mus iš naujo peržiūrėti mūsų
planus ir veiksmus. Vienintelė gera naujiena
dabartinės situacijos fone – neseniai atidaryta
Baltarusijos verslo asociacija, kuri turi padėti
mūsų verslininkams paprasčiau investuoti
Baltarusijoje.

Johnas
Herbstas:
Tebesitęsiančios
demonstracijos ir kartu, deja, besitęsiančios
represijos – ar jos turi įtakos Europos
Sąjungos bendravimui su Baltarusija?
Dirkas Schuebelis: Esate matę ne vieną mūsų
pareiškimą, taip pat Bendrija įvedė sankcijas
aukštiems šalies pareigūnams. Tai parodo
mūsų nepasitenkinimą tuo, kas vyksta, ypač
tuo, kas vyksta po rinkimų. Šiuo metu
suskaičiuojame lygiai 100 politinių kalinių ir
norėtume, kad rinkimai būtų pakartoti
skaidriai. Tai neabejotinai veikia mūsų požiūrį
į situaciją, tačiau mes tikimės, kad Lukašenka
ir šalies administracija taps sukalbami ir
nutrauks smurtą, paleis politinius kalinius, leis
įvykti skaidriems rinkimams bei užmegs laisvą
dialogą su opozicija. Ne dialogą kalėjime, kurį
matėme prieš porą savaičių.
Johnas Herbstas: Stebint A. Lukašenkos
veiksmus yra akivaizdu, kad Vakarų įmonių
galimybės šioje šalyje yra ribotos, todėl Rusija
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lieka vienintele alternatyva. Koks galėtų būti
baltarusių požiūris į privačias rusiško kapitalo
investicijas Baltarusijoje?
Aleksandras Chubrikas: Sunku pasakyti, ar
baltarusiai turi aiškią nuomonę apie Rusijos
verslo plėtrą šalyje, nes Baltarusijos ir Rusijos
santykiai suvokiami kaip tarpvalstybiniai.
Rusijos interesas yra ryškus, bet jis daugiausia
siejasi su tranzito klausimais, taip pat
strateginiais sektoriais, tokiais kaip naftos
perdirbimas ar telekomunikacijos. Šioje
vietoje nėra jokių specifiškų baltarusių
prieštaravimų tam.
Visgi, aš norėčiau ne visai sutikti su plačiai
pasklidusia nuomone, jog didžiąją dalį
Baltarusijos ekonomikos sudaro valstybinės
įmonės. Jeigu pažvelgtumėte į naujausius
(2019 metų) duomenis, pamatytumėte, kad
viešajame sektoriuje dirba apie 25 proc.
darbuotojų, valstybės įmonėse – trečdalis, o
privačiose – likę 45 proc. Per pastaruosius 10
metų privataus sektoriaus dalis augo labai
greitai, o valstybinio – traukėsi.
Mano manymu, jeigu įvyktų privatizacija,
Rusijos bendroves labiausiai domintų naftos
perdirbimo sektoriaus įmonės. Būtų savaime
suprantama parduoti šias įmones tiems, kurie
teikia žaliavas. Taip pat, aš nemanau, kad
Maskva spaus A. Lukašenką jas parduoti.
Sandėrius labai apsunkintų prezidento
Lukašenkos
legitimumo
klausimas.
Lukašenkai tebesant valdžioje, Rusijos
manevrai yra kiek apriboti.
Johnas Herbstas: Koks Jūsų požiūris į
Rusijos integracijos pasiūlymus?

Andersas Åslundas: Jau kitais metais vien
tarptautiniams įsipareigojimams įvykdyti
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Baltarusijai reiks 6 milijardų dolerių.
Susitikime Sočyje V. Putinas pasiūlė 1,5
milijardo, o tai nėra pakankama pinigų suma.
Vienu iš variantų galėtų būti Tarptautinis
valiutos fondas, tačiau pastarasis tikrai nesiims
jokių programų, valdžioje esant A.
Lukašenkai. Su fondu nedirbama daugiau nei
dešimtmetį, nes Lukašenka atsisako vykdyti
elementariausias reformas. Kiti užsienio
veikėjai taip pat nenori remti režimo.
Vienintelė viltis – privatus sektorius. Keturios
Baltarusijos naftos perdirbimo ir trąšų
kompanijos sudaro du trečdalius šalies
eksporto į Vakarus. Didžiausios Baltarusijos
trąšų kompanijos atitikmenį Rusijoje valdo
Dmitrijus Mazepinas, gimęs ir augęs
Baltarusijoje, vienas ryškiausių šias šalis
jungiančių
verslo
organizacijų
veidų.
Michailas Gutserijevas gali atlikti svarbų
vaidmenį privatizuojant Baltarusijos naftos
sektoriaus milžines. Jeigu Baltarusijai
nepavyktų gauti paskolų ar kitos paramos, šios
įmonės būtų vienos pagrindinių, siekiant
surinkti pinigus finansiniams įsipareigojimams
padengti.
Johnas Herbstas: Pone Inozemcevai, ar
sutinkate su tokiais pastebėjimais?
Vladislavas Inozemcevas: Sutinku, tačiau
kartu noriu pasakyti, kad Rusijos privačios
investicijos įprastai remiamos Rusijos
valstybinių bankų. Ir tai parodo labai
sudėtingus ryšius tarp politikos ir verslo.
Pavyzdžiui, vieno didžiausių šalies bankų
„Sberbank“ vadovas yra vienas įtakingiausių
Lukašenkos rėmėjų Maskvoje. Rusijos verslas,
vykdydamas labai dideles investicijas, veikia
su Rusijos valstybės ir jos institucijų žinia ir
palaikymu. Blogiausias scenarijus Baltarusijos
privatizacijai būtų šių įmonių akcijų iškeitimas
į skolų nurašymą. Visgi, aš nesakyčiau, kad
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Baltarusijos skola yra nepakeliamai didelė.
Netgi šalies valdomos įmonės, jei nebūtų
parduotos Rusijos investuotojams, galėtų būti
įvairiais būdais optimizuojamos, o jų veikla –
efektyvinama, galbūt netgi įtraukiant Vakarų
investuotojus ar vadybininkus.
Taigi, Baltarusijos ekonomikos situacijos aš
nelaikau tragiška, tačiau turi būti padaryta
nemažai darbų, kad jos ekonomika būtų
efektyvesnė. Rusija niekada neįdės tiek
pastangų tvarkant Baltarusijos ūkį, kiek jo
reikia.
Johnas Herbstas: Iš to, ką sakote, susidaro
įspūdis, kad verslininkai nori padaryti
paslaugą Kremliui ir nenori investuoti
Baltarusijoje?

Vladislavas Inozemcevas: Yra manančių, kad
investicijų aplinka Baltarusijoje yra geresnė
nei Rusijoje, tačiau abiejose valstybėse verslui
yra daug nežinomybės ir nepastovumo. Vargu,
ar Rusijos verslininkai, siekdami diversifikuoti
savo investicijas, investuos Baltarusijoje.
Anderso minėtų asmenų įmonės yra smarkiai
veikiamos
„Sberbanko“
suteikiamomis
paskolomis, kurias valdo valstybė. Taigi, jie
gali nebūti susidomėję pirkiniais Baltarusijoje,
tačiau jie gali būti priversti tai padaryti
užtikrinant Maskvos ekonominius interesus
Baltarusijoje.
Johnas Herbstas: Kreipiuosi į kolegas
baltarusius: ar jūs matote Rusiją kaip galimą
kapitalo šaltinį?
Aleksandras Chubrikas: Mano manymu, tol,
kol valdžioje lieka A. Lukašenka, nė vienos
šalies negalime laikyti potencialiu kapitalo
šaltiniu. Tarptautiniai skolinimosi šaltiniai
mums yra užverti. Rusija iš tiesų pasiūlė 0,5
milijardo dolerių ir didžioji dalis šių pinigų
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greičiausiai buvo panaudoti susimokant
„Gazpromui“. Politinė rizika yra milžiniška.
Katerina Bornukova: Politinė rizika yra
didelė. Neseniai „Gazprom“ priklausantis
„Belgazprombank“ bankas buvo nusavintas ir
mes kol kas nematome jokių pasekmių
Lukašenkai dėl tokių jo veiksmų. Ir bankas
nėra kažkas, ką gali paimti ir grąžinti po kurio
laiko, ypač dabar. Šiuo metu indėliai yra
prarasti, o tai reiškia, kad bankas nebėra vertas
tiek, kiek buvo. Taigi, stambios Rusijos
investicijos be politinių pokyčių yra vargiai
įmanomos. Jeigu politinė situacija pasikeis,
Rusija neabejotinai bus pagrindinė lyderė
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ekonominėse iniciatyvose.
Andersas Åslundas: Privačios investicijos į
Baltarusiją šiandien gali ateiti tik iš Rusijos –
joks Vakarų investuotojas šiandien nežengs į
Baltarusiją dėl pernelyg didelės rizikos.
Rusijos investuotojas taip pat žengs tik su
valstybės parama arba dėl valstybės spaudimo.
Kaip matome, į Baltarusiją investuoti ateitų
smarkiai į ne visai švarius verslo reikalus
pačioje Rusijoje įsisukę žmonės, kurie būtų
ištikimi Kremliui. Taigi, yra du pasirinkimai:
vakarų verslininkai su šiokiu tokiu teisės
viršenybės bagažu ir Rusijos verslininkai,
galintys
apsunkinti
verslo
aplinką
Baltarusijoje.
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ES PLĖTRA: DĖL ISTORINIŲ NESUTARIMŲ
PRISIJUNGTI NEGALINTI ŠIAURĖS
MAKEDONIJA
Tikimasi, kad ES reikalų ministrai antradienį
diskutuos dėl derybų su Šiaurės Makedonija
pradėjimo. Jei kuri nors šalis balsuoja prieš
derybų planą, stojimo derybos negali būti
oficialiai pradėtos. Šia sąlyga, panašu,
pasinaudoti bus pasiryžusi Bulgarija.
Šiaurės Makedonija visai neseniai pasistūmėjo
narystės Europos Sąjungos link, išsprendusi
ginčą su Graikija dėl istorinio šalies pavadinimo.
Dabar ši Balkanų valstybė turi spręsti ir antrą
istorinį rebusą, šįkart su Bulgarija.
1991 m. Bulgarija pripažino Makedonijos
valstybės, bet ne makedonų tapatybės ar
makedonų kalbos egzistavimą. Bulgarai
makedonų kalbą laiko bulgarų kalbos dialektu ir
todėl makedonus laiko bulgarais. Šis
nesutarimas jau ilgą laiką buvo politinėje abiejų
šalių nesutarimo darbotvarkėje, tačiau Šiaurės
Makedonijai priartėjus prie narystės ES, jis
suintensyvėjo. ES vadovai ragina Šiaurės
Makedoniją išspręsti dvišalius klausimus ir taip
atverti kelią kaimynystės sutarčiai su Bulgarija,
kuri yra privaloma siekiant narystės ES.
Bulgarijos valstybės pareigūnai taip pat ne kartą
viešai pareiškė, kad neradus sutarimo dėl

istorinių klausimų, ši šalis blokuos bet kokius
Šiaurės Makedonijos bandymus prisijungti prie
ES.
ES paskatinimas išspręsti istorinius ginčus su
Bulgarija buvo paminėtas ir paskutiniojo Vakarų
Balkanų aukščiausio lygio susitikimo tarp
regiono šalių ir ES lyderių pristatytoje Zagrebo
deklaracijoje.
Praėjusią savaitę Bulgarija paskelbė dėl istorinių
ir kultūrinių nesutarimų sieksianti pristabdyti
Šiaurės
Makedonijos
narystės
Europos
Sąjungoje derybas. Bulgarija nori, kad kaimynė
pripažintų, jog jos tauta ir kalba turi bulgariškas
šaknis, ir nori, kad Šiaurės Makedonija
nutrauktų antibulgarišką retoriką. Skopjė teigia,
kad jos tapatybė ir kalbos klausimai nėra atviri
diskusijoms.
Pastarasis klausimas kelia nemažai problemų ir
šiuo metu Europos Tarybai pirmininkaujančiai
Vokietijai. Vokietija viliasi, kad derybos su
Šiaurės Makedonija gali prasidėti šalies
pirmininkavimo laikotarpiu. Nepaisant to,
kaimyninėms Balkanų valstybėms vis dar
nepavysta rasti susitarimo.

