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Pagrindiniai akcentai:
 � 2022 m. II ketvirtyje pagrindinis Pekino dėmesys buvo nu-

kreiptas į vidaus problemų sprendimus ir pastangas stabi-
lizuoti nulinio COVID politikos veikiamą šalies ekonominę 
situaciją,  kurios  rodikliai  kol  kas  nedžiugina,  tačiau  rodo 
stabilizavimą. 

 � Nors COVID protrūkis Šanchajuje ir Pekine laikomas suval-
dytu, didelė įtampa ir nežinomybė visuomenėje išlieka, nes 
griežti suvaržymai bet kuriuo metu gali būti sugrąžinti. 

 � Reikšmingai padidėjęs Kinijos dėmesys Ramiojo vandenyno 
šalims ir su Saliamono Salomis pasirašyta saugumo sutar-
tis  rodo didėjančias Kinijos ambicijas  regione, kurios neiš-
vengiamai lems įnirtingas varžybas ir konfrontaciją su JAV.

 � Pietryčių  Azijos  regiono  šalys  nėra  itin  optimistiškos  dėl 
savo ekonominės situacijos,  tačiau atsigavimo po pande-
mijos ženklų yra. Šiais metais vyrauja gana santūrios pro-
gnozės, nulemtos ne tik karo Ukrainoje poveikio, bet ir ne-
džiuginančios  Kinijos  ekonominės  situacijos  ir  sutrikusių 
tiekimo grandinių.

Raigirdas Boruta –  
RESC Kinijos tyrimų progra-
mos asocijuotasis ekspertas, 
VU Tarptautinių santykių ir po-
litikos mokslų instituto dokto-
rantas. Lankašyro centriniame 
universitete (Jungtinė Kara-
lystė) įgijo Azijos ir Ramiojo 
vandenyno studijų bakalauro 
laipsnį (Kinijos studijų kryptis). 
2020 m. Sičuano universitete 
(Kinija) baigė tarptautinių san-
tykių magistro programą.



//2

Vidaus politika

COVID-19 protrūkio Kinijoje 
suvaldymas ir tebesitęsianti įtampa
Antrajame  šių metų  ketvirtyje  dėmesio  centre 
išliko COVID-19 situacija Kinijoje ir griežtos Pe-
kino koronaviruso valdymo politikos padariniai. 
Balandžio mėn. situacijai blogėjant ne tik Šan-
chajuje, bet ir kituose miestuose, Pekinas ėmėsi 
dar  griežtesnių  judėjimo  ribojimo  priemonių  – 
gegužės  11 d.  buvo  paskelbtas  pareiškimas, 
kad  bus  griežtai  ribojamas  dokumentų  išdavi-
mas nebūtinoms kelionėms į užsienį1. Vis dėlto 
praėjus dviem mėnesiams nuo griežtos Šancha-
jaus  izoliacijos  pradžios  situacija  reikšmingai 
pakito:  birželio  1 d.  didžioji  dalis  griežčiausių 
ribojimų  buvo  panaikinti  ir  gyventojai  pradėjo 
palaipsniui  grįžti  į  įprastą  gyvenimą.  Tą  dieną 
Šanchajuje buvo užfiksuota tik 13 naujų atvejų2, 
jų skaičiaus augimas  iki šiol  išlieka minimalus 
(pavyzdžiui, birželio 26 d. duomenimis, Šancha-
juje užfiksuota tik 11 naujų atvejų3). Tačiau šis 
esminis  situacijos  pasikeitimas  nereiškia,  jog 
Pekino nulinio COVID politika švelnės – visuo-
menės nuotaikos išlieka įtemptos, nerimas dėl 
naujo protrūkio ir suvaržymų grįžimo yra pagrįs-
tas.  Pavyzdžiui,  birželio  11 d.  gyvenimas  Šan-
chajuje  vėl  laikinai  sustojo,  kai miesto  valdžia 
inicijavo dar vieną masinį testavimą, užfiksavus 
naujų atvejų mažos rizikos zonoje. 

Situacija Pekine stabilizuojasi (birželio 13 d. Peki-
ne užfiksuoti 74 nauji susirgimai5, birželio 26 d. – 
tik 46), tačiau įtampa dėl protrūkių grėsmės išlie-
ka. Į bet kokius protrūkius reaguojama anksti  ir 
griežtomis priemonėmis. Neseniai protrūkis kilo 
viename Pekino bare – birželio 9–13 d. užregis-
truoti 257 užsikrėtimai, o viruso išplitimas, susi-
jęs su šiuo baru, užfiksuotas 15-oje miesto rajo-
nų7. Miesto valdžia jau sudarė specialią komisiją 
situacijai tirti, baro laukia dideli nemalonumai dėl 
netinkamo viruso valdymo8. 

Esant  net  nedidelio  masto  protrūkiams  elgia-
masi  itin  griežtai.  Tikėtina,  kad  ši  strategija 
išliks  nepakitusi  visus metus.  Laikini  suvaržy-
mai  įvedami ne  tik Šanchajuje  ir Pekine: birže-
lio 18 d. Kinijos  technologijų pramonės centre 
Šendžene  (Shenzhen)  dėl  vieno  patvirtinto 
vietinio COVID atvejo dalis rajonų buvo izoliuoti 
ir  pradėtas  masinis  gyventojų  testavimas. 
Nors  epidemiologinė  situacija  kontroliuojama, 
Šanchajuje ir Pekine vis dar neatšaukiama dalis 
prevencinių  priemonių,  pradinėse  mokyklose 
dar nevyksta mokymas klasėse. 

Ekonominė situacija  
ir nulinio COVID politikos padariniai
Sudėtingas  Kinijos  ekonomikos  atsigavimas 
sulaukia  daug  dėmesio:  sutrikusios  tiekimo 
grandinės,  karas  Ukrainoje  ir  griežta  COVID 

1 pav. Naujų susirgimų Šanchajuje pokytis. 

Šaltinis: Bloomberg, Shanghai Municipal Health Commission4
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valdymo politika  lėmė ekonomistų prognozes, 
kuriose  Kinijos  centrinės  valdžios  galimybės 
pasiekti  užsibrėžtą  5,5 %  BVP  augimo  tikslą 
vertinamos atsargiau. 

Kinijos ekonominius iššūkius ir nedžiuginančius 
rodiklius paveikė Pekino vykdoma COVID valdy-
mo politika. Kinijos nacionalinio statistikos biu-
ro balandžio mėn. duomenimis, šalies vartoto-
jams kainos augo 2,1 %, o gamintojams – 8 %10. 
Nedarbo lygis pakilo nežymiai – 0,3 % iki 6,1 %. 
Palyginti su praeitais metais, mažmeninės pre-
kybos  apimtis  reikšmingai  smuko  –  11,1 %. 
Didžiausią pandemijos valdymo politikos  įtaką 
jautė  automobilių  gamybos  sektorius,  jo  pre-
kybos apimtis sumažėjo 47,6 %. Vis dėlto nors 
COVID  politikos  poveikis  išlieka  pagrindinis 
spartesnio  ekonominio  atsigavimo  stabdys, 
ekonominiai rodikliai ima atsigauti ir, pasak Na-
cionalinio  statistikos  biuro,  Kinijos  ekonomika 
pradeda rodyti „atsigavimo ženklus“. 

Remiantis  EBPO  (Ekonominio  bendradarbiavi-
mo  ir  plėtros  organizacija)  atnaujinta  Kinijos 

2 pav. Nulinio COVID politikos poveikis šalies ekonomikai. 

Šaltinis: Anadolu Agency9

ekonomine prognoze, šiais metais prognozuoja-
mas mažesnis – 4,4 % – ekonomikos augimas, 
visų pirma dėl COVID protrūkio Pekine ir Šancha-
juje,  kurie  yra  pagrindiniai  Kinijos  ekonominiai 
varikliai11.  Birželio  mėn.  atnaujintoje  Pasaulio 
banko  rengiamoje  Kinijos  ekonominės  situaci-
jos apžvalgoje12 pažymima, jog, nepaisant daug 
žadančios metų  pradžios,  dėl  COVID protrūkio 
ir  griežtų  ribojimų  taikymo Kinijos  ekonomikai 
prognozuojamas  augimo  sulėtėjimas  iki  4,3 % 
(prognozė sumažinta 0,8 %). Apžvalgoje teigia-
ma, jog Kinijos ekonominio augimo veiksniai yra 
netolygūs, naujo protrūkio tikimybė išlieka gana 
didelė,  taip pat nėra aiškių ženklų, kad mažėtų 
įtampa  nekilnojamojo  turto  sektoriuje.  Visgi 
taip pat pažymima, kad jei pandemija bus visiš-
kai suvaldyta ir bus panaikinti visi suvaržymai, 
metinis augimas gali viršyti prognozes dėl pas-
taruoju  metu  patvirtintų  skatinamųjų  priemo-
nių. Kita vertus, išlieka pavojus, kad Kinija, kaip 
ir  anksčiau,  remsis  augimo  modeliu,  pagrįstu 
paskolomis  finansuojamų  nekilnojamojo  turto 
ir infrastruktūros sektorių plėtra.
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Kinijos ekonominei situacijai  išliekant sudėtin-
gai,  siekdama  nuraminti  tiek  visuomenę,  tiek 
investuotojus  dėl  šalies  ekonomikos  gyvybin-
gumo ir pademonstruoti dideles pastangas už-
tikrinti stabilumą, centrinė šalies valdžia ėmėsi 
aktyvesnio  vaidmens  ir  patvirtino  reikšmingą 
ekonominių  paskatų  paketą.  Kad  išsklaidytų 
niūrias prognozes, Kinijos premjeras gan netikė-
tai tapo ekonominio atsigavimo vedliu. Gegužės 
25 d.  Li  Kečiangas  (Li  Keqiang)  pirmininkavo 
aukšto lygio vaizdo konferencijoje dėl ekonomi-
nės situacijos13. Šis susitikimas įvyko Valstybės 
tarybai paskelbus 33 punktų ekonomikos stabi-
lizavimo  programą14.  Konferencijoje  Li  pripaži-
no, kad Kinijos ekonomika susiduria su dideliais 
iššūkiais. Sakydamas kalbą premjeras stengėsi 
realiai  nušviesti  situaciją  ir  pažymėjo,  jog  kai 
kuriais  aspektais  dabartinė  situacija  yra  netgi 
prastesnė nei 2020-aisiais. Centrinė valdžia jau 
ėmėsi konkrečių veiksmų: pavyzdžiui, gegužės 
pabaigoje  paskelbta15,  jog  skolinimosi  norma 
mažinama iki 4,45 % (t. y. sumažėja 0,15 %) vi-
liantis,  kad  tai  padės  atsigauti  nekilnojamojo 
turto  sektoriui  (tai  yra  didžiausias  normos  su-
mažinimas nuo 2019 m.).

Pozityvesni Pekino signalai 
technologijų sektoriui 
2021  m.  Kinijos  technologijų  sektorius  patyrė 
didelių  iššūkių,  susijusių  su  griežtomis  Kinijos 
komunistų partijos  (KKP) priemonėmis siekiant 
„užkirsti  kelią  monopolistiniam  elgesiui“.  Nau-
jomis  direktyvomis  Pekinas  pasiuntė  aukštųjų 
technologijų sektoriui aiškų perspėjimą: bendro-
vei „Alibaba“ buvo skirta rekordinė 2,8 mlrd. dole-
rių bauda, o „Meituan“ – 530 mln. dolerių bauda. 

Vis  dėlto  antrąjį  ketvirtį  pasirodė  pozityvesnių 
ženklų dėl galimai besikeičiančio Pekino požiū-
rio  į  didžiąsias Kinijos  technologijų bendroves. 
Gegužės 18 d. Kinijos liaudies politinė konsulta-
cinė konferencija surengė specialų simpoziumą 
dėl  tvaraus  ir sveiko skaitmeninės ekonomikos 
vystymosi. Kinijos vicepremjeras Liu He patiki-
no,  kad  valdžia  rems  sveiką  platformų  ekono-
mikos  ir privataus sektoriaus  raidą,  ir paragino 
įmones imtis konstruktyvaus vaidmens moksli-
nių  ir  technologinių  inovacijų  projektų  srityje16. 
Tai yra daug švelnesnis tonas, palyginti su prieš 

kelerius metus prasidėjusia Pekino atvira konf-
rontacija su technologijų sektoriumi17. Užsienio 
investuotojai  atidžiai  stebi Kinijos  technologijų 
milžinių veiklą ir santykį su centrine valdžia, tad 
pastaruoju metu tapęs pozityvesnis Kinijos ko-
munistų partijos tonas neliko nepastebėtas: „JP 
Morgan“ pakeitė septynių Kinijos interneto ben-
drovių akcijų reitingus, teigiamai įvertino sekto-
riaus perspektyvas ir potencialią finansinę nau-
dą  ilgalaikėje  perspektyvoje18.  Tai  reikšmingai 
skiriasi nuo kovo mėn. pranešimo, kuriame teig-
ta,  jog Kinijos technologijų sektorius yra „visiš-
kai neinvestuotinas“ ateinančius 6–12 mėn.19

Birželio  8 d.  Kinijos  nacionalinė  spaudos  ir  lei-
dinių  administracija  patvirtino  neįprastai  didelį 
skaičių naujų videožaidimų licencijų – šis žings-
nis  taip pat gali būti  traktuojamas kaip KKP re-
torikos technologijų bendrovių atžvilgiu švelnėji-
mas. Po šios naujienos Kinijos bendrovių akcijų 
vertė reikšmingai išaugo (pavyzdžiui, bendrovės 
„Alibaba“ akcijos JAV biržoje pakilo 12 %). Pavė-
žėjimo  paslaugas  teikiančios  bendrovės  „Didi“ 
akcijų vertė išaugo net 68 %, kai pasirodė žinia, 
kad  valstybinės  priežiūros  institucijos  baigs  ki-
bernetinio saugumo tyrimą ir  leis bendrovei pri-
imti naujų vartotojų registracijos paraiškas20. 

Vis dėlto nežinomybė ir nestabilumas sektoriu-
je  išlieka,  tad kol kas per anksti  teigti, kad val-
džios atstovai iš esmės keičia aštrią retoriką šio 
sektoriaus atžvilgiu. Pasirodžius gandų, jog po 
beveik 2 metų pertraukos bendrovės  „Alibaba“ 
antrinė įmonė „Ant Group“ gali sugrįžti prie pla-
nų teikti pirminį akcijų viešąjį siūlymą (IPO), ak-
cijų rinka sureagavo itin teigiamai, laikydama tai 
signalu, kad valdžios institucijos mažina spau-
dimą  technologijų  sektoriui.  Visgi  birželio  9 d. 
valstybinė  priežiūros  institucija  ir  „Ant  Group“ 
šiuos gandus paneigė  ir  akcijų  rinkos  reagavo 
žaibiškai: NASDAQ „Golden Dragon China“ akci-
jų indeksas smuko 6,8 %. E. komercijos platfor-
mų akcijos taip pat patyrė smūgį: „Alibaba Gro-
up Holding“ prarado 8 % vertės, JD.com akcijos 
smuko 7,6 %, „Pinduoduo“ – 9,6 %21. 

M. Bachelet vizitas Kinijoje  
ir nutekinti Sindziango policijos failai 
Gegužės  20 d.  JT  Vyriausiojo  žmogaus  teisių 
komisaro biuras pranešė, kad gegužės 23–28 d. 
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Kinijoje „Pekino kvietimu“ lankysis JT žmogaus 
teisių komisarė Michelle Bachelet22. Šis vizitas 
yra  reikšmingas: ne vienerius metus dėtos pa-
stangos organizuoti vizitą  į Kiniją susidurdavo 
su  iššūkiais,  jį  realizuoti  trukdė  ne  tik  COVID 
pandemija,  bet  ir  labai  griežtai  ribojama  vizito 
darbotvarkė,  ypač  susijusi  su  Sindziango  regi-
ono  aplankymu.  Tai  buvo  pirmas  JT  žmogaus 
teisių komisaro vizitas Kinijoje po 17 metų per-
traukos. Vizito metu planuota aplankyti Guang-
džou, Kašgaro ir Urumči miestus. 

Gegužės 24-ąją, praėjus vos dienai nuo M. Ba-
chelet  vizito  Kinijoje  pradžios,  viešumoje  pa-
sirodė  precedento  neturintis  didelės  apimties 
nutekintų  fotografijų  ir  dokumentų  rinkinys, 
pagarsėjęs  kaip  „Sindziango  policijos  failai“ 
(Xinjiang Police Files). 2017–2018 m. laikotarpio 
duomenys buvo nutekinti  iš  dviejų Sindziango 
apskričių  viešojo  saugumo  biurų  kompiuterių. 
Paviešinta  2800  sulaikytų  vietinių  gyventojų 
fotografijų,  konfidencialūs  vietinės  valdžios 
dokumentai,  pareiškimai,  vietinės  policijos  pa-
jėgų mokymų gairės23. Pasak ekspertų, abejoti 
šių  duomenų  autentiškumu  nėra  priežasčių24. 
Paskutinį kartą  reikšmingas su Sindziangu su-
sijusių  slaptų  dokumentų  ir  kitų  duomenų  nu-
tekinimas  buvo  įvykęs  2019  m.  (vadinamasis 
China Cables).  Dabartinis  informacijos  nuteki-
nimas tik dar labiau sustiprins Vakarų pasaulio 
kritiką Kinijos atžvilgiu, o paviešinti dokumentai 
leis  pagrįstai  atmesti  Pekino  naratyvą,  jog  ui-
gūrai  „savanoriškai  pasirenka  lankyti  edukaci-
nius centrus“. Šis duomenų nutekinimas leidžia 
susidaryti  aiškesnį  vaizdą  dėl  realaus  Pekino 
perauklėjimo centrų įgyvendinimo proceso25.

Pirminė  oficiali  Kinijos  reakcija  į  nutekintą  in-
formaciją buvo  trumpa: URM atstovas Vangas 
Venbinas (Wang Wenbin) tai pavadino „naujau-
siu  pavyzdžiu,  kaip  antikiniškos  jėgos  šmeižia 
Kiniją ir jos Sindziangą“26. O M. Bachelet vizitas 
susilaukė daug atgarsių ir kritikos. Vizito pabai-
goje surengtoje spaudos konferencijoje M. Ba-
chelet padaryti pareiškimai buvo vertinami ne-
vienareikšmiškai,  daugiausia  kritikos  sulaukė 
jos  kalboje  vyravęs oficialus Kinijos naratyvas 
(pavyzdžiui, „antiteroristinė operacija“ ir „deradi-
kalizacija Sindziange“). Vėliau komisarė atsklei-
dė  daugiau  vizito  detalių  ir  patikino,  kad  buvo 
tam tikrų apribojimų. M. Bachelet taip pat minė-

jo,  jog vizito Sindziange metu neturėjo galimy-
bės susitikti su sulaikytais uigūrais, buvo nuolat 
lydima Kinijos  valdžios  atstovų,  tačiau,  kaip  ir 
anksčiau, pabrėžė,  jog šis vizitas Kinijoje buvo 
ne  „tyrimas“,  o  galimybė  pasikalbėti  su  įvairių 
institucijų atstovais ir kitomis grupėmis27.

Užsienio politika

Boao forumas ir  
Globalaus saugumo iniciatyva
Boao Azijos  forumas – nuo 2001 m. vykstanti 
25 Azijos  šalių  inicijuota  kasmetinė aukšto  ly-
gio konferencija, rengiama Kinijos Boao mieste. 
Jos tikslas – pateikti pasauliui „Azijos požiūrį“ 
į pasaulines problemas  ir  iššūkius. Šiemet ba-
landžio 20–22 d. vyko hibridinio  formato susi-
tikimas,  kurio  metu  organizuota  daugiau  nei 
30 mažesnių formatų  įvairioms sritims aptarti. 
Tarp įvairių politikų, verslininkų, mokslo atstovų 
taip  pat  dalyvavo  Izraelio, Mongolijos,  Nepalo, 
Filipinų,  Kazachstano  ir  Laoso  šalių  lyderiai, 
per nuotolį  prisijungė TVF vykdomoji direktorė 
Kristalina  Georgieva.  Nors  šis  forumas  laiko-
mas prestižiniu, pastaraisiais metais  jis sulau-
kia  mažiau  pasaulio  žiniasklaidos  dėmesio. 
Visgi  šįmet  bene  daugiausia  dėmesio  sulaukė 
Si Dzinpingo (Xi Jinping) kalba, kurioje buvo pri-
statyta nauja Kinijos  idėja – Globalaus saugu-
mo iniciatyva (GSI)28. Tikėtina, kad ši kalba atei-
tyje bus minima kaip oficialios Kinijos užsienio 
politikos doktrinos pagrindas. 

Si Dzinpingas pristatė pagrindines naujosios vi-
zijos idėjas:

 � įsipareigoti  laikytis  bendros,  visapusiškos, 
bendradarbiavimu  pagrįstos  tvaraus  saugu-
mo  koncepcijos  ir  kartu  su  kitomis  šalimis 
siekti palaikyti pasaulyje taiką ir saugumą;

 � įsipareigoti  gerbti  visų  šalių  teritorinį  vienti-
sumą ir suverenitetą;

 � laikytis nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus 
principo;

 � gerbti  nepriklausomus  kitų  šalių  pasirinki-
mus, susijusius su vystymosi modeliu  ir so-
cialine sistema;

 � laikytis JT Chartijos principų;



//6

 � atsisakyti šaltojo karo mentaliteto;

 � priešintis vienašališkumui, grupių politikai  ir 
blokų konfrontacijai;

 � įsipareigoti rimtai atsižvelgti į visų šalių legi-
timius saugumo interesus.

Balandžio 21 d. Kinijos užsienio  reikalų minis-
terijos spaudos konferencijoje atstovas Vangas 
Venbinas  bandė  pateikti  papildomų  paaiškini-
mų dėl Globalaus saugumo iniciatyvos29:

 � ši iniciatyva yra atsakas į didėjančius saugu-
mo iššūkius pasaulyje;

 � tai – dar viena globali Kinijos iniciatyva ir aiš-
ki vizija dėl bendros žmonijos ateities saugu-
mo srityje;

 � GSI  apima  pagrindinę  koncepciją,  bazines 
gaires, svarbius principus,  ilgalaikius  tikslus 
siekiant palaikyti globalų saugumą;

 � GSI pagrįsta daugiašališkumu, tad ji yra atvi-
ra pasauliui ir prisijungti norinčioms šalims;

 � Kinija,  kaip  šios  iniciatyvos  iniciatorė,  imsis 
pirmų  veiksmų  įgyvendinimo  procese,  ben-
dradarbiaus su JT ir kitomis šalimis dalijantis 
idėjomis dėl iniciatyvos.

Globalaus saugumo  iniciatyva kartu  su Globa-
laus vystymosi iniciatyva (2021 m. Si Dzinpingo 
kreipimosi į JT GA metu inicijuota iniciatyva) kol 
kas lieka gana nekonkretūs pasiūlymai, kuriuo-
se  vyrauja  įprastinis  naratyvas  ir  oficialiuose 
pareiškimuose itin dažnai sutinkama retorika. 

Kinijos ir Saliamono Salų  
saugumo sutartis
Pastaruoju  metu  vis  didesnis  dėmesys  buvo 
skiriamas  tvirtėjantiems  Kinijos  ir  Saliamono 
Salų  ryšiams,  o  iki  tol  sklandę  gandai  dėl  po-
tencialaus  dvišalių  santykių  perkėlimo  į  naują 
lygį didžiąja dalimi pasitvirtino. Kovo 24 d. so-
cialinėse  medijose  buvo  nutekintas  saugumo 
sutarties tarp KLR ir Saliamono Salų juodraštis. 
Jis sukėlė  įvairių  reakcijų ne  tik  regione, bet  ir 
tarptautinėje  bendruomenėje.  Ši  informacija 
pasitvirtino – balandžio 19 d. Kinijos URM at-
stovas Vangas Venbinas patvirtino, kad susita-
rimas pasirašytas, tačiau patikino, jog jis „nėra 
nukreiptas prieš trečiąsias šalis“30. 

JAV  interesus  ir  didelį  dėmesį  Ramiojo  vande-
nyno  regionui  puikiai  atspindi  JAV  prezidento 
Dwighto  Eisenhowerio  apibūdinimas,  kad  Ra-
miojo  vandenyno  regionas  yra  lyg  „amerikiečių 
ežeras“. Iškart po naujienos apie saugumo susi-
tarimą balandžio 22 d. JAV išsiuntė aukšto lygio 
delegaciją,  vadovaujamą  JAV  nacionalinio  sau-
gumo tarybos koordinatoriaus Kurto Campbello 
ir  Valstybės  departamento  sekretoriaus  asis-
tento Danielio Kritenbriko. Delegacija  apsilankė 
Saliamono  Salų  sostinėje  Honiaroje.  Per  vizitą 
abi šalys patvirtino pasiryžimą stiprinti dvišalius 
santykius31. Pastaruoju metu JAV dėmesys šiai 
šaliai ir visam regionui yra reikšmingai padidėjęs: 
dar vasario mėn. JAV paskelbė planus atidaryti 
JAV ambasadą Honiaroje, o prezidentas Bidenas 
tapo pirmuoju JAV prezidentu, dalyvavusiu virtu-
aliame Ramiojo vandenyno salų forume (Pacific 
Island Forum) praėjusių metų rugpjūtį.

Nors  Saliamono  Salų  valdžia  patikino,  kad  Ki-
nijai nebus leista kurti karinės bazės, vietos in-
terpretacijomis  išlieka  itin daug, nes saugumo 
sutartis  yra  konfidenciali32.  Kinijos  ambicijos 
regione  ryškėja:  Pekinas  jau  sudaręs  karinio 
bendradarbiavimo susitarimus su Fidžiu, Papua 
Naująja  Gvinėja,  Tonga.  Vis  dėlto  susitarimas 
su Saliamono Salomis yra išskirtinis dėl to, kad 
potencialiai  leidžia  Kinijos  policijos  pajėgoms 
ar kariuomenei dislokuoti pajėgas šalyje,  jei  to 
paprašytų Honiara.

Kinijos užsienio reikalų  
ministro vizitas Pietų Ramiojo 
vandenyno šalyse
Oficialus  Kinijos  delegacijos,  vadovaujamos 
užsienio  reikalų  ministro  Vango  Yi  (Wang  Yi), 
vizitas  į  7 Pietų Ramiojo vandenyno šalis  (Sa-
liamono Salos, Kiribatis, Samoa, Fidžis, Tonga, 
Vanuatu, Papua Naujoji Gvinėja) buvo netikėtas 
ir sulaukė daug pasaulio žiniasklaidos dėmesio. 
Šio vizito metu taip pat surengti virtualūs susi-
tikimai  su Kuko Salomis, Niujė  ir Mikronezijos 
Federacinėmis Valstijomis,  o  Fidžyje  įvyko an-
trasis Kinijos ir Ramiojo vandenyno šalių užsie-
nio reikalų ministrų susitikimas.

Bendras  šalių  užsienio  ministrų  susitikimas 
Fidžyje  turėjo  tapti  Vango  Yi  vizito  kulminaci-
ja. Buvo tikimasi, kad per šį susitikimą regiono 
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šalys  pasirašys  svarbų  bendradarbiavimo  do-
kumentą. Nutekintas susitarimo  tarp Kinijos  ir 
regiono šalių dokumento  juodraštis  rodo34,  jog 
į  susitarimą  galėjo  būti  įtrauktas  bendradar-
biavimas saugumo, duomenų komunikacijos  ir 
kitose srityse. Taip pat siūlyta  įkurti  laisvosios 
prekybos zoną ir palaikyti veiksmus dėl klimato 
kaitos ir sveikatos apsaugos. 

Kinijos siekis pasirašyti ekonominio ir saugumo 
bendradarbiavimo  sutartį  su  regiono  šalimis 
sulaukė neigiamos dalies  regiono šalių  reakci-
jos.  Visgi,  nors  susitarimo  pasiekti  nepavyko, 
per Vango Yi vizitą pasirašyta nemažai dvišalių 
susitarimų  siekiant  stiprinti  bendradarbiavimą 
įvairiose srityse – nuo ekonominio diplomatinio 
bendradarbiavimo iki pirštų atspaudų laborato-
rijų steigimo.

Nors  planai  pasirašyti  susitarimą  su  regionu 
šį  kartą  žlugo,  Kinijos  ambicijos  regione  tikrai 
nemažės, daugiau dėmesio bus skiriama dvišalių 
santykių stiprinimui. Po diplomatinės nesėkmės 
Kinijos  URM  išleido  24  punktų  pareiškimą, 
kuriame Kinija  įsipareigoja visapusiškai plėtoti 
santykius su Ramiojo vandenyno šalimis35.

3 pav. Kinijos užsienio reikalų ministro Vango Yi vizitas Pietų Ramiojo vandenyno šalyse. 

Šaltinis: Nikkei33

Kinijos karinės galios  
ir ambicijų augimas
Išlieka didelė  įtampa Pietų  ir Rytų Kinijos  jūro-
se.  Neskaitant  pastaruoju  metu  padažnėjusių 
Kinijos oro pajėgų skrydžių Taivano sąsiauryje, 
gegužės 24 d. Kinija  ir Rusija vykdė bendrą 13 
valandų oro patruliavimą Japonijos ir Rytų Kini-
jos jūrose36, sukėlusį nerimą Japonijai ir kitoms 
regiono šalimis. Bene svarbiausias šio ketvirčio 
įvykis, susijęs su Kinijos karinės galios stiprini-
mu,  yra  trečiojo  lėktuvnešio  „Fujian“  (pavadin-
tas provincijos, esančios priešais Taivaną, var-
du), pagaminto išskirtinai vietiniais pajėgumais, 
kuris rodo reikšmingą Kinijos karinės pramonės 
progresą. Senesni Kinijos lėktuvnešiai buvo su-
kurti remiantis sovietų technologijomis37, tačiau 
naujasis  lėktuvnešis  jau gali būti  lygintinas su 
JAV „Nimitz“ ir „Ford“ klasių lėktuvnešiais.

Pekino  ambicijos,  pajėgumų  stiprinimas  ir  jų 
operacinių  veiksmų  zonos  išplėtimas  atsispin-
di  ir  plečiamoje  įstatymų bazėje. Birželio 14 d. 
KKP  Centrinės  karo  komisijos  pirmininkas  Si 
Dzinpingas pasirašė direktyvą dėl šalies kariuo-
menės  pajėgumų  išplėtimo,  suteikiančio  teisę 
ginkluotosioms pajėgoms ginti Kinijos interesus 
užsienyje. Ši  šešių  skyrių direktyva nėra  viešai 
prieinama,  tačiau  Kinijos  žiniasklaida  nurodo, 
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kad ji leis tinkamai įtvirtinti reikiamą teisinę bazę 
platesniam kariuomenės panaudojimui užsieny-
je taikos metu ir „apsaugoti šalies turtą ir palai-
kyti  nacionalinį  suverenitetą,  saugumą,  plėtros 
interesus  ir  regioninį  stabilumą“.  Šis  žingsnis 
neturėtų labai stebinti, ypač turint omenyje pas-
taruoju metu vis ryškėjančias Pekino ambicijas 
Ramiajame  vandenyne  ir  Pietų  Kinijos  jūroje. 
Pati  idėja  tarp Kinijos mokslininkų  sklandė  jau 
nuo pat Si Dzinpingo patekimo į valdžią 2013 m., 
tačiau jos realizavimas šiuo geopolitiškai įtemp-
tu laiku neabejotinai  lems papildomą trintį tarp 
Kinijos ir kitų regiono valstybių. 

Diskusijų dėl potencialių vietų naujoms Kinijos 
karinėms bazėms nemažėja. Pastaraisiais me-
tais  dėmesio  centre  atsidūrė  Kambodžos  Re-
amo  jūrų  bazė,  kurioje  potencialiai  galėtų  būti 
kuriama nauja Kinijos bazė. Birželio 8 d. vykusi 
ceremonija, kurioje dalyvavo Kambodžos gyny-
bos ministras  ir Kinijos ambasadorius Kambo-
džoje, buvo skirta šios  laivyno bazės renovaci-
jos  ir modernizacijos darbų pradžiai pažymėti. 
Įvykis užsienio šalių dėmesį patraukė dėl to, kad 
šiuos darbus vykdys Kinijos kompanijos. Nors 
tiek Kinijos,  tiek Kambodžos pusė griežtai nei-
gia gandus dėl  karinės bazės kūrimo38,  tačiau, 
turint  omenyje  strategiškai  svarbią  vietą  ir  po 
modernizacijos  išaugusias galimybes priimti  ir 
aptarnauti karinius laivus, tokia tikimybė išlieka.

Kinijos ir Rusijos santykiai bei 
ekonominis bendradarbiavimas
Pekino  pozicija  karo  Ukrainoje  atžvilgiu  reikš-
mingai nepakito, Kinijos bendrovės, besibaimin-
damos Vakarų sankcijų, veiklą Rusijoje vis dar 
vertina  atsargiai,  tačiau  dvišalė  prekyba  tarp 
Rusijos ir Kinijos vis labiau auga. 

Palyginti su 2021 m., Kinijos ir Rusijos prekyba 
per  pirmuosius  penkis  šių  metų  mėnesius  iš-
augo 28,9 %. Per šį  laikotarpį Kinijos  importas 
iš  Rusijos  padidėjo  46,5 %,  tačiau  eksportas  į 
Rusiją paaugo  tik 7,2 %39. Šiais metais Rusijai 
taip pat pavyko aplenkti Saudo Arabiją  ir  tapti 
didžiausia  naftos  tiekėja Kinijai40.  Birželio  15–
18 d.  vykusio  Sankt  Peterburgo  tarptautinio 
ekonomikos forumo (St. Petersburg International 
Economic Forum)  metu  tarp  Kinijos  ir  Rusijos 
pasirašyta  nauja  prekybos  sutartis,  apimanti 
energetikos  ir  maisto  sektorius41.  Kad  dviša-
lis  ekonominis  potencialas  reikšmingai  didėja, 

pastebima  ir  žvelgiant  į  bendrus  infrastruktū-
ros  projektus.  Birželio  10 d. atidarytas pirmas 
automobilių tiltas, jungiantis Rusijos Blagoveš-
čensko ir Kinijos Heihės miestus, o artimiausiu 
metu turėtų būti atidarytas ir pirmas geležinke-
lio  tiltas  per Amūro  upę,  leisiantis  reikšmingai 
sumažinti transportavimo tarp Rusijos ir Kinijos 
kaštus. Tai rodo gana ryškų Rusijos „posūkio į 
Rytus“  politikos  intensyvėjimą.  O  daug  santū-
resni Kinijos eksporto į Rusiją skaičiai susiję su 
karu Ukrainoje ir daug atsargesniu Kinijos vers-
lo sektoriaus elgesiu nerimaujant, kad reikšmin-
gai išaugęs eksportas Vakarų gali būti traktuo-
jamas kaip pagalbos Rusijai teikimas. 

Birželio 15 d. vykęs virtualus Si ir Putino pokal-
bis  turi  didelę  simbolinę  reikšmę –  jis  vyko Si 
Dzinpingo gimimo dieną,  tad norėta pabrėžti  ir 
asmeninį abiejų lyderių tarpusavio ryšį bei drau-
gystę (šiuo metu abiem lyderiams yra 69 metai). 
Tai – jau antras Kinijos ir Rusijos lyderių pokal-
bis nuo karo Ukrainoje pradžios. Nors būta kal-
bų  apie  intensyvų  Kinijos  ir  Ukrainos  valdžios 
derinimą dėl Si ir Zelenskio pokalbio, šis pokal-
bis vis dar neįvyko. 

Įdomu tai, kad po Rusijos ir Kinijos lyderių pokal-
bio  išleisti oficialūs Pekino  ir Kremliaus pareiš-
kimai  išsiskyrė  turiniu  ir  skirtingais  akcentais. 
Kremliaus pareiškime42 buvo siekiama pabrėžti 
itin artimą lyderių draugystę, o pabaigoje išskir-
tinai  pažymėta,  jog  „pokalbis  vyko  tradiciškai 
šiltoje  ir  draugiškoje  atmosferoje“.  Kremliaus 
pranešime  teigiama,  kad buvo  „kalbamasi apie 
tolesnę karinio ir gynybos bendradarbiavimo plė-
trą“, taip pat nurodoma, jog „Kinijos prezidentas 
pažymėjo  Rusijos  veiksmų  apsaugant  funda-
mentalius nacionalinius interesus legitimumą“.

Kinijos užsienio reikalų ministerijos publikuotas 
pranešimas buvo santūresnis, ypač Ukrainos te-
matika. Si Dzinpingas patikino, jog „Kinija yra pa-
sirengusi bendradarbiauti su Rusija, kad ir toliau 
remtų viena kitą siekdamos savo pagrindinių in-
teresų, susijusių su suverenitetu ir saugumu“43. 
Užsiminta apie „Ukrainos problemą“, bet apie ją 
kalbėta atsargiau ir aptakiau. Si Dzinpingas pa-
reiškė, kad „Kinija visada nepriklausomai vertino 
situaciją,  remdamasi  istoriniu  kontekstu  ir  pro-
blemos esme, aktyviai skatino taiką pasaulyje ir 
pasaulinės ekonominės tvarkos stabilumą“.
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Pietryčių Azijos šalių 
ekonominė situacija  
ir Kinijos įtaka regione
Pietryčių Azijos  regionas susiduria su didėjan-
čiais  iššūkiais,  kurie  didžiąja  dalimi  kyla  iš  in-
tensyvėjančios strateginės, ekonominės galios 
varžybų tarp Kinijos ir JAV. Didėjanti supervals-
tybių konfrontacija verčia Pietryčių Azijos šalis 
atsargiau laviruoti tarp abiejų pusių, neretai išsi-
skiriantys ASEAN šalių interesai ir sunkumai ieš-
kant konsensuso lemia atsargias ir dviprasmiš-
kas  pozicijas  įvairiais  klausimais  (pavyzdžiui, 
reakcija į karą Ukrainoje buvo netolygi ne tik dėl 
kai  kurių  šalių  glaudesnių  santykių  su  Rusija, 
bet ir dėl poreikio atsižvelgti į Kinijos poziciją). 
Didėjantis JAV ir Kinijos dėmesys regionui pasi-
reiškia įvairių formatų gausa: neseniai inicijuota 
Indijos ir Ramiojo vandenyno ekonominė struk-

Šalis Importo vertė (JAV dol.) Kinijos pozicija; % dalis JAV pozicija, % dalis
Vietnamas 270 mlrd. 1; 38,4 % 6; 3,77 %
Laosas 5,89 mlrd. 2; 24,1 % 10; 0,33 %
Mianmaras 26,1 mlrd. 1; 43,8 % 10; 1,46 %
Brunėjus 4,95 mlrd. 3; 10,9 % 7; 4,11 %
Filipinai 108 mlrd. 1; 31,9 % 4; 6,31 %
Kambodža 26 mlrd. 1; 31 % 12; 1,52 %
Malaizija 196 mlrd. 1; 26,2 % 3; 6,33 %
Indonezija 140 mlrd. 1; 29 % 5; 5,41 %
Tailandas 193 mlrd. 1; 26,4 % 3; 5,86 %
Singapūras 301 mlrd. 1; 18 % 3; 8,61 %

ASEAN šalių importo statistika pandeminiais metais (2020). Šaltinis: OEC data44

Šalis Eksporto vertė (JAV dol.) Kinijos pozicija, % dalis JAV pozicija, % dalis
Vietnamas 300 mlrd.  2; 16,5 % 1; 25,6 %
Laosas 6,25 mlrd. 2; 26,9 % 5; 1,67 %
Mianmaras 19,4 mlrd.  1; 27,7 % 5; 5,9 %
Brunėjus 7,13 mlrd. 2; 17,3 % 13; 1,02 %
Filipinai 79,5 mlrd. 1; 16,2 % 2; 13,5 %
Kambodža 28,7 mlrd. 5; 5,08 % 1; 25,2 %
Malaizija 266 mlrd. 1; 14,5 % 3; 12,7 %
Indonezija 178 mlrd.  1; 18,3 % 2; 11 %
Tailandas 243 mlrd. 2; 12,4 % 1; 14,5 %
Singapūras 281 mlrd. 1; 15,2 % 3; 9,81 %
ASEAN šalių eksporto statistika pandeminiais metais (2020). Šaltinis: OEC data

tūra  (Indo-Pacific Economic Framework –  IPEF), 
Regioninės  išsamios  ekonominės  partnerys-
tės  sutartis  (Regional Comprehensive Economic 
Partnership  –  RCEP),  Išsamus  ir  progresyvus 
Ramiojo  vandenyno  partnerystės  susitarimas 
(Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership  –  CPTPP),  ASEAN  ir 
Kinijos laisvosios prekybos zona (ASEAN-China 
Free Trade Area – ACFTA). 

Pietryčių  Azijos  šalių  ekonominis  bendradar-
biavimas  su Kinija  yra  ypač  glaudus. Nors  si-
tuacija  regione  nevienoda,  bendra  bendradar-
biavimo dinamika  ir  trajektorija  rodo,  jog dalis 
šalių  tampa vis  labiau priklausomos nuo Kini-
jos, ypač importo atžvilgiu. 2020 m. net 8-ioms 
iš  10-ies  ASEAN  šalių  Kinija  buvo  pagrindinė 
importo partnerė, o 5-ioms iš 10-ies šalių – pa-
grindinė eksporto rinka. 
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Turint  omenyje  reikšmingą  regiono  prekybos 
su Kinija apimtį, Pietryčių Azijos šalys yra  jau-
tresnės Kinijos ekonominėms  ir kitoms vidaus 
problemoms.  Kaip  teigiama  Pasaulio  banko 
analizėje45,  šiais  metais  Kinijos  ekonominės 
problemos, ypač nekilnojamojo turto sektoriuje, 
ir griežta Kinijos COVID valdymo politika  turės 
neigiamą poveikį  visam  regionui. Kinijos nekil-
nojamojo turto sektoriaus problemos, remiantis 
tyrime  atlikta  potencialaus  poveikio  regionui 
simuliacija,  gali  turėti  neigiamą  poveikį  regio-
no ekonomikoms – joms prognozuojamas apie 
0,3 % mažesnis augimas. 

Pietryčių Azijos regionas taip pat  junta Pekino 
nulinio  COVID  politikos  pasekmes,  susijusias 
su  tiekimo  grandinių  nestabilumu  ir  prekybos 
suvaržymais.  Šios  politikos  tęstinumas  ir  jos 
keliamos  ekonominės  problemos  (sumažėjusi 
paklausa, investicijos ir gamybos apimtis) regi-
ono  ekonomikas  paveiks  neigiamai.  Neigiamą 
įtaką  labiausiai pajus  į prekių eksportą  ir  turiz-
mą orientuotos mažos ekonomikos  (pvz.,  Lao-
sas, Mianmaras).

4 pav. Potencialus poveikis Rytų Azijos ir Ramio-
jo  vandenyno  regionų  šalių  ekonominiam  augi-
mui dėl Kinijos vidaus ekonominių problemų. 

Šaltinis: Oxford Economics, World Bank46

5 pav. Potencialus Pekino COVID politikos po-
veikis Rytų Azijos ir Ramiojo vandenyno regio-
nų šalių ekonominiam augimui. 

Šaltinis:47 Oxford Economics, World Bank

Nors  ekonomiškai  Kinija  yra  neabejotinai  pa-
grindinė  ASEAN  šalių  partnerė,  įdomu  tai,  kad 
politinės pastangos laviruoti tarp JAV ir Kinijos 
atsispindi ir visuomenės apklausose. ISEAS-Yu-
sof  Ishak  instituto  atliktas  tyrimas48  parodė, 
jog  ASEAN  šalių  visuomenės  JAV  vertina  pa-
lankiau,  tačiau  Kinija  reikšmingai  neatsilieka 
(JAV – 57 %, Kinija – 43 %). Kita vertus, atskirų 
šalių  rezultatai  itin skirtingi,  tai didžiąja dalimi 
paaiškina  ir  paties ASEAN bloko neveiksnumą 
bei  sunkumus  bendros  pozicijos  formavime 
(pavyzdžiui, Kambodžoje Kiniją  teigiamai verti-
na 81,5 %, Laose – 81,8 %, Brunėjuje – 64,2 % 
gyventojų,  o  JAV  didžiausią  palaikymą  turi 
Mianmare – 92 %, Filipinuose 83,5 %, Singapū-
re – 77,9 % gyventojų). 

Toliau apžvelgiama penkių ASEAN šalių (Tailan-
das, Vietnamas, Mianmaras, Kambodža, Malaizi-
ja) ekonominė situacija, esami iššūkiai ir naujau-
sia prieinama prekybos su Kinija statistika. Taip 
pat atkreipiamas dėmesys  į  tai,  kaip oficialiose 
ekonominėse ataskaitoje vertinama Kinijos CO-
VID valdymo politika ir karas Ukrainoje. Šios kon-
krečios šalys pasirinktos atsižvelgiant į skirtingą 
prekybos su Kinija dinamiką, politinius santykius 
ir skirtingus rinkų diversifikavimo lygius. 
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Tailandas
Nors 2022 m. pirmąjį ketvirtį Tailando ekonomi-
ka augo 2,2 % (palyginti su 1,8 % augimu praėju-
sį ketvirtį), teigiamas nuotaikas dėl spartėjančio 
popandeminio  atsigavimo  pakoregavo  Rusijos 
invazija Ukrainoje – dėl jos vartotojų pasitikėji-
mo ekonomine situacija indeksas sumažėjo iki 
37,3 %. Tailandui – valstybei,  itin priklausomai 
nuo  naftos  importo,  didelį  poveikį  daro  kylan-
čios  naftos  ir  jos  produktų  kainos.  Tai  didina 
infliaciją: atnaujintoje analizėje prognozuojama, 
jog 2022 m. infliacija kils iki 4,2–5,2 % (2021 m. 
siekė 1,2 %). Visgi,  Prekybos  ir  ekonominių  in-
deksų biuro duomenimis49, gegužės mėn. inflia-
cija jau pasiekė 7,1 % (didžiausia nuo 2008 m.), 
o maisto kainos padidėjo 8,18 %. Atsižvelgdama 
į reikšmingai pasikeitusią ekonominę situaciją, 
Tailando  nacionalinė  ekonominės  ir  socialinės 
plėtros taryba (National Economic and Social De-
velopment Council) sumažino 2022 m. ekonomi-
kos augimo prognozę iki 2,5–3,5 %.

Tailando nacionalinės ekonominės ir socialinės 
plėtros tarybos duomenimis50, eksportas į Kiniją 
per pirmąjį ketvirtį išaugo 4,2 % (2020 m. 11,3 % 
viso šalies eksporto buvo skirta Kinijai), o eks-
portas į Rusiją nukrito 6,6 %. Turizmo sektoriui 
trukdo atsigauti  itin sumažėjęs turistų  iš Rusi-
jos srautas  ir vis dar griežtai ribojamos turisti-
nės kelionės iš Kinijos. 

Remiantis oficialia Tailando ekonomine ataskai-
ta, Kinijos COVID valdymo politikos suvaržymai 
yra viena iš pagrindinių priežasčių, lėmusių su-
mažintą  ekonomikos  augimo  prognozę.  Atas-
kaitoje daug dėmesio skirta Kinijos pandemijos 
valdymo  strategijai,  reikšmingai  paveikusiai 
Tailando  gamybos  sektorių,  priklausomą  nuo 
įvairių komponentų ir žaliavų importo iš Kinijos. 
Be  to,  prognozuojama,  kad  gali  pradėti  trūkti 
buitinės  technikos  ir elektronikos prekių dėl  jų 
tiekimo grandinių priklausomybės nuo Kinijos51. 

Vietnamas
Per  2022  m.  pirmąjį  ketvirtį  Vietnamo  ekono-
mika augo 5,03 % (2021 m.  I ketv. – 4,72 %)52. 
Vietnamo  statistikos  biuro  pateiktoje  I  ketv. 
analizėje  akcentuojamas  itin  neigiamas  karo 
Ukrainoje  poveikis  šalies  ekonomikai  ir  įvairių 
prekių ir žaliavų kainų kilimas pasaulio rinkose, 
didinantis  gamybos  kainas.  Vietnamo  ekono-
mikai rodant ekonominio atsigavimo ženklus ir 
augant  gamybos  sektoriaus  žaliavų paklausai, 
pasiekti visišką ekonominį potencialą trukdo ky-
lančios energijos kainos. 

Tailando  importuojamų  produktų  statistika 
rodo, jog 7 iš 15 produktų grupių pagrindinė tie-
kėja yra Kinija. 

Šaltinis: National Economic and Social Develop-
ment Council
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Žvelgiant į 2022 m. sausio–gegužės mėn. statis-
tiką53, galima teigti, kad JAV išliko didžiausia Vie-
tnamo eksporto rinka (35,7 mlrd. dolerių), o Kini-
ja  tradiciškai buvo pagrindinė  importo partnerė 
(37,1 mlrd. dolerių). Šiais metais padidėjusi žalia-
vų paklausa ir kainos lėmė 2 % išaugusį prekybos 
su Kiniją deficitą (šiuo metu prekybos su Kinija 
deficitas siekia 18 mlrd. dolerių, o 2021 m. me-
tinis prekybos su Kinija deficitas augo net 53 % 
ir siekė 54 mlrd. dolerių54). Vis dėlto, palyginti su 
praeitų metų laikotarpiu, infliacija kilo tik 1,47 %, 
ją lėmė naftos ir degalų kainų didėjimas. 

Vietnamo ekonomikos atsigavimą ir ekonominį 
gyvybingumą  pandemijos  metu  galima  laikyti 
viena  iš  nedaugelio  sėkmės  istorijų  pasaulyje. 
Visgi  kelią  spartesniam Vietnamo ekonomikos 
augimui  gali  užkirsti Kinijos nulinio COVID po-
litika  ir  prekybos  nestabilumas.  Reikšmingą 
poveikį  šalies  atsigavimo  tempui  turės  didelė 
priklausomybė  nuo  žaliavų  importo  iš  Kinijos. 
Riboti  Kinijos  jūrų  uostų  krovos  pajėgumai  ir 
reikšmingi vėlavimai jau pradeda kenkti Vietna-
mo ekonomikos varikliui – gamybos sektoriui. 
Prognozuojama,  kad  šiais  metais  pagrindiniai 
iššūkiai Vietnamui bus nestabilios tiekimo gran-
dinės ir augančios žaliavų kainos. 

Mianmaras
Po  2021 m.  vasarį  įvykusio  karinio  per-
versmo  Mianmarą  valdo  karinė  chunta,  vis 
dar  nesėkmingai  bandanti  ištraukti  šalį  iš 
gilėjančios  ekonominės  krizės.  Mianmaro 
tarptautinė  izoliacija  lėmė  glaudesnį  režimo 
bendradarbiavimą  su  Kinija  ir  Rusija,  kurios 
neretai remia režimą tarptautinėse institucijose 
(pavyzdžiui, gegužės 27 d. JT Saugumo Tarybo-
je Kinija  ir Rusija  vetavo Jungtinės Karalystės 
parengtą pareiškimą dėl situacijos Mianmare55). 

Mianmarą  tebevaldant  kariniam  režimui,  gauti 
oficialios  informacijos  ir  statistikos  nelengva, 
nes dalis  valstybinių portalų  tiesiog neatnauji-
nami. Dėl oficialių ekonominių rodiklių trūkumo 
Pasaulio bankas (PB)56 skelbia tik apytikres eko-
nomines prognozes (2022 m. prognozė nebuvo 
paskelbta iki balandžio mėn.). Dėl perversmo ir 
COVID pandemijos šalį ištikusi ekonominė krizė 
lėmė  tai,  kad Mianmaras  yra  laikomas  labiau-
siai COVID pandemijos paveikta ir lėčiausiai at-

sigaunančia šalimi regione. Vis dėlto balandžio 
mėn. prognozėje PB numato Mianmarui 1 proc. 
BVP augimą. Nors tai vienas iš menkiausių augi-
mo rodiklių regione, prognozuojama, kad šalies 
ekonomika gali stabilizuotis (2021 m. ekonomi-
ka traukėsi 18 proc.). 

Po karinio perversmo Mianmaro bendradarbia-
vimas  su  Kinija  pastebimai  suaktyvėjo.  Toliau 
vystomas Kinijos ir Mianmaro ekonominis kori-
dorius, gegužės 23 d. inicijuota nauja Kinijos ir 
Mianmaro krovininių traukinių  linija  rodo reikš-
mingai  padidėjusį  Kinijos  dėmesį  šiai  šaliai57. 
Augant  Mianmaro  priklausomybei  nuo  Kinijos 
(Kinija  yra  pagrindinė  importo  ir  eksporto  par-
tnerė), Vakarai ima reikšti didesnį susirūpinimą 
dėl  Kinijos  interesų  šioje  šalyje,  ypač  siekiant 
užsitikrinti prieigą prie Indijos vandenyno. 

Kambodža
Nepaisant  ekonominių  problemų,  Kinijos  ak-
tyvumas  ir  entuziazmas  bendradarbiaujant  su 
Kambodža nepakito. Net ir pandemijos itin pa-
veiktais  2021 m.  Kinijos  investicijos  į  Kambo-
džą reikšmingai augo (67 %) ir sudarė 2,32 mlrd. 
dolerių. 

Nuo 2022 m. pradžios įsigalėjo dvišalis Kinijos 
ir Kambodžos  laisvosios prekybos susitarimas 
(CCFTA)  ir  Visapusė  regioninė  ekonominė par-
tnerystė  (RCEP).  Pirmojo  ketvirčio  statistika58 
rodo, kad šalis pradeda atsigauti po pandemijos: 
dvišalė Kinijos ir Kambodžos prekyba, palyginti 
su 2021 m. I ketv., augo 30,14 %. Visgi prekybos 
su Kinija dinamika atitinka bendrą dinamiką re-
gione: šalis tampa dar  labiau priklausoma nuo 
Kinijos  importo,  o  eksportas  į  Kiniją  yra  reikš-
mingai  mažesnis.  I ketv.  duomenys  rodo,  jog 
eksportas į Kiniją netgi traukėsi 2,5 % ir sudarė 
tik 333,5 mln. dolerių, o importas augo 36,1 % ir 
siekė 2,55 mlrd. dolerių. 

Susirūpinimas dėl Kinijos  ir Kambodžos preky-
bos deficito juntamas ir Kambodžos žiniasklai-
doje59. Reaguodamas į dvišalės prekybos su Ki-
nija deficitą, siekiantį 2,23 mlrd. dolerių (44,72 % 
augimas), Kambodžos prekybos  rūmų vicepre-
zidentas  Limas  Hengas  patikino,  kad  nuogąs-
tavimai  yra  nepagrįsti,  nes  didžiąją  daugumą 
Kinijos  importo  sudaro  žaliavos,  reikalingos 
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tarptautinėms  rinkoms  skirtų  produktų  gamy-
bai, o šalies eksportą į Kiniją daugiausia sudaro 
žemės ūkio produktai. Anot Hengo, pagrindinis 
didesnio eksporto į Kiniją stabdys – nepakanka-
mi gamybos pajėgumai ir Kinijos standartų ne-
atitinkanti  produktų  kokybė.  Visgi  Kambodžos 
ekonomikos prognozės išlieka pozityvios – Azi-
jos plėtros bankas60 prognozuoja, kad 2022 m. 
Kambodžos ekonomika augs 5,3 %. 

Malaizija
Malaizijos ekonomika 2022 m. I ketv. rodo itin ge-
rus ekonominius  rodiklius  (augimas siekė 5 %). 
Nors sulėtėjęs Kinijos augimas ir karas Ukrainoje 
2022 m. I ketv. apžvalgoje minimi kaip veiksniai, 
turėsiantys neigiamos įtakos daugeliui ekonomi-
kos sričių,  šie  iššūkiai  nėra sureikšminami. Pir-
minės  metinės  prognozės  buvo  pakoreguotos, 
tačiau, pasak Malaizijos banko (Bank Negara Ma-
laysia – BNM), dabartinė pakoreguota 5,3–6,3 % 
augimo prognozė parengta atsižvelgiant  į  tieki-
mo grandinių sutrikimus, karą Ukrainoje ir griežtą 
COVID politiką Kinijoje61. 

Malaizijos centrinis bankas pakėlė skolinimosi 
indeksus  ruošdamasis  kovai  su  infliacija62,  ta-
čiau bendras vartotojų kainų augimas šalyje yra 
mažiausias visoje Pietryčių Azijoje. Kinija išlie-
ka svarbiausia Malaizijos prekybos partnere, ši 
pozicija nesikeičia net 13 metų iš eilės. 2022 m. 
sausio–balandžio  mėn.  duomenimis,  dvišalė 
prekyba augo 17,5 %  (eksportas – 17,4 %,  im-
portas – 17,6 %)63. Dėl ne  itin žymaus deficito 
ir gana efektyviai diversifikuotų rinkų Malaizija 
santykius su Kinija ir jos galimą neigiamą povei-
kį šalies ekonomikai 2022 m. vertina teigiamai. 
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