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KINIJOS IR VRE BENDRADARBIAVIMO  
FORMATO DEŠIMTMETIS

Prieš 10 metų, 2012 m. balandžio 26 d., Varšuvoje įvy-
ko pirmasis Kinijos ir 16 VRE (Vidurio ir Rytų Europos) 
šalių viršūnių susitikimas, kuriame buvo inicijuotas Ki-
nijos bendradarbiavimo su regionu formatas „16 + 1“. 
Nuolatinis formato sekretoriatas buvo įkurtas Kinijos 
užsienio reikalų ministerijoje. Susitikime tuometis Ki-
nijos premjeras Venas Dziabao (Wen Jiabao) pristatė 
dokumentą „Dvylika Kinijos priemonių draugiškam 
bendradarbiavimui su Vidurio ir Rytų Europos šalimis 
skatinti“1. Šis pareiškimas buvo sutiktas itin teigiamai 
ir entuziastingai. Daug vilčių teikė pareiškimo ekonomi-
nis aspektas, kurį sudarė tokie planai:
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 � specialios 10 mlrd. USD kredito 
linijos, per kurią būtų teikiamos len-
gvatinės paskolos bendradarbiavimo 
projektams infrastruktūros, aukštųjų 
technologijų, žaliosios ekonomikos 
srityse, sukūrimas;

 � aktyvaus bendradarbiavimo ska-
tinimas, siekiant, kad iki 2015 m. 
bendros prekybos apyvarta išaugtų 
100 mlrd. USD;

 � Kinijos ir VRE bendradarbiavimo ska-
tinimo investicinio fondo įkūrimas, 
numatant pirmame etape surinkti 
500 mln. dolerių.

Nenuostabu, kad tokia bendradarbiavimo pra-
džia sudarė itin teigiamą įspūdį. Praeitame de-
šimtmetyje tarp VRE šalių ir Vakarų Europos 
buvo susidariusi didelė ekonominė atskirtis, VRE 
regionas neretai jausdavosi atsidūręs Vakarų 
Europos politinėse paraštėse, regiono problemų 
sprendimui nebuvo skiriama pakankamai dėme-
sio. Netikėta galimybė (iki susikuriant formatui, 
Kinijos susidomėjimas regionu buvo ypač men-
kas, išskyrus tradicines draugystes su Vidurio 
Europos šalimis) užmegzti glaudų bendradar-
biavimą su antra pagal dydį pasaulio ekonomika 
buvo itin viliojanti. 

Vis dėlto praėjus dešimčiai metų po formato 
sukūrimo realybė nė iš tolo neprilygsta paža-
dams ir ketinimams. Kinijos pažadai dėl didžiu-
lių investicijų regione didžiąja dalimi neištesėti, 
projektai finansuoti itin netolygiai (o, pvz., Juod-
kalnijoje net virto „koroziniu kapitalu“). Nors iš 
Kinijos ir VRE bendradarbiavimo formato tikėta-
si daug, realus progresas priklausė nuo atskirų 
šalių dvišalių santykių su Kinija būklės ir politi-
nio klimato (didesnis Kinijos investuotojų dėme-
sys dažnai priklausydavo nuo artimos politinės 
draugystės). Laikui bėgant, ES ir vis daugiau 
VRE šalių ėmė reikšti susirūpinimą dėl neigia-
mos Kinijos vadovaujamo formato įtakos regio-
nui ir jo skaldymo iš vidaus, kuris pasireikšdavo 
dalies regiono šalių švelnesniu ir palankesniu 
Kinijos vertinimu tarptautinėje erdvėje. Dviša-
lių santykių su Kinija raida buvo itin netolygi. 
Daugiausia įtakos Pekinas įgijo Vakarų Balkanų 

regione (ypač Serbijoje) ir Vengrijoje bei Graiki-
joje – šios šalys vis dar išlieka artimos Kinijai. 

2021 m. virtualus Pekino viršūnių susitikimas 
išsiskyrė keliais dalykais: Kinija pakėlė atsto-
vavimo lygį (jai pirmą kartą atstovavo šalies 
vadovas Si Dzinpingas (Xi Jinping)) siekdama 
parodyti didėjantį savo dėmesį regionui. Vis 
dėlto, nepaisant šio aukščiausio lygio atstova-
vimo, Pekino viršūnių susitikime 6 šalys (tarp jų 
Lietuva, Latvija ir Estija) atvirai išreiškė nepasiti-
kėjimą formatu ir jo teikiama nauda deleguoda-
mos žemesnio rango atstovus. Neilgai trukus, 
2021 m. gegužės 22 d., Lietuva viešai paskelbė 
pasitraukianti iš formato. Kaip akcentuojama ir 
2021 m. išleistoje RESC publikacijoje „Kinijos 
sąveika su Vidurio ir Rytų Europa: santykių kryž-
kelėje?“, dėl besikeičiančio regiono požiūrio į Ki-
niją, agresyvėjančios Pekino užsienio politikos 
ir vis didesnės Kinijos ir Vakarų priešpriešos po 
2021 m. Pekino viršūnių susitikimo formatą išti-
ko gili egzistencinė krizė. Nors Pekinas aktyviai 
rodė pastangas ir norą kalbėtis su regiono šali-
mis, tačiau, Si Dzinpingui patyrus smūgį autori-
tetui Pekino susitikime, šalies žiniasklaida apie 
formato ateitį ėmė kalbėti atsargiai, tiesa, su vil-
timi išspręsti formato krizę. Visgi vasario 24 d. 
netikėtai prasidėjusi Rusijos invazija Ukrainoje 
ir Kinijos proputiniškas neutralumas šio karo 
atžvilgiu, rodantis gana aiškų pritarimą Rusijos 
agresijai, iš esmės keičia Kinijos bendradarbia-
vimo su VRE regionu perspektyvas. Labai tikė-
tina, kad anksčiau rusenusios viltys atgaivinti 
arba reformuoti formatą visiškai žlugo dėl itin 
neigiamo daugelio regiono šalių požiūrio į Kini-
jos poziciją dėl karo. 

Pekinas pastebėjo sparčiai kintančias regiono 
nuotaikas Kinijos atžvilgiu. Balandžio 18 – ge-
gužės 8 d. Huo Jūdžen (Huo Yuzhen), itin paty-
rusi Kinijos diplomatė (buvusi ambasadorė Če-
kijoje ir Rumunijoje, nuo 2015 m. – specialioji 
Kinijos užsienio reikalų ministerijos įgaliotinė 
Kinijos ir VRE bendradarbiavimo klausimais), 
kurios visa karjera susijusi su VRE regionu, kar-
tu su verslo ir akademinės srities atstovų dele-
gacija buvo pasiųsta gelbėti eižėjančių ryšių su 
regionu. Be to, kelios dienos prieš vizito pradžią 
buvęs Kinijos ambasadorius Suomijoje ir Čeki-
joje apsilankė Albanijoje ir Graikijoje. 
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Kinijos susirūpinimas dėl įtakos praradimo Vi-
durio ir Rytų Europoje ir formato gyvavimo pa-
baigos gana akivaizdus turint omenyje tai, kad 
Kinijos vietinė žiniasklaida straipsnius Kinijos 
ir VRE bendradarbiavimo tematika publikuo-
ja itin atsargiai ir retai. Nors toks vizitas rodo 
reikšmingą Kinijos dėmesį regionui, prieš pat jį 
„Global Times“ publikuotas straipsnis3 nustatė 
ne itin teigiamą toną. Straipsnyje buvo pabrė-
žiamas dažnai pasirodantis argumentas dėl re-
giono priklausomumo nuo JAV („Labai paveik-
tos JAV“; „dalis VRE šalių Rusijos pasmerkimą 
laiko politiškai korektišku“; „Kinijos poziciją dėl 
Ukrainos jos vertina labai emocionaliai, o šios 
emocijos persidavė dvišaliam bendradarbiavi-
mui“). Tai nestebina: pastaruoju metu Kinija itin 
akcentuoja Europos strateginės nepriklausomy-
bės svarbą siekdama sumažinti JAV įtaką sena-
jame žemyne. 

Nors Kinijos ir VRE bendradarbiavimo tematika 
vietinėje žiniasklaidoje pastaruoju metu sulau-
kia reikšmingai mažiau dėmesio, santykių gel-
bėjimo laikotarpis, apimantis bendradarbiavimo 
formato dešimtmečio minėjimą ir aukšto lygio 
vizitą regione, lėmė straipsnių ir Kinijos ambasa-
dorių komentarų vietinėje regiono šalių žinias-
klaidoje pagausėjimą. Štai keletas pavyzdžių 
(balandžio 20 d. – gegužės 17 d. laikotarpis):

Straipsniai Kinijos vietinėje žiniasklaidoje

„Likimo saitų stiprinimas siekiant abipusiškai 
naudingo bendradarbiavimo: Kinijos ir Vidurio 
ir Rytų Europos šalių bendradarbiavimo de-
šimtmetis“4

„VRE ir Kinijos bendradarbiavimas yra kupinas 
potencialo“5 

„Kinijos diplomatų delegacija vyksta į 8 VRE 
šalis, išorei siųsdama stiprų signalą: Kinija ir 
Rusija priešinasi JAV, o ne Europai“6

„Galimybė kartu atversti naują Kinijos ir VRE 
bendradarbiavimo puslapį“7

Kinijos ambasadorių straipsniai  
VRE žiniasklaidoje
Kinijos ambasadorius Vengrijoje: „Kinijos ir 
Europos bendradarbiavimas yra stabilus ir 
toliaregiškas“8

Kinijos ambasadoriaus Latvijoje interviu  
„Baltic Times“9

Kinijos ambasadorius Albanijoje: „Stipresnis 
solidarumas neramiame pasaulyje“10

Kinijos ambasadorius Juodkalnijoje: „Rūpin-
tis pasaulio saugumu ir vystymusi yra bendra 
žmonijos pareiga“11

Kinijos laikinasis reikalų patikėtinis Serbijoje: 
„Kraujas kreši į stiprią draugystę, leidžiančią 
kartu spręsti saugumo iššūkius“12

Kinijos ambasadorius Kroatijoje: „Pasaulinio 
saugumo iniciatyva: Kinijos planas dėl pasau-
lio taikos ir ramybės“13

Kinijos ambasadorius Slovakijoje: „Galimybė 
inicijuoti pasaulinio saugumo iniciatyvą ir 
vesti link taikaus vystymosi“14

Kinijos ambasadorius Bosnijoje ir Hercegovi-
noje: „Pasaulinio saugumo iniciatyva: Kinijos 
sukeltas pokytis“15

Kinijos ambasadorius Lenkijoje: „Kinijos 
sprendimas tarptautiniams saugumo iššū-
kiams spręsti“16

Kinijos ambasadorius Kroatijoje: „Skleiskite 
draugiškus jausmus ir atverkite naują, abipu-
sės naudos puslapį“17

Nors žiniasklaidos suaktyvėjimas formuojant 
teigiamą įvaizdį tiek Kinijos vietinėje žiniasklai-
doje, tiek VRE regione buvo akivaizdus, amba-
sadorės Huo vadovaujamos delegacijos vizitas 
nesulaukė daug regiono žiniasklaidos dėmesio. 
Tikėtina, kad vizito rezultatai nuvylė ir vietos 
politikus. Šiam įvykiui reikšmingo dėmesio ne-
skyrė net Kinijos vietinė žiniasklaida. Po vizito 
buvo išspausdintas trumpas straipsnis, kurio 
didžiąją dalį sudarė susitikimų nuotraukos, o 
pabaigoje tik užsiminta, kad „specialioji pasiun-
tinė Huo Jūdžen taip pat supažindino šalis su 
Kinijos pozicija ir požiūriu į Ukrainos krizę ir ki-
tas problemas“18.
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Šiais metais bus pirmas kartas (išskyrus 
2020 m. susitikimą, kuris buvo atšauktas dėl 
pandemijos), kai dešimtmetį mininčio Kinijos ir 
VRE bendradarbiavimo formato viršūnių susiti-
kimas neįvyks. Pernai formatą ištikusi krizė dar 
nebuvo tiesioginis formato žlugimo įrodymas, 
tačiau karas Ukrainoje iš esmės pakeitė Kini-
jos ir VRE bendradarbiavimo perspektyvas. Vis 
dėlto net jei formatas žlugo, tikrai nėra pagrindo 
manyti, kad Kinija, savo ambicijas vis drąsiau 
rodanti supervalstybė, pasitrauks iš regiono. 
Lietuva viešai paskelbė sprendimą trauktis iš 
Kinijos ir VRE bendradarbiavimo formato, o li-
kusios šalys, nors ir nepatenkintos santykiais 
su Kinija, mūsų šalies pavyzdžiu nepasekė, pa-
sirinko tylaus ignoravimo poziciją. Viena iš pa-
grindinių to priežasčių – didesnis regiono šalių 
importo ir eksporto su Kinija mastas ir nenoras 
prarasti prieigos prie milžiniškos šalies rinkos. 
Švelnesnei pozicijai Kinijos atžvilgiu taip pat 
turėjo įtakos COVID-19 pandemija ir dėl to kilę 
iššūkiai šalių ekonomikoms. Politinės valios pri-
imti konkretesnius sprendimus stinga ir dėl to, 
kad ES politika Kinijos atžvilgiu tebėra fragmen-
tiška dėl vidinių nesutarimų ir požiūrio į santy-
kius su Kinija įvairovės. 

Ateityje Kinijos dėmesys gali krypti į Vakarų Bal-
kanų regioną, Graikiją ir ypač Serbiją bei Vengriją, 
kurių pozicija dėl karo Ukrainoje fone neabejoti-
nai sukels didelę trintį su ES ir JAV. Tikėtina, kad 
Kinija ieškos kitokių priėjimo prie regiono būdų 
kurdama naujas bendradarbiavimo terpes. Be 
to, kvestionuojamas Juostos ir kelio iniciatyvos 
gyvybingumas ir perspektyvos. Šis megaprojek-
tas, įgyvendinamas siekiant sujungti Rytus ir Va-
karus, atrodo sunkiai įgyvendinamas, ypač turint 
omenyje didėjančias projekto plėtros problemas 
VRE ir požiūrio į Kiniją kaitą, kurią, be abejonės, 
reikšmingai paveiks karas Ukrainoje. 
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