
(NE)TAPAČIŲ LIETUVOS IR 
TURKIJOS INTERESŲ RAIŠKA 
EUROPOS SĄJUNGOS IR 
TURKIJOS BENDROJE 
KAIMYNYSTĖJE
Analitinė publikacija

JUSTINAS MICKUS

JUSTINAS MICKUS yra Vyriausy-
bės strateginės analizės centro po-
litikos analitikas, Europos užsienio 
santykių tarybos (European Council 
on Foreign Relations) ir Rytų Euro-
pos studijų centro asocijuotasis 
tyrėjas. Jo analitinė veikla sutelkta 
į Europos Sąjungos integracijos, 
tarptautinės politinės ekonomijos, 
užsienio politikos ir didžiosios stra-
tegijos kūrimo klausimus. J.  Mic-
kus politikos mokslų ir tarptautinių 
santykių išsilavinimą įgijo Kembri-
džo (MPhil, 2021) ir Prinstono (BA, 
2020) universitetuose.

Santrauka
 � Stiprėjantis Turkijos vaidmuo ES Rytų kaimy-

nystėje ir naujai aktualizuoti Lietuvos interesai 
Artimųjų Rytų regione reiškia, kad Ankaros el-
gesys tampa vis svarbesniu veiksniu Lietuvos 
užsienio politikoje.

 � Nors Turkijos narystė NATO, tarpusavio pri-
klausomybė su ES ir įtaka ES Rytų kaimynystės 
šalyse lemia nuolatinį pragmatinio bendradar-
biavimo poreikį, dabartinė Ankaros strateginė 
orientacija kertasi su ilgalaikiais Lietuvos ir Va-
karų interesais kurti taisyklėmis grįstą daugia-
šalę tarptautinę tvarką.

 � Sudėtingą konfrontacijos ir bendradarbiavimo 
dinamiką Vakarų ir Turkijos santykių darbo-
tvarkėje liudija praėjusiais metais įsiliepsnojęs 
ir metų gale deeskaluotas konfliktas Vidurže-
mio jūros rytuose.
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 � Tvaraus Lietuvos ir Turkijos bendradarbiavimo ribas iliustruoja dvilypis Ankaros santy-
kis su Maskva, vienu metu charakterizuojamas tiek lokalių konfliktų, tiek asmeniniais 
Erdogano ir Putino santykiais grįstų bendradarbiavimo iniciatyvų.

 � Lietuvos bendradarbiavimas su Turkija turėtų būti selektyvus ir orientuotas į bendra-
darbiavimą daugiašaliais institucionalizuotais formatais ir provakarietiškų grupių Tur-
kijos visuomenėje stiprinimą.

 � Lietuvos sprendimų priėmėjams tikslinga ieškoti būdų skatinti trišalį verslo bendradar-
biavimą tarp ES, Rytų partnerystės šalių ir Turkijos, atnaujinti ir išplėsti ES ir Turkijos 
migracijos susitarimą ir muitų sąjungą, plėtoti ES ir Ankaros bendradarbiavimą Euro-
pos žaliojo kurso politikos srityje.

Įžanga
Europos Sąjungos ir Turkijos bendra kaimy-
nystė apima dinamišką ir strategiškai svarbią 
geopolitinę erdvę: Pietų Kaukazo ir Juodosios 
jūros regioną ir Viduržemio jūros rytų ir Arti-
mųjų Rytų regioną. Pastaraisiais metais An-
karos užsienio politika šiuose regionuose yra 
ypač aktyvi, daugialypė ir dažnai kontroversiš-
ka. Nuo aštraus konflikto su ES dėl teritorinių 
vandenų nustatymo Viduržemio jūros rytuose 
iki visapusės paramos Azerbaidžanui Kalnų 
Karabacho karo metu ar bepiločių orlaivių eks-
porto Ukrainai, Turkija yra vis svarbesnė vei-
kėja regione, kuriame įvairių tikslų ir interesų 
turi tiek Vakarų šalys, tiek Rusija, Iranas ir, vis 
aiškiau, Kinija.

Augantis Ankaros vaidmuo bendroje ES ir 
Turkijos kaimynystėje kuria poreikį įvertinti ir 
Turkijos bei Lietuvos interesų sąveiką šiame 
regione. Ankaros politika yra vis svarbesnis 
veiksnys Lietuvai siekiant savo užsienio politi-
kos tikslų. Pirma, Turkija ir toliau išlieka svarbi 
NATO sąjungininkė ir svarbi ES dvišalio eko-
nominio bendradarbiavimo partnerė. Antra, 
Turkija įgyja vis didesnį vaidmenį rytinėje ES 
kaimynystėje – regione, kurį Lietuva išskiria 
kaip savo užsienio politikos prioritetą. Atitin-

kamai tolesnės Lietuvos pastangos remti šio 
regiono šalių integraciją į euroatlantinę erdvę 
ir plėtoti bendradarbiavimą su šiomis šalimis 
priklausys nuo to, kokių tikslų regione sieks ir 
kokių veiksmų jame imsis Turkija. Galiausiai šią 
vasarą Lietuvą sukrėtusi hibridinė ataka, kurią 
vykdydamas Baltarusijos režimas kaip ginklą 
naudoja neteisėtus migrantus iš Artimųjų Rytų 
ir Afrikos, sutelkė Vilniaus dėmesį į situaciją ir 
šiuose bendros ES ir Turkijos kaimynystės re-
gionuose. Turkijos bendradarbiavimas su ES 
migracijos politikos klausimais atitinkamai 
tapo ypač aktualus Lietuvai.

Šioje studijoje analizuojama Vilniaus ir Anka-
ros interesų bendroje ES ir Turkijos kaimynys-
tėje raida atsižvelgiant į ilgalaikes ES ir Turki-
jos santykių tendencijas, dabartinio Turkijos 
prezidento Recepo Tayyibo Erdogano vykdo-
mą politiką bei šių procesų sąveiką su tarptau-
tinės politikos pokyčiais nuo COVID-19 pande-
mijos pradžios. Tyrime pristatomos įžvalgos 
papildo 2020 m. rugpjūtį publikuotą Rytų Eu-
ropos studijų centro studiją apie Lietuvos ir 
Turkijos dvišalius santykius saugumo srityje ir 
Vilniaus galimybes sustiprinti esamus ir (arba) 
rasti naujų įtakos Ankarai svertų.1 Pagrindinės 
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ankstesnio tyrimo rekomendacijos išlieka ak-
tualios: Lietuvai ir toliau tikslinga gilinti dvišalį 
saugumo bendradarbiavimą remiantis bendro 
NATO rytinio flango koncepcija, plėtoti dau-
giašalio bendradarbiavimo formatus kartu su 
ES Rytų partnerystės šalimis, palaikyti gilesnį 
ES ir Turkijos bendradarbiavimą ekonomikos ir 
junglumo srityse ir akcentuoti įsipareigojimą 
dėl tautinių mažumų apsaugos vertybinėje 
santykių dimensijoje. Šioje studijoje atnauji-
nama ankstesnes rekomendacijas grindžianti 
analizė atsižvelgiant į pastaraisiais metais pa-
sikeitusias faktines aplinkybes.

Analizė išskiriama į dvi dalis. Pirmoje dalyje 
trumpai pristatoma pagrindinių įvykių, tenden-
cijų ir pokyčių Turkijos politikoje 2020–2021 m. 
apžvalga. Antroje dalyje nagrinėjama Lietuvos 
ir Turkijos interesų raiška bendroje ES ir Turki-
jos kaimynystėje: Pietų Kaukazo ir Juodosios 
jūros regione ir Viduržemio jūros rytų ir Artimųjų 
Rytų regione. Studijos pabaigoje pateikiamos 
rekomendacijos sprendimų priėmėjams.

1 Turkijai intensyvūs  
 metai: 2020–2021 m.
Pastaruoju metu Turkijos santykiai su Vaka-
rais pasižymėjo sudėtinga bendradarbiavimo 
ir konfliktų, permainų ir tęstinumo dinamika. 
Dėl savo dydžio ir geografinės padėties Turki-
ja išlieka strategiškai svarbi NATO narė ir ES 
partnerė. Visgi bendradarbiavimą su Vakarų 
partneriais varžo nuo 2016 m. Erdogano vyk-
domos Turkijos vidaus ir užsienio politikos 
transformacija, pasižyminti islamiškojo nacio-
nalizmo ideologijos plėtra, demokratinių insti-
tucijų ir žmogaus teisių suvaržymais, didėjan-
čiu Ankaros aktyvizmu regionų konfliktuose ir 
daliniu atsiribojimu nuo Vakarų. 

Nuo 2020 m. permąstyti Vakarų ir Turkijos san-
tykių kontekstą verčia nauji įvykiai ir procesai. 
Svarbiausias jų, be abejo, yra COVID-19 pande-
mija, tačiau bendradarbiavimo perspektyvas 

per pastaruosius metus paveikė ir Joe Bideno 
pergalė JAV prezidento rinkimuose, naujai ras-
ti gamtinių dujų ištekliai Viduržemio ir Juodo-
joje jūrose. O didžiausi Turkijos istorijoje gais-
rai 2021 m. vasarą liudija vis ryškesnį klimato 
kaitos poveikį bendrame ES ir Turkijos kaimy-
nystės regione. Toliau analizuojama, kaip šie 
įvykiai susiję su ilgalaikiais Turkijos vidaus ir 
užsienio politikos procesais.

1.1 COVID-19 krizė sustiprino  
 vidaus politikos įtampą
Ankaros pastangos vienu metu suvaldyti 
sveikatos ir ekonominę krizes nebuvo itin sė-
kmingos – nei problemos sprendimo atžvilgiu, 
nei politiškai. Tolesnė valstybės raida yra pa-
ženklinta netikrumo, o visuomenės pasitikėji-
mas Erdogano ir valdančiosios Teisingumo ir 
vystymosi partijos (AKP) lyderyste smarkiai 
smuktelėjo. Stiprėjant opozicijai, šie procesai 
skatina tolesnius politinių teisių suvaržymus 
šalies viduje.

Tebesitęsianti sveikatos krizė 
 � Turkijoje užregistruota beveik 6,5 mln. CO-

VID-19 infekcijos ir beveik 60 000 mirties 
nuo jos atvejų. Nors sąlyginis mirčių skai-
čius yra gana nedidelis, medicinos eksper-
tai kvestionuoja Ankaros pateikiamų duo-
menų patikimumą: teigiama, jog 68 proc. 
mirčių nuo pandemijos pradžios gali būti 
neapskaitytos2.

 � Pandemijos pradžioje 2020 m. kovo mėne-
sį Turkijoje pradėtų taikyti gyventojų judėji-
mo apribojimų poveikis buvo trumpalaikis3. 
Metų pabaigoje Turkijoje buvo skaičiuoja-
ma apie 30 000 infekcijos atvejų per dieną, 
šalies ligoninės buvo perpildytos. 

 � 2021 m. sausį prasidėjęs gyventojų vakci-
navimas iš pradžių buvo greitesnis nei di-
džiosiose Vakarų šalyse. Kovo mėnesį apri-
bojimai buvo panaikinti, įskaitant karantino 
reikalavimus turistams iš užsienio. Tačiau 
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Turkijoje tuo metu jau buvo pradėjusios plisti 
naujosios COVID-19 atmainos, tad infekcijos 
rodikliai šovė į rekordines aukštumas: apie 
55 000 atvejų ir apie 350 mirčių per dieną. 
Po trumpo atoslūgio šiuo metu naujų atvejų 
skaičius vėl siekia 30 000 per dieną – Turkija 
išgyvena ketvirtąją pandemijos bangą4.

Ilgalaikė valiutos krizė
 � Nors Turkijos ekonominiai rodikliai atrodo 

sąlyginai stiprūs – 2020 m. užfiksuotas 
1,8 proc. BVP augimas, o valstybės deficitas 
išliko sąlyginai nedidelis5, Ankaros pastan-
gos skatinti ekonomiką sustiprino jau trejus 
metus besitęsiančią valiutos krizę6. Nuo 
2017 m. infliacija kasmet viršijo 10 proc., 
o 2020 m. pasiekė 12 proc.7 Infliaciją susti-
prino skolinimo bumas, prasidėjęs po Cen-
trinio banko sprendimo sumažinti palūkanų 
normą iki 8,25 proc. 

 � Po sąlyginės normalizacijos metų pabaigoje 
krizė atsinaujino 2021 m. kovo mėnesį, kai Er-
doganas atleido Centrinio banko pirmininką 
(jau trečią per dvejus metus) Naci Agbalą dėl 
pastarojo sprendimo kelti palūkanų normas8. 
Sprendimas pakeisti krizę ryžtingai valdžiusį 
Agbalą AKP lojaliu asmeniu sukėlė investuo-
tojų nerimą, o lira prarado 15 proc. vertės. 

 � Privačių šalies bankų pastangos paremti li-
ros vertę parduodant savo užsienio valiutų 
rezervus dar labiau paveikė šalies ekonomi-
nės rizikos vertinimą9. Nors 2021 m. liepą 
liros vertė šiek tiek ūgtelėjo, nenuspėjama ir 
politizuota Ankaros monetarinė politika ver-
čia manyti, jog stabilizacija bus trumpalaikė.

Smunkantis visuomenės palaikymas
 � AKP ir ją remianti Nacionalistų judėjimo par-

tija (MHP) šiuo metu bendrai turi tik 45 proc. 
visuomenės palaikymą – beveik 10 proc. 
mažiau nei praėjusiuose rinkimuose10.

 � Nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. balandžio 
visuomenės pasitikėjimas valdžios veiks-
mais sveikatos krizės akivaizdoje smuko 
nuo 60 iki 45 proc.11 Turkų pesimizmą dėl 

šalies ekonomikos būklės – nedarbas ir 
nelygybė šalyje auga jau dešimtmetį, liros 
krizė skaičiuoja trečius metus – patvirtina 
tiek plačios apimties, tiek tikslinių grupių 
apklausos12. 

 � AKP populiarumui pakenkė ir Erdogano 
sprendimas pasitraukti iš Stambulo konven-
cijos: apklausų duomenimis, tokiam žings-
niui nepritarė daugiau kaip 50 proc. Turkijos 
gyventojų; moterų teises ginančios organi-
zacijos ir kiti opoziciniai judėjimai visoje ša-
lyje rengė piliečių protestus. 

Auganti vieninga opozicija
 � Spaudimą Erdoganui dar labiau sustiprino 

pastaruoju metu vieningai veikianti opozi-
cija.

 � Prie pagrindinės AKP oponentės Liaudies 
respublikonų partijos (CHP) per pastaruo-
sius metus prisijungė kelios partijos, va-
dovaujamos buvusių AKP elito narių. Savo 
ruožtu CHP sėkmingai transformavosi iš 
pabrėžtinai sekuliarios į įtraukesnę, isla-
mizmui tolerantišką partiją, kad taptų pa-
trauklesnė įvairiems rinkėjams ir koalicijos 
partneriams13. 

 � Pagrindinė opozicinė partija taip pat efek-
tyviai išnaudoja platformą, kurią jai sutei-
kia po 2019 m. savivaldybių rinkimų laimėti 
mero postai didžiausiuose Turkijos mies-
tuose. Ankaros ir Stambulo merų lyderystė 
pandemijos metu ypač sustiprino kritikos 
valdžiai kampaniją sveikatos apsaugos ir 
ekonominės politikos srityse.

Intensyvėjantys politiniai suvaržymai
 � Didėjant opozicijos spaudimui ir smunkant 

visuomenės palaikymui, Erdogano režimas 
suintensyvino pastangas apriboti opozici-
jos ir piliečių laisves ir teises. 

 � 2020 m. liepą Turkija priėmė griežtus socia-
linių tinklų platformų turinio kontrolės reika-
lavimus, grasindama uždrausti jų veiklą, jei 
reikalavimų nebus laikomasi. Metų pabaigo-
je Turkija patvirtino naują terorizmo preven-
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cijos įstatymą, kuris suteikia valstybei itin 
plačias galias kontroliuoti nevyriausybinių 
organizacijų veiklą14. 

 � 2021 m. kovą Turkijos Konstitucinis Teis-
mas sutiko apsvarstyti prašymą uždrausti 
pagrindinės kurdams atstovaujančios Liau-
dies demokratų partijos (HDP) veiklą15. Tuo 
pačiu metu dėl 2016 m. paskelbto įrašo so-
cialiniuose tinkluose iš nacionalinio parla-
mento buvo išmestas ir vėliau įkalintas vie-
nas ryškiausių HDP lyderių Ömeras Farukas 
Gergerlioğlu. Šiais veiksmais tęsiama jau 
dvejus metus trunkanti kampanija pašalinti 
HDP lyderius iš pareigų savivaldybėse, ku-
riose daugumą sudaro kurdai.

Apibendrinant galima teigti, kad Ankara patiria 
reikšmingų ir daugialypių iššūkių siekdama 
suvaldyti COVID-19 poveikį visuomenės svei-
katai, šalies ekonomikai ir Erdogano režimo 
populiarumui. Nors Erdoganas ir toliau yra 
nekvestionuojamas AKP lyderis ir stipriausias 
dešiniosios politinės jėgos politikas, jo pozi-
cijos vidaus politikoje yra gerokai susilpnėju-
sios. Tai iš dalies lemia Turkijos regioninės ir 
užsienio politikos suaktyvėjimą, analizuojamą 
kitoje šio skyriaus dalyje.

1.2 Ankaros aktyvizmas  
 regioninėje politikoje
Turkijos užsienio politikoje 2020–2021 m. ga-
lima išskirti dvi ryškias tendencijas: aktyviai 
ir tikslingai išnaudotą viešąją diplomatiją CO-
VID-19 pandemijos kontekste ir vis intensyvė-
jantį įsitraukimą į regioninę politiką. Nors aktyvi 
užsienio politika didina Ankaros geopolitinį vai-
dmenį regione, Erdogano režimas ir toliau lieka 
pažeidžiamas rizikos būti izoliuotam nuo Vaka-
rų partnerių. Pastaraisiais mėnesiais tai sukūrė 
naujo santykių stabilizavimo etapo poreikį. 

Pandemijos viešoji diplomatija
 � Ankara suintensyvino savo viešąją diplo-

matiją, taip pat Vakarų visuomenių atžvil-
giu. Ryškiausias šios tendencijos pavyz-

dys buvo Turkijos teikiama humanitarinė 
pagalba pandemijos ištiktoms šalims: nuo 
2020 m. kovo Ankara siuntė medicinos prie-
mones apie 70 šalių, daugiausia – pirmai-
siais pandemijos mėnesiais16. 

 � Teikdama humanitarinę pagalbą, Turkija buvo 
selektyvi ir prioritetizavo šalis, kuriose siekia 
didinti savo švelniąją galią: tai buvusios Os-
manų imperijos šalys (išskyrus Graikiją ir 
Armėniją, su kuriomis Turkija konfliktuoja), 
tiurkų tautų šalys, Vakarų Europos valstybės, 
taip pat Šiaurės Kipro Turkų Respublika17. 
Trumpai tariant, Turkija siekė išnaudoti pan-
demijos sukurtą galimybę sustiprinti ar pa-
gerinti savo įvaizdį Ankaros užsienio politikai 
svarbių valstybių visuomenėse.

Aktyvėjantis įsitraukimas  
į regiono politiką
 � Regioninės politikos kontekste 2020–

2021 m. Turkija aktyviai veikė visomis geo-
grafinėmis kryptimis ir visose politikos sri-
tyse. Per pastaruosius metus ji sustiprino 
savo paramą Libijai, tęsė šiaurinės Sirijos 
dalies okupaciją, vykdė gamtinių dujų tel-
kinių žvalgymo misijas Viduržemio jūros 
rytuose, rėmė Azerbaidžaną Kalnų Karaba-
cho karo metu, vystė dvišalius santykius su 
Ukraina gynybos pramonės srityje, plėtojo 
santykius su Magribo šalimis ir inicijavo da-
linį santykių su Egiptu atnaujinimą18.

 � Toks regioninis aktyvizmas atspindi plates-
nę Turkijos ambiciją įtvirtinti savo, kaip ne-
priklausomos ir savarankiškos geopolitinės 
veikėjos, statusą, dalinai atsiribojant nuo 
institucinių suvaržymų, kurie lydi bendra-
darbiavimą su Vakarais.

 � Šios iniciatyvos turėjo nevienareikšmes pa-
sekmes: Ankaros indėlis į Azerbaidžano ka-
rinį dominavimą Armėnijos atžvilgiu reikš-
mingai sustiprino Turkijos, kaip regiono 
lyderės, įvaizdį, o Ankaros veiksmai Vidur-
žemio jūros rytuose tapo naujo konflikto su 
Vakarų partneriais ašimi ir ilgainiui Turkija 
pradėjo siekti situacijos deeskalavimo.
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Sudėtinga santykių su Vakarais raida 
 � Poreikį stabilizuoti santykius su Vakarų par-

tneriais dar labiau sustiprino Joe Bideno 
pergalė JAV prezidento rinkimuose. Bideno 
kritika Erdogano režimui ir platesnė ambi-
cija suburti demokratijų koaliciją Turkijoje 
buvo priimtos kaip signalas, kad Ankarai 
bus keliami nauji reikalavimai žmogaus tei-
sių ir teisės viršenybės srityse.

 � Praėjus vos mėnesiui po Bideno pergalės 
JAV pritaikė už gynybos planavimo politiką 
atsakingoms Turkijos institucijoms ir parei-
gūnams sankcijas dėl Ankaros sprendimo 
įsigyti iš Rusijos S-400 raketų sistemų pa-
žeidžiant bendros gynybos NATO sudėtyje 
principus19. S-400 kontroversija iliustruoja 
pagrindinę Erdogano vykdomo strateginio 
perorientavimo dilemą – t. y. įtampą tarp 
savarankiškumo siekio ir izoliacijos rizikos. 
Dar 2019 m. Turkija buvo pašalinta iš NATO 
F-35 naikintuvų programos.

 � Atitinkamai 2020 m. pabaigoje – 2021 m. 
pradžioje Erdoganas išreiškė norą „atversti 
naują puslapį“ santykiuose su Vakarais, su-
sitiko su ES ambasadoriais Turkijoje ir inici-
javo aukšto lygio susitikimų Briuselyje20.

Nors reikšmingo santykių atnaujinimo tikė-
tis neverta, naujos „pozityvios darbotvarkės“ 
paieškos šiuo metu yra geriausia galimybė 
pasiekti ribotų, bet abiem pusėms naudingų 
susitarimų įvairiose politikos srityse. Lietuvai 
tai suteikia palankią progą įvertinti ir išreikšti 
savo interesus dėl daugiašalio ir dvišalio ben-
dradarbiavimo su Turkija formos ir konkrečių 
tikslų. Atsižvelgiant į ilgalaikį Vilniaus dėme-
sį ES Rytų partnerystės programos šalims ir 
augantį susirūpinimą padėtimi Artimuosiuose 
Rytuose, formuojant santykių su Ankara dar-
botvarkę ypatingą svarbą įgyja bendradarbia-
vimas bendroje ES ir Turkijos kaimynystėje. 
Kitoje studijos dalyje nagrinėjama Lietuvos ir 
Turkijos interesų raiška šiame regione ir jos 
nulemtos bendradarbiavimo galimybės bei pa-
grindiniai rizikos veiksniai.

2 Vilniaus ir Ankaros  
 interesai bendroje ES  
 ir Turkijos kaimynystėje
Bendra ES ir Turkijos kaimynystė apima du regi-
onus, kurie reikšmingai skiriasi savo geografija, 
istorija ir geopolitine padėtimi. Atitinkamai ši 
studijos dalis yra padalyta į du poskyrius. Pir-
majame analizuojami Vilniaus ir Ankaros inte-
resai ES Rytų kaimynystėje ir konkrečiai Azer-
baidžane, Sakartvele ir Ukrainoje, su kuriomis 
Turkija palaiko gerai išvystytus santykius. An-
trajame poskyryje nagrinėjamos Lietuvos ir Tur-
kijos bendradarbiavimo sąlygos ir perspektyvos 
Viduržemio jūros rytų ir Artimųjų Rytų regione. 

2.1 Vilniaus ir Ankaros interesų  
 raiška ES Rytų kaimynystėje
Parama ES Rytų kaimynystės šalių pastan-
goms stiprinti demokratijos procesus ir siekti 
euroatlantinės integracijos yra vienas ryškiau-
sių Lietuvos užsienio politikos prioritetų. Vil-
nius nuosekliai palaiko NATO atvirų durų ir ES 
rytinės plėtros politiką, dalijasi teisinių ir ins-
titucinių reformų patirtimi, skatina ekonominį 
bendradarbiavimą ir remia pilietinės visuome-
nės iniciatyvas; Rytų kaimynystės šalys taip 
pat buvo prioritetas Lietuvai teikiant humani-
tarinę pagalbą COVID-19 pandemijos metu21. 
Aktyvų ir įvairiapusį Lietuvos bendradarbiavi-
mą su ES Rytų kaimynystės šalimis pagrindžia 
strateginis mąstymas, pagal kurį šio regiono 
šalių demokratizacija ir euroatlantinė integra-
cija didintų Lietuvos nacionalinį saugumą, at-
vertų daugiau ekonominio bendradarbiavimo 
galimybių ir sustiprintų Vilniaus interesams 
palankią koaliciją euroatlantinėse struktūrose.

Vertinti bendrą šio regiono šalių progresą 
euroatlantinės integracijos atžvilgiu yra su-
dėtinga22. Nepaisant per pastaruosius dešim-
tmečius įtvirtintų institucionalizuoto bendra-
darbiavimo formatų ir augančio prekybos su 
ES masto, Rytų kaimynystės šalių euroatlanti-
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nė integracija yra itin nevienoda (o Baltarusija 
de  facto nutraukusi santykius su ES). Vakarų 
politinėje bendruomenėje šiuo metu taip pat 
nėra bendro sutarimo dėl ilgalaikių santykių 
su Rytų kaimynystės šalimis formos: nors Lie-
tuva ir kitos Šiaurės ir Rytų Europos valstybės 
aktyviai remia narystės NATO ir ES perspekty-
vą, Vakarų Europos sostinių požiūris į tolesnę 
ES plėtrą yra itin atsargus.

Atsižvelgiant į ilgalaikių santykių tarp Vakarų 
ir Rytų kaimynystės šalių neapibrėžtumą ir ri-
botus Lietuvos finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius, Vilniui tikslinga prioritetizuoti kelias 
didžiausią poveikį galinčias pasiekti politinio 
bendradarbiavimo sritis kiekvienoje valstybė-
je, atsižvelgiant į konkrečios valstybės reformų 
potencialą23. Lietuvai taip pat reikia aktyviau 
išnaudoti bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis galimybes ten, kur toks bendradarbia-
vimas gali netiesiogiai paskatinti Vilniaus in-
teresų regione realizavimą ar prie jo prisidėti. 
Turkija šiuo atžvilgiu gali būti svarbi ir efekty-
viai veikianti Lietuvos ir Rytų partnerystės pro-
gramos partnerė. 

Ankaros potencialą tapti svarbia partnere Rytų 
partnerystės programoje kuria augantis Turki-
jos ekonominis ir saugumo politikos vaidmuo 
regione. Visgi augančią Ankaros svarbą regi-

one būtina analizuoti platesnės Turkijos už-
sienio politikos strategijos atžvilgiu. Kadangi 
dabartinė Turkijos strateginė orientacija nėra 
lengvai suderinama su fundamentaliais Lie-
tuvos interesais, Vilniui rekomenduotina kurti 
selektyvią bendradarbiavimo darbotvarkę.

Ankara – regiono šalims  
svarbi ekonominė partnerė
Turkija jau ilgą laiką yra didžiausia Sakartvelo 
prekybos partnerė (bendra dvišalės prekybos 
apimtis 2019 m. siekė 1,85 mlrd. JAV dolerių), 
o 2020 m. rugsėjį pasirašyta Turkijos ir Azer-
baidžano laisvosios prekybos sutartis turėtų 
išplėsti dvišalę prekybos ir investicijų tarp šių 
valstybių vertę iki 15 mlrd. JAV dolerių24. Tur-
kija, Azerbaidžanas ir Sakartvelas taip pat da-
lyvauja regioninės infrastruktūros projektuose 
(pvz., naftotiekis Baku–Tbilisis–Džeichanas 
ir 2017 m. ėmęs veikti geležinkelis Baku–Tbi-
lisis–Karsas), yra pasirašiusios vizos liberali-
zavimo sutartis, skatina studentų mainus. Dėl 
savo investicijų į bendrą infrastruktūrą Azer-
baidžanas yra didžiausias investuotojas Turki-
joje. Turkija yra trečia pagal svarbą Ukrainos 
eksporto kryptis; Ankara ir Kijevas pasiekė pa-
skutinį derybų dėl laisvos prekybos sutarties, 
kuri padvigubins dvišalę prekybą iki 10 mlrd. 
JAV dolerių, etapą25.

1 lentelė. Turkijos prekyba su pagrindinėmis partnerėmis ES Rytų kaimynystėje, mlrd. JAV dolerių 
(proc. nuo viso importo / eksporto)

Importas Eksportas

2019 2020 2019 2020

Azerbaidžanas 2,88 (4,61 %) 0,41 (0,2 %) 1,76 (3,45 %) 2,09 (1,2 %)

Sakartvelas 0,24 (0,39 %) 0,39 (0,17 %) 1,65 (3,23 %) 1,46 (0,86 %)

Ukraina 2,4 (2,29 %) 2,59 (1,3 %) 2,15 (1,15 %) 2,09 (1,2 %)

Šaltiniai: tradingeconomics (2020), Observatory of Economic Complexity (2019).
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Nagrinėjant Turkijos ekonominį vaidmenį re-
gione itin svarbus energetikos dėmuo. Kaip ir 
Lietuva, Turkija jau ilgą laiką susirūpinusi ener-
getinės priklausomybės nuo Rusijos proble-
ma. Gilėjantys energetiniai santykiai su Baku 
Ankaroje suvokiami kaip viena pagrindinių 
energijos importo diversifikacijos galimybių: 
nuo 2020 m. Azerbaidžanas yra didžiausias 
gamtinių dujų tiekėjas Turkijai. Nors ilgalaikės 
Turkijos ambicijos tapti regioniniu energijos 
centru kol kas davė daugiau rezultatų energi-
jos tranzito nei gavybos srityje, 2020 m. An-
kara pranešė atradusi 320 mln. kubinių metrų 
gamtinių dujų rezervą Juodojoje jūroje ir pri-
statė planus pradėti šio rezervo eksploataciją 
iki 2023 m.26 Tarptautinės rinkos šias perspek-
tyvas kol kas vertina atsargiai, atsižvelgdamos 
į dar nepatvirtintas eksploatacijos kainas. Tai-
gi, bent jau artimuoju laikotarpiu, pagrindinis 
su Turkijos gamtinių dujų gavyba bendroje ES 
ir Turkijos kaimynystėje susijęs klausimas bus 
gamtinių dujų telkinio eksploatacija Vidurže-
mio jūros rytuose (žr. kitoje dalyje)27.

Augantis Turkijos vaidmuo  
regiono saugumo politikoje
Labiausiai išplėtota partnerystė gynybos ir 
saugumo srityje sieja Ankarą ir Baku. Turkijos 
ir Azerbaidžano pajėgos vykdo reguliarias ben-
dras pratybas ir dalijasi praktine patirtimi bei 
informacija; dviejų valstybių gynybos ministrai 
reguliariai susitinka jau 13 metų28. Siekdamas 
modernizuoti savo kariuomenę ir gynybos sis-
temas, Azerbaidžanas taip pat nuolat impor-
tuoja iš Turkijos ginkluotę ir kitas karines tech-
nologijas: nors Azerbaidžano karinių pajėgumų 
pagrindą vis dar sudaro rusiškos technologi-
jos, 2011–2020 m. Ankara buvo ketvirtas pagal 
dydį Baku prekybos partneris karinių pajėgumų 
srityje29. Bendradarbiavimas saugumo politi-
kos srityje atspindi platesnę politinę strateginę 
Azerbaidžano ir Turkijos partnerystę, grindžia-
mą principu „dvi valstybės, viena tauta“.

Ankaros ir Baku partnerystės svarba ypač iš-
ryškėjo 2020 m. rudenį per Armėnijos ir Azer-
baidžano karą Kalnų Karabache, kurio ato-
mazgoje Baku perėmė 80 proc. nuo 1994 m. 
Armėnijos valdyto regiono teritorijos30. Rug-
sėjo–lapkričio mėnesiais liepsnojusio konf-
likto metu Azerbaidžanas efektyviai ir eksten-
syviai naudojo iš Turkijos įsigytus bepiločius 
orlaivius ir rėmėsi Turkijos karine patirtimi31. 
Turkijos karinės įrangos eksportas į Azer-
baidžaną rugsėjo mėnesį viršijo 75 mln. JAV 
dolerių – daugiau nei trigubai daugiau nei per 
visus 2019 m.32 Prasidėjus konfliktui, Ankara 
išreiškė besąlyginį palaikymą Baku ir pasmer-
kė Armėnijos veiksmus33. Kai kurių analitikų 
teigimu, Azerbaidžanui taip pat padėjo Anka-
ros mobilizuoti samdomi kariai iš Sirijos34.

Glaudus Azerbaidžano ir Turkijos ryšys buvo 
patvirtintas ir po konflikto, kai Baku pakvie-
tė Ankarą kartu su Maskva dalyvauti taikos 
palaikymo misijoje ir derybose dėl ilgalaikio 
konflikto sprendimo35. Azerbaidžanas taip pat 
pasiūlė Turkiją kaip kandidatę į Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organizacijos Mins-
ko grupės, skirtos Kalnų Karabacho konfliktui 
spręsti, pirmininkus (kartu su JAV, Prancūzija 
ir Rusija) ir parėmė Turkijos siūlomą naują ke-
turšalį derybų tarp Armėnijos, Azerbaidžano, 
Maskvos ir Turkijos formatą36. 2021 m. birželio 
mėnesį Ankara ir Baku pasirašė vadinamąją 
Šušos deklaraciją, kuria abi sostinės įsiparei-
gojo dar labiau stiprinti bendradarbiavimą gy-
nybos srityje, įskaitant susitarimą padėti viena 
kitai trečiųjų šalių agresijos atveju37. Per dekla-
racijos pasirašymo vizitą Erdoganas pranešė 
apie planą steigti naują konflikto sprendimo 
platformą, įtrauksiančią Armėniją, Azerbaidža-
ną, Iraną, Sakartvelą, Rusiją ir Turkiją38. Trum-
pai tariant, Turkijos parama Azerbaidžanui 
buvo esminė pastarojo sėkmei konflikto metu, 
o Baku savo ruožtu remia Ankaros siekį įsitvir-
tinti kaip vieną iš ilgalaikės regiono geopoliti-
nės tvarkos architektų.
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Nors Turkijos dvišaliai santykiai su kitomis 
regiono šalimis neprilygsta Baku ir Ankaros 
strateginei partnerystei, pastaruoju metu taip 
pat plečiamas karinis bendradarbiavimas su 
Kijevu ir Tbilisiu. Nuo 2017 m. Turkija ir Sakar-
tvelas vysto karinį bendradarbiavimą trišaliu 
formatu su Azerbaidžanu ir rengia svarbių re-
gioninės infrastruktūros objektų gynybos pra-
tybas39. Dvišaliu lygiu Turkija yra svarbi Sakar-
tvelo karinės modernizacijos rėmėja: 2019 m. 
gruodį šios šalys pasirašė karinio finansavimo 
bendradarbiavimo sutartį, kuria Ankara įsipar-
eigojo skirti 15 mln. JAV dolerių Sakartvelo gy-
nybiniams pajėgumams.

Bendradarbiavimas su Kijevu ypač sustiprėjo 
per pastaruosius metus. Turkija kartu su Jungti-
ne Karalyste ir JAV remia Ukrainos karinio laivy-
no atkūrimą40. 2019 m. Turkija pardavė Ukrainai 
šešis bepiločius orlaivius „Bayraktar“ (naudo-
tus Kalnų Karabacho konflikte), Kijevas derasi 
dėl dar 48 tokių orlaivių įsigijimo ir planuoja ke-
letą jų laikyti Donbaso karinėje bazėje. 2020 m. 
šalys pasirašė susitarimą dėl bendros turbinų 
variklių, naudojamų ir karinėje aviacijoje, gamy-
bos, taip pat derasi dėl bendros karinių laivų ir 
karinio transportinio lėktuvo gamybos. Turkija 
didina karinių technologijų ir posistemių (pvz., 
malūnsparnių variklių) importą iš Ukrainos ir 
integruoja jas į savo gynybos sistemas41. Pažy-
mėtina, kad naujasis Turkijos bepilotis orlaivis 
„Akinci“ yra Turkijos ir Ukrainos bendradarbiavi-
mo karinių technologijų srityje rezultatas42.

Turkijos vaidmuo ES Rytų kaimynystėje  
ir platesnė Ankaros strateginė orientacija
Intensyvėjantis bendradarbiavimas su Kijevu 
ir Tbilisiu atitinka ilgalaikes Ankaros užsienio 
politikos gaires ir atspindi stiprėjančias Erdo-
gano ambicijas regione. Stiprūs ir savarankiš-
ki Sakartvelas ir Ukraina padėtų Turkijai siekti 
tikslo mažinti santykinę Rusijos įtaką regione, 
taigi ir įtvirtinti lygiaverčių derybų dėl regiono 
geopolitinės tvarkos mechanizmus. Teritorinis 
vientisumas ir suverenitetas yra pamatiniai 

Turkijos „nepriklausomos“ užsienio politikos 
principai; atitinkamai Ankara niekada oficia-
liai nepripažino Krymo aneksijos ir Abchazijos 
bei Pietų Osetijos nepriklausomybės (parama 
Ukrainai dėl Krymo taip pat sietina su Turkijos 
dėmesiu tiurkų tautų žmonėms, įskaitant Kry-
mo totorius)43. Galiausiai, vertindama padidė-
jusią izoliacijos nuo Vakarų grėsmę, Ankara 
taip pat laiko paramą Ukrainai ir Sakartvelui 
būdu laimėti Vakarų partnerių, ypač JAV, pa-
lankumą44. Taigi Turkija pastaruoju metu nuo-
sekliai pasisakė ir už Sakartvelo bei Ukrainos 
narystę NATO ir išreiškė palaikymą vadinama-
jai Krymo platformai, kurią inicijavo Ukrainos 
prezidentas ir remia Bidenas, kaip Krymo toto-
rių teisių apsaugos užtikrinimo mechanizmą45.

Nepaisant to, būtų klaidinga pervertinti Turki-
jos ryžtą rizikuoti rimtai ir atvirai konfrontuoti 
su Rusija46. Pavyzdžiui, nors Turkija nepripa-
žįsta Krymo aneksijos, ji palaiko Minsko proce-
so sprendimus, kurie vertinami kaip sąlyginai 
nepalankūs Ukrainai47. Ankaros siekis valdyti 
sąlyginę Maskvos įtaką regione turi būti su-
prantamas ne kaip principinė ar vertybinė po-
zicija Rusijos atžvilgiu, o ambicijos įtvirtinti 
savo įtaką regione tąsa. Šiuo metu akivaizdu, 
kad abi valstybes tenkina dvišaliai santykiai, 
kuriuose vienu metu egzistuoja tiek įvairios 
bendradarbiavimo iniciatyvos, tiek lokalūs 
konfliktai. Tokią santykių formą taip pat lemia 
tai, kad stabilizuojant ir legitimizuojant Erdo-
gano ir Putino režimus itin svarbų vaidmenį at-
lieka regioninės galios projektavimas: kadangi 
abu lyderiai supranta turį tokį pat tikslą ir pri-
pažįsta atviros konfrontacijos keliamą riziką 
jo įgyvendinimui, jie sugeba suderinti bendra-
darbiavimą ir konfrontaciją, įskaitant reguliarų 
asmeninį dialogą48.

Didžiųjų galių varžybų logika pagrįsta Turki-
jos laikysena Rusijos atžvilgiu nėra vienintelis 
veiksnys, ribojantis tvaraus bendradarbiavi-
mo su Ankara ES Rytų partnerystės regione 
galimybes. Glaudūs Turkijos ir Azerbaidžano 
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santykiai šiuo metu bent iš dalies atspindi au-
toritarinių Erdogano ir Ilhamo Alijevo režimų 
suderinamumą ir stiprina jų galią vidinės opo-
zicijos atžvilgiu. Taigi net jei tolesnė Ankaros 
ir Baku santykių plėtra padėtų modernizuoti 
Azerbaidžano kariuomenę pagal NATO gerąją 
praktiką ir sumažintų sąlyginę Rusijos įtaką 
šaliai, tai nepadėtų platesniems Lietuvos in-
teresams remti demokratines reformas Rytų 
partnerystės regione, nepriartintų Azerbaidža-
no prie euroatlantinės integracijos ir kirstųsi 
su deklaruojama vertybine Lietuvos užsienio 
politikos linija. Nors Ukraina ir Sakartvelas len-
kia Azerbaidžaną demokratijos ir korupcijos 
indeksuose49, sisteminė oligarchų įtaka abiejo-
se šalyse, įskaitant žiniasklaidos sritį, ir teisės 
viršenybės principo politizavimas kelia riziką, 
kad didėjanti Turkijos įtaka regione taip pat su-
stiprins šių šalių demokratinę stagnaciją.

Lietuvos ir Turkijos  
bendradarbiavimo perspektyvos
Tokia situacija verčia atitinkamai mąstyti apie 
galimus Lietuvos lūkesčius Turkijos atžvilgiu 
ES Rytų kaimynystės regione. Nėra realistiška 
iš Ankaros tikėtis nuoseklaus požiūrio į Rusiją. 
Be to, neverta manyti, kad didėjanti Turkijos 
įtaka regione padės Rytų kaimynystės regiono 
šalims toliau bandyti atsisieti nuo Maskvos 
įtakos ir persiorientuoti į Vakarų politinę erdvę. 
Pavyzdžiui, nors Turkija ir Rusija Kalnų Kara-
bacho konflikto metu rėmė skirtingas puses, 
Azerbaidžano (remiamo Ankaros) pergalė tik 
sustiprino geopolitinę Armėnijos priklausomy-
bę nuo Maskvos ir taip patenkino pastarosios 
interesus50. Pažymėtina, jog Nikolo Pašinjano 
pergalė birželį vykusiuose išankstiniuose Ar-
mėnijos rinkimuose žada tam tikrą santykių 
tarp Azerbaidžano, Turkijos ir Armėnijos stabi-
lizaciją, Jerevanui siekiant vykdyti reikalingas 
ekonomines ir institucines reformas; tačiau, 
nepaisant santykinės provakarietiškos Pašin-
jano orientacijos, glaudi Armėnijos santykių su 
Rusija ateitis yra nekvestionuojama51.

Mąstant apie galimą bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos ir Turkijos (tiek dvišalį, tiek daugia-
šaliais formatais) reikia pasirinkti sritis, kurios 
turėtų mažiausiai rizikos sustiprinti nedemo-
kratines (antidemokratines) tendencijas re-
gione ir sustiprintų arba įgalintų vakarietišką 
regiono šalių orientaciją. Geriausias tokių ini-
ciatyvų galimybes siūlo ekonominio bendra-
darbiavimo dimensija52. Tarptautinėse rinkose 
veikiančios Turkijos įmonės, suinteresuotos 
skaidriomis ir nuspėjamomis tarptautinės pre-
kybos taisyklėmis, yra linkusios remti vakarie-
tišką šalies orientaciją ir institucionalizuotą 
daugiašalį bendradarbiavimą apskritai. Dėl 
šios priežasties vystant ES ir Turkijos verslo 
asociacijų bendradarbiavimą ES Rytų kaimy-
nystėje galima tikėtis ne vien naujų plėtros ir 
inovacijų galimybių, bet ir vakarietiškos verslo 
kultūros plėtros regione. 

Saugumo politikos srityje Lietuvai ir Turkijai 
įmanoma gilinti tarpusavio ryšius, dalytis prak-
tine patirtimi ir identifikuoti didesnio gynybos 
pramonės bendradarbiavimo galimybes, ak-
tyviai dalyvaujant daugiašaliuose karinio ben-
dradarbiavimo su Rytų partnerystės šalimis 
formatuose. Šiemet Lietuva ir Turkija kartu 
dalyvavo Sakartvele rengtose NATO pratybo-
se „Agile Spirit 2021“ ir Juodojoje jūroje vyku-
siose NATO pratybose „Sea Breeze 2021“53. 
Toks bendradarbiavimas Aljanso programose 
yra sveikintinas ir gali būti papildytas bendra-
darbiavimu mažesnės apimties formatais. Pa-
gal galimybes taip pat tikslinga intensyvinti 
sausumos karines pratybas Ukrainoje („Three 
Swords“) ir skatinti Turkijos įsitraukimą54. Atsi-
žvelgiant į bendrą interesą ginti kritinės svar-
bos regioninę infrastruktūrą nuo trečiųjų šalių 
atakų, Lietuvai tikslinga ieškoti galimybių daly-
tis su Turkija praktine patirtimi šioje saugumo 
politikos srityje. O neseniai viešojoje erdvėje 
aptartos galimybės Lietuvai dėl turkiškų bepi-
ločių orlaivių turėtų būti vertinamos atsargiai, 
atsižvelgiant į politinį tokio sprendimo turinį55. 
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Tai ypač aktualu žinant, jog sėkmingas šios 
technologijos panaudojimas Kalnų Karabacho 
konflikte nebūtinai gali būti atkartotas Lietuvo-
je, kuri neturi analogiškos ilgametės dvišalio 
karinio bendradarbiavimo su Turkija patirties56.

Apibendrinant Lietuvos ir Turkijos interesų 
ES Rytų kaimynystėje sąveiką, galima išskirti 
tris įžvalgas. Pirma, nors abi šalys siekia ma-
žinti Rusijos įtaką regiono šalyse, fundamen-
talūs Vilniaus ir Ankaros strateginiai tikslai 
regiono atžvilgiu nėra tapatūs. Dėl savo ver-
tybinės politikos ir intereso plėsti institucio-
nalizuotą, teisės viršenybe grįstą tarptautinę 
tvarką, Lietuvai svarbu, kad Azerbaidžanas, 
Sakartvelas ir Ukraina toliau siektų vidinių 
reformų ir gilintų euroatlantinę integraciją. O 
Turkijai palanki mažiau institucionalizuota 
regioninė tvarka, kurioje pagrindiniai spren-
dimai būtų sprendžiami lanksčiais didžiųjų 
regiono galių (Rusijos, Irano, galimai Kinijos) 
bendradarbiavimo formatais. Antra, nepaisant 
šių skirtumų, auganti Turkijos įtaka regione 
gali būti išnaudojama skatinant didesnę Rytų 
partnerystės šalių euroatlantinę integraciją, 
Lietuvai ir Vakarų partneriams skatinant trišalį 
ekonominį bendradarbiavimą ir specializuotas 
karinio bendradarbiavimo programas. Trečia, 
nors Turkija vis daugiau dėmesio skiria ES 
Rytų kaimynystei, Vakarų bendruomenė sto-
koja ilgalaikės strategijos vizijos šio regiono 
atžvilgiu. Taigi, nors Vakarų ir Turkijos bendra-
darbiavimas regione yra sveikintinas, jis nėra 
ir nebus pagrindinis ES ir Turkijos santykių va-
riklis ar svarbiausias veiksnys, lemiantis Turki-
jos poziciją NATO. Kitaip sakant, nors Lietuvai 
tikslinga palaikyti savo interesus šiame regio-
ne atitinkantį bendradarbiavimą su Turkija per 
ES ir NATO, Vakarų ir Turkijos santykius dau-
giausia lems kiti bendros darbotvarkės klausi-
mai. Vienas pagrindinių – bendra kaimynystė 
Viduržemio jūros rytų ir Artimųjų Rytų regio-
ne – aptariamas kitoje studijos dalyje.

2.2 Vilniaus ir Ankaros interesai  
 Viduržemio jūros rytų ir  
 Artimųjų Rytų regione
Skirtingai nei ES Rytų kaimynystė, Viduržemio 
jūros rytų ir Artimųjų Rytų regionas niekada 
nebuvo aiškiai įvardytas Lietuvos užsienio 
politikos prioritetas. Tačiau pastarųjų mėne-
sių įvykiai, kuomet Baltarusijos režimas orga-
nizavo pabėgėlių ir migrantų iš Artimųjų Rytų 
(daugiausia iš Irako) srautus į Lietuvą, siekda-
mas destabilizuoti šalies politiką ir sutrikdyti 
valstybinių institucijų veiklą, verčia Vilnių akty-
viau įsitraukti tiek į dvišalį bendradarbiavimą 
su šio regiono valstybėmis, tiek į diskusijas 
dėl Artimųjų Rytų politikos daugiašaliuose ES 
ir NATO formatuose. Krizės akivaizdoje Lietu-
vos užsienio reikalų ministerija organizavo du 
vizitus į Artimuosius Rytus: į Iraką, iš kurio at-
vyko daugiau nei pusė visų per pastaruosius 
mėnesius Lietuvą pasiekusių pabėgėlių ir mi-
grantų (2803 iš 414157), ir į Turkiją. Pastarasis 
vizitas liudija naują etapą Vilniaus ir Ankaros 
santykiuose: migracijos ir Artimųjų Rytų regio-
no politikos klausimai tampa svarbia bendros 
dvišalių santykių darbotvarkės dalimi.

Be abejo, migracija ir saugumo situacija Arti-
muosiuose Rytuose jau ilgą laiką yra didžiau-
sios svarbos klausimai santykiuose tarp Va-
karų ir Turkijos, o Ankara buvo pagrindinė ES 
partnerė valdant migracijos srautus 2015 ir 
2016 metais. Visgi iki šiol Lietuva bendros ES 
politikos Turkijos atžvilgiu formavimo proce-
suose koncentravosi į kitas bendradarbiavimo 
sritis: ekonominius santykius ir muitų sąjun-
gos atnaujinimą, vizų liberalizavimą, Turkijos 
svarbą bendroje Europos saugumo architektū-
roje. Toliau pateikiama Ankaros, Lietuvos ir jos 
partnerių ES interesų sąveikos apžvalga, reika-
linga norint pagrįsti rekomenduotiną Vilniaus 
įsitraukimo į diskusijas dėl ES ir Turkijos ben-
dradarbiavimo Artimuosiuose Rytuose pobūdį.
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ES ir Turkijos konfliktas  
Viduržemio jūros rytų regione
Pagrindinis pastarųjų metų ES ir Turkijos san-
tykių įtampos šaltinis buvo situacija Vidurže-
mio jūros rytų regione. Per paskutinį dešim-
tmetį įvairios Viduržemio jūros rytų regiono 
valstybės (Egiptas, Italija, Izraelis, Kipras) 
regione atrado naujų gamtinių dujų išteklių. 
Ankara šių valstybių planus vystyti suskys-
tintų gamtinių dujų eksploataciją vertina kaip 
grėsmę ilgalaikėms savo ambicijoms tapti re-
gioniniu energijos centru ir 2018 m. nusiuntė 
karinių laivų, kad sutrukdytų italų įmonei „Eni“ 
pradėti eksploatuoti gamtinių dujų gręžinį Ki-
pro teritoriniuose vandenyse58. Po šio Turkijos 
žingsnio Italija suartėjo su Egiptu bei Kipru ir 
įkūrė Viduržemio jūros rytų dujų forumą, o Tur-
kija į jį nebuvo pakviesta. Kadangi forume nuo 
jo įkūrimo taip pat dalyvavo Prancūzijos ener-
gijos milžinė „Total“, Ankara traktavo šį forma-
tą kaip priešišką jos interesams, atsižvelgda-
ma į Paryžiaus paramą Turkijos regioniniams 
varžovams Egiptui ir Jungtiniams Arabų Emy-
ratams bei maršalo Khalifos Haftaro, kuris 
oponavo Ankaros remiamai Nacionalinio su-
sitarimo vyriausybei (GNA), koalicijai Libijoje.  

Regioninių konfliktų logika paženklinta įtam-
pos dėl gamtinių dujų eksploatacijos atnauji-
nimo ir ilgalaikių nesutarimų tarp Graikijos ir 
Turkijos dėl teritorinių vandenų ribų ir dėl Kipro 
statuso. Kalbant apie pirmąjį klausimą, Ankara 
prieštarauja Atėnų siekiui nustatyti Graikijos 
teritorinių vandenų ir oro erdvės ribas, įtrau-
kiant teritorijas aplink visas Graikijai priklau-
sančias salas (kurių yra per 3000; kai kurias 
jų nuo Turkijos pakrantės skiria vos keli kilo-
metrai). Antruoju klausimu Turkija pasisako už 
tarptautinėje bendruomenėje nepripažįstamos 
Šiaurės Kipro Turkų Respublikos teisę užsiimti 
gamtinių dujų eksploatacija Kipro teritoriniuo-
se vandenyse lygiavertiškai kartu su Kipro 
Respublika (t. y. graikų Kipru)59.

2019 m. Ankara eskalavo situaciją į Kipro te-
ritorinius vandenis nusiųsdama savo dujų 

eksploatacijos misiją, lydimą karinių laivų. 
Reaguodami į šį žingsnį, Paryžius su Nikosija 
pasirašė susitarimą dislokuoti savo karinus 
laivus Kipro Respublikos Mari jūrų bazėje60 Ly-
giagrečiai Turkija pasirašė susitarimą dėl teri-
torinių vandenų su Libijos GNA, pagal kurį Tur-
kijos išskirtinė ekonominė zona Viduržemio 
jūros rytų regione buvo išplėsta iki šiaurinių 
Libijos krantų, ignoruojant svarbias Graikijos 
salas, įskaitant Kretą61. Antroji šio susitarimo 
dalis – Ankaros pažadas paremti GNA konflik-
te su Libijos nacionaline armija (LNA). Ankara 
ištesėjo šį pažadą su kaupu ir Turkijos karinė 
intervencija 2020 m. pradžioje nuslopino LNA 
karinę kampaniją, nepaisant to, kad pastaroji 
sulaukė paramos iš Rusijos, JAE ir Prancūzi-
jos62. Reaguodama į šiuos procesus, 2019 m. 
pabaigoje ES sukūrė sankcijų mechanizmą, 
skirtą Turkijos veiksmams regione riboti63. 
2020 m. sausį Prancūzija oficialiai įsijungė į 
Rytų Viduržemio jūros dujų forumą ir taip pa-
piktino Turkiją. Vasarį Ankara, pažeisdama 
2016 m. migracijos susitarimo nuostatas, pra-
dėjo siųsti migrantus į Graikijos salas.

Reaguodami į tebesitęsiančias Turkijos gam-
tinių dujų paieškas Kipro teritoriniuose van-
denyse, Graikija ir Egiptas 2020 m. rugpjūtį 
pasirašė analogišką susitarimą dėl išskirtinių 
ekonominių zonų ribų, kuris smarkiai apri-
botų Turkijos jurisdikciją Viduržemio jūroje. 
Vasaros pabaigoje konfliktas pasiekė naują 
įtampos tašką, kai Turkija pasiuntė karinius 
laivus prie Graikijai priklausančios Kastelorizo 
salos64. Įtampą regione dar labiau sustiprino 
kontroversiški, provokacijomis ir poliarizuojan-
čia retorika pasižymėję rinkimai Turkijos Kipre 
2020 m. rudenį, kurie ES buvo traktuojami kaip 
kliūtis susitarimo dėl Kipro paieškoms65.

Visgi metų pabaigoje ES ir Turkija pradėjo artė-
ti prie situacijos deeskalavimo. Nors 2020 m. 
gruodžio mėnesį Europos Vadovų Taryba 
(EVT) pasmerkė Turkijos veiksmus ir pritaikė 
nedideles sankcijas kai kuriems Turkijos pa-
reigūnams66, Ankarai taip pat buvo pasiūlyta 
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atnaujinto bendradarbiavimo perspektyva, jei 
ši nutrauks savo konfrontacinius veiksmus67. 
Keičiantis platesnei tarptautinei situacijai po 
Bideno pergalės JAV ir sparčiai augant infek-
cijos atvejams šalies viduje, Turkija priėmė 
pasiūlymą stabilizuoti padėtį. Ankara sutarė 
surengti pirmuosius dvišalius pokalbius su 
Graikija 2021 m. sausio pabaigoje, aukšto ly-
gio susitikimą su ES balandžio pradžioje ir de-
rybas dėl Kipro JTO balandžio pabaigoje. Kovo 
mėnesį, prieš susitikimą su Europos lyderiais, 
Erdoganas pabrėžė partnerystės su ES svarbą 
ir pristatė „žmogaus teisių veiksmų planą“, kaip 
reakciją į Vakarų kritiką dėl demokratijos ir pi-
lietinių teisių apsaugos Turkijoje68. Kovo ir bir-
želio mėnesiais vykusiuose EVT susitikimuose 
Europos lyderiai pozityviai pažymėjo konflikto 
deeskalavimą, o ES pradėjo techninio lygio ben-
dradarbiavimą dėl muitų sąjungos ir pasiruoši-
mą deryboms dėl migracijos, terorizmo preven-
cijos, klimato kaitos ir regioninės politikos69.

Nuolatinis bendradarbiavimo migracijos 
klausimais poreikis
Efektyvaus dvišalio bendradarbiavimo poreikį 
didina ir tai, kad 2016 m. ES ir Turkijos migra-
cijos susitarimas buvo numatytas penkeriems 
metams ir šiemet jo galiojimas baigiasi. Atsi-
žvelgdamos į didžiulę tarpusavio priklausomy-
bę migracijos klausimais, abi pusės turi inte-
resą atnaujinti ir išplėsti susitarimą. Vis dėlto 
2016 m. susitarimas vertinamas kontroversiš-
kai: Ankara kaltina ES itin lėtai vykdant pažadą 
skirti 6 mlrd. eurų finansavimo (2021 m. vasarį 
Turkijai skirta tik 3,8 mlrd. iš pažadėtos su-
mos), kuris šiuo metu skirstomas per įvairias 
su pabėgėliais dirbančias organizacijas, o ne 
tiesioginiais dvišaliais kanalais70. ES viduje su-
sitarimas kritikuojamas dėl pabėgėlių teisių ir 
apsaugos neužtikrinimo. 2021 m. pavasarį ES 
sutiko skirti Turkijai papildomą 3 mlrd. finansa-
vimą, bet klausimai dėl būsimo susitarimo ap-
imties, paramos dalijimo formos ir papildomų 
sąlygų Ankarai išlieka71.

Nors pasiektas progresas kol kas gana nedi-
delis ir tolesnis bendradarbiavimas gali būti 
atšauktas72, iš Lietuvos perspektyvos sąly-
ginė ES ir Turkijos santykių stabilizacija yra 
sveikintina. Pagrindiniai naujos „pozityvios 
darbotvarkės“ klausimai – migracijos pakto 
ir muitų sąjungos atnaujinimas – atitinka Vil-
niaus interesus. Dėl savo unikalios patirties 
situacijoje, kuomet hibridinėje agresijos kam-
panijoje dirbtinai naudojami migrantų srautai, 
Lietuva gali konstruktyviai prisidėti prie dery-
bų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl migrantų 
krizės atnaujinimo. Regioninė situacija lemia, 
kad tiek Lietuva, tiek Turkija yra pažeidžiama 
dėl sąmoningai valstybės lygiu organizuojamų 
migrantų srautų. Ankara taip pat nenori tapti 
nelegalios migracijos tarpine stotele, nes tai 
kenktų šalies stabilumo reputacijai73. Bendra-
darbiavimas šioje srityje ne vien padėtų suma-
žinti tokių atvejų riziką, bet ir įgalintų dalijimą-
si abiem pusėms naudinga praktine patirtimi 
ir gilintų ryšius tarp ES ir Turkijos sprendžiant 
techninius klausimus.

Stabilumo Artimųjų Rytų regione  
užtikrinimo poreikis
Žinoma, siekiant tvaraus migracijos krizės 
Artimųjų Rytų regione sprendimo, būtina užti-
krinti saugumo ir stabilumo Sirijoje atkūrimą. 
Šiuo metu Turkijoje jau apgyvendinta 3,6 mln. 
pabėgėlių iš Sirijos. Šalies viduje augant ne-
pasitenkinimui dėl Turkijai tenkančios naštos, 
Ankara yra suinteresuota mažinti naujus pabė-
gėlių ir migrantų srautus74. O persidengiančios 
regiono krizės verčia tikėtis naujų migracijos 
bangų iš Afganistano ir Libano, kuriame šiuo 
metu oficialiai gyvena apie 800 000 pabėgėlių 
iš Sirijos75. Ieškodama šios problemos spren-
dimo, Turkija siekė įtvirtinti „saugią zoną“ Si-
rijos šiaurėje: iki spalio nesėkmingai siekė su-
sitarimo su JAV, o mėnesio pabaigoje pasiekė 
susitarimą su Maskva ir jos remiama Damas-
ko vyriausybe.
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Svarbu pabrėžti, kad Turkijos intervenciją Siri-
joje motyvuoja ne vien migracijos spaudimas, 
bet ir ekspansinė Erdogano režimo ideologija 
bei vidaus legitimizacijos poreikis. Šiaurinės 
Sirijos teritorijų kontrolė yra integrali Turkijos, 
kaip atgimstančios regioninės galios, naraty-
vo dalis; Ankarai itin svarbu užtikrinti, kad šios 
teritorijos nepakliūtų į kurdų vadovaujamų Si-
rijos demokratinių pajėgų rankas76. Dėl šios 
priežasties Ankara 2019 m. pabaigoje surengė 
karinę intervenciją Idlibo – paskutinio Sirijos 
sukilėlių kontroliuojamo miesto – teritorijoje. 
2020 m. pradžioje Turkija surengė antrą inter-
venciją ir pasiekė paliaubas, tačiau susitarimo 
dėl teritorijos valdymo tarp Ankaros, sukilėlių, 
Damasko ir Maskvos sudaryti nepavyksta77. 
Vakarų galimybės stabilizuoti padėtį Šiaurės 
Sirijoje yra ribotos. Kadangi ES ir JAV laikosi 
nuostatos nepradėti rekonstrukcijos ir stabili-
zacijos, kurios padėtų Damasko režimui, nepa-
siekus politinio susitarimo dėl Sirijos ateities, 
o Turkija priešinasi kurdų įtraukimui į dau-
giašales derybas dėl Sirijos karo sprendimo, 
politinis susitarimas dėl Idlibo yra itin sudė-
tingas. Visgi ES gali įtraukti įvairias paramos 
programas Turkijos kontroliuojamoje šiaurinė-
je Sirijos dalyje (išskyrus Idlibą) į derybų dėl 
naujojo migrantų susitarimo paketą, užtikrin-
dama efektyvią stebėseną ir lėšų paskirsty-
mą konkrečiai pilietiniams ir humanitariniams 
projektams. Jei tokia parama galėtų sumažinti 
migracijų srautų į Turkiją galimybę, Lietuvai 
tikslinga remti šią poziciją78.

Erdogano režimo siekis sunaikinti teroristine 
organizacija laikomą Kurdistano darbininkų 
partiją (PKK) taip pat skatina Turkijos inter-
vencijas Šiaurės Irake. Pastaruoju metu jos 
buvo koncentruojamos Sindžaro rajone kal-
nuotame Šiaurės Irako regione, kuriame domi-
nuoja jazidų etninė mažuma79. Šis rajonas yra 
ilgalaikių Kurdistano regioninės vyriausybės ir 
Irako centrinės valdžios ginčų objektas. PKK 
šiame regione dar 2015 m. įkūrė karinę bazę. 

2020 m. spalį Kurdistano ir Irako atstovai pasi-
rašė susitarimą dėl bendrų pastangų pašalinti 
iš teritorijos PKK ir kitas ginkluotas grupuotes. 
Vykdydama platesnę kampaniją prieš PKK, 
pastaraisiais metais Turkija nuosekliai plečia 
savo karines bazes Irako Kurdistane80 ir regu-
liariai organizuoja karinius reidus į Sindžaro 
teritoriją. 2021 m. pradžioje Erdoganas pagra-
sino surengti visavertę karinę intervenciją.

Lietuvos šią vasarą išgyventa hibridinė ataka, 
dirbtinai sukūrus migrantų iš Irako srautus, 
liudija, kokia svarbi visos ES stabilumui yra 
efektyvi centrinė valdžia Irake. Taigi Lietuva 
ir jos Vakarų partneriai turėtų itin skeptiškai 
vertinti Turkijos intencijas eskaluoti karines 
operacijas Šiaurės Irake (ypač Sindžare, kur 
susitarimas su regionine valdžia atkūrė ofici-
alią Bagdado įtaką šioje provincijoje), kad jos 
nediskredituotų Irako valdžios ir neprisidėtų 
prie politinės situacijos šalyje destabilizavimo. 
Pabrėždamas šią savo poziciją dvišaliuose 
santykiuose su Ankara, Vilnius turėtų plačiau 
komunikuoti stabilumo Irake svarbą Vakarų ir 
Turkijos interesams. 

Klimato politika kaip nauja  
bendradarbiavimo darbotvarkė
Galiausiai, atsižvelgdama į trapų progresą Vi-
duržemio jūros rytų regiono klausimais ir sudė-
tingus iššūkius, susijusius su tvaraus migraci-
jos susitarimo paieškomis, Lietuva, siekdama 
palaikyti stabilią ir konstruktyvią ES ir Turki-
jos santykių darbotvarkę, turėtų remti gilesnį 
bendradarbiavimą klimato srityje. Po Turkijos 
visuomenę sukrėtusių klimato kaitos sustiprin-
tų gaisrų šalies teritorijoje šią vasarą klimato 
politikos problematika yra itin aktuali Erdogano 
režimui. Klimato politikos darbotvarkė atveria 
net kelias konstruktyvaus bendradarbiavimo 
su Ankara galimybes. Pirma, kadangi ES jau 
vienašališkai įsipareigojo įvykdyti vadinamąjį 
žaliąjį perėjimą, ji gali pasiūlyti Turkijai padėti 
prisitaikyti prie neišvengiamų reguliavimo, tei-
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sinių ir ekonominių pokyčių bendrojoje ES rin-
koje. Antra, ES pagalba vystant atsinaujinan-
čiuosius energijos šaltinius, jų infrastruktūrą ir 
technologijas padėtų Turkijai mažinti energeti-
nę priklausomybę nuo kitų regiono šalių, ypač 
Rusijos (kurios padedama Ankara šiuo metu 
planuoja statyti pirmą šalyje atominę elektri-
nę)81. Tai taip pat sumažintų santykinę gamti-
nių dujų rezervų, dėl kurių praėjusiais metais 
iš dalies buvo įsiliepsnoję ES ir Turkijos konf-
liktai, svarbą Ankaros politikos darbotvarkėje 
ir galimai prisidėtų prie ilgalaikių santykių sta-
bilizavimo. Trečia, bendradarbiavimas klimato 
politikos srityje suintensyvintų santykius tarp 
Lietuvos, ES ir Turkijos verslo ir nevyriausybi-
nių organizacijų. Turint omenyje, kad šios vi-
suomenės grupės Turkijoje yra linkusios remti 
provakarietišką šalies orientaciją, tai prisidėtų 
prie ilgalaikių Lietuvos strateginių tikslų. Dėl 
šių priežasčių klimato politikos sritis galėtų 
būti įtraukta į platesnes derybas dėl muitų są-
jungos atnaujinimo arba aptariama atskirai.

3 Išvados ir  
 rekomendacijos
Apibendrinant Lietuvos ir Turkijos interesų rai-
dą ir raišką bendroje ES ir Turkijos kaimynystė-
je, galima išskirti dvi pagrindines įžvalgas. Pir-
ma, nors augantis Turkijos vaidmuo Lietuvai 
svarbiuose regionuose didina pragmatinio ben-
dradarbiavimo poreikį ir siūlo naujų galimybių 
konkrečioms bendradarbiavimo iniciatyvoms, 
dabartinė Ankaros strateginė orientacija pra-
silenkia su ilgalaikiu ir fundamentaliu Vilniaus 
interesu kurti taisyklėmis grįstą, demokratines 
vertybes palaikančią tarptautinę tvarką. Antra 
(o tai susijusi priežastis), nors Lietuvai tikslin-
ga remti 2020 m. pabaigoje inicijuotą įtampos 
tarp Vakarų ir Turkijos deeskalavimą ir išnau-
doti jo teikiamas galimybes, tikėtina, kad šis 
sąlyginis santykių atšilimas gali būti trumpa-
laikis. Dėl šių priežasčių Lietuvos bendradar-
biavimo su Turkija darbotvarkė trumpuoju lai-

kotarpiu turėtų būti selektyvi ir, kur įmanoma, 
orientuota į iniciatyvas, galinčias sustiprinti 
santykių tvarumą ilgalaikėje perspektyvoje. 
Tokia darbotvarkė geriausiai gali būti vystoma 
per ES, NATO ar kitus daugiašalius formatus. 
Konkrečiau, galima išskirti šias rekomendaci-
jas Lietuvos sprendimų priėmėjams:

1. ES Rytų kaimynystės regione Vilniui tikslin-
ga remti trišalio bendradarbiavimo tarp ES, 
Turkijos ir ES Rytų partnerystės programos 
šalių verslo asociacijas. Pavyzdžiui, Turkijos 
verslo asociacijos, gerai susipažinusios su 
ES taisyklėmis ir įstatymais, galėtų dalytis 
savo patirtimi ir gerąja praktika su Asociaci-
jos sutartis pasirašiusių Rytų partnerystės 
valstybių institucijomis ir verslo grupėmis. 
Plečiantis ekonominio bendradarbiavimo ry-
šiams būtų galima tolygiai plėsti ir švietimo 
bei profesinio mokymo programų kūrimo 
galimybes. Tokie poslinkiai dar labiau susti-
printų ir poreikį įgyvendinti tarp Turkijos ir 
ES pasiektą vizų liberalizavimo susitarimą, 
kurį įgyvendinant nuo 2016 m. nėra pasiek-
ta realaus progreso82. Tokį bendradarbiavi-
mą turėtų skatinti pati ES, įskaitant paramą 
trišaliams verslo forumams. Lietuva turėtų 
mobilizuoti tokias iniciatyvas naudodama 
tinkamas ES priemones, taip pat inicijuoti 
daugiašalius dalijimosi praktine patirtimi 
formatus su Moldova, Sakartvelu, Ukraina, 
Turkija ir ES atstovais.

2. Šalia įprastinio bendradarbiavimo daugia-
šalėse NATO pratybose Lietuva gali skatinti 
didesnį Turkijos įsitraukimą į institucionali-
zuotą bendradarbiavimą saugumo politikos 
srityje inicijuodama tikslinius daugiašalius 
dalijimosi praktine patirtimi formatus regi-
oninės infrastruktūros gynybos klausimais. 
Konkrečiau, Lietuvai tikslinga skatinti ben-
dradarbiavimą tarp Baltijos šalių ir Azerbai-
džano, Sakartvelo ir Turkijos, kurių trišalio 
karinio bendradarbiavimo formatas yra skir-
tas būtent regioninės infrastruktūros objek-
tų gynybai. Šiuo atžvilgiu Lietuvai tikslinga 



16
JUSTINAS MICKUS | (NE)TAPAČIŲ LIETUVOS IR TURKIJOS INTERESŲ RAIŠKA.  
EUROPOS SĄJUNGOS IR TURKIJOS BENDROJE KAIMYNYSTĖJE

glaudžiai koordinuoti savo iniciatyvas su 
Lenkija, kuri per pastaruosius metus reikš-
mingai pagilino santykius su Turkija gyny-
bos ir gynybos pramonės srityse83.

3. Lietuvai tikslinga aktyviai remti ES ir Turki-
jos migracijos pakto atnaujinimą ir inicijuo-
ti jo papildymus, kuriais būtų užtikrinama 
migrantų srautų instrumentalizavimo pre-
vencija. Atsižvelgdamas į abipusį ES ir An-
karos interesą užkirsti kelią trečiųjų šalių 
organizuojamiems migracijos srautams per 
Turkijos teritoriją, Vilnius gali siūlyti į gali-
mo naujojo ES ir Turkijos migracijos susi-
tarimo taikymo sritį įtraukti susitarimą dėl 
bendradarbiavimo identifikuojant migrantų 
srautų organizatorius, užkardant jų veiklą, 
užtikrinant tinkamą į šią veiklą įtrauktų mi-
grantų priežiūrą ir pagalbą, repatrijuojant į 
šią veiklą įtrauktus migrantus.

4. Derybose dėl ES ir Turkijos muitų sąjun-
gos atnaujinimo Lietuva taip pat gali skirti 
daugiau dėmesio Turkijoje reziduojančių 
pabėgėlių įtraukimui į ekonomiką. Parama 
tolesniam prekybos su Turkija liberalizavi-
mui atitinka ilgalaikį Lietuvos interesą plė-
toti tarptautiniais susitarimais grįstą atvirą 
ekonominį bendradarbiavimą, o papildomas 
dėmesys ekonominei pabėgėlių integracijai 
Turkijoje yra itin svarbus siekiant užtikrin-
ti, kad Ankara neprarastų politinės valios 
ir gebėjimo vykdyti savo susitarimą su ES. 
Atitinkamai Vilnius galėtų remti pasiūlymus 
dėl preferencinių prekybos sąlygų nusta-
tymo ekonomikos srityse, pasižyminčiose 
dideliu pabėgėlių įsitraukimu (pvz., žemės 
ūkio srityje)84.

5. Rekomenduotina aktyviai remti ir įsitraukti į 
klimato kaitos valdymo politikos iniciatyvas 
platesnėje ES ir Turkijos bendradarbiavimo 
darbotvarkėje. Konkrečiau, atsižvelgdamas 
į savo patirtį ir abipusius Lietuvos ir Turkijos 
interesus mažinti energetinę priklausomybę 
nuo Rusijos, Vilnius gali inicijuoti valstybės 
tarnautojų, verslo atstovų ir pilietinės visuo-
menės forumus, kuriuose būtų dalijamasi 
praktine patirtimi energetinės diversifikaci-
jos, išnaudojant atsinaujinančiuosius ener-
gijos šaltinius, srityje.
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