
JAV, Taivano ir 
Lietuvos trikampis: 
trys partnerės, 
vienijamos bendros 
saugumo vizijos

Antroje daly-
je analizuo-
jamas Lietu-
vos politinis 
sprendimas 
stiprinti par-
tnerystę su 
Taivanu ir jo 
pasekmės.

Pirmoje dalyje paaiš-
kinami pagrindiniai 
veiksniai, lemiantys di-
dėjančią JAV paramą 
Taivanui, ypatingą dė-
mesį skiriant karinės pa-
galbos Taipėjui vaidme-
niui ir poreikiui plėsti 
bendraminčių partnerių, 
pasiruošusių priešintis 
Kinijos įtakai, tinklą. 
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a • 2021–2022 m. Vašingtonas, Taipėjus ir Vilnius suformavo naują 
geopolitinį trikampį. Tris sostines vienija bendras suvokimas, kad 
Kinijos Liaudies Respublika tampa vis agresyvesne demokrati-
nio pasaulio ir tarptautinio saugumo struktūrų ardytoja. Padidėjus 
Kinijos spaudimui, Taivanas drąsesnės ir tvirtesnės paramos su-
laukė iš Vašingtono ir Vilniaus. 2021 m. lapkritį Lietuvos Vyriausybė 
sutiko įsteigti Taivaniečių atstovybę Vilniuje; 2022 m. rugpjūtį JAV 
Atstovų Rūmų pirmininkė N. Pelosi apsilankė Taivane, nepaisydama 
gausios grasinamosios Kinijos Liaudies Respublikos retorikos. Abu 
veiksmai sulaukė agresyvaus Kinijos atsako, tačiau tai tik sustipri-
no visų trijų demokratinių partnerių tarpusavio paramą.

• Šioje publikacijoje apžvelgiama kintanti geopolitinė realybė ir sti-
prėjantis JAV, Taivano ir Lietuvos bendradarbiavimas politikos ir 
saugumo srityse. 

• Pirmoje dalyje paaiškinami pagrindiniai veiksniai, lemiantys di-
dėjančią JAV paramą Taivanui, ypatingą dėmesį skiriant karinės 
pagalbos Taipėjui vaidmeniui ir poreikiui plėsti bendraminčių par-
tnerių, pasiruošusių priešintis Kinijos įtakai, tinklą. Antroje dalyje 
analizuojamas Lietuvos politinis sprendimas stiprinti partnerystę 
su Taivanu ir jo pasekmės.

• Šios dvi dalys, parengtos Vašingtone (JAV) įsikūrusio analitikos 
centro „Global Taiwan Institute“ ir Vilniuje veikiančio Rytų Euro-
pos studijų centro mokslininkų, padeda geriau suprasti, kodėl JAV 
ir Lietuva politinę paramą Taivano saugumui ir nepriklausomybei 
laiko vienu iš užsienio politikos prioritetų.
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I DALIS

Didėjant 
neapibrėžtumui 
tarptautinėje 
erdvėje JAV ir 
Taivanas stiprina 
saugumo ryšius
Šių metų rugpjūčio 2 d. vakarą Taipėjaus Songšano 
oro uoste nusileido JAV Atstovų Rūmų pirmininkės 
Nancy Pelosi1 lėktuvas. Šis vizitas, kuris yra ilgame-
tės JAV strategijos Indijos ir Ramiojo vandenyno re-
gione dalis, tapo aukščiausio rango diplomatiniu JAV 
pareigūno vizitu nuo tuometinio JAV Atstovų Rūmų 
pirmininko Newto Gingricho vadovautos Kongreso 
delegacijos 1997 metais. Nors N. Pelosi vizitas yra 
neabejotinai svarbus pats savaime, jis anaiptol ne-
laikytinas pavieniu incidentu. Iš tikrųjų tai buvo ilga-
metės JAV ir Taivano santykių plėtros, peraugusios 
nuo ribotos apimties, išskirtinai neformalių susita-
rimų iki gerokai platesnio pobūdžio, visapusiškos 
partnerystės, kulminacija. Nuolat didėjančio Kinijos 
Liaudies Respublikos (KLR) agresyvumo akivaizdoje 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Taivanas iš pagrindų 
sustiprino savo ryšius – ypač gynybos ir saugumo 
srityse. Didėjant neapibrėžtumui ir beprecedentėms 
grėsmėms toks bendradarbiavimas tampa svarbes-
nis nei kada nors anksčiau.

JAV ir Taivano 
bendradarbiavimo  
saugumo srityje plėtra
KLR, reaguodama į N. Pelosi vizitą, Taivano pašonėje 
pradėjo karinio laivyno ir oro pajėgų pratybas, kurias 
daugelis apibūdino2 kaip ketvirtąją Taivano sąsiaurio 
krizę. Nuo rugpjūčio 4 d. Kinijos liaudies išlaisvinimo 
armija (KLIA) darė tai, ką daugelis ekspertų interpre-
tavo kaip galios demonstravimą: į Taivaną supančius 
vandenis paleista 11 raketų, į Taivano oro gynybos 
identifikavimo zoną (ADIZ) įsiveržė daugybė lėktuvų, 
o Taivano sąsiauryje pasirodė grupė lėktuvnešių ir 
keletas povandeninių laivų. Pažymėtina, kad raketų 
paleidimai ir juos lydinčios karinio laivyno operacijos, 
atrodo, buvo skirtos Taivano pagrindinės salos gali-
mos blokados simuliacijai – scenarijui, bauginančiam3 
daugelį suinteresuotųjų šalių. Nors KLIA jau ilgai rodė 
jėgą Taivano sąsiauryje (kaip demonstruoja plačiai 
spaudoje nušviestas polinkis veržtis į ADIZ4), šios 
pratybos žymi didžiulį situacijos paaštrėjimą. Karinių 
operacijų planuotojams Taipėjuje ir Vašingtone buvo 
pasiųsta aiški žinutė: perdėto užtikrintumo laikai ne-
grįžtamai praėjo. Dabar JAV ir Taivano bendradarbia-
vimas gynybos srityje labiau nei bet kada yra būtina 
taikos ir stabilumo Taivano sąsiauryje sąlyga.

Nors JAV ir Taivanas nepalaiko oficialių diplomatinių 
santykių, šios šalys turi ilgą ryšių saugumo srityje is-
toriją. Šį bendravimą visų pirma sudarė JAV ginklų 
pardavimas Taivanui – tai buvo stabili JAV politikos 
Taivano atžvilgiu dalis nuo J. Carterio prezidenta-

Marshall Reid – Vašingtone (JAV) 
įsikūrusio analitikos centro „Global 
Taiwan Institute“, skirto Taivano 
klausimams, programų vadovas.
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vimo laikų. Iš tiesų JAV ginklų pardavimas Taivanui 
yra vienas esminių 1979 m. Santykių su Taivanu 
akto (angl. Taiwan Relation Act – TRA)5 punktų, ku-
ris iki šiol lemia JAV politikos Taivano atžvilgiu kryptį. 
Konkrečiai TRA nustatyta, kad „Jungtinės Amerikos 
Valstijos Taivanui teiks gynybinio pobūdžio ginkluo-
tę“, o tiksli „gynybinio pobūdžio“ apibrėžtis palieka-
ma interpretacijoms. Ši aiškumo stoka paskesnėms 
JAV administracijoms paliko didelę laisvę6 nusistaty-
ti, kokio tipo ginklų sistemas jos teiks Taivanui.

Kaip pažymi Scottas Haroldas7, JAV ginklų pardavi-
mą Taivanui ilgą laiką nenutrūkstamai remia abi JAV 
partijos. Nuo 1990 m. JAV patvirtino daugiau nei 
67 mlrd. JAV dolerių8 vertės ginklų pardavimą Tai-
vanui, tad metinis šio pardavimo vertės vidurkis vir-
šijo 2 mlrd. JAV dolerių. Labai svarbu pažymėti, kad 
JAV administracijų politinės ideologijos šių skaičių iš 
esmės nepaveikė – tiek Demokratų, tiek Respubliko-
nų valdymo metu jie išliko daugmaž nuoseklūs9. Net 
nuolat didėjant vidinei JAV poliarizacijai, šalies įsta-
tymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios parama 
Taivanui tik stiprėjo.

Nors JAV politikos formuotojai iš esmės vieningai su-
taria dėl ginklų pardavimo Taivanui, kyla šiokių tokių 
ginčų dėl ginklų paketų turinio. Šis aspektas išryš-
kėjo visų pirma dėl ilgus metus išsiskiriančių Vašing-
tono ir Taipėjaus nuomonių dėl to, kokio pobūdžio 
ginkluotė veiksmingiausiai apsaugotų Taivaną nuo 
galimos Kinijos invazijos. Kaip pažymi ne vienas apž-
valgininkas10, aukščiausi Taivano pareigūnai – ypač 

Notified Taiwan Arms Sales 1990–2022 (US$ Billion, FMS)
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iš Taivano ginkluotųjų pajėgų ir Nacionalinės gyny-
bos ministerijos – daugelį metų užsiėmė lobistine 
veikla, siekdami užsitikrinti didesnės ir geriau mato-
mos karinės įrangos, kaip antai naikintuvų F-16 11 ir 
kovos tankų „M1A1 Abrams“12, suteikimą. Nors tokia 
karinė įranga neabejotinai yra reikšmingi Taivano ka-
rinės galios ir prestižo simboliai, gynybos ekspertai13 
jau seniai abejoja jų, kaip karinių išteklių, verte dėl 
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nedidelės Taivano teritorijos ir nuolat augančio KLIA 
kiekybinio ir kokybinio pranašumo prieš Taivano ka-
riuomenę (ROC).

Šių nuogąstavimų kontekste JAV ekspertai vis in-
tensyviau ragino Taivaną nacionalinę gynybą vertinti 
realistiškiau ir taikyti ekonomiškesnį asimetriškumo 
principą. Vietoje investicijų į „sunkiąją“ karinę įrangą, 
kurią priešais lengvai gali sunaikinti, pasak mokslinin-
kų, kaip M. Hunzekeris, Taipėjus turėtų įsigyti didelius 
kiekius mažesnių, lengviau paslepiamų ginklų siste-
mų, įskaitant „sparnuotąsias pakrantės apsaugos 
raketas, trumpojo nuotolio savaeiges oro gynybos 
sistemas, jūros minas ir bepiločius orlaivius“ 14. Pasta-
rosios nebūtų tokios įspūdingos ir rodančios prestižą, 
kaip pirmiau minėti tankai ir naikintuvai, tačiau tokia 
ginkluotė labai apsunkintų KLIA invaziją į Taivaną15. 

Pažymėtina, kad Taivano gynybos vadovų gretose 
pastaraisiais metais atsirado ir tokių, kurie šias pas-
tabas priėmė. Turbūt geriausiai šį poslinkį atspindi 
tuometinio ROC ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo 
vado adm. Lee Hsi-Mingo (李喜明) 2017 m. pasiūlyta 
bendrosios gynybos koncepcija (angl. Overall Defen-
se Concept – ODC)16. ODC iš esmės atspindėjo vi-
sus pirmiau minėtus nuogąstavimus, be to, joje itin 
pabrėžiamas asimetrinio atgrasymo ir maksimalaus 
unikalios Taivano geografinės padėties išnaudojimo 
svarba. Iš karto po paskelbimo ODC pasveikino JAV 
gynybos analitikai17 – gyrė už realistišką ir organizuo-
tą požiūrį į nacionalinę gynybą. Vis dėlto pastaraisiais 
metais optimizmas atslūgo, nes Taivano vadovai – 
visų pirma, kaip ir anksčiau, Nacionalinės gynybos 
ministerija – nuo ODC principų laipsniškai atsitraukė18. 

Keičiantis geopolitinei 
situacijai – kintantys 
lūkesčiai
Kaip minėta, JAV ir Taivano ryšiai saugumo srity-
je ilgus metus buvo gana stabilūs ir nuoseklūs. Ši 
partnerystė praktiškai nepakito netgi keičiantis JAV 
administracijoms, normoms ir vykstant ekonomi-
niams svyravimams. Vis dėlto šią santykių dinamiką, 
ko gero, negrįžtamai pakoregavo du 2022 m. įvykiai: 
Rusijos invazija į Ukrainą ir po N. Pelosi vizito KLR 
surengtos karinės pratybos. 

Beveik iškart po to, kai vasario 24 d. Ukrainos sie-
ną kirto pirmieji Rusijos kariai, apžvalgininkai visame 
pasaulyje suskubo brėžti paraleles19 tarp šio konflik-
to ir galimos įvykių sekos Taivano sąsiauryje. Nors 

šie palyginimai buvo daugiausia reakcinio pobūdžio 
ir nepakankami išplėtoti20 (Ukraina ir Taivanas dau-
gybe aspektų skiriasi, kaip ir Rusija bei Kinija), karas 
Ukrainoje vis tiek tapo itin svarbia pamoka JAV ir Tai-
vano karinių operacijų planuotojams. Ukrainos pajė-
gos paneigė išankstines Rusijos dominavimo mūšio 
lauke prognozes – sugebėjo atsilaikyti, ir ne tik. Atlai-
kiusi Rusijos pradinį puolimą Kyjivo kryptimi, Ukraina 
nuolat stūmė okupantus atgal21, o šių pastangų kul-
minacija buvo stulbinantis kontrpuolimas22 rugsėjo 
mėnesį, kai nemaža dalis Rusijos užgrobtų teritorijų 
buvo atsiimtos. Būdas, kuriuo Ukrainai pavyko to pa-
siekti, itin sudomino ir JAV, ir Taivaną.

Vietoje tik brangios, aukšto lygio karinės įrangos 
Ukrainos pajėgos panaudojo platų spektrą mažes-
nių, pigesnių ir mobilesnių sistemų, kaip nešioja-
mosios oro erdvės gynybos sistemos (MANPADS)23 
ir bepiločiai orlaiviai24. Strategiškai išnaudodamas 
tokio pobūdžio ginkluotę, Kyjivas sugebėjo išsekinti 
kiekybiškai ir tarsi kokybiškai pranašesnes Rusijos 
pajėgas – padarė joms daug skaudžių gyvosios jė-
gos nuostolių ir privertė Maskvą griebtis politiškai 
rizikingos dalinės mobilizacijos25. Ši Ukrainos sėkmė 
tapo papildomu asimetrinės reakcijos į tradicinę ka-
rinę invaziją šalininkų argumentu.

Be to, konfliktas Ukrainoje itin aiškiai pademonstra-
vo iš Vakarų gautos karinės ginkluotės vertę. Nors 
artėjant invazijai Ukrainos ginkluotosios pajėgos 
anaiptol nebuvo bejėgės26, nenutrūkstamas ginklų, 
amunicijos ir instruktorių, kurių didžiąją dalį suteikė 
JAV, srautas eksponentiškai sustiprino jų gebėjimą 
priešintis27. Priešingai nei Rusijos karinė įranga, ku-
rios beviltišku pasenimu įsitikino visi, šios užsieninės 
sistemos padėjo pasiekti įspūdingų rezultatų.

Šios pamokos neliko nepastebėtos JAV ir Taivano. 
Jau dabar JAV pareigūnai aktyviai ragina kolegas 
iš Taivano28 sekti Ukrainos pavyzdžiu reformuojant 
savo kariuomenę. Konkrečiai, ekspertai atkreipia 
dėmesį į mažesnių, asimetrinių ginklų sistemų sė-
kmę, įskaitant priešlėktuvinės gynybos raketų sis-
temą „FIM-92 Stinger“ ir prieštankinę raketų siste-
mą „FGM-148 Javelin“. Be šių pasiūlymų, JAV taip 
pat ėmėsi konkretesnių veiksmų reformuoti Taivano 
nacionalinės gynybos koncepciją. Gegužės mėnesį 
JAV kariuomenė išsiuntė Taivanui laišką29, kuriame 
atmetamas Taipėjaus prašymas dėl kovai su povan-
deniniais laivais skirtų sraigtasparnių ir vietoje to re-
komenduojama įsigyti mažesnę mobiliąją artilerijos 
sistemą. Vis labiau atrodo, kad Vašingtonas imasi 
griežtesnio ir iniciatyvesnio tono, siekdamas pero-
rientuoti Taivaną į asimetrinę gynybą.
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Šių pamokų aktualumas dar labiau padidėjo po agre-
syvaus Kinijos atsako į N. Pelosi vizitą. Nors tai te-
buvo pratybos, jos parodė gerokai padidėjusius KLIA 
oro ir jūrų karybos pajėgumus. Koordinuotais raketų 
paleidimais, karo laivyno manevrais ir įsiveržimais į 
ginčytiną oro erdvę KLR pademonstravo savo galią – 
ją pamatė visas pasaulis. Kaip pažymėta „Global Tai-
wan Institute“ vykusiame renginyje30, šios pratybos 
iš pagrindų pakeitė status quo Taivano sąsiauryje. 
KLIA landžiojimai už Taivano sąsiaurį dalijančios vi-
durio linijos, kuri iki tol nebūdavo peržengiama, ribų 
iš esmės perrašė KLR ir Taivano santykių taisykles ir 
pavojingai paaštrino jų karinio konflikto galimybę. Tai 
neliko nepastebėta Vašingtono ir Taipėjaus karinių 
operacijų planuotojų.

Jungtinėse Amerikos Valstijose šios pratybos dar la-
biau padidino 2022 m. Įstatymo dėl politikos Taivano 
atžvilgiu (angl. Taiwan Policy Act)31 – birželio mėnesį 
pirmą kartą pristatyto dviejų partijų įstatymo projek-
to – aktualumą. Pažymėtina, kad „visapusiškiausia 
JAV politikos Taivano atžvilgiu peržiūra per ketu-
ris dešimtmečius“32 pavadintame įstatymo projekte 
JAV raginamos33 suteikti „Taivanui milijardų dolerių 
vertės karinį finansavimą, užtikrinti spartesnį ginklų 
pardavimą ir padidinti karinį koordinavimą“. Svarbu 
atkreipti dėmesį, kad į šį įstatymo projektą įtraukta 
6,5 mlrd. JAV dolerių vertės parama Taivano gyny-
bai stiprinti. Vis dėlto šios dotacijos priklausys nuo 
paties Taivano karinių išlaidų didinimo. Kaip pažymi 
apžvalgininkai34, šios sąlygos gali sudaryti galimy-
bę JAV papildomai spausti Taipėjų ir galbūt skatin-
ti jį daugiau investuoti į asimetrines sistemas. Nors 
įstatymo proejektas tebėra vertinamas prieštaringai 
(pasak šaltinių35, J. Bideno administracija neigiamai 
vertina jo karingesnes nuostatas), nemaža jo teksto 
dalis atsidūrė 2023 m. Nacionalinės gynybos išlaidų 
patvirtinimo įstatymo (angl. National Defense Autho-
rization Act – NDAA) projekte. Kokią įtaką Įstatymas 
dėl politikos Taivano atžvilgiu iš tiesų darys JAV kari-
nei politikai Taivano atžvilgiu, parodys laikas, tačiau 
vien tai, kad jis egzistuoja, rodo, jog JAV mąstymas 
apie Taivano gynybą evoliucionuoja.

Bendraminčių  
partnerių parama
Nors JAV ir Taivano santykių gynybos srityje plėtra 
visų pirma yra susijusi su Vašingtonu ir Taipėjumi, ją 
gali sustiprinti bendraminčių partnerių, ypač Euro-
poje, veiksmai. Pastaraisiais metais Europa pasižymi 
kaip uoli Taivano rėmėja. Didėjant skeptiškumui dėl 
Kinijos, kartu auga ir susidomėjimas palaikyti akty-
vius santykius su Taivanu. Tai ypač pasakytina apie 
Rytų ir Vidurio Europą (VRE), kurios valstybės, kaip 
antai Čekija36, Slovėnija37 ir (ryškiausiai) Lietuva38, 
atrodo vis labiau nusiteikusios priešintis KLR naraty-
vams ir plėtoti savo ryšius su Taivanu. Turint omeny-
je JAV ilgai puoselėtą norą didinti transatlantinį koor-
dinavimą39 Kinijos ir Taivano klausimais, nenuostabu, 
kad Vašingtonas šias naujienas pasveikino40. JAV 
valstybės sekretorius Antony Blinkenas išreiškė savo 
paramą41 Lietuvai ir pasmerkė Kinijos pastangas ją 
bauginti. Žvelgiant iš JAV politikos formuotojų pers-
pektyvos, tokia parama Taivanui stiprina Vašingtono 
pozicijas priešinantis KLR ir patvirtina būtinybę pa-
laikyti santykius su Taivanu.

Visas demokratijos saugojimu ir kova su autoritariz-
mu suinteresuotas šalis JAV ir Taivano karinių san-
tykių plėtra turėtų tik padrąsinti. Rusijos invazija į 
Ukrainą skausmingai aiškiai parodė, kad taisyklėmis 
grindžiama tarptautinė tvarka tampa vis trapesnė. Il-
gai puoselėtos tarptautinių normų ir bendro suprati-
mo idėjos ima vis labiau klibėti, o piktybinių autorita-
rinių režimų įtaka toliau ardo institucijų pamatus. Šių 
iššūkių fone gyvybiškai svarbu, kad JAV toliau dėtų 
pastangas stiprinti Taivano gynybą. Nors tai gali 
reikšti nepatogius pokalbius apie asimetrinę gynybą 
ir karinės įrangos įsigijimą, tačiau realybė tokia, kad 
nepagrįsto užtikrintumo laikai baigėsi.
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II DALIS

Lietuvos 
konfrontacija su 
Kinija dėl Taivano 
klausimo: ko 
galima pasimokyti 
iš mažos šalies 
patirties?
Praėjusiais metais Lietuva tapo vienu pagrindinių 
Kinijos propagandos ir prekybos sankcijų taikinių. 
Besitęsianti Kinijos ir Lietuvos diplomatinė priešprie-
ša neturėtų itin stebinti, nes 2021 m. lapkritį Lietu-
va gerokai įsiutino Kiniją, leidusi Taivanui atidaryti 
naują atstovybę Vilniuje. Atstovybė atkreipė dėmesį 
dėl drąsaus pavadinimo pasirinkimo: vietoje įprasto 
pavadinimo „Taipėjaus atstovybė“ ji buvo oficialiai 
pavadinta Taivaniečių atstovybe Vilniuje (駐立陶宛台
灣代表處). Šis žingsnis buvo reikšmingas dėl to, kad 
tai buvo pirmas naujos Taivano atstovybės atidary-
mas Europoje per 18 metų (paskutinį kartą tai įvyko 
Slovakijoje 2003 m.); be to, ji tapo antrąja Taivano 
atstovybe pasaulyje, pavadinime turinčia žodį „tai-
vaniečių“ (kita – Somalilande). 

Ilgą laiką Lietuva, maža ir tolima Europos šalis, Kinijai 
rūpėjo menkai. Tačiau atidarius Taivaniečių atstovy-
bę Vilniuje Pekinas nusprendė iš Lietuvos padaryti 
pavyzdį, kaip Kinija gali nubausti šalį, kuri negerbia 
jos interesų.

Kinijos kerštavimo  
pavyzdys 
Lietuva aiškiai išreiškė ketinimą kuriam laikui atšaldyti 
santykius su Kinija. 2021 m. pavasarį Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras pranešė42 apie Vilniaus pasitrau-
kimą iš „17+1“ bendradarbiavimo su Kinija formato 
(oficialiai vadinamo Kinijos ir Vidurio bei Rytų Europos 
šalių bendradarbiavimo programa). Be to, Seimas 
įstatymu uždraudė43 Kinijos bendrovėms dalyvau-
ti kuriant 5G tinklą Lietuvoje, o Lietuvos diplomatai 
atvirai parėmė siūlymą Taivanui suteikti nuolatinio 
stebėtojo statusą Pasaulio sveikatos organizacijoje 
(PSO). Šie veiksmai nebuvo atsitiktiniai. Intensyvėjant 
priešpriešai tarp JAV ir Kinijos, Lietuva prisijungė prie 
JAV suformuotos ir prieš Kinijos Liaudies Respubliką 
(KLR) nukreiptos koalicijos ir tapo viena atviriausiai 
Kiniją kritikuojančių šalių Europos Sąjungoje.

Galiausiai visišką Kinijos rūstybę Lietuva užsitraukė 
atidarydama Taivaniečių atstovybę Vilniuje. Įsiutęs 
Pekinas sumažino diplomatinį atstovavimą Lietu-
voje iki reikalų patikėtinio (pranc. chargé d’affaires) 
lygio, pervadino savo ambasadą Reikalų patikėtinio 

Tomas Janeliūnas – VU 
Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų 
instituto profesorius ir 
Rytų Europos studijų 
centro (RESC) tyrimų 
programų vadovas. 

Raigirdas Boruta – RESC 
Kinijos tyrimų programos 
asocijuotasis ekspertas, 
VU Tarptautinių 
santykių ir politikos 
mokslų instituto 
doktorantas.
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biuru (中國駐立陶宛代辦處) ir pradėjo spausti Lietuvą 
padaryti tą patį. Neilgai trukus Lietuvos diplomatai 
buvo priversti skubiai palikti Pekiną44, nes jų diplo-
matiniai rangai buvo paprasčiausiai panaikinti. Tuo-
met, 2021 m. gruodį, Kinija kone visiškai užblokavo 
lietuviškų prekių eksportą: į Kinijos rinką negalėjo 
patekti daugiau nei 90 proc. įprasto prekių srauto. 
Šios neoficialios prekybos sankcijos (Kinija taip ir ne-
paskelbė oficialaus sprendimo taikyti sankcijas pre-
kėms iš Lietuvos) nepadarė didelio poveikio Lietuvos 
ekonomikai, nes eksportas į Kinija sudarė mažiau nei 
1 proc. bendro Lietuvos eksporto.

Vis dėlto didžiulių nuogąstavimų kilo pasirodžius ne-
oficialiems pranešimams, kad Kinija gali blokuoti eks-
portą iš kitų ES šalių, kurių eksportuojamose prekėse 
yra lietuviškų komponentų45. „Niekas nesitikėjo, kad 
Pekinas neoficialiai spaus verslo partnerius Vaka-
ruose“, – sakė užsienio reikalų viceministras Mantas 
Adomėnas46, pagrindinis vadinamosios „vertybėmis 
grįstos diplomatijos“ su Kinija šalininkas Vilniuje. Kai 
kurios Lietuvos bendrovės, ypač – lazerių sektoriaus, 
viešai kritikavo Vyriausybę, kad ši nebuvo pasiruošu-
si Kinijos sankcijoms ir neįspėjo Lietuvos verslo apie 
galimą ekonominį Kinijos kerštą. Keletas sunkiai nu-
kentėjusių užsienio investicijų bendrovių prašė Lie-
tuvos politikos vadovų deeskaluoti ginčą su Kinija, o 
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai nurodė47, 
kad Kinijos technikos ir jos dalių importas, kaip ir lie-
tuviškų prekių pardavimas Kinijai, sustojo, todėl kai 
kurioms bendrovėms gali tekti trauktis iš Lietuvos. 

2022 m. sausio pabaigoje ES prieš Kiniją pradėjo 
ginčų sprendimo konsultacijas Pasaulio prekybos 
organizacijoje (PPO) dėl įtariamų Kinijos prekybos su 
Lietuva apribojimų. Vėliau prie šio atvejo konsultacijų 
išreiškė norą prisijungti Taivanas, Australija, Kanada, 
Japonija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Tai buvo priimta kaip gyvybiškai svarbi Vil-
niaus demokratinių sąjungininkių politinė parama. 

Praėjus daugiau nei pusmečiui nuo Kinijos prekybos 
sankcijų pradžios, situacija iš mirties taško nepaju-
dėjo. Lietuva atsisako keisti savo sprendimus ir ruo-
šėsi atidaryti prekybos atstovybę Taipėjuje – tai ga-
liausiai įvyko 2022 m. lapkričio mėnesį48. Kinija, savo 
ruožtu, ir toliau muitinėje stabdė prekes iš Lietuvos 
ir tik retkarčiais į šalį įsileido nedidelę jų dalį (pa-
vyzdžiui, priima nedidelius kiekius vario). Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos pre-
zidentas pareiškė49, kad eksportas į Kiniją praktiš-
kai nevyksta, tačiau importas iš jos stabilizavosi. Vis 
dėlto importuotojai ir toliau susiduria su padidėjusia 

rizika ir griežtais reikalavimais, kaip antai visiškas iš-
ankstinis prekių apmokėjimas vietoje prieš santykių 
apkartimą taikytos 15–20 proc. išankstinės įmokos. 

Šiaip ar taip, nepaisant Kinijos ekonominio keršto 
Lietuvos ekonomika nesugriuvo. Atrodo, kad grei-
ta ES reakcija sulėtino agresyvius Kinijos veiksmus, 
pastaruoju metu taip pat nepasirodė pranešimų apie 
atvirą ES įmonių diskriminaciją Kinijoje dėl prekybos 
grandinių sąsajų su Lietuva. Lietuvos Vyriausybė 
skyrė 130 mln. Eur50 paskoloms nuo Kinijos veiksmų 
nukentėjusioms bendrovėms. Ši finansinė strategija, 
kuria siekta padėti su iššūkiais dėl trečiųjų šalių prie-
vartos veiksmų susiduriančiam verslui, buvo pirmoji 
tokio pobūdžio strategija ES.

Antra vertus, nėra abejonių, kad Kinijos rinka Lietu-
vos bendrovėms iš esmės užsidarė. Visgi kai kurios 
Lietuvos bendrovės rado naujų būdų vežti prekes iš 
kaimyninių šalių uostų ir taip išvengti jų gaminių žy-
mėjimo kaip „pagamintų Lietuvoje“, o kai kurios apei-
na Kinijos sankcijas perkeldamos savo padalinius į 
kitas ES šalis.

Lietuvos praradimai  
ir laimėjimai
2022 m. sausį Lietuvos bankas paskelbė Lietuvos 
verslui Kinijos taikomų apribojimų poveikio Lietuvos 
ekonomikai skaičiavimus51. Preliminarūs skaičiavimai 
rodo, kad dėl Kinijos sankcijų Lietuvos BVP augimas 
2022 m. gali sumažėti 0,1–0,5 proc., o 2023 m. – 
0,3–1,3 proc. Mažesnioji šių intervalų riba atspindi tik 
tiesioginės prekybos su Kinija nutraukimo poveikį, o 
didesnioji – netiesioginį poveikį investicijoms. 

Planuojamus praradimus gali bent iš dalies kompen-
suoti plečiami ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Tai-
vano. Lietuva ir Taivanas jau apsikeitė keletu vers-
lo ir diplomatinių misijų52. Lietuvos Vyriausybė tiki 
potencialia išaugusios prekybos ir investicijų srautų 
su Taivanu nauda. Daugiausiai vilčių Lietuvai teikia 
tai, kad Lietuva netrukus taps puslaidininkių tiekimo 
grandinės dalimi. 2022 m. vasarį Vilniuje atvėrė du-
ris jungtinis Taivano ir Lietuvos puslaidininkių ir me-
džiagų mokslo centras (TLCSM, 臺立半導體暨材料科
學中心). Be to, Taivanas įsteigė 200 mln. JAV dole-
rių fondą53 investicijoms į Lietuvą ir kitas Vidurio ir 
Rytų Europos šalis, taip pat siūlo 1 mlrd. JAV dolerių 
paskolų jungtiniams dvišaliams projektams. Taivano 
vyriausybės atstovai54 išreiškė ketinimą padėti Lie-
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tuvai plėsti savo puslaidininkių pramonę integrinių 
grandynų kūrimo, pakavimo, testavimo ir gamybos 
srityse. Puslaidininkių paklausai pasaulyje vis didė-
jant, Lietuvos įsitraukimas į šią technologijų sritį būtų 
itin svarbus šalies ekonominiam potencialui ir netgi 
turėtų geopolitinę reikšmę.

Tačiau politinės pamokos kitoms Europos šalims lie-
ka neaiškios. Lietuva parodė, kad priešintis Kinijos 
ekonominei prievartai įmanoma. Vilniaus kova su Pe-
kinu paskatino visą ES ieškoti sprendimų, kurie padė-
tų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių ekonominių sankcijų 
ES šalims. Šiuo tikslu 2021 m. gruodžio 8 d. Europos 
Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl ES kovos su 
prievartos veiksmais priemonės55. Anksčiau, 2021 m. 
spalį, Europos Parlamentas pirmą kartą suformula-
vo rekomendacijas Europos Komisijai dėl santykių 
su Taivanu stiprinimo56. Visos šios tendencijos rodo, 
kad europiečiai ima vis aiškiau suvokti ekonominių 
ryšių su Kinija riziką ir kartu yra pasiruošę stiprinti 
politinę paramą Taivano suverenitetui. Lietuva tapo 
dar vienu įspėjamuoju signalu ES ir kitoms demokra-
tinėms valstybėms, ilgą laiką dėl prekybos su Kinija 
teikiamos naudos ignoravusioms su tuo susijusią po-
litinę riziką.

Vis dėlto atrodo, kad kitos ES šalys neskuba sekti 
Lietuvos pavyzdžiu ir steigti naujas atstovybes Tai-
vane arba pervadinti esamas. Gali būti, kad Kinijos 
ekonominės sankcijos veiksmingai atgrasė kitas ma-
žas Europos šalis – jos nenori eiti Lietuvos keliu ir 
susidurti su Kinijos ekonomine agresija. Daugelis Eu-
ropos šalių vyriausybių stengiasi vienu metu įveikti 
daugybę ekonominių sunkumų, įskaitant kilusius dėl 
Vakarų sankcijų Rusijai, sutrikusių prekybos grandi-
nių, aukštų energijos išteklių kainų, milžiniškos inf-
liacijos, ir kitas problemas. Atrodo, kad didelių eko-
nominių išbandymų metu kivirčai su Kinija nėra itin 
geidžiamas pasirinkimas. 

Nepaisant to, Lietuvos atvejis suteikė vieną la-
bai svarbią pamoką: anksčiau ar vėliau nepatogius 
sprendimus dėl ekonominės priklausomybės nuo Ki-
nijos vis dėlto teks priimti. Lietuvos sprendimas prie-
šintis Kinijai ir jos augančiam apetitui regione buvo 
įmanomas dėl nereikšmingos dvišalės prekybos ap-
imties: 2020 m. prekybos statistika rodo, kad Lietu-
vos ekonominiai ryšiai su Kinija57 buvo silpnesni nei 
praktiškai bet kurios kitos regiono šalies. Nepaisant 
palyginti nedidelės Rytų ir Vidurio Europos priklauso-
mybės nuo Kinijos, situacija likusioje ES dalyje kelia 
didelį susirūpinimą. ES ekonomikos variklis Vokietija 
yra itin priklausoma nuo prekybos su Kinija – pasta-
roji jau šeštus metus iš eilės yra svarbiausia Vokieti-

jos prekybos partnerė58. Ši situacija kelia naujų iššū-
kių ES ir daro didžiulę įtaką bloko galimybėms priimti 
griežtesnę ir vieningesnę poziciją dėl Kinijos, kuri 
labiau atspindėtų bendras ES vertybes ir padėtų jas 
saugoti. Atsižvelgiant į vis augantį atvejų, kai Kinija 
savo ekonominius svertus išnaudoja kaip prievartos 
priemonę, skaičių, priklausomybės nuo Kinijos ma-
žinimas turėtų būti vienas svarbiausių ilgalaikių ES 
tikslų. Ekonomikos įvairinimas užtikrintų, kad Kinija 
prarastų nemažą dalį svertų prieš ES. Karas Ukrai-
noje jau parodė, kad pasitikėjimas autoritariniu reži-
mu gali turėti itin skausmingų ekonominių pasekmių 
visam blokui.

Praktiškai būtų geriau jautriausius ekonominius sai-
tus su Kinija nutraukti jau dabar, kad vėliau nebūtų 
skausmingų pasekmių. O visų svarbiausia yra tai, 
kad galimai kovai su Kinija prireiks aktyvių visos ES 
pastangų ir visų demokratinių šalių partnerių palai-
kymo. Kinija – didelė šalis, tačiau tikrų draugų ji be-
veik neturi. Daugelio šalių – net ir mažų – konsolida-
cija ir vienybė yra veiksmingiausias būdas atsilaikyti 
prieš grasinančius autoritarinius režimus, kaip KLR.

Apibendrinant galima pažymėti, kad besitęsianti Ki-
nijos ir Lietuvos diplomatinė priešprieša parodė, jog 
Kinija gali panaudoti kaip prievartos priemonę prieš 
kitas šalis savo ekonominius svertus, o geriausias 
būdas kovoti su Kinijos grasinimais – bendras ES 
atsakas. Lietuvoje kaip svarbus partneris, galintis 
padėti sukurti atsvarą politiškai motyvuotiems kaš-
tams, vis labiau matomas Taivanas, tačiau abi šalys 
privalo dėti pastangas užtikrinti santykių tvarumą. 
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