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Įžanga

2020 m. pabaigoje galima konstatuoti, kad palyginti su ankstesniais 
metais dėl akivaizdžių ir gana niūrių priežasčių Kinijos Liaudies Res-
publikos (KLR) vaidmens pasaulyje, kartu ir Lietuvoje, klausimas pa-
sidarė dar aktualesnis. 2020 m. vasario viduryje išleistoje šio darbo 
autoriaus įžanginėje analitinėje studijoje anglų kalba apie augančią 
Kinijos įtaką Lietuvoje ypač daug dėmesio skirta beprecedenčiam 
santykių su Pekinu suprastėjimui 2019 m.,1 o tuo metu tik pradėjusi 
kilti pasaulinė sveikatos krizė buvo nenagrinėta sąmoningai. Todėl 
dabartinė publikacija yra tam tikra prasme nulemta pirmosios ir tu-
rėtų būti suvokiama kaip jos, tikėkimės, nuosekli tąsa su šiokiais 
tokiais neišvengiamais persidengimais.

2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pavė-
luotai paskelbė COVID-19 protrūkį „tarptautinio masto ypatingąja 
visuomenės sveikatos padėtimi“, kai Kinų naujųjų metų atostogos, 
per kurias kinai keliauja itin daug, jau buvo sukūrusios prielaidas 
sparčiai užkrato plėtrai likusiame pasaulyje. Sunku įsivaizduoti sim-
boliškai dar nepalankesnę kinų zodiako Žiurkės metų pradžią, turint 
omenyje tiek greitą viruso sklaidą KLR viduje bei už jos ribų, tiek ir 
plačiai paplitusį šio graužiko tapatinimą su epidemijomis, tarp jų 
ir daugiausia gyvybių rašytinėje žmonijos istorijoje nusinešusiu di-
džiuliu maro protrūkiu – vad. „Juodąja mirtimi“ XIV amžiuje. PSO 
galiausiai paskelbė plintantį užkratą pandemija kovo 11 d. – būtent 
tądien, kai Lietuva šventė trisdešimtąjį savo nepriklausomybės nuo 
Sovietų Sąjungos jubiliejų. Iki to laiko virusas jau buvo įsiskverbęs į 
šalį ir sukėlė pirmąją ligos bangą.

Kaip šiame darbe aiškinama toliau, Žiurkės metai Kinijos ir Lietu-
vos santykiams tapo beveik tokiu pat išbandymu kaip ir prieš tai 
buvę kalendoriniai Kiaulės metai. Taigi, analitinėje studijoje siekia-
ma objektyviai atnaujinti anksčiau atliktą Kinijos įtakos mūsų ša-
lyje vertinimą ir bendrai apibūdinti dvišalių santykių būklę 2020 m. 
pabaigoje. Remiantis atvirais, viešai prieinamais pirminiais ir antri-
niais šaltiniais lietuvių ir anglų kalbomis, pirmiausia aprašomos dvi 
pagrindinės su Kinija susijusios tendencijos, kurios Lietuvoje tęsėsi 
nuo 2019 m. – t. y. tolesnis šios Azijos milžinės „saugumizavimas“ 
ir, kaip šalutinis to rezultatas, mūsų šalyje suintensyvėjęs žmogaus 
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teisių jos atžvilgiu naratyvas. Tuomet pa-
teikiamas trumpas abiejų valstybių ekono-
minių santykių prieš pat 2020 m. sveikatos 
krizę vertinimas, atskirai aptariant itin svar-
bų ir daug pasakantį 5G klausimą. Toliau 
nagrinėjamas pačios pandemijos veiksnys 
ir su ja susijusi išdava – beprecedentis Tai-
vano klausimo iškilimas Lietuvoje. Prieš 
pereinant prie išvadų, glaustai pristatomas 
gana netikėtas kinų įžengimas į Lietuvos 
sporto sferą.

Kaip įprasta tokiais atvejais, privalu pabrėž-
ti, jog šioje studijoje išreikštas požiūris at-
spindi tik autoriaus nuomonę, o ne įstaigų, 
kuriose jis dirba ar su kuriomis bendradar-
biauja, ir yra pagrįstas viešai prieinamais 
oficialiais dokumentais, statistiniais duo-
menimis, akademiniais ir ekspertiniais lei-
diniais, naujienų pranešimais ir tiriamosios 
žurnalistikos darbais. Kur tik įmanoma, 
pateikiami šaltiniai lietuvių kalba. Supran-
tama, autorius prisiima atsakomybę už bet 
kokias klaidas ar praleidimus. 

1. 2019 m. aidai: tolesnio  
 Kinijos „saugumizavimo“ 
 link?
Po plataus atgarsio sulaukusio Lietuvos 
žvalgybos institucijų paviešinto 2019 m. 
grėsmių nacionaliniam saugumui vertini-
mo2, kuriame Kinijos vykdoma šnipinėjimo 
veikla pirmą kartą įvardyta kaip kelianti 
grėsmę šalies nacionaliniam saugumui, 
negausus vietinių Kiniją tyrinėjančių moks-
lininkų būrys nekantriai laukė 2020 m. leidi-
mo. Šis dokumentas, kurį vasario pradžioje 
išleido Valstybės saugumo departamentas 
ir Antrasis operatyvinių tarnybų departa-
mentas prie Krašto apsaugos ministerijos, 

ypač išskyrė „tęstinę kenkėjišką Kinijos 
kibernetinių pajėgumų veiklą“ vykdant įsi-
laužimus ir šnipinėjimą, kurie buvo paste-
bėti Lietuvos kibernetinėje erdvėje. Ypač 
įdomus buvo kaltinimas, jog, siekdama už-
megzti kontaktus su pasirinktais taikiniais 
Lietuvoje ankstyvojoje verbavimo operacijų 
stadijoje, Kinijos žvalgyba naudoja fiktyvias 
paskyras „LinkedIn“ platformoje3 – vienin-
telėje iš didžiųjų vakarietiškos kilmės soci-
alinių tinklų operatorių, kuriai oficialiai lei-
džiama veikti KLR.

Lyg patvirtindamas tokius kaltinimus, 
2020 m. rugsėjį įvykęs didelis duomenų nu-
tekėjimas iš Kinijos Šendženio didmiestyje 
įsikūrusios atvirųjų šaltinių analizės ben-
drovės „Zhenhua Data Information Techno-
logy“, turinčios ryšių su kariuomene ir žval-
gybos tarnybomis4, atskleidė, kad ši įmonė 
kelerius metus rinko asmeninę informaciją 
apie ne mažiau kaip penkis šimtus Lietuvos 
politikų, diplomatų, žurnalistų, verslininkų ir 
kitų žinomų asmenų5. Todėl nestebina, kad 
Lietuvos karinėje bei žvalgybos bendruome-
nėje ir toliau vyko požiūrio į Kiniją virsmas, 
kurį įtakingai vad. Kopenhagos tarptauti-
nių santykių tyrimų mokyklai priklausan-
tys mokslininkai vadina „saugumizavimu“ 
(angl. securitization), t. y. ypatingu tam ti-
kros temos politizavimu taip ją paverčiant 
nacionalinio saugumo klausimu6. 

Nors ir ne taip akivaizdžiai, ši tendencija 
vis labiau įsigali ir tarp politinio elito atsto-
vų. Pastaruoju metu vienas ryškiausių to 
pavyzdžių buvo 2020 m. birželio pradžioje 
paskelbtas straipsnis, kurį įkvėpė Pekino 
neseniai priimtas sprendimas taikyti Naci-
onalinio saugumo įstatymą Honkonge, ta-
čiau šiuo viešu atsišaukimu buvo iš esmės 
bendrai pasmerkta suagresyvėjusi Kinijos 
vidaus ir užsienio politika bei išreikštas 
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raginimas Lietuvai priimti ryžtingą pasirin-
kimą: eiti išvien su liberalios demokratijos 
sąjungininkais ar su „orwellišku, totalita-
riniu ir grobuonišku Kinijos komunistiniu 
režimu“7. Pažymėtina, kad šio straipsnio 
autoriai – Mantas Adomėnas ir Gabrielius 
Landsbergis – yra du žymūs Tėvynės Są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 
tuomet dar opozicinės ir vienos didžiausių 
šalies partijų, nariai. Kaip žinia, pastarasis 
politikas yra partijos lyderis, 2020 m. pabai-
goje tapęs Lietuvos užsienio reikalų minis-
tru ir pasikvietęs pirmąjį savo pavaduotoju 
šiame svarbiame poste.

Nepaisant kitas politines temas logiškai 
užgožusio pandemijos veiksnio (žr. toliau), 
per visus 2020 m. Kinijos ir Lietuvos san-
tykiai neapsiėjo be trinties ir kontroversijų. 
Pabrėžtina, kad Lietuvos valstybės vadovas 
Gitanas Nausėda pavasarį išvengė sudėtin-
go sprendimo – dalyvauti ar ne pirmajame 
prezidentiniame prieštaringai vertinamos 
Kinijos bei Vidurio ir Rytų Europos bendra-
darbiavimo iniciatyvos „17+1“ viršūnių susi-
tikime Pekine, kadangi dėl sveikatos krizės 
šis renginys buvo atidėtas. Nors gegužės 
pradžioje tuometinė Lietuvos pasiuntinė 
Pekine kartu su kitais ES ambasadoriais 
Kinijoje pasirašė kontroversišką bendrą 
laišką, raginantį „atšildyti“ santykius8, da-
rėsi vis panašiau, jog abi šalys tolsta viena 
nuo kitos priešingomis kryptimis. Per visus 
2020 m. Kinijos ambasada Vilniuje kone re-
guliariai reiškė iškalbingas reakcijas į vieti-
nes politines iniciatyvas, kurios jai kėlė ne-
rimą. Vis dėlto Lietuva nuosekliai tęsė savo 
ligtolinę politiką prisijungdama prie 38 kitų 
šalių, spalio pradžioje Jungtinėse Tautose 
pasmerkusių Kiniją dėl jos piktnaudžiavimų 
Sindziange, Tibete ir Honkonge9.

2. Kinijos–Lietuvos  
 ekonominiai santykiai  
	 prieš	pat	pandemiją	 
 ir jos metu
Nepaisant įvairių diplomatinių nesutarimų 
per visus 2019 m., tarp abiejų nagrinėjamų 
šalių besiplėtojantys ekonominiai santykiai 
atrodė gana įkvepiantys. Paskutiniais iki-
pandeminiais metais bendra Kinijos ir Lie-
tuvos prekyba išaugo beveik 16 % ir pasie-
kė 1,2 mlrd. Eur. Lietuvos eksportas į Kiniją 
augo greičiau nei importas iš jos, todėl mil-
žiniškas prekybos deficitas (277 mln. Eur 
eksporto ir 929 mln. Eur importo), jau seniai 
tapęs svarbiu šių šalių ekonominių santy-
kių bruožu, truputį sumažėjo (palyginti su 
189 mln. Eur ir 855 mln. Eur 2018 m.). Dėl to 
Kinija šiek tiek pakilo svarbiausių Lietuvos 
prekybos partnerių sąraše vertinant bendrą 
prekybą (į 17-ą vietą), importą (į 10-ą vietą) 
ir eksportą (į 20-ą vietą) iš ankstesniais me-
tais buvusių atitinkamai 19-os, 12-os ir 25-
os pozicijų10.

Tuo pat metu, nepaisant pakilios abiejų pu-
sių politikos formuotojų retorikos, Kinijos, 
kaip tiesioginių užsienio investicijų šalti-
nio, reikšmė Lietuvoje iš tikrųjų sumažė-
jo – Azijos milžinė nukrito į stebėtinai ku-
klią 40-ą vietą iš 2018 m. užimtos 37-osios. 
Pabrėžtina, kad Lietuvos investicijos Kini-
joje 2019 m. buvo keturis kartus didesnės 
(35,5 mln. Eur palyginti su 8,32 mln. Eur 
atvirkščia kryptimi) – Kinija užėmė 12-ą 
vietą Lietuvos užsienio investicijų krypčių 
sąraše. Iš pirmo žvilgsnio optimizmo įkvė-
pė 2019 m. fiksuotas turistų iš Kinijos skai-
čiaus augimas 9,5 % iki 21 135, o tai leido 
jai pakilti į 20-ą vietą tarp Lietuvos pagrin-
dinių atvykstamojo turizmo rinkų11. Deja, 
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kai kurie kinų lankytojai sukėlė šokiruojantį 
incidentą, kai Kryžių kalne buvo sudarkyti ir 
išmesti keli Honkongo protestų palaikymo 
kryžiai12. 

2019 m. viduryje Vilniuje netikėtai apsilan-
kė pats Jackas Ma, vienas turtingiausių pa-
saulyje žmonių, laikomas savotišku Kinijos 
verslo ambasadoriumi13, tačiau šis vizitas 
tikriausiai nenusvėrė žalos Kinijos įvaiz-
džiui, kurią kiek vėliau padarė minėti jo tau-
tiečiai. Nors visai logiški lietuvių lūkesčiai 
sulaukti didelių investicijų, kurias būtų gali-
ma sieti su „Alibaba Group“ įkūrėjo parody-
tu susidomėjimu, kol kas neišsipildė, vėliau 
kilusi pandemija išryškino augantį abiejų 
šalių ekonominį bendradarbiavimą politi-
nėse diskusijose ilgai ignoruotoje elektroni-
nės prekybos srityje. 

Lietuvos atkakliai demonstruojamas atsar-
gumas dėl galimų Kinijos investicijų į jos 
transporto infrastruktūrą, ypač Klaipėdos 
jūrų uostą ir geležinkelius, neužkirto kelio 
šioms šalims kitais būdais išnaudoti pla-
čiai pripažintų lyginamųjų lietuviškosios 
logistikos privalumų. Nuoseklus Lietuvos 
kaip Europos viduryje esančio tranzitinio 
centro pristatymas pasirodė pakankamai 
sėkmingas, kad užtikrintų stabilų iš Kinijos 
parvykstančių pašto siuntų kiekio augimą 
per praeitą dešimtmetį. Iki prasidedant pan-
demijai, šis srautas beveik pasiekė įspūdin-
gus du trečdalius visų iš užsienio gaunamų 
siuntų, kurias administravo valstybės val-
domas Lietuvos paštas14. 

Abiem šalims pasirašius susitarimo memo-
randumus dėl bendro vad. „Juostos ir kelio“ 
iniciatyvos plėtojimo ir dėl bendradarbia-
vimo stiprinimo pašto srityje (atitinkamai 
2017 m. ir 2018 m.), 2020 m. balandžio 
viduryje, pačiame pirmosios koronaviruso 

bangos Lietuvoje įkarštyje, iš Čongčingo 
megapolio į Vilnių atvyko pirmasis Europai 
skirtas tik pašto siuntas gabenęs kiniškas 
traukinys. Iš 42 konteinerių, kurie keliavo 
daugiau nei 10 000 km sausuma, Lietuvos 
klientams buvo skirti tik du, o likusieji turė-
jo vykti į kitas Europos šalis ir taip prisidėti 
prie Vilniaus puoselėjamo tikslo tapti to-
kio tipo tranzito Kinijos logistiniais vartais 
į žemyną bei kartu pačiam pasipelnyti iš 
dalyvavimo didžiojoje dalyje šio proceso15. 
Tačiau Seimo vėliau priimtas sprendimas 
panaikinti mokestinę išimtį nedidelės ver-
tės siuntiniams iš ne ES šalių16 turėtų pri-
slopinti spartų Kinijos elektroninės preky-
bos platformų, ypač „AliExpress“, augimą 
gana neblogai skaitmenizuotoje Lietuvos 
rinkoje. Tokį politinį sprendimą visos ES 
mastu ketina priimti ir Briuselis. Manoma, 
kad tai dar labiau pakenks vargais negalais 
Lietuvos iškovotoms pozicijoms šiame vis 
didėjančios svarbos sektoriuje.

Lietuvos prisistatymas Kinijos vartais į Eu-
ropą neapsiribojo vien tradicine logistika. Iš 
tiesų minėtą Jacko Ma apsilankymą Vilniuje 
taip pat būtų galima paaiškinti domėjimusi 
kita greitai augančia vietine verslo šaka – 
finansinėmis technologijomis (fintech). Iš 
esmės dėl aiškių tokio pobūdžio ambicijų, 
kurias 2018 m. išreiškė svarbūs Lietuvos 
atstovai, tarp jų ir tuometinis finansų mi-
nistras Vilius Šapoka17 bei Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė18, šalyje įsikūrė apie dešimtį 
kinų kilmės finansinių technologijų įmonių, 
o 2020 m. pasauliniame Fintech indekse 
Lietuva užėmė aukštą 4-ą vietą19. Vis dėl-
to, nepaisant ankstesnio lietuvių pažado 
įkurti finansinių technologijų koordinavimo 
centrą vis labiau prieštaringai vertinamai 
„17+1“ iniciatyvai, 2019 m. lapkritį Vilniuje 
vykusiame šio formato aukšto lygio fintech 



7KINIJOS IR LIETUVOS SANTYKIAI 2020 M.: NUSIMETANT KAUKES?

forume viso labo buvo įsteigtas atitinka-
mas „koordinatorių tinklas“20. Toks nedvi-
prasmiškas reikšmės sumenkinimas at-
spindėjo bendrą tų metų Kinijos ir Lietuvos 
tarpusavio santykių nuosmukio tendenciją 
ir tikriausiai pademonstravo didėjantį dė-
mesį Lietuvos žvalgybos tarnybų anksčiau 
skelbtiems perspėjimams dėl bendradar-
biavimo su „priešiškomis valstybėmis“ šia-
me jautriame sektoriuje21.

3. 5G klausimo  
 sprendimas ne  
	 kinų	naudai?
Penktosios kartos (5G) ryšio technologija 
neseniai tapo itin iliustratyviu klausimu Pe-
kino santykiuose su kitomis šalimis. Pana-
šiai kaip ir fintech atveju, ši tema Lietuvoje 
patyrė saugumizavimo poveikį su tam ti-
krais savitais ypatumais. Nors Kinija ar jos 
bendrovės šiame kontekste nebuvo aiškiai 
įvardytos, 2020 m. grėsmių nacionaliniam 
saugumui vertinime nurodyta, jog „[n]auju 
rizikos veiksniu gali tapti 5G technologijų 
vystymas, jei neskiriamas reikiamas dėme-
sys informacinių technologijų paslaugų ar 
produktų tiekėjo patikimumui“22. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerija anksčiau buvo 
nurodžiusi, kad Kinijos technologijos nebus 
naudojamos kariniu požiūriu jautriose sis-
temose23. Pabrėžtina, kad tam tikra prasme 
šio klausimo saugumizavimas buvo neiš-
vengiamas dėl vieno svarbaus su Kinijos 
veiksniu net nesusijusio iššūkio – dėl spek-
tro trukdžių kilusio ginčo su Rusija, kurios 
Kaliningrado srityje esančios karinių radarų 
ir palydovinio ryšio stotys sukuria skaitme-
ninių „dažnių okupacijos zoną“, dengiančią 
daugiau nei trečdalį Lietuvos teritorijos24. 
Todėl nereikėtų stebėtis, kad galimas Kini-

jos vaidmuo plėtojant 5G ryšį taip pat susi-
laukė ypatingo dėmesio.

Pastaroji dilema buvo iš esmės išspręsta, 
kai 2020 m. rugsėjo viduryje Lietuva pasku-
tinė iš Baltijos šalių pasirašė su JAV susita-
rimo memorandumą dėl 5G saugumo25. Vėl 
tiesiogiai neminint Kinijos, šiame dokumen-
te pabrėžiama „patikimų tinklo techninės ir 
programinės įrangos tiekėjų skatinimo daly-
vauti 5G rinkose svarba“. Anot pasirašiusių 
šalių, „griežtas tiekėjų vertinimas turėtų būti 
atliekamas atsižvelgiant į teisės viršenybę, 
saugumo aplinką, etinę tiekėjo praktiką ir 
jo atitiktį saugiems standartams ir gerajai 
verslo sektoriaus praktikai“. Tikriausiai dau-
giausia pasako tai, kad tokio vertinimo atve-
ju būtų atsižvelgiama, „ar tinklo techninės ir 
programinės įrangos tiekėjus be nepriklauso-
mos teisminės priežiūros kontroliuoja užsie-
nio vyriausybė“, taip pat ar jie yra finansuoja-
mi ir valdomi skaidriai, ar skatina inovacijas, 
leidžia pasiekti efektyvumo, vadovaujasi są-
žiningos konkurencijos principais ir gerbia 
intelektinės nuosavybės teises.

Atsižvelgiant į tai, kad Kinijos bendrovės, 
ypač „Huawei“, jau buvo beįsitvirtinančios 
šiame kylančiame sektoriuje Lietuvoje, me-
morandume buvo pabrėžta, jog „šalims ypač 
svarbu pereiti nuo nepatikimų techninės ir 
programinės įrangos tiekėjų savo tinkluose 
prie patikimų vykdant reguliarius priemonių 
keitimus tarnavimo ciklo pabaigoje“. Neilgai 
trukus pasimatė praktiniai šio dokumento 
rezultatai. Praėjus mažiau nei dviem mėne-
siams, didžiausia Lietuvoje telekomunikacijų 
ir informacinių technologijų bendrovė „Telia 
Lietuva“, kuri yra teisiškai pripažinta šalies 
nacionaliniam saugumui svarbia įmone26, pa-
skelbė pirminį 5G mobiliojo tinklo įrengimo 
etapą pagal ką tik pasirašytą partnerystės 
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sutartį su kita, dar garsesne švedų kilmės 
įmone – „Ericsson“. Bendrovės „Telia“ pra-
nešimas spaudai atskleidė, kad per artimiau-
sius kelerius metus ji po truputį atsisakys tu-
rimos „Huawei“ fizinės būsimo tinklo įrangos 
ir pakeis ją „Ericsson“ gaminiais27. 

4. Pandemijos veiksnys  
 Kinijos ir Lietuvos  
 santykiuose
Lietuva savo pirmąjį COVID-19 atvejį už-
registravo vasario pabaigoje, o iki tol jau 
maždaug mėnesį šiuo klausimu vyko kon-
sultaciniai susitikimai tarp Kinijos ambasa-
doriaus šalyje Zhifei Sheno ir aukšto rango 
valdžios atstovų, ypač iš Sveikatos apsau-
gos ministerijos28. Per vieną tokį susitikimą 
buvo įkurta karštoji linija tarp ambasados 
ir Lietuvos užsienio reikalų ir Sveikatos 
apsaugos ministerijų išankstinio perspė-
jimo ir skubių aktualios informacijos mai-
nų tikslais29. Virusui pradėjus lėtai ir tyliai 
skverbtis į šalį, Lietuvos Vyriausybė pasiūlė 
nuo epidemijos kenčiančiai Kinijai suteikti 
100 000 Eur, kurie būtų perduoti per Tarp-
tautinę Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmėnulio draugijų federaciją30.

Netrukus jau pačiai Lietuvai skubiai prireikė 
medicininių priemonių siekiant susitvarkyti 
su, kaip tuomet atrodė, eksponentiškai au-
gančiu patvirtintų atvejų skaičiumi. Kovo 
20 d. Sveikatos apsaugos ministerija at-
skleidė sudariusi sandorį dėl beveik dviejų 
milijonų respiratorių, šešių milijonų kaukių 
ir kitų asmeninės apsaugos priemonių pir-
kimo iš Kinijos31. Tą patį rytą į Lietuvą at-
vyko pirmasis kinų humanitarinis siuntinys, 
prie kurio labiausiai prisidėjo ne kas kitas, 
o prieštaringiausiai vertinama šios šalies 

technologijų bendrovė – „Huawei“. Pagal-
bos paketą sudarė 20 000 apsauginių kau-
kių ir 120 000 porų pirštinių – visa tai buvo 
supakuota į 240 dėžių, apklijuotų Kinijos 
ir Lietuvos draugystę šlovinančiais lipdu-
kais, ir atsiųsta tuo metu, kai šaliai reikėjo 
visos tokios pagalbos, kokią tik buvo gali-
ma gauti. Pažymėtina, kad siuntinį nemoka-
mai pristatė užsakomųjų skrydžių bendro-
vė „KlasJet“, kuri priklauso lietuvių kilmės 
„Avia Solutions Group“, nacionaliniu mastu 
gana kontroversiškai įmonei32, sparčiai ple-
čiančiai veiklą Kinijoje33. Įdomu ir tai, kad 
komentuodama šią istoriją KLR ambasada 
Vilniuje taip pat dėkojo Kinijos prekybos rū-
mams Lietuvoje34. Be pačios ambasados, 
būtent ši tuomet tik ką įkurta organizacija 
rimčiausiai įsitraukė į liūdnai pagarsėjusį 
2019 m. rugpjūčio 23 d. Vilniaus centre vy-
kusį diplomatinį incidentą, kuris virto savo-
tiška dvišalių santykių nuosmukio diagno-
ze35.

„Huawei“ organizuotas humanitarinis siun-
tinys tapo svarbiausiu vad. Pekino „kaukių 
diplomatijos“ pavyzdžiu Lietuvoje, tačiau 
vėlesni bandymai komerciniu pagrindu įsi-
gyti asmeninės apsaugos priemonių taip 
pat pasirodė kontroversiški. Anot tuometi-
nio Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos, kai kurių iki balandžio 
mėnesio iš Kinijos pristatytų respiratorių 
nebuvo įmanoma tinkamai užsidėti ir jų 
efektyvumas buvo tik „40–80 procentų“. 
Vis dėlto reikia paminėti, jog bėdos dėl ko-
kybės automatiškai nesietinos su kokiais 
nors piktavališkais Kinijos partnerių ketini-
mais, kadangi jie sutiko pakeisti defektinę 
partiją nauja36 ir taikyti griežtesnę viso savo 
medicininio eksporto kontrolę. Bet kokiu 
atveju, buvo sunku tikėtis išties sklandaus 
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tiekimo grandinių veikimo tuo metu, kai jos 
tapo itin apkrautos ir chaotiškos. Nepai-
sant dažnai neatskleistų kainų, netinkamos 
kokybės siuntinių ir susijusių dokumentų, 
kurie galėjo būti suklastoti, atrodo, jog ne 
mažiau kalti už Kinijos gamintojus buvo iš 
šios situacijos siekiantys pasipelnyti Lietu-
vos importuotojai37. 

Vis dėlto siuntoms naudojama logistikos 
grandinė dar kartą sulaukė dėmesio, kai 
įtakingas Lietuvos užsienio ir saugumo 
politikos analitikas Marius Laurinavičius 
pastebėjo, kad transportavimo procese da-
lyvaujančios Rusijoje įsikūrusios oro linijos 
„Volga-Dnepr Airlines“ turi karines ištakas ir 
galimai stiprius ryšius su tos šalies žvalgy-
bos aparatu38. Verta pastebėti, kad ta pati 
užsakomųjų skrydžių bendrovė teikė iden-
tiškas paslaugas Estijai, ir Rusijos žinias-
klaida šią istoriją nušvietė taip, lyg Maskva 
teiktų Talinui humanitarinę pagalbą39 – ši-
taip buvo sukurta dviguba melagiena, kuri 
nuslėpė faktinį sandorio šaltinį ir kartu jo 
išskirtinai komercinį pobūdį.

Lietuvoje taip pat buvo galima pastebėti 
įdomių pasikeitimų Kinijos oficialiajame na-
ratyve pandemijos klausimu. Vasario vidu-
ryje viename didžiausių Lietuvos naujienų 
portalų buvo paskelbtas ambasadoriaus 
Sheno komentaras40, kuriuo kviesta sveika-
tos krizės akivaizdoje parodyti abipusį soli-
darumą ir kaip pavyzdys pateikiama Char-
bine gyvenančio lietuvio studento vaizdo 
tinklaraštyje nupasakota asmeninė patirtis 
karantino metu41. Vos po dešimties savai-
čių kitas didelis naujienų portalas paskelbė 
stulbinantį interviu su ambasadoriumi, ku-
riame jis teigė, kad nėra jokių įrodymų, jog 
virusas apskritai kilęs iš Kinijos42. Ši inici-
atyva buvo ne tik kol kas akivaizdžiausias 
su pandemija susijusios „vilko karių“ diplo-

matijos43 Lietuvoje pavyzdys, bet ir reakcija 
į didėjantį Taivano matomumą šalyje (pla-
čiau pastaroji tema atskleidžiama kitame 
skyriuje žemiau).

Vis dar sunku prognozuoti tokių veiksmų 
įtaką bendram Kinijos įvaizdžiui Lietuvoje 
vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, tačiau būtų 
logiška tikėtis tolesnio įvaizdžio prastėjimo 
nuo stebėtinai teigiamo požiūrio į jos įtaką 
2019 m. pavasarį (45 % respondentų ją ver-
tino teigiamai, 33 % neigiamai)44. Vis dėlto, 
remiantis 2020 m. viduryje paskelbtu repre-
zentaciniu Lietuvos visuomenės požiūrio 
į tarptautinę politiką ir grėsmes tyrimu, iš 
viso 40 % respondentų buvo neapsispren-
dę, ar savo santykiuose su Kinija jų šalis 
turėtų teikti prioritetą ekonominiams intere-
sams prieš nacionalinio saugumo iššūkius 
(33 % su tokiu teiginiu sutiko, 21 % nesu-
tiko). Tik penktadalis respondentų sutiko, 
kad Kinijos Europai siunčiamas medicinos 
priemones būtų galima laikyti geranoriška 
pagalba nesiekiant politinių tikslų (32 % su 
tokiu teiginiu nesutiko, o 38 % buvo neapsi-
sprendę), tačiau iš viso 34 % respondentų 
įvardijo Kiniją kaip Lietuvai draugišką šalį 
(26 % ją suvokė kaip nedraugišką, o 40 % 
buvo neapsisprendę)45. 

5. Augantis Taivano  
 matomumas Lietuvoje
Paprastai daugiau dėmesio Taivano vai-
dmens Baltijos šalyse kontekste susilaukia 
kaimyninė Latvija, kadangi būtent ten yra 
įsikūrusi vienintelė šios ginčytino tarptau-
tinio statuso salos atstovybė regione46. Ta-
čiau ilgą laiką šiuo sudėtingu klausimu su 
KLR vyravusį status  quo pastaruoju metu 
pradėjo keisti būtent Lietuva. 2020 m. ba-
landį, daugiausia reaguodami į Taivano 



10 KINIJOS IR LIETUVOS SANTYKIAI 2020 M.: NUSIMETANT KAUKES?

neįtikėtinai veiksmingą pandemijos su-
valdymą ir Lietuvai suteiktą humanitarinę 
pagalbą47, 200 lietuvių politikų ir viešų as-
menų nusiuntė šalies Prezidentui Gitanui 
Nausėdai atvirą laišką ragindami paremti 
salą jos Pekino inspiruotame ginče su PSO. 
Prezidentūra atsisakė remti Taivano narys-
tę šioje organizacijoje48, bet tuometinis Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius susisiekė su pačiu PSO vadovu49 ir 
paprašė bent jau pakviesti salos atstovus 
į artėjančią Pasaulio sveikatos asamblė-
ją stebėtojų teisėmis. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, Kinija atsisakė net svarstyti tokią 
galimybę, tačiau birželio 18 d., t. y. praė-
jus lygiai mėnesiui po asamblėjos ir tą pa-
čią dieną, kai Lietuvos Prezidentas Seime 
skaitė savo pirmąjį metinį pranešimą apie 
padėtį valstybėje, tuometinės opozicinės 
Tėvynės Sąjungos partijos kvietimu toje 
pačioje tribūnoje Taivano atstovas Baltijos 
šalyse Andy Chin pasinaudojo proga pakal-
bėti apie tai, kaip jo gimtinė suvaldė pande-
miją50. Rugpjūtį paaiškėjo, kad Lietuvos Sei-
mo ir Europos Parlamento narių grupė tapo 
gausiausia pasirašant bendrą pareiškimą 
dėl paramos Čekijos Senato pirmininkui Mi-
lošui Vystrčilui51, kurio suplanuotas vizitas į 
Taivaną sukėlė itin nedraugišką Prahos gin-
čą su Pekinu52. 

Rudeniop Taivano klausimas pateko į de-
batus, susijusius su artėjančiais Seimo 
rinkimais, kai keletas centro dešinės ir li-
beralių partijų atstovų ėmė atvirai svarstyti 
apie vad. „Islandijos momentą“, tokiu būdu 
apeliuojant į šalyje teigiamas emocijas ke-
liančią istoriją apie šią gana mažą ir tolimą 
valstybę, kuri pirmoji pripažino Lietuvos ne-
priklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Ne-
seniai įkurta liberali Laisvės partija į savo 

rinkimų programą įtraukė punktą, kuriuo 
palaikomas Taivano valstybingumas ir ne-
priklausomybė53. Kai spalį vykusių rinkimų 
rezultatai lėmė, kad valdžios gijos pereis 
nuosaikų dešinįjį politinį spektrą atsto-
vaujančioms jėgoms – Tėvynės Sąjungai, 
Laisvės partijai ir Liberalų sąjūdžiui, – jų 
tarpusavio koalicijos sutartyje buvo paža-
dėta, jog naujoji Vyriausybė vykdys „verty-
bėmis grįstą užsienio politiką“, pažodžiui 
nurodant, kad ji „aktyviai pasisakys prieš 
bet kokius žmogaus teisių ir demokratinių 
laisvių pažeidimus ir gins kovojančius už 
laisvę visame pasaulyje – nuo Baltarusijos 
iki Taivano“54.

Visos šios Lietuvos iniciatyvos sukėlė ne-
sunkiai nuspėjamą Kinijos ambasados 
Vilniuje pyktį, o Taivano užsienio reikalų 
ministerija „Twitteryje“ išreiškė savo dėkin-
gumą už tokią koalicijos sutartį55. Pagaliau, 
neseniai Lietuvoje šiuo klausimu įvykę sta-
tus quo pokyčiai tapo akivaizdūs ne tik poli-
tikoje bei diplomatijoje. Nemažai pasakan-
tis pavyzdys buvo spalio 8 d., t. y. praėjus 
savaitei po neįprastai ramios žemyninės Ki-
nijos nacionalinės dienos šventės ir likus tik 
dviem dienoms iki Kinijos Respublikos (t. y. 
Taivano) nacionalinės dienos, kai maždaug 
šešiasdešimt žinomų lietuvių visuomenės 
ir politikos atstovų Vilniaus centre įsteigė 
Lietuvos – Taivano forumą, kuriuo siekia-
ma plėtoti dvišalius kultūrinius, mokslinius, 
ekonominius ir politinius ryšius ir remti sa-
los siekius, susijusius su demokratija, žmo-
gaus teisėmis ir savarankiško apsisprendi-
mo teise56. Kol kas šios iniciatyvos praktinį 
darbą vertinti yra per anksti, tačiau pats 
formatas neabejotinai žymi staigų Taivano 
švelniosios galios augimą Lietuvoje. Kita 
vertus, per 2020 m. Pekinas mūsų šalyje 
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taip pat pasiekė reikšmingų laimėjimų, su-
sijusių su tematiškai plačia švelniosios ga-
lios sritimi, tačiau jo įtaka netikėtai išaugo 
per sportinę veiklą. 

6. Kinijos švelniosios  
 galios skverbimasis  
	 per	sporto	pasaulį
2020 m. kinų vaidmuo Lietuvos sporto sfe-
roje išryškėjo stebėtinai. Rugsėjo 7 d., pra-
ėjus lygiai metams po to, kai nacionalinė 
krepšinio rinktinė anksti iškrito iš Kinijoje 
vykusio 2019 m. pasaulio čempionato, Lie-
tuvos krepšinio federacija paskelbė suda-
riusi rėmimo sutartį su „Huawei“. Įdomu 
tai, kad federacijos generalinis sekretorius 
Mindaugas Špokas pats pripažino, jog jo or-
ganizacija dvejus metus ieškojo bendradar-
biavimo su aštuoniomis didelėmis Kinijos 
bendrovėmis galimybių57. „Huawei“ jau buvo 
tokia rėmėja be didesnio atgarsio viešojo-
je erdvėje, kol ankstesnė rėmimo sutartis 
su ja pasibaigė 2016 m. Šį sykį atrodo, jog 
bendrovės matomumas bus dar didesnis – 
jos vardas suteiktas Lietuvos moterų lygai. 
Nors šių šalių bendradarbiavimas krepšinio 
srityje turi gana gilias šaknis, paprastai vis-
kas vykdavo priešinga kryptimi – kai kurie 
talentingi Lietuvos žaidėjai ir treneriai turėjo 
ryškų vaidmenį Kinijos aukščiausioje lygoje 
ir net tarp vietos gyventojų itin populiarioje 
jos nacionalinėje komandoje.

Jeigu „Huawei“ neseniai vykdyta rinkodaros 
kampanija per sporto rėmimą bent jau turė-
jo precedentą, tai panaši kitos kontroversiš-
kos Kinijos bendrovės veikla pasirodė dar 
įdomesnė. 2020 m. pradžioje sudaryta rėmi-
mo sutartis su „Hikvision“58, stebėjimo įran-
gos gamintoja, kuri susilaukė JAV valdžios 
sankcijų už dalyvavimą tebesitęsiančioje 
saugumo tarnybų baudžiamojoje kampani-
joje Sindziange, neabejotinai padėjo vienam 
iš dviejų stipriausių Lietuvos futbolo klubų, 
Marijampolės „Sūduvai“, iki pat galo varžy-
tis dėl nacionalinių pirmenybių titulo, nors 
2020 m. sezone jo pasiekti ir nepavyko. Ne-
paisant to, kad Lietuvos futbolas populiaru-
mu ir tarptautiniais pasiekimais akivaizdžiai 
atsilieka nuo krepšinio, reikšmingas jau 
pats faktas, kad vienas iš pastarųjų Europos 
nacionalinių čempionatų nugalėtojų savo 
varžovus priima „Hikvision“ stadione, o jo 
žaidėjai šios bendrovės logotipą demons-
truoja ant savo marškinėlių. Kadangi tokie 
su švelniosios galios sklaida paprastai sie-
jami veiksmai orientuoti į vidutinį ir ilgąjį lai-
kotarpį, būsima jų nauda Kinijos įvaizdžiui 
Lietuvoje išlieka neaiški.
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Išvados ir 
rekomendacijos

Iššūkių kupinais 2020 metais Kinijos ir Lietuvos santykiai pasižymė-
jo tiek gana nuosekliu kai kurių ankstesnių metų užsienio politikos 
priemonių ir temų tęstinumu, tiek kokybiškai naujais ir reikšmingais 
raidos pokyčiais. Kaita, suprantama, pirmiausia siejosi su sveikatos 
krize, kadangi abi šalys buvo priverstos spręsti savo problemas ir 
kartu pripažinti šio iššūkio globalų pobūdį. Pažymėtina, kad kova su 
pandemija pastatė Kiniją į išskirtinę padėtį: tuo pat metu ji buvo su-
vokiama ir kaip užkrato šaltinis, ir kaip trumpojo (medicinos priemo-
nių tiekimas) bei ilgojo laikotarpio (milžiniškas ankstyviausių epi-
demiologinių duomenų telkinys) sveikatos krizės sprendimas. Tad 
nereikėtų stebėtis, kad Kinijos ir Lietuvos santykiai žiemos pabai-
goje ir pavasario pradžioje, kai Pekinas kvietė visą pasaulį solidari-
zuotis, o Vilniui reikėjo greitai gauti asmeninių apsaugos priemonių, 
išgyveno aiškų, bet trumpą pakilimą.

Tačiau abiejose šalyse pirmajai bangai po truputį nuslūgus vėl at-
sivėrė senos žaizdos, be to, jas papildė ir keletas naujų. Santykių 
nuosmukis įšryškėjo, kai Kinija grįžo prie agresyvios vad. „vilko ka-
rių“ diplomatijos Lietuvos žiniasklaidoje neigdama viruso kilmę ir 
šitaip iš esmės nubraukdama „kaukių diplomatijos“ dėka anksčiau 
galbūt laimėtus teigiamus įvaizdžio taškus. Tuo pat metu Lietuvo-
je staiga išaugo Taivano matomumas, ir šalis netrukus grįžo prie 
įprasta tapusios kritikos Pekino vykdomiems žmogaus teisių pa-
žeidimams. Iš kitų kokybiškai naujų raidos pokyčių, nagrinėtų šio-
je studijoje, ypač išsiskiria du: pašto paslaugų vaidmuo Kinijos ir 
Lietuvos ekonominiuose santykiuose, kuris tapo aktualus sutrikus 
tiekimo grandinėms pirmaisiais pandemijos mėnesiais, bei Vilniaus 
siekis pagaliau išspręsti 5G klausimą vis dėlto neleidžiant kinų ben-
drovėms dalyvauti šio tinklo plėtroje.

Reikia pripažinti, kad daug Kinijos užsienio politikos aspektų, su ku-
riais Lietuvai teko susidurti per 2020 m., atspindėjo atitinkamą kitų 
Vakarų demokratinio pasaulio šalių (tiek tolimų, tiek artimų) patirtį. 
Atsižvelgiant į akivaizdžiai neigiamą santykių tendenciją 2019-ai-
siais, atrodė, jog lemtingais Žiurkės metais abi pusės buvo dar 
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labiau linkusios nusimesti kaukes ir pade-
monstruoti didžiąja dalimi priešingus ilgojo 
laikotarpio interesus bei užsienio politikos 
principus. Be išskirtinai ekonominių san-
dorių saugumo požiūriu mažiau jautriuose 
sektoriuose, tokiuose kaip maisto ir len-
gvoji pramonė, bei su pandemija susijusio 
bendradarbiavimo medicinos ir biotechno-
logijų srityje, atrodo, kad 2020 m. pabaigoje 
iš anksčiau vyravusios bendros pragmati-
nės darbotvarkės mažai kas tėra likę. Vis 
dėlto politiniai išskaičiavimai gali greitai 
pasikeisti, ypač jeigu visai ES ir konkrečiai 
Lietuvai nepavyks sparčiai atsigauti nuo 
pandemijos poveikio tiek epidemiologiniu, 
tiek ir ekonominiu požiūriais.

Beveik visos politikos formuotojams skir-
tos rekomendacijos, kurios buvo pateiktos 
vasario viduryje išleistame Kinijos įtakos 
Lietuvoje tyrime, metų pabaigoje pasirodė 
esančios dar aktualesnės, kartu ir atsižvel-
giant į tebesitęsiančią pandemiją. Pati svei-
katos krizė dar labiau išryškino tai, kad abi 
šalys fiziškai nėra taip toli viena nuo kitos 
ir priklauso sudėtingai tiekimo grandinei, 
kuri paprastai prasideda Azijos milžinės 
teritorijoje. Deja, Lietuva 2020 m. prarado 
daugelį turėtų savo, kaip „vėluojančio veikė-
jo“, pranašumų, kurie buvo būdingi tiek jos 
santykiams su Kinija, tiek ir pirmąkart susi-
duriant su virusu.

Pabrėžtina, kad šiuo metu Lietuvai, ko gero, 
dar labiau reikės šalto proto, kad nekiltų 
rizika šaliai itin svarbiam biologiniam sau-
gumui ir vientisumui daug skausminges-
nės antrosios bangos metu, jeigu nebus 
išlaikoma trapi pusiausvyra tarp stabilaus 

ir adekvataus komercinio kiniškos kilmės 
medicinos priemonių tiekimo poreikio ir 
jos nepriklausomos ir vertybėmis grįstos 
užsienio politikos. Nepaisant to, kad pa-
grįstai jaučiamas didelis palengvėjimas dėl 
įspūdingų draugiškų Vakarų šalių pasieki-
mų kertinėje vakcinos kūrimo srityje, tačiau 
Lietuvos dar laukia daug tamsių dienų, kol 
skiepai taps visuotinai prieinami. Kitaip ta-
riant, nors 2020 m. toliau vykęs Kinijos sau-
gumizavimas didžiąja dalimi yra supran-
tamas, atsižvelgiant į abiejų šalių ir viso 
pasaulio kontekstą, Lietuva negali sau leisti 
nematyti realios padėties, bylojančios apie 
Azijos milžinės svarbą palaipsnio išėjimo iš 
sveikatos krizės procese.

Atitinkamai griežta, bet neįtikėtinai veiks-
minga Pekino kova su virusu savo terito-
rijoje automatiškai nereiškia, kad likusios 
pasaulio šalys, įskaitant Lietuvą, neturėtų 
kreipti dėmesio ne tik į skausmingai Kinijo-
je išmoktas pamokas, bet ir į gerosios prak-
tikos patirtį, įgytą kinams reaguojant į šią 
beprecedentę situaciją. Kita vertus, daug 
sėkmingesnis sektinas pavyzdys iš tikrųjų 
yra Taivanas, mums neabejotinai tinkames-
nis ir dėl savo liberalios demokratinės po-
litinės santvarkos. Tikriausiai aktualiausia 
rekomendacija, kurią galėtų pateikti didžioji 
Šiaurės Rytų Azijos dalis – Kinija, Japoni-
ja, Pietų Korėja ir Taivanas, – yra pamatinis 
pasitikėjimas mokslu ir ekspertinėmis ži-
niomis. Būtų liūdna ir pavojinga, jei Lietuvai 
ir Vakarų pasauliui nepavyktų padaryti to, 
ką sugebėjo autoritarizmo sąlygomis gyve-
nantys kinai.
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