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Svarbiausi akcentai
 y Prognozuojama, kad dėl sankcijų poveikio Baltarusijos ekono-

mika kasmet gali prarasti 16–18 mlrd. JAV dolerių, o 2022 m. 
galima tikėtis net 4,1 proc. šalies BVP smukimo.

 y Siekdama sumažinti sankcijų poveikį, Baltarusija ketina vykdyti 
aktyvią ekonomikos skatinimo politiką – fiksuoti dalies prekių 
ir paslaugų kainas ir šalies įmonėms sumažinti administracinę 
atsakomybę už nusižengimus.

 y Tęsiasi provokaciniai ir Rusijai palankūs Baltarusijos vadovybės 
veiksmai ir pareiškimai Ukrainos atžvilgiu. Baltarusijoje įkurta 
Pietinė operacinė karinė apygarda, o į Ukrainos pasienio rajoną, 
siekiant išlaikyti Ukrainos dėmesį, įvestos Baltarusijos specialių-
jų operacijų pajėgos.

 y Keičiantis karo eigai, Baltarusija pradėjo akcentuoti „tikslios 
veiksmingos diplomatijos“ svarbą, siekdama pakeisti neigiamą 
Vakarų požiūrį.

 y Baltarusijoje vis dažniau persekiojami aktyvistai, reiškiantys 
poziciją prieš Rusijos karą Ukrainoje ir Baltarusijos laikyseną 
jo akivaizdoje. Gegužės mėnesį šalyje už antikarinius protestus 
sulaikyta daugiau nei 1500 baltarusių.
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Baltarusijos ekonomika  
ir sankcijų poveikis
Šiuo metu skaičiuojama, kad dėl Europos Są-
jungos paskelbto šeštojo sankcijų paketo ir JAV 
taikomų sankcijų Baltarusijai, kaip tiesiogiai da-
lyvaujančiai kare su Ukraina šaliai, Baltarusijos 
ekonomika gali kasmet patirti 16–18 mlrd. JAV 
dolerių nuostolių1. Tokius praradimus lemia mak-
simalus prekybos santykių apribojimas ir dras-
tiškas eksporto sumažėjimas – nes Baltarusija 
praktiškai nebeturi galimybių parduoti savo pre-
kių Europos ir Šiaurės Amerikos rinkose2. Siekda-
ma sumažinti sankcijų poveikį, ekonomikos rece-
siją ir suvaldyti augančią infliaciją, Baltarusijos 
vyriausybė pristatė ekonomikos gaivinimo planą 
ir šiuo metu vykdo aktyvias intervencijas, kurių 
pagrindinis tikslas – kainų augimo stabdymas. 
Būtent kainų augimas gali smogti Baltarusijos 
gyventojams skaudžiausiai, nes atlyginimai ša-
lyje nedidėja3, be to, prognozuojama, kad šalies 
ekonomika 2022 ir 2023 m. trauksis. 

Siekiant suvaldyti kainų kilimą, Baltarusijoje 
visų pirma imtasi jų fiksavimo politikos: regu-
liuojamos dalies nekilnojamojo turto nuomos 
kainos, fiksuojami energijos išteklių tarifai4. Ki-
tas žingsnis sietinas su nedidele rinkos liberali-
zacija. Nors valstybės reguliuojamasis vaidmuo 
nėra iš esmės keičiamas, mažinama verslo ar 
kitų įstaigų atsakomybė už nusižengimus, taip 
pat uždraudžiami netikėti įmonių patikrinimai5. 
Tai rodo, kad ketinama eiti Rusijos pasirinktu 
ekonomikos gaivinimo keliu ne tik mažinant 
arba atidedant mokesčius vietos verslo įmo-
nėms ir gyventojams, bet ir išplečiant įvairaus 
pobūdžio administracinių nusižengimų toleran-
cijos ribas ir suteikiant daugiau laisvės nelega-
liai vykdyti veiklą arba net skatinant tai daryti6. 
Rusijos pavyzdžiu Baltarusijoje taip pat riboja-
ma galimybė laikyti pinigus užsienio valiutomis.

Siekdama kompensuoti prekybos ribojimus, 
valstybė žada atlaidžiau vertinti anksčiau nele-
galia laikytą prekybą, pavyzdžiui, padidinti neap-
muitinamų siuntų vertės ribą arba skatinti lygia-

gretųjį importą, kuris pažeidžia autorių teises. 
Taip pat gan reikšmingai liberalizuojama bankų 
veikla, daug atlaidžiau vertinami įsiskolinimai 
ir skolintojų kreditingumo reitingai, atidedami 
būsto paskolų grąžinimo terminai7. Vis dėlto 
bankų sektoriuje palūkanų normos gerokai didi-
namos, siekiant stabilizuoti valiutos kurso svy-
ravimus. Atsižvelgdamos į pokyčius Rusijoje, 
tarptautinės reitingų agentūros ir investuotojai 
Baltarusijos įmonių įsipareigojimų neįvykdymo 
riziką ir toliau vertina kaip labai didelę.

Šiuo metu prognozuojama, kad sankcijų 
poveikis Baltarusijos ekonomikai bus gana 
stiprus. Dabartinės Baltarusijos ekonomikos 
prognozės rodo, kad 2022 m. galima tikėtis dras-
tiško šalies BVP kritimo – jis gali siekti 4,1 proc. 
Manytina, kad 2023 m. Baltarusijos ekonomika 
stabilizuosis, tačiau stagnacija išliks ir augimo 
nesitikima8. Prie nuosmukio prisideda neigia-
mų aplinkybių deriniai: Baltarusija vienu metu 
susiduria su keliais sukrėtimais, t. y. su kainų 
augimu, prekybos apribojimu, valiutos kurso 
pokyčiais, verslo įmonių Rusijoje ir Baltarusijoje 
nemokumu. Situaciją kiek lengvina faktas, kad 
energetikos žaliavų kainos šalyje vis dar išlieka 
2021 m. lygio, o tai švelnina ekonominės recesi-
jos padarinius9. 

Infliacija Baltarusijoje, net ir nepaisant valdžios 
pastangų reguliuoti kainas, šiuo metu siekia 
apie 17 proc., nes smarkiai auga didžiosios 
dalies importuojamų prekių kainos. Nepaisant 
prastėjančios ekonominės situacijos, pastebi-
mas išaugęs vartojimo prekių pardavimas, sie-
tinas su ekonominės situacijos neapibrėžtumu 
ateityje. Dėl ES ir JAV išplėstų sektorinių sank-
cijų Baltarusijos eksporto prekėms (pvz., taba-
kui, mineraliniam kurui, medienai, cementui, 
geležiai, plienui, gumai, trąšoms ir kt.) jau pas-
tebimas dviženklis eksporto apimties kritimas. 
Sankcijų išplėtimas taip pat apėmė Baltarusijos 
bankus – nuo SWIFT sistemos jau atjungti „Be-
lagroprombank“, „Bank Dabrabyt“ ir Baltarusijos 
vystymosi bankas10.
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Išorės santykiai

Santykiai su Rusija,  
karinis bendradarbiavimas
Antrąjį šių metų ketvirtį pastebimas sumažėjęs 
Baltarusijos ir Rusijos santykių Sąjunginės vals-
tybės formatu aktyvumas. Rusijai dėl agresijos 
atsidūrus beprecedentėje izoliacijoje, Baltarusi-
jos vadovybė aiškiai stengiasi išlaikyti tam tikrą 
atstumą santykiuose su savo rytine kaimyne ir 
numatytų ekonominės, mokestinės ir fiskalinės 
integracijos projektų kol kas aktyviai nebetęsia. 

Balandžio ir gegužės mėnesiais įvyko 3 tiesio-
giniai A. Lukašenkos susitikimai su V. Putinu: 
balandžio 12 d. – Rusijos Tolimuosiuose Rytuo-
se11, gegužės 16 d. – KSSO asamblėjoje12, ge-
gužės 23 d. – Sočyje13. Jokių naujų reikšmingų 
susitarimų šiuose susitikimuose nepasiekta. 
Tolimuosiuose Rytuose V. Putinas ir A. Luka-
šenka įvertino kosmodromo „Vostočnyj“ sta-
tybas ir apsikeitė sveikinimais kosmonautikos 
dienos proga14. KSSO susitikime A. Lukašenka 
pakomentavo, kad šiai organizacijai trūksta vie-
nybės ir ryžto, skirtingai negu ES15. Sočyje buvo 
oficialiai aptarti ekonominiai praeitų metų rezul-
tatai ir bendra padėtis Ukrainoje16.

Vis dėlto gerokai glaudesnis dviejų valstybių 
bendradarbiavimas pastebimas karinėje srityje. 
Dar 2021 m. lapkritį V. Putinas ir A. Lukašen-
ka pasirašė naują Sąjunginės valstybės karinę 
doktriną, kuri pakeitė ankstesnę, galiojusią dar 
nuo 2001 m.17 Esmine naujojo dokumento savy-
be tapo kur kas plačiau apibrėžtas galimų grės-
mių Sąjunginei valstybei ir atsako į jas spektras. 
Nuo karo veiksmų Ukrainoje pradžios šių metų 
vasario mėnesį Rusijos sausumos pajėgos ir 
aviacija savo agresijai prieš Ukrainą vykdyti iki 
šiol naudojasi Baltarusijos teritorija ir karine 
bei civiline infrastruktūra, apšaudo Ukrainą iš 
Baltarusijos teritorijos, be to, Rusijos kariams 
Baltarusijoje teikiama medicininė pagalba.18 
Nors Baltarusijos tiesioginis įsitraukimas į karą 
Ukrainoje išlieka įmanomas, bet mažai tikėti-
nas, tęsiasi provokaciniai ir Rusijai palankūs 
Baltarusijos vadovybės veiksmai ir pareiškimai 
Ukrainos atžvilgiu. Gegužės 26 d. A. Lukašen-
ka paskelbė apie Pietinės operacinės karinės 
apygardos įkūrimą pasienyje su Ukraina19, į pa-

sienio rajoną buvo įvestos Baltarusijos speci-
aliųjų operacijų pajėgos20. Kitą dieną, gegužės 
27-ąją, buvo paskelbta apie planą Baltarusijoje 
kurti „liaudies gynybos būrius“21, kurie prireikus 
galėtų tapti rezerviniais kariuomenės vienetais 
ir partizaninio judėjimo atrama22. Vis dėlto ši 
iniciatyva kol kas neįgavo labiau apčiuopiamo 
pavidalo. Birželio 7 d. Baltarusijos kariuomenėje 
prasidėjo perėjimo prie karinės parengties pra-
tybos, o nuo birželio 22 d. numatytos kitos pra-
tybos Gomelio srityje, pasienyje su Ukraina23. 
Tikėtina, jog ir neturint planų tiesiogiai įsitraukti 
į karą šie Baltarusijos veiksmai atliekami Rusi-
jos prašymu, siekiant sukaustyti dalį Ukrainos 
karinių pajėgų pasienyje su Baltarusija24.

Birželio 4 d. pirmą kartą per pastaruosius ketve-
rius metus Baltarusijoje apsilankė Rusijos sta-
čiatikių bažnyčios patriarchas Kirilas25. Jis pa-
dėjo vainiką karių kapinėse ir kalbėjo apie Didįjį 
Tėvynės karą ir „Rusios šventą vienybę“, sufor-
mavusią savitą ruso psichologiją. Patriarchas 
patikslino, kad sakydamas „rusas“ turi omenyje 
ir baltarusius bei ukrainiečius26.

Santykiai su Vakarais ir Lietuva
Nepaisant karinio bendradarbiavimo ir bendro 
paklusnumo Rusijai, matoma ženklų, jog Bal-
tarusijos režimas visgi nori normalizuoti san-
tykius su Vakarais ir išvengti patekimo į dar 
didesnę tarptautinę izoliaciją kartu su Rusija. 
Pirminiam Rusijos agresijos planui nepavykus 
ir karui perėjus į ilgąją fazę, kurios nesitikėjo 
ir A. Lukašenka27, Baltarusijos valdžia pakeitė 
savo retoriką Vakarų atžvilgiu iš atvirai agresy-
vios į nuosaikesnę. Balandžio 7 d. Baltarusijos 
Saugumo Tarybos posėdyje A. Lukašenka pa-
reiškė, kad Baltarusija „neįrodytai ir nepagrįstai“ 
buvo paskelbta agresore, kalbėjo apie „tikslios 
veiksmingos diplomatijos“ svarbą siekiant pa-
keisti tokį požiūrį ir pavedė šią užduotį šalies 
užsienio reikalų ministrui V. Makejui28. Po sa-
vaitės žiniasklaidoje pasirodė ES diplomatams 
išsiųstas V. Makejaus laiškas, kuriame prašoma 
Europos atnaujinti dialogą su Baltarusija ir taip 
padėti jai išsaugoti savo suverenumą ir neu-
tralumą29. Vis dėlto ES į šitą pasiūlymą reaga-
vo gana skeptiškai. Kiek vėliau, gegužės 23 d., 
Baltarusijos valstybinė žiniasklaida paskelbė 
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A. Lukašenkos laišką JT Generaliniam Sekreto-
riui Antonio Guterresui, kuriame A. Lukašenka 
vėl bandė A. Guterresą įtikinti, kad Baltarusija 
nėra agresorė Ukrainos atžvilgiu ir visada buvo 
už taiką ir sugyvenimą su savo kaimynais30. 

Kartu su laišku JT Generaliniam Sekretoriui ge-
gužės 18 d. Baltarusijos atstovas JT Saugumo 
Taryboje Valentinas Rybakovas pateikė siūly-
mą vežti grūdus iš Ukrainos į Vakarus Baltaru-
sijos geležinkeliais mainais į tam tikrų sankcijų 
atšaukimą31. Po dviejų dienų JAV atstovai užsi-
minė, kad svarsto galimybę eksportuoti Ukrai-
nos grūdus Baltarusijos geležinkeliais, o pas-
kui – per Klaipėdos uostą, ir mainais pusmečiui 
dėl to atšaukti sankcijas Baltarusijos kalio sek-
toriui32. Visgi šiai idėjai pasipriešino Lietuva33 ir 
pati Ukraina34. 

Nors Baltarusijos pasienyje su Lietuva, Lenkija 
ir Latvija vis dar fiksuojama migrantų bandymų 
nelegaliai kirsti valstybių sieną35, padėtis pa-
sienyje yra stabilizavusis, o aktyvi Baltarusijos 
valdžios parama šiems migrantų bandymams 
nuslopusi. Nuo balandžio 15 d. iki šių metų pa-
baigos Baltarusija paskelbė bevizį režimą Lietu-
vos ir Latvijos piliečiams36 – tai gali būti siejama 
ir su galimybėmis surinkti daugiau žvalgybinės 
informacijos. 

Vis dėlto pasyvi parama Rusijos agresijai Ukrai-
noje, poreikis ir toliau rodyti lojalumą Kremliui ir 
nenoras atsisakyti vidinių represijų neleidžia lai-
kyti Baltarusijos bandymų atnaujinti kontaktus 
su Vakarais nuoširdžiais.

Vidaus politikos tendencijos

Politinės represijos ir opozicijos 
veikla, režimo adaptacija
Politiniais kaliniais Baltarusijoje šiuo metu pri-
pažinti daugiau kaip 1230 žmonių, dauguma jų 
vis dar įkalinti už savo veiklą 2020 m. protestų 
metu37. Pastaruoju metu režimas vis dažniau 
persekioja aktyvistus, reiškiančius nuomonę 
prieš Rusijos karą Ukrainoje ir Baltarusijos laiky-
seną jo akivaizdoje. Remiantis žmogaus teisių 
apsaugos centro „Viasna“ skaičiavimais, nuo 

Rusijos invazijos pradžios iki gegužės mėnesio 
už antikarinius protestus sulaikyta daugiau nei 
1500 baltarusių38.

Invazijos metu Baltarusijoje užfiksuotas naujas 
visuomeninis reiškinys – „geležinkelių karas“. 
Tai yra kibernetinės atakos ir geležinkelių infras-
truktūros niokojimas, siekiant trukdyti Rusijos 
kariuomenei ir karinei įrangai judėti Baltarusijo-
je ir patekti į Ukrainą, ypač tuo metu, kai Rusijos 
pajėgos dar buvo okupavusios Ukrainos šiauri-
nes sritis. Iki balandžio 8 d. iš viso buvo žinoma 
apie mažiausiai 10 sugadintų relinių spintų, ku-
rios padeda užtikrinti traukinių judėjimo kontro-
lę39. Kiek anksčiau, kovo 30 d., Baltarusijos KGB 
paviešino 40 vaizdo įrašų su sulaikytų geležin-
kelio darbuotojų „atsiprašymais“, o jų kanalas 
tinkle „Telegram“ pripažintas ekstremistiniu40. 

Birželio 13 d. A. Lukašenka pareiškė, kad KGB 
šiuo metu turi ypač daug darbo dėl šaliai gre-
siančios „hibridinės“ grėsmės, ir pasiūlė dar la-
biau išplėsti šios struktūros teises41.

Socialinės tendencijos
Balandžio 8–18 d. „Chatham House“ atliko in-
ternetinę apklausą apie baltarusių nuostatas 
dėl karo Ukrainoje. Apklausos duomenimis, 
32 proc. baltarusių palaiko arba veikiau palai-
ko Rusijos veiksmus Ukrainoje, bet tik 18 proc. 
mano, kad karo pasekmės bus pozityvios arba 
veikiau pozityvios jų šaliai ir jiems asmeniškai. 
Dauguma baltarusių tiki, kad karas pasibaigs 
per artimiausius kelis mėnesius. Dauguma bal-
tarusių taip pat mano, kad dėl karo jie nenusi-
pelnė tokio pat neigiamo Vakarų požiūrio kaip į 
rusus, o 13 proc. teigia, kad nusipelnė. Daugiau 
kaip 60 proc. respondentų mano, jog eiliniai bal-
tarusiai bent iš dalies kalti dėl to, kad Baltaru-
sijos teritorija naudojama karinei agresijai prieš 
Ukrainą vykdyti. Tik apie dešimtadalis baltaru-
sių mano, kad jų kariuomenė turėtų įsikišti į karą 
vienoje iš pusių42.
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1 pav. Baltarusių požiūris į karinį konfliktą: „Ką turėtų daryti Baltarusija dėl karinių veiksmų tarp Rusi-
jos ir Ukrainos?“

Šaltinis: Chatham House, „Belarusian‘s views on Russia‘s war on Ukraine“, https://belaruspolls.org/
wave-9

https://belaruspolls.org/wave-9
https://belaruspolls.org/wave-9
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