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Cienījamie lasītāji!
Jūsu priekšā ir kopsavilkums no maija divu dienu „smadzeņu uzbrukuma” ar nosaukumu „Baltijas forums”. Kā foruma prezidents, uzdrošinos cerēt, ka, manuprāt, visaugstākās klases ekspertu diskusijas būs
interesantas daudziem.
Visu šo gadu garumā, jo īpaši šodien, mēs pulcinām ekspertus – tos, kas sagatavo savu valstu augstākās izpildvaras lēmumus un ietekmē šos lēmumus. Mēs nodrošinām laukumu, lai satiktos, pārrunātu
problēmas, izstrādātu viedokļus, un šī ir mūsu galvenā misija.
Šāgada tikšanās tika veltīta “Austrumu partnerībai”. Šī programma, ko uzsāka Eiropas Savienība kā
vienīgi iespējamo Azerbaidžānas, Moldovas, Gruzijas, Armēnijas, Baltkrievijas un Ukrainas integrācijas
formu, sastapās ar totālu neuzticību, arī aktīvu pretdarbību no Krievijas puses. Viļņā šī programma cieta
sakāvi. Taču jau pēc gada, kad Latvija prezidēs Eiropas Savienībā, 2015. gada maijā Rīgā ir ieplānots Eiropas Savienības samits „Austrumu partnerības” jautājumos. Vai šis projekts būs dzīvotspējīgs un ko Rīga
varētu darīt tā attīstīšanai – uz šiem jautājumiem mēģināja atbildēt „Baltijas forums”.
„Baltijas forums” nav ierēdņu tusiņš, kurā visi ir ierobežoti ar saviem amatiem, nav arī statusa pasākums VIP personām. Foruma viesiem, kas tiek aicināti arī pēc Latvijas Ārlietu ministrijas ieteikuma, ir reāls
svars. Viņu pārstāvētas institūcijas ir varas angažētas, lai sekotu situācijai pasaulē un sagatavotu analītiskus atzinumus. Uz Latviju viņi brauc ne tikai ar savu valdību ziņu, bet arī ar to svētību. Mēs darām pat vairāk – mēs aicinām uz konferenci gan Krievijas oficiālo pusi, gan opozicionārus.
Kā foruma prezidents, es ceru, ka šeit nosauktie cipari un un paustā skaidrā seku apzināšanās veicinās
pušu dialogu. Šodien būtu noziedzīgi visiem spēkiem netiekties pēc uzkrāto problēmu labvēlīgas atrisināšanas.
Veiksmi, un uz tikšanos nākamajā „Baltijas forumā!”
„Baltijas foruma” prezidents
Jānis URBANOVIČS

2

3
MAIKLS EMERSONS:
UKRAINAS, ES UN KRIEVIJAS POLITIKAS
VIRZIENI ATTIECĪBĀ UZ KAIMIŅVALSTĪM.
1. Par jaunu startu Ukrainai un tās attiecībām gan ar ES, gan ar Krieviju varētu kļūt, neraugoties uz problēmām dažos austrumu reģionos, Petro Porošenko ievēlēšana par prezidentu, ar nosacījumu, ka vēlēšanu gaitā tiks ievēroti Ženēvas kritēriji.
2. Ukraina varētu pievienoties Gruzijai un Moldovai šāgada 27. jūnijā, lai pabeigtu ES
sadarbības vienošanās parakstīšanu.
3. Ukraina un Krievija ar Muitas savienību uzsāktu pārrunas par brīvu tirdzniecību.
4. Ukraina iekļautu konstitūcijā savu nodomu neiestāties kara aliansēs.
5. Ukraina revidētu savu konstitūciju, iekļaujot tajā garantijas krievu valodai.
6. Krievija piekristu pārdot Ukrainai gāzi par tādu cenu, par kādu tā tiek importēta uz
Vāciju, ņemot vērā mazākas transportēšanas izmaksas.
7. ES un Krievija kopā ar Ukrainu analizētu problēmas, kas varētu rasties Krievijai, ja
tiktu noslēgta vienošanās par padziļinātām un visaptverošām brīvās tirdzniecības zonām
(ieskaitot divpusēju procesu, ko ES un Krievija uzsāka 2013.gadā).
8. Krievija varētu sākt virzīt starp partneriem Muitas savienībā Eiropas un starptautisku ražošanas normu pieņemšanu par Eirāzijas ekonomiskās savienības standartiem.
9. ES nopietni revidētu visas esošās sankcijas pret Krieviju.
10. ES un Krievija varētu atsākt pārrunas par jaunu bāzes vienošanos.
11. ES varētu paātrināt virzību uz vīzu režīma atcelšanu ar Ukrainu un Gruziju, kā arī
Krieviju, nekavējoties sākot ar vairākkārtēju vīzu uz 5 gadiem.
12. ES, Krievija un Ukraina varētu uzsākt un veidot regulāru trīspusēju kooperācijas
projektu, objektīvi attiecoties pret jebkuras tā daļas neatkarības efektivitāti. Tās varētu
virzīt kopīgu interešu projektu, piemēram, transporta koridoru integrēšanu. Process varētu sākties pēc trīspusēja samita.
13. ES un Muitas savienība varētu uzsākt pārrunas par brīvās tirdzniecības vienošanos, ņemot vērā, ka Baltkrievija un Kazahstāna pēc šīm pārrunām varētu pievienoties Pasaules tirdzniecības organizācijai.
14. ES, Moldova (Kišiņeva un Piedņestra) un Krievija varētu izstrādāt Piedņestrai vienošanos par izdevībām no Moldovas un ES vienošanos par padziļinātām un visaptverošām brīvās tirdzniecības zonām. Piedņestra varētu slēgt speciālu bāzes vienošanos par
brīvu tirdzniecību ar ES pēc nulles tarifiem, pieņemot ES ražošanas standartus.
15. Jāpielāgo Armēnijas pozīcija Eirāzijas ekonomiskajā savienībā, jo tā nepārklājas ar
Muitas savienību un pieprasa 600 izņēmumus no vispārīgām ārējām nodevām. Armēnijai
jābūt tiesīgai noslēgt bāzes līgumu ar ES par brīvu tirdzniecību, vienlaikus integrējoties Eirāzijas ekonomiskajā savienībā.

Maikls EMERSONS,

Eiropas politikas
izpētes centra (Beļģija)
vadošais pētnieks

Galvenais
Rudenī „Emersona tēzes”, papildinātas ar citu „Baltijas foruma” analītiķu redzējumu, kļūs par izvērstu platformu Ukrainas, ES un Krievijas
savstarpējo attiecību jaunai vīzijai – tas attiecas arī uz „Austrumu
partnerības” programmu.

ANDREJS SPARTAKS:
IZDZĪVOŠANAI UKRAINAI NEPIECIEŠAMI
NO 30 LĪDZ 50 MILJARDI ASV DOLĀRU
Savā ziņojumā es galvenokārt skaršu Austrumu partnerības projekta izmaksu ekonomiskos aspektus. Kopumā mēs
esam nākuši pie atzinuma, ka ir nepieciešams izveidot jaunu sadarbības platformu Eiropā, lai izietu no dziļās krīzes Ukrainā un pārvarētu faktiski radušos ģeopolitisko un ģeokontinentālo šķelšanos.
Mūsuprāt, Austrumu partnerības politika šodien ir kontrproduktīva dalībvalstīm un ir pretrunā ar Eiropas integrācijas mērķiem, jo grauj plašu reģionālo sadarbību, faktiski veido nestabilitātes zonu pie ES robežām, nesekmē dalībvalstu ekonomisko uzplaukumu un tādēļ prasa nopietnas korekcijas, ņemot vērā reālo situāciju un visu ieinteresēto pušu
nostāju.
Galvenā Austrumu partnerības dalībvalsts, t.i., Ukraina, kas pašlaik atrodas šīs politiskās šķelšanās epicentrā, piedzīvo dziļāko ekonomisko un politisko krīzi savā vēsturē. Pēc mūsu vērtējumiem, lai segtu budžeta un maksājumu bilances deficītu, apkalpotu Ukrainas ārējo parādu
2014. gadā, saskaņā ar inerces scenāriju, kas paredz pakāpenisku situācijas normalizēšanos, nepieciešami gandrīz 30 miljardi ASV dolāru. Virs 50 miljardiem ASV dolāru - saskaņā ar negatīvo
scenāriju, kas paredz politiskās spriedzes saglabāšanos un tālāko situācijas eskalāciju.
Nepieciešamais Ukrainas aktuālās maksājuma bilances deficīta finansējuma apjoms vidējā
termiņā – laikā no 2015. līdz 2018. gadam, mērenajā inerces scenārijā tiek novērtēts no mūsu
puses 85 miljardu ASV dolāru apmērā. Negatīvais scenārijs šeit vispār netiek aplūkots, jo tik ilgstošā laika posmā tas nozīmētu ekonomikas kolapsu.
Pat ņemot vērā inerces scenāriju, šie 30 miljardi, kas nepieciešami Ukrainai šogad, pārsniedz
visus maksimāli iespējamos starptautiskas palīdzības piedāvājumu apmērus šajā gadā. Attīstības vajadzības, kas papildina kritiskās vajadzības, ir krietni lielākas. Tie ir 190 miljardi ASV dolāru
periodā no 2014. līdz 2018. gadam, lai nodrošinātu nepieciešamo ekonomikas kapitalizāciju, t.i.,
novērstu tās tālāko degradēšanu, un gandrīz 300 miljardi, lai pārvarētu pēdējo 20 gadu laikā uzkrājušās ekonomikas strukturālās disproporcijas – ekonomikas nepietiekamo „investētību”.
Iespējamo zaudējumu mērogs ir nākamais aspekts, par ko zināms vēl mazāk, jo pagaidām
nav novērtēti iespējamie riski no attiecību pasliktināšanās starp Ukrainu un Krieviju, Muitas savienības valstīm, citām NVS valstīm, ja saglabāsies politiskā spriedze un tiks atbalstīta asociācijas
vienošanās ekonomiskā daļa. Pēc mūsu vērtējumiem, zaudējumi gadījumā, ja Ukrainas un Krievijas attiecībās attīstītos šāda šoka situācija, gada līmenī sasniegtu 33 miljardus ASV dolāru, t.i.,
30% no 2013. gada Ukrainas IKP. Tas nozīmē iespējamo eksporta ienākumu, investīciju, migrācijas ienākumu samazināšanos, papildu izmaksas Ukrainai sakarā ar augstām gāzes cenām, iespējamo tranzīta sarukumu, mazāku ceļošanu uz Ukrainu (vispirms runa ir par Krievijas pilsoņiem)
sakarā ar veidojošos situāciju.
Saskaņā ar mūsu pieņemto hipotēzi par šāda šoka scenārija ilgumu Krievijas un Ukrainas attiecībās kopējie Ukrainas zaudējumi un neiegūtās izdevības sasniegs apmēram 100 miljardus
ASV dolāru. Tas pārsniedz kritiskās vajadzības, kā arī attīstības vajadzības – vēl 100 miljardi ASV
dolāru sakarā ar Ukrainas un Krievijas (kā arī citu NVS valstu) attiecību krasu pasliktināšanos.
Apdraudētā summa, kas patlaban ir vēl vienai aktīvai Austrumu partnerības dalībvalstij – Moldovai, arī ir pietiekami
liela. Tikai divos aspektos – attiecībā uz iespējamo eksporta un migrācijas ienākumu samazināšanos (vispirms atkal runājot par Krieviju), mēs to vērtējam kā 20% no Moldovas gada IKP. Bet tie ir tikai divi aspekti.
Mums ir acīmredzami ka nākotnē iespējamās izmaksas, piedaloties Austrumu partnerībā, nav pieņemami Ukrainai
un Moldovai iekšējās destabilizācijas dēļ, pasliktinoties šo valstu attiecībām ar Krieviju un Muitas savienību. Taču tās
nav pieņemamas arī Eiropas Savienībai, jo šādas izmaksas un pūles tai vienkārši nav pa spēkam.
Piebildīšu, ka šodien tiek paredzēta daudzu Eiropas valstu attīstības līmeņa pazemināšanās, jo Ukrainas krīze jau ir
skārusi ne tikai pašas Ukrainas problemātiku un problemātiku ap Ukrainu. Tā ir skārusi Krievijas ekonomiku ar sankcijām, kā arī pa citiem kanāliem. Krievijas ekonomiskā pieauguma mazināšanās, turpmākā tā palēnināšanās nozīmē tiešus zaudējumus Eiropai, tādēļ patlaban vairāk nekā desmit Eiropas valstīm (to nefiksējam mēs – to dara Starptautiskais
valūtas fonds, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Komisija) riski ir pārskatīti uz pazemināšanās pusi,
tai skaitā Baltijas valstīm, Somijai, Bulgārijai u.c.
Uzskatām, ka vienīgais optimālais lēmums būtu nodibināt savstarpēji saistītu un saderīgu vienošanos paketi trijstūrī Eiropas Savienība – Austrumu partnerības valstis (vispirms Ukraina) – Eirāzijas ekonomiskā savienība, ar perspektīvu
nonākt pie dziļas un visaptverošas integrācijas rakstura vienošanās, kas aptvertu visas ieinteresētās valstis – integrācijas tilta no Lisabonas līdz Vladivostokai potenciālās dalībnieces.

Andrejs SPARTAKS,
Krievijas tirgus izpētes
institūta direktors
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Sākšu ar kādu prātojumu, kas iziet ārpus šā ziņojuma rāmjiem.
Man šķiet, ka Ukrainas gadījumā mēs varbūt pirmoreiz esam nopietni saskārušies ar jaunu krīžu veidu, kas, manuprāt, būs raksturīgs globalizācijas procesa jaunajam posmam.
Aktīva reģionalizācija, kas tika aicināta pārvarēt daudzpusīguma strupceļus, patlaban pakāpeniski dod vietu lielu
ekonomisko telpu izveidei ar vadošo valstu dalību. Tālāka globalizācijas attīstība manā uztverē
tiks saistīta ar šo lielo ekonomisko bloku attīstību – lielā mērā pašpietiekamu. Šīs ekonomiskās
telpas iziet pat ārpus atsevišķu kontinentu robežām. Taču tās tiek pietiekami skaidri noformētas
Globalizācija – akcentu
stratēģisku partnerību formā. Šīs partnerības ir
Глобализация
– смена maiņa
акцентов
dibinātas uz dziļas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas. Pēc būtības tās ir tektoniskās
Глобализация в
Регионализация в
Формирование крупных
plātnes, no kurām, manuprāt, tiks veidota paGlobalizācija
Reģionalizācija
Lielu ekonomisko telpu
интересах ТНК
интересах экономик
экономических пространств
saules ekonomikas nākotne. Kā jebkādas tektotransnacionālo
dalībvalstu ekonomiku
izveide, piedaloties
стран-участниц и
с участием ведущих стран
korporāciju
un
vietējo
kompāniju
vadošajām
valstīm
kā
niskās plātnes, tās arī veido nopietnas turbulenместных компаний
как субъектов глобальной
interesēs
interesēs
globālās konkurences
ces zonas savās robežās. Izrādījās, ka Ukraina arī
конкуренции (reshoring и
subjektiem (daudzu
globālu
«схлопывание»
многих
ir šādā potenciālā lūzuma zonā. Kā valsts ar attiepiegādes ķēžu
sarukšana)
глобальных
цепочек
cīgu teritoriālo izvietojumu un attiecīgu vēsturi
поставок)
tā izrādījusies jutīga pret šādu lūzumu, un esošā
krīze tai skaitā, papildus mūsu pašu vēsturei
(Krievijas, Eiropas, Ukrainas vēsturei), ir saistīta ar
Ключев ой вizaicinājums
ызов – поиск –
пуšo
тейtelpu
и
Galvenais
форматов в заимодейств
ия данных
notikušo un notiekošo globalizācijas procesa atmijiedarbības
ceļu un formātu
пространств для избежания конфликтов
meklēšana,
lai izvairītos no konfliktiem
tīstības jauno posmu.
и дестру ктив ной конку ренции,
un
destruktīvas
konkurences,
недопу
щения «геополитических
Domāju, ka šādi piemēri (iespējams, citā fornepieļautu
разломов » „ģeopolitiskus lūzumus”
mātā) ir iespējami ne visai tālā nākotnē ASEAN
reģionā. Jo ASV faktiski lauž tradicionālos sakarus šajā reģionā, pārvilinot vairākas valstis – proСовременная
конфигурация
пространства
jekta aktīvas dalībnieces – Transpacifikas (Klusā
Postpadomju
telpasпостсоветского
konfigurācija mūsdienās
Расширение
числа участников
интеграционного
проекта
Eirāzijas
integrācijas
projekta евразийского
dalībnieku skaita
palielināšanās
okeāna) partnerībā.
Расширение
зоны европейской
Eiropas integrācijas
zonas paplašināšana uz
интеграции
за счет отдельных
dažu postpadomju
valstu, AP dalībvalstu
Krīzes ekonomisko telpu tektonisko plātņu
постсоветских
стран –
ВП
rēķina (izmantojot
AVучастников
un DCFTA)
(через СА и ГВЗСТ )
salaiduma vietās diemžēl uz kādu laiku kļūs par
pasaules ekonomikas attīstības imanentu iezīmi.
Shēma 2 rāda dažas no telpām.
MS – VET integrācijas
Интеграционное
ядро
Tagad pāriesim tieši pie mūsu problemātikas
kodols
(BR,
KR,
KF)
ТС-ЕЭП (РБ, РК, РФ)
Евросоюз
Eiropas
Savienība
– Austrumu partnerības. Ar to faktiski tiek izskaDBTZ
МЗСТ
ВП
СА
AP–– AV
lota Neatkarīgo valstu sadraudzības telpa, tiek
veidotas divas pievilkšanās zonas. Viena ir EirāziMoldova
jas ekonomiskā savienība (EES) – 4 valstis. KirgizМолдавия
Armēnija
AP – AV
Армения
ВП
– СА,
AP,МЗСТ
DBTZ
DBTZ
stāna pievienojas, Tadžikistāna aktīvi tiecas pie
ВП,
?
МЗСТ
ТаджикиEES. 3 valsts gatavojas parakstīt asociācijas vieGruzija
Гру зия
Киргизия
Украина
Kirgizstāna
Tadžikistāna
Ukraina
стан
AP
ВП
DBTZ
nošanos ar Eiropas Savienību. Ukraina gatavojas
ВП
МЗСТ
DBTZ
AP –– СА,
AV
МЗСТ
МЗСТ
DBTZ
parakstīt šīs vienošanās ekonomisko daļu.
Šis ģeopolitiskais, ģeokontinentālais lūzums
vairāk pamanāms Ukrainā. Jums lieliski zināms,
АзербайUzbekistāna
Узбекистан
Azerbaidžāna
Turkmenistāna
ka situācija Moldovā arī ir sarežģīta. Tur ir gan
Туркмения
джан
DBTZ
МЗСТ
AP
ВП
ВП
Piedņestra ar milzīgu parādu par gāzi, kas vairākAP
Неактивные
участникиpolitikas
торгово-политических
и интеграционных
МЗСТ
Neaktīvie tirdzniecības
un integrācijas procesu
dalībnieki
kārt pārsniedz nacionālo kopproduktu, gan gaDBTZ
процессов
(не члены
ВТ О и МЗСТ
СНГ – Uzbekistānu)
кроме Узбекистана)
(nav
PTO un NVS
DBTZ dalībvalstis,
izņemot
gauzu autonomijas problēma, gan bulgāru Taraklijas nacionāli teritoriālās autonomijas problēma.
Pastāv vairāki Austrumu partnerības politikas sistēmiski ierobežojumi, kā mēs tos redzam. Tās ir pārmērīgi striktas
un asimetriskas Austrumu partnerības dalībvalstu saistības salīdzinājumā ar Eiropas Savienības saistībām – faktiski tā
ir iekļaušana ES jurisdikcijā bez jebkādu ievērojamu labumu saņemšanas pirmajā stadijā. Tā acīmredzami ir arī nepietiekama postpadomju telpā izveidojušos un joprojām pastāvošo ekonomisko sakaru, savstarpējās atkarības līmeņa
novērtēšana no Austrumu partnerības projekta autoru puses. Krievijā un Ukrainā kooperācijas līmenis, mašīnbūves
iekšnozares tirdzniecības līmenis mūsdienās katrā ziņā var salīdzināt ar analoģiskajiem kooperācijas rādītājiem, kādi ir
ASV un Meksikai vai Vācijai un Francijai.
Shēma 5 – daži raksturojumi, kāds ir valstu ekonomiskās mijiedarbības mērogs starp Krieviju un Muitas savienību,
kā arī Austrumu partnerības valstīm. Gan tirdzniecības, gan darba migrācijas, gan pilsoņu ceļošanas ziņā tie ir kolosāli
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apjomi, kas veido ļoti būtiski Austrumu partnerības dalībvalstu IKP daļu. Plus milzīgi Krievijas ieguldījumi, kas reāli izdarīti Austrumu partnerības dalībvalstu ekonomikas attīstībā un uzturēšanā. Pēc mūsu aplēsēm, enerģētiskās subsīdijas no 2000. līdz 2013. gadam 4 Austrumu partnerības dalībvalstīm (Ukrainai, Moldovai, Armēnijai un Baltkrievijai) sasniedza apmēram 125 miljardus ASV dolāru, t. sk. gandrīz 40 miljardus – Ukrainai.
Veseli Ukrainas ekonomikas ražošanas sektori ir lielā mērā atkarīgi. Piemērām, dzelzceļa mašīnbūve – 76% no visām Ukrainā saražotām lokomotīvēm, dzelzceļa vagoniem u.c. tiek nosūtīti uz Krieviju un citām Muitas savienības dalībvalstīm.
Kooperācijas līmenis ir ļoti augsts vairākās Krievijas un Ukrainas mašīnbūves nozarēs.
Tagad pāriesim pie Moldovas. Šīs valsts lauksaimniecībā pastāv ārkārtīgi liela atkarība no piegādēm Muitas savienības tirgos. Šī produkcija atbilst NVS standartiem un sanitārajām normām, tai
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основных bilances
позиций
платежного prognoze
баланса
ir savs pircējs NVS valstīs, taču to ļoti grūti novirzīt
2014.
gadam
(miljardi
ASV
dolāru)
Украины в 2014 г. (млрд долл.)
uz citu valstu tirgiem.
Moldovā ir ļoti augsts atkarības līmenis no darInerces scenārijs
Negatīvais scenārijs
Инерционный Негатив ный
ba migrācijas un maksājumiem no Krievijas – 11,6
1. Preču un pakalpojumu ārējās
-5,6
-9
сценарий
сценарий
tirdzniecības maksājumu saldo
miljardi 2013. gadā, 20% no valsts IKP.
1. Сальдо платежей по внешней торговле товарами
-5,6
-9
Esam pamanījuši, ka Austrumu partnerības
Investīciju ienākumu kustības saldo
-13
-16
и2.услугами
valstis faktiski tika nostādītas striktas izvēles priekDarba ienākumu
kustības
saldo
+8
2.3.Сальдо
дв ижения
инв естиционных
доходов
-13+5
-16
pārējie transfēri
šā – vai nu asociācijas vienošanās ar Eiropas Savie3.unСальдо
дв ижения трудовых доходов и прочие
+8
+5
nību, vai nu piedalīšanās Muitas savienībā.
трансферты
4. Kapitāla kustības saldo
-8
-22
Ukrainas Nacionālā stratēģisko pētījumu instiижения
-8-42
-22
4.5.Сальдо
Kopējaisдв
saldo
1.-4. капитала
postenim (mīnus
-18,6
valūtas rezervju
zaudējumi
5.zelta un
Итоговое
сальдо
по un/vai
позициям
1-4
-18,6
-42
tūts, kā arī Moldovas Parlamenta vadītājs uzskata,
nepieciešams
steidzams
finansējums)
(минус
– потери
золотов
алютных резервов и/или
ka Moldovas pārstāvis vēl atklātāk runā, ka valsts
необходимое экстренное финансирование)
ir sadalīta uz pusēm, faktiski Krievija un ES vilks to
Avots: autoru aprēķini (Viskrievijas Zinātniski pētnieciskais konjunktūras institūts, Viskrievijas Ārējas tirdzniecības
Источник:un
Расчеты
(ВНИКИ;
и Центр
интеграционных
исследований
ЕАБР) наNacionālās
основе данных
akadēmija
Eirāzijasавторов
Attīstības
bankasВАВТ
Integrācijas
pētījumu
centrs), pamatojoties
uz Ukrainas
katra uz savu pusi.
Национального
и Министерства
bankas
un FinanšuБанка
ministrijas
datiem. финансов Украины.
Pašlaik, ja ņem vērā visus sadarbības virzienus
(preču un pakalpojumu tirdzniecību), investīcijas,
parādus, darba ienākumu kustību, tie apmērām
vienādā līmenī atkarīgi gan no Eiropas Savienības,
Ожидаемая
(заявленная)
помощь
Украине со
gan no Krievijas un Muitas savienības. Pat no ekoSagaidāmā
(pieteiktā)финансовая
finanšu palīdzība
Ukrainai
стороны
многосторонних
финансовых
институтов,
ЕС и
nomikas viedokļa vienīgā iespējamā turpmākā atno daudzpusējo finanšu institūtu, ES un Japānas puses
Японии
(млрд
долл.)
tīstība ir trijstūris.
(miljardi ASV dolāru)
Labajā pusē ir sniegta Ukrainas attīstības mak2014
2015
2016
sājuma bilance pēc inerces scenārija, mērena sce2014
2015
2016
SVF
9
9
nārija, negatīva un pozitīva scenārija ietvaros. ReМВФ
9
9
PB
3
ВБ
3
zultāts: mīnus 19 miljardi ASV dolāru pēc inerces
Starptautisko
norēķinu
banka
1,25
0,5
Банк
1,25
международных
расчетов
0,5
scenārija, kas nepieciešami Ukrainas maksājumu
ЕБРР
0,7
0,7
0,7
ERAB
0,7
0,7
0,7
bilances iztrūkuma segšanai šogad, un mīnus 42
ЕИБ
1
1
1
EIB
1
1
1
miljardi saskaņā ar negatīvo scenāriju.
Япония
1,1
Japāna
1,1
ЕС
2
Zemāk ir parādītas summas, par ko šodien
ES
2
Итого:
18,5
11,2
1,7
starptautiskās organizācijas – donores izteicās kā
Kopā: По официальным данным соответствующих
18,5 организаций
11,2
1,7
Источник:
и правительств.
par iespējamām finanšu injekcijām Ukrainas ekonomikā. Pagaidām šādas injekcijas veica tikai SVF
Avots: attiecīgo organizāciju un valdību oficiālie dati.
– to kopējais apjoms ir nedaudz lielāks par 3 miljardiem, t.i., ievērojami mazāk nekā nepieciešams
pat saskaņā ar inerces scenāriju.
Ukrainas
maksājumu
bilances
pamatposteņu
Прогноз
основных
позиций
платежного
баланса prognoze
Украины в
Apakšā ir Eirāzijas attīstības bankas Integrāci2014.-2018.
gadā
saskaņā
ar
inerces
(mēreno)
scenāriju
2014-2018 гг. согласно инерционному (умеренному)
jas pētījumu centra prognoze – kā veidosies Uk(miljardi
ASV
dolāru)
сценарию (млрд долл.)
rainas aktuālā maksājumu bilance vidējā termiņā.
2015
2018
Kopā sanāk mīnus 85 miljardi ASV dolāru – iztrū2015 2016
2016 2017
2017
2018
1.
Сальдо
платежей
по
внешней
-11,8
-12,7
-13,7
-14,9
kums, kas arī jāsedz uz ārējo avotu rēķina.
1. Preču un pakalpojumu ārējās
-11.8
-12.7
-13,7
-14,9
торговле
товарамиsaldo
и услугами
Kopumā 20 gadu laikā Ukrainas ekonomika
tirdzniecības
maksājumu
2. Сальдо движения
-15,5
-17
-18,2
-19,7
nesaņēma vairāk kā 300 miljardus ASV dolāru fi2. Investīciju
ienākumu kustības
-17
-18,2
-19,7
инвестиционных
доходовsaldo -15,5
nansējumu.
3. Сальдо
движения
+9,5
+10
+10,5
3. Darba
ienākumu
kustības трудовых
saldo un
+9 +9
+9,5
+10
+10,5
Atgādināšu, ka kopš 2000. gadiem līdz mūsдоходов
и прочие трансферты
pārējie
transfēri
dienām divreiz palielinājies pamatfondu nolieto4. Сальдо текущего счета
-18,3
-20,3
-21,9
-24,4
4. Tekošā
konta saldo
-18,3
-20,3
-21,9
-24,4
jums, praktiski tuvojoties 80%, kas ir objektīvs liИсточник: Расчеты авторов (Центр интеграционных исследований ЕАБР).
mits. Tāpēc mēs akcentējam uzmanību uz UkraiAvots: autoru aprēķini (Eirāzijas Attīstības bankas Integrācijas pētījumu centrs).
nas vajadzībām pēc investīcijām, kas nepiecieša-
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mas, lai stabilizētu Ukrainas ekonomikas materiālās bāzes pamatu.
Суммарные
финансовые потребности
Kopējais nepieciešamais
finansējums для
Ukrainas
Baltkrievija un Kazahstāna šobrīd divreiz pārsniegušas
стабилизации
и развития
экономики
Украины
ekonomikas
stabilizācijai
un attīstībai
pirmsreformu līmeni, Krievija – par vienu ceturtdaļu. Pretēji tam
Ukraina pagaidām par vienu ceturtdaļu atpaliek no IKP pirmsreСценарий выживания
Сценарий
Izdzīvošanas
scenārijs
Attīstībasразвития
scenārijs
formu līmeņa.
Tālāk nāk cipari: cik daudz Ukrainai šodien nepieciešams, lai
Kritiskais
finansējuma
apjoms
2014.
gadā,
Критический объем финансирования в 2014
laiг. для
izvairītos
no defolta
un ekonomikas
избежания
дефолта
и колапса
Pārsvarā ārējās investīcijas periodā līdz
izdzīvotu.
Saskaņā ar inerces scenāriju, tie ir 30 miljardi ASV doэкономики:
kolapsa:
2018. gadam, lai nodrošinātu
Преимущественно внешние инвестиции в
млрд долл.
покрытия
бюджетного
1) 10 miljardi
ASVдля
dolāru
budžeta
un līdzīga
lāru,
saskaņā
ar negatīvo – 50 miljardi, nākamo 4 gadu laikā aknepieciešamo
ekonomikas
kapitalizāciju:
период до 2018 г. для обеспечения
квазибюджетного дефицита
deficītaиsegšanai
190 miljardi
ASV dolāru.
необходимой
капитализации
экономики:
2) для покрытия
разрыва
платежного
tuālās maksājumu bilances nodrošināšanai – vēl 85 miljardi, 150
2) maksājumu
bilances
iztrūkuma
segšanai:
190 млрд долл.
- 18,6 miljardi ASVбаланса:
dolāru – inerces scenārijs
miljardi normāla investēšanas procesa nodrošināšanai, kas ļautu
18,6
млрдASV
долл.
- инерционный
сценарий
- •42
miljardi
dolāru
– negatīvais
scenārijs
• 42 млрд долл. - негативный сценарий
nesamazināt un nepaaugstināt pamatfondu nolietojuma līmeni
tuvāko 5 gadu laikā. Un vēl 300 miljardi nepietiekamas investētības likvidēšanai, kas padara Ukrainas ekonomiku mūsdienās ārNepieciešamais aktuālās maksājumu
Investīcijas, kas nepieciešamas,
bilances deficīta finansējuma apjoms
lai pārvarētu pēdējo 20 gadu laikā
kārtīgi nestabilu un neefektīvu.
Необходимый объем финансирования
ekonomikas
stabilitātes
nodrošināšanai
sakrājušās
ekonomikas
strukturālās
Инвестиции,
необходимые
для
преодоления
дефицита текущего платежного баланса для
структурных disproporcijas:
диспропорций в экономике,
обеспечения 2015.-2018.
устойчивостиgadā:
экономики в 2015Vēl tiek prognozētas Ukrainas papildu izmaksas sakarā ar daнакопленных за последние 20 лет:
гг.: inerces scenārijs
85 miljardi dolāru2018
– tikai
300 miljardi ASV dolāru.
300 млрд долл.
85 млрд долл. - только инерционный сценарий
basgāzes cenu celšanos un Ukrainas zaudējumi gadījumā, ja politiskās situācijas dēļ tiek pilnīgi pārtraukts Krievijas kravu tranzīts caur Ukrainu – lielākoties cauruļvadu tranzīts.
Esam spiesti rēķināties arī ar šādu ekstremālu scenāriju. Blakus ir sniegta visu risku piramīda. Lielākos zaudējumus Ukraina
pārcietīs gadījumā, ja tiks lauztas attiecības ar Krieviju un citām
AustrumuВосточного
partnerības
valstīm, eksporta sarukuma dēļ, tālāk nāk darba migrantu makСистемные проблемы
sistēmiskās problēmas
sājumi, aiz tiem – nosacīta iespēja, ka Krievijas cauruļvadu kravu
партнерства
tranzīts caur Ukrainu tiks pilnībā pārtraukts, tad piemaksa par
Ļoti требования
striktas prasības
pret AP dalībvalstīm
par acquis
Очень жесткие
к странам
ВП по принятию
acquis
papildu gāzes piegādi, ko Ukraina jau saņem, pēc tam – Krievijas
communautaire
pieņemšanu
un asimetriskas
pušu saistības
communautaire
и асимметричные
обязательства
сторон
investīciju nesaņemšana, Krievijas pilsoņu izmaksu samazināša(вначале фактический
переход
подESюрисдикцию
ЕС,
затем
(sākumā – faktiska
pāreja
jurisdikcijā, pēc
tamа iespējami
возможные
бонусы
от
ЕС)
nās Ukrainas teritorijā u.c. .
labumi no ES)
Moldovas galvenie riski ir saistīti ar iespējamo eksporta un
Де-факто странам ВП предлагается очень жесткий выбор в
пользу AP
ЕСvalstīm
за счет
сотрудничества
Россией
Faktiski
tiekухудшения
piedāvāta ļoti
strikta izvēle parсlabu
ES, и ТС,
migrācijas ienākumu sarukumu. Turklāt parāds par Krievijas gāэто ведет к внутренней
дестабилизации
стран AP
ВП,
порождает
pasliktinoties
sadarbībai ar Krieviju
un MS, kas izraisa
valstu
iekšējo
zes piegādi Moldovai, jo īpaši Piedņestrai, ir ļoti liels – apmēram
«ментальный „mentālo
разлом»lūzumu”
в национальном
масштабе
destabilizāciju,
nacionālā mērogā.
5,3 miljardi ASV dolāru.
Очевидная недооценка реальных масштабов экономического
Ja tomēr situācija attīstīsies saskaņā ar vissliktāko scenāriju,
взаимодействия
и хозяйственных
взаимозависимостей
Acīmredzami
nepietiekama
postpadomju
valstu ekonomiskās sadarbības
постсоветских
un
saimnieciskās государств
savstarpējās atkarības reālo mērogu novērtēšana
faktiski mēs iegūsim Ukrainas ekonomikas kolapsu, jo tādu līПротиворечие основополагающ им целям политики «соседства»
dzekļu iztrūkumu, kas Ukrainai būs jāatlīdzina, starptautiskā koЕС, направленным
развитие
широкого
регионального
Pretruna
ar ES kaimiņuна
politikas
galvenajiem
mērķiem,
kas vērsti uz
piena principā nespēs atlīdzināt. Tā sekas būs liktenīgas turpmāсотрудничества
и создание
зоны un
стабильности
на границах
plašas
reģionālās sadarbības
attīstību
stabilitātes zonas
izveidi pie ЕС:
ES
все происходит
какtieši
разotrādi,
наоборот,
и этиbija
последствия
были
kām attiecībām Eiropā.
robežām:
viss notiek
un šīs sekas
prognozējamas
jau AP
предсказуемы
с начала проекта ВП
projekta
aizsākumā.
Tāpēc mēs aicinām nekavējoties iniciēt plašu sabiedrisku
dialogu šajā jautājumā, lai nonāktu pie tiem risinājumiem, kas īstenībā jau pašlaik virmo gaisā. Nonāktu pie turpmākās Eiropas
nākotnes jautājumu apspriešanas nevis esošā politiskā lūzuma loģikas, bet gan visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās loģikas kontekstā, trijstūra ietvaros, ko veido Eirāzijas ekonomiskā savienība, Eiropas Savienība un Austrumu partnerības
valsti.
Mūsdienu attīstības institūta ziņojumu prezentācija šeit: http://www.balticforum.org/lv/conference-2014/
reports14/
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=HGN_N4bAhFg&feature=share&list=PL1GgnHBmHjhORg0nk5DAAGxPx
lCRNEhKd

HANNESS SVOBODA:
UKRAINA – ŪDENS ŠĶIRTNE STARP
KRIEVIJU UN ES?
Austrumu partnerības cena izrādījusies krietni lielāka, nekā mēs bijām sagaidījuši, un daudzus tas izbrīnīja. Pašlaik
mēs esam ārkārtējas spriedzes stāvoklī, kad zaudē abas puses – gan Eiropas Savienība, gan Krievija. Taču mums kopā,
gan ES, gan Krievijai, jāpārvērš šis stāvoklis no situācijas, kad visi zaudē, tādā situācijā, kas izdevīga visiem un uzvarētāji
ir visi.
Kad tika veidota Austrumu partnerības programma sešām postpadomju telpas valstīm, runājot Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja Romano Prodi vārdiem, tas bija „draugu aplis”. Man tas šķiet ne visai taisnīgi, jo Azerbaidžāna, Armēnija,
Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina tikpat lielā mērā ir arī Krievijas kaimiņvalstis.
Ir dažas principiālas lietas, kas stāv starp Krieviju un ES. Es runāju kā eiropietis un saprotu, ka
daži apzīmējumi var tikt citādi uztverti no Krievijas puses – par šiem jēdzieniem vajadzīga atklāta diskusija. Pirmais ir jautājums, ko varētu nosaukt par atvērtās sabiedrības jautājumu - tās definīcijas mums ir atšķirīgas.
Jāsaka, ka Maidana notikumi nebija vērsti pret Krieviju. Tie tika vērsti pret Ukrainas iekšējām
struktūrām, pret oligarhiem, korupciju, dažu politiķu dominēšanu. Tikai tad, kad Krievija sākusi
atbalstīt Janukoviču, sākusies arī kustība pret Krieviju. Maidana kļūda ir tā, ka daži ekstrēmisti,
„Labējais sektors”, jūs varat nosaukt viņus pat par fašistiem, tika pielaisti pie dalības šajā manifestācijā. Tas mazināja Rietumu simpātijas un ļāva Krievijai visus kustības dalībniekus saukt par
fašistiem, kas bija nepiedodams no „Maidana cilvēku” viedokļa, ar kuriem esmu sarunājies, kad
nesen biju apmeklējis Kijevu.
Otrā lieta ir tā, ka ES ir izveidota kā multikulturāla sabiedrība. Atzīstot, ka ir valstis, tai skaitā
dažas Baltijas valstis, kas šo principu nav īstenojušas pilnībā, piemēram, situācijā ar krieviski runājošajiem iedzīvotājiem, kas dažreiz nosliecas uz nevienlīdzību starp krieviski runājošajiem un
tā dēvētajiem īstajiem latviešiem un igauņiem. Taču tomēr tie ir principi, kurus ievērot ir mūsu
pienākums.
Mēs nevaram atļauties tādu situāciju, kad Krievija uzņemas atbildību par krieviem, Ungārija
– par ungāriem, Serbija – par serbiešiem, lai kur tie dzīvotu, un kad pēkšņi rodas problēma, tā
beidzas ar aneksiju. Tas nav pieļaujami.
Trešais jautājums ir izvēles brīvība valstij, kāds politiskais un militārais ceļš tai ejams. Negribu
nevienam dot padomus, taču mums jāatzīst: pat respektējot ikvienas valsts tiesības uz tās īpatnējo ceļu, mēs domājam arī par to politisko situāciju, kurā esam. Un domājam arī par to, kā izvēlēties labāko ceļu, lai saglabātu neatkarību, teritoriālo veselumu un visu, kas attiecas uz valsti.
Es gribētu uzsvērt, ka ES un NATO pēdējos gados demonstrēja miera stratēģiju, virzīšanos
pie miera, nevis kara un konfliktiem. Taču , lūkojoties no politiskās situācijas viedokļa, man jāatzīst, ka Krievija zaudēja savu ietekmi, bet ES un NATO ieguva. Šo faktu neviens nenoliegs. Lielvarām nepatīk zaudēt ietekmīgumu – atcerēsimies kaut vai ASV un Kubas konfrontāciju. Tomēr es
vēlētos teikt, ka mums jānoregulē krīzes no pragmatiskām pozīcijām. Pēdējos gados Krievija bijusi ne visai pretimnākoša, mēģinot rast kopīgu stratēģiju.
Ir bijis viens izņēmums, tā dēvētais Medvedeva plāns Krievijas un ES partnerību drošības jomā. Var jau būt, ka tas ir
bijis tikai triks vai plāns nošķirt Eiropu no ASV, kaut arī šī rīcība vēl vairāk satuvinājusi ES un ASV. Taču esmu stingri pārliecināts, ka pašreizējā situācija kaitē gan Eiropas
Savienībai, gan Krievijai.
Pēdējās dienas rādīja, ka Krievija cenšas iegūt
jaunus partnerus. Tai izdevies piesaistīt Ķīnu. Taču
tā diez vai spēj palīdzēt Krievijai jaunu darbavietu
Es ieteiktu mazāk domāt par pagātni
izveidē vai reformu virzīšanā. Eiropas Savienībai jāun vairāk par nākotni. Zinu,
būt ļoti piesardzīgai, lai neprovocētu Krieviju uz cieka Baltijas valstīm, kas bija okupētas,
šāku sadarbību ar Ķīnu.
šī ir atsevišķa tēma. Krievijai atklātāk
Es ieteiktu mazāk domāt par pagātni un vairāk
par nākotni. Zinu, ka Baltijas valstīm, kas bija okupar to jārunā, taču, no otras puses,
pētas, šī ir atsevišķa tēma. Krievijai atklātāk par to
valstīm, kuru viedokļi par to ir atšķirīgi,
jārunā, taču, no otras puses, valstīm, kuru viedokļi
tomēr derētu vairāk domāt par
par to ir atšķirīgi, tomēr derētu vairāk domāt par
nākotni.
nākotni.

”

Hanness SVOBODA,
bijušais Sociālistu un
demokrātu progresīvās
alianses frakcijas
priekšsēdētājs Eiropas
Parlamentā
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Domāju, ka mēs Eiropas Savienībā bijām mazliet naivi, uzskatot, ka Austrumu partnerība attīstīsies pēc mūsu plāna un Krievija nekā uz to nereaģēs. Mēs neesam pienācīgi novērtējuši pašu reakciju un tās stiprumu – tādu, ka uzreiz
sekoja Krimas aneksija. Esmu bijis Ukrainā, arī tās austrumu daļā, ticies ar cilvēkiem. Viena no Maidana kļūdām bija tā,
ka tā attīstība nebija nekavējoties vērsta uz visu sabiedrības slāņu un pušu saliedēšanu. Nav pareizi saukt visus par teroristiem tikai tāpēc vien, ka viņi iet uz referendumu.
Eiropas Savienībai jāatzīst, ka arī Ukrainai jāveic milzīgs darbs, sapulcinot visus savus pilsoņus vienā valstī, kuras
teritoriālais veselums ir ārkārtīgi svarīgs ES stabilitātei.
Mūsu ceļš ir meklēt dialogu ar Krieviju, kas pavērs jaunus ceļus kooperācijai, kaut gan, kā zināms, lai dejotu tango,
ir vajadzīgi divi. Tā noteikti ir ES darīšana, kaut arī, ja ASV vēlas būt šī procesa daļa, tās var būt tajā un tām jābūt tajā.
Ukrainas faktors nedrīkst iznīcināt to, ko divas desmitgades ar kopīgām pūlēm veidojušas gan Krievija, gan ES. Jo tieši
Eiropas Savienībai, nevis ASV, ir svarīgi ekonomiskie sakari un robežas ar Krieviju.
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=n0riqW7Asp4&feature=share&list=PL1GgnHBmHjhNRnM
mi1xYhxEvClBTKMu9e

Diemžēl pagaidām kopīgās Eiropas mājas celtniecības projekts, par ko tik daudz un tik skaisti
tika runāts 1980. gadu beigās un 1990. gadu sākumā, tika izspiests ar atdalīšanas līniju
saglabāšanas un padziļināšanas loģiku pēc principa „kas nav ar mums, tas ir pret mums”. Vēsture
rāda, ka nodrošināt mieru un stabilitāti Eiropas kontinentā izdevās tad, kad Krievija aktīvi
piedalījās Eiropas lietās. Mēģinājumi izolēt mūsu valsti iedarbināja procesus, kuru rezultātā
notika noslīdēšana pie pasaules karu katastrofām.
Latvija uzņēmusies lielu atbildību, izsludinot „Austrumu partnerību” par savas gaidāmās ES
prezidentūras prioritāti. Retorika ir mainījusies. Tagad tiek piedāvāts mainīt partnerības formātu,
pārveidot to, iesaistot ASV, par kaut kādu „eiroatlantisku Austrumu partnerību”. Mēs negrasāmies
apstrīdēt partnerības tiesiskumu, taču kārtējo reizi piedāvājam padomāt arī par citu stratēģiju:
bez Eiropas sadalīšanu blokos, bez valstu dalīšanu „skolotājās” un „māceklēs”, „uzvarētājās” un
„zaudētājās”. Mēs nevēlamies integrāciju modeļu konfrontāciju. Mūsu alternatīva ir Krievijas
piedāvātā vienotas ekonomiskās un humanitārās telpas perspektīva no Lisabonas līdz Klusajam
okeānam – drošības un attīstības telpas.
Video šeit:
http://www.balticforum.org/lv/conference-2014/video14/ (35:15)

Aleksandrs VEŠŅAKOVS,
Ārkārtējais un Pilnvarotais
Krievijas Federācijas
vēstnieks Latvijā

JURIS POIKĀNS:
„AICINU VISUS UZ RĪGAS 2015. GADA
ES SAMITU”
Pēdējā laikā „Baltijas forums” stabili ieņēmis savu vietu kā diskusiju forums ne tikai Krievijas un Latvijas sadarbības jautājumos, bet arī reģionālās sadarbības jautājumos. Manuprāt, Austrumu partnerības tēmas izvēle šai
konferencei ir visnotaļ apsveicama. Daļēji tas ir saistīts ar to, ka nākamā gada 21. maijā notiks 4. Austrumu partnerības samits. Ir ļoti svarīgi, lai Latvijā ārpolitikas jautājumos tomēr būtu panākta vienprātība, lai gan pozīcija,
gan opozīcija rastu saskares punktus un kopā strādātu mūsu valsts labā. Tādēļ es uzskatu, ka „Baltijas forums” ir
ļoti svarīgs.
Savā uzrunā es vēlētos skart dažus jautājumus. Pirmais būtu pašreizējā Eiropas Savienības pieeja Austrumu
partnerībai. Otrais – kur mēs esam patlaban, trešais – mūsu vīzijas par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā
2015. gadā, un pēdējais – kāpēc Austrumu partnerība attīstās tieši šādā ceļā un kādi ir „klupšanas akmeņi” attiecībās ar Krieviju.
Pagājušā gadā jūlijā mēs Viļņas samitā sagaidījām, ka notiks trīs vienošanos parafēšana –
ar Armēniju, Moldovu un Gruziju, un tiks parakstīta asociācijas vienošanās ar Ukrainu. Septembrī Armēnija atteicās parafēt šo vienošanos, ko Briselē un ES dalībvalstīs savā ziņā uztvēra
ar izpratni, neraugoties uz to, ka Armēnija 3 gadus strādājusi pie šīs vienošanās. Taču lielāks
pārsteigums bija Janukoviča lēmums pirms samita – neparakstīt vienošanos. Tagadējā situācija, ko mēs novērojam Ukrainā, nav tieši saistīta ar šo lēmumu, taču atstāj iespaidu uz Austrumu partnerības politiku kā tādu – Ukrainas konflikta eskalācija neveicina Austrumu partnerības attīstību.
Šā gada jūnija beigās tiek plānots parakstīt vienošanos ar Moldovu un Gruziju. Laikam kādā
vēsturiskā brīdī mēs parakstīsim arī vienošanos ar Ukrainu, taču grūti pateikt, kad tas notiks.
Šobrīd Eiropas Savienība arī ir ieinteresēta padziļināt diferenciāciju, t.i., individuālāk pieiet
katram Austrumu partnerības dalībniekam.
Mēs esam gatavi veidot attiecības ar Baltkrieviju dažos jautājumos. Mēs izprotam arī Moldovas un Gruzijas tieksmes. Domāju, ka šī diferenciācijas padziļināšana arī kļūs par ES stratēģisko
pieeju.
Pašā Eiropas Savienībā Austrumu partnerība nekad netika uztverta vienādi. Notiek neoficiāla cīņa starp Dienvidu un Austrumu partnerību. Austrumu partnerība tika kritizēta par vāju iniciatīvu. Taču kopumā tā vienprātība, kas panākta Eiropas valstu starpā attiecībā uz Austrumu
partnerību, ir šāda: attiecību padziļināšana un stabilitātes palielināšana caur politisko un ekonomisko integrāciju. Tomēr Austrumu partnerība nav „ceļazīme” uz Eiropas Savienību. Tā ir labu
kaimiņu attiecību politika, kas tiek veidota no mūsu stabilitātes interešu viedokļa.
Mūsu prezidentūrai Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi izveidot iekšpolitisko vienprātību Latvijā
attiecībā uz Austrumu partnerību, un šeit „Baltijas foruma” loma var būt visai nozīmīga.
Jāņem vērā partnervalstu intereses, kur vienīgā sarkanā līnija būtu – ļaut valstīm, kas vēlas
ciešāk saistīt sevi ar ES, izvēlēties šo ceļu. Arī trešajām valstīm, kas nepiedalās Austrumu partnerībā, t.i., Krievijai, ASV, Norvēģijai un Turcijai, to loma jāiezīmē, ņemot vērā šo valstu intereses. Ja
mums izdosies atrisināt šos jautājumus, mūsu prezidentūra būs veiksmīga.
Klupšanas akmens attiecībās starp ES un Krieviju ir atšķirīga izpratne par Austrumu partnerības mērķiem. Eiropa ar savu sarežģīto lēmumu pieņemšanas mehānismu pratusi vienoties par šīs politikas principiem: politiski ekonomiskais aspekts, pilsoņu pārvietošanās, bet ne perspektīva iestāties Eiropas Savienībā. Eiropa nekad ar Austrumu partnerības starpniecību nav plānojusi uzsākt ģeopolitisko cīņu ne pret vienu valsti, arī pret Krieviju ne. Taču
Krievijā šī politika tika uztverta pavisam citādi, kaut gan tai arī piedāvāts kļūt par Austrumu partnerības dalībnieci.
Domāju, ka tas nenotika atšķirīgu konceptuālu pieeju dēļ – acīmredzot Krievija nevēlējās stāties vienā
rindā ar tādām valstīm kā Maroka un Tunisija, gribot
citu stratēģisku partnerību. Sešas Austrumu partnerības valstis gan mentāli, gan ekonomiski, gan poliMūsu prezidentūrai Eiropas Savienībā
tiski ir tuvākas Krievijai nekā Eiropas Savienībai. Šīs
ir ļoti svarīgi izveidot iekšpolitisko
valstis nav pārāk labi zināmas Eiropas Savienībā, un
vēl pirms 10 gadiem Latvijas tēls Eiropas Savienībā
vienprātību Latvijā attiecībā
arī nebija visai skaidrs.
uz Austrumu partnerību, un šeit „Baltijas
Svarīgs jautājums attiecībā uz prezidentūru Eiroforuma” loma var būt visai nozīmīga.
pas Savienībā ir tas, lai Austrumu partnerība nekļūtu

”

Juris POIKĀNS,

Latvijas Īpašu uzdevumu
vēstnieks Austrumu
partnerības jautājumos
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par iemeslu konfrontācijai starp ES un Krieviju. Ceru, ka „Baltijas forums” savu diskusiju ietvaros varēs piedāvāt variantus, kā to izdarīt.
Uz Ukrainas konflikta eskalācijas fona rast saskares punktus būs grūti. Ceru, ka prezidenta ievēlēšana ieviesīs
vairāk leģitimitātes un palīdzēs attīstības situācijai ne tikai Ukrainā, bet arī Krievijas un Ukrainas sakariem, Krievijas un ES sakariem. Latvija ir atvērta sadarbībai gan pirms prezidentūras, gan tās ietvaros, un mēs ceram uz
veiksmīgu Austrumu partnerības virzīšanu, ņemot vērā visu partneru intereses. Aicinu visus uz Rīgu 2015. gadā
– uz ES samitu.
Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=bAuq7W3ILN0&feature=share&list=PL1GgnHBmH

KASPARS OZOLIŅŠ: “MŪSU PRIORITĀTE – KĻUT
PAR REĢIONĀLU LOĢISTIKAS CENTRU”

Kaspars OZOLIŅŠ,

LR Satiksmes ministrijas
Valsts sekretārs

“Baltijas forums” visus iepriekšējos gados, jau sākot ar pirmo konferenci, bijа vērtīga diskusiju
platforma, pulcinot dalībniekus, kas spēj objektīvi analizēt un vērtēt globālus procesus. Šī gada foruma tēma „Austrumu partnerība” ir politikas virziens, kas ieņem arvien svarīgāku lomu Eiropas
Savienības darba kārtībā.
Latvija ir iesaistīta gan Ziemeļu dimensijas, gan Austrumu partnerības transporta politikas veidošanā. Transporta jomā mēs varam lepoties ar ļoti labu un konstruktīvu sadarbību ar visām partnerībā iekļautajām valstīm un ceram, ka nākotnē tā kļūs vēl labāka.
Latvijai tās ģeogrāfiskā novietojuma dēļ transporta jomai ir viena no nozīmīgākajām lomām
valsts tautsaimniecībā. Līdz ar to investīcijas transporta un loģistikas infrastruktūrā (shēma 1), tās
sakārtošanā, ir ieguldījums tautsaimniecības attīstībā.
2007. līdz 2013. gada plānošanas periodā investīcijas dzelzceļa projektos sasniedza 286 miljonus eiro, tai skaitā 243 miljoni eiro – Kohēzijas fonda līdzekļi. Lielākie projekti ir otrā sliežu ceļa
būvniecība posmā Skrīveri – Krustpils, stacija Bolderāja-2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināļiem un sliežu ceļu rekonstrukcija.
Nākamajā periodā, līdz 2020. gadam, paredzētas investīcijas vēl 557 miljonu eiro apmērā, tai
skaitā 454 miljoni eiro – Kohēzijas fonda līdzekļi, kopā veidojot 842 miljonus eiro. Lielākie plānotie
projekti periodā no 2014. līdz 2020. gadam ir Austrumu – Rietumu koridora elektrifikācija, kā arī
jaunais Eiropas sliežu ceļa platuma dzelzceļa projekts „Rail Baltica”, kur Latvijas daļas izmaksas ir
aptuveni 1,3 miljardi eiro.
Būtiski uzlaboti tiek arī mūsu autoceļi. Kopējais investīciju apjoms autoceļu infrastruktūrā iepriekšējā plānošanas periodā bija 582 miljoni eiro, tai skaitā 495 miljoni eiro – Eiropas Savienības
fondu līdzekļi. Tranzīta un loģistikas sektors nodrošina aptuveni vienu trešdaļu no pakalpojumu
eksporta. Un lielākās investīcijas transporta infrastruktūrā vispirms tiek ieguldītas tieši tranzītam
izmantojamos virzienos. Piemēram, jaunais autoceļš Rīga – Koknese, kā arī autoceļa posma Ludza
– Terehova būvniecība. Tas būtiski samazināja laiku pārvadātājiem no/uz Krieviju. 2014. līdz 2020.
gada plānošanas periodā autoceļu infrastruktūrā plānots ieguldīt 534 miljonus eiro, tai skaitā 453
miljoni eiro – Eiropas Savienības fondu līdzekļi.
Tāpat tiek investēts arī Latvijas ostās. Tās tiek padziļinātas,
tiek veidotas jaunas teritorijas, tiek uzlabota produkcijas izkraušanai un iekraušanai nepieciešamā infrastruktūra u.c. Vēl ir
arī virkne privātu investīciju. Ostas turpina aicināt arvien jaunus investorus ne tikai termināļu veidošanā, bet arī rūpniecisku
Latvija ir iesaistīta gan Ziemeļu
objektu un loģistikas noliktavu veidošanā. Nesen ar Krievijas
dimensijas, gan Austrumu
investoru līdzdalību tika atklāts jauns terminālis – „Riga Fertipartnerības transporta politikas
lizer Terminal”.
Latvijā ir 2 speciālās ekonomiskās zonas: Rēzeknes speciālā
veidošanā. Transporta jomā mēs
ekonomiskā zona un Liepājas speciālā ekonomiskā zona, arī divaram lepoties ar ļoti labu
vas brīvostas – Rīga un Ventspils. Tās visas piesaista investoru
un konstruktīvu sadarbību ar visām
uzmanību ne tikai ar nodokļu atlaidēm un atvieglotiem muitas
noteikumiem, bet arī ar īpaši labvēlīgu attieksmi pret biznesa
partnerībā iekļautajām
vidi, ko garantē speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas stavalstīm un ceram, ka nākotnē
tuss.
tā kļūs vēl labāka.
Ģeopolitiskās situācijas dēļ (shēma 2) īpaša nozīme šodien
ir konteineru kravu jomai, jo esam divu sliežu ceļa platumu

”

krustcelēs. Esam izvirzījuši sev prioritāti kļūt par loģistikas centru reģionā un piedāvājam kravu izplatīšanu 24 un 48
stundu konceptu. Latvijai ir lielāka pieredze Baltijas reģionā, organizējot konteineru pārvadājumus pa dzelzceļu, tādējādi divkārt ieekonomējot transportēšanai nepieciešamo laiku salīdzinājumā ar laiku, kas tiek patērēts, izmantojot alternatīvus jūras ceļus.
Pašlaik kursē jau trīs specializētie vilcieni ar iespaidīgu maršrutu ģeogrāfiju. Konteineru vilciens „Baltic Transit” nodrošina pārvadājumus maršrutā Baltijas valstis – Centrālā Āzija, nogādājot kravas no Rīgas līdz Almatai 12 dienās. „Rīgas Ekspresis” nodrošina kravu piegādi līdz Maskavai 3 dienās. Savukārt konteineru vilciens „Zubr” maršrutu no Rīgas
līdz Odesai vai Iļjičevskai veic nepilnās 3 dienās.
Nobeigumā vēlos vēlreiz pateikties par doto iespēju piedalīties foruma atklāšanā un ieskicēt Satiksmes ministrijas
redzējumu. Ļaujiet arī pateikties foruma organizatoriem un paust gandarījumu par „Latvijas Dzelzceļa” un „LDz Cargo”
iesaisti šī pasākuma organizēšanā. Esmu pārliecināts, ka šodienas diskusijās dzims jaunas idejas un vērtīgas atziņas, lai
mēs visi varētu raudzīties nākotnē ar stabilitātes un drošības sajūtu.

Ukrainas krīze nav Ukrainas austrumu un rietumu krīze. Tā pat nav visas Ukrainas nacionāla
krīze, vismaz tā nav specifiska Ukrainai, jo es domāju, ka šāds spiediens saplēstu jebkuru valsti
ar sarežģītu iekārtojumu – Beļģiju, Šveici, Lielbritāniju, Spāniju, Bosniju un Hercegovinu.
Ir politika, kas nav piesaistīta konkrētai valstij, taču to realizē, piemēram, Somija, kas ir atbilde uz daudziem jautājumiem, kad runa nav par to, lai maksimāli atvērtu robežas no vienas puses un aizvērtu no otras, bet lai mēģinātu saglabāt šīs robežas atvērtas visos virzienos gan tiešā,
gan netiešā nozīmē.
Šis modelis šķiet man ievērojami perspektīvāks. Šai ziņā arī „Austrumu partnerības” programmai man ir vairāk izmaksu nekā priekšrocību. Tā sākotnēji bija nevis partnerības, bet iesaistīšanas programma – iesaistīšanas uz iepriekš formulētiem noteikumiem. Un tas, manuprāt, ir
galvenais „Austrumu partnerības” netikums.
Esmu absolūti pārliecināts, ka Latvijai (tā nav nejaušība, ka es runāju par to šeit, Jūrmalā) ir
pilnīgi unikāla iespēja kļūt par saistošo posmu, šīs politikas turpinātāju (uzsvēršu vēlreiz – vispozitīvākajā nozīmē) – Eiropas „somizācijas” modeļa turpinātāju.
Unikālākā vēsture, unikālākais iedzīvotāju sastāvs – tie visi ir faktori, ko Latvija var izmantot,
bet var arī neizmantot. Pagaidām tā tos neizmanto, un tā ir vēl viena zaudēta iespēja visai Eiropai.
Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=HanDmeCWe0Y&list=PL1GgnHBmHj

Konstantīns
KOSAČOVS,
juridisko zinātņu kandidāts,
diplomāts, Neatkarīgo
valstu sadraudzības,
ārzemēs dzīvojošo tautiešu
lietu un starptautiskās
humanitārās sadraudzības
federālās aģentūras
(„Rossotrudņičestvo”)
vadītājs, Krievijas prezidenta
speciālais pārstāvis sakaros
ar NVS dalībvalstīm
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Esmu piedalījies jaunās NATO stratēģijas bāzes sagatavošanā, kas tika apstiprināta 2010.
gadā. Toreiz mēs nosakām draudu kā situācijas atbilstību divām pozīcijām: pirmā ir spēja un potenciāls, otrā ir nodoms. Tika uzdots jautājums, vai Krievija atbilst šai definīcijai. Pēc karstām diskusijām sekoja atbilde: nē, mēs nedefinējam Krieviju kā draudu. Nedomāju, ka abās šajās pozīcijās būtu notikušas izmaiņas, kas liktu man nākt pie citām atziņām.
Par krīzes vadības konsekvenci – neredzu risinājumu, ko varētu realizēt īstermiņā. Labākais,
ko mēs varam darīt, būtu palīdzēt izvairīties no haosa. Situācija ir pietiekami nekontrolējama –
bīstami nekontrolējama. Ielikt to rāmjos jau būtu liels sasniegums – tas ir uzdevums nākamajiem mēnešiem. Gribētu uzdot jautājumu: vai ir pieņemama ilgtermiņa risinājuma perspektīva,
ieskaitot drošības aspektu, jo īpaši bez ES un Krievijas sadarbības? Mana atbilde ir – nē.
„Austrumu partnerība” ir daudz kritizēta, taču es vēlētos atgādināt: pēc 1991. gada, pēc
PSRS sabrukuma, mēs vaicājām sev – ko mēs varam darīt, lai veicinātu stabilitāti Eiropā? ES attīstības ideja bija – piedāvāt iestāties dažām valstīm. Mēs neiedziļinājāmies detaļās, taču ar to
bija domātas valstis austrumos. Tā pamatā bija racionalitāte – reģionā grūti atrast tādu valsti,
kuras robežas pēdējo 100 gadu laikā nebūtu mainījušās vismaz trīs reizes. Grūti atrast tādu
valsti, kas rezultātā nebūtu ieguvusi nacionālās minoritātes vai zaudējusi tās, atdodot kaimiņvalstīm. Draudi atgriezties pagātnē bija ievērojami, un tam bija daudz pierādījumu. Iestāšanās
piedāvājums bija saistīts ar divām lietām. Pirmkārt, bija jāīsteno nopietnas reformas – ne jau
tāpēc, ka mēs tik ļoti gribējām paplašināties, bet tāpēc, lai šīs valstis būtu modernas un konkurētspējīgas. Otrkārt, nedrīkstēja būt problēmas ar mazākumtautībām un robežlīniju. Ja vēlies iestāties, atrisini šīs problēmas, un gūsi atbalstu. Šī bija preventīvās krīzes vadības politika,
kas izrādījās neticami veiksmīga. „Austrumu partnerība” lielākā vai mazākā mērā ir bijusi šīs
politikas kopija. Galvenais „bet” – beigās netika solīta balva, un tā ir bijusi partnerības galvenā
problēma. Bija un paliek.

Hanss
DĪTRIHS VON PLĒCS,

„Zīda ceļa” ekonomiskā josla un „Jūras Zīda ceļš” varētu kļūt par Ķīnas un ASEAN kopīgu projektu. Divu „Zīda ceļu” atdzimšana nozīmē būtiskas izmaiņas Ķīnas ārējās atvērtības stratēģijā.
No atvērtības konstatācijas viedokļa šī ir pāreja no ieejas – ārvalstu kapitālu un modernāko tehnoloģiju piesaistīšanas – pie izejas, t.i., investēšanas ārvalstīs. Kā izveidot abus šos „Zīda ceļus”?
PIRMAIS būtu izveidot transporta artēriju no Klusā okeāna līdz Baltijas jūrai, kas aptvertu
Austrumāziju, Rietumāziju un Dienvidāziju. Būvēt dzelzceļus, tai skaitā lielātruma dzelzceļus.
Ķīnā lielātruma dzelzceļa tehnoloģija jau ir nobriedusi. Šāda ceļa garums ir 11 tūkstoši km.
Orientējošais ātrums – ap 300-350 km stundā.
OTRAIS – tirdzniecības un investīciju attīstība, labvēlīgu nosacījumu izveide šim nolūkam,
starpvalstu tirdzniecības apjoma palielināšana, pievienotās vērtības palielināšana, ražojot augsto tehnoloģiju produkciju, investīciju sadarbības stiprināšana.
TREŠAIS – naudas apgrozījuma stiprināšana, finanšu sistēmu pretrisku aizsardzības līmeņa paaugstināšana, reģiona ekonomikas starptautiskās konkurētspējas celšana, Šanhajas sadarbības organizācijas un Eirāzijas ekonomiskās savienības sadarbības stiprināšana, starptautisku
finanšu institūtu izveide „Zīda ceļa” ekonomiskās joslas finansēšanai.
CETURTAIS – politisko kontaktu stiprināšana.
PIEKTAIS – humanitārās sadarbības stiprināšana. Finansējuma modelis – valdība un privātas partnerības. Finansēšana tiks veikta, emitējot obligācijas. Jau šāgada rudenī tiek plānots parakstīt memorandu par bankas dibināšanu, ko varēs salīdzināt ar Eiropas Investīciju banku.

Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=MjAd3JN6dm8&feature

Li SINS,

Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=KGXDbjAqWQk&feature=share&list=PL1GgnHBm

Šanhajas Pasaules
ekonomikas izpētes institūta
profesors, Krievijas un
Centrālās Āzijas izpētes
departamenta direktors

Vācijas vēstnieks Krievijā
2001.-2004.g., Starptautiskā
jauniešu apmaiņas fonda
rīkotājdirektors

„Austrumu partnerība” tika veidota pārveidojumiem. Tā nav nekāds brīnumlīdzeklis – tas ir
fundamentālu reformu instruments. Ar šo mehānismu jāprot rīkoties. „Austrumu partnerība” nevar būt bīstama. Vai tad demokrātiska attīstība var būt bīstama? Tas iespējams tikai vienā gadījumā – ja tā nav saderīga ar konkrētu valdošo režīmu, ar valdošo eliti, kas cīnās par to, lai sevi saglabātu, un demokrātijas tuvošanās tieši tās robežām rada zināmus draudus šādam režīmam.
Šeit tika teikts, ka nedrīkst dalīt mācekļos un skolotājos – lieliski, tieši to mēs vēlamies no
Krievijas – nedalīt valstis vecākajās un jaunākajās. „Austrumu partnerību” nevajag uzskatīt par
demarkācijas līniju, tam es piekrītu. „Austrumu partnerības” ietvaros valstis lieliski sadarbojas,
neraugoties uz to, ka šo valstu politikas vektoriem ir dažādi virzieni”.
Video šeit:
http://youtu.be/tfB5UdAHDfU

Drošība mēdz būt dažāda. Pēc mūsu pārliecības pie vienotās Eiropas celšanas jāiet vispirms
caur mīksto jeb dziļuma drošību. Šīs idejas nesēja un forums tās realizācijai ir Eiropas Padome,
kas iekļauj gan visas Eiropas Savienības dalībvalstis, gan Ukrainu, gan Krieviju. Eiropas Padomes
rīcību plāns Ukrainai ir detalizētāks un dziļāks nekā Eiropas Savienības rīcību plāns. Šajā
kontekstā nedrīkst nepieminēt līdz mums nonākušo informāciju (droši vien to vajadzētu
apspriest papildus), ka Latvijas Ārlietu ministrija saista „Austrumu partnerības” reformu savas
prezidentūras ietvaros un nākamajā posmā pēc maija samita Rīgā ar to, lai iesaistītu tajā ASV un
pārējās NATO valstis un pievienotu „Austrumu partnerībai” drošības un aizsardzības sadaļu.
Mums tas padarīs Austrumu partnerību vēl grūtāk uztveramu un katrā ziņā neveicinās uzticības
klimata nodibināšanu reģionā. Mūsu loģika ir Eiropas drošības līgums, kas bāzējās uz visu
dalībvalstu drošības nedalāmības principa. Sakarā ar NATO un ASV virzīšanu „Austrumu
partnerībā” gribētos jautāt cienījamos dalībniekus no Eiropas Savienības, vai viņi saprot, ka šādā
gadījumā Rietumeiropas, Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas attiecību stratēģiskās līnijas
izstrādāšana pāries no ES pie NATO?
Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=A3OihzAg2_o&list=PL1GgnHBmHjhPP1-

Igors KAPIRINS,
Tengizs PHALADZE,

Starptautiskā ģeopolitisku
pētījumu centra direktors

Krievijas Federācijas
Ārlietu ministrijas Eiropas
sadarbības departamenta
direktora vietnieks
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Pirmie soļi Baltkrievijas un Eiropas attiecību normalizēšanai:

Aļesja VOROBJOVA

Stratēģisko
un starptautisko pētījumu
centra pētniece (Baltkrievija)

1. Attiecības ar ES būtu lietderīgi attīstīt, padziļinot investīciju sadarbību, realizējot lielus
infrastruktūras, rūpniecības, vides, kultūras, izglītības un citus projektus, kuriem nav nepieciešams
slēgt politiski nozīmīgas vienošanās, kas skar saistības Muitas savienības un Vienotās ekonomiskās
telpas jomā.
2. Pieredze, ka „politisko ieslodzīto” atbrīvošana Krievijā 2013. gada decembrī un 2014. gada
janvārī pirms Soču ziemas Olimpiskajām spēlēm varēja pozitīvi ietekmēt Krievijas un Eiropas
attiecības, jāņem vērā Baltkrievijas opozicionāru iespējamās amnestijas gadījumā – Brisele uzstāj uz
šo politiķu atbrīvošanu. Pēc analoģijas vislabvēlīgākais iemesls šādai amnestijai būtu pasaules
čempionāts hokejā, kas šāgada maijā notiks Minskā. Taču šī rīcība jebkādā gadījumā atrodas
politikas plaknē, un tai būs savas negatīvās sekas sakarā ar attiecību normalizēšanas politizāciju.
3. Sākušās Eiropas Savienības un Baltkrievijas pārrunas par vīzu režīma vienkāršošanu un
readmisiju jāaplūko kā nepieciešams posms ceļā uz bezvīzu režīmu. Var sagaidīt, ka vienošanās tiks
parakstīta kārtējā „Austrumu partnerības” samitā Latvijā 2015. gadā. Attiecībā uz tālāko virzīšanos uz
vīzu režīma atcelšanu starp Baltkrieviju un ES kā eksperimenta kārtībā varētu paplašināt bezvīzu
režīma darbību ES valstīm uz laiku, kamēr notiks 2014. gada hokeja čempionāts, līdz pat vasaras
sezonas beigām.
4. ES un Baltkrievijas sadarbības „pagaidu fāze”, kas aicināta aktivizēt tādas abpusējās sadarbības
jomas kā tirdzniecība un investīcijas, ar abu pušu nepieciešamo politisko gribu varēs kļūt par
sagatavošanas posmu partnerības un jaunas paaudzes sadarbības vienošanās izstrādē. Piemēram,
varētu transformēt „Eiropas dialogu par Baltkrievijas modernizāciju” par programmu „Partnerība
Baltkrievijas modernizācijai” – analoģiski tai, kas pastāv starp ES un Krieviju.
5. Svarīgs elements Baltkrievijas un Eiropas attiecībās varētu būt, pieaicinot Kazahstānu un
Krieviju, diskusijas palaišana šajā laukumā par Eiropas Savienības attiecībām ar topošo Eirāzijas
ekonomisko savienību un visu jautājumu klāstu, kas radīsies sakarā ar pilnvērtīga Eirāzijas politiski
ekonomiskā bloka izveidi tuvākajos gados.

Mēs ar jums dzīvojam situācijā, kad sabrūk pēdējā 20. gadsimta impērija Eiropā. Šai sakarā
acīmredzamas vairākas likumsakarības. Šis sabrukums ietver sevī tādas nacionālismu
„matrjoškas”, kad viens nacionālisms modina citu. Paņemsim Gruziju – gruzīnu nacionālisms
uzmodināja abhāzu nacionālismu. Tas pats šodien notiek Ukrainā, kur ukraiņu nacionālisms
uzmodināja krievu nacionālismu valsts austrumos. Vēl viena lieta, kas kļuva acīmredzama šīs
impērijas mokošās sabrukšanas gaitā, ir tas, ka acīmredzams vardarbības pavairotājs.
Tāpēc skats no Maskavas ir citāds. Mēs redzam, ka Ukrainā ir noticis prorietumniecisks
pučs ar Rietumu atbalstu, ar Rietumu politiķu vizītēm, ar leģitīmā prezidenta atstādināšanu.
Tas notika valstī, kuras iedzīvotāju skaits ir 7 reizes lielāks nekā visās Baltijas valstīs. Tas notika
valstī, ar kuru Krievija ir saistīta ar ļoti dziļām vēsturiskām, kulturālām, ģeogrāfiskām un
ekonomiskām saitēm. Šī ir svarīgākā valsts Krievijai Eiropā, varbūt – kā Kanāda Savienotajām
Valstīm. Tāpēc nevarēja sagaidīt, ka Krievija ar smaidu norīs šo krupi.
Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=C6qvxO7phtg&fea

Aleksandrs DINKINS,

Krievijas Zinātņu akadēmijas
Pasaules ekonomikas un
starptautisko attiecību
institūta direktors

Video šeit:
http://youtu.be/7KgktKvrP9c

Pašreizējā situācija Eiropā nav kādas vienas valsts vaina: gan ES, gan Krievija, gan citas valstis
izdarīja savu ieguldījumu. „Austrumu partnerība” ir Eiropas kaimiņu politikas atvasinājums, taču
ne pārāk tālredzīgs un nedaudz mākslīgs, jo kopā tika savestas valstis, kurām ļoti maz kas ir
kopīgs – piemēram, Moldova, Ukraina un Azerbaidžāna. Ja pirmās divas valstis nogājušas garu
pārrunu ceļu, ar Azerbaidžānu pa šo laiku it kā nekas nav noticis. Taču Azerbaidžāna ir svarīga
Eiropas Savienībai, jo tai ir energonesēji, līdz ar to tā spēj uzturēt ES enerģētisko drošību.
Problēmu es saskatu arī tajā, ka Eiropas Savienībai labpatīk strādāt ar valstu grupām, nevis ar
atsevišķām dalībvalstīm. Tas jāmaina – nepieciešama individuāla pieeja. Vēl viena problēma,
manuprāt, ir tā, ka „Austrumu partnerības” dalībvalstis nezina, ko sagaidīt ceļa galā. Rezultātā
mēs patlaban paši nezinām, kas sagaida mūs nākotnē tepat aiz stūra, un šo situāciju ES un
Krievija izveidoja kopīgi.
Mēs daudz runājām par „Austrumu partnerības” modernizēšanu. Izdarīti vairāki mēģinājumi,
taču tie nav bijuši veiksmīgi. Mums jāievieš vairāk skaidrības šajā projektā, jānodrošina tādām
valstīm kā Moldova un Ukraina iestāšanās perspektīvas. Ja tām nebūs skaidru mērķu, var sākt
bremzēt demokrātiskās un modernizācijas reformas – tam pietrūks iekšējās dinamikas. Durvis
nevar būt reizē slēgtas un atvērtas. ES dienas kārtībai jābūt skaidrākai un ambiciozākai – bez
tukšiem solījumiem un nesaprotamiem deklarējumiem. Mums jāsaprot, cik tālu Eiropas
Savienība gatava tikt „Austrumu partnerībā”.
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=wEa9K1dwkIw&feature=share&list=PL1
GgnHBmHjhORg0nk5DAAGxPxlCRNEhKd&index=6

Amanda POLA,

Ārpolitikas un drošības
pētījumu centra eksperte
(Beļģija)

16

Emīls PAINS,

Nacionālās pētnieciskās
universitātes
„Ekonomikas augstskola”
profesors (Maskava)
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Vai Krievija ir ieinteresēta „Austrumu partnerības” attīstībā? Atbildot uz šo jautājumu, derētu
novērtēt ne tikai Krievijas politisko līderu motivāciju, bet arī masu apziņas stāvokli. Mācīt cilvēkus
no jauna vienmēr ir grūti, it sevišķi tad, ja viņi tika pieradināti pie bailēm un aizdomīguma. Šādas
fobijas ir viegli uzkurināt un ļoti grūti apdzēst.
Eiropeiskā identitāte var mainīties gandrīz vienā mirklī. Bezmaz 80% Krievijas iedzīvotāju mīt
ģeogrāfiskajā Eiropā, un šī daļa pēdējos gados pieaug, ātri samazinoties iedzīvotāju skaitam valsts
austrumu, t.i., Āzijas daļā. Tātad no ģeogrāfijas viedokļa Krievija ir vislielākā Eiropas valsts.
Bet vai Krievijas iedzīvotāji apzinās sevi kā daļu Eiropas? Vienas atbildes uz šo jautājumu nav.
Strīdi par šo tēmu neapklust jau pāris gadsimtu. Viskļūdainākie ir kategoriski apgalvojumi: „krievi
nav eiropieši” vai „krievi neapšaubāmi ir eiropieši”. Abi apgalvojumi ir nepatiesi, jo ir vienkāršoti.
2014. gada martā „Ļevadas Centra” pētījumi, kas tika veikti lielā manis vadītā Krievijas idejiski
politisko strāvojumu dinamikas izpētes projekta ietvaros rādīja, lūk, ko:
- relatīvi lielākā Krievijas iedzīvotāju daļa (39,5%) arī šodien izvēlas attīstītākās Rietumu valstis
kā modeli Krievijai tuvākajā nākotnē;
- tieši tikpat liela Krievijas iedzīvotāju daļa (39,5%) ar dažādām pozitivitātes niansēm (ar sajūsmu, simpātiju vai cieņu) vērtē J. Staļina personību.
Šī paradoksālā fundamentāli atšķirīgu godājamu simbolu kombinācija ir divu pretējo vēstures
tendenču vienādas iedarbības rezultāts. Viena tendence ir arvien vājāka (ja skaita no 1990. gadu sākuma) interese pret Rietumiem kā attīstības modeli, un otra – pieaugoša visu ar padomju pagātni
saistīto lietu reabilitācija masu apziņā. Šie simboli slikti sadzīvo savā starpā, kopā tie nav baudāmi,
Krievijas organisms tos neasimilē. Taču nav jābūt pravietim, lai saprastu, kāda no abām tendencēm
tuvākajā laikā pavājināsies – kaut vai tāpēc, ka Krievijas masu mediji arvien vairāk atmasko Rietumus
kā ienaidnieku un neatlaidīgi nodarbojas ar padomju vēsturiskā mantojuma reabilitāciju.
Racionāla apziņa visbiežāk veidojas labvēlīgos sociāli ekonomiskajos apstākļos, rajonos, kuros ir
augsta tā dēvētās „kreatīvās šķiras” koncentrācija. Nav nejaušība, ka Maskavā Rietumu modeli nākotnei izvēlējās vairāk nekā puse aptaujāto (52,2%), bet to cilvēku daļa, kas simpatizē Staļinam un ilgojas pēc padomju laikiem, šeit izrādījās gandrīz divreiz mazāka nekā visas Krievijas atlasē. Taču normas, kas veidojas galvaspilsētā, agri vai vēlu kļūst par normām valstij kopumā – protams, ja elites pieliek zināmas pūles. Mūsu pētījuma rezultāti rāda: ar visu tagadējo pārmērīgo Krievijas iedzīvotāju aizdomīgumu pret Rietumiem viņiem vēl joprojām
gūst pārsvaru tieksme dzīvot kā Rietumos, un vislielākajā valsts pilsētā šī izvēle pat dominē. Šādos apstākļos ideja
iekļaut Krieviju demokrātiskajā Eiropā nešķiet utopiska.
Tās realizācija vispirms ir atkarīga no Krievijas politikas autoriem. Taču šai idejai vajadzīgs arī Eiropas atbalsts. Uzlikt sankcijas tā prot, taču veicināšanas politika tai izdodas krietni sliktāk.
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=v0pil0rl86E&list=PL1GgnHBmHjhOsYROuhPfAeQujqD0
WkhB2&feature=share

Kopš pagājušā „Baltijas foruma” pasaulē notika tik daudz izmaiņu, ko pirms gada mēs
nevarējām nedz iedomāties, nedz vēlēties. Mēs esam nokļuvuši pasaulē, kurā saskaņā ar
starptautiskajiem likumiem noteiktās valstu robežas tiek mainītas ar varu. Kur galvenā Eiropas
lielvara ir izdarījusi politisko un ideoloģisko pavērsienu uz 180 grādiem – no 21. gadsimta 19.
gadsimtā. Pavērsienu no kopīgās Eiropas mājas un vērtībām uz impērijas ambīciju pārsvaru pār
tautas interesēm, attīstību un uzplaukšanu. Demokrātijas un cilvēktiesību elementi zūd viens pēc
otra. Personīgi es neesmu tik pesimistisks un neticu, ka notiks jauna Eiropas sadalīšana. Taču tad
mums jābūt reālistiem un jāapzinās, cik nopietna ir pašreizējā situācija. Latvija ir dziļi ieinteresēta
uzturēt labas attiecības ar Krieviju – gan kā kaimiņvalsts, gan kā ES dalībvalsts. Mēs izvēlamies
dialogu, taču tas nevar tikt turpināts, ja situācija nemainīsies un nekas nenotiks. Dialogam jābūt
balstītam uz reālas partnerības, drošības, uzticības un cieņas. Tā visa atslēgas ir Krievijai. Krievijai
jāatgriežas pie nosvērta dialoga ar starptautisko kopienu, jo īpaši ar Ukrainu, jāaizved karaspēks
no Ukrainas robežas, jāatbalsta prezidenta vēlēšanas šai valstī un turpmāk jāstrādā ar Ukrainas
valdību.

Es vēlētos pateikt par tām filozofiskajām bāzes lietām, kas, kā man šķiet, nav pietiekami novērtētas kopējā politiskajā un ekonomiskajā kontekstā. Kas ir jebkādas integrācijas priekšnosacījums – gan valsts iekšienē, gan valstu
starpā? Manuprāt, pirmais priekšnosacījums ir kopīgs kultūras un garīguma konteksts.
Kāds no Vācijas ministriem ir teicis, ka Eiropas Savienība tikusi ieņemta ar Ogļu un tērauda kopienas palīdzību.
Uz ko es viņam atbildēju, ka man grūti iedomāties, ka skaistā, trauslā un maigā Eiropa būtu ieņemta uz netīras ogļu
kaudzes ar sarūsējušas caurules gabalu. Laikam tomēr kādas citas lietas piedalījušās šajā procesā? Domāju, ka kādu
ieguldījumu izdarīja itāļu kino, kas izveidoja kopīgu estētisku kontekstu un standartu visai Eiropai. Laikam piedalījās arī vācu PEN klubs, kas izveidoja kopīgu literāru kontekstu Eiropai. Cilvēki gan dienvidu Sicīlijā, gan ziemeļu Norvēģijā sāka lasīt vienas un tās pašas grāmatas, pārdzīvot līdzi vieniem un tiem pašiem varoņiem. Laikam piedalījās
arī britu mūzikas kultūra, kad bītli kļuva par visas Eiropas dārgumu.
Pašlaik Ukrainā diemžēl norisinās dezintegrācijas procesi. Manā uztverē tas ir saistīts ar to, ka mēs pārāk ilgi
esam ticējuši, ka Ukrainas (tāpat kā Eiropas Savienības, saskaņā ar tās mītu) vienotība balstās uz ogles un tērauda.
Ogles un tērauda Ukrainā ir daudz, taču Ukrainai nav neviena nacionālā rakstnieka, kas vienādi tiktu lasīts gan Ukrainas austrumos, gan rietumos. Ukrainai nav nevienas pašmāju filmas, kas vienādi tiktu uztverta gan Ukrainas austrumos, gan rietumos. Viena daļa uztver to ar eksaltāciju, cita – ar riebumu un sašutumu.
Droši vien esam pārāk maz izdarījuši, lai izveidotu „Austrumu partnerības” ietvaros kādu kopīgu kultūras kontekstu ar tām valstīm, ar kurām mēs vēlamies apvienoties. Praktiski netika izveidoti nekādi kultūras
signāli, ar kuru palīdzību varētu integrēt sistēmu, infrastruktūru u.c. Tāpēc mana pirmā filozofiskā
atziņa, kopumā ņemot, ir tāda: bez šā smalkā kopīgā garīguma un kultūras auduma nekādi tēraudi, nekādas ogles un pat nekādi gāzesvadi nenodrošinās integrāciju. Varbūt šis audums ir vāji
manāms, taču tas ir ārkārtīgi nepieciešams.
Tas attiecas arī uz Krieviju, kas pavisam aizmirst par šo smalko savienojošo audumu, uzskatot,
ka vienotie naftas un gāzes vadi satur kopā Krieviju. Taču tie var plīst daudz ātrāk, pirms tiks izveidota kopīga kultūras telpa, kas saglabās starpvalstu apvienojumu.
Otrā atziņa ir par to, kas vēl satur kopā, bez emanācijām un smalkām būtībām. Šāda kopā saturētāja ir elite. Es kā politiķis daudzus gadus esmu novērojis gan Ukrainas, gan citas elites. Izveidot kādu integrējošu shēmu valsts iekšienē vai ārpus tās nav iespējams, ja kāda no elitēm komplektā iztrūkst.
Ukrainā 23 gadu laikā ir izveidojušās tikai trīs elites. Visas trīs ir ekonomiskas. Tā ir starpnieku
elite, ražotāju elite un baņķieru elite. Ukrainā nav militārās elites vārda labajā nozīmē – nevis cilvēku, kas šķindina ieročus, bet cilvēku, kas mēģina aizstāvēt nevis savu peļņas normu vai noalgojušās korporācijas peļņas normu, bet gan kopējo valsts kontekstu – garīgo, fizisko, teritoriālo u.c.
Ukrainā 23 gadu garumā nav izveidojusies intelektuālā elite. Tika uzskatīts: kam tā vajadzīga,
ja ir gudri oligarhi, kas iegādāsies menedžerus kaut kur Francijā (mūsu oligarhi pat Japānā iegādājušies menedžerus). Tāpēc nav izveidojies cilvēku klasteris, kas prot analizēt, izstrādāt stratēģijas, domāt. Tika praktiski izpostīta visa intelektuālās radīšanas un ataudzēšanas sistēma. Tā nebija
vajadzīga un netika pieprasīta.
Jau nāk pie varas banku un ražotāju elite, kas divu dienu laikā izmēzīs laukā starpnieku eliti,
un atkal būs jauni spēles noteikumi, jaunas hipotēzes un jaunas stratagēmas šīs elites priekšstatu
ietvaros.
Ekonomiskā elite vienmēr domā peļņas normas, izpeļņas, ienākumu līmeņa un līdzīgās kategorijās. Te runā par investīcijām. Kurš tad ņems investīcijas? Tie cilvēki, kas pēc 5 mēnešiem dosies prom un norakstīs parādus nākamai elitei, kas savukārt to visu pārsūknēs savas ārzonu firmās?
Tāpēc otrais bāzes jautājums ir elitu jautājums. Vai ir elitu pieplūdums, vai tas ir pietiekams, vai tās ir pietiekami
sagatavotas, vai ir gatavas gan ārējās, gan iekšējās integrācijas jautājumiem?
Un trešais lielais filozofiskais jautājums ir par ārējiem spēlētājiem, kas piedalās vai nepiedalās palīdzībā, tostarp
arī integrācijas lietās.
21. februārī Ukrainā parakstīts memorands par izeju no krīzes. Sagatavota „ceļu karte”, piedaloties trim ārlietu
ministriem – Vācijas, Francijas un Polijas. Šajā „ceļu kartē” tika ierakstīts viss: kā atbruņot nelikumīgi bruņotas personas uz ielām, kā atbrīvot nelikumīgi ieņemtas ēkas, kā sākt konstitūcijas reformu, lai valsts pareizi attīstītos un arī
veidotu investīcijām labvēlīgu klimatu. Tas tika parakstīts 21. datuma, bet 22. februārī to neviens nebija izpildījis. Vai
tika bilsts kaut vārds no Vācijas, Francijas vai Polijas puses – šīs „ceļu kartes” sagatavotājām, kas garantējušas tās izpildi? Kāpēc Eiropa, izveidojot lielisku „ceļa karti” Ukrainai, nebija pieprasījusi, lai tā tiktu izpildīta? Vai notiktu karš,
atdalītos Ukrainas daļas, notiktu briesmu lietas – cilvēku sadedzināšana? Nekas tāds nebūtu noticis. Visi rīki, lai to izpildītu, bija Eiropas rokās.
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=lbm2oOU1-Ho&feature=share&list=PL1GgnHBmHjhORg
0nk5DAAGxPxlCRNEhKd&index=7

Viktors MAKAROVS,

Latvijas Ārlietu ministrijas
parlamentārais sekretārs

Dmitrijs VIDRINS,

politologs, Ukrainas
Augstākās Radas deputāts,
rakstnieks, publicists,
filozofs
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Oksana
GAMANA-GOLUTVINA,

politikas zinātņu doktore,
profesore, Krievijas
Federācijas Ārlietu ministrijas
Maskavas Valsts starptautisko
attiecību institūta
universitātes politoloģijas
fakultātes katedras vadītāja,
Krievijas Politikas zinātnes
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Latvija kā nākamā ES priekšsēdētāja un kārtējā Rīgas 2015. gada „Austrumu partnerības” samita saimniece var ietekmēt gan atjaunotās programmas formulēšanu, gan tās turpmāko realizāciju. Pašā Latvijā ir pausti divi atšķirīgi viedokļi par Eiropas iniciatīvas attīstību: Urbanoviča modelis un Rinkēviča modelis.
Pašlaik valsts varas struktūrās dominē tie, kas atbalsta lielāku ASV iesaistīšanu, lai izveidotu tā dēvēto eiroatlantisko Austrumu partnerību (Rinkēviča modelis).
Taču Latvijas Saeimas vēlēšanas var kardināli grozīt politisko situāciju.
„Saskaņas Centram”, kura līderi piedāvā attīstīt „Austrumu partnerību” pēc trīspusēja dialoga principiem (Eiropas
Savienība – Austrumu partneris – Krievija) jeb Urbanoviča modeļa, ir reāla iespēja ieņemt dominējošas pozīcijas Latvijas politiskajā dzīvē pēc 2014. gada oktobra.
Šo faktoru iedarbībā var izcelt trīs lielas prognožu scenāriju grupas un līdz ar to arī trīs iespējamus variantus, kā
„Austrumu partnerība” varētu ietekmēt politisko situāciju ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. Tos nosacīti varētu nosaukt par „Rīgas”, „Prāgas” un „Viļņas”„Austrumu partnerību”.
„Rīgas Austrumu partnerība” ir scenāriju grupa, pēc kuriem starptautiskā situācija Eiropā varētu attīstīties konstruktīvi uz tā fona, ka svarīgākajās Rietumeiropas galvaspilsētās dominēs tieksme mainīt „Austrumu partnerības” programmas attīstības vektoru, kas balstās uz pragmatismu un stratēģisko vīziju,
bet Latvijā vēlēšanu rezultātā pie varas nāks pragmatiski noskaņota politiskā elite.
Stratēģiskajā perspektīvā šie scenāriji veicina Eiropas un Eirāzijas projekta virzīšanu par labu
„Lielās Eiropas” Vienotās ekonomiskās telpas izveidei.
Taču šāda scenārija realizāciju ievērojami apgrūtina „trešā spēka” pozīcija. Šis „trešais spēks” ir
ASV un to satelīti Centrālajā un Austrumeiropā (t.sk. arī kādreizējās padomju bloka valstis). Tieši
„trešajam spēkam” no ģeopolitiskā viedokļa ir svarīgi uzturēt konfliktsituāciju Eirāzijas kontinentā,
paplašināt neuzticības zonu gan Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās, gan pašas Eiropas Savienības iekšienē (kas izraisa tās vājināšanos un modeļa „ekonomikas milzis un politikas punduris”
nostiprināšanos).
„Prāgas Austrumu partnerība” ir neitrālu scenāriju grupa.
Rīgas samita iznākumam nebūs nekādas nopietnas ietekmes uz situāciju Eiropā, tas nekļūs arī
par cēloni Krievijas un Eiropas attiecību progresam, tāpat kā pozitīvām izmaiņām pat īstermiņā
pašās dalībvalstīs. Rīgas samits paliks par kārtēju rutīnu eirobirokrātu tikšanos.
„Viļņas Austrumu partnerība” ir trešā scenāriju grupa, ko raksturo augsts konfliktu līmenis.
Šie scenāriji kļūs reāli tai gadījumā, ja „Austrumu partnerības” realizācijā dominēs pašreizējā ģeopolitiskā lēmumu pieņemšanas loģika, kas bāzējas uz modeļa „winner takes all”. Notikumiem attīstoties šādi, netiks panākta postpadomju valstu ekonomiskā un politiskā labklājība, kas tiek deklarēta
kā „Austrumu partnerības” programmas stratēģiskais mērķis. Gluži pretēji, par „Viļņas Austrumu partnerības” atkārtošanas iznākumu var kļūt Ukrainas krīzei līdzīgu parādību rašanās citās valstīs.
Globāli Eiropas Savienības Austrumu politikas īstenošana ģeopolitiskās konfrontācijas loģikā
neizbēgami vedīs pie politiski diplomātiskā konflikta eskalācijas starp Eiropu un Krieviju, ko vēl
„uzkarsē” Latvijas un Lietuvas konfliktējošā retorika.
Latvija savai prezidentūrai Eiropas Savienībā un „Austrumu partnerības” samita rīkošanai var
izvēlēties vai nu Lietuvas ceļu, kas saistīts ar Krievijas totālas „apturēšanas” tendenci (rezultātā padziļinot konfliktu ar Krieviju), vai piedāvāt savu vīziju par programmu, kas vērsta uz to, lai harmonizētu Eiropas Savienības, Krievijas un citu postpadomju telpas valstu intereses.
Ziņojums šeit:
http://www.balticforum.org/files_uploads/files/conf2014_reports_gamana-golutvina_rus.pdf
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=bTjiNF1XMgA&list=PL1GgnHBmHj

Ukrainas, Moldovas un zināmā mērā arī Baltkrievijas problēma Eiropai šodien ir jautājums,
kas rādīts, cik dzīvotspējīga ir Eiropas Savienība kā ģeopolitiska struktūra. Es vēlu, lai tā visādā
ziņā būtu dzīvotspējīga.
Eiropiešiem Ukrainā jāiet uz priekšu, jāparaksta vienošanās otrā daļa. Iespējams, īstermiņā
Ukrainai būtu jādod kandidātes statuss, jāizstrādā nopietna palīdzības programma, kas būtu samērojama ar Grieķijai sniegto. Esmu pārliecināts, ka Eiropa var atrast šādus līdzekļus, ja tas tiks
padarīts par prioritāti.
Pirmais punkts – nepieciešama ļoti jaudīga ekonomiskā injekcija. Priekšā ļoti lielas problēmas un izaicinājumi. Otrā lieta ir tā, ka nepieciešams sniegt atbalstu visu Austrumu partnerības
valstu finanšu sistēmām: gan Ukraina, gan Moldova, gan Baltkrievija ir valstis ar pietiekami nestabilām finanšu sistēmām un augstu inflāciju. Domāju, ka Centrālā banka un Eiropas Komisija
varētu izstrādāt programmu grivnas, Moldovas lejas un Baltkrievijas rubļa piesaistīšanai dolāram
vai eiro, investīciju kredītu izsniegšanai, kas varētu netikt izsniegti tieši šo valstu valdībām. Tie
varētu būt, tā sacīt, „standby” kredīti inflācijas apjoma mazināšanai, lai padarītu šo valstu finanšu
sistēmas stabilākas, izveidotu pieauguma avotus.
Kas attiecas uz Krieviju, šodien, manuprāt, nav jāmeklē Eiropas un Krievijas mijiedarbības varianti pašreizējā situācijā. Vienkārši atpūtīsimies vieni no otriem. Lai katrs dara savu darāmo.
Mums ir Eirāzijas savienības uzdevums, Eiropas kolēģiem – „Austrumu partnerība”. Neliela samierināšanās šajā frontē lieti noderētu.
Krievija ir mūžīga, bet Putins gan nav, tāpēc eiropiešiem derētu izstrādāt, ko viņi varēs piedāvāt Krievijai pēc Putina. Lai tas būtu 2020. vai 2024. gads, tas nav tik būtiski.
Video šeit:
http://www.youtube.com/watch?v=NMZRUDw3bbY&list=PL1GgnHBmHjhORg

Vladislavs
INOZEMCEVS,

ekonomikas zinātņu doktors,
„Postindustriālās sabiedrības
pētījumu centra” vadītājs,
Ārpolitikas un aizsardzības
politikas padomes loceklis

Domāju, ka tā ir bijusi kļūda no Krievijas puses – neatsaukties, nepiedalīties programmās, kur trijstūrim
Krievija – ES – „Austrumu partnerības” dalībvalstis būtu
izredzes gūt papildu uzticību attiecībās starp Krieviju
un „Austrumu partnerības” valstīm. Šajās valstīs pastāv
neuzticība attiecībā uz Krievijas īstenoto politiku. Attiecību dinamiku mainīt būs grūti. Taču mēs esam ievērojuši, ka Krievija, maigi izsakoties, mēģinājusi koriģēt
„Austrumu partnerības” valstu brīvo izvēli. Eiropas Savienība uzskatīja, ka tā var izolēt savas attiecības ar
Krieviju no „Austrumu partnerības” problemātikas. Karš

Gruzijā ir bijis pirmais signāls, ka
šīs tematikas izolēšana var izraisīt
reģionā lielas problēmas drošības
jomā. Gribētos teikt, ka kopējās
ekonomiskās telpas izveide no
Lisabonas līdz Vladivostokai ir
laba ideja, taču veidojot šo telpu,
jāņem vērā arī to valstu viedokļi,
kuras nevēlas kļūt par Eirāzijas savienības dalībvalstīm un tiecas uz
Eiropu.

Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=rvwH5WvVJlg&list=PL1GgnHBmHjh
PP1-KISmIAosWqnOCbq9WT&feature=share&index=9

Staņislavs SEKRIERU,
Eiropas politikas centra
eksperts (Rumānija)

PAR „BALTIJAS FORUMU”
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JEĻENA TEĻEGINA:
„SITUĀCIJA EIROPĀ SPIEŽ KRIEVIJAS
ENERĢĒTISKO TIRGU PIEVĒRSTIES
AUSTRUMIEM”

KAUJA MIERA DĒĻ
23. un 24. maijā Jūrmalā „Baltijas foruma” paspārnē beigusies 20.
starptautiskā konference „Austrumu partnerības iespējas un izmaksas”.
Par tās oficiālo kopsavilkumu kļuva rezolūcija, ko pamatoti varētu nodēvēt par „sabalansētu nelīdzsvarotību”. Likteņa ironija ir tā, ka patlaban šis
ir viens no nedaudzajiem dokumentiem, kas sagatavoti, kopīgi piedaloties
Krievijas un Eiropas ekspertiem. Šis ir dokuments, kura nosacījumu realizācija spētu pārvietot pieaugošo Ukrainas konfliktu miera augsnē.
Pateiksim galveno: Krievija varētu atturēties no tālākajiem soļiem Ukrainas dezintegrācijas virzienā. Tā savukārt varētu apliecināt savu ārpus
bloku statusu un pieņemt jaunu konstitūciju, kurā būtu iekļautas garantijas krievu valodai. Maskavai ieteikts padomāt par korektāku gāzes cenu.
Ļoti svarīgi, ka pirmoreiz tika deklarēta eiropiešu gatavība novērtēt iespējamos Krievijas zaudējumus, Ukrainai parakstot ekonomisko līgumu
paketi. Ieteikts attīstīt sakarus starp ES un jauno Eirāzijas savienību, kas
apvienojusi Krieviju, Kazahstānu un Baltkrieviju. Tika norādīts, ka sankciju
politika ir neproduktīva. Eksperti ievērojuši, ka stingrais mediju spiediens
no abām pusēm un abpusējā klišeju „savējais – svešais”, „melnais – baltais” izmantošana ir viens no galvenajiem eskalācijas procesa katalizatoriem.
Kopējie Ukrainas budžeta zaudējumi, neskaitot „Krimas lietu”, kuri būs
jāatlīdzina ar ārējiem aizdevumiem 2014.-2018. gadam, sasniegs 20 miljardus dolāru. Ukrainas ekonomikas reorganizācija kopumā izmaksās vairāk nekā 100 miljardus. Tās ir astronomiskas summas. Cenu, ko samaksās
ukraiņi par attīstības eirostandartiem – pagaidu bezdarba, emigrācijas un
neizbēgamas dzīves līmeņa krišanas izpausmē –, šobrīd aprēķināt nav iespējams.
Taču Amerikas, šīs Atlantijas alianses „stūrētājas” neatlaidīgā tieksme
piespiest Krieviju pieņemt Rietumu spēles noteikumus un gala rezultātā
konstruēt Lielo Eiropu no Lisabonas līdz Vladivostokai pēc saviem šabloniem (turklāt par šo konstruēšanu beigu beigās būs jāmaksā Krievijas biznesam un iedzīvotājiem) šodien ir šā iracionālā, ar prātu neaptveramā Ukrainas pilsoņu kara dzinējspēks. Par to nebija runāts ziņojumos, taču šī
doma pastāvīgi virmojusi kuluāru diskusijās.
Laikam pirmoreiz tieši Rīgā no Eiropas mēroga politiķa – Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas priekšsēdētāja Hannesa Svobodas – mutes izskanējusi skaidri pausta nožēla par „Labējā sektora” radikāļu pielaišanu pie politiskā procesa Ukrainā. Šī atzīšanās

bija tikpat atklāta un apbrīnojama, kā Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Makarova teiktais, ka Latvija centīsies panākt Krievijas
karaspēka izvešanu no Krimas (sic!).
Bija daudz kas cits – interesants, negaidīts, ass. Teikšu pat vairāk: bija
arī mēģinājumi izmantot konferenci provokācijām. Pateicoties foruma līdera un idejiskā „tēva” efektīvajai rīcībai, no tā izdevās izvairīties. Izdevās
vienoties.
Tas, kas šodien norisinās, piedaloties Briselei, tai skaitā grūtās, bet
konstruktīvās pārrunas par gāzi, pēdējie notikumi sakarā ar konfrontāciju
Doņeckā un Luhanskā, kā arī Baraka Obamas retorikas izmaiņas , kas novērotas viņa Eiropas turnejas laikā, uzskatāmi īsteno tos scenārijus, rezultē
to vektoru darbību, par ko tika runāts Rīgā maija beigās. Diplomātiem,
reāliem politiķiem, politologiem jau acīmredzams, cik skaļa un cik labi sadzirdēta „reālpolitikas” jomā ir Jūrmalas diskusiju atbalss...
„Sabalansētā neapmierinātība” ir foruma darbības precizitātes raksturojums, labākais pierādījums tam, ka puses tomēr piekrita kompromisam,
kas ikvienai no tām nebija ērts. Šis arī ir konferences organizētāju galvenais nopelns. Šis ir tradicionāls „Baltijas foruma” rezultāts.
Tam līdzīgi pasākumi reāli, nevis vārdos, padara Rīgu par būtisku reģionālu politikas centru. Situācijā, kad mūsu valsts savā ikdienišķajā darbībā faktiski ir atteikusies būt starptautiskās politikas subjekts, automātiski replicējot Briseles vadlīnijas, šādas konferences uzņemas diplomātijas
funkciju aizstāšanu.
Kad pagājušā gada forumu, pateicoties J. Urbanoviča sakariem un ietekmei, apmeklēja Igors Ļevitins, bijušais Krievijas transporta ministrs un
tagadējais V. Putina padomnieks, ar šo viesi steidzās tikties un aprunāties
visi – sākot ar U. Magoni no LDz un beidzot ar valsts prezidentu. Visi lieliski
saprata, ka Ļevitins tieši ietekmē Latvijas tranzīta apjomus, tātad arī darba
vietas, nodokļus un visas valsts attīstību.
It kā to visu nesaprot raidījuma „Nekā personīga” reportieri, kas nav sadzirdējuši neko no šeit rakstītā, taču dāsni apmētājuši ar dubļiem gan
pašu forumu, gan tā organizatoru. Diez vai viņi ir tik muļķīgi un aprobežoti, cik gribētu likties...
Pagaidām galvenais gan foruma, gan J. Urbanoviča nopelns ir tas, ka
Kijevas drāmas mierīga risinājuma ceļu karte stāv atvērta uz galdiem
Kremlī, Briselē un Vašingtonā. Kauja par mieru ir sākusies.
Vadims Avva, publicists.

Savā šodienas runā es vēlētos atbildēt uz šādiem jautājumiem: vai Krievija enerģētikas jomā spēs nodzīvot bez Eiropas Savienības un otrādi, un kādas sekas izraisīja Ukrainas krīze attiecībā uz globālajām enerģētikas tendencēm pasaules tirgū.
Enerģētikas tirgus vienmēr attīstījies kā stingras konkurences tirgus, kurā pastāv 3 galvenie konkurenti – ASV, kur
ieguve tradicionāli kopš pagājušā gadsimta sākuma bijusi pasaules patēriņa pamats, Tuvie Austrumi (lielākoties Saūda
Arābija) un Krievija. Tieši stingrās konkurences attiecības šajā tirgū šodien daudzējādā ziņā nosaka tos notikumus, kas norit jau pietiekami ilga vēsturiskā perioda laikā – praktiski visu pēdējo 15
gadu garumā.
Ja mēs aplūkosim ieguves līmeni šiem 3 galvenajiem konkurentiem, tad tieši 90. gados ogļūdeņražu ražošanas apjomi Amerikā mazinājušies. Tieši tajā brīdī kritās naftas un gāzes cenas un
sabruka PSRS. Praktiski pēdējās desmitgadēs, sākot ar Irākas notikumiem, mēs redzam, ka pastāv
ļoti nopietns spiediens, lai izmainītu enerģētikas tirgus konfigurāciju. Principā te nav runas par sadarbību. Sadarbība rodas tad, kad iestājas slikts ekonomiskais stāvoklis un vājākie apvienojas pret
stiprāko.
1998. gadā, kad naftas cenas pazeminājušās līdz 10 ASV dolāriem par bareli, Krievija nopietni
apsprieda iespēju iestāties OPEK organizācijā, lai kaut kādā veidā kontrolētu apjomus, kādos nafta tiek piegādāta pasaules tirgū, jo lielražotājiem šī situācija ir bijusi ļoti smaga. Šodien mēs redzam, ka Krievija, pateicoties augstajai naftas cenai pēdējā desmitgadē, ievērojami paaugstinājusi dzīves līmeni, divkāršojusi IKP un rūpnieciskās ražošanas apjomu, praktiski atjaunojot naftas un
gāzes ieguvi 1980.-1990. gadu līmenī, pirms PSRS sabrukšanas (protams, neņemot vērā valstis,
kas agrāk bija PSRS sastāvā).
Šodien „slānekļa revolūcijas” rezultātā ASV kļūst par lielāko spēlētāju ogļūdeņražu ieguves (iespējams, arī eksporta) ziņā. Visdrīzāk, līdz 2020. gadam tas kļūs par dominējošu eksporta tendenci uz slānekļa naftas un slānekļa gāzes eksporta rēķina no ASV tirgus pasaules tirgos. Protams, šeit
nevar nerunāt par ietekmes izmaiņām reģionālajos tirgos, jaunu tirgu meklēšanu, un katrā ziņā
šeit par ķīlnieku vai interešu sfēru kļūst Eiropas tirgus - pirmām kārtām slānekļa gāzes eksportam
no ASV.
Ja mēs palūkosimies uz Eiropas tirgus struktūru šodien, skaidrs, ka tā nav viendabīga no interešu
viedokļa un no tā viedokļa, cik lielā mērā tas ir atkarīgs no Krievijas gāzes piegādes. Tie ekonomiskie
sakari, kas izveidojušies šajā tirgū, neapšaubāmi daudzējādā ziņā pateicoties enerģētiskajai sastāvdaļai, veido ļoti iespaidīgu gan Eiropas Savienības, gan
Krievijas ekonomikas daļu. Tās ir pastāvīgas investīcijas,
tie ir jauni cauruļvadu maršruti. Tā ir vai nu ļoti liela atkarība no Krievijas gāzes piegādes, vai arī atkarība, kas
mazāka par 50%. Krievija patlaban veido 30% no kopējā
Runājot par Krievijas gāzes atkarības
apjoma, kas tiek piegādāts Eiropas tirgū. Atkarīgāko
samazināšanu , mēs paredzam, ka tā
grupā, protams, nonākušas ne jau tās valstis, kas šobrīd
izmaksās vismaz 200 miljardus ASV
nosaka Eiropas Savienības ekonomisko politiku, un tām
dolāru pēc ekspertu vērtējumiem.
ir ļoti grūti stāties pretī politiskajam spiedienam, kas arvien pieaug un „apaug” ar arvien sarežģītākām sankcijām sakarā ar Ukrainas krīzes jautājumu.
Aplūkojot, kā veidojās Krievijas enerģētiskās intereses un stratēģija gāzes eksporta jomā, mēs redzam, ka papildus gāzes transporta sistēmai caur Ukrainu, kas darbojas
kopš Padomju Savienības laikiem, ir parādījušies jauni piegādes maršruti. Tā ir „Ziemeļu straume”, maršruts caur Baltkrieviju un potenciālā „Dienvidu straume”, kas ļaus izvairīties no Ukrainas tranzīta.
Ukrainas ceļš bija ekonomiski visefektīvākais tādā ziņā, ka šī ir jau strādājoša sistēma ar lielu caurlaidību, kas, starp
citu, nepavisam netika izmantota ar pilnu jaudu. Taču nedrīkst aizmirst, ka sistēma ir jau ļoti veca, ar 80% nolietojumu,
un pēdējo gadu politiskās domstarpības likušas Krievijai un tās partneriem, pirmkārt, Vācijai, meklēt ceļus, kā izvairīties no tranzīta un uzbūvēt jaunu un dārgu cauruļvadu sistēmu.
Principā Krievija tik un tā subsidēja Ukrainu, piedāvājot tai gāzi par zemāku cenu, valdot Ukrainā dažādiem politiskajiem režīmiem.
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Krievijas gāze Eiropas valstīs (% no kopējās enerģētiskās bilances)
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Pašā Krievijā ļoti daudzi uzskatīja, ka Krievijas nodokļu maksātājiem nav jāuztur Ukrainas ekonomika. Tomēr politiskais kurss nodrošināja preferences Ukrainas ekonomikai. Taču tas nekādā veidā izmantots netika. Neraugoties uz to,
ka gāzes cena bieži vien bijusi zemāka nekā Eiropā, Ukraina nebija to izmantojusi sava IKP palielināšanai. Vēl jo vairāk,
jau ap pagājušā gada beigām varēja runāt, ka viss lielais Krievijas bizness praktiski tika izspiests no Ukrainas teritorijas.
Nekādu priekšrocību attiecībā uz sadarbības attīstīšanu enerģētikas jomā Krievija nav ieguvusi, subsidējot Ukrainu uz
zemās cenas rēķina.
Eiropas Savienība, kurā 1/3 gāzes tiek piegādāta no Krievijas, pašlaik nevar dažu gadu garumā ne ar ko aizvietot
gāzes eksportu no Krievijas. Taču, ja runa ir par kādu Krievijas gāzes eksporta daļas aizstāšanu, tad, protams, to aizstās
sašķidrinātā gāze. Tā ir gāze no Kataras vai no ASV. Savienotās Valstis uzsāks eksportu jau pēc gada.
Protams, tam ir vajadzīga papildu regazifikācijas jaudu izbūve un liela politiskā griba, lai izdarītu papildu investīcijas – tas nozīmē, ka par to atkal būs jāmaksā Eiropas nodokļu maksātājiem.
Runājot par Krievijas gāzes atkarības samazināšanu , mēs paredzam, ka tā izmaksās vismaz 200 miljardus ASV dolāru pēc ekspertu vērtējumiem.
Krievija ir nogurusi no bezperspektīva dialoga ar Eiropas Savienību un nepārtrauktas politiskās spriedzes sakarā ar
vēlēšanos mazināt atkarību no Krievijas. Tieši tādēļ, ka „Gazprom” tika orientēts tikai un vienīgi uz Eiropas tirgu, Krievija
uz 10 gadiem nokavējusi, lai tiktu uz sašķidrinātās dabasgāzes tirgu, jo tika uzskatīts, ka mums ir uzticams partneris Eiropā un visa Krievijas gāze tiks pieprasīta Eiropas tirgū.
Pašlaik, konkurējot ar jauniem projektiem, tostarp saistītiem ar sašķidrināšanu un transportēšanu no ASV tirgus,
Krievijā tiek attīstīti vairāki LNG (sašķidrinātās dabasgāzes) projekti. Tie ir Jamala, Vladivostoka, Sahalīna (kas jau darbojas), kā arī Baltijas sašķidrināšanas terminālis. Ukrainas krīze un situācija Ukrainā veicināja pieņemt viennozīmīgu lēmumu – globālā mērogā pārslēgties uz austrumu virzienu.
Pirms dažām dienām tika parakstīts kontrakts, kas ticis apspriests 10 gadus. 400 miljardi ASV dolāru – šā kontrakta
cena – tiks ieguldīti vērienīgā gāzesvada „Sibīrijas spēks” izbūvē. Tā nav tikai nauda vien – tas ir milzīgs investīciju projekts, infrastruktūras projekts. Manuprāt, tas nozīmē ļoti nopietnas globālas pārmaiņas stratēģiskajā partnerībā, pārslēgšanos uz Austrumiem un investīcijas austrumu virzienā.
Globālajā mērogā pašlaik tas ir vissvarīgākais no tās idejas viedokļa, par ko tiek diskutēts jau vairākus gadus. Tā ir
naftas biržas izveide Austrumos un naftas tirdzniecība pēc kontrakta valūtā, kas nav dolāri -, juaņās vai rubļos.
ASV tirgum un ASV ekonomikai ievērojamas naftas tirdzniecības daļas aizplūšana no dolāru zonas ir ļoti liels trieciens, jo pašlaik 60-80% visu naftas kontraktu tiek slēgti ASV dolāros. Ņemot vērā arī naftas fjūčerus (nākotnes līgumus), sekas varēs novērtēt tuvāko 10 gadu laikā.
Patlaban tiek ļoti nopietni apsvērtas iespējas paplašināt Ziemeļu jūras ceļu caur Murmansku. Kaut arī tas ir saistīts
ar atomledlaužu izmantošanu, kravas pārvadājumu transportēšanas ceļš kļūst īsāks par 20 dienām, t.i., divreiz mazāk
nekā dienvidu maršruts, kas tiek izmantots mūsdienās. Līdz ar to pa Ziemeļu jūras ceļu var piegādāt kravas, piemēram,
Šanhajā 20 dienu laikā. Neraugoties uz to, ka Ziemeļu jūras ceļš ir izmantojams tikai 6 mēnešus gadā, tas ir ļoti perspektīvs virziens.
Tālāk nāk Arktika, kas kļūst par enerģētisko lielvaru interešu sfēru un, iespējams, arī asu konfliktu jomu. Par Arktikas
iespējām es domāju, ka tuvāko 10 gadu laikā mēs redzēsim vērienīgu attīstību – arī tāpēc, ka „Rosņeft” parakstīja ar Ķīnas kompānijām un lieliem ārvalstu partneriem vienošanās par Arktikas šelfa attīstību. Mēs redzam, ka Arktikas šelfā
lielāko daļu krājumu veido tieši Krievijas gāzes krājumi.
Ja runa ir par Ziemeļu jūras ceļu, pirmais piemērs ir atradne „Prirazlomnaja”, kur „Rosņeft” jau veic izstrādi. Šeit izmantotie atomledlauži ļauj runāt par Krievijas enerģētikas sektora tehnoloģisko pārsvaru, jo pasaulē ir tikai 10 šādi
ledlauži, no kuriem 6 pieder Krievijai un 4 tiek izmantoti Ziemeļu jūras ceļā.

Savas analīzes nobeigumā es vēlētos pateikt: protams, Krievija ir lielā
mērā atkarīga no sadarbības ar Eiropu, no ogļūdeņražu realizācijas Eiropas tirgū, taču tā situācija, kas veidojas patlaban, nepārprotami diktē šo
pievēršanos Ķīnai un nākotnē, iespējams, piesaistot arī Irānu. No vienas
puses, priekšrocības gūst ASV. Eiropa
noteikti ļoti daudz zaudē ekonomiski
un politiski. Domāju, ka tuvākais
gads ir pagrieziena gads jaunu globālo tendenču, stratēģisko alianšu un
tirgus izmaiņu tapšanā – gan enerģētikas tirgū, gan pasaules tirgū kopumā.

Gāzes izcelsme Eiropā (izņemot Ukrainu un Baltkrieviju)

Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=XADs2UkUMX8&list=PL1GgnHBmHjhPP1-KISmIAosWqnOC
bq9WT&feature=share&index=5

Ja runājam par ekonomisko situāciju Krievijā, tad pēdējo 10 gadu laikā potenciālā
ekonomikas pieauguma prognozes rādītājs samazinājies no 35% līdz 2%, kā ir šobrīd.
2000. gados kopējā situācija ekonomikā ļāva Krievijai apsteigt ekonomiskās attīstības
prognozes. Pašlaik ir izveidojusies dramatiska situācija: ja ekonomikas pieaugums būs
tikai 2% gadā, samazināsies arī Krievijas daļa pasaules ražošanā, kas uzreiz atspoguļosies
arī uz valsts ietekmi pasaulē.
Vislielāko problēmu es saskatu tur, ka pašreizējais Krievijas režīms, sākot ar 2009.
gadu, izrādījās pavisam nespējīgs virzīt jebkādas nozīmīgas reformas ekonomikā, tāpat
kā izveidot šādā situācijā nepieciešamo ekonomisko politiku. Nav nodokļu reformas, nav
pensiju reformas, nav progresa fiskālajā federālismā u.c.
Šī pastāvošā režīma pilnīgā nespēja, šis valsts vājums ir dziļi pretrunā ar deklarācijām
un solījumiem, ko vienlaikus dod šī valsts. Krievijas fiskālās politikas priekšrocības sajūt
vienīgi militārpersonas, ieskaitot pensionārus, un valsts ierēdņi.
Ja paskatās uz šo situāciju no citas puses, naftas cenas nesola celšanos. Līdz ar to, ja
mums ir rīcībnespējīga valdība, kas dod solījumus, kuri netiks izpildīti, kā arī līderi, kas
uzskata, ka ir līderi uz visu mūžu, mēs iegūsim sprādziennedrošu kombināciju.
Video šeit: http://www.youtube.com/watch?v=QDuy-bXK6kQ&list=PL1GgnHBmHjhO
sYROuhPfAeQujqD0WkhB2&feature=share&index=3
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Ukrainā ir noticis konflikts starp divām reģionālajām stratēģijām – starp „Austrumu partnerību” un Eirāzijas projektu. Manuprāt, „Austrumu partnerība” tika uzspiesta sašķeltai un nesagatavotai valstij. Brisele balstījās uz savu pieredzi centrālajā Austrumeiropā, kur izvēle par labu Eiropai
bija pilnīgi dabiska. Taču ar Ukrainu viss bija citādi, un Brisele to nav sapratusi. Kas darāms tālāk?
Ir divi ceļi. Vai nu Ukraina tiek „saplosīta” starp Krieviju un ES un Eiropā parādās jauna atdalīšanas
līnija ar attiecīgām sekām Eiropas drošībai, vai nu tiek rasts kompromiss. Kompromisa grūtībā,
manuprāt, ir tā, ka neviena puse negrib piekāpties otras priekšā. Man šķiet, būtu labi, ja ES nevis
forsētu asociācijas ekonomiskās daļas parakstīšanu, bet gan izmantotu šo laiku jaunai iniciatīvai,
Eiropas kaimiņvalstu politikas „pārlādēšanai” un „Austrumu partnerības” formāta izmaiņai uz horizontālās integrācijas pusi – pie ļoti konkrētiem, funkcionāliem projektiem, kas balstītos uz piedalīšanos ar elastīgu ģeometriju. Šī jaunā programma varētu būt daudz plašāka nekā pašreizējā
„Austrumu partnerība”. Teorētiski izredzes ir, bet vai Krievija un ES tās izmantos – pagaidām tas ir
liels jautājums.
Video šeit:
http://youtu.be/YqFXfLCaWsw
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