
 

 

  

A K T U A L I J O S! O ką manai Tu? 

Svarbiausi 2015-ųjų įvykiai pasaulyje 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710 

 PENKI SVARBIAUSI 2015-ŲJŲ METŲ ĮVYKIAI 

pagal VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologus 
 

1. Krizės Vidurio Rytuose paaštrėjimas ir Rusijos įsitraukimas į 

konfliktą Sirijoje.  

Tai reikšmingas lūžis Sirijos konflikte - iki tol Vakarų šalys bandė tik 

"kontroliuoti" ISIS plėtrą, vykdydamos oro antskrydžius, tačiau tai darė 

itin menką poveikį. Rusijos aktyvus įsitraukimas į konfliktą Sirijoje ir 

parama A.Al Basharo pakeitė jėgų balansą šiame konflikte ir net 

potencialiai - visame Artimųjų ir Vidurio Rytų regione. Iš regiono 

besitraukiančios JAV sukūrė tam tikrą vakuumą, kurį bando užpildyti 

Rusija. Tai gali keisti ilgą laiką vyravusias geopolitinio žaidimo 

taisykles ir Rusijai suteikti daugiau svertų siekti susigrąžinti 

"didžiosios valstybės" statusą. 

2. Migracijos krizės Europos Sąjungoje. 

Migracijos krizė - tai ES vienybės ir solidarumo išbandymas. Jis 

išryškėjo 2015 m. viduryje, tačiau neabejotinai truks ir per 2016 m. 

Būtent požiūris į migracijos krizę išryškino esminius ES šalių skirtumus 

ir dar kartą patvirtino, kad ES nuolat susiduria su iššūkiu palaikyti 

vienybę ir bendrą poziciją tiek užsienio politikos ir saugumo klausimais, 

tiek ir vidaus politikos derinimo atvejais. Taip pat tai Vokietijos 

lyderystės ES išbandymas. 

3. Jungtinės Karalystės parlamento rinkimai.  

Konservatorių partijos pergalė ir Davido Camerono netiesioginis 

"perrinkimas", suteikiant jam pasitikėjimą toliau vadovauti Vyriausybei 

yra svarbus ne tik dėl politikos tęstinumo, bet ir dėl būsimų sprendimų. 

Kartu su šia pergale D. Cameronas įsipareigojo surengti ir referendumą 

dėl J.K. ateities Europos Sąjungoje. Manoma, kad referendumas gali įvykti 

jau 2016 m. Tai bus itin svarbus įvykis visai ES, nes referendumo 

rezultatas jau dabar tampa itin reikšmingu kintamuoju tiek J.K., tiek ES 

ateičiai. 

4. Graikijos finansinė ir politinė krizė 

Graikijos rinkimai 2015 m. sausio mėn., SYRIZA partijos pergalė ir dar 

viena, pakartotinė pergalė rugsėjo mėn. iliustruoja Graikijos visuomenės 

desperaciją ir požiūrį į pastarųjų metų Graikijos finansinę krizę. Viena 

vertus, norima nusimesti taupymo ir suvaržymo politiką, tačiau iš kitos 

pusės suprantama, kad bet kuri politinė valdžia privalės laikytis ES ir 

TVF reikalavimų taupyti bei reformuoti Graikijos ekonomiką. Vis dėlto 

ilgalaikis Graikijos polinkis į populizmą, negatyvus požiūris į ES, 

SYRIZA partijos flirtavimas su Rusija leidžia manyti, kad Graikija išliks 

"silpniausia grandimi" ES. Graikijos išėjimo iš eurozonos scenarijai vis 

dar yra realūs ir ES gali būti priversta grįžti prie šios krizės 

sprendimų.  

5. Naftos kainų kritimas.  

Tai net ne įvykis, o procesas, kuris apima labai daug politinių sprendimų 

ir tendencijų. Pradedant nuo susitarimo dėl Irano branduolinės programos, 

Kinijos ekonomikos lėtėjimo, JAV skalūninių dujų eksporto ir baigiant 

spaudimu Rusijos ekonomikai - visi šie ir dar daug kitų veiksnių rodo, 

kad naftos kaina išlieka itin reikšmingas geopolitinių procesų atspindys.  

http://www.delfi.lt/news/daily/world/prestizines-premijos-pretendentu-sarase-b-nemcovas-ir-n-savcenko.d?id=68970710


KLAUSIMAI DISKUSIJAI 

? Kurie pasaulio įvykiai papultų į Jūsų penketuką 2015-iesiems? 

? Kaip vertinate įvykius Artimuosiuose Rytuose? 

? Kaip vertinate Rusijos tarptautinį elgesį? 

? Ar Lietuvoje pakankamai dėmesio skiriama užsienio politikai? 

Ar ji pakankamai plačiai analizuoja visame pasaulyje 

vykstančius procesus? 

? Kaip vertinate Europos Sąjungos situaciją? 2015-ieji 

sustiprino ar susilpnino Sąjungą? 

? Ko galime tikėtis 2016-aisiais? Ar tikitės, kad įvyks teigiami 

pokyčiai kovojant su Daesh (Islamo valstybe)? 

 

 

 

 

  

 

   

 

ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

1) Naujienų agentūros BNS straipsnis apie Rusijos veiksmus Sirijoje 

„Surengusi antskrydžius, Rusija įsitraukė į karą Sirijoje“. 

2) Naujienų portalo Lrt.lt pateikiami politologų vertinimai „Rusijos 

veiksmų Sirijoje įvertinimas politologų akimis“. 

3)  VU TSPMI politologų įžvalgos „Ar brangesnė nafta – tikrasis Rusijos 

tikslas Sirijoje?“. 

4) Apžvalgininko T. Bagdono komentaras „Rusijos pamokos Turkijai“. 

5) Klausimas praeiviams Vilniaus gatvėse “Ar reikėtų numušti Lietuvos 

oro erdvę kliudžiusį neatpažintą lėktuvą?“ 

 

 

 
SOCIALINĖS MEDIJOS 

Ekonomistas G. Nausėda savo Facebook paskyroje gruodžio 15 d. teigė 

(kalba netaisyta): 
 

Bjaurus tas centrinių bankų pirmininkų darbas komandiškai administruojamose šalyse! 

Rusijos centrinio banko pirmininkei E. Naibulinai teko apsilankyti ant raudonojo 

kilimo pas Valdimirą Vladimirovičių ir pranešti, kad bazinį 2016 m. naftos kainų 

scenarijų - 50 USD už 1 barelį gali tekti pakeisti į liūdnąjį - 35 dol. už barelį. 

Pastarajam išsipildžius Rusijos ekonomika ir kitais metais smuktų 2-3 proc. 

(valdiškam optimizmui visada reikia pritaikyti koeficientą, todėl realiai - 4-5 

proc.), infliacija sudarytų apie 7 proc. O kur dar rublio kursas, kuris, kai kurių 

rusų analitikų nuomone, neturi tvirto dugno? Palikime Rusiją su jos problemomis 

ramybėje. Naujausios naftos kainos yra riebus iššūkis ir pagrindiniams planetos 

bankams. JAV Federalinis atsargų bankas jau pratina rinką rengtis didesnėms 

palūkanų normoms - ar jam pakaks savitvardos susilaikyti nuo to, atsižvelgiant į 

dar vieną defliacinį pliūpsnį? ECB reikės susimąstyti, ar nepatestuoti rinkos dar 

vienu bazinių palūkanų normų sumažinimu arba/ir papildoma kiekybinio skatinimo 

pinigų porcija. Pats OPEC išsigando nė už 40 dol./1 barelį nebeužsikabinančių 

naftos kainų ir svarsto nepaprastojo posėdžio šaukimo reikalą.Lietuva kontempliuoja 

globalinius naftos rinkos pokyčius per degalinių kainų tablo prizmę ir piktinasi, 

kad mažmeninės benzino kainos nieko nenori žinoti apie tarptautines aktualijas. 

Laiko spragos suvokimas mūsuose tebėra problema - galiu lažintis, kad tuo atveju, 

jei pasaulinės naftos kainos pakils, o lietuviškos degalinės nuleis savo kainas, 

niekas net necyptelės smile emoticon.P.S. Na ką, gudrieji kurmiai, klausimas Jums 

- atsakykite iš eigos, kokia valiuta naftos kaina vaizdelyje ?  

http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/surengusi-anskrydzius-rusija-isitrauke-i-kara-sirijoje/209872
http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/115340
http://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/115340
http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2015/10/l-jonavicius-ir-l-kojala-ar-brangesne-nafta-tikrasis-v-putino-tikslas-sirijoje/
http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2015/10/l-jonavicius-ir-l-kojala-ar-brangesne-nafta-tikrasis-v-putino-tikslas-sirijoje/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/tomas-bagdonas-rusijos-pamokos-turkijai-500-549289
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ar-reiketu-numusti-lietuvos-oro-erdve-kliudziusi-neatpazinta-lektuva-56-558221
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ar-reiketu-numusti-lietuvos-oro-erdve-kliudziusi-neatpazinta-lektuva-56-558221
https://www.facebook.com/gitanas.nauseda?fref=ts

