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EVERGRANDE
ANNA PYREK
Rynki światowe zadrżały, gdy gigant upadał i taka reakcja była całkowicie naturalna. Część
osób dowiedziało się po raz pierwszy czym jest Evergrande, a inni od dawna spoglądali z
niepokojem, jak ten ważny giełdowy gracz chyli się ku upadłości. Jednak czym jest
Evergrande i jakim sposobem przy tak gigantycznym długu trzyma się jeszcze na
powierzchni?
Hui Ka Yan
To on w roku 1996 założył Evergrande, wtedy nazywaną jeszcze Henegda Group. Evergrande
Real Estate posiada obecnie ponad 1300 projektów w ponad 280 miastach w całych
Chinach, a zakres jej działalności obejmuje między innymi zarządzanie majątkiem,
produkcję samochodów elektrycznych oraz produkcję żywności i napojów. Jest nawet
właścicielem jednej z największych drużyn piłkarskich w kraju - Guangzhou FC.
Hui był niegdyś najbogatszą osobą w Azji i pomimo tego, że jego majątek gwałtownie
zmalał w ostatnich miesiącach, według Forbesa jego osobista fortuna przekracza 10
miliardów dolarów. Dlatego też kiedy spółka popadła w długi, władze Chin nakazały
przedsiębiorcy zapłacić za zobowiązania z własnej kieszeni, jednak okazuje się, że nawet
jego majątek może nie być wystarczający dla pokrycia długów.

Kłopoty Evergrande
Spółka w celu intensywnej ekspansji i rozwoju, pożyczyły ponad 300 miliardów dolarów. Wszystko
szło dobrze, do momentu, gdy w zeszłym roku władze Chińskie wprowadziły nowe zasady kontroli
należności od dużych deweloperów. Te nowe rozwiązania skłoniły Evergrande do oferowania
swoich nieruchomości z dużymi rabatami, co miało zapewnić utrzymanie się na rynku i stały
przychód. Jednocześnie prowadziło to do niewystarczającego dla spłacania długu dochodu, więc
teraz stara się spłacić odsetki, które naliczyły się od czasu wymagalności swoich należności.
Ta niepewność spowodowała spadek akcji Evergrande o około 80 %, a jej obligacje zostały również
obniżone przez światowe agencje ratingowe.
Oprócz problemu jaki przynosi to giełdzie, cierpią również osoby, które postanowiły zakupić
nieruchomości od spółki zanim jeszcze rozpoczęła się nawet budowa budynków. Mogą one
bowiem potencjalnie stracić zainwestowane pieniądze, bez możliwości ich odzyskania. Podobnie
wiele stracą firmy podwykonawcy, które współpracują ze spółką. Trzecim zagrożeniem jest to, dla
chińskiego systemu finansowego. “Skutki finansowe byłyby dalekosiężne. Evergrande podobno
jest winne pieniądze około 171 bankom krajowym i 121 innym firmom finansowym” – powiedział
BBC Mattie Bekink z Economist Intelligence Unit (EIU).
Pojawia się pytanie, czy Evergrande nie jest zbyt duże żeby upaść? Takie zdanie ma część
światowych ekonomistów, w tym wspomniany wcześniej Mattie Bekink „Zamiast ryzykować
zakłócenia łańcuchów dostaw i rozwścieczenie właścicieli domów, uważamy, że rząd
prawdopodobnie znajdzie sposób, aby zapewnić przetrwanie podstawowej działalności
Evergrande”. Jednak nie wszyscy są co do tego przekonani, a o tym kto ma rację pokażą dopiero
nadchodzące miesiące.
Źródła:
https://www.reuters.com/world/china/looming-evergrande-bond-coupon-payments-intensify-contagion-fears-2021-1012/
https://www.bbc.com/news/business-58579833
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Kosmiczne ambicje
Korei Południowej
MARCO BELLANDI
Wystrzelona 21 października 2021 roku, o 17.00 czasu miejscowego z Centrum Kosmicznego
Naro (w prowincji Goheung), pierwsza południowokoreańska rakieta kosmiczna (KSLV II Nuri, ważąca 1,5 tonów i długa 47 metrów), opracowana i skonstruowana w całościwedług
południowokoreańskiej technologii wydaje się potwierdzać determinacje Korei Południowej
w realizacji rodzimych technologii w projektach kosmicznych.
Generalna próba umieszczenia na orbicie atrapy satelity nie powiodła się pomimo, że rakieta
zdołała osiągnąć zakładaną wysokość 700 km, ale nie osiągnęła przy tym niezbędnej
prędkości orbitalnej. Mimo, że test pierwszej rakiety kosmicznej zakończył się połowicznym
sukcesem a Koreańczycy nie osiągnęli w pełni zamierzonego celu, koreański program
kosmiczny zapowiada dalsze próby w dążeniu do realizacji ambitnych planów kosmicznych
kraju.
Południowokoreański projekt budowy Konstelacji nawigacji satelitarnej KPS
Jednym

z

głównych

obiektywów

władz

południowokoreańskich

jest

zapewnienie

bezpieczeństwa w systemie komunikacji satelitarnej.
Korean Positioning System (KPS) ma zagwarantować Korei Południowej pełna niezależność
od amerykańskiej konstelacji GNSS. Podejmowane przez Koreę Północną próby zakłócania
sygnału GPS stały się impulsem dla Korei Południowej do zbudowania własnego systemu
satelitarnego

pozycjonowania.

Głównym

celem

Projektu

KPS

jest

zabezpieczenie

koreańskiego systemu nawigacji satelitarnej na wypadek dalszej eskalacji konfliktu między
Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. W założeniach władz południowokoreańskich,
system KPS ma chronić Koreę Południową przed wywołaniem ogólnonarodowego chaosu,
który może nastąpić na skutek zablokowania przez Koreę Północną dostępu do otwartego
sygnału amerykańskiej sieci Global Positioning System (GPS). Kosmiczny segment będzie
złożony z siedmiu satelitów, których produkcja zostanie uruchomiona w roku 2024 a
rozpoczęcie działalności całego systemu KPS przewidziane jest do 2034 roku. Całkowity koszt
projektu został oszacowany w granicach 2,25 mld USD.
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Prawdopodobnie kolejne działania w tym kierunku zostaną podjęte już w maju 2022 roku a dwa lata
później Koreańczycy zaplanowali wystrzelenie rakiety na paliwo stałe. Orbitowanie wokół Księżyca,
jak

również

opracowanie

100

miniaturowych

satelitów

i

umieszczenie

14

satelitów

komunikacyjnych na niskiej orbicie okołoziemskiej ma stworzyć podstawę dla przyszłej sieci G6. Nad
całością zaplanowanych projektów będzie czuwać Koreanskie Centrum Badań nad Polityka
Kosmiczna powołane do prowadzenia badań i analiz związanych z Kosmosem.
Źródła
P. Ziemnicki, Korea Południowa zbuduje własną konstelację nawigacji satelitarnej, Space 24, 6 lutego 2018
https://www.space24.pl/korea-poludniowa-zbuduje-wlasna-konstelacje-nawigacji-satelitarnej, dostep 4 listopada 2021
W Korei Płd. powstanie kosmiczny think tank, Puls Biznesu, 20 lipca 2021,
https://www.pb.pl/w-korei-pld-powstanie-kosmiczny-think-tank-1122559 dostep 4 listopada 2021
Test pierwszej koreańskiej rakiety kosmicznej. "Niestety nie osiągnęliśmy celu w pełni", TVN24, 21 października 2021
https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/korea-poludniowa-test-pierwszej-koreanskiej-rakiety-kosmicznej-kslv-ii-nuri-5460701 dostep 4 listopada 2021
Powitanie na wyrzutni. Korea Południowa prezentuje najnowszą rakietę nośną, Space 24, 2 czerwca 2021, https://www.space24.pl/powitanie-na-wyrzutni-korea-poludniowa-prezentuje-najnowsza-rakiete-nosna dostep 4 listopada 2021
Korea Płd.: debiut rakiety nośnej Nuri bez szczęśliwego finału, Space 24, 23 października 2021
https://www.space24.pl/korea-pld-debiut-rakiety-nosnej-nuri-bez-udanego-zwienczenia dostep 3 listopada 2021
Test pierwszej południowokoreańskiej rakiety kosmicznej zakończył się połowicznym sukcesem, Forsal.pl, 21 pazdzniernika 2021 https://forsal.pl/lifestyle/technologie/artykuly/8276562,test-pierwszej-poludniowokoreanskiej-rakiety-kosmicznej-polowiczny-sukces.html dostep 3 listopada 2021
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100. PREMIER JAPONII
JULIA ANASTAZJA JANIAK
Fumio Kishida został setnym premierem w
historii Japonii. Polityk stanął na czele Partii
Liberalno-Demokratycznej, która rządzi Japonią
niemal
nieprzerwane
od
1955
roku. Poprzedni premier Japonii, Yoshihide Suga,
podał się do dymisji z początkiem września 2021
roku, m.in. ze względu na spadające poparcie w
sondażach, wynikające z niezdarności rządu
Japonii w walce z pandemią koronawirusa .
Duży wpływ na decyzję o dymisji Yoshihide Suga
miały wpływ letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
Impreza
odbyła
się
mimo
protestów
społecznych.
Niestety,
bezpieczne
przeprowadzenie igrzysk i medalowy rekord
Japonii nie poprawił sytuacji Sugii. Poparcie
konsekwentnie spadało od 2020 roku.
Głównymi oponentami dla nowo wybranego
premiera okazali się ultrakonserwatywna była
minister spraw wewnętrznych Sanae Takaichi,
która miała szansę stać się pierwszą kobietą na
tym stanowisku i były minister obrony i spraw
zagranicznych,
wykształcony
w
Stanach
Zjednoczonych Taro Kono. Wygrał jednak
"bezbarwny" acz bezpieczny kandydat partii
rządzącej.
Jednym z pierwszych zadań nowego premiera i
przewodniczącego PLD będzie zarządzenie
wyborów powszechnych, które powinny odbyć
się do 28 listopada. W planach premiera znajduje
się również odbudowa gospodarki poprzez
redystrybucję bogactw i wdrożenie pakietu
stymulacyjnego wartego dziesiątki bilionów
jenów oraz ogólne skoncentrowanie budżetu na
czterech obszarach – nauce i technologii,
rewitalizacji
gospodarek
regionalnych,
bezpieczeństwie gospodarczym i wychowaniu
dzieci. Japonia od lat boryka się z rekordowo
niskim przyrostem naturalnym.

Nowy premier nawiązał pierwszy zagraniczny
kontakt ze swoim największym sojusznikiem. W
rozmowie z Joe Bidenem, prezydent Stanów
Zjednoczonych zapewnił premiera Kishdę o
gotowości USA do obrony wysp Senkaku. Do
bezludnych wysepek pretensje zgłaszają także
Chiny. Działania na Morzu Wschodniochińskim
są zagrożeniem dla układu sił w Azji.
Współpraca USA, Japonii, a także Australii i
Indii ma na celu przeciwstawienie się rosnącej
asertywności Chin w regionie, stąd zacieśnianie
współpracy i podtrzymywanie anie relacji
nowego gabinetu premiera z przywódcami
pozostałych z wymienionych państw.
Także na wyspach północnych Kraj Kwitnącej
Wiśni toczy niemały spór terytorialny. Japonia i
Rosja od dziesięcioleci toczą batalię o cztery
kontrolowane przez Moskwę wyspy, które
Rosjanie nazywają Kurylami Południowymi, a
Japończycy – Terytoriami Północnymi. Putin
był jednym z pierwszych światowych
przywódców, z którymi Kishida rozmawiał po
objęciu funkcji premiera. Premier Japonii
wyraził chęć
rozwijania relacji japońskorosyjskich, rozwiązania kwestii terytorialnych i
negocjacji pokojowych.
Kishida
nawiązał
również
kontakt
z
prezydentem Korei Południowej. Była to
pierwsza rozmowa przywódców obu krajów od
czerwca 2020 roku. Politycy zgodzili się
przyspieszyć konsultacje dyplomatyczne w
sprawie odszkodowań za pracę przymusową w
czasie II WŚ, gdy Japonia okupowała Półwysep
Koreański. Stosunki Korei z Japonią są obecnie
"w bardzo trudnej sytuacji", wciąż dudniące
echo Wojny Światowej skutecznie utrudnia
rozmowy, także te ekonomiczne mimo bliskich
powiązań i zależności od siebie obu
gospodarek.
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Przed nowym szefem rządu w Tokio wiele wyzwań. Marzy mu się nowa forma kapitalizmu, powrót do
sukcesów z lat 60-tych, odbudowanie klasy średniej. Zdaniem ekspertów jednak wygrana Kishidy raczej
nie przyniesie zasadniczych zmian w japońskiej polityce.

Źródła:
https://www.bbc.com/news/world-asia-58784635
https://time.com/6102367/fumio-kishida-japan-prime-minister/
https://www.npr.org/2021/10/04/1042936708/japans-parliament-elects-former-diplomat-kishida-as-new-pm?t=1636145936807
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DALSZE ZMIANY W CHIŃSKIM
SYSTEMIE EDUKACJI
AGATA NARUSZEWICZ

Chiny uchwalają nowe prawo mające na celu zreformowanie sektora edukacji.
Dyskutowano o nim na posiedzeniu Stałego Komitetu Ogólnochińskiego
Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) 23 października tego roku.
Treść nowego prawa nie została jeszcze opublikowana w całości, natomiast
wiadomo, że wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

家庭教育促进法

Nowe prawo (jego chińska nazwa to
jiātíng jiàoyù cùjìn fǎ, czyli
ustawa o promowaniu edukacji rodzinnej) nałoży odpowiedzialność za
nadzorowanie tzw. „edukacji rodzinnej” na rodziców i opiekunów. Rodzice
muszą dopilnować, aby dzieci nie były przemęczone, organizować im czas na
odpoczynek, zabawę i ćwiczenia ruchowe, pracować nad budowaniem
głębszej więzi z dziećmi. Powinni również dbać o to, by młodzi ludzie nie
uzależniali się od Internetu. Natomiast zadaniem samorządów lokalnych ma
być podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie obciążenia pracą
domową i korepetycjami u uczniów, dbanie o komunikację między szkołami i
opiekunami. Według nowego prawa, edukacja rodzinna ma pomagać młodym
ludziom w kształtowaniu charakteru, przekazywać im wiedzę o podstawowych
wartościach socjalistycznych i kulturze chińskiej, a także promować zdrowy
tryb życia. Chiński parlament poinformował również, że rozważy ustawę o
karania rodziców, jeśli ich dzieci będą się „źle zachowywać”.
Nowe prawo jest tylko częścią większej reformy edukacji, która obecnie odbywa się
w Chinach. Według wytycznych, które opublikowano pod koniec lipca tego roku,
władze KPCh zamierzają dążyć do zmniejszenia nadmiernego obciążenia pracą
domową i zajęciami pozalekcyjnymi. Zabroniono tworzenia nowych ośrodków
zajmujących się korepetycjami. Natomiast istniejącym już tego typu instytucjom
zakazano udzielania korepetycji w weekendy, święta, ferie i wakacje.
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Poza tym, chiński rząd zajmował się również w ostatnich miesiącach tematem gier
komputerowych, zachęcając młodzież do spędzania mniejszej ilości czasu w wirtualnym
świecie. Zgodnie z zawiadomieniem Narodowej Administracji Prasy i Publikacji,
opublikowanym 30 sierpnia bieżącego roku, niepełnoletni mogą grać w gry online tylko
przez jedną godzinę w piątek, sobotę i niedzielę.
Jednym z ważniejszych powodów przeprowadzenia reformy edukacji są obawy związane ze
starzeniem się społeczeństwa chińskiego. Mimo że Chiny zniosły politykę jednego dziecka, a
obecnie dozwolone jest posiadanie trójki potomstwa, cały czas spada tempo przyrostu
ludności. Jest to spowodowane między innymi wysokimi kosztami związanymi z edukacją,
jako że wiele chińskich rodzin nie może pozwolić sobie na powiększenie rodziny właśnie ze
względów finansowych. Pragnienie zapewnienia swoim dzieciom jak najlepszej edukacji
odbija się również na zdrowiu psychicznym młodych ludzi, którzy muszą mierzyć się z coraz
większym stresem.
Więcej:
https://www.reuters.com/world/china/china-passes-law-cut-homework-pressure-students-2021-10-23/
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/23/china-passes-law-to-reduce-twin-pressures-of-homework-andtutoring-on-children
https://www.chinalawtranslate.com/en/family-education-law/
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SYTUACJA W BIRMIE
ANNA PYREK

W lutym junta wojskowa Tatmadaw aresztowała demokratycznie wybraną
przywódczynię kraju, w którym władzę objął dowódca armii, generał Min
Aung Hlaing. Od tego czasu junta zwiększa swoje wpływy, a obawy przed
wprowadzanymi przez nią represjami doprowadziły do masowych ucieczek
mieszkańców do sąsiednich państw.
Kryzys migracyjny
Od momentu bezkrwawego przejęcia władzy przez wojsko, zgodnie z danymi
ONZ ok.15 tys. Birmańczyków zbiegło do samych tylko Indii, które nie są
jedynym kierunkiem tych masowych przesiedleń. Według dziennika “New
York Times” uchodźców jest tak dużo, że regionowi grozi kryzys migracyjny.
Jednak ich sytuacja po przedostaniu się do Indii nie ulega poprawie,, zgodnie z
ich relacjami “od kilku dni śpią w lasach, niektórzy nie mają nic do jedzenia
podczas przeprawy do Indii. Kiedy docierają na brzeg rozdzielającej oba
państwa rzeki Tiau, wsiadają na bambusowe tratwy albo do łodzi, by wydostać
się z Birmy.” Dzieje się tak, ponieważ zarówno rząd Indii jak i Tajlandii
prowadzą politykę nie sprzyjającą imigrantom, który nie przeżyliby bez
pomocy miejscowej ludności.
Jak wskazuje dyrektor organizacji praw człowieka Human Rights Watch na
Azję Phil Robertson sytuacja z czasem może stawać się coraz trudniejsza, a
środki do życia coraz trudniejsze do zdobycia, a tym samym znacznie silniejsza
będzie presja aby odsyłać uchodźców. W tym miejscu warto jeszcze
zaznaczyć, że birmańska armia obiera sobie na cel regiony, w których działają
osoby stawiające jej opór. “Według relacji mieszkańców żołnierze
wystrzeliwują rakiety z wyrzutni w stronę dzielnic mieszkalnych, palą domy,
odcinają dostęp do internetu oraz zapasów żywności, a nawet strzelają do
osób usiłujących zbiec z kraju.”
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Chaos
To określenie coraz częściej pojawia się
w debacie na temat Birmy. Kolejnych
brutalnych pogwałceń praw człowieka
obawia się również ONZ, co potwierdzają
słowa

specjalnego

sprawozdawcy

organizacji ds. Birmy Tom’a Andrews’a
„Wszyscy powinniśmy być przygotowani,
podobnie jak ludzie Birmie, na jeszcze
więcej

masowych

rozpaczliwą

nadzieję,

zbrodni.
że

się

Mam
mylę”.

Według lokalnej grupy monitorującej
przestrzeganie praw człowieka, od czasu
zamachu stanu, ponad 1100 cywilów
zostało

zabitych

podczas

krwawego

tłumienia protestów w kraju, a ponad
8000 zostało aresztowanych.

Andrews, który przedstawiał wyniki dorocznego raportu na temat praw człowieka w Birmie
zgromadzeniu ogólnemu ONZ w Nowym Jorku, powiedział, że otrzymał informację, iż
dziesiątki tysięcy żołnierzy i ciężkiej broni są przewożone do niespokojnych regionów na
północy i północnym-zachodzie. Sprawozdawca wskazywał również, że rządy innych państw
powinny zablokować władzom Mjanmy pieniądze oraz broń płynące z zagranicy, ponieważ,
na co wskazuje uwolnienie części więźniów uwięzionych za protesty, taka presja działa na
rządzącą krajem juntę. Kolejną okazją na wywarcie podobnej presji będzie szczyt ASEAN,
gdzie zgodnie ze wskazaniami Andrews’a władze Birmy nie powinny mieć na ten moment
wstępu.
Sprawozdawca oświadczył, że siły kontrolowane przez juntę wysiedliły ćwierć miliona osób,
spośród których wiele było torturowanych, a w konsekwencji straciły życie. Zgodnie z
raportem Andrews’a posiada on również wiarygodne informacje, iż torturowane były
również dzieci.
ŹRÓDŁA:
https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2830693,Po-zamachu-stanu-Birmanczycy-masowo-uciekaja-do-Indii-Regionowi-grozi-kryzys-migracyjny
https://www.nytimes.com/2021/10/19/world/asia/myanmar-refugees-india.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/23/un-fears-new-atrocity-in-myanmar-as-troops-gather-in-restive-northern-states
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Dymisja kanclerza
BARTŁOMIEJ FISZER
Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ogłosił swoją dymisję. Wyjaśnił, że "jego kraj jest dla niego ważniejszy,
niż jego osoba". Dodał, że rezygnuje, aby rozwiązać powstały impas polityczny i uniknąć chaosu. Wpływ
na tę decyzję miały zarzuty o korupcję i rozpoczęte śledztwo prokuratury. Prokuratorzy uznali go za
podejrzanego w aferze korupcyjnej. Kurz zaproponował Alexandra Schallenberga, ministra spraw
zagranicznych, jako osobę, która zastąpi go na stanowisku. - Kraj potrzebuje stabilnego rządu –
oświadczył. Jednocześnie Kurz podtrzymał swoje wcześniejsze stwierdzenia o niewinności i ponownie
odparł postawione mu zarzuty. - Te zarzuty pochodzą z 2016 roku i są nieprawdziwe - podkreślił.
Za odejściem Kurza opowiadała się nie tylko opozycja, ale też wicekanclerz Werner Kogler (lider partii
Zielonych). Naciski na rezygnację Kurza trwały od środy - to wtedy odbyły się przeszukania w Urzędzie
Kanclerza i w biurach współpracowników Kurza.
Alexander Schallenberg jest jednym z nielicznych ministrów Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP), którzy
cieszą się relatywnie wysokim zaufaniem społecznym. To spadło znacząco w przypadku tego
ugrupowania szczególnie w ostatnim czasie, jak informuje niemiecki portal Merkur. „To zaszczyt,
którego nigdy się nie spodziewałem. Tym, co jest teraz potrzebne, jest odpowiedzialność i stabilizacja,
za które musimy wspólnie odpowiadać”, powiedział w poniedziałek (11 października) nowy kanclerz
Austrii po złożeniu przysięgi.
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Nowy

osoba

niekoniecznie

„u

sterów”

oznacza

Austrii

nadchodzące

istotne zmiany w austriackiej polityce –
Schallenberg
ściśle

podkreśla,

współpracować

że
ze

zamierza
swoim

poprzednikiem i że zarzuty postawione
byłemu kanclerzowi są nieprawdziwe.
Jednocześnie – w Radzie Narodowej –
izbie niższej parlamentu – Kurz nadał ma
pełnić funkcję szefa klubu ÖVP. Wiele
więc wskazuje na to, że w praktyce to on
będzie kierował państwem. Można się
spodziewać,

że

jako

szef

rządu

Schallenberg będzie kontynuował kurs
Kurza – podziela on poglądy swojego
poprzednika dotyczące migracji do UE i
wykazuje

pewną

pobłażliwość

w

stosunku do krajów, które są na bakier z
rządami prawa – Polską i Węgrami.

Źródła:
https://www.wprost.pl/swiat/10509388/dymisjakanclerza-austrii-sebastian-kurz-wskazalnastepce.html
https://www.money.pl/gospodarka/sebastian-kurzrezygnuje-ze-stanowiska-kanclerz-austrii-podejrzanyo-udzial-w-aferze-korupcyjnej6692225952541312a.html
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/ale
xander-schallenberg-sebastian-kurz-europa-austriawieden-kanclerz-nowy-zmiana-rzad-kryzys-uchodzcypolska-bruksela/
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Październik na Bałkanach
KAMIL PTASIŃSKI
W Bułgarii odnotowano bardzo wysoki wzrost zakażeń koronawirusem. Podjęto
decyzję o wprowadzeniu “zielonych certyfikatów”, które umożliwiają dostęp do kin,
restauracji, centrów handlowych tylko osobom zaszczepionym. Wywołało to duże
oburzenie wśród obywateli Bułgarii, lecz liczba szczepień gwałtownie wzrosła. Trwają
przygotowania trzecich w tym roku wyborów parlamentarnych i pierwszej tury
wyborów prezydenckich.
Po

przegranej

w

wyborach

lokalnych

w

wielu

macedońskich

miastach

Socjaldemokratycznej Unii Macedonii, premier kraju Zoran Zaev, a zarazem
przewodniczący partii spełnił swoją przedwyboczą obietnice i podał się do dymisji.
Wybory

wygrała

prawicowa

partia-

Wewnętrzna

Macedońska

Organizacja

Rewolucyjna- Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej. Byłym liderem
partii jest Nikola Gruevski, premier Macedonii Północnej w latach 2006-2016. W 2017
roku został skazany za korupcję, rok później uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.
Prorosyjski Prezydent Republiki Serbskiej (części składowej Bośni i Hercegowiny)
ogłosił chęć odseparowania kraju i utworzenie własnych instytucji państwowych oraz
oddzielnego wojska. Konflikt w strukturach rządowych BiH zaostrzył się już pod koniec
lipca, gdy wprowadzono do kodeksu karnego kwestionowanie ludobójstwa w
Srebrenicy (lipiec 1995). Spowodowało to oburzenie wśród bośniackich Serbów.
Źródła:
Balkaninsight, EU Reporter, Ośrodek Studiów Wschodnich, nova.bg
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Wybory
samorządowe w
Gruzji
PIOTR WÓJCIK
W październiku odbyły się dwie tury
wyborów samorządowych.
Pierwsza

tura

października.

miała

Z

miejsce

oficjalnych

2

danych

wynika, iż najwięcej głosów zdobyła
rządzące w Gruzji od 2012 roku,
socjaldemokratyczne
Marzenie.

Gruzińskie

Ugrupowanie

zdobyło

46,69% wszystkich głosów. Tuż za
socjaldemokratami
uplasował

się

w

głosowaniu

Zjednoczony

Ruch

Narodowy (będący największą partią
opozycyjną w Gruzji), z wynikiem 30,7%.
Druga tura lokalnych wyborów odbyła
się 30 października. Głosowanie to
zostało

przeprowadzone

w

samorządach, w których żaden ze
startujących

kandydatów

nie

przekroczył 50% wszystkich głosów.
Wybory miały wtedy miejsce między
innymi

w

największych

gruzińskich

miastach – Tbilisi, Batumi, Kutaisi,
Zugdidi i Rustawi. Gruzińskie Marzenie
po raz kolejny osiągnęło sukces, gdyż
kandydaci
wszystkich

tej

formacji
miastach

wygrali

we

(oprócz

Calendżichy, gdzie wygrał kandydat
Zjednoczonego Ruchu Narodowego).

Frekwencja wyborcza wyniosła 51,92%. Jednakże

Powrót do ojczyzny miał na celu przede

organizacja wyborów samorządowych nie odbyła

wszystkim mobilizację swoich zwolenników

się

(elektorat Zjednoczonego Ruchu Narodowego,

bez

zgrzytów,

gdyż

opozycja

zarzucała

rządowi, iż ten stosował różne formy nacisku na

formacji założonej w 2001 roku przez

głosujących.

Saakaszwilego) do wzięcia udziału w
nadchodzących wyborach. Strona rządowa

Innym kontrowersyjnym wydarzeniem mającym

twierdzi, iż były prezydent nielegalnie

miejsce przed i w czasie gruzińskich wyborów

przekroczył granicę (wcześniej przebywał na

lokalnych, było zatrzymanie i osadzenie Mikhaela

Ukrainie), w związku z czym ma być sądzony.

Saakaszwilego, nad którym ciążyły prawomocne

Ponadto, przedstawiciele gruzińskiej władzy

wyroki pozbawienia wolności za nadużycia w

zapowiedzieli, iż wobec Saakaszwilego nie

czasie pełnienia urzędu prezydenckiego.

zostanie zastosowane ułaskawienie i polityk
będzie musiał odsiedzieć karę przynajmniej

Wydarzenie to miało miejsce 1 października,

sześciu lat więzienia. Z kolei były prezydent

dzień przed pierwszą turą wyborczą. Wówczas

uważa, iż sprawy karne wobec niego wytoczone

były gruziński prezydent, będący już obywatelem

są politycznie motywowane.

Ukrainy, wrócił do Gruzji.
Źródła:
https://studium.uw.edu.pl/wyniki-wyborow-samorzadowych-w-gruzji/
https://studium.uw.edu.pl/gruzja-wyniki-drugiej-tury-wyborowsamorzadowych/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-10-11/gruzja-premier-stan-zdrowia-saakaszwilego-jest-zadowalajacy/
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SPOTKANIE PRZYWÓDCÓW
RELIGIJNYCH ARMENII,
AZERBEJDŻANU I ROSJI
PIOTR WÓJCIK

13 października w Moskwie doszło do spotkania religijnych liderów z trzech państw: Armenii
(Karekina II Nersisjana), Azerbejdżanu (Allahshukura Pashazadehego) i Rosji (Cyryla I).
Przywódcy ci dyskutowali o konflikcie w Górnym Karabachu i potencjalnych sposobach jego
rozwiązania.
Cyryl I podziękował liderom religijnym z Armenii i Azerbejdżanu za chęć spotkania i odbycia
szeregu rozmów odnośnie konfliktu karabaskiego. Z kolei ormiański duchowny, Karekin II
zaznaczył, że nie ma alternatywnego rozwiązania sytuacji w Górskim Karabachu, co do
doprowadzenia do pokoju i stabilności na tym obszarze. Karelin II podkreślił również
determinację Armenii na rzecz definitywnego uregulowania tego konfliktu oraz prowadzenia
mediacji przez Grupę Mińską OBWE. Jednakże według duchownego, sytuacja na obszarze
karabaskim pozostaje niestabilna i niepokojąca w związku z działaniami Azerbejdżanu.
Ormiański patriarcha dodał także, iż strona azerbejdżańska musi przestać kierować się siłą
(poprzez zabójstwa cywilów i torturowanie więźniów) oraz maksymalistycznymi dążeniami,
aby konflikt mógł wreszcie zostać zażegnany.
Z kolei Pashazadeh powiedział, iż Azerbejdżan ma prawo do prowadzenia dotychczasowych
działań w regionie karabaskim, gdyż dotychczasowe próby przywrócenia integralności
terytorialnej Azerbejdżanu realizowane są zgodnie z prawem międzynarodowym. Duchowny
wyraził chęć do budowy relacji na nowo między stronami konfliktu. Jednakże Pashazadeh
odmówił udziału w dyskusjach dotyczących statusu politycznego regionu i nazywania regionu
Górskim Karabachem, co oznacza odrębną od Azerbejdżanu tożsamość.
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Warto

zaznaczyć,

przywódców

iż

szczyt

religijnych

tych

z

udziałem

państw,

jest

pierwszym tego typu wydarzeniem od 2017
roku. Rozmowy liderów religijnych z Armenii,
Azerbejdżanu i Rosji są jednym z wielu istotnych
ostatnio wydarzeń wokół sporu karabaskiego.
Zorganizowany szczyt ma wymierne znaczenie,
w szczególności ostatnich wydarzeń między
skłóconymi państwami, gdyż kilka tygodni temu
Armenia

złożyła

Azerbejdżanowi
Trybunale

pozew
w

Międzynarodowym

Sprawiedliwości

Wówczas

strona

azerbejdżańskiej

przeciwko

ONZ

w

ormiańska

łamanie

Hadze.

zarzucała

międzynarodowej

konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji
Azerbejdżan
kościołów

rasowej.
o

i

Armenia

przebudowę

klasztorów

oraz

oskarżyła

ormiańskich
blokowanie

pielgrzymom uczestnictwa w miejscach kultu
religijnego.

Azerbejdżan

natomiast

zarzuca

stronie ormiańskiej niszczenie meczetów w
czasie trzyletniej okupacji Armenii.

Źródła:
https://asbarez.com/religious-leaders-ofarmenia-russia-and-azerbaijan-discusskarabakh/
https://www.christianitytoday.com/news/2021/o
ctober/armenia-azerbaijan-karabakh-peacekirill-karekin-pashazade.html
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Październik na
Ukrainie
REMIGIUSZ FALKOWSKI
Głównym tematem życia politycznego
na Ukrainie w październiku była
publikacja

największego

dziennikarskiego śledztwa w historii
pod nazwą “Pandora Papers”. Dotyczy
ono

procederu

dużych

sum

wyprowadzania

pieniędzy

do

rajów

podatkowych przez najważniejszych
światowych

polityków.

Najwięcej

“uczestników” którzy znaleźli się pod
lupą dziennikarzy było z Ukrainy, w
tym sam prezydent Zeleński i jego
otoczenie.
Jak wynika z dokumentów, obecna
głowa państwa od 2012 zakładała
spółki typu offshore rejestrowane
przede wszystkim na ludzi z jego
bliskiego
oligarcha

otoczenia.
Ihor

Co

więcej

Kołomojski,

-

który

przed wyborami w 2019 roku miał
wspierać

Zeleńskiego,

faktycznie

przekazał nie mniej niż 40 mln
dolarów

na

podatkowych.

rachunki
Istnieje

w

rajach
również

podejrzenie, że pieniądze o których
mowa

zostały

nielegalnie

wyprowadzone z największego banku
w kraju – PrywatBanku.
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Zeleński reagując na falę krytyki po publikacji określił materiały z nim jako
“kiepską fabułę” twierdząc, że nie znalazło się tam nic nowego ponad to, co
było już znane przed wyborami. Główną linią obrony prezydenta było
wskazanie, że robił to w czasach prezydentury Wiktora Janukowycza, gdy w
kraju szalała rekordowa korupcja, oraz pieniądze lądujące na kontach w rajach
podatkowych pochodziły z jego twórczej pracy ze studia 95 Kwartał.
Takiego tłumaczenia nie zaakceptowali jednak wyborcy, gdy październikowe sondaże
Zeleńskiego wyraźnie spadły. O ile urzędująca głowa państwa mogła liczyć na ponad
30% głosów wśród zdecydowanych wyborców latem, tak ostatnie wyniki pokazują
niecałe 26%. Jednocześnie socjologowie zaczęli badać poglądy opinii publicznej
dotyczące wyprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych. Okazuje się, że blisko
80% Ukraińców negatywnie ocenia taką praktykę wśród najwyższych rangą
polityków.
Zdecydowanym wygranym zmieniającej się sytuacji politycznej jest za to niedawno
zdymisjonowany spiker parlamentu Dmytro Razumkow. Polityk ten, od samego
początku uchodzący za najbardziej niezależny element drużyny prezydenta popadł w
poważny konflikt ze swoją partią na tle niedawno uchwalonej ustawy o oligarchach.
Kością niezgody okazał się zapis, że o wpisie do rejestru powoływanego przez
ustawę decyduje działająca przy prezydencie Rada Bezpieczeństwa Narodowego i
Obrony. Razumkow najpierw skierował projekt do Komisji Weneckiej, a później złożył
poprawkę która miałaby przekazać wspomnianą kompetencję do niezależnej
Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji.
Na reakcję Zeleńskiego nie trzeba było długo czekać - Razumkow został
zdymisjonowany ze swojej funkcji i wyrzucony z frakcji Sługi Ludu. Na reakcje
wyborców nie trzeba było długo czekać - eks spiker osiągnął w niektórych sondażach
nawet 10% włączając się de facto do wyścigu o fotel prezydencki. Na jego korzyść
zdecydowanie działa wizerunek ofiary działań prezydenta – tylko 8% badanych
postrzega jego dymisję pozytywnie, podczas gdy 39% oceniło ją negatywnie.

Pomimo sporych trudności Ukraina zanotowała także postępy w reformie sądów.
Ustawa przyjęta wiosną przewiduje powołanie Rady Etyki, której zadaniem będzie
weryfikacja członków Najwyższej Rady Sądownictwa - organu decydującego m. in. O
powoływaniu sędziów. RE składać ma się z 6 członków, z których 3 będzie
powoływana przez międzynarodowych ekspertów, mających decydujący głos w
przypadku remisu. 13 września jednak, Rada Sędziów odpowiadająca za drugą
połowę Rady Etyki nie delegowała do niej swoich kandydatów de facto blokując
proces reformy. Wywołało to oburzenie i zdecydowaną reakcje prezydenta,
zachodnich partnerów Ukrainy oraz obywatelskich działaczy w kraju. W wyniku
presji, Rada Sędziów Ukrainy wybrała swoich kandydatów 23 października tym
samym odblokowując dalsze prace nad reformą.
Co się tyczy wojny na Donbasie, strona ukraińska po raz pierwszy użyła tureckie
drony Bayraktar w boju. Przy ich pomocy, przeprowadzono skuteczny atak
odwetowy na baterię rosyjskich haubic D-30, które wcześniej ostrzeliwały pozycje
ukraińskich wojsk. Działanie to, spotkało się z wyrazami zaniepokojenia wyrażonymi
przez ambasady Niemiec i Francji na Ukrainie, oraz poparciu ze strony USA. Sam
Zeleński zaznaczył, że Ukraina ma prawo się bronić przed atakami państwa-agresora
i będzie działać zgodnie z zasadami obowiązującego zawieszenia broni.
Źródła:
https://news.liga.net/politics/video/slidstvoinfo-pokazalo-rassledovanie-ofshor-95-o-zelenskom-kvartale-i-kolomoyskom-video
https://news.liga.net/politics/news/syujet-ne-ochen-zelenskiy-prokommentiroval-film-ofshor-95-vspomniv-poroshenko
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vidstavka-razumkova-opytuvannia/31520634.html
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-zhovten-2021r
https://www.radiosvoboda.org/a/sud-reforma-g7-zelensky-yermsk-sap-koruptsiya/31501200.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-suddiv-etychna-rada/31525913.html
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/26/7311773/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/27/7129532/
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K-pop na Zgromadzeniu Ogólnym
Południowokoreański zespół BTS tańczył na poniedziałkowej sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ, promując globalne cele walki z ubóstwem, nierównością, niesprawiedliwością i
zmianami klimatycznymi.
Siedmioosobowa grupa nakręciła przez weekend teledysk do piosenki „Permission to Dance”
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Został on wyemitowany podczas wydarzenia na temat
Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Członkowie BTS pojawili się osobiście na wydarzeniu Zgromadzenia Ogólnego,
wprowadzonym przez prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina. Są specjalnymi
wysłannikami prezydenta ONZ ds. przyszłych pokoleń i kultury.
Podzielili się swoimi przemyśleniami i przemyśleniami młodych ludzi na całym świecie na
temat ostatnich dwóch lat i przyszłości, wyrażając swoją frustrację podczas pandemii.
Chwalili odporność młodzieży, mówiąc, że nie są „straconym pokoleniem COVID-19".
Źródła:
https://foreignpolicy.com/2021/09/28/united-nations-general-assembly-speeches-xi-bidenmodi/
https://www.reuters.com/lifestyle/permission-dance-bts-sing-their-way-through-unitednations-2021-09-20/
https://apnews.com/article/united-nations-general-assembly-united-nations-south-koreamoon-jae-in-north-korea-a3fe0e196f713e4ae20f6d4d42d193e1
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PANDEMIA COVID-19
W ROSJI
MIŁOSZ BARTOSIEWICZ
30 października w Rosji odnotowano 40 251 nowych zakażeń koronawirusem. Był to najwyższy
wynik dzienny od początku pandemii. Tego samego dnia zgłoszono 1160 zgonów – o trzy mniej
niż dzień wcześniej, kiedy to padł niechlubny rekord.
Eksperci jako główną przyczynę złej sytuacji epidemiologicznej wskazują niski poziom
wakcynacji rosyjskiego społeczeństwa – dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło
bowiem do tej pory mniej niż 35% populacji.
Prezydent Putin, w reakcji na znaczny wzrost zachorowalności, ogłosił wolnymi od pracy dni od
30 października do 7 listopada (regiony znajdujące się w najgorszej sytuacji mogły zacząć już 23
października). W rzeczywistości, niepracujących dni będzie mniej, gdyż 4 listopada w Federacji
Rosyjskiej obchodzony jest Dzień Jedności Narodowej, natomiast na dni 6-7 listopada przypada
weekend.
Wątpliwym jest, czy pomysł władz przyczyni się do załagodzenia pandemii. Rosjanie,
korzystając z nadprogramowych dni wolnych, tłumnie ruszyli bowiem na wakacje. Jak
informowały rosyjskie biura podróży, po ogłoszeniu decyzji Putina znacznie wzrosło
zainteresowanie zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi (w szczególności do Egiptu i Turcji)
wycieczkami. W odpowiedzi, wicepremier Tatiana Golikowa apelowała do obywateli o
powstrzymanie się od podróży, a władze popularnych turystycznie regionów wprowadziły
dodatkowe ograniczenia, aby zniechęcić potencjalnych gości.
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TORTURY I GWAŁTY W
SZPITALU W ROSJI
MIŁOSZ BARTOSIEWICZ

Światło dzienne ujrzały szokujące nagrania, ukazujące tortury i przemoc
seksualną, jakiej wobec więźniów dopuszczano się w szpitalu gruźlicznym
Federalnej Służby Więziennej (FSIN) w obwodzie saratowskim.
40 GB drastycznych filmów przekazał organizacji Gulagu.net, zajmującej się
ochroną

praw

więźniów

w

Rosji,

informatyk

Siergiej

Sawjeliew,

który

administrował kamerami monitoringu podczas odbywania dziewięcioletniego
wyroku za handel narkotykami. W obawie przed represjami ze strony władz,
opuścił on ojczyznę i poprosił we Francji o azyl polityczny. Sawjeliew nie mylił się
- rosyjski sąd wkrótce usankcjonował jego zaoczne aresztowanie, a Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych poinformowało, iż umieści jego nazwisko na liście
poszukiwanych międzynarodowym listem gończym.
Po publikacji nagrań, wszczęto siedem spraw karnych wobec pracowników
szpitala, a pięciu funkcjonariuszy FSIN, również tych wysokiego szczebla,
wyrzucono z pracy. Deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej w
Dumie Państwowej zaproponowali przeprowadzenie parlamentarnego śledztwa
w sprawie tortur i gwałtów, jednak inicjatywa została zablokowana przez
proputinowską Jedną Rosję.

TORTURY I GWAŁTY W
SZPITALU W ROSJI
MIŁOSZ BARTOSIEWICZ

18 października rosyjskie MSZ ogłosiło wstrzymanie pracy Stałego
Przedstawicielstwa FR przy Kwaterze Głównej Organizacji Paktu
Północnoatlantyckiego w Brukseli. W kontaktach z NATO Rosję
reprezentować ma od tej pory jej ambasador w Belgii. Ponadto, 1 listopada
wycofana została akredytacja dla wojskowej misji łącznikowej NATO w
Moskwie.
Zamrożenie formalnych relacji z Sojuszem jest w rosyjskiej narracji
„odpowiedzią na nieprzyjazne kroki” i coraz bardziej agresywną politykę
NATO wobec Federacji Rosyjskiej. Pretekstem stało się wycofanie akredytacji
ośmiu pracownikom rosyjskiego przedstawicielstwa w Brukseli, których
oskarżono o szpiegostwo oraz karna redukcja liczebności jego personelu.
Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, komentując decyzję Kremla,
stwierdził, że stosunki NATO z Moskwą osiągnęły najniższy poziom od
momentu zakończenia zimnej wojny.
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NOBEL I NAGRODA
SACHAROWA DLA ROSJAN
MIŁOSZ BARTOSIEWICZ

8 października Pokojową Nagrodą Nobla uhonorowany został trzeci Rosjanin w historii –
Dimitrij

Muratow,

redaktor

naczelny

niezależnej

,,Nowoj

Gaziety”,

która

zasłynęła

dziennikarskimi śledztwami, bardzo kłopotliwymi i niewygodnymi dla ludzi z kręgu władzy.
Laureat zadedykował nagrodę rosyjskim dziennikarzom, którzy oddali swoje życie w imię
wolności słowa i prasy – m.in. Annie Politkowskiej, Jurijowi Szczekoczichinowi, Anastasji
Baburowej oraz Igorowi Domnikowowi. Jak zapowiedział, pieniądze z nagrody redakcja ,Nowoj
Gaziety” zamierza przeznaczyć m.in. na wsparcie niezależnych mediów w Rosji.
Co interesujące, najnowszemu rosyjskiemu nobliście pogratulował również Kreml. Rzecznik
prezydenta Putina Dimitrij Pieskow określił Muratowa jako kogoś, kto ,,wytrwale pracuje w
zgodzie z własnymi ideałami, jest im oddany, utalentowany i odważny”.
Inną nagrodę otrzymał Aleksiej Nawalny, notabene nominowany do pokojowego Nobla.
Odbywający obecnie wyrok w kolonii karnej opozycjonista 20 października został laureatem
przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli.
„Niestrudzenie walczy z korupcją reżimu Władimira Putina. Kosztowało go to wolność i niemal
życie. Dzisiejsza nagroda świadczy o jego ogromnej odwadze i ponawiamy nasze wezwanie do
jego natychmiastowego uwolnienia” - napisał na Twitterze przewodniczący Parlamentu
Europejskiego David Sassoli, komentując tegoroczny wybór.
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ROSYJSKI GAZ DLA MOŁDAWII
MIŁOSZ BARTOSIEWICZ
Rosyjski państwowy koncern Gazprom zawarł z Republiką Mołdawii nową umowę na dostawy
gazu ziemnego, która obowiązywać będzie przez najbliższe pięć lat. Nie obyło się jednak bez
trudności – poprzednia umowa między gazowym gigantem a Mołdawią wygasła bowiem pod
koniec września, a strony długo nie mogły dojść do porozumienia.
Z uwagi na znaczne podwyżki cen gazu na rynku europejskim, Gazprom zażądał 790 USD za
1000 m³ błękitnego paliwa (we wrześniu Mołdawia za tę samą objętość płaciła 550 dolarów, a
w ubiegłym roku - średnio mniej niż 150). Kiszyniów domagał się zaś obniżenia stawki o
połowę. Inną istotną przeszkodą na drodze do podpisania kolejnej umowy było niespłacenie
przez Mołdawian poprzednich dostaw gazu, wartych około 700 mln USD.
Rosyjski koncern, w celu wywarcia nacisku na Kiszyniów, zmniejszył październikowe dostawy
(wygasły kontrakt przedłużono ostatecznie o miesiąc) o jedną trzecią i zagroził całkowitym
zakręceniem kurka, co z uwagi na niemal zupełną zależność Mołdawii od rosyjskiego gazu,
postawiło państwo w krytycznej sytuacji.
Wobec tego, 22 października ogłoszono w Mołdawii 30-dniowy stan wyjątkowy, a rząd zwrócił
się o pomoc do Unii Europejskiej i Ukrainy. Od polskiego PGNiG Kiszyniów nabył milion
metrów sześciennych gazu (był to pierwszy w historii kontrakt gazowy zawarty z podmiotem
innym niż rosyjski), podmioty z UE i Ukrainy sprzedały kolejne 17 mln, a 28 października
Ukraina dodatkowo przekazała Mołdawii w formie pożyczki 15 mln m³ paliwa.
Przy rocznych potrzebach rzędu 2,8 mld m³ była to jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb.
Na dodatek, przynajmniej według Kremla, gaz z innych źródeł kosztował Mołdawię o wiele
więcej niż ten oferowany przez Gazprom.
Unia Europejska postawę Rosjan określiła jako szantaż energetyczny i zaoferowała Mołdawii 60
mln euro na niezbędne zakupy. Ostatecznie, strony doszły jednak do porozumienia. W ramach
nowej umowy, błękitne paliwo zaczęło płynąć do Mołdawii od pierwszego listopada. Rosyjski
koncern rocznie dostarczać ma według kontraktu 3 mld m³ gazu.
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Ustalono również pewne kroki co do spłaty dotychczasowych należności wobec Gazpromu.
Strona mołdawska zobowiązała się przeprowadzić do 1 maja 2022 r. audyt w spółce
MoldovaGaz zajmującej się państwową siecią gazową, aby ustalić faktyczną wysokość długu
wobec Gazpromu. Porozumienie o spłacie zawarte ma zostać w ciągu najbliższych pięciu lat.
Kiszyniów zobowiązał się też, że nie będzie reorganizował swojej gazowej spółki do czasu
uregulowania zadłużenia. Jest to niewątpliwy sukces Rosjan, ponieważ Mołdawia była
zobowiązana do restrukturyzacji swojego operatora w ramach tzw. III pakietu energetycznego
UE. Moskwa tym samym odwlekła wdrożenie tego projektu w życie i nadal zachowuje wpływy
w mołdawskim sektorze energetycznym – Gazprom jest właścicielem aż 50% udziałów
MoldovaGaz, zaś prorosyjscy separatyści z Naddniestrza kontrolują 13,44% akcji tego
przedsiębiorstwa.
Władze Mołdawii twierdzą, iż wynegocjowały korzystne warunki – cena na listopad wyniesie
połowę rynkowej, tj. ok. 450 dolarów za 1000 metrów sześciennych (w grudniu ma to być mniej
niż 400 dolarów – cena ma być ustalana co miesiąc w odniesieniu do „giełdowych cen gazu”).
Rząd ewidentnie liczy na obniżki cen na rynku europejskim, co przełoży się na tańsze paliwo
dla Mołdawii.
Eksperci są jednak zdania, że nowa formuła okaże się mniej korzystna od poprzedniej, a w
przypadku utrzymania się wysokich cen gazu w Europie, Kiszyniów będzie musiał płacić za
niego nawet cztery razy więcej niż w roku 2020, co, naturalnie, uderzy w konsumentów, a tym
samym w popularność prozachodniego rządu.
Władze Mołdawii prawdopodobnie są tego świadome, ale postanowiły przedstawić opinii
publicznej nową umowę jako swoje zwycięstwo – Prezydent Maia Sandu 1 listopada ogłosiła
zakończenie kryzysu energetycznego.
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