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2015 m. spalio 7 d. d. buvo gautas paklausimas apie : 

1. Apie verslo  užvaldymą/bandymą užvaldyti BLR, ar yra informacijos, ar yra tokių 

bylų. 

2. [riboto naudojimo informacija] 

3. [riboto naudojimo informacija] 

4. Sergej Muisijenko, Baltarusijos prezidento patarėjas – visa prieinama informacija 

apie jį ir jo galimas sąsajas su verslo užvaldymo BLR atvejais. 

 

1. Informacija apie verslo užvaldymą/bandymą užvaldyti Baltarusijoje. Ar 

keliamos baudžiamosios bylos?  

Belarus Digest 
1
2015 m. balandžio 27 d. rašė apie  tai, kad Baltarusijos policija suėmė 

Viktar Prakapenia, informacinių technologijų verslininką ir EXP(Capital) investicinio fondo 

savininką. Valdžios institucijos apkaltino jį šešėlinio verslo vykdymu 2005-2008 metais ir 

tariamai gavus 650 000 dolerių neteisėtų pajamų. Informacinis portalas, patekiantis Vakarų 

valstybėms įvykių Baltarusijoje analizę, pranešė, kad tai pirmasis tokio lygio informacinių 

technologijų verslininkas, kuris buvo suimtas, ir nurodė, kad praeityje  būta atvejų, kai kitų sričių 

turtingi verslininkai turėjo problemų su Baltarusijos valdžios institucijomis: 2000-2010 m. 

buvo sulaikyta nemažai verslininkų apkaltinant juos mokesčių ar muitų vengimu. Šie verslininkai 

dažniausiai būdavo išlaisvinami, kai atiduodavo valstybei tą dalį, kurią, kaip būdavo tvirtinama, 

jie būdavo skolingi. 2011 m. komentuodamas Viktar Šaŭcoŭ areštą, Aleksandras Lukašenka yra 

išdėstęs savo požiūrį į ekonominius nusikaltimus: ,,Jei padarei žalos valstybės biudžetui – dėk ant 

stalo dvigubą ar trigubą sumą ir dink. Arba sėsk į kalėjimą”.  

Belarus Digest paaiškino, kad nuo 2005 m. informacinių technologijų paslaugų pirkimo 

iš išorės (ang. IT OUTSOURCING) sektorius Baltarusijoje greitai ėmė augti, kai vyriausybė 

įsteigė Aukštųjų technologijų parką ir suteikė išskirtines mokesčių privilegijas.  Parkas pasirodė 

esąs sėkmingas ir tapo  unikaliu reiškiniu iš esmės valstybės valdomoje Baltarusijos ekonomikoje, 

                                                 
1
 Tai informacinis portalas, pateikiantis nešališką įvykių baltarusijoje analizę. Jį 2008 m. sukūrė Ostrogorski centras, 

vienijantis baltarusius, įgijusių išsilavinimą Vakarų valstybėse. Portalui rašantys autoriai šiandien reziduoja Minske, 

Londone, Bostone, Berlyne ir Kijeve.  
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nešantis didelį pelną. 16 000 jame dirbančių specialistų yra daugiausiai šalyje uždirbantys 

asmenys. 

Ilgą laiką informacinių technologijų sektorius buvo neliečiamas valdžios atstovų, todėl 

įsikūrė nemažai sėkmingai dirbančių IT  įmonių, galinčių konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Viktar 

Prakapenia yra vienas iš tokių sėkmingų verslininkų, kuris būdamas 23 metų jau buvo įkūręs 

pramoginę programinę įrangą gaminančią įmonę, kurią vėliau sėkmingai pardavė ir įkūrė 

investicinį fondą. 2014 m. su šio verslininko pagalba savo biurą atidarė didelė britų finansinių 

kompanijų grupė. Minske jis taip pat yra investavęs į nekilnojamąjį turtą.  

Š. M. kovo mėn. Kibernetinių nusikaltimų skyrius ir vyresnysis Tardymo komiteto 

pareigūnas atliko kratą Viktar Prakapenia namuose. Policija paėmė jo ir jo šeimos narių pasus, 

areštavo visą jo šeimos turtą ir užšaldė banko sąskaitas.  Prieš šiuos įvykius Prakapenia buvo 

pakviestas į policijos nuovadą neva dėl parodymų davimo vienoje baudžiamojoje byloje. Pokalbio 

metu tardytojas vertė jį prisipažinti padarius nusikaltimą, ką jis atsisakė padaryti. Po kelių dienų 

tas pats tardytojas pranešė jam apie jam pareikštus kaltinimus neteisėta verslo veikla. IT 

sektoriaus pagrindiniai veikėjai Baltarusijoje kreipėsi atviru laišku į Aleksandrą Lukašenką 

prašydami tyrimo metu leisti kaltinamajam būti laisvėje ir įspėjo, kad Baltarusijos informacinių 

technologijų įmonių užsienio partneriai dėl savo verslo nesaugumo nutrauks verslo ryšius, dėl ko 

Aukštųjų technologijų parkas   praras maždaug 30 proc. pajamų. 

Yury Zissier, TUT.by žiniasklaidos portalo įkūrėjas, išreiškė įsitikinimą, kad valdžios 

atstovai bando įbauginti Prakapenią ir ,,atsirėžti gerą gabalą jo pinigų”. Jo nuomone, tai 

žemesnio rango saugumiečių savivalės atvejis. Pasak kito informacinių technologijų verslininko, 

Yury Hurski, finansiniai sunkumai, su kuriais susiduria vyriausybė, verčia ją visais 

įmanomais būdais bandyti pildyti biudžetą. 

Šiuo metu, pasak minėto informacinio šaltinio, informacinių technologijų sektorius 

Baltarusijoje tapo pažeidžiamas, o tai reiškia, kad tiek programuotojai, tiek užsienio investuotojai 

gali imti keltis į saugesnes šalis.
2
 

Šio tyrimo apie verslininkų padėtį Baltarusijoje metu Prieglobsčio reikalų skyriaus 

Informacinis centras kalbėjosi su informacinių technologijų specialistu baltarusiu, reziduojančiu 

Lietuvoje. Pasak jo, jo atstovaujama įmonė nepatyrė Baltarusijos valdžios institucijų 

persekiojimo, nes kol kas nėra pelninga, tačiau turtingi verslininkai ir tie verslininkai, kurie 

yra politiškai aktyvūs, yra persekiojami valdžios institucijų. Nepagrįstą tokių verslininkų 

persekiojimą pradeda teisėsaugos atstovai, o tai vyksta su Baltarusijos saugumo tarnybos – KGB – 

žinia. Tokiems verslininkams keliamos baudžiamosios bylos dėl tariamai padarytų ekonominio 

pobūdžio nusikaltimų, jie yra uždaromi į tardymo izoliatorius ir ne visada geba atlyginti tariamai 

                                                 
2
Belarus Digest, Belarus Tries To Milk its Technology "Oligarchs"? 27 April 2015. 

http://belarusdigest.com/story/belarus-tries-milk-its-technology-oligarchs-22445 
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padarytą žalą valstybei. Turint omenyje, kad KGB sudaro artimiausią šalies prezidento aplinką, 

kuriai vadovauja vienas jo sūnų, tai tokiose pasipelnymo bylose visad galima įtarti ir aukščiausiąją 

šalies valdžią.
 3 

Apie jėgos struktūrų vaidmens išaugimą rašė ir Rusijos interneto portalas
4
 

teigdamas, kad jos privalo užtikrinti politinį ir ekonominį režimo stabilumą. Tai KGB, 

Valstybinės kontrolės komitetas, tardymo komitetas, Vidaus reikalų ministerija.
5
 

Informacinio centro kalbintas Baltarusijos pilietis taip pat patvirtino, kad Viktar 

Prakapenia persekiojimo istorija sukrėtė aukštųjų technologijų atstovus Baltarusijoje. Jiems tai 

buvo ženklas, kad ši sritis nebėra saugi, todėl tikėtina, kad tolimesni valdžios veiksmai, nukreipti 

prieš IT sektorių, gali nulemti šios srities atstovų emigraciją. 
6
 

Tarptautinis arbitražo advokatų tinklas, atstovaujantis klientus tarptautiniuose 

komerciniuose  ir investicijų  arbitražuose  2014 m. birželį savo interneto puslapyje paskelbė apie 

savo klientą Genadijų Michailenko – užsienio investuotoją Baltarusijoje, kuris, pasak jo advokatų, 

dėl sufabrikuotų kaltinimų ekonominiais nusikaltimais, praleido 6 metus kolonijoje, o jo gamykla 

buvo valstybės eksproprijuota be jokios kompensacijos. Genadijus Michailenko skundžia 

Baltarusiją investicijų arbitražui.
7
 

2003 m. rugpjūčio mėn.  Vokietijos tarptautinis transliuotojas Deutche Welle publikavo 

dviejų dalių straipsnį apie aukštesnio rango verslininkų persekiojimą iš Baltarusijos valdžios 

atstovų pusės teigdamas, kad Baltarusijoje baudžiamųjų bylų kėlimas  privatiems verslininkams 

tapo kasdienybe. Deutche Welle skyrė dėmesio garsių verslininkų istorijoms: Michailo Leonovo, 

kaltinto eile nusikaltimų (pajamų slėpimu, nusikalstamu būdu gautų pajamų legalizavimu, 

brangesnių prekių pirkimu užsienyje nei Baltarusijoje ir kt.) ir Leonido Kalugino, turėjusio 

politinių ambicijų ir uždaryto į kalėjimą bei patyrusio priverstinę psichiatrinę ekspertizę ( vėliau 

amnestuotas). Šie verslininkai buvo du iš 15-os įmonių direktorių, kuriuos A. Lukašenka viešai 

skelbėsi pasodinsiąs. Maisto pramonės valstybinio koncerno vadovas buvo nuteistas 12-kai metų, 

jo sūnus – 10-čiai metų kalėjimo griežto režimo kolonijoje. 

,,Paramos ekonominei raidai asociacijos“ Vasilijus Šlindikovas įvardijo tokias minėto 

elgesio su verslininkais priežastis:    

 

                                                 
3
 2015 m. lapkričio 4 d. interviu su informacinių technologijų specialistu iš Baltarusijos. Migracijos departamentui jo 

tapatybė žinoma.  
4
 Šio Rusijos internet portalo pateikiamą informaciją reiktų vertinti atsargiai, tačiau pasisakymas Baltarusijos tema 

tikėtina, jog yra pakankamai objektyvus 
5
Беларусь на полном ходу вползает в застой / Юрий Баранчик, 10 сентября 2014  

http://www.iarex.ru/articles/50587.html 
6
 2015 m. lapkričio 4 d. interviu su informacinių technologijų specialistu iš Baltarusijos. Migracijos departamentui jo 

tapatybė žinoma.  
7
 https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/belarus-refuses-recognize-un-special-rapporteur-human-rights/ 

 

http://www.iarex.ru/articles/50587.html
https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/belarus-refuses-recognize-un-special-rapporteur-human-rights/
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"Vienas iš faktorių – tai valdžios nepalankumas rinkos ekonomikai kaip tokiai. Todėl drąsūs, 

iniciatyvūs žmonės, tie, kurie kuria produktą, stumia į priekį ekonomiką dažnai atsiduria situacijoje, kai jais 

ima domėtis teisėsaugos institucijos. Pas mus respublikoje tai masinis reiškinys. Antras faktorius – 

turinčiųjų valdžią siekis užsitikrinti savo ateitį.   Bandymas perskirstyti įtaką ekonomikoje jau per pinigus". 

 

Deutche Welle klausė, kaip perskirstoma nuosavybė Baltarusijos ekonomikoje, kur visi 

finanasiniai ir materialiniai srautai, nuo obuolių įvežimo iki naftos tiekimo, kontroliuojami artimų 

valdžiai struktūrų. Praktiškai Baltarusijoje yra sukurtas oligarchinis kapitalizmas pagal Lotynų 

Amerikos modelį. Šalyje susidarė nedidelė itin turtingų asmenų grupė, bet didžioji masė yra labai 

nepasiturintys asmenys. Ekonominė sistema šalyje neleidžia kurtis viduriniajai klasei. 

Valdžios atstovai siekia viską pajungti savo valdžiai ir dėl to šalina nepatogius asmenis: arba 

per kontrolės žinybas, arba per teisėsaugos organus.
8
  

Leidinys tvirtino, kad didelių įmonių vadovams Baltarusijoje nelengva ir galbūt dėlto 

daugiau nei prieš dešimtmetį buvo toks didelis skaičius bylų teismuose dėl bankroto. Iš kitos 

pusės Deutche Welle aprašė ir atvejus, kai ne tik su stambiu verslu susiję asmenys nukentėjo nuo 

valdžios atstovų savivalės, bet ir parlamentaras (dėl politinių motyvų) bei  nedidelės dailės 

galerijos savininkas, sulaukęs pasisekimo ir atitinkamai pelno. Deutche Welle retoriškai klausė, ar 

ilgai išsilaikys Baltarusijos ekonomika baimės pagrindu. 
9
 

 

 Po dešimties metų nuo šių straipsnių - 2013 m. rugpjūčio mėn. -  Deutsche Welle rusų 

kalbos tarnyba tęsė temą: 

,,Pabėgimas į užsienį arba nuostolių atlyginimas- paprastai taip baigiasi garsių verslininkų 

baudžiamasis persekiojimas Baltarusijoje. Kalėjimuose turtingi komersantai ilgam neužsibūna.  

Stambūs Baltarusijos verslininkai, susidūrę su teisingumu tėvynėje, paprastai renkasi arba 

išvykimą iš šalies, arba sandėrį su tyrėjais bei padaryto nuostolio valstybei atlyginimą. Todėl 

kalėjimuose  jie paprastai neužsibūna. Apie tai byloja visos pastarųjų metų rezonansinės bylos, iškeltos 

matomų komersantų atžvilgiu.“ 

Pažymėtina, kad galutinį sprendimą dėl malonės suteikimo oligarchams priima pats 

Lukašenka.  

                                                 
8
 Deutsche Welle (DW),  Беларусь: Экономика "по Лукашенко", 12.08.2003. 

http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-946235 
9
 Deutsche Welle (DW),  Беларусь: Капитализм "по-латиноамерикански", 12.08.2003. 

http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-

%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-

946235http://www.dw.com/ru/беларусь-капитализм-по-латиноамерикански/a-946222 

 

http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-946235http:/www.dw.com/ru/беларусь-капитализм-по-латиноамерикански/a-946222
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-946235http:/www.dw.com/ru/беларусь-капитализм-по-латиноамерикански/a-946222
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-946235http:/www.dw.com/ru/беларусь-капитализм-по-латиноамерикански/a-946222
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-946235http:/www.dw.com/ru/беларусь-капитализм-по-латиноамерикански/a-946222
http://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/a-946235http:/www.dw.com/ru/беларусь-капитализм-по-латиноамерикански/a-946222
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Deutche Welle nurodė didesnio atgarsio sulaukusias  bylas nuo 2009 iki 2013 metų: 

 

 Didžiausio turgų ir prekybos centrų Minske direktoriaus Jevgenijaus Šagalovo byla. 

Kaltintas piktnaudžiavimu valdžia ir įgaliojimų viršijimu, dėl kurio valstybė patyrė beveik 

40 milijonų dolerių nuostolį. 2009 m. jis buvo išleistas į lasvę su sąlyga, kad atlygins 

nuostolius ir prisidės prie Minsko ledo rūmų statybos finansavimo.  

 Verslininko Viktoro Ševcovo byla. Buvo kompanijos, realizavusios statybinius projektus 

Venesueloje, valdybos pirmininkas. 2011 m. pateko į kalėjimą, nes buvo apkaltintas 

pinigų nusavinimu statant objektus Venesueloje. Išsipirko nuo kalėjimo; suma nežinoma. 

A. Lukašenka šią bylą įvardijo kaip įprastą baudžiamjąją bylą, kokių ,,pas mus užtenka“. 

 Pagrindinis konditerinių fabrikų akcininko Marato Novikovo byla. A. Lukašenka 

nacionalizavo jo verslą. Baudžiamąja tvarka verslininkas nebuvo persekiojamas, nes buvo 

JAV pilietis nuotoliniu būdu valdantis verslą Blatarusijoje. 

 Pramogų centro savininko Jurijaus Danko byla. 2013 m. Tyrimų komitetas apkaltino jį 

pagal 7-is baudžiamojo kodekso straipsnius, kurių tarpe buvo ir vengimas mokėti 

mokesčius dideliu mastu, sąlygų užsiimti prostitucija sudarymas ir dokumentų 

klastojimas. 

 

Ekonomikos ekspertas Michailas Radkevičius 2013 m. transliuotojui Deutche Welle 

komentuodamas garsiąsias bylas, kuriose buvo kaltinami verslininkai, pažymėjo, kad paskutiniu 

metu stambaus verslo atstovų persekiojimas Baltarusijoje sustiprėjo. Ekspertas darė prielaidą, 

kad tokia situacija gali būti susijusi su aukštas pareigas einančių valdžios atstovų, dangstančių 

komersantus, perkėlimu į kitus postus.
10

 

 

Baltarusijos žiniasklaidoje 2013 m. taip pat pasirodė publikacijos apie verslo užgrobimą 

vykdant išpuolius – reidus. Nors neegzistuoja vieningas termino reido prieš verslą apibrėžimas, į 

verslą orientuotas portalas Ježednevnik įvardijo šį reiškinį kaip įmonės aktyvų užgrobimą, kuris 

gali būti atliekamas dvejopai: 

 Pilkasis reidas – tai aktyvų perskirstymas arba operatyvios kontrolės 

perėmimas įmonėje, kas iš esmės yra neteisėta ir  įvykdoma panaudojant tam tikras juridines 

procedūras, dažnai korupciniu būdu panaudojant  valstybinius, administracinius resursus.  

 

 Juodasis reidas – tai akivaizdžiai neteisėtas, vykdomas ne teisinėje 

plotmėje, aktyvų atėmimas, kai panaudojami metodai visada yra neteisėti, dažnai naudojamas 

fizinis smurtas; tai gali būti papirkimas, šantažas, įsiveržimas į įmonę jėga, dokumentų 

suklastojimas ir t. t.
11

 

                                                 
10

 Русская служба Deutsche Welle, Побег или компенсация: СМИ изучили уголовные преследования 

коммерсантов в Беларуси, 29 августа 2013. http://korrespondent.net/business/financial/1597293-pobeg-ili-

kompensaciya-smi-izuchili-ugolovnye-presledovaniya-kommersantov-v-belarusi 
11

 Eжедневник, В Беларуси активизировались рейдеры, 

06 декабря 2013. http://ej.by/news/sociaty/2013/12/06/v_belarusi_aktivizirovalis_reydery_1312060648.html 

  

http://ej.by/news/sociaty/2013/12/06/v_belarusi_aktivizirovalis_reydery_1312060648.html


 
6 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras 

2013 m. šis reiškinys pasireiškė grupėms asmenų užvaldant prekybines įmones. 

Ježednevnik, 2014 m. pabaigoj rašė, kad oficialiai reidų prieš verslą nėra, tačiau praktikoje 

vadinamieji reideriai veikia visiškai laisvai dėl įtartino Kovos su ekonominiais nusikaltimais 

skyriaus (rus. ОБЭП) darbuotojų nuolaidžiavimo.
12

  

Pateiktas pavyzdys, kai reiderio vaidmenyje veikė ir valstybė: tai atvirosios akcinės 

bendrovės ,,Sukno“ atvejis, kai akcijos buvo perskirstytos Rusijos akcininkams prarandant 

daugiau nei 15 proc. akcijų dalį, o valstybės valdomų akcijų dalis įtartinu būdu (be akcininkų 

susirinkimų) išaugo iki 67 proc. Aukščiausiasis ūkio teismas nepatenkino Rusijos piliečių ieškinio 

pareikšdamas, kad ieškovai praleido ieškinio pateikimo terminą.
13

 
,14

 

  

2015 m. rugsėjo mėn. Ježednevnik pateikė statistiką, parodančią, kad  Baltarusijoje stebimas 

baudžiamųjų bylų prieš verslininkus  augimas. Pateikiama Bresto srities statistika: per pirmąjį 2015 

m.  pusmetį išnagrinėta 40 baudžiamųjų bylų dėl ekonominių nusikaltimų, kai tuo tarpu už 

analogišką praeitų metų laikotarpį – 14 bylų. 2014 metais dauguma asmenų Breste, įvykdžiusių 

ekonominius nusikaltimus, buvo nuteisti laisvės atėmimo bausme (15 asmenų) arba bauda (16 

asmenų). Dar 15 asmenų – laisvės suvaržymo bausme.  Generalinė prokuratūra pateikė pavyzdį, kai 

individualios įmonės savininikas buvo nuteistas 3 metams atviro tipo pataisos darbų kolonijoje.
15

 

Apie teismų sistemos darbą ir aukščiausiosios valdžios atstovų daromą įtaką teisėjams, 

žiūrėkite pažymą ,,Apie kalio trąšų prekybos politiką Baltarusijoje“ Nr. BLR 15/6-3-3.  

Dar 2000 m. Minske įvyko verslininkų streikas, kuriame jie konstatavo suprastėjusias 

sąlygas verslui, verslininkų diskriminaciją iš valstybės, ypač mokesčių institucijų ir jėgos 

struktūrų, pusės. Vienas iš reikalavimų buvo baigti administracinį ir baudžiamąjį verslininkų 

persekiojimą dėl formalių ar išgalvotų požymių, sumažinti nepagrįstai aukštas administracines 

baudas.
 16 

 

2. [riboto naudojimo informacija] 

 

 

3. [riboto naudojimo informacija] 
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 Хотите бесплатно захватить предприятие? ОБЭП вам в помощь, 21 ноября 2014. 

http://ej.by/news/sociaty/2014/11/21/hotite-besplatno-zahvatit-predpriyatie-obep-vam-v-pomosch.html# 
13

 БДГ Деловая Газета Рейдеры: теперь и в Беларуси, 11/07/2013  http://bdg.by/news/economics/24243.html 
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 Ежедневник, В Беларуси активизировались рейдеры, 06 декабря 2013. 

http://ej.by/news/sociaty/2013/12/06/v_belarusi_aktivizirovalis_reydery_1312060648.html# 
15

 Ежедневник, В Беларуси наблюдается рост уголовных дел против предпринимателей, 23 сентября 2015. 

http://ej.by/news/sociaty/2015/09/23/v-belarusi-nablyudaetsya-rost-ugolovnyh-del-protiv-predprinimateley.html# 

 
16

Levonevski.net, обязательна В Минске прошел митинг предпринимателей, 18 декабря 2000. 

http://www.levonevski.net/data/text726.htm 

http://ej.by/news/sociaty/2014/11/21/hotite-besplatno-zahvatit-predpriyatie-obep-vam-v-pomosch.html
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4.   Sergej Muisijenko, Baltarusijos prezidento patarėjas – visa prieinama informacija apie 

jį bei  jo ryšius su verslo užvaldymo Baltarusijoje atvejais 

 

 

Viešai prieinamuose informacijos apie Visuomeninės konsultacinės tarybos prie 

Baltarusijos Respublikos prezidento administracijos nario ir analintinio centro EcooM vadovo 

Sergejaus Muisijenko neteisėtą veiklą, nerasta.  

Baltarusijos ekonomikos interneto portale skelbiama tokia informacija apie Sergejų 

Muisijenko: 

,,Muisijenko pradedant 2000-ųjų metų nuolat išstoja kritikuodamas Baltarusijos opoziciją; savo ruožtu 
opozicijos spauda vadina jį valdžios politologu ir netgi Aleksandro Lukašenkos patarėju“.17   
 

Vienas iš šaltinių rašė, kad S. Muisijenko pristatomas tai kaip sociologas, tai kaip 

politologas, jo biografija neviešinama. Nežinoma apie jo išsilavinimą. Gimęs Ukrainoje 1964 m. 

Apie jo karjerą žinoma tik tiek, kad 2003 metais pradėjo vadovauti analitiniam centrui EcooМ, 

kad yra dirbęs muziejininkystės srityje. Žinoma ir tai, kad jis įsigijo namą, kuriame gimė ir 

užaugo žydų valstybės – Izraelio - įkūrėjas Chaimas Vaicmanas. 

S. Muisijenko komentuoja atgarsio susilaukusias baudžiamąsias bylas, iškeltas dėl 

ekonomių nusikaltimų, vykstant jų nagrinėjimui, kaip atsitiko ir uždarosios akcinės bendrovės 

,,Baltarusijos kalio karbonatas“ baudžiamojoje byloje, kurioje teisiamas Rusijos Federacijos 

verslininkas Suleimanas Kerimovas. S. Muisijenko, komentuodamas Minsko ir Maskvos 

konfliktą, besirutuliojantį apie Baltarusijos kalio kompaniją,  pasakė, kad ,,situaciją ten labai gerai 

žino“ ir kad jam akivaizdu, kad S. Kerimovas stovi už kriminalinių schemų, kurias pastarasis neva 

visad naudojąs ir net bandęs papirkti Baltarusijos prezidentą.
18,

 
19

 

Portalo charter97.org komentaruose anonimiškai kalbama (dėl to šaltinis nelaikytinas 

atitinkantis patikimumo reikalavimus) apie tam tikrų valstybės admininstracijos institucijų 

vykdomą privačių įmonių pajamų stebėseną. Tvirtinama, kad kai tik jos pasiekia tam tikrą lygį 

organizuojama turto užgrobimo procedūra, kurią atlieka suinteresuoti valstybės tarnautojai: 

,,<...>centras gali ir nežinoti apie realias tokios veiklos apimtis. Rajoninė valdžia moka tam 

tikrą bendrą sumą srities vadovybei, srities – centrui. Kas lieka pasiima sau. Būtent dėl to 

taip veržiamasi į valdžią. Vilioja ne atlyginimas, o štai tokių pajamų galimybė. Ir 

valdininkui gerai – yra pajamos, ir valdžiai – valdininkas įsipainiojęs į tokias neteisėtas 

operacijas. Įmokos reiškia visišką ir besąlyginį lojalumą ir vykdymą. Jei kyla bent 

                                                 
17

 Мусиенко о деле Баумгертнера: «Следствие попытается повысить сумму ущерба. Это не стомиллионное дело» 

. http://zautra.by/art_exp.php?sn_nid=13304&sn_cat=7 

 
18

 http://eng.belta.by/opinions/view/sergei-musiyenko-zao-bpcs-case-once-again-shows-the-essence-of-suleiman-

kerimovs-methods-4405/ 
19

 Свобода Баумгертнера стоит гораздо больше $100 млн . 28.08.2013 

http://zautra.by/art_exp.php?sn_nid=13304&sn_cat=7
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menkiausių abejonių dėl to, areštas, teismas, sodinimas į kalėjimą.  Tokių atvejų – masė. 

<...>
20

 
 

Užsienio žiniasklaidoje galima rasti užuominų apie artimų Lukašenkai asmenų, koks 

galėtų būti ir asmeniu Baltarusijos prezidento politologu žiniasklaidoje vadinamas S. Muisijenko, 

dalyvavimą perskirstant nuosavybę. BBC žinių tarnyba rusų kalba 2012 m. spalio mėn. 

išspausdino straipsnį apie užsienio investuotojų traukimąsi iš Baltarusijos, nes aukščiausioji šalies 

valdžia – prezidentas A. Lukašenka – nacionalizuoja įmones. Tyrimų centro ,,Liberalusis klubas“ 

direktorius Jevgenijus Preigmanas tvirtina, kad ne tik didelės kompanijos yra nustojusios 

investuoti Baltarusijoje. Yra daug pavyzdžių, kai nukentėjo smulkaus ir vidutinio verslo atstovai 

iš Rusijos pradėję sėkmingai kurti verslą. Pasak Baltarusijos ekonomistų, kaip rašoma BBC 

straipsnyje, Baltarusijos valdžia įvilioja investuotojus į žaidimą, kuriame neveikia taisyklės. Taip 

pat pacituotas politinės opozicijos lyderis Anatolijus Lebedko, kuris pareiškė, kad aukščiausioji 

šalies valdžia privatizuoja ir perskirsto nuosavybę vardan siauros grupės asmenų, artimų 

Lukašenkai, interesų.
21

 

Turtingiausiam A. Lukašenkos proteguojamam verslo elitui atstovauja šie asmenys: 

Uladzimir Peftiev ( Beltechexport – ginklų eksportas;  BT Telecommunications – investavimas į 

pažangias technologijas; Sport Pari – loterija, lošimai;  Delovaya Set – interneto paslaugų 

tiekimas ir kt), Yury Chyzh (statybinių medžiagų gamyba, turizmas, nafta), Alexander Shakutin 

(Amkodor – statybinės įrangos ir ivilinės inžinerijos mašinų gamintojas), Alexander Moshensky 

(maisto pramonė, žuvininkystės įmonė), Anatoly Ternavsky (Univest-M – korporatyvinė grupė, 

veikianti statybų pramonėje).  

2013 m.  rugsėjo mėn. Lenkijos rytų studijų centras OSW pakomentavo stambaus verslo 

baltarusijoje genezę, sąlygas ir perspektyvas padarydamas tokia išvadas: 

,,Nuo Aleksandro Lukašenkos iškilimo į valdžią prieš 20 metų Baltarusija buvo 

liudininkė to kaip atsirado didelė grupė turtingų verslininkų, kurių sėkmę nulėmė esamo 

režimo pasiūlyta sunkiai pastebima [iš šalies] parama. Mainais vyriausybė reikalauja 

politinio lojalumo ir dalijimosi pelnu. Verslo elitą sudaro labai maža ypatingai privilegijuotų 

verslininkų grupė, kurie palaiko labai artimus ryšius su Lukašenka ir jo šeima. <…> 

Neformalus susitarimas, nustatantis santykius tarp Lukašenkos ir stambaus verslo 

ligi šios pasirodė esąs labai veiksmingas, stabilus ir užtikrinantis apčiuopamą naudą abiem 

pusėms. Tačiau jis negarantuoja ilgalaikio sistemos stabilumo. Įmanoma, kad vietinio  

verslo lyderiai ims reikalauti didesnio autonomiškumo stambaus verslo sukauptam kapitalui 

didėjant ir stiprėjant Baltarusijos įmonių pozicijai užsienio rinkose.  Taip pat gali vesti prie 

reikalavimų dalyvauti formuojant viešą politiką arba noro atlikti aktyvų vaidmenį valdant 

dideles ir strategiškai svarbias valstybės valdomas įmones. Suvokdamas šį pavojų, 

                                                 
20

 https://charter97.org/ru/news/1970/1/1/55235/comments/#comments 
21

 BBC, Лукашенко национализирует кондитерские фабрики, 13 октября 2012. 

http://www.bbc.com/russian/international/2012/10/121013_lukashenko_sweets 

https://charter97.org/ru/news/1970/1/1/55235/comments/#comments
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Lukašenka stengiasi sulaikyti įtakingus Baltarusijos verslininkus ir blokuoja privatizavimo 

iniciatyvas, kurios jiems būtų naudingos. Šios pastangos nukreiptos naujos oligarchų klasės 

atsiradimo šalyje prevencijai.  Prezidentas taip pat blokuoja papildomas kapitalo įplaukas iš 

užsienio, ypač Rusijos<…>. 
22

 

 

 

Lietuvos respublikos Krašto apsaugos ministerija taip įvertino bendrą padėtį 2015 metais 

Baltarusijoje: 

 
,,Baltarusijos vidaus politinį gyvenimą toliau lemia prezidento Aleksandro Lukašenkos 

asmenybės kultas. Konstitucinių mechanizmų netobulumas, centralizuota, jėgos institucijomis paremta 
valdžios sistema A. Lukašenkai suteikia beveik neribotą veiksmų laisvę. Politinėje darbotvarkėje 
dominuoja prezidento rinkimų, įvyksiančių 2015 m., klausimas. Opozicinės partijos veikia legaliai, bet 
jos silpnos, nesugeba koordinuoti tarpusavio veiksmų, todėl jų įtaka šalies politiniam gyvenimui 
minimali. Dėl ribotos įtakos ir valdžios veiksmų opozicija neturi jokių galimybių sėkmingiau pasirodyti 
prezidento rinkimuose.  

Drastiškai nuvertėjęs Rusijos rublis ir nelanksti bei politiškai motyvuota Baltarusijos 
monetarinė politika 2014 m. pabaigoje tapo dar vienos nacionalinės valiutos devalvacijos priežastimi. 
Nors planiniais principais grindžiamas šalies valdymas nuo 2008 m. patyrė jau trečią finansų krizę, bet 
vadinamojo socialiai orientuotos rinkos ekonomikos modelio neatsisakoma. Pridurtina, kad paskutinė 

finansų krizė dar kartą parodė kritinę Baltarusijos ekonominę priklausomybę nuo Rusijos.23
 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, 

įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis 

dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama 

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.
24
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