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NAUJA ES TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS POLITIKA
Iš esmės peržiūrėjusi ES infrastruktūros politiką, kuri pradėta taikyti dar XX a. 9-ajame dešimtmetyje, Europos Komisija paskelbė naujus žemėlapius su devyniais pagrindiniais
transporto koridoriais, kuriais bus vykdoma vežimo veikla Europos bendrojoje rinkoje ir kurie padės iš esmės pertvarkyti Rytų ir Vakarų jungtis. Kad tokio plataus užmojo tikslai būtų
pasiekti, transporto infrastruktūrai skiriamas ES finansavimas 2014–2020 m. laikotarpiu bus patrigubintas ir pasieks 26 mlrd. eurų. Naujoji ES infrastruktūros politika dabartinį
Europos kelių, geležinkelių, oro uostų ir kanalų margumyną pavers darniu transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T).

Š

iaurės jūros–Baltijos jūros koridorius sujungs rytinės Baltijos jūros pakrantės uostus su Šiaurės
jūros uostais. Koridorius kelto linija sujungs Suomiją ir Estija, taip pat atsiras šiuolaikinės kelių ir geležinkelių transporto jungtys tarp trijų Baltijos šalių ir

Lenkijos, Vokietijos, Nyderlandų bei Belgijos. Svarbiausias projektas yra „Rail Baltica“ – europinės vėžės geležinkelio linijos, jungiančios Taliną, Rygą,
Kauną ir šiaurės rytų Lenkiją, tiesimas. Už transportą
atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduo-

tojas Siimas Kallasas sakė: „Transportas yra be galo
svarbus Europos ekonomikai, nes be kokybiško susisiekimo Europa negalėtų augti ir klestėti. Naujoji ES infrastruktūros politika padės sukurti 28 valstybes nares apimantį platų Europos transporto tinklą
ir taip paskatins ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Ji padės sukurti Rytų ir Vakarų jungtis, o
dabartinį transporto infrastruktūrų margumyną pakeisti vienu europiniu tinklu.“
Naujojoje politikoje pirmą kartą numatoma sukurti pagrindinį transporto tinklą, sudarytą iš devynių didelių transporto koridorių: 2 koridorių
šiaurės–pietų kryptimi, 3 koridorių rytų–vakarų kryptimi ir 4 įstrižinių koridorių. Šis pagrindinis tinklas padės pertvarkyti Rytų ir Vakarų jungtis, pašalinti kliūtis, atnaujinti infrastruktūrą ir supaprastinti tarpvalstybines transporto operacijas
keleiviams ir įmonėms visoje ES. Be to, jis tinkamiau susies įvairias transporto rūšis ir padės siekti ES kovos su klimato kaita tikslų. Pagrindinis tinklas turi būti baigtas kurti 2030 m. Lėšos šiam
tinklui bus skirtos tuo atveju, jei sėkmingai pasibaigs derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės
finansinės programos.
Transporto infrastruktūros finansavimas 2014–2020
m. laikotarpiu bus patrigubintas iki 26 mlrd. eurų.
Šis ES finansavimas bus daugiausia skiriamas pagrindiniam transporto tinklui, kuriam skirtų ES lėšų

pridėtinė vertė būtų didžiausia. Teikiant pirmenybę
jungtims rytų–vakarų kryptimi, beveik pusę visų ES
lėšų transporto infrastruktūrai finansuoti (11,3 mlrd.
eurų lėšų, kurios bus skirtos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę) bus numatyta skirti tik
sanglaudos šalims. Prie naujo pagrindinio transporto tinklo bus prijungtos tolesnės atšakos, kurių maršrutai bus sujungti su pagrindiniu tinklu regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Visuotinis tinklas aprėps visą Europos Sąjungą ir susies visus regionus. Norima palaipsniui užtikrinti, kad iki 2050 m.
didžioji dauguma Europos piliečių ir įmonių nuo minėtų tolesnių tinklo atšakų nebūtų nutolę toliau nei
30 min. atstumu. Naujuoju transporto tinklu bus užtikrinta, kad:
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TRAUKINIO IR AUTOBUSO DILEMA
Lietuvoje nėra tiek daug keleivių, kad jų užtektų ir geležinkelininkams, ir autobusų, ypač – vykdančių tolimuosius reisus, kompanijoms.
Todėl tarp dviejų transporto rūšių atstovų vyksta nuolatinė konkurencinė kova.

K

iek aštresnė, išplaukusi netgi į viešumą, ši konkurencija buvo 2010-aisiais, kai Vilniuje įsikūrusi tolimojo susisiekimo autobusais bendrovė „Toks“ kreipėsi
į Konkurencijos tarybą (KT) ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskundė „dėl galimai vykdomos „grobuoniškos“
kainų politikos“. Tuomet autobusų bendrovė norėjo
įrodyti tarybai, kad geležinkelininkai neva dempinguoja bilietų kainas. KT atliko tyrimą, ilgai analizavo
surinktus duomenis, kol galiausiai priėjo prie išvados,
jog kaltinti „Lietuvos geležinkelius“ dempinguojant
bilietų kainas nėra pagrindo. Šiemet diskusiją dėl to,
kokia turėtų būti Lietuvos keleivius vežiojančio trans-

porto ateitis, pažadino Investuotojų asociacija.
2012 metais bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ vežė
4,8 mln. keleivių ir patyrė 124 mln. litų nuostolių. Keleivių vežimo vidutinės sąnaudos už vieną kilometrą
siekė 0,62 lito, o pajamos – vos 0,13 lito. Parduodamas bilietus penkis kartus pigiau už savikainą pelno
neuždirbsi. Nuvežti keleivį iš Vilniaus į Klaipėdą ir atgal traukiniu kainuoja beveik 500 litų – už tokią pinigų
sumą galima lėktuvu aplankyti daugelį Europos sostinių su pigių skrydžių bendrovėmis. Keleivius vežant
po tris, taksi atsieitų pigiau nei traukinys. Susisiekimo
ministerijoje yra gerai žinomos ginčų tarp geležinke-

lininkų ir autobusų kompanijų peripetijos. Šiuo metu
egzistuoja daug keleivių vežimo linijų, kuriose „Lietuvos geležinkeliai“ ir autobusų kompanijos viena kitas
dubliuoja ir atima pelną vieni iš kitų. Iš tokių linijų pirmiausia paminėtinos Vilniaus-Kauno, Šiaulių-Radviliškio-Panevėžio. Vežant keleivius iš sostinės į laikinąją
sostinę jų kiekis yra toks, kad užtenka ir traukiniams, ir
autobusams, bet dėl keleivių, važiuojančių iš Šiaulių į
Radviliškį ir Panevėžį, vyksta arši konkurencija.
Patys „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtino, kad išeičių
ieškoma įvairių. Geležinkelininkus ypač vilioja Europos patirtis sprendžiant šią problemą: „Manome, kad
viešojo keleivinio transporto sistema veikia efektyviausiai, kai traukiniais vežami dideli keleivių srautai ilgais atstumais, o autobusais - iki pagrindinių geležinkelio stočių iš aplinkinių rajonų. Tokios sistemos sukurtos Šveicarijoje, Vokietijoje, Anglijoje ir kitose Europos
valstybėse. Pavyzdžiui, „Lietuvos geležinkeliai“, bendradarbiaudami su Kretingos autobusų parku, suderino traukinių ir autobusų jungtis iš Vilniaus važiuojantiesiems į Palangą, iš traukinio į autobusą persėdant
Kretingoje – išaugo tiek traukinių, tiek autobusų keleivių skaičius. Taip pat šią vasarą savaitgaliais važiuojant
iš Vilniaus į Trakus traukiniu buvo galimybė persėsti į
autobusus, vežančius į Trakų miesto centrą ir Akmenos
ežero paplūdimį. Tokios transporto jungtys yra naudingos keleivius autobusais ir traukiniais vežančioms
įmonėms, todėl būtų tikslinga dar glaudžiau dirbti ir
plėtoti panašius maršrutus iš to gaunant abipusę naudą“.

GELEŽINKELIO OPERATORĖ
„EUROSTAR“ TRUMPINA
KELIONES

G

eležinkelio operatorė „Eurostar“, organizuojanti keleivių pervežimus greitaeigiais traukiniais
tarp Didžiosios Britanijos ir žemyninės Europos,
2016 metais atidarys naują maršrutą tarp Londono ir Amsterdamo. Apie tai paskelbta penktadienį
kompanijos pranešime spaudai. Kelionė truks apie
keturias valandas. Traukiniai kursuos per Briuselį,
trumpam sustodami Antverpene ir Roterdame.
„Ši naujiena nepaprastai svarbi mūsų kompanijos
plėtrai. Kasmet iš Londono į Amsterdamą skraido
apie 3 mln. žmonių, naujo maršruto geležinkeliu
tarp šių miestų atidarymas pastebimai sustiprins
ryšį tarp Didžiosios Britanijos ir žemyno“, - pareiškė vykdomasis kompanijos direktorius Nicola Petrovicius. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kompanija „Eurostar“ perveža keleivius tarp Briuselio,
Paryžiaus, Lilio ir Londono miestų. „Eurostar“ traukiniai važiuoja po Lamanšo sąsiauriu esančiu tuneliu. 53 km distanciją greitaeigiai traukiniai įveikia
vidutiniškai per 35 minutes. Šia kryptimi per metus pervežama apie 20 mln. keleivių.
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VAKARŲ ŽVILGSNIS Į BALTIJOS VALSTYBIŲ GELEŽINKELIŲ PERSPEKTYVAS
Trijų Baltijos šalių sostinės vis dar neturi tiesioginės jas jungiančios keleivinių traukinių linijos, jau nekalbant apie liniją, kurį sujungtų
jas su likusia Europos Sąjungos (ES) dalimi. Infrastruktūros požiūriu Baltijos šalys tebėra „nelaisvėje“ – traukiniai važiuoja į rytus – į
Maskvą ir Sankt Peterburgą, elektros tinklai sinchronizuoti su Rusijos tinklais, ir jos tebėra labai priklausomos nuo rusiškų dujų, rašo
įtakingas verslo leidinys „The Economist“.

T

odėl šią savaitę Europos Komisijos surengta pirmoji nuo 10-ojo dešimtmečio tikroji kelionė keleiviniu
traukiniu tarp Baltijos valstybių buvo itin simboliška. Ši
kelionė parodė, ką reiškia pavyzdinis ES projektas „Rail
Baltica“ – šiuolaikinis greitasis geležinkelis, tokią kelionę
sutrumpinsiantis iki maždaug keturių valandų. Už transportą atsakingas Europos Komisijos narys, estas Siimas
Kallas svajoja apie greitąjį traukinį, kuris Taliną sujungtų
net su Berlynu. Toks projektas, prie kurio prisidėtų ir ES,
padėtų integruoti skurdesnes šalis į Europos pramonės
centrą ir nutiesti trūkstamas grandis, kurių nacionalinės
vyriausybės nenori arba negali finansuoti.

S. Kallas nori sutelkti dėmesį į devynis europinius transporto koridorius ir iš jų sukurti platų integruotą geležinkelių, vandens kelių ir jūrų uostų tinklą. „Rail Baltica“
būtų koridoriaus, kuris sujungtų Suomiją ir Nyderlandų bei Belgijos uostus, dalis. Nors „Rail Baltica“ planuojamas nuo 1994 metų, projekto likimas tebėra neaiškus.
Dideli infrastruktūros projektai neretai lėtai skinasi kelią. Dėl ekonomikos krizės sumažėjo pinigų, ypač Baltijos šalyse. O Europos Komisija daugiau pinigų šiam projektui gaus tik nuo 2014 metų, kai ES transporto biudžetas bus padidintas tris kartus. Tačiau pagrindinė vilkinimo priežastis yra nuolatiniai nesutarimai tarp trijų

Baltijos valstybių. Atgavus nepriklausomybę, vienybę,
kurią simbolizavo žmonių grandinė, neretai pakeisdavo
konkuravimas. Tai būdinga ne tik geležinkelio projektui.
Kaip pavyzdį galima paminėti įstrigusį planą Lietuvoje
statyti bendrą atominę elektrinę.
Atlikus paskutinę galimybių studiją nustatyta, kad
projektas „iš esmės yra gyvybingas“. Tačiau žvelgiant į dabartinį krovinių srautą, projekto ekonominis pagrįstumas nėra visiškai aiškus. Projekto rėmėjai tvirtina, kad atsiradus linijai, atsirastų ir naujų krovinių. Nuo 2015 metų, įsigaliojus naujoms taisyklėms dėl sieros išmetimo, krovinių gabenimas
Baltijos šalyse pabrangs. Be to, Europos gamintojai laipsniškai perkelia gamybą į rytus. Daugiau krovinių į Europą kontinentus jungiančiu geležinkeliu
gali siųsti Kinija. Tirpstant ledynams, gali atsiverti
Arkties jūrų kelias - prekės iš Azijos galėtų būti iškraunamos Šiaurės Suomijoje ir traukiniu, keltu ir
„Rail Baltica“ siunčiamos pietų kryptimi. Taip pat
svarbus yra ir saugumo klausimas. Rusija ėmėsi prekybinio karo, siekdama atgrasyti savo kaimynes,
visų pirma Ukrainą, nuo naujų prekybos ir asociacijos susitarimų su ES pasirašymo. Viena iš karo aukų
tapo Lietuva, kurios pieno produktų eksportas į Rusiją neseniai buvo uždraustas – tariamai sveikatos
sumetimais. Geopolitikos bet kuriuo atveju negalima nepaisyti. Urzgianti Rusijos meška yra stipriausias įmanomas argumentas už „Rail Baltica“.

„RAIL BALTICA“ EIS PRO
PANEVĖŽĮ

B

aigėsi viešasis europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos
siena strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
ataskaitos (SPAV) svarstymas. Panevėžio, Kauno ir Šiaulių miestų savivaldybėse AB „Sweco
Lietuva“ projektų direktorius Tomas Varneckas
dar kartą pristatė ataskaitą ir per mėnesį gautus siūlymus. Išvada išliko ta pati – racionaliausia geležinkelio vėžę nuo Kauno tiesti pro Panevėžį, o ne Šiaulius. Mėnesį vykusio viešojo
svarstymo metu sulaukta pastebėjimų, svarstymų ir siūlymų iš Panevėžio, Šiaulių miestų,
Pasvalio rajono savivaldybių, vietos bendruomenių, pavienių asmenų. Esminių pakeitimų
SPAV išvadoje nepadaryta, tačiau projekto rengėjams bus siūloma pakoreguoti vėžės atkarpą
pro Pasvalio karstinį regioną – nukreipti trasą
10 km į vakarus.
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NAUJŲ AUTOMOBILIŲ SRAUTAI BALTIJOS VALSTYBĖSE

PADANGOS IR AVARIJOS

Augantis eksportas ir kiti ekonominiai Lietuvos rodikliai teigiamai veikia šalies automobilių rinką. Trečią metų ketvirtį automobilių parduota
daugiau nei 2008-aisiais. Liepą–rugsėjį šalyje sudaryta 140 tūkst. jų pardavimo sandorių, o tai yra 6,4 proc. daugiau nei prieš 6 metus.

V

is dėlto lietuvius gerokai pranoksta kaimynai latviai ir estai, kurie naudotus automobilius vis dažniau keičia naujais. Lietuvoje, palyginti su kitomis Baltijos šalimis, per paskutinius 3 mėnesius parduota
daugiausia automobilių – 60 600. Naujai į šalį įvežtų
transporto priemonių tik 0,5 proc. buvo mažiau nei rekordiniais metais, t. y. 40 200. Palyginti su 2012 m., automobilių buvo įvežta 6,4 proc. daugiau.
Trečio ketvirčio rodikliai rodo, kad lietuviai jau pamiršta
ekonominį sunkmetį ir vis dažniau keičia automobilius.
„Šie metai gali būti pirmieji, kai bendras metų sandorių
skaičius bus didesnis nei 2008 m. Žinoma, tai yra iššūkis
rinkai, nes per pirmus tris ketvirčius įvyko 292 tūkst. san-

dorių. Tai yra tik 6 000 mažiau nei 2008 m. Lietuvoje, kaip
ir visoje Europoje, naujų automobilių prekyba lėtėja. Trečią ketvirtį naujų automobilių parduota 1,5 proc. mažiau
nei pernai. Autoplius.lt ir „Autotyrimų“ duomenimis, Lietuvoje šiuo laikotarpiu parduota 3 270 naujų automobilių. Naujus automobilius vis dažniau perka privatūs asmenys. Tai rodo ekonomikos atsigavimą ir skatina steigti
naujų automobilių salonus bei toliau siūlyti įvairias akcijas. Verta paminėti ir tai, kad mažėjančius naujų automobilių pardavimus vėl gelbsti augančios reeksporto apimtys. O kitose Baltijos šalyse – Latvijoje ir Estijoje – naujų
automobilių pardavimas trečią ketvirtį augo. Per tris mėnesius Estijoje nupirkta beveik pusė visų naujų automo-

bilių Baltijos šalyse – 5 660, o tai yra 2,6 proc. daugiau nei
pernai. Latvijoje naujų automobilių pardavimas padidėjo kiek mažiau – 2,3 proc., iki 3 200.
Populiariausios naujų automobilių markės liepą–rugsėjį Lietuvoje ir Latvijoje buvo „Volkswagen“, o Estijoje –
„Toyota“. Lietuvoje trečią ketvirtį ypač šoktelėjo „Škoda“
markės automobilių pardavimas – net 51,8 proc., palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Vidutinė naudotų automobilių kaina trečią ketvirtį buvo 10,4
tūkst. Lt, arba 313 Lt didesnė nei tuo pačiu praėjusių
metų laikotarpiu ir apie 100 Lt didesnė nei praėjusį ketvirtį. Labiausiai (6,6 proc., arba 1 074 Lt) paaugo 6–10
metų automobilių kaina, kuri yra vidutiniškai 17 200 Lt.
Kitų amžiaus grupių automobilių vidutinė kaina taip pat
padidėjo. Dyzelinu varomi automobiliai išlieka 9,6–52,9
proc. brangesni už benzininius. Pavyzdžiui, 16–20 m. dyzelinu varomi automobiliai kainuoja 1,4 tūkst. Lt, arba
52,9 proc., brangiau už benzinu varomus automobilius.
Lietuvoje naudotų automobilių parduodama 12,3 karto
daugiau nei naujų, Latvijoje – 4,2 karto, o Estijoje 1 naujam automobiliui tenka vos 1,5 naudoto automobilio. Liepą–rugsėjį į Lietuvą įvežta 72 vnt. mažiau naujesnių (1–5
metų) automobilių nei pernai per tą patį laikotarpį. „Lietuvoje mažėja tokių automobilių ir tai yra ekonominio sunkmečio pasekmė, nes pasaulinėje rinkoje sumenko bendra naujų automobilių prekyba. Du ketvirčius iš eilės nuosekliai augusi naujų modelių vidutinė kaina šių metų trečią ketvirtį smuktelėjo iki 70 800 Lt. Naujų automobilių
kainų pokyčius lėmė padidėjęs automobilių „Škoda“ bei
smuktelėjęs automobilių BMW ir „Honda“ pardavimas.

N

ekokybiškos padangos laikomos viena iš trijų
pagrindinių avarijų priežasčių, kartu su prastais vairuotojų gebėjimais ir vairavimu apsvaigus. Tai rodo tyrimas, kuriame buvo apklausti Lietuvos vairuotojai. Nudėvėtos, nebetinkamos padangos – tai problema, kuri aktuali ištisus metus.
Šiuo metu, prasidedant šaltajam sezonui, keliai
vis dažniau bus šlapi ir slidūs, juose suvaldyti automobilį galima tik važiuojant tinkamomis padangomis. Norint užtikrinti saugų važiavimą, padangų gamintojai rekomenduoja, kad vasarinių padangų protektoriaus gylis turėtų siekti mažiausiai
2–3 mm, o žieminių – bent 4 mm. Lietuvoje įstatymu reikalaujama, kad vasarinių padangų protektoriaus gylis būtų ne mažesnis kaip 1,6 mm, o žiemą – 3 mm. Dėl netinkamų padangų nutinka nemaža dalis eismo įvykių. Jei eismo įvykį sukėlęs
automobilis yra su mažesnio nei įstatymu nustatyto gylio protektoriaus padangomis, draudikai įvykį gali laikyti nedraudžiamuoju. Vairuotojai dėl tokios nuostatos neturėtų stebėtis – juk išvykdami
su netinkamomis padangomis jie žino, kad tampa
potencialiu pavojumi visiems eismo dalyviams.
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LIETUVA - VOGTŲ AUTOMOBILIŲ CENTRAS
Nors automobilių vagysčių pastaruoju metu pačioje Lietuvoje ir mažėja, tačiau vagys iš Lietuvos, besispecializuojantys
mašinų vagysčių srityje, gan sėkmingai dirba visoje Europoje. Iš pradžių – šiek tiek iš Europolo ataskaitos. Joje kaip tik ir
rašoma, kad didžiausią susirūpinimą dabar kelia mobilios organizuotos nusikaltėlių grupuotės, kurios ir specializuojasi
vagystėse iš butų, plėšimuose, taip pat ir automobilių vagystėse.

V

ienos iš labiausiai paplitusių tokių grupuočių yra kilusios iš Lietuvos, taip pat Gruzijos ir rusakalbių regionų. Organizuotos lietuvių nusikaltėlių grupuotės, veikiančios daugumoje Europos valstybių, anot Europolo, labai
grėsmingos. Jos veža narkotikus, vykdo turtinius nusikaltimus, tarp kurių – ir automobilių vagystės (nauja tendencija – sunkvežimių vagystės). Koordinuojant Europolui,
vykdytos kelios su transporto priemonių vagystėmis susijusios operacijos: „Baia Mare“, „Balcar“. Jungtinė tyrimų
grupė „Balcar“ aiškinosi Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje su
automobilių vagystėmis susijusius nusikaltimus. Pagrindinis šio tyrimo taikinys – organizuotos lietuvių nusikals-

tamos grupuotės, vagiančios prabangius automobilius
Vokietijoje ir Baltijos šalyse.
Prieš kelerius metus naujų automobilių vagysčių banga
buvo kilusi Estijoje. Tyrimų metu buvo nustatyti visų trijų Baltijos šalių nusikaltėlių ryšiai ir suimti pirmieji nusikaltėlių „brigados“ nariai. Kai prie jungtinės tyrimų grupės
prisijungė ir Europolas, Estijoje buvo sulaikyta dar viena
„brigada“. Po to, siekiant įveikti vieną aktyviausių Lietuvoje veikiančių organizuotų nusikaltėlių grupuočių, tyrimo
grupės veiklos laikotarpį nuspręsta pratęsti. Už automobilius, surastus per policijos operacijas, draudėjai jų savininkams buvo išmokėję 550 000 eurų.

Lietuvių specializacija – vogtų automobilių prekyba. Schema yra
tokia. Pirmiausia gaunamas užsakymas. Klientas nurodo, ko jis pageidauja: tarkim, mėlynos spalvos 2007– 2009 metų automobilio „Honda CRV“ su šviesiu salonu
ir automatine greičio dėže. Tuomet 3 ar 4 grupuotės vyrukai išvažiuoja į Rygos ar Jūrmalos gatves ir
ieško reikiamo automobilio. Suradus prasideda naujas etapas: vieni seka mašiną, kiti – jos savininką,
treti, gavę informaciją, imasi nuvarymo. Mašinų atidarymo specialistas eina prie numatyto automobilio, o kitoje mašinoje, jau užvestu
varikliu, jo laukia bendrininkas. Šis
prireikus akimirksniu išvežtų specialistą. Tačiau dažniausiai automobilis atidaromas ir visi dingsta.
Iš Lietuvos automobiliai keliauja į
Rytus – Kazachiją, Tadžikiją, Rusiją.
Beje, policijos pareigūnai pastebėjo, kad jau neretai už mašinas, kurios keliauja į Rytus, atsiskaitoma
ne pinigais, o narkotikais.

LIETUVOS TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONIŲ ASOCIACIJA

TRANSEKSTA
Karštoji linija – 8 800 77008

www.vta.lt
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„CHEVRON“ IŠKELIAVO Į UKRAINĄ
Neseniai Lietuvoje nutraukusi skalūnų dujų žvalgybą, JAV energetikos milžinė „Chevron“ ir Ukraina pasirašė 10 mlrd. JAV dolerių (25,6
mlrd. litų) vertės sutartį dėl skalūnų dujų gavybos, Kijevui tikintis užsitikrinti energetinę nepriklausomybę nuo Rusijos iki 2020 metų.
Pagal šią sutartį dėl išgautų išteklių pasidalijimo „Chevron“ suteikta teisė išžvalgyti Olesko telkinį vakarų Ukrainoje, kuriame, kaip
prognozuoja Kijevas, gali būti 2,98 trln. kubinių metrų skalūnų dujų.

Š

i sutartis buvo sudaryta po to, kai panašius susitarimus Ukraina praeitais metais pasirašė su
Didžiosios Britanijos ir Olandijos energetikos milžine „Shell“ bei JAV bendrove „ExxonMobil“.
„Didelio masto projektų vykdymas su „Shell“ ir

„Chevron“ nuo 2020 metų leis visiškai patenkinti
Ukrainos gamtinių dujų poreikį“, – šalies prezidentas Viktoras Janukovyčius sakė prieš pasirašymo
ceremoniją antradienį. Tuo tarpu Ukrainos premjeras Mykola Azarovas sakė, kad ši sutartis verta apie

10 mlrd. dolerių. Maskva pateikė Ukrainai beveik
1 mlrd. dolerių sąskaitą už Rusijos tiektas dujas, tikriausiai reikšdama pyktį dėl Kijevo pastangų pasirašyti laisvosios prekybos ir asociacijos sutartį su
Europos Sąjunga (ES) per lapkričio mėnesį Vilniuje vyksiantį viršūnių susitikimą. Tokia sutartis su ES
laikoma pirmuoju Ukrainos žingsniu į potencialią
šalies narystę 28 valstybių bloke.
Tuo tarpu „Chevron“ paskelbė stabdanti skalūnų
dujų žvalgybą rytų Rumunijoje. Įtariama, kad rytų
Rumunijoje įsikūręs Pungesti miestelis gali stūksoti
ant skalūnų dujų rezervų, tačiau vietos gyventojai
aktyviai priešinasi žvalgybai. Nors daugelis miestelio gyventojų yra priklausomi nuo žemdirbystės,
socialinės paramos ir emigravusių giminaičių siunčiamų pinigų, jie mieliau renkasi skurdą nei, kaip
patys sako, riziką suniokoti gamtą. Skalūnų dujų
žvalgybai besipriešinantys gyventojai įsikūrė stovyklavietėje, kur „Chevron“ nori įrengti pirmą žvalgybinį įrenginį. Didelis vietos gyventojų pasipriešinimas privertė „Chevron“ praėjusią savaitę paskelbti, kad stabdo žvalgybos darbus Rumunijoje. Šiuo metu skalūnų dujų žvalgybai yra pritarusi
Didžioji Britanija. Prancūzija pasisakė prieš tokius
energetikos išteklių ieškojimus, o Vokietija dar tariasi dėl savo pozicijos.

JAV SKOLA AUGA KAIP
ANT MIELIŲ

J

AV valstybės skola per ketvirtadienį, po pasibaigusios biudžeto krizės, išaugo 328 mlrd.
JAV dolerių ir pasiekė 17,027 trln. JAV dolerių,
tai skelbiama JAV iždo pateiktuose duomenyse. Pagal prezidento Baracko Obamos pasirašytą laikinąjį nutarimą, šalies iždas galės toliau skolintis iki 2014 m. vasario 7 d. Ankstesnis
valstybės skolinimosi limitas buvo nustatytas
šių metų gegužę ir siekė 16,7 trln. JAV dolerių.
Naujasis nutarimas pasirašytas po beveik tris
savaites trukusio vyriausybinių institucijų darbo nutraukimo. Tarptautinės reitingų agentūros „Standard & Poor‘s“ duomenimis, nutraukus federalinių institucijų darbą, JAV ekonomika nuo spalio pradžios prarado 24 mlrd. JAV
dolerių. Taip pat laikinas veiklos sustabdymas
paveikė ir ūkio augimą ketvirtąjį šių metų ketvirtį - šis, lyginant su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, smuko 0,6 proc. ir siekia kiek daugiau
nei 2 proc.
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SVARSTYKLĖS SVERIA NETOLYGIAI?

KINAI ŽVELGIA PRANCŪZIJON

Vežėjams kyla nemažai problemų dėl užsienyje nupirkto krovininio automobilio ar priekabos masės. Pasirodo, neretai šių automobilių
faktinė nuosava masė neatitinka įrašų registracijos dokumentuose.

T

ransporto bendrovių atstovai pasakoja, kad
svoris dažnai būna didesnis nei nurodyta, o
skirtumas skaičiuojamas ne kilogramais o tonomis. Norint pakeisti duomenis techniniame pase,
vežėjai siunčiami nuo vienų ekspertų pas kitus.
O kiekviena papildoma paslauga, be abejo kerta
per kišenę. Be to, dėl svorio neatitikimų, problemų

kyla ir važiuojant per pasienį.
Vežėjai piktinasi, kad norint nustatyti tikrąjį vilkiko svorį tenka papildomai išleisti kelis šimtus litų, o
transporto priemonė nuo vienų ekspertų siunčiama
pas kitus. Maratonas dažniausiai prasideda muitinės
poste. Vežėjas norėdamas gauti tinkamumo liudijimą, be kurio negalėtų gabenti krovinių, poste pri-

valo patikrinti vilkiko ar puspriekabės svorį. Transporto priemonė turi būti pasverta muitinės žinioje
esančiomis platforminėmis svarstyklėmis su pilnais
kuro bakais, visais priklausančiais atsarginiais ratais
ir įrankiais. Jei paaiškėja, kad automobilio ar priekabos faktinė nuosava masė neatitinka įrašų registracijos dokumentuose, vežėjams reikia keisti techninio paso duomenis. Tada ir prasideda „kryžiaus keliai“: vežėjas, norėdamas pakeisti duomenis važiuoja į „Regitrą“, o iš ten siunčiamas į „Tuvlitą“, arba kitą
bendrovę, kuri tikrina įregistruotų transporto priemonių ir jų priekabų techninę būklę. Iš techninių
apžiūros stočių, vežėjas nukreipiamas į ekspertizių
centrus, kuriuose nustatoma ar transporto priemonė nebuvo perdirbta, po to vežėjas privalo vėl pasverti automobilį. O sverti, pasirodo, galima tik Valstybinėje mašinų bandymo stotyje, esančioje Kauno r. Domeikavoje. Ten automobiliai keliauja iš visos Lietuvos.
Vežėjams neaišku, kodėl muitinės postuose esančių
svarstyklių duomenimis nėra pasitikima. Šios svarstyklės, anot vežėjų taip pat yra sertifikuotos, atitinka tam tikrus nustatytus reikalavimus, be to muitinėje išduodamos svėrimo pažymos. Vežėjai nurodo
ir kitą problemą, kuri kyla dėl neteisingai nustatomo svorio – pasienyje esančios svarstyklės neretai
rodo netikslius duomenis. Vežėjai mano, kad tokia
situacija susidarė dėl to, kad valstybinės institucijos ir ministerijos tarpusavyje nesukalba ir nederina veiksmų.

K

inijos spaudoje pasirodė pranešimų, kad
kinų „DongFeng Motors“ nori nupirkti 30%
sunkumus patiriančio prancūzų koncerno „PSA
Peugeot Citroen“. Rašoma, kad kinų bendrovė už 30% akcijų pasiruošusi mokėti 1,63 mlrd.
USD. „DongFeng“ atstovas patvirtino, kad derybos tik prasidėjo ir nieko konkretaus nėra.
2012 m. „PSA Peugeot Citroen“ patyrė rekordinius 5 mlrd. EUR nuostolių (pagrinde dėl aktyvų nuvertėjimo). Per pastaruosius tris metus Prancūzijos koncerno prekyba sumažėjo
17.5%. Kinija prancūzams yra antra pagal dydį
rinka, čia juos lydi sėkmė. „DongFeng“ (kiniškai
„Rytų vėjas“) – trečias pagal gamybą Kinijos automobilių gamintojas, veikiantis nuo 1969 m.,
gamina lengvuosius automobilius, sunkvežimius ir autobusus. Bendradarbiauja su „Peugeot“, „Citroën“, „Honda“, „Nissan“ ir „Kia Motors“.
2012 m. „DongFeng“ pagamino 3,76 mln. mašinų (73 % lengvųjų automobilių).
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RUSIJA KALBA APIE GALIMĄ EKONOMINĘ BEDUGNĘ ŠALYJE
Rusijos ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas paragino savo tautiečius nesipriešinti reformoms, nes priešingu
atveju šalies ekonomikai gresia atsidurti ant bedugnės krašto. Šalis yra kryžkelėje. Kad būtų užtikrintas tolesnis
ekonomikos augimas, esą būtinos didelės reformos, kurio nėra nerizikingos. D. Medvedevas piešia liūdną dabartinės
situacijos vaizdą: nepalankios išorės sąlygos bei neišspręstos problemos viduje slegia ekonomiką.

A

ugimo lūkesčiai yra „santykinai pesimistiški“, rašo vyriausybės vadovas. Šiais metais BVP augimas „neabejotinai neviršys 2 proc.“ Tai yra pirmas kartas nuo 2009ųjų, kai augimas yra mažesnis už globalų vidurkį, pabrėžia D. Medvedevas. Kai kurių pasenusių fabrikų tolesnė
eksploatacija nėra rentabili, įspėjo premjeras. Dėl didelių
statybų kaštų dabar nėra prasmingi ir dideli projektai. Iš
tikrųjų Rusijos ekonomika šiuo metu esą pirmiausiai palaikoma valstybiniais užsakymais ir subsidijomis. Tačiau ši
politika įmanoma tik dėl didelių įplaukų už naftos ir dujų
eksportą.
D. Medvedevas įspėjo, kad dėl galimo įplaukų sumažėjimo „labai svarbu“ rasti augimo šaltinių už viešojo sek-

toriaus ribų. „Mes esame kryžkelėje, – rašo ministras pirmininkas. – Rusija gali visiškai lėtai judėti į priekį su maždaug nuliniu augimo procentu arba žengti didelį žingsnį į
priekį“. Tai „nėra nerizikinga“, tačiau pirmasis kelias esą yra
dar pavojingesnis. „Tai yra tiesioginis kelias į žlugimą. Kelias į bedugnę“, – aiškina D. Medvedevas. Anot jo, būtina
stiprinti smulkiąsias ir vidutines įmones, didinti konkurencingumą ir gerinti verslo klimatą. Ekspertai jau seniai įspėja, kad vyriausybė nesuskubo įgyvendinti būtinų struktūrinių reformų.
Investicijų plėtra Rusijoje vis dar vangi – 2013 m. rugpjūtį ji praktiškai sustojo, o toks investavimo pasyvumas kenkia šalies BVP augimui. Tuo tarpu vartojimo augimas išlie-

ka stiprus, o mažėjanti infliacija artimiausiu metu jį turėtų padaryti dar
intensyvesniu. Lūkesčiai, kad Rusijos centrinis bankas aktyviau paskatins ekonomiką kol kas nepasiteisino, nors vis dar tikimės palūkanų sumažinimo šiais metais. Tačiau
reikšmingesnio poveikio ekonomikos atsigavimui 2014 m. tai neturės
– Rusijos ekonomiką kankina struktūrinės problemos ir joms išspręsti
vien tik pinigų politikos pastangų
nepakaks. 2014 m. vartojimo augimą ir toliau turėtų palaikyti komunalinių tarifų sąstingis, kuris, deja,
ir toliau yra reikšmingas kliuvinys
investicijų į infrastruktūrą atnaujinimui ir plėtrai. Infliacija mažėjimo
krytį pradėjo dar liepą, kaip ir buvo
tikėtasi, todėl realu, kad dėl gero
javų derliaus vartotojų kainų indeksas ir toliau mažės. Be to, kitais metais planuojami dujų, elektros, geležinkelių transporto tarifų įšaldymai,
ir tai, tikėtina, palaikys žemą infliacijos lygį. Kadangi mažėjanti infliacija suteikia erdvės palūkanų

Penkeri metai kartu su jumis!
www.zurnalastransportas.lt
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UKRAINOS SUNKUMAI BENDRAUJANT SU ES

Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius jau pareiškė esantis pasiruošęs leisti kalinamai politinei varžovei Julijai Tymošenko
išvykti gydytis į užsienį, Kijevui siekiant pašalinti svarbią kliūtį kelyje į asociacijos sutartį su Europos Sąjunga (ES).

E

S lyderiai leido suprasti, kad Ukraina asociacijos sutartį, kuri yra pirmasis žingsnis link potencialios narystės
Bendrijoje, galės pasirašyti per lapkričio pabaigoje Vilniuje vyksiantį viršūnių susitikimą tik tuo atveju, jeigu bus
paleista J. Tymošenko. „Šiandien Ukraina neturi įstatymo,
kuris leistų Tymošenko išvykti gydytis į užsienį“, – teigė V.
Janukovyčius. „Aišku, jeigu parlamentas priims tokį įstatymą, aš jį pasirašysiu. Labiausiai tikėtina, kad teismas priims sprendimą dėl išleidimo procedūros, išlaikant kai kurias garantijas“, – pridūrė jis, nepateikdamas daugiau detalių.
Ukrainos parlamentas – Aukščiausioji Rada – turėtų su-

rengti debatus dėl tokio teisės akto, prieš pasiunčiant
jį pasirašyti prezidentui. „Patarėjai sako, kad tai turėjo būti seniai padaryta“, – pastebėjo V.Janukovyčius. Šie
V.Janukovyčiau komentarai buvo pirmas atvejis, kai jis
aiškiai pademonstravo esantis pasiryžęs paleisti savo pagrindinę politinę varžovę, Ukrainai ir ES ruošiantis lapkričio 28–29 dienomis Lietuvoje vyksiančiam Rytų partnerystės programos viršūnių susitikimui. Manoma, kad
V.Janukovyčius ieško galimybių leisti J.Tymošenko išvykti iš Ukrainos, tačiau užkirsti kelią jos sugrįžimui į politiką prognozuojamoje ateityje. Valdančioji Regionų partija,
kaip manoma, gali skubiai priimti įstatymą, kuris leistų ka-

liniams, tarp jų J.Tymošenko, siekti
galimybės gydytis užsienyje.
Per praėjusį mėnesį dvi dienas vykusį vizitą Ukrainos sostinėje Vokietijos užsienio reikalų ministras Guido Westerwelle sakė esantis įsitikinęs, kad Kijevas supranta,
jog lieka vis mažiau laiko iki viršūnių susitikimo Vilniuje. „Galimybių
langas tebėra atviras, ir negali būti
atmesta, kad šis galimybių langas
taip pat gali vėl užsidaryti“, – perspėjo G.Westerwelle. Tokie žingsniai tik artina Ukraina prie Europos,
bet tolina nuo Rusijos. Valstybė jau
kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) dėl Rusijos embargo ukrainietiškiems saldumynams.
Ukrainos Ekonominės plėtros ir
prekybos ministras Ihoris Prasolovas paaiškino, jog į PPO nuspęsta
kreiptis gavus konditerijos pramonės grupės „Roshen“ skundą dėl jos
verslo interesų Rusijoje pažeidimo.
„Gautas „Roshen“ pareiškimas. Veikiame vadovaudamiesi atitinkamomis PPO procedūromis. Mūsų
atstovas (PPO - red.) šią problemą aiškiai įvardijo, Ženevoje (PPO
būstinėje - red.) ji jau žinoma.

LIETUVOS TRANSPORTO
IR LOGISTIKOS KLASTERIS

Laisvės pr. 5, 2 rūmai, Vilnius, tel./faks. +370 5 2481629

www.klasteris.eu
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TYČINIAMS BANKROTAMS GRIEŽTESNĖ PREVENCIJA
Jau įsigaliojo Įmonių bankroto įstatymo pakeitimai, susiję su tyčinių bankrotų prevencija. Pataisos yra akivaizdžiai
nukreiptos prieš praktikoje dažnai aptinkamas vadinamąsias fenikso schemas. Be to, kreditoriams numatyta galimybė
patiems ištirti įtartinus sandorius, kurie galėjo įmonę nuvaryti į bankrotą.
Tyčinių bankrotų apžvalga
Tyčinių bankrotų priežastys
•

Nuostolingai parduotas arba neatlygintinai perduotas įmonės turtas;

•

Suteikta beprocentė paskola, kai įmonė pati skolinga bankams ir neatsiskaito su kreditoriais;

•

Panaudotos įmonės lėšos ir nėra pagristų apskaitos dokumentų;

•

Į

Įsteigta nauja įmonė ir jai perduotas turtas, o bankrutuojančiai įmonei paliktos skolos.

•

1993-2012 m. duomenimis, tyčiniais pripažinti 50 įmonių
bankroto procesai, arba 0,4% iš visų 13.000 bankrotų.

•

Daugiausia bankrotų tyčiniais pripažinta pokriziniais 20102012 m. Bankrotą pripažinti tyčiniu užtrunka nuo keturių
mėnesių iki 4 metų, o vidutiniškai - pusantrų metų.

•

Daugiausia tyčinių bankrotų iškelta prekybos įmonėms (19
įmonių), gamybos (8), transporto ir saugojimo (6), taip pat
statybos (4), IT ir NT operacijų (po 3) bendrovėms.

•

Daugiausia bankrotų, kurie vėliau buvo pripažinti tyčiniais,
inicijavo bankai, tiekėjai ir kiti verslo partneriai - jiems teko
20, arba 40% visų atvejų. Dar 12 atvejų - įmonių vadovai, po
7 - savininkai ir „Sodra“, 2 atvejais - įmonių likviduotojai, po
vieną - Valstybinė mokesčių inspekcija ir darbuotojai.

statymų pataisos suteikia kreditoriams daugiau
teisių ir įrankių persekioti nesąžiningus skolininkus ir taip išsiieškoti skolas. Iki šiol pripažinti bankrotą tyčiniu buvo gana sudėtinga, tai užimdavo
nemažai laiko ir daug kainuodavo kreditoriui. Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis,
1993-2012 m. tyčiniais pripažinti tik 50 įmonių bankroto procesai, daugiausia pokriziniais 2010-2012
m. Tai tesudaro kuklią 0,4% dalį iš visų 13.000 Lietuvoje vykusių bankrotų. Tačiau advokatai teigia, kad
po tam tikro atoslūgio teismuose vėl įsiplieskė antra
bankrotų bylų banga, o šį pusmetį registruota jau

per 1.800 tokių bylų. Savo ruožtu šiemet preliminariai tyčiniais pripažinti jau 8 bankroto procesai - beveik tiek, kiek per visus 2012-uosius. (9). Po tyčinio
bankroto prevenciją įteisinančių, pataisų įsigaliojimo teisės ekspertai tikisi, kad tokių atvejų pastebimai padaugės.
Šitos įmonių bankroto įstatymo pataisos yra skirtos
tam, kad kreditorius kaip silpnesnė bankroto proceso šalis galėtų efektyviau ginti savo interesus. Pataisos suteikia teisę pačiam kreditoriui susipažinti su
bankroto proceso medžiaga. Verslas investuoja ne
tik į įmonės pradžią ir jos vystymąsi, bet ir į įmonės

pabaigą, taip pat - į pačią bankroto procedūrą. Įstatyme suformuluoti tyčinio bankroto požymiai ir prezumpcijos. Laikoma, kad įmonė buvo privesta
prie bankroto tyčia, jeigu veikla ir turtas buvo perkelti į kitą
įmonę arba iki bankroto bylos
iškėlimo buvo atsiskaitoma pažeidžiant eiliškumą ir nebuvo
vykdomas reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo. Bankrotą pripažinus tyčiniu, bankroto administratorius privalės per pusmetį
patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip
3 m. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sutarčių, galėjusių paveikti įmonės sugebėjimą
atsiskaityti su kreditoriais. Tokie
sandoriai bus pripažinti negaliojančiais.
Pataisose taip pat gerokai aiškiau reglamentuoti dažniausiai
pasitaikantys tyčinio bankroto
požymiai. Pavyzdžiui, numatyta, kad teismas gali bankrotą

Patikimiausias partneris darbe.
Naujasis Sprinter.
Mercedes-Benz Sprinter visada buvo patikimumo simbolis - tai transporto priemonė,
pasižyminti ypatingu patvarumu. Naujasis Mercedes-Benz Sprinter tęsia šią tradiciją.
Aukščiausio lygio saugumas, platus pagalbos vairuotojui sistemų arsenalas,
tobulesnė išvaiza, inovatyvūs varikliai ir itin džiuginančios degalų sąnaudos –
susipažinkite su patikimiausiu savo partneriu darbe.

Vidutinės degalų sąnaudos 7,5 l - 10,1 l/ 100 km. CO2 emisija 195 - 263 g/km. Pateikiami duomenys 3,5 t transporto priemonėms, EURO VI emisijos standartui.

UAB Silberauto – oﬁcialus Daimler AG atstovas Lietuvoje: Vilnius, Pirklių g. 9, tel. (8 5) 266 5952 • Kaunas,
Vakarinis aplinkelis 6A, tel. (8 37) 30 1204 • Klaipėda, Šilutės pl. 113, tel. (8 46) 32 3780.
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KAIP IŠVENGTI TOLIMESNIŲ TRAGEDIJŲ?
Politikai, paaiškindami, kodėl Bendrasis pagalbos centras (BPC) negauna duomenų iš visų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų apie
nukentėjusiojo žmogaus buvimo vietą, vardija, jog apskritai tokia problema nebuvo keliama. Tačiau po tragedijos Panevėžio rajone, kai
buvo nužudyta su pagalbos tarnybomis apie pusvalandį telefonu bendravusi mergina, įrodo, kad pagalbos sistema neveikia.

A

ršiausiai apie neveikiančią paslaugą kalba
1996-2004 m. buvęs Seimo nariu Kauno politikas Stanislovas Buškevičius. Jis 2000–2004 m. buvo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu.
Jo manymu, privalomas Europos Komisijos reikalavimas siųsti duomenis apie pagalbos prašančio as-

mens buvimo vietą tapo rekomendaciniu operatoriams ir politikams bendrai sutarus.
Prieš šešerius metus, 2007-aisiais, iš mobiliojo ryšio
operatorių buvo reikalaujama, kad jie nustatytų telefono be SIM kortelės buvimo vietą ir siųstų tokius
duomenis pagalbos tarnyboms. Tačiau šis reikalavi-

mas galiausiai virto tik rekomendacija, nes operatoriai ėmė kalbėti apie milijonines išlaidas tokiai paslaugai. Lietuva buvo paduota į Europos Teisingumo teismą dėl to, kad nesilaikė Europos Sąjungoje privalomos direktyvos. Europos Komisija 2007 m.
prieš Lietuvą inicijavo bylą dėl „universaliųjų paslaugų Direktyvos 2002/22/EB 26 straipsnio 3 dalies neįgyvendinimo“, teikiant duomenis pagalbos numeriu 112. „Būtinos įrangos neįsigijimas ar nepritaikymas negali būti laikomas techninių galimybių tai atlikti neturėjimu“, - dėstoma sprendime, tačiau jame
priduriama Kalbant apie metodą, kuris turėtų būtų naudojamas perduodant skambinančiojo numeriu 112 vietos nustatymo duomenis, pažymėtina, kad šio 26
straipsnio 3 dalyje nepateikiama jokios informacijos
šiuo klausimu ir todėl valstybėms narėms paliekama visiška laisvė pasirinkti, kaip konkrečiai jos užtikrins šių duomenų perdavimą.“ 2009 m. lapkritį paskelbta, kad Europos Komisija panaikino ieškinį Lietuvai, nes šalis įvykdė reikalavimus ir skambinančiųjų telefonu 112 vietą galima nustatyti visoje šalyje.
„Tele2” priminė, jog jų tinkle pagalbos numerio 112
vietos nustatymo paslauga veikia be SIM kortelės
- pagal unikalų telefono IMEI kodą. „Tele2” skelbia,
kad skambinančiojo buvimo vietos nustatyto paslaugą BPC nemokamai teikia nuo 2008 m. rugpjūčio 1 dienos.

TYRIMAS - UŽ INTERNETO
PASLAUGAS PERMOKAMA

E

uropos Komisijos dėmesys nukrypo į interneto ryšio kokybę. Šių metų kovo mėnesį
EK paprašyta bendrovė „SamKnows“ atliko žadamų ir iš tiesų teikiamų interneto paslaugų
tyrimą Europos Sąjungos šalyse. Bene pagrindinis klausimas, į kurį buvo siekiama atsakyti
buvo toks: ar Europos piliečiai gauna tokias interneto paslaugas, už kokias moka? Trumpas
tyrimo atsakymas yra „ne“ – mes vidutiniškai
gauname ketvirčiu blogesnes interneto ryšio
paslaugas nei tos, kurios reklamuojamos jas
parduodant. Vidutinė ES vartotojo gaunama
plačiajuosčio interneto parsiuntimo sparta didžiausio intensyvumo valandomis yra 19,47
megabitų per sekundę (mb/s); ši sparta
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„TOYOTA“ TĘSIA ATŠAUKIMŲ MARATONĄ
Japonų automobilių gamintoja „Toyota“ atšaukia 885 tūkst. transporto priemonių dėl galimai nesandarios oro kondicionavimo sistemos. Iš jos
nutekėjęs vanduo gali pasiekti saugos oro pagalvės kontrolės sistemą, sukelti trumpąjį jungimą ir įžiebti įspėjamąjį signalą prietaisų skydelyje.

BMW AUTOMOBILIŲ
PROBLEMOS

V

K

ai kuriais tokių pažeidimų atvejais oro pagalvės „gali nustoti tinkamai veikti ar netyčia išsiskleisti“, taip pat labai retais atvejais gali sutrikti
vairo stiprintuvo sistemos darbas, teigiama bendrovės pranešime. Bus atšaukiami 2012-2013 m.
gamybos „Camry“, „Camry Hybrid“, „Avalon“, „Avalaon Hybrid“ ir „Venza“ modelių automobiliai.
Šiaurės Amerikoje jų bus atšaukta apie 847 tūkst.,
o likusi dalis į gamyklas sugrįš iš Europos, Azijos
ir Vidurio Rytų. „Toyota“ atstovė spaudai pranešė, kad įmonė gavo kelis pranešimus apie nedi-

delius sužeidimus dėl šių techninių sutrikimų, tačiau apie įvykusias avarijas pranešimų negauta.
Rugsėjo gale „Toyota“ atšaukė 615 tūkst. mikroautobusų „Sienna“, pagamintų 2004-2005 m. ir
2007-2009 m. laikotarpiu ir parduotų Jungtinėse Valstijose. Automobiliai atšaukiami dėl pavarų
dėžės defekto. Automobilių savininkai bus raštu
informuoti apie jų automobilio atšaukimą. Kompanija sulaukė pranešimų apie eismo įvykius, susijusius su šiuo defektu. Dviem atvejais iš dvidešimt vieno eismo dalyviai patyrė traumų. Kaip jau

skelbta šį mėnesį, „Toyota“ jau atšaukė apie 370
tūkst. automobilių JAV, Japonijoje ir Europoje
dėl variklio elementų problemų. „Toyota Motor“
– viena didžiausių pasaulyje automobilių gamintojų. Grynasis koncerno pelnas pirmąjį finansinių
metų ketvirtį padidėjo 1,9 karto ir siekė 562,19
mlrd. jenų (5,698 mlrd. dolerių), kai tuo tarpu
prieš metus grynasis pelnas siekė 290,35 mlrd.
jenų (2,9 mlrd. dolerių). „Toyota“ pardavimų apimtys padidėjo 13,7 proc., iki 6,26 trln. jenų (63,45
mlrd. dolerių).

okiečių įmonė BMW atšaukia 176 tūkst.
2012-2014 m. automobilių visame pasaulyje dėl stabdymo sistemos defektų. Dėl aptikto defekto gali iš dalies sutrikti stabdžių stiprintuvo darbas. Anot BMW atstovo, tokiu atveju stabdžių sistema toliau funkcionuos, tačiau
vairuotojams teks daug smarkiau spausti stabdžio pedalą. Atšaukiami sedanai 320i, 328i,
320i xDrive, 328i xDrive (2012-2014 m.), 328i
xDrive Sports Wagon (2014 m.), 528i (20122013 m.) ir 528i xDrive, X1 sDrive28i (20132014 m.), X1 xDrive28i. Kompanija atšaukia
76 tūkst. automobilių Jungtinėse Valstijose,
apie 25 tūkst. - Kinijoje, per 9 tūkst. - Kanadoje, apie 7 tūkst. - Vokietijoje, apie 3 tūkst. - Meksikoje, likusieji - kitose pasaulio šalyse. Gegužę
BMW atšaukė 42 tūkst. 2002-2003 metais gamintų 3 serijos modelių. Vokiečių teigimu, dėl
nekokybiškai atlikto tiekėjų darbo priekyje sėdinčių keleivių oro pagalvių užtaisas gali užsidegti. Neatmetama ir užtaiso sprogimo
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EUROPOJE ATSIRANDA NAUJA KOMUNIKACIJOS TECHNOLOGIJA

Dabar kiekvienas ES namų ūkis gali naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu, kuris per palydovą tapo prieinamas visoje ES.
Palydovinis ryšys prieinamas visose 28 valstybėse: jį gali užsisakyti kiekvienas europietis, taip pat ir tie trys milijonai,
kuriems nepasiekiami fiksuotojo ir judriojo plačiajuosčio ryšio tinklai.

E

uropos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie
Kroes pasidžiaugė, kad pasiektas vienas iš pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų: „Mano šūkis – skaitmeninės technologijos visiems europiečiams. Ir
dabar tai jau tikrovė. Mums reikia nuveikti daugiau, kad
pagerėtų tinklai ir žmonių galimybės supanašėtų, tačiau
pati galimybė jau suteikta. Papildomą aprėptį užtikrinę
palydoviniu plačiajuosčiu ryšiu, pasiekėme 2013 m. tikslą – tas ryšys tapo pasiekiamas visiems. Tai didelis pasiekimas Europos piliečių labui.“
2012 m. pabaigoje prie bazinio fiksuotojo arba judriojo
plačiajuosčio ryšio prieigą turėjo 99,4 proc. ES namų ūkių
(kaimo vietovėse – 96,1 proc.). Tačiau nuošalėje buvo likę
0,6 proc., arba maždaug 3 milijonai asmenų, t. y. daug šei-

mų ir įmonių atokiose arba kaimo vietovėse, kur diegti fiksuotąjį arba judrųjį plačiajuostį ryšį sudėtingiau ir brangiau. N. Kroes sakė: „ES neteikia pirmenybės jokiai technologijai, tačiau gyvenantiesiems atokiausiose vietose palydovas suteikia puikią galimybę prisijungti prie interneto;
veikiausiai jis liks būtinas ir ateityje.“
Daugelis europiečių nežino galį pasinaudoti palydoviniu plačiajuosčiu ryšiu. Todėl Neelie Kroes atidarė Europos palydovų operatorių asociacijos (ESOA) sukurtą svetainę broadbandforall.eu, kurioje piliečiai gali neužtrukdami patikrinti, kaip jie gali naudotis palydoviniu plačiajuosčiu ryšiu.
Paslaugos europiečiams teikiamos 148 palydovais. Bazinis paketo kaina – nuo 10 EUR per mėnesį, 20 Mbps pa-

ketas – nuo 25 EUR per mėnesį, o
vidutinė palydovinės lėkštės kaina siekia 350 EUR (pigesnė, jei neužsakoma aukščiausios klasės paslaugų). N. Kroes taip pat įspėjo, kad
bazinio plačiajuosčio negana, nes
Europa taps išvystytos ryšių infrastruktūros žemynu tik plačiajuosčiam ryšiui tapus spartesniu: „Europai reikalingos žaibo greičio jungimosi galimybės. Negalime leisti,
kad kai kurioms įmonėms ir piliečiams tai būtų nepasiekiama. Bazinis plačiajuostis ryšys tapo tikrove,
todėl dabar nedelsiant reikia imtis
investicijų į naujus spartaus ryšio
tinklus. Prieiga prie patikimo spartesnio (30 Mbps ir 50 Mbps) plačiajuosčio ryšio labai svarbi Europos
ekonomikos plėtrai ir naujos kartos
skaitmeniniams produktams bei
paslaugoms, tokioms kaip televizija su ryšio galimybėmis (angl. „Connected Television“), e. sveikata, debesijos kompiuterija ir automobiliai su integruota interneto prieiga
(angl. „Connected Cars“).
Stiprindama
telekomunikacijų
bendrąją rinką Komisija priėmė

Žurnalo „Transportas“ prenumerata 2014 metams!
Čia rasite žinių, analitinių įžvalgų, nuomonių, naudingos informacijos.
Leidinys apie Lietuvos ir užsienio transporto rinkų pokyčius, apie Jus ir
Jūsų partnerius.
Kviečiame tapti žurnalo „Transportas“ skaitytojų klubo nariais.
Daugiau informacijos www.zurnalastransportas.lt
Sekmės darbuose ir malonaus skaitymo!

Laisvės pr. 5, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2481629
El. paštas transportas@tmc.lt, www.zurnalastransportas.lt
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LAIVAS BURĖ - NAUJOS KARTOS TRANSPORTAS

NEMATOMAS JAV SUPERLAIVAS

Jei naują dviratį išrasti pernelyg keblu, kodėl neišradus laivo, galinčio sukelti tikrą revoliuciją laivyboje? Norvegų inžinierius Terje Lade
būtent taip ir padarė: jo suprojektuotas milžiniškas krovininis laivas aerodinamines savo korpuso savybes naudoja kaip gigantišką burę.

B

T

oks inžinerinis sprendimas, pasak T. Lade, leidžia
sutaupyti iki 60 proc. kuro, kurį būtų sunaudojęs
tokį pat krovinį plukdantis įprastinis krovininis laivas.
„Project Vindskip“ pavadinto naujoviško laivo projekto autorius T. Lade tvirtina, kad pirmasis toks laivas bus
nuleistas į vandenį jau po 3 - 4 metų. Pasak inžinieriaus,
kai „Vindskip“ laivas plaukia kursu, kuris su vėjo kryptimi sudaro nedidelį kampą, laivo korpusas veikia kaip
burė. O kadangi burė naudojama veikiant įprastiniams
varikliams, toks laivas gali pasinaudoti ir vėjo, kuris atsiranda dėl padidėjusio plaukimo į priekį greičio, pranašumais. Tai reiškia, kad korpuso burė užtikrina trau-

ką net ir plaukiant prieš natūralų vėją. „Ji („Vindskip“
laivo burė) užtikrina teigiamą trauką laivo judėjimo
kryptimi daugiau nei 50 proc. viso plaukimo laiko išvis
nieko nedarant. Jums nereikia apie tai galvoti, tai vyksta savaime“, – aiškina T. Lade. Jis aiškina norėjęs korpuso dizainą suderinti su kompleksine oro sąlygų stebėjimo sistema ir automatinio laivo vedimo kompiuteriu,
kuris pateiktų kapitonui įvairių plaukimo maršrutų rinkinį priklausomai nuo to, ar jis nori paties greičiausio,
ar paties taupiausio plaukimo varianto.
Po to kompiuteris valdytų variklių apsukas priklausomai nuo vėjo greičio ir krypties, kad „Vindskip“ plauk-

tų pastoviu maždaug 18 mazgų greičiu. Tokiu greičiu
plaukia ir įprastiniai krovininiai laivai. Po „Vindskip“
modelio bandymų aerodiniame vamzdyje viename iš
D. Britanijos tyrimų centrų T. lade sakė, kad britų specialistai iš pradžių nusprendė, kad tai beprotiška idėja.
„Tačiau po tam tikrų skaičiavimų ir atidesnio nagrinėjimo, profesorius man pasakė, kad tai nepaprastai protingas sprendimas“, – sakė inžinierius. „Vindskip“ suprojektuotas taip, kad galetų plukdyti iki 7 000 automobilių, o tai atitinka įprasto krovininio laivo apkrovą.
Tačiau pagrindinis šio projekto tikslas – radikaliai sumažinti oro taršą komercinėje laivyboje.

atho (Meino valstija, JAV) „Bath Iron Works“ laivų statykloje į vandenį nuleistas JAV karinio jūrų
laivyno užsakymu pastatytas „Zumwalt“ klasės eskadrinis minininkas DDG-1000, kuriam suteiktas „USS
Zumwalt“ pavadinimas. Anksčiau sklandė gandai,
kad šis naujos kartos pats didžiausias ir galingiausias JAV karo laivas bus pabaigtas statyti tik kitų
metų pavasarį, tad JAV karo laivyno išplatintas pranešimas apie „USS Zumwalt“ nuleidimą nuo stapelių žiniasklaidai buvo visiškai netikėtas. „Tai pats didžiausias karo laivas, kada nors pastatytas šioje laivų
staykloje, ir pats didžiausias eskadrinis minininkas
Jungtinių Valstijų karo laivyne. Jo nuleidimas į vandenį neturėjo precedento dėl sudėtingumo ir apimties. Tačiau dėl labai kruopštaus planavimo ir atlikimo viskas pavyko labai sklandžiai“, - sakė „Zumwalt“
klasės karo laivų programos kuratorius, JAV karo laivyno kapitonas Jimas Downey. Pasak jo, planuojama, kad naujasis laivas kovinėms operacijoms bus
visiškai paruoštas iki 2016 m. pradžios.
Kadangi „USS Zumwalt“ galės generuoti iki 78 MW
galios elektros energiją, labai tikėtina, kad jis bus
naudojamas itin slaptos JAV karinio jūrų laivyno programos, pagal kurią kuriami elektromagnetiniai

