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INTERAKTYVUS LEIDINYS TRANSPORTO PROFESIONALAMS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ
DALIA GRYBAUSKAITĖ
„AKTYVESNĖ ES IŠORĖS PREKYBA
SU UŽSIENIO ŠALIMIS YRA
GALINGAS EKONOMIKOS AUGIMO
VARIKLIS, SKATINANTIS IR ES
KONKURENCINGUMĄ. BŪTINA PLĖTOTI
ABIPUSIŠKAI NAUDINGUS PREKYBOS
RYŠIUS SU ES STRATEGINĖMIS
PARTNERĖMIS. KONKURENCINGA
PREKYBA LIETUVAI, KAIP IR VISAI ES,
YRA YPAČ REIKALINGA. TARPTAUTINĖ
PREKYBA SVARBI MŪSŲ ŠALIAI, NES
PRIE EKONOMIKOS ATSIGAVIMO PO
SUNKMEČIO LABIAUSIAI PRISIDĖJO
BŪTENT EKSPORTAS.“

PASIEKTAS PASAULINĖS PREKYBOS SUSITARIMAS
Komercijos ministrai 2013 m.
gruodį patvirtino sutartį dėl tarptautinės prekybos, kurią gyrė
kaip istorinį postūmį Pasaulinės prekybos organizacijai (PPO).
Naujasis susitarimas toli gražu
neatitinka drąsios, tačiau tolimos
PPO vizijos panaikinti kliūtis prekybai visame pasaulyje; jos buvo
siekiama per jau 12 metų vykstančias Dohos plėtros derybas,
iki šiol neužsitikrinus konkrečių
rezultatų.

NEAIŠKIOS KEIČIAMOS TRANZITO TAISYKLĖS
Europos Komisijos vadovas Rusijos prezidentui pareiškė esąs susirūpinęs dėl
vienašališkai pakeistų automobiliais gabenamų krovinių tranzito taisyklių. EK
vadovas Jose Manuelis Barroso laiške Vladimirui Putinui išreiškė susirūpinimą dėl
nacionalinės Rusijos garantijų sistemos, kuri pradeda įsigalioti vietoj „TIR Carnet“.
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PASIEKTAS PASAULINĖS PREKYBOS SUSITARIMAS
Komercijos ministrai 2013 m. gruodį patvirtino sutartį dėl tarptautinės prekybos, kurią gyrė kaip istorinį postūmį Pasaulinės prekybos
organizacijai (PPO). Naujasis susitarimas toli gražu neatitinka drąsios, tačiau tolimos PPO vizijos panaikinti kliūtis prekybai visame
pasaulyje; jos buvo siekiama per jau 12 metų vykstančias Dohos plėtros derybas, iki šiol neužsitikrinus konkrečių rezultatų.

V

is dėlto Indonezijos kurortinėje Balio saloje
pasirašyta sutartis yra pirmoji pasaulinė sutartis, priimta šios organizacijos nuo jos įkūrimo
1995 m. „Pirmąkart per mūsų istoriją PPO iš tikrųjų pasiekė rezultatų“, – per uždarymo ceremoniją
sakė išsekęs, tačiau patenkintas PPO generalinis

direktorius Roberto Azevedo.
Pagal minėtą sutartį PPO narės įsipareigoja skatinti prekybą, paprastindamos muitinės procedūras. Per šį susitikimą Jemenas oficialiai paskelbtas
160-uoju organizacijos nariu. Dabar Jemeno parlamentas turės per šešis mėnesius ratifikuoti sto-

jimo dokumentų paketą. Vašingtone įsikūręs Petersono tarptautinės ekonomikos institutas anksčiau šiais metais paskelbtoje ataskaitoje nurodė,
kad PPO sutartyje numatomos priemonės gali
suteikti 1 trln. JAV dolerių vertės postūmį ekonomikos plėtrai ir padėti sukurti 21 mln. darbo vietų, jeigu bus tinkamai įgyvendinamos. Ataskaitoje nenurodoma, kaip buvo apskaičiuoti šie rodikliai. Tačiau PPO pareigūnai pripažino, kad kol kas
nėra aišku, kiek veiksmingai bus įgyvendinamos
minėtos priemonės, ypač besivystančiose šalyse.
Pasak analitikų, itin įtemptos derybos Balyje rodo,
kaip šiai organizacijai gali būti sunku pasiekti realią pažangą Dohos derybose, pradėtose Katare
2001 m. Nesėkmė Balyje „būtų sudavusi didžiulį smūgį institucijos prestižui“, sakė tarptautinės
prekybos ekspertas Simonas Evenettas iš Sankt
Galeno universiteto Šveicarijoje. „Tačiau Balis atskleidė, kokios sudėtingos būna derybos tarp didelių prekiaujančių šalių dėl svarbių komercijos
klausimų, ir nėra jokių ženklų, jog ateityje bus
lengviau“, – sakė jis. Naujoji sutartis priimta po ilgiau nei keturias dienas vykusių įtemptų derybų.
Indonezijos prekybos ministras Gita Wirjawanas, pirmininkavęs deryboms, šį susitarimą vadina istoriniu. Didžiosios Britanijos premjeras Davidas Cameronas pareiškė, kad naujoji sutartis
„taps gelbėjimosi ratu neturtingiausiems pasaulio žmonėms“, nes mažins kliūtis prekybai. Pasak

R. Azevedo, šis susitarimas taps svarbiu simboliu per derybas Dohoje. „Sprendimai, kuriuos priėmėme čia, yra svarbus laiptelis į Dohos derybų
baigimą“, – pažymėjo jis, pridūręs, kad PPO turėtų greitai imtis planuoti Dohos derybų atgaivinimo programą. Dohos plėtros derybose siekiama pašalinti kliūtis komercijai ir nustatyti įpareigojantį tarptautinį prekybos taisyklių protokolą,
kuris būtų sąžiningas tiek turtingoms, tiek skurdžioms šalims.
Tačiau tas pastangas žlugdė PPO narių protekcionistiniai ginčai. Derybos Balyje kelis kartus vos
nežlugo dėl įvairių nesutarimų. Indija, kuri siekia
kaupti grūdų atsargas ir subsidijuoti jų auginimą,
kad pamaitintų milijonus savo neturtingų piliečių, reikalavo, kad šioms priemonėms būtų neribotam laikui suteikta apsauga nuo PPO keliamų
iššūkių. Jungtinės Valstijos, irgi teikiančios didelę
paramą savo žemės ūkiui, bei kitos šalys sako, jog
Indijos grūdų politika gali pažeisti PPO apribojimus subsidijoms. Vėliau išaiškėjo kita didelė kliūtis, kai keturios Lotynų Amerikos šalys nesutiko,
kad iš sutarties teksto būtų pašalintos užuominos
apie JAV vykdomą Kubos ekonominį embargą.
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NEAIŠKIOS KEIČIAMOS TRANZITO TAISYKLĖS
Europos Komisijos vadovas Rusijos prezidentui pareiškė esąs susirūpinęs dėl vienašališkai pakeistų automobiliais gabenamų krovinių tranzito
taisyklių. EK vadovas Jose Manuelis Barroso laiške Vladimirui Putinui išreiškė susirūpinimą dėl nacionalinės Rusijos garantijų sistemos, kuri
pradeda įsigalioti vietoj „TIR Carnet“, ypač jeigu naujoji sistema pakenktų Europos Sąjungos ir Rusijos ekonominiams santykiams.

A

not šaltinių, EK prezidentas Rusijos vadovui priminė, kad naujosios taisyklės turėtų atitikti ES
ir Rusijos įsipareigojimus, priimtus G20 susitikime
Sankt Peterburge, ir palengvinti tarptautinę prekybą. Nuo 2013 m. lapkričio 12 d. naujoji Rusijos garantijų sistema vežėjams įsigaliojo centrinėje Rusijoje aplink Maskvą, o nuo lapkričio 19 d. ji turėtų įsigalioti pasienyje su Latvija bei Estija. Nuo 2013 m.

gruodžio 1 d. sistema ims galioti visoje Rusijoje, taip
pat ir Karaliaučiaus srityje.
Tačiau pasak šalies valdžios, Lietuva nėra gavusi jokių Rusijos ar Europos Sąjungos pasiūlymų dėl Rusijos keleivių ir krovinių tranzito geležinkeliais į Karaliaučiaus sritį. „Lietuvos užsienio reikalų ministerija nei iš Rusijos Federacijos, nei iš Europos Sąjungos
oficialių institucijų nėra gavusi ir nesvarsto jokių pa-

siūlymų dėl galiojančios Specialiosios tranzito schemos funkcionavimo tvarkos keitimo“, – teigiama
URM komentare. Lietuvos diplomatai tvirtina, kad
gerai veikia ir jau 20 metų egzistuojančios taisyklės
ir procedūros dėl karinio tranzito. Kylantys klausimai, anot URM, būna techninio pobūdžio, ir jie greitai išsprendžiami atsakingų tarnybų lygiu. „Tuo pačiu stebime tendenciją, kad bendras karinio tranzito
srautas mažėja“, – sako URM. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva
laukia konstruktyvių Vilniaus pasiūlymų dėl netrikdomo Rusijos krovinių ir keleivių tranzito Lietuvos
geležinkeliais į Karaliaučiaus sritį.
„Derybos dėl netrikdomo tranzito į Kaliningrado sritį ir atgal vyksta jau daug metų. Susitarėme dėl kai
kurių supaprastinimų, tačiau norime, kad šis tranzitas taptų dar patogesnis, juolab kad kalbama apie
tranzitą nesustojant“, – per Vyriausybės posėdį sakė
diplomatijos vadovas. Pasak S. Lavrovo, Lietuva vengia daryti papildomų nuolaidų dėl „saugumo priežasčių“. „Kyla kai kurių techninių problemų, įskaitant susijusias su traukinio greičiu, kuris užtikrintų,
kad nepageidaujami potencialūs pažeidėjai iššoks
(iš traukinio) ir pasislėps kur nors Lietuvos miškuose“, – pažymėjo S. Lavrovas. Specialioji (Kaliningrado) tranzito schema, užtikrinanti supaprastintą Rusijos Federacijos piliečių tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją į Karaliaučių, veikia nuo 2003 m.
liepos 1 d.

DRAUDIMŲ MARATONAS
TĘSIASI

P

radėjo galioti Estijai Rusijos taikomas pieno produktų eksporto draudimas. Jis verčia
keisti šiuo metu galiojančią patikros sistemą ir
net atlikti pakeitimus gamybos patalpose. Rusijos veterinarijos ir fitosanitarijos tarnyba „Rosselchoznadzor“ nurodo, kad veterinarinius Muitų sąjungoje taikomus reikalavimus būtina išversti ir į estų kalbą – šiuos turi suprasti visi įmonių darbininkai. Be to, šalyje privalės būti atlikti
papildomi tyrimai, kurių metu bus siekiama nustatyti, ar pieno produktuose nėra tam tikrų medžiagų. Ši nuostatų dalis skiriasi nuo šiuo metu
Europos Sąjungoje taikomų taisyklių.
Pieno produktus gaminančios bendrovės patvirtino, kad dauguma Rusijos reikalavimų
buvo įvykdyti iš karto po to, kai įsigaliojo importo draudimas. „Biurokratinės ir diplomatinės procedūros gali užtrukti iki trijų mėnesių,
tačiau jau nuo 2014 m. balandžio – gegužės
mėnesių reikalai gali pagerėti“, – žurnalistams
sakė vykdomasis bendrovės „Estover Hannes
Prits“ direktorius.
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LIETUVIAI MASKVOJE STATYS IR VALDYS NAUJĄ ORO UOSTĄ
Konkursą statyti naują tarptautinį oro uostą Maskvoje laimėjo Lietuvoje registruota bendrovė „Avia Solutions Group“.
Jį planuojama įkurti vietoje esančio aerodromo. Apie tai paskelbė naujo oro uosto statybas organizuojanti bendrovė.

L

ietuvos bendrovės konkurentu buvo įmonė „Aeroport Tolmačevo“, tačiau ji nesurinko pakankamai balsų. Lietuvos bendrovė ketina per penkerius metus investuoti į dabartinio aerodromo plėtrą apie 10 mlrd. rublių
(beveik 80 mln. litų) ir kontroliuos iki 75 proc. įmonės akcijų. Rusijos pramonės milžinė „Rostec“ į bendrą projektą
investuos įnešdama jai priklausantį aerodromo „Ramenskoe“ teritorijoje turimą nekilnojamą turtą ir žemės sklypą.
Per septynerius metus bendros investicijos į naujo Maskvos oro uosto vystymą viršys 600 mln. litų. Planuojama,
kad oro uosto projektas bus įgyvendinamas trimis etapais
2014–2019 m.
Per šį laikotarpį planuojama pastatyti apie 240 tūkst. kv.
m infrastruktūros, sukurti daugiau nei 10 tūkst. darbo vietų ir aptarnauti daugiau nei 20 mln. keleivių. Naujas oro
uostas darbą turėtų pradėti 2015 m. ir taikysis į pigių skrydžių bendroves. Jas turėtų aptarnauti „Avia Solutions“
bendrovė „Baltic Ground Service“. „Avia Solutions Group“

– buvusi „flyLAL Group Services“. Jai priklausė skrydžių
bendrovė „flyLAL Lithuanian airlines“, kuriai bankroto byla
buvo iškelta 2009 m., tais metais bendrovė nutraukė skrydžius. Vėliau pavadinimus keitė ir kitos grupės bendrovės,
atsisakydamos santrumpos „flyLAL“.
Pavadinimai, anot rinkodaros specialistų, buvo keičiami siekiant pabėgti nuo besidriekiančio praeities šleifo ir
asociacijų su bankrotu. Valstybinė įmonė „Lietuvos avialinijos“ buvo privatizuota 2005 m., vėliau įmonės veikla išskaidyta pagal veiklos sritis, turtas atskirtas, o visas įmones vienijo „flyLAL Group Services“. Grupė vienijo orlaivių
remonto ir techninės priežiūros įmonę „Flylal technics“,
vėliau pervadintą į „FL Technics“, kelionių agentūrą „BPC
Travel“, aviacijos specialistų mokymo įmonę „FlyLAL Training Centre“, pakeitusią pavadinimą į „Baltic Aviation Academy“.
Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2012 m. balandžio
duomenimis, „Avia Solutions Group“ akcininkais buvo Vil-

niuje registruota bendrovė „Indeco: Investment and Development“ (21,94 proc.), Kipre registruota įmonė „ZIA Valda Cyprus“
(32,91 proc.). Eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo protokole nurodyta, kad daugiausiai akcijų – 45,15 proc. – valdo Lenkija,
nenurodant daugiau duomenų.
Šiemet skelbta apie parduodamą paskutinį bankrutavusios „flyLAL“ turtą, kurio kainos siekė nuo
1 lito. Skelbta, jog „flyLAL“ byloje
įtariamiesiems atstovauja buvę
įtakingi prokurorai. Tuo metu buvęs „flyLAL“ akcininkas Gediminas
Žiemelis buvo Maskvoje.
Šiuo metu aerodromas „Ramenskoe“, taip pat vadinamas „Žukovskiu“, turi 2 nusileidimo takus, vienas kurių yra ilgiausiais Europoje
ir siekia 5,4 km. Tam, kad dabartinis aerodromas būtų transformuotas į visavertį tarptautinį oro
uostą, reikia pastatyti keleivius
aptarnaujantį kompleksą ir įkurti
reikiamas tarnybas, todėl pirmojo etapo metu bus suprojektuotas ir pastatytas pirmasis 7000 kv.
m. ploto keleivinis terminalas,

LIETUVOS TRANSPORTO
IR LOGISTIKOS KLASTERIS

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

www.klasteris.eu
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DAUGĖS INVESTICIJŲ Į GELEŽINKELIUS

G

myn, paskatinsiantis inovacijas, dėl kurių sumažės
geležinkelių paslaugų sąnaudos, padidės traukinių
talpa, o klientams bus teikiamos patikimesnės reguliarios geležinkelių paslaugos.“
Už mokslinius tyrimus atsakinga Komisijos narė
Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šiomis investicijomis, kurias sudaro viešasis ir privatusis geležinkelių sektoriaus finansavimas, pramonės įmonės bus
paskatintos kurti strategines technologijas ir ieškoti sprendimų, kaip padidinti Europos įmonių konkurencingumą, kad Europa išliktų pasaulinės geležinkelių rinkos lydere. Tai puikus ES biudžeto sverto
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eležinkeliai yra vienas veiksmingiausių ir mažiausiai klimatui kenkiančių vežimo būdų, tačiau šiuo metu jais kasmet vežama tik apie 10 proc.
Europos krovinių ir 6 proc. keleivių. Už transportą
atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas teigė: „Norint, kad Europos geležinkeliais naudotųsi daugiau keleivių ir būtų gabenama daugiau krovinių, reikia, kad teikiamos paslaugos būtų geresnės ir patrauklesnės didesniam
skaičiui klientų. Kad taip nutiktų, geležinkelių sektoriuje turi būti diegiamos inovacijos. Ši viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė – svarbus žingsnis pir-

poveikio augimui ir darbo vietų kūrimui įrodymas.“
„Shift2Rail“ – plataus užmojo viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, pagal kurią
septynerius metus bus vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų darbo programa, siekiant
geresnių geležinkelių paslaugų Europoje. Įgyvendindama „Shift2Rail“ Komisija 2014–
2020 m. mokslinių tyrimų ir
inovacijų geležinkelių sektoriuje finansavimą padidins daugiau negu tris kartus (iki 450
mln. eurų), palyginti su ankstesniam laikotarpiui skirtais
155 mln. eurų.
„Shift2Rail“ siekiama: iki 50
proc. sumažinti geležinkelių
transporto gyvavimo ciklo (t. y.
infrastruktūros ir riedmenų kūrimo, veikimo, priežiūros ir atnaujinimo) sąnaudas, iki 100
proc. padidinti traukinių talpą
ir iki 50 proc. padidinti skirtingų geležinkelių rinkos segmentų patikimumą.

Customs Warehouses and Forwarding
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Europos Komisija patvirtino naują viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę „Shift2Rail“ – ją vykdant į mokslinius
tyrimus ir inovacijas bus investuota beveik 1 mlrd. eurų, kad Europos geležinkeliais keliautų daugiau keleivių ir būtų
gabenama daugiau krovinių.

Major freight flows is between:
Eastern (railway transport) and Western (roads transport) countries.
Savanoriu av. 182-A, Vilnius, Lithuania, tel. +370 5 232 2277, e-mail: info@armo.lt, www.armo.lt
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LIETUVOJE SUMAŽĖJO UŽSIENIO INVESTICIJŲ
2013 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje buvo 479,2 mln. litų mažesnės negu 2013
m. antrojo ketvirčio pabaigoje, tačiau net 1,1 mlrd. litų didesnės negu 2012 m. rugsėjo 30 d., – skelbia Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos
departamentas.

A

tkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2013 m.
trečiojo ketvirčio tiesiogines investicijas, buvo
patikslinti 2013 m. pirmojo ir antrojo ketvirčių tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis.
Per trečiąjį ketvirtį daugiausia buvo investuota į apdirbamąją gamybą (417,8 mln. litų), finansų ir drau-

dimo veiklą (237 mln. litų) bei didmeninę ir mažmeninę prekybą (147,2 mln. litų), o labiausiai mažėjo
investicijos į elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklą (-31,1 mln. litų). 2013 m. rugsėjo
30 d. duomenimis, Lietuvoje daugiausia yra investavę šių šalių investuotojai: Švedijos – 10 mlrd. litų
(23,7 proc.), Lenkijos – 4,7 mlrd. litų (11,3 proc.), Vo-

kietijos – 4,3 mlrd. litų (10,2 proc.), Nyderlandų – 3,6
mlrd. litų (8,5 proc.) ir Norvegijos – 2,6 mlrd. litų (6,2
proc. visų TUI). Sukauptosios TUI Lietuvoje iš 28 ES
valstybių narių sudarė 34,6 mlrd. litų (82,5 proc.), iš
NVS šalių – 1,9 mlrd. litų (4,5 proc. visų TUI). 2013 m.
rugsėjo 30 d. duomenimis, daugiausia investuota į
finansinę ir draudimo veiklą – 23,5 proc., apdirbamąją gamybą – 23,4, nekilnojamojo turto operacijų veiklą – 12,4, didmeninę ir mažmeninę prekybą –
10,9, informacijos ir ryšių veiklą – 9,7 proc. visų TUI.
Iš apdirbamosios gamybos daugiausia investuota į
rafinuotų naftos produktų bei chemikalų ir chemijos produktų gamybą – 5,1 mlrd. litų (51,5 proc. visų
apdirbamosios gamybos TUI), ir maisto produktų,
gėrimų ir tabako gaminių gamybą – 947,8 mln. litų
(9,7 proc.).
Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas į užsienį
2013 m. trečiąjį ketvirtį buvo neigiamas (-9,6 mln.
litų). Šį mažėjimą lėmė 182 mln. litų augę priešpriešinės kito kapitalo investicijos (augo Lietuvos investuotojų skoliniai įsipareigojimai tiesioginio investavimo įmonėms). 2013 m. antrąjį ketvirtį TI srautas į
užsienį sudarė 67,5 mln., o 2012 m. trečiąjį ketvirtį buvo 92,8 mln. litų. 2013 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos investuotojai daugiausia investavo Latvijoje
(87,6 mln. litų), Nyderlanduose (37,3 mln. litų) ir Estijoje (27,6 mln. litų). Sparčiausiai investicijos mažėjo Liuksemburge (-187,8 mln. litų) ir Rusijoje (-21,2
mln. litų).

KINIJOS PREKYBOS
APIMTYS ŠOKA Į VIRŠŲ

T

arptautinės Kinijos prekybos apimtys 2013
m. išaugo 7,6 proc. ir pirmą kartą istorijoje viršijo 4 trln. dolerių ribą. Rodiklis šiuo metu
siekia 4,16 trln. dolerių, perduoda CBS, remdamasi oficialiais šalies duomenimis. Eksporto ir importo duomenys dar nepaskelbti, bet
prognozuojama, kad Kinijai pernai pavyko aplenkti Jungtines Valstijas.
Pernai Kinijos užsienio prekybos perteklius
padidėjo 12,8 proc., iki 259 mlrd. JAV dolerių.
Didžiausios Kinijos prekybos partnerės 2013
m. buvo Europos Sąjunga, JAV, Azijos šalys,
taip pat Honkongas ir Japonija. Pekinas drąsiai
naudodamasis paskolomis ir investicijomis
sau atveria daug naujų rinkų. Kinija pastaruoju metu vis daugiau investuoja į Afrikos šalių
ekonomiką, iš ten atsiveža nemažai pramonei
reikalingos žemės ūkio produkcijos ir žaliavos.
Eksporto iš Afrikos šalių apimtys Kinijoje išaugo nuo 5,6 mlrd. dolerių 2001 m. iki 93,2 mlrd.
dolerių 2011-aisiais.
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JAV NESUSITVARKO SU VIDINĖMIS PROBLEMOMIS
JAV prezidentas Barackas Obama penktadienį per metų pabaigos konferenciją nesureikšmino savo populiarumo sumažėjimo,
pripažindamas, kad jo administracija „susimovė“ paleisdama vieną sveikatos sistemos reformos programą, tačiau tikindamas, kad
ateinančiais metais šalis gali „nuveikti labai gerų darbų“.

P

asak B. Obamos, tie paviešinimai smogė kai kurių amerikiečių pasitikėjimui, priversdami žmones nerimauti, jog jų privatumas nebėra saugus. Šalies vadovas tikino, kad NSA veikla niekaip nesikerta su JAV įstatymais, tačiau užsiminė, kad agentūros

programas gali tekti pakeisti, siekiant atkurti piliečių pasitikėjimą Vyriausybės saugumo operacijomis.
Viena iš reformų galėtų tapti atsisakymas saugoti penkerius metus Vyriausybės surinktus duome-

nis apie pokalbius telefonu, taip pat perduoti pareigą saugoti tuos duomenis telekomunikacijų bendrovėms. „Tikiu, kad NSA neužsiima vidaus sekimu
arba šniukštinėjimu“, – sakė B. Obama, tačiau pridūrė, kad „mums gali tekti dar labiau tai patobulinti, kad suteiktume žmonėms didesnį pasitikėjimą“.
Prezidentas nekomentavo vieno federalinio teisėjo
paskelbtą nutartį, kad kai kuri NSA veikla tikriausiai
kertasi su JAV konstitucija.
Ir nors JAV prezidentas tikino, kad 2014-ieji metai gali tapti Amerikos proveržio laikotarpiu, realybė kalba ką kitą. Jungtinės Valstijos iki kovo pradžios pristigs lėšų savo finansiniams įsipareigojimams vykdyti, jeigu Kongresas nepadidins valstybės skolinimosi ribos. JAV parlamentas spalį pratęsė
federalinės vyriausybės įgaliojimus skolintis iki vasario 7 dienos, baiminantis, kad didžiausia pasaulyje ekonomika gali tapti nemokia. Kai tas pratęsimas baigsis vasario 7 dieną, Jungtinėms Valstijoms
vėl iškils skolinimosi ribos problema. Iždo departamentas šiuo metu laikosi nuomonės, kad panaudojus tas priemones galima pratęsti šalies skolinimosi įgaliojimus tik iki 2014-ųjų vasario pabaigos arba
kovo pradžios. Iždo departamento nepaprastosios
priemonės negalėtų būti vykdomos ilgesnį laikotarpį – daugiausiai dėl to, kad Vyriausybė numato dideles išlaidas vasarį ir kovą, kai bus grąžinamos mokesčių permokos.

NAUJAS EKONOMINIS
POTENCIALAS AFRIKOJE

P

ietų Afrikos Respublika (PAR) gali prarasti didžiausios Sacharos regiono ekonomikos titulą. Nigerija ketina paskelbti peržiūrėtus
BVP rodiklius, kurie pirmą kartą sudaromi remiantis naujausia metodologija. Ekspertai tikisi, kad skaičiai parodys, jog šalies ekonomika
net 40 proc. didesnė nei manyta iki šiol. Pastaruosius metus Nigerijos valstybės tarnautojai
klajojo po šalį, siekdami surinkti statistiką ir įtikinti vietinį verslą viešinti finansinius duomenis. Į naująjį šalies BVP pirmą kartą bus įtraukti tokie sektoriai kaip telekomunikacijos ir ant
mielių auganti šalies kino filmų industrija, jau
spėjusi gauti etiketę „Nolyvudas“.
Išsivysčiusios šalys BVP skaičiavimo metodiką atnaujina vidutiniškai kas penkerius metus,
taip siekdamos, kad pokyčiai ekonomikoje atitinkamai atsispindėtų ir rodikliuose. Tuo tarpu Afrikos valstybės tik neseniai pradėjo
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KAZACHSTANO PARADOKSAI
Iš esmės svarbiausias veiksnys, komplikuojantis Kazachstano sėkmę, yra vis gilėjantis atotrūkis tarp miesto ir kaimo
vietovių, ypač vakarinėje dalyje. Nors šalies valdžia nenori su tuo sutikti, net ji 2011 m. turėjo pripažinti, kad „kaimo
skurdo lygis yra didelis – triskart didesnis už skurdą miestuose“.

K

aip parodė 2012 m. „Freedom House“ ataskaita
apie Kazachstaną, naftingų Atyrau ir Mangyštau regionų padėtis ypač sunki: žmonių, gyvenančių už skurdo ribos, skaičius juose vienas didžiausių
šalyje (22,6 proc. Mangyštau srityje ir 10 proc. Atyrau srityje, o kitų sričių vidurkis yra 8,2 proc.). Maža
to, maisto ir gyvenamųjų patalpų kainos ten yra
aukščiausios visame Kazachstane.
Akivaizdus atotrūkis tarp miesto ir kaimo yra seniai
žinoma šalies problema, bet apie ją retai kalbama
pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. Apskritai ji
yra daugiau ar mažiau būdinga visoms Centrinės
Azijos valstybėms, kuriose klaninė politika dažnai

lėmė preferencinį požiūrį į vienus regionus ir diskriminacinį požiūrį į kitus. Tačiau Kazachstano paradoksas tas, kad skurdžiausiai gyvena naftingos vakarinės jo teritorijos, kurios sukuria didžiausią BVP
vienam gyventojui ir sudaro didžiąją dalį šalies BVP.
Tai verčia suabejoti visa N. Nazarbajevo politinio
projekto logika. Situacija panaši (nors mastelis ir kitas), pavyzdžiui, į kitų „naftos prakeiktų“ regionų, tokių kaip Nigerio delta, kur naftingų rajonų bendruomenės žiūri į centrinę valdžią labiau kaip į atimančią jų išteklius išnaudotoją nei kaip į ekonominio
klestėjimo garantą. Todėl neabejotina, kad nepasitenkinimas, jeigu prasiveržtų, gali destabilizuoti Ka-

zachstano „stebuklą“ ir neigiamai paveikti užsienio investuotojų interesus Mangyštau ir Atyrau srityse.
Kazachstano ekonominio ir politinio elito tarpe yra plačiai paplitusi korupcija ir protekcija. Tai tikriausiai vienas ryškiausių šiuolaikinio Kazachstano prieštaravimų: viena vertus, vadovybė
sutinka, kad būtina diversifikuoti ir modernizuoti ekonomiką,
plėtojant privatų verslą ir tautos
verslumo įgūdžius; kita vertus,
susidaro įspūdis, kad ji nenori
atsisakyti senų korupcinės praktikos, grobstymo tradicijų ir patronato, neleidžiančių ekonomikai kvėpuoti ir užkertančių kelią
talentingiems žmonėms be politinių ryšių visapusiškai realizuoti
savo verslumo potencialą.
Deja, ši problema neturi paprasto sprendimo: kaip ir visoje Centrinėje Azijoje, korupcija
ir protekcija Kazachstane yra labai aiškios politinės logikos atspindys ir glaudžiai siejasi su

Penkeri metai kartu su jumis!
www.zurnalastransportas.lt
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KLAIPĖDOS UOSTO KROVOS RODIKLIAI KRITO

2013 m. sausį – gruodį Klaipėdos uoste krauta 33,32 mln. t jūrinių krovinių. Nors tai -5,4 proc. (arba -1,92 mln. t) mažiau nei 2012 m.,
ilgalaikės krovos tendencijos rodo augimą – šis krovos rezultatas trečiasis Klaipėdos uosto istorijoje.
rodikliams: uždarius Ukrainos Lisičansko gamyklą, minėta įmonė pradėjo į Ukrainą vežti daugiau benzino ir dyzelino geležinkeliu. Pasikeitus
logistikos grandinei, sumažėjo bendrovės „Orlen
Lietuva“ krova jūriniu keliu per „Klaipėdos naftos“
produktų terminalus.

Klaipėdos uosto krovos kitimas 2012-2013 m.
BENDRA KROVA
KONTEINERIAI
TRĄŠOS
NAFTOS PRODUKTAI
RO-RO

2012 M.
35,24 mln. t
381 278 TEU
4,36 mln. t
9,73 mln. t
8,26 mln. t
264 448 vnt.
4,84 mln. t

2013 M.
33,32 mln. t
402 211 TEU
4,56 mln. t
8,52 mln. t
7,07 mln. t
260 941 vnt.
4,60 mln. t

POKYTIS, PROC.
-5,4
5,5
4,6
-12,4
-14,4
-1,3
-4,9

N

aftos produktai sudaro 21,2 proc. bendros Klaipėdos uoste kraunamų krovinių krovos. Šiais
metais minėtų produktų perkrauta 7,07 mln. t, t. y.
-14,4 proc. arba -1,19 mln. t mažiau nei praėjusiais
2012 m.:
• Rusijos naftos produktų eksportas nuslūgo visuose Baltijos šalių uostuose dėl Rusijos suinteresuotumo naftos produktus krauti nacionaliniuose uostuose (ypač Ust Lugos uosto terminaluose);

• Rusijai sumažinus naftos tiekimą Mozyrio (Baltarusija) gamyklai, pastaroji sumažino gamybos
apimtį, todėl sumažėjo mazuto krova ir per Klaipėdos uostą;
• Pasaulinėje naftos produktų rinkoje krito perdirbamos naftos pelningumas – tai sumažino bendrovės „Orlen Lietuva“ perdirbamos naftos apimtį ir tuo pačiu eksportą per Klaipėdos uostą;
• Sumažėjusi „Orlen Lietuvos“ gamybos apimtis
taip pat turėjo neigiamą įtaką Klaipėdos uosto

2013 m. sausį – gruodį Klaipėdos uoste krauta 8,52
mln. t trąšų. Persiskirstymas pardavimų rinkoje tarp
„Belaruskalij“ ir „Uralkalij“ lėmė kritusią baltarusiškų trąšų krovą – šių metų trąšų krova nuo praėjusių atsilieka -12,4 proc. arba -1,21 mln. t. Nors ir sumažėjęs, minėtas krovinys uoste išlieka gausiausias
– trąšos sudaro 25,6 proc. bendros krovinių apyvartos. Dėl nuosaikiai augančios Lietuvos ir kaimyninių
valstybių ekonomikos konteinerių krova, sudaranti 13,7 proc. bendros uosto krovos, šiais metais stabiliai didėjo: krauta 4,56 mln. t, t. y. +4,6 proc. daugiau nei 2012 m. Palyginti su kaimyniniais Baltijos
šalių uostais, Klaipėdos uostas – konteinerių krovos
lyderis.
Remiantis bendrovės „Ernst & Young“ duomenimis,
1 tona krovinių, perkrautų per Klaipėdos uostą, valstybės biudžetui užtikrina 11,23 litų pajamų. Įvertinus 2013 m. krovos rezultatą, galima teigti, kad krovinių, perkrautų Klaipėdos jūrų uoste, srautas sudarė prielaidas valdžios sektoriui (valstybės, savivaldybių, „Sodros“ biudžetams) per įvairius mokesčius
gauti 374,2 mln. litų pajamų.

PRASTOS PROGNOZĖS
VEŽĖJAMS

T

arptautinė kelių transporto sąjunga IRU įvertino 63 valstybių kelių transporto srautus, kurie
parodė, kad 2013 m. 0,4 proc. padidėjo kelių transportu pervežtų krovinių tonų kiekis. IRU taip pat
pateikė savo prognozes šiems metams. Nors transporto sektorių sukrėtusi krizė jau pasibaigusi, rezultatai nėra itin džiuginantys. Prognozuojama,
kad transporto srautai ir toliau nežymiai didės. Europoje pradeda gerėti ekonominė situacija ir artimiausioje ateityje tai turėtų tęstis. Europos Sąjungai prognozuojamas 1,3 proc. transporto srautų
augimas 2014 m.
Tiesa, praėjusiais metais geresnius augimo rezultatus parodžiusios BRIC (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) ir TRACECA (Armėnija, Azerbaidžanas, Bulgarija, Gruzija, Kirgizija, Moldova, Rumunija, Tadžikistanas, Turkija, Ukraina, Uzbekistanas) šalys toliau
turėtų lenkti vakarų Europos vežėjus ir šiemet. Šių
šalių geresnį rezultatą galima paaiškinti tuo, kad
jos sistemingai gerina transporto srautų pralaidumą pasienyje bei investuoja į tinkamą infrastruktūrą. Jų neišnaudotas transporto srautų skatinimo
potencialas yra gerokai didesnis už Europos.
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ES TRŪKSTA PAŽANGOS JŪRŲ TRANSPORTO SAUGUME
Kaip teigiama Europos Komisijos ataskaitoje dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi, kai kurioms ES valstybėms
narėms kyla sunkumų vykdyti įsipareigojimus ratifikuoti tarptautines jūrų konvencijas.

P

irmininko pavaduotojas ir už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas pasakė:
„Džiaugiuosi, kad dauguma pakrantės valstybių narių deramai vykdo savo kaip vėliavos valstybių pareigas. Tačiau
labai svarbu užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė, būdama vėliavos valstybė, mūsų jūrininkų labui ratifikuotų ir
taikytų bendrus gyvenimo ir darbo laive sąlygų standartus, nustatytus 2006 m. tarptautinėje Konvencijoje dėl
darbo jūrų laivyboje, juo labiau kad socialiniai partneriai
dėl jų susitarė Europos lygiu ir jie neseniai buvo perkelti į ES teisę.“
Taikant galiojančias ES taisykles skatinama saugi laivyba ir keliami dideli reikalavimai ES vėliavos valstybėms

– reikalaujama, kad būtų atliktas nepriklausomas jų jūrų
administravimo vertinimas, būtų sukurta ir įdiegta sertifikuota veiklos kokybės vadybos sistema. To nėra padariusios Portugalija, Arija ir išėjimo į jūrą neturinčios vėliavos
valstybės, išskyrus Liuksemburgą. Nors daugelis ES vėliavos valstybių padarė nemenką pažangą, pilkajame vėliavos valstybių sąraše išlieka Bulgarija ir Slovakija, nes nemažai jų laivų buvo sulaikyta, tikrintuose uoste prisišvartavusiuose laivuose nustatyta nemažai trūkumų. Su šių
šalių vėliavomis plaukiojantys laivai kol kas nepriskiriami nedidelės rizikos kategorijai (baltajam sąrašui), tad turi
būti tikrinami dažniau. Valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų ratifikuota Konvencija dėl darbo

jūrų laivyboje, kurioje nustatytos
jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygos, ir kad būtų taikomos neseniai
priimtos ES taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad šios konvencijos būtų
laikomasi ir kad ji būtų vykdoma.
Pagal galiojančius ES teisės aktus, kuriais reglamentuojamas vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis, valstybės narės privalo
naudotis Tarptautinės jūrų organizacijos 2006 m. sudaryta savanoriško audito, atliekamo kitos vėliavos valstybės ekspertų, sistema.
Iki šiol tokio audito nėra atlikusios
Portugalija ir kelios išėjimo į jūrą
neturinčios ES vėliavos valstybės
– Austrija, Čekija, Vengrija ir Slovakija. Iki 2012 m. birželio 17 d. taip
pat turėjo būti įdiegta sertifikuota kokybės vadybos sistema – tai
dar viena nepriklausoma ES vėliavos valstybių sistemų ir procedūrų kokybės tikrinimo sistema. Portugalija ir Airija bei ES išėjimo į jūrą
neturinčios vėliavos valstybės Austrija, Čekija, Vengrija ir Slovakija šio
proceso dar nėra pradėjusios, o kitos keturios ES vėliavos valstybės
– Kipras, Malta, Nyderlandai ir
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EUROPOS DUJŲ KARAS

Rusijos dujų milžinės „Gazprom“ projektas – dujotiekis „Pietų srautas“ – susidūrė su rimtomis teisinėmis problemomis:
Europos Komisijos (EK) teigimu, visi iki šiol pasirašyti susitarimai su Europos Sąjungos (ES) šalimis, kurių teritorija
turėtų driektis naujasis dujotiekis, prieštarauja ES teisės normoms, o tiksliau – Trečiojo energetikos paketo
nuostatoms, kurios draudžia tai pačiai kompanijai būti ir dujų tiekėja, ir vamzdyno savininke – operatore.

I

r nors Rusijos pusė apie galimas tokio pobūdžio
problemas turėjo žinoti jau senokai, Maskva neslepia susierzinimo išgirdusi, kad projekto įgyvendinimui iškilo grėsmė. Savo ruožtu rusų žiniasklaida, rašydama apie susidariusią situaciją, dažniausiai
vartoja žodį „apeiti“: toks sprendimo būdas Rusijai
būtų pats priimtiniausias. Briuselis siūlo sugalvoti ką
nors protingesnio.
„Galiu pasakyti tiesiai ir nuoširdžiai – „Pietų srautas“ neveiks ES teritorijoje, jeigu viskas neatitiks ES
įstatymų“, – susitikęs su Europos Parlamento nariais
pareiškė EK Energetikos departamento direktorius

Klausas Dieteris Borchardtas. Žinoma, ES teisės aktai
nedraudžia koncernui „Gazprom“ tiesti dujotiekį „Pietų srautas“, tačiau dvišaliai susitarimai, kuriuos plėtodama projektą Rusija pasirašė su Bulgarija, Serbija, Vengrija, Graikija, Slovėnija, Kroatija ir Austrija,
prieštarauja ES teisei ir turi būti peržiūrėti, o nepavykus persiderėti – nutraukti.
„Galiu tik patvirtinti mūsų ketinimus veikti konstruktyviai, bet tam prireiks ne mėnesių, o galbūt net
dvejų metų“, – Europos Parlamento nariams sakė K.
D. Borchardtas. Ir pridūrė: kol kas visiškai neaišku, ar
„Pietų srauto“ dujotiekis galės atitikti Trečiojo ener-

getikos paketo normas. Minėtos valstybės, pasak EK pareigūno, yra informuotos apie teisines problemas dėl dujotiekio,
jos privalės persiderėti ir visus
neatitikimus pašalinti, o jeigu
nenorės to daryti, Europos Komisija turi įrankių, kaip jas priversti laikytis ES teisės normų.
Europos Komisijos pareiškimai, anot rusų žiniasklaidos,
gali ypač neigiamai paveikti
dvi valstybes, kurios paskutinės
pasirašė susitarimus su bendrove „Gazprom“ – Bulgariją ir Serbiją. Jos abi žinojo, kad Briuselis
šiuos susitarimus įvertins kaip
neteisėtus. Naujienų agentūra „Reuters“ cituoja EK komisaro konkurencijos klausimais
Joaquino Almunios žodžius,
kad EK įtaria koncerną „Gazprom“ piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi Centrinėje ir Rytų Europoje, todėl koncernas turės padaryti nuolaidų,
kad išvengtų šių kaltinimų.

LIETUVOS TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONIŲ ASOCIACIJA

TRANSEKSTA
Karštoji linija – 8 800 77008

www.vta.lt
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NUO PAVASARIO GALIMI NAUJI KELIŲ MOKESČIAI
Pastarosiomis dienomis plačiai nuskambėjo vežėjų autobusais pykčiai dėl planuojamo padidinti kelių naudotojo mokesčio. Krovinių
vežėjai taip pat turėtų sunerimti: nuo gegužės 1 d. planuojami įstatymo pakeitimai turėtų koreguoti ir jų transporto priemonėms
taikomų mokesčių už kelius tarifus.

VANDENILIU VAROMAS
AUTOMOBILIS – PO METŲ

„M

K

elių mokestis didėja dėl tarptautinių įsipareigojimų. Susisiekimo ministerija informuoja, kad
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto nuostatos, susijusios su krovininių transporto priemonių apmokestinimu už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, parengtos įgyvendinant
2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/76/ES. Atsižvelgiant į Direktyvos nuostatas, keičiamos naudotojo mokesčio proporcijos.

Komerciniam transportui keisis tik metus galiosiančių mokesčių tarifai. Naujieji ribiniai tarifai pateikti
lentelėje žemiau. Pagal paruoštą įstatymo projektą
didėtų minimalus ir maksimalus mokamo kelių mokesčio tarifas. Ypač jis turėtų pakilti lengvesniems
komerciniams automobiliams. Vilkikų kelių mokesčio tarifas kils nežymiai, tačiau Susisiekimo ministerija tvirtina, kad kainų augimas turėtų paveikti tik
neekologiškas sunkiasvores transporto priemones,
o transporto priemonėms, atitinkančioms aukščiausius emisijos reikalavimus, mokesčiai neturėtų didė-

ti ir galbūt net mažėtų.
Susisiekimo ministerijos atstovai pastebi, kad įstatymo projektu apibrėžiami ribiniai tarifai, o konkrečius dydžius nustato Vyriausybė. Be to, įstatymo
projekte numatyta, kad tarifai diferencijuojami atsižvelgiant į transporto priemonės kategoriją ir emisijos klases. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką taip
pat yra nustatyti ribiniai tarifai, tačiau vilkikų savininkams vis tiek tenka mokėti maksimalius mokesčius, nes jie nėra diferencijuojami pagal emisijos
klases, ašių skaičių ar kitus aspektus.

ercedes-Benz“ jau kuria vandenilinį sedaną, kurio kėbulas bus pagamintas iš
anglies pluošto. „E Superlight“ pavadintas automobilis nuo konvejerio riedėti pradės 2015 m.
Automobilyje bus naudojami kai kurie kitos
kartos „E-class“ konstrukciniai mazgai, o sedano stilistikoje bus daug užuominų apie vandenilinius koncepcinius automobilius F800 ir
F125, tačiau jokių tikslių žinių apie būsimo automobilio išvaizdą dar nėra. Vienas iš įdomesnių sprendimų – atgal, kaip vienatūriuose, nuslenkančios galinės durys. Teigiama, kad dėl
anglies pluošto kėbulo šis automobilis svers
maždaug 350 kg mažiau nei įprastas „E-class“
sedanas. Be to, kėbulas turėtų būti itin standus.
Automobilis bus aprūpinamas 200 AG bendro galingumo jėgaine, kurią sudarys elektros varikliai ir
specialūs akumuliatoriai, kuriems elektros energija bus gaminama vandenilio kuro elementuose.
Manoma, kad automobilis kainuos panašiai kaip
ir brangesnės „S-class“ modelio versijos.
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IDĖJA VILNIŲ PRIJUNGTI PRIE „RAIL BALTICOS“ TURI UŽNUGARĮ

„FIAT“ ĮSIGIJO „CHRYSLER“

Lietuvos prašymas įtraukti Vilnių į transeuropinės vėžės „Rail Baltica“ maršrutą logiškas, mano Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis.
Anot jo, šį prašymą reikia įvertinti techniniu ir ekonominiu požiūriu.

A

J

is pareiškė, jog įgyvendinant projektą būtina
sparčiai judėti į priekį ir įsteigti bendrą įmonę,
kad būtų galima parengti projektą ir laiku pateikti
paraišką Europos Sąjungos finansavimui. „Tikimės
konstruktyvios visų partnerių pozicijos“, – pareiškė
V. Dombrovskis.
„Prašymas pakankamai aiškus – Lietuva nori įtraukti į maršrutą ir savo sostinę. Nors dėl to atsiras vingis, tam tikros logikos galima įžvelgti“, – pareiškė
V. Dombrovskis ir pridūrė, kad tai turi būti įvertinta technologiniu požiūriu. Jis priminė, kad ir Ryga iš
pradžių nebuvo įtraukta į projektą.
„Išreiškėme pretenzijas, nors ir ankstesniame pro-

jekto etape. Nurodėme, kad į projektą turi būti
įtraukta ir Ryga, ir centrinė geležinkelio stotis, taip
pat oro uostas“, – sakė Latvijos premjeras. Estijos
ekonomikos ministerija pirmadienį pareiškė, kad
Lietuvos reikalavimas nedelsiant prijungti Vilnių
prie transeuropinės vėžės „Rail Baltica“ yra nekonstruktyvus, nes dėl jo kyla grėsmė 3 mlrd. eurų investicijai. Lietuvos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius pareiškė, kad Estijai ir Latvijai nepritarus Vilniaus prijungimui prie „Rail Balticos“, gali
žlugti visas bendras Baltijos šalių projektas. Anot
jo, trys valstybės jau yra pasirašiusios politinę deklaraciją, kurioje Vilnius įvardytas kaip trasos dalis,

todėl daugiau politiškai to svarstyti, jo manymu,
nebereikėtų.
Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius šią diskusiją pavadino Estijos ir Latvijos noru Vilniaus klausimą
perkelti į politinį lygį – anot jo, šalys jau yra pasirašiusios politinį susitarimą. „Čia daugiau vyksta ginčas ekspertų lygiu. Turiu pabrėžti dar vieną labai
svarbų aspektą, kad penki transporto ministrai – tai
yra Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Lenkijos –
pasirašė memorandumą, kad „Rail Baltica 2“ projektas būtų įgyvendintas ir šiuo metu vyksta, pasakyčiau, techninė diskusija dėl atšakos geležinkelio nutiesimo į Vilnių“, – tikino ministras pirmininkas.

utomobilių gamintojas „Fiat“ už 3,65 mlrd.
JAV dolerių įsigys likusią 41,5 proc. „Chrysler“ akcijų dalį. Taip bus išspręstas vienas sudėtingiausių automobilių kompanijų pirkimų.
Italų kompanija trečiadienį paskelbė, kad sujungus gamybą, galiausiai bus sureguliuota masinė gamyba. Abiejų kompanijų vadovas Sergio Marchionne ilgai derėjosi su investicine bendrove „Veba“, kuri grasino, kad akcijas parduos rinkoje. Dabartinis susitarimas S.
Marchionne leidžia išvengti pirminio „Chrysler“ viešo akcijų siūlymo, nes tokios buvo sąlygos, jei kompanijoms nebūtų pavykę susitarti.
Susitarimas, kuris bus galutiniai įvykdytas sausio 20 dieną, leis „Fiat“ atsiplėšti nuo prastos
Europos automobilių rinkos ir išnaudoti JAV
automobilių rinkos bumą. Trečias pagal dydį
JAV automobilių gamintojas „Chrysler“ 2009
m. sulaukė valstybės paramos, kad būtų išvengta bankroto.
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ŠALYS SUSITARĖ DĖL BEPILOČIŲ LĖKTUVŲ PROJEKTO
Kelios Europos Sąjungos (ES) šalys, tarp jų Prancūzija ir Vokietija, susitarė bendromis jėgomis kurti naujos kartos bepiločius lėktuvus,
siekiant užpildyti spragą Bendrijos gynybos pramonėje. Briuselyje ES gynybos ministrai pritarė virtinei projektų, kurių tikslas nuo 2020
m. pradėti bepiločių lėktuvų „Medium Altitude Long Endurance“ (MALE) kūrimą.

OLANDAI PRADĖS KELEIVINIUS
SKRYDŽIUS Į KOSMOSĄ

P

V

alstybių ir vyriausybių vadovai oficialiai šiems
projektams turėtų pritarti kitą mėnesį įvyksiančiame ES viršūnių susitikime dėl bendradarbiavimo
gynybos srityje. „Jeigu Europa tikisi išlaikyti strateginį pajėgumą, šalys privalo pragmatiškai sutelkti
savo gebėjimus ir veiksmus“, – sakė Prancūzijos gynybos ministras Jeanas-Yves‘as Le Drianas po derybų.
Jis pasveikino „bepiločius lėktuvus naudojančių šalių klubą“, kurio narės bendradarbiaus organizuodamos pratybas, vykdydamos bandymus, logistiką,

priežiūrą ir su šiais lėktuvais susijusius ateities projektus. Kol kas šiam „klubui“ priklauso septynios šalys: Prancūzija, Vokietija, Graikija, Italija, Nyderlandai, Lenkija ir Ispanija. Tuo tarpu Europos gynybos
agentūra dirbs prie bendro investavimo programos
bepiločių lėktuvų panaudojimui kariniams ir civiliams tikslams, tokiems kaip pasienio kontrolė, gaisrų gesinimas ir aplinkos stebėsena.
ES šalys dabar naudojasi Izraelyje ir JAV pagamintais kariniais bepiločiais lėktuvais, tačiau negali jų
skraidinti Europos oro erdvėje. Europos aeronau-

tikos, gynybos ir kosminių technologijų korporacija EADS, Prancūzijos „Dassault Aviation“ ir Italijos
„Finmeccanica“ birželio mėnesį pasisiūlė bendradarbiauti MALE kūrimo programoje, jeigu jai pritartų atskirų šalių vyriausybės. ES ministrai taip pat paragino bendradarbiauti vykdant įvairius projektus,
susijusius su degalų atsargų papildymu ore, po to,
kai per NATO vadovaujamą kampaniją Libijoje 2011
m. ES šalys buvo visiškai priklausomos nuo Jungtinių Valstijų lėktuvų, galinčių ore papildyti naikintuvų degalų atsargas.

askutinįjį šių metų ketvirtį Nyderlandų
bendrovės SXC suborbitinis lėktuvas „Lynx
Mark“ pradės komercinius skrydžius į stratosferą. Tarp pirmųjų kosminių turistų bus klientai iš Kinijos, informavo skrydžius organizuojančios bendrovės „Dexo Travel“ atstovai. Pasak jų, nors formaliai „Lynx Mark“ nepakils į
kosmosą, o tik leis gėrėtis Žeme ir už langų
juoduojančiu kosmosu iš 60 km aukščio, norinčiųjų patirti tokius įspūdžius netrūksta. Visas skrydis kosminiu „Lynx Mark I“ lėktuvu
truks vieną valandą, o skrydžio trukmė 60 km
aukštyje – 20 min. Kadangi lėktuvas yra dvivietis, „Lynx Mark“ galės skraidinti tik vieną kosminį turistą.
Pranešama, kad tokius skrydžius jau užsisakė
apie 100 klientų. Skrydžio kaina nenurodoma,
tačiau kai kurių šaltinių duomenimis, ji prasideda nuo 95 tūkst. JAV dolerių. Bendrovė SXC
ruošia ir antrąjį savo kosminio lėktuvo modelį
„Lynx Mark 2“, kuris galės pakilti į 103 km
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ELEKTRA TRANSPORTUI IŠ IŠMETAMŲJŲ DUJŲ
Automobilių inžinerinis techninis centras Šteire, Austrijoje, sukūrė ir jau bando naujas technologijas, leidžiančias išmetamųjų dujų
šilumą panaudoti kaip sunkvežimiams tiekiamą srovę (energiją).

„ROLLS-ROYCE“: BEPILOČIAI
LAIVAI – UŽ KAMPO

K
T

ačiau šio principo įgyvendinimo dar teks palaukti, kol serijiniu būdu bus pradėti gaminti termoelektriniai generatoriai.
Pasak mokslininkų, naujųjų technologijų sukūrimo
principas visiškai paprastas, tačiau jo pritaikymas
automobiliuose gana sudėtingas. Termoelektrinių
generatorių (TEG) veikimas pagrįstas vadinamuoju Seebecko efektu, kuris leidžia generuoti srovę iš
išmetamųjų dujų šilumos, paverčiant ją automobilio elektros energija. Šį principą efektyviausiai ir pirmiausiai galima pritaikyti sunkvežimiuose, gabenančiuose krovinius tolimais maršrutais, dėl ilgalai-

kio intensyvios jų eksploatacijos režimo.
Šteiro techninio centro inžinieriai sukūrė ir bando
dvi termoelektrinių generatorių koncepcijas. Joms
naudojami termoelektriniai moduliai iš cheminių
elementų – bismuto telurido (BiTe). Su specialiais
metaliniais šilumos nukreipikliais jie integruojami tarp išmetamųjų dujų ir aušinimo skysčio kanalų. Plokštelinis dizainas pasižymi kompaktiška konstrukcija, turinčia įtaisytą vieną paskui kitą einančių
termoelektrinės medžiagos BiTe plokštelių modulį.
Pasak naujos technologijos įdiegimo konstruktorių,
termoelektrinį generatorių visiškai nesudėtinga bus

pritaikyti sunkvežimiams, dirbantiems ekstremalios
eksploatacijos sąlygomis. Tokiais atvejais pakaks sumažinti arba padidinti termoelektrinės medžiagos
BiTe modulio plokštelių skaičių.
Abiejų koncepcijų termoelektrinius generatorius
mokslininkai jau išbandė automobilių variklių testavimo stenduose. Dabar išsamiai apdorojami ir nagrinėjami duomenys, leidžiantys nustatyti termoelektrinių generatorių galios naudingumą ir efektyvumo koeficientą. Pasak mokslininkų, negalutiniais
duomenimis nustatyta, jog maksimalus efektyvumo koeficientas gali siekti nuo 30 iki 48 proc.

ai vienos bendrovės, sekdamos bepiločių
orlaivių gamintojų pavyzdžiu, kuria ir bando visiškai autonominius automobilius, kuriems nereikia vairuotojų, D. Britanijos koncerno „Rolls-Royce“ specialistai prognozuoja rinkoje pasirodysiant krovininius laivus, kuriems
nereikės laivavedžių ir didesniosios įgulos dalies.
„Rolls-Royce“ atstovų teigimu, per artimiausius 10 metų pasaulyje bus pradėti naudoti visiškai autonomiškai valdomi krovininiai laivai.
Juos per jūras ir vandenynus ves kompiuteriai,
gaunantys informaciją iš įvairiausių laivo navigacijos ir stebėjimo sistemų, GPS, palydovinio
laivų stebėjimo tinklo ir kitų šaltinių.
„Rolls-Royce“ specialistai mano, kad tokius robotizuotus krovininius laivus naudojančios
laivybos kompanijos galės sutaupyti, nes nereikės mokėti atlyginimų įgulai, patirti jos

