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Naujas Trans.INFO žurnalas, skirtas transporto vadovams

Mieli skaitytojai, pristatome jums pirmąjį mūsų naujo žurnalo numerį. Leidinys 
skirtas svarbiausioms Lietuvos transporto ir logistikos temoms. Atsižvelgiant į tai, kas pastaraisiais 
metais vyko mūsų šalies transporto sektoriuje, žurnalo turinys negalėjo būti kitoks – temos turėjo 
būti susijusios su vis dar mūsų gyvenime tvyrančia pandemija, Mobilumo paketu, karu Ukrainoje 
ir profesionalių vairuotojų trūkumu.

Lietuvoje vairuotojų trūkumas pasiekė 30 tūkst. ribą. Savo nuomone apie tai, kaip sumažinti 
darbuotojų stygiaus problemą mūsų šalyje pasidalino Lietuvos ir Europos susisiekimo ministerijų, 
organizacijų ir įmonių atstovai. Mūsų skaitytojams paruošėme išsamią sunkvežimių vairuotojų atlyginimų 
analizę, kurioje palyginome jų darbo sąlygas su kitomis ES šalimis.

Pirmajame žurnalo numeryje taip pat nuodugniai analizuojame krovinių vežimo tarifus ir transporto 
kainų svyravimą tarptautinėje krovinių vežimo rinkoje. Šiuo metu jų augimas sulėtėjo, o transporto 
paklausa pradėjo mažėti. Kodėl taip vyksta, kokią įtaką vežimo tarifams turėjo karas Ukrainoje, 
kas yra Latvijos anomalija ir ko galima tikėtis netolimoje ateityje - rasite žurnalo straipsniuose.

Nuoširdžiai tikime, kad šiuo leidiniu padėsime logistikos sektoriui susiorientuoti naujoje, 
itin sunkioje realybėje.
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Artūras Lysionok
Trans.INFO redaktorius
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Transporto tarifų augimas Lietuvoje pagaliau 
lėtėja, tačiau užsakymų vis mažiau
Po dinamiško augimo pavasarį, pagrindinių maršrutų tarifai trečiąjį ketvirtį gerokai 
sulėtėjo. Ekonomikos lėtėjimo padariniai taip pat aiškiai matomi – transporto paklausa 
ženkliai mažėja.

Duomenys, kuriais remiamės, gaunami iš Europos kelių 
transporto neatidėliotinų sandorių rinką analizuojančio 
„Metrix“ įrankio. Paklausos indeksas rodo įvykdytas ir 
neįvykdytas klientų užklausas Trans.eu platformoje.

Pasiūlos indeksas apskaičiuojamas remiantis vežėjų 
atliktomis derybomis dėl šių užklausų. Savo ruožtu tarifų 
indeksas skaičiuojamas pagal siūlomas transporto kainas.
Mūsų analizuojami maršrutai yra svarbiausi Lietuvos vežėjų 
eksporto maršrutai į Vokietiją, Lenkiją, Prancūziją ir Latviją.

Sulėtėjimas jau čia

Pirmiausia pastebima mažėjanti transporto paklausa. Tai 
yra gilėjančio Europos ekonomikos nuosmukio rezultatas. 
2020 ir 2021 metai pasižymėjo didele transporto paklausa, 
o šiais metais vyrauja priešinga tendencija. Karas Ukrainoje, 
augančios energijos kainos, spartėjanti infliacija vėsina 
pramonę ir vartojimą. Tai savo ruožtu lemia vis mažesnę 
prekių, sykiu ir vežėjų paslaugų paklausas.
Pavyzdžiui, Lenkijoje pramonės PMI indeksas nuo gegužės 
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yra žemiau neutralaus 50 punktų lygio. Du mėnesius jis 
buvo žemiau stagnacijos lygio (43 punktai). Tai reiškia, 
kad gamintojai gauna mažiau užsakymų, sykiu mažiau 
perkama ir gamybos priemonių. Vokietijoje padėtis šiek tiek 
geresnė, tačiau ir ten paskutinis indeksas rodo, kad pramonė 
gerokai sulėtėjo ir indeksas nukrito žemiau natūralaus 
barjero. Pramonės veiklos susilpnėjimas matomas visoje 
euro zonoje.

Perskaičiavus tai į konkrečius transporto paklausos 
rodiklius, maršrute iš Lietuvos į Lenkiją transporto paklausos 
mediana III ketvirtyje buvo 25 punktai (daugiausia dėl mažų 
rodmenų vasaros mėnesiais). Palyginimui, II ketvirtyje tai 
buvo 48 punktai, o per pirmuosius tris metų mėnesius – 
70 punktų. Bendras devynerių metų mėnesių indekso 
rodiklis yra 47 punktai.

Kaip tai atrodo lyginant su praėjusiais metais? Visuose 
trijuose ketvirčiuose jis yra ženkliai mažesnis.

Panaši situacija ir likusiuose analizuojamuose maršrutuose 
iš Lietuvos į Vakarus. Metų pradžia Vokietijoje buvo itin 
optimistiška – paklausos indeksas I ketv. siekė 140 punktų, 
jog II ketv. padidėtų iki 251 punkto – abu rodikliai buvo 
aiškiai aukštesni nei pernai. III ketv. įvyko nuosmukis iki 
62 punktų. Analizuojant šiuos rodiklius pagal mėnesius, 
nuo gegužės vidurio pastebimas pervežimo į Vokietiją 
paklausos mažėjimas. Nors rugsėjį indeksas šoktelėjo 
iki 81 taško (po vasaros 40-60 punktų), jis vis dar aiškiai 

mažesnis, nei pavasarį. Nuo gegužės šis nuosmukis buvo 
susijęs su Vokietijos ekonomikos ir paklausos sulėtėjimu.

Latvijos anomalija

Labai panaši situacija buvo ir Prancūzijos maršrute. 
Maršrutų į kaimyninę Latviją paklausa išlieka aukšta. Trečiąjį 
ketvirtį paklausa siekė 62 punktus ir buvo didesnė, nei per 
pirmuosius du ketvirčius. Nors nerimą kelianti tendencija 
gali būti ta, jog, priešingai nei kituose maršrutuose, kur 
rugsėjį po atostogų paklausa šiek tiek atsigavo, maršrute 
į Latviją rugsėjį buvo pastebimas paklausos mažėjimas.

Daugiau prieinamų 
transporto priemonių

Kalbant apie transporto tiekimą, t. y. transporto pajėgumų 
prieinamumą, maršrute Lietuva-Lenkija III ketv. sunkvežimių 
prieinamumas buvo mažesnis, nei ankstesnius du ketvirčius 
(71 punktas, palyginti su 97 punktais I ir 95 punktais 
II ketv.). Tačiau verta pabrėžti, kad pasiūlą sumažino 
tradiciškai ne tokie aktyvūs vasaros mėnesiai. Rugsėjo 
110 punktų rezultatas rodė didesnį transporto priemonių 
prieinamumą.

Pasiūla maršrutuose į Vokietiją III ketv., lyginant su 
pirmaisiais dviem, išaugo. Panašiai nutiko ir maršrutuose 
iš Lietuvos į Prancūziją. Didelė pasiūla abiem šiems 

Šaltinis: metrix.trans.info

Transporto paklausos indekso mediana transporto priemonėms > 16 t. (punktai)

I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m.

Lietuva-Lenkija 70 48 25

Lietuva-Vokietija 140 251 62

Lietuva-Prancūzija 140 141 62

Lietuva-Latvija 37 54 62
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maršrutams išliko per visas vasaros atostogas, o rugsėjį 
išaugo dar labiau.

Taip buvo ir artimiausiuose maršrutuose į Latviją. Trečiąjį 
ketvirtį pasiūlos indeksas siekė 88 punktus (su didėjimo 
tendencija per tris mėnesius) ir buvo aiškiai didesnis nei 
50 punktų I ketv. ir 63 punktai II ketv.

Tarifų armagedonas

Kalbant apie transporto tarifus, jau daugiau nei metus 
jie siuntėjams kelia nerimą, o šiemet dėl to jie išgyvena 
bemieges naktis. Per dvejus koronaviruso pandemijos 
metus tarifai augo, o 2022 m. paspartėjo dar labiau. To 
priežastis buvo neįtikėtinas degalų kainų padidėjimas dėl 
karo Ukrainoje. Rusijos, kaip pirmaujančios šios žaliavos 
eksportuotojos, agresija peraugo į staigų naftos kainų kilimą.
Tačiau reikia atminti, kad be degalų kainos, tarifus didina ir 
profesionalių vairuotojų trūkumas. Darbuotojų trūkumas 
reiškia, jog šie aktyvūs vairuotojai turi daugiau galimybių 
derėtis ir gali reikalauti didesnio atlyginimo, o tai padidina 
vežėjų išlaidas. Jos savo ruožtu įkainių pavidalu yra 
pervedamos siuntėjams.

Tarifų „raminimas“

Tačiau nuo vasaros atostogų buvo galima pastebėti tarifų 
augimo sulėtėjimą ir netgi jų mažėjimą. Tam įtakos turėjo 

vasarą sulėtėjęs degalų kainų augimas (ir net jų kritimas). 
Degalų kainos stabilizavosi ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, 
o tai paveikė Lietuvos vežėjų reisų į šią šalį, taip pat tranzitu 
per Lenkiją toliau į Vakarus, sąnaudas. 

Be to, tarifams įtakos turėjo mažėjanti paklausa, nors ir 
neabejotinai pagrindinį vaidmenį suvaidino degalų kainos. 

Žvelgiant į atskirų maršrutų tarifų indeksą, 2022 m. sausio-
rugsėjo mėnesiais jis siekė 117 punktų ir gerokai viršijo 
2021 m. užfiksuotus 107 punktus. 

Vis dėlto pažvelgus į einamųjų metų ketvirčius, pastebėtina 

neabejotina mažėjimo tendencija. Pirmąjį ketvirtį šio 

indekso mediana maršrute iš Lietuvos į Lenkiją buvo 

113 punktų, o antrąjį ketvirtį šoktelėjo iki 129 punktų 
prasidėjus degalų kainų kilimo bangai dėl karo Ukrainoje. 
Trečiojo ketvirčio indeksas sumažėjo iki 116 punktų.

Taip pat verta pridurti, kad šių metų tarifai yra gerokai 
aukštesni, lyginant su praėjusiais metais. 2021 m. kas 
ketvirtį tarifų indeksas buvo atitinkamai 98, 101 ir 
93 punktai Panašią tendenciją stebėjome ir maršrute 
iš Lietuvos į Vokietiją. Žvelgiant į pirmųjų trijų ketvirčių 
indeksą, rodmenys buvo atitinkamai 123 ir 163 
punktai, kol nukrito iki 111 punktų. Matome, jog turime 
pakartotą schemą, kur ženkliai išaugus tarifams 

Šaltinis: metrix.trans.info

Transporto pasiūlos indekso mediana transporto priemonėms > 16 t. (punktai)

I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m.

Lietuva-Lenkija 97 95 71

Lietuva-Vokietija 86 83 97

Lietuva-Prancūzija 63 60 95

Lietuva-Latvija 50 63 88
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po agresijos Ukrainoje jie sumažėjo nuo atostogų 
laikotarpio. Tarifų Prancūzijos maršrutuose pokyčiai buvo 
beveik identiški.

Įdomu tai, jog Latvijos atveju buvo kitaip (kaip ir 
su paklausa). Šiuose maršrutuose trečiąjį ketvirtį 
užfiksavome 147 punktų indeksą, lyginant su 95 punktais 
pirmąjį ir 125 punktais antrąjį ketvirtį. Vasaros sezono 
metu buvo matoma mažėjimo tendencija, tačiau rugsėjį 
tarifai vėl padidėjo. Čia lemiamu veiksniu galėjo tapti 
paklausos augimas, kuris, kaip jau minėjome, užfiksuotas 
šiame maršrute.

Miglotos prieššventinio 
bumo perspektyvos

Artėjantis švenčių sezonas tikrai bus labai įdomus dėl 
didelės vartotojų paklausos, kuri virsta ir transporto 
paklausa. Neabejotina, jog šių metų paklausą stipriai ribos 
infliacija ir mažesnis vartojimas, todėl tai nevirs pirkimo 
karštine, kaip kasmet. Dėl šios priežasties mažesnė 
paklausa taip pat turėtų paveikti tarifus. Antroji spalio 
savaitė parodė, jog naftos rinka toli gražu nėra stabili. 
Po OPEC sprendimo sumažinti gavybą barelio kaina per 
savaitę šoktelėjo, labiausiai nuo kovo mėnesio, todėl degalų 
kainos vėl pakilo. Nors šiuolaikiniame pasaulyje yra tiek 
daug nežinomųjų, viena yra aišku – vežėjai gali tikėtis 
prieškalėdinio bumo, tačiau kur kas mažiau intensyvaus.

Autorius: Michalas Pakulnevičius

Šaltinis: metrix.trans.info

Transporto tarifų indekso mediana transporto priemonėms > 16 t. (punktai)

I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m.

Lietuva-Lenkija 113 129 116

Lietuva-Vokietija 123 163 111

Lietuva-Prancūzija 120 144 121

Lietuva-Latvija 95 125 147
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Vairuotojų trūkumo mastas auga visoje 
Europoje. Tai kietas, tačiau perkandamas 
riešutas
Per pastaruosius dešimt metų automobilių transporto sektorius dinamiškai augo. Kita 
šios sėkmės pusė yra nuolatinis profesionalių vairuotojų trūkumas, kuris šiuo metu 
pasiekė aukščiausią lygį.  

Kasmet IRU atliekamas vairuotojų trūkumo tyrimas parodė, 
jog laisvų komercinių transporto priemonių vairuotojų 
darbo vietų skaičius visame pasaulyje auga nerimą keliančiu 
greičiu.  Europoje nuo 2020 iki 2021 metų vairuotojų 
deficitas išaugo 42 proc., o laisvų darbo vietų skaičius 
siekė dešimtis tūkstančių. Vairuotojų darbo užmokesčio 
padidinimas 2021 metais trūkumo nekompensavo, ypač 
Europoje.

Praėjusių metų gruodį laisvų darbo vietų Europos 
transporto sektoriuje buvo apie 400 tūkst., dabar vairuotojų 
trūkumas siekia 600 tūkst. Tuo metu dar 2008 metais 
Europos Komisija deficitą įvertino 74 tūkst. Tai reiškia, 
kad per pastaruosius 14 metų darbuotojų trūkumas visoje 
Bendrijoje padidėjo daugiau nei 710 proc. 
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2022 metais, ukrainiečiams grįžus ginti savo tėvynės, 
vairuotojų deficitas Europoje išaugo dar labiau. Darbuotojų 
pasitraukimas iš ES rinkos ypač paveikė Lietuvą, Lenkiją ir 
Rumuniją, t. y. tas šalis, kuriose dirbo daugiausiai vairuotojų 
iš trečiųjų šalių. Prisiminkime – iš 2020 m. pabaigoje išduotų 
228 tūkst. vairuotojo pažymėjimų darbuotojams iš šalių, 
nepriklausančių Europos Sąjungai, 103 tūkst. buvo išduoti 
kaimyninėje Lenkijoje, o 67 tūkst. – Lietuvoje.

Mūsų šalyje krovininių automobilių vairuotojų trūkumas 
šiais metais pasiekė lūžio tašką. Šiuo metu mūsų šalyje 
trūksta apie 30 tūkst. vairuotojų (iki karo Ukrainoje jų 
truko apie 15 tūkst.). Dėl šios priežasties apie 20 proc. 
lietuviškų transporto įmonių krovininių parkų (apie 12 tūkst. 
sunkvežimių) stovėjimo aikštelėse stovi tušti. Ekspertų 
skaičiavimais, dar metų pradžioje nedirbo apie 15 proc. 
krovininių transporto priemonių.

Prognozuojama, jei ir toliau Lietuvos rinkoje trūks tolimųjų 
reisų vairuotojų, strigs kai kurių prekių pristatymai, dar 
labiau sutriks tarptautinės logistikos grandinės, kils 
produktų pristatymų ir prekių kainos, mažės atotrūkis 
tarp stovinčių ir 60 tūkst. registruotų vilkikų mūsų šalyje. 
Asociacijos „Linava“ teigimu, transporto įmonėms dirbant 
nepilnu pajėgumu pralaimi visi: verslas negeneruoja pajamų, 
valstybės biudžetas negauna mokesčių.

Europos masto problema

Lenkijoje deficitas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje 
(lenkai turi didžiausią sunkvežimių parką Europoje). Šioje 
šalyje trūksta apie 124 tūkst. vairuotojų, nors kai kurie 
ekspertai pateikia didesnius skaičius. „Su profesionalių 
vairuotojų deficitu susiduriame jau nuo 2015 m. Tuo metu 
tyrimas parodė, kad Lenkijoje trūksta apie 110 tūkst. 
specialistų. Ateinančių metų prognozės pasitvirtino – 
problema tik išaugo. Nors sektorius sulėtino šį procesą, 
įdarbindamas darbuotojus iš Rytų, daugiausia ukrainiečius, 
šių metų skaičiavimai rodo, kad vis dar trūksta apie 150 
tūkst. vairuotojų", – sakė „Transport i Logistyka Polska” 
(TLP) asociacijos prezidentas Maciejus Vronskis.

Taip pat Vokietijoje labai trūksta darbuotojų transporto 
sektoriuje. Praėjusių metų deficitas buvo įvertintas 60-
80 tūkst. darbuotojų, o šiuo metu jų trūksta apie 80-100 
tūkst. „Kasmet į pensiją išeina apie 30-35 tūkst. vairuotojų, 
o įsidarbina tik apie 15-20 tūkst. jaunų žmonių. Jei 
sektoriaus tendencijos nepasikeis, po dešimties metų trūks 
daugiau nei 230 tūkst. vairuotojų“, - ntv.de portalui sakė 
prof. Dirkas Engelhardtas, Federalinės kelių transporto, 
logistikos ir perdirbimo asociacijos (BGL) valdybos narys.

Didžiojoje Britanijoje spraga vairuotojų darbo rinkoje 2022 
metais siekė apie 100 tūkst., Prancūzijoje, šalyje, kurios 

Sudarė: Artūras Lysionok remiantis "CNR European Studies".
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darbo teisė itin griežta – 43 tūkst. Panašų deficito lygį – 
po 15 tūkst. – pasiekė dvi didžiosios Pietų Europos šalys: 
Ispanija ir Italija. Airijoje situacija šiek tiek geresnė – šioje 
šalyje žmogiškųjų išteklių deficito lygis vertinamas apie 
10 tūkst. Iš Europos erdvei priklausančių šalių mažiausiai 
rūpesčių turi Skandinavijos šalys: vairuotojų trūkumas 
Švedijoje siekia apie 5 tūkst., Norvegijoje - 3 tūkst., 
Danijoje - 2,5 tūkst.

Vairuotojų trūkumas palietė ne tik Europos Sąjungos šalis. 
Ukrainoje iki karo darbuotojų deficitas buvo vertinimas 
nuo   12 tūkst. iki 120 tūkst. Baltarusijoje šiuo metu trūksta 
4,5 tūkst. vairuotojų (prieš kelerius metus jų stigo apie 
3 tūkst.). Apskaičiuoti bendrą vairuotojų trūkumą 
Rusijoje sudėtinga, nes jo lygis skiriasi priklausomai 
nuo regiono, tačiau IRU duomenimis, metų pradžioje 
įmonėms nepavyko užpildyti 24 proc. laisvų darbo vietų. 
Dėl mobilizacijos situacija tapo dar rimtesne – šaukimus 
į kariuomenę gauna net 70 proc. įmonių vairuotojų.

„Vairuotojų specialybė Gynybos ministerijoje yra 
paklausi. Vilkikų vairuotojai su savimi turi visus 
dokumentus, įskaitant sveikatos pažymą, todėl jie tampa 
tikru lobiu Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai”, - 
vietiniai žiniasklaidai teigė vienas iš vežėjų. 

Viačeslavas Trunajevas, Sibiro vežėjų asociacijos 
prezidentas, atkreipė dėmesį į tai, jog greitai darbuotojų 
trūkumas išaugs dar labiau. „Specialistai turi unikalios 
patirties, o naujų specialistų parengimas, įskaitant reikalingų 
leidimų ir įvairių priežiūros organizacijų patvirtinimų darbui 
atlikti gavimą, užims daug laiko“, - sakė V. Trunajevas.

Vairuotojų trūkumo priežastys

Vairuotojų trūkumą lemia daugybė veiksnių, turinčių 
įtakos darbo jėgos pasiūlai ir paklausai. Tai yra 
vietiniai reiškiniai, darantys įtaką rinkos situacijai 
konkrečioje šalyje ar regione, ir tarptautiniai, 
pasireiškiantys dideliu mastu. Tarp svarbiausių 
priežasčių, dėl kurių didėja darbo jėgos trūkumas 
Europos transporto sektoriuje, yra:

1. Ekonomikos augimas. Pasaulinė ekonomikos 
plėtra skatina vartojimą, kas savo ruožtu reiškia 

kelių transporto, o galiausiai ir profesionalių 
vairuotojų paklausos didėjimą.

2. Demografiniai veiksniai. Vairuotojų populiacijos 
senėjimas ir mažėjantis darbingo amžiaus 
gyventojų skaičius riboja darbo jėgos pasiūlą. 
Daugiau žmonių išeina į pensiją, nei pradeda dirbti.

3. Profesijos patrauklumas. Vairuotojo profesija 
tampa vis mažiau patraukli, nes tai lemia 

tiek fizinė, tiek socialinė aplinka, tiek prastas profesijos 
įvaizdis.

4. Su kvalifikacija susiję reikalavimai. Technologinės 
naujovės, globalizacija, sudėtingi reglamentai ir 
papildomos užduotys smarkiai pakeitė vairuotojų 
darbą, reikalaujant daugiau naujų įgūdžių ir geresnių 
mokymų.

5. Kelių transporto veiklos apribojimai. Daugybė naujų 
priemonių ir taisyklių dėl patekimo į rinką ir profesiją 
visoje ES teritorijoje turėjo netiesioginį poveikį darbo 
paklausai ir vairuotojų pasiūlai, nes jos keičia darbo 
laiką ir sąlygas.

6. Sunkumai, susiję su profesijos įgijimu. Reikalingos 
kvalifikacijos įgijimas užima daug laiko ir reikalauja 
didelių finansinių išlaidų, todėl suinteresuotiems 
asmenims tai gali būti kliūtis norint pradėti dirbti 
pagal šią profesiją.

7. Mokyklų, ruošiančių vairuotojo mechaniko profesijai, 
stoka. Profesinėse mokyklose nėra specialybės, kuri 
ugdytų jaunus kandidatus į profesionalius vairuotojus. 
Be to, trūksta informacinių kampanijų, skatinančių 
mokymąsi pramonės mokyklose.

8. Sunkios darbo sąlygos. Profesijos specifika siejama 
su bendra profesionaliais vairuotojais dirbančių 
asmenų fizinės ir psichinės sveikatos praradimo 
arba pablogėjimo rizika.

9. Vidaus rinkos veiksniai, tokie kaip politinė 
transformacija Rusijoje 1990-aisiais, dėl kurios 
pasikeitė vairuotojų mokymo sistema, o tai apsunkino 
galimybes įgyti šią profesiją; blogos ekonominės 
sąlygos, sukeliančios darbo jėgos nutekėjimą 
(Rumunija, Lietuva), administraciniai barjerai (Lietuva).

10. COVID-19 pandemija. Grėsmė ir daugybė apribojimų 
sukėlė sunkumų ekonominių migrantų srautams, 
didinant darbuotojų trūkumą (Lenkija) ir kartu su 

Transporto įmonėms dirbant nepilnu pajėgumu pralaimi 
visi - tiek verslas, tiek valstybė
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„Brexit“ įsibėgėjusią ekonominę krizę (Didžioji 
Britanija).

11. Karas Ukrainoje. Jis apima keletą priežasčių: 
draudimas išvykti iš Ukrainos vyrams nuo 18 iki 
60 metų, ukrainiečių grįžimas į šalį ir jų noras įstoti 
į kariuomenę, taip pat sankcijos ir draudimai Rusijai 
ir Baltarusijai, dėl ko šių šalių piliečiai negali kirsti 
ES sienų ir dirbti Europos įmonėse.

Vairuotojų trūkumo 
problemos sprendimas

„Transport Intelligence“ analitikų teigimu, vairuotojų 
trūkumo problemą reikėtų spręsti dviem būdais: 
trumpalaikiais, tokiais kaip atlyginimų didinimas, priedų 
ir premijos sistemų įvedimas, lankstus darbo grafikas, 
galimybė įsigyti įmonės akcijų, ir ilgalaikiais – mokymų 
ir stažuočių programos, įdarbinimo programos, buvusių 
karinių išteklių panaudojimas, geresnių poilsio galimybių 
ir stovėjimo aikštelių sistemos sukūrimas.

Ataskaitos „Shortage of qualified personnel in road 
freight transport” autoriai įvardija šiuos galimus kovos 
su nepalankiais reiškiniais būdus:

1. Sektoriaus įvaizdžio gerinimas vykdant kampanijas, 
kuriomis siekiama didinti informuotumą apie 
transporto vaidmenį ekonomikoje. 

2. Profesijos patrauklumo didinimas, pvz., didinant 
atlyginimą ir įvedant papildomas premijas.

3. Darbo sąlygų gerinimas, pvz., didinant saugą darbe, 
didinant sunkvežimių stovėjimo aikštelių skaičių

4. Moterų dalies transporte didinimas.
5. Palankesnių sąlygų sudarymas profesionaliems 

vairuotojams įgyti profesiją (palengvinant profesinių 
kompetencijų įgijimą, kuriant programas profesinio 
mokymo srityje).

6. Logistikos ir darbo organizavimo 
tobulinimas transporto įmonėse.

Panašias rekomendacijas savo 
ataskaitoje „Barriers to Youth 
Employment in the Freight Transport 
Sector” pateikė Didžiosios Britanijos 
parlamento kelių transporto frakcija. 
Autoriai atkreipia dėmesį į būtinybę 
skatinti tarp jaunų žmonių darbą šiame 
sektoriuje, gerinti siūlomų profesinių 
kursų prieinamumą ir kokybę.

Panašios pastabos ir rekomendacijos taip pat pateikiamos 
pramonės organizacijų užsakymu parengtose ataskaitose, 
pvz., IRU („Tackling Driver Shortage in Europe”), „Nordic 
Logistic Association”, kuri atliko analizę Skandinavijos 
šalyse arba PWC („Vairuotojų darbo rinka Lenkijoje“). 
Pastarosios ataskaitos autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad 
prevenciniai žingsniai yra svarbūs dar ankstyvojo ugdymo 
lygmeniu. Ekspertai rekomenduoja vairuotojo profesijos 
mokymo programas pritaikyti prie darbdavių reikalavimų, 
sistemingai mokant minkštųjų įgūdžių, supažindinant su 
vairuotojo profesija konsultavimo karjeros klausimais metu, 
jau nuo pradinės mokyklos. 

„Ši problema gali būti išspręsta palengvinus potencialiems 
kandidatams galimybę įgyti profesiją. Kalbame apie 
galimybę vairuotojo mechaniko fakultete profesines 
mokyklas baigusiems asmenims gauti finansavimą, leidžiantį 
jiems įgyti pilną kvalifikaciją, būtiną norint užsiimti šia 
profesija“, - teigia tyrimo autoriai.

Vyriausybės parama

Vežėjų asociacija „Linava“ atkreipia dėmesį, kad problemos 
sprendimas pirmiausia yra valdžios rankose ir būtent 
valdžios struktūros turėtų rūpintis verslininkų, kuriuos 
slegia daugybė apribojimų ir įsipareigojimų, interesais 
ir kartu didinti valstybės biudžeto pajamas. Šiuo atveju 
svarbu, jog užsieniečiams būtų lengviau patekti į rinką.

Surasti trūkstamus tolimųjų reisų vairuotojus Lietuvos 
įmonėms, pasak „Linavos“, trukdo kvotų sistema, ilgos 
darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo procedūros ir 
Mobilumo paketo reikalavimai. Dėl šios priežasties 
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asociacija ragina Vyriausybę keisti darbuotojų atvykimo ir 
vizų išdavimo procedūras, skirti papildomus žmogiškuosius 
išteklius administraciniam darbui Lietuvos konsulatuose 
Vidurinės Azijos valstybėse, kurių piliečiai norėtų dirbti 
Lietuvoje.

„Lietuva tikrai ne vienintelė šalis, susidurianti su 
profesionalių vilkikų vairuotojų trūkumu (...). Skirtumas 
tik toks, kad jokia kita šalis netaiko kvotų sistemos šiai 
deficitinei profesijai. Užsienio šalių Vyriausybės kaip tik 
ieško būdų, kaip padėti transporto verslui kuo paprasčiau, 
mažinant administracinę naštą įdarbinti vilkikų vairuotojus. 
Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – kaimyninė Lenkija ne 
tik netaiko kvotų, bet leidžia verslui šios profesijos 
atstovus įdarbinti per savaitę ar dvi“, – sakė asociacijos 
viceprezidentas Vytas Bučinskas.

Asociacijos generalinio sekretoriaus Zenono Buivydo 
teigimu, įtampa vežėjų įmonėse auga kasdien, nes šalies 
darbo rinka negali užtikinti šio sektoriaus poreikių ir 
pasiūlyti reikiamo skaičiaus vilkikų vairuotojų. „Verslas, 
neturėdamas kitos išeities, didžiąją dalį šios profesijos 
atstovų įdarbina iš Kazachstano, Uzbekistano ir kitų 
centrinės Azijos valstybių. Tik tam taikomos kvotos, kurių 
metinis limitas jau išnaudotas (...)“, – teigė Z. Buivydas.
Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) vadovo 
Povilo Drižo nuomone, sprendžiant darbo rinkos iššūkius 
Lietuvai vertėtų pasinaudoti ES šalių praktika ir ieškoti 
kompleksinių priemonių.

„Verslas pasigenda ilgalaikės valstybinės migracijos politikos 
darbo rinkos atžvilgiu, kuri remtųsi demografinės situacijos 
vertinimu. Pastarieji keli metai aiškiai liudija, jog užtikrinus 
reikiamus imigracijos srautus, tai galėtų kompensuoti 
darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus sumažėjimą“, – 
aiškino P. Drižas. „Būtina sudaryti supaprastintas sąlygas 
užsieniečiams atvykti į šalį ir įsidarbinti tose srityse, kuriose 
specialistų trūkumas itin didelis.“

Susisiekimo ministerijos teigimu, šalies vežėjams kylančios 
vairuotojų trūkumo ir darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo 
problemos Vyriausybei yra žinomos, todėl šiems ir kelių 

transporto sektoriaus konkurencingumo didinimo ir 
bendradarbiavimo kelių transporto srityje gerinimo 
klausimams ministerija yra sudariusi darbo grupę, į kurią 
savo atstovus delegavo valstybinės institucijos ir kelių 
transportui atstovaujančios asociacijos.

„Darbo grupė parengė siūlymus, kurie padėtų supaprastinti 
tolimųjų reisų vairuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimo 
procesą. Siūloma ilginti tarpininkavimo raštų galiojimą, 
prioriteto tvarka nagrinėti prašymus asmenų, kurių 
kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai yra išduoti Lietuvos 
mokymo centruose, be to, prašymų dėl vizų nagrinėjimą 
organizuoti nuotoliniu būdu – Vilniuje arba kituose 
užsienio konsuliniuose skyriuose. Parengtus pasiūlymus 
Susisiekimo ministerija pateikė sprendimus šiuo klausimu 
priimančioms institucijoms – Užsienio reikalų ir Vidaus 
reikalų ministerijoms”, - aiškina Susisiekimo ministerija.

Susisiekimo ministerija taip pat ėmėsi iniciatyvos 
tarpininkauti tarpinstituciniam bendradarbiavimui, 
ieškant sprendimų, galinčių pagreitinti kvalifikuotos 
darbo jėgos pritraukimą į Lietuvos rinką. Ministerijos 
atstovai patvirtino, jog yra pateiktas pasiūlymas Vidaus 
reikalų ministerijai dėl tarpininkavimo raštų galiojimo 
laikotarpio ilginimo nuo 30 iki 180 dienų, taip pat dėl 
konsulo etato Lietuvos Respublikos ambasadoje Nur 
Sultane įsteigimo (vizų išdavimo konsulatuose Vidurinės 
Azijos valstybėse problemai spręsti - red. past.). „Šiems 
pasiūlymams buvo pritarta, juos numatoma įgyvendinti”, 
- pranešė Susisiekimo ministerija.

„Kitų metų pradžioje, įsigaliojus Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymo pataisoms, bus lengviau įdarbinti trečiųjų 
šalių darbuotojus: užsieniečių dokumentų tvarkymą iš 
konsulinių skyrių perims Migracijos departamentas, ir 
dokumentus dėl leidimo gyventi šalyje bus galima pateikti 
nuotoliniu būdu”, - pridūrė valdžios atstovai.

Ką dar gali padaryti vežėjas?

Verslininkams patariama rengti minkštųjų įgūdžių mokymus 
siuntėjams ir kitiems darbuotojams, turintiems tiesioginį 
kontaktą su vairuotojais, siekiant sumažinti darbuotojų 

Susisiekimo ministerijos darbo grupės tikslas - vairuotojų 
trūkumo problemos sprendimo paieška ir Lietuvos 

transporto įmonių konkurencingumo didinimas
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kaitą, rekomenduojama bendradarbiauti su profesinėmis ar 
naujomis pramonės mokyklomis, ruošiančiomis vairuotojo 
mechaniko darbui ar stažuotėms.

Taip pat gali būti naudinga įdiegti profesionalų žmogiškųjų 
išteklių valdymą, atsiliepti į augančius vairuotojų lūkesčius 
keičiantis kartai, mažinti darbuotojų kaitą ir didinti 
darbuotojų prieraišumą darbdavio atžvilgiu. Reikėtų 
apsvarstyti galimybę leisti vairuotojams dažniau grįžti 
namo ir vykdyti vežimus trumpesniais maršrutais.

Pasak TTLA, naujus vairuotojus įlieti į darbo rinką galėtų 
padėti transporto infrastruktūros gerinimas ir profesionalių 
vairuotojų mokymų subsidijavimas, pavyzdžiui, 95 kodo 
pirminio vairavimo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
dokumentams įgyti. Aljanso vienijamų įmonių pateiktais 
duomenis, darbuotojams skatinti naudojamos įvairios 
priemonės: vairuotojams atliekamas kasmetinis sveikatos 
patikrinimas, darbdaviai moka papildomas įmokas 
į darbuotojų III pakopos pensijų fondą. 

Vairuotojams taip pat apmokamos gyvybės ir sveikatos, 
kelionių draudimo paslaugos, jie draudžiami nuo nelaimingų 
atsitikimų, dengiamos jų gydymo užsienyje išlaidos. Didelė 
dalis didžiųjų vežėjų yra įsteigę vairuotojų mokymų centrus, 
akademijas, investavę į kokybišką mokymo infrastruktūrą. 
Verslas taip pat investuoja į vilkikų atnaujinimo parką 
– kas antras Lietuvoje registruotas vairuojamas vilkikas 
pagamintas ne vėliau negu prieš 3 metus. Modernūs vilkikai 
užtikrina ne tik ergonomišką darbo vietą vairuotojams, 
tačiau juose papildomai įrengiami skaitmeniniai asistentai, 
kurie planuoja maršrutą, sustojimus, kuro papildymo vietas 
– taip siekiama iki minimumo sumažinti vairuotojo klaidos 
galimybę ir streso lygį.

Lietuvos didieji vežėjai investuoja į vairuotojų poilsio 
infrastruktūrą Europoje – stato viešbučius vairuotojams, 
įrengia saugias automobilių stovėjimo aikšteles, siekdami 
užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir kokybišką profesionalių 
vairuotojų poilsį.

Be to, verslininkai turėtų pasiruošti 
augančiam personalo daugiakultūriškumui. 
Kai kuriose Lietuvos įmonėse jau dirba 
vairuotojai iš Azijos šalių, kurie rodo 
didelį susidomėjimą darbu mūsų šalyje. 
Lietuvos vežėjai atkreipia dėmesį į tai, kad 
Centrinės Azijos šalys, ypač Kazachstanas 
ir Uzbekistanas, yra didelis kvalifikuotų 
vairuotojų, norinčių dirbti ES, šaltinis. 

„Girteka” Centrinės Azijos šalyse dažnai dalyvauja 
susitikimuose su ES konsulais ir atstovais. Jau pastebimi 
pirmieji tokių susitikimų rezultatai, pvz., gegužę Biškeke, 
Kirgizijoje, buvo atidarytas naujas vizų centras. Dėl šios 
priežasties nuo balandžio mėnesio „Girteka“ pirmą kartą 
savo istorijoje turėjo neigiamą įdarbintų vairuotojų 
balansą lyginant su 2021 m., o tai lemia vairuotojų trūkumas 
rinkoje (įdarbinta mažiau vairuotojų nei planuota)“, - 
paaiškino Mindaugas Paulauskas, „Girteka Transport“ 
generalinis direktorius.

Tuo metu kitos Lietuvos logistikos bendrovės ketina 
samdyti vilkikų vairuotojus iš Indijos. „cargoGO Logistics” 
planuoja per artimiausius metus įdarbinti dešimtis ar net 
šimtus vairuotojų iš Indijos ir kitų Azijos šalių, nes, pasak 
įmonės, „jie žinomi kaip ypač drausmingi ir geri darbuotojai”. 
Tą patvirtina Vengrijos gigantas „Waberer’s”, kuris jau 
pasamdė 79 Indijos vairuotojus, 3 automobilių parko 
operatorius bei personalo skyriaus vadovą. 

Vairuotojai iš Azijos šalių teigia, jog Europa yra labai 
patraukli vieta darbui. Indiškos „Novalife Global Recruiters” 
įdarbinimo agentūros vadovo Monalo Sachdevos teigimu, 
Europa vilioja vairuotojus, nes daugelis žinomų logistikos 
bendrovių pradėjo dairytis į Azijos regionus, siekiant 
įdarbinti vairuotojus.

„Indijos ir Artimųjų Rytų vairuotojai gyvena ir dirba labai 
sunkiomis sąlygomis. Jie labai prastai apmokami, vairuoja 
blogos techninės būklės transporto priemones (...). Jie 
patiria nepagarbą, nes sunkvežimių vairuotojas laikomas 
žemos klasės profesija, kurią dažniausiai atlieka neišsilavinę 
arba finansiškai nepalankioje padėtyje esantys žmonės. 
Šiems vairuotojams Europa yra tarsi 
saugus prieglobstis, 
kur jie gali 
p a b ė g t i 
nuo šio 
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atšiauraus gyvenimo būdo ir darbo kultūros”, – sako M. 
Sachdeva.

Susisiekimo ministerija, paklausta apie tai, ką turėtų 
padaryti verslas, norint įdarbinti naujus darbuotojus 
darbui transporto priemonėse, atsakė, jog „šiuo atveju 
tikslinga kalbėti apie krovininių vilkikų vairuotojo profesijos 
patrauklumo didinimą”. Apsaugos ir darbo viceministras 
Vytautas Šilinskas pridūrė, kad „darbdavių atstovai turi 
labiau rūpintis atvykusių dirbti į Lietuvą žmonių išlaikymo 
reikalais, o ne galvoti, kaip jų atsivežti kuo daugiau". Jo 
skaičiavimais, iš 16 tūkst. įdarbintų užsieniečių šiais metais 
apie 45 proc. neįsidarbino arba nebedirba Lietuvoje.

„15 proc. neįsidarbino, 30 proc. įsidarbino, bet rugsėjo 
viduryje jau nebedirbo. Reiškia, dirbo labai trumpai ir išvyko 
kitur”. - tvirtino V. Šilinskas. Viceministro duomenimis, 
išvykę žmonės vidutiniškai dirbo Lietuvoje 70 dienų, 
o išvykti į užsienį skatina „maži atlyginimai, nesiekiantys 
1 tūkst. Eur be dienpinigių”.

Padės moterys ir jaunimas

IRU rekomenduoja sutelkti dėmesį į daugelio reikalavimų, 
keliamų sunkvežimių vairuotojo kvalifikacijai įgyti, mažinimą, 
ir į moterų įdarbinimą sektoriuje. 2016 metais didžiausia 
Jungtinės Karalystės profesinė sąjunga „Freight Transport 
Association“ (FTA) paskelbė tyrimo duomenis, kurie rodo, 
jog 79 proc. moterų nori vairuoti sunkvežimį. 

Tuo tarpu IRU „Driver Shortage Global Report 2022” 
ataskaitoje nurodo, kad moterys Europoje sudaro tik 
3 proc. visų dirbančių vairuotojų, nors tyrimai patvirtina, 
jog darbuotojų lyčių įvairovė turi teigiamą poveikį darbui 
ir teigiamai veikia profesijos įvaizdį.

Be to, IRU atkreipia dėmesį į būtinybę pritraukti jaunus 
talentus. Jaunų žmonių pritraukimas į sektorių neturėtų 
kelti problemų, nes kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas 
viršijo 30 proc. Tačiau yra ir kitų kliūčių – daugelyje šalių 
minimalus vairuotojų amžius yra nuo 21 metų, o tai reiškia, 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba
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jog yra didžiulis laiko tarpas nuo mokyklos baigimo iki 
amžiaus, kada galima tapti vairuotoju. Dėl šios priežasties 
minimalus vairuotojų amžius turėtų būti sumažintas iki 
18 metų, o profesinį mokymą leista pradėti nuo 17 metų.
Lietuvoje ši darbo grupė galėtų išspręsti vairuotojų 
trūkumo problemą. Šių metų pirmąjį pusmetį į Lietuvos 
Užimtumo tarnybą kreipėsi 69,7 tūkst. darbo neturinčių 
vyrų ir 71,9 tūkst. moterų (moterys tarp darbo ieškančių 
asmenų sudarė didesnę dalį – 50,8 proc.). Kas trečias ar 
ketvirtas (27,7 proc.) per šių metų I pusmetį įregistruotas 
darbo ieškantis asmuo – iki 29 m. amžiaus. Nors jaunuolių 
dalis tarp pirmą šių metų pusmetį įregistruotų bedarbių 
sumažėjo 3,8 proc, per sausio–birželio mėnesius darbo 
neturinčių užsiregistravo 16 proc. daugiau nei praėjusių 
metų atitinkamu laikotarpiu. 50 proc. jaunuolių neturi 
profesinio pasirengimo.

Jauni žmonės transporto sektoriuje

Jaunų darbuotojų pritraukimas į šią profesiją yra vienas 
iš ES (taip pat ir Lietuvos) strategijos ramsčių vairuotojų 
trūkumo problemai spręsti. Dėl to IRU apžvelgė, kaip 
atrodo vairuotojų iki 25 metų įdarbinimas, ir patikrino, 
kokią pramonės dalį atskirose ES šalyse sudaro jaunimas. 
Lietuva šiame tyrime pasirodė labai gerai. Paaiškėjo, 
kad vairuotojai iki 25 metų mūsų šalyje sudaro net 10,9 
proc. transporto pramonės (Europos vidurkis – 7 proc.). 
Taip mūsų šalis atsiduria priešakyje, šalia Nyderlandų ir 
Belgijos, kur jauni vairuotojai sudaro atitinkamai 12,5 ir 
11,5 proc. užimtumo.

Geri rezultatai taip pat užfiksuoti Norvegijoje ir Rumunijoje 
– abiejose šalyse jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys 
sudaro 9,6 proc. rinkos. Prancūzija taip pat viršijo šio 
tyrimo vidurkį, jos rezultatas buvo 8 proc.

Blogiau yra Lenkijoje, kur jaunų vairuotojų procentas 
siekė 6,2 proc., Vengrijoje (5,9 proc.) ir Italijoje (5,7 proc.). 
Situacija šiuo atžvilgiu taip pat prasta Ispanijoje (4,8 proc.) 
ir Vokietijoje (4,6 proc.). Prasčiausiai pasirodė Portugalija, 
Danija ir Jungtinė Karalystė, kur jauni vairuotojai sudaro 
atitinkamai 3, 2,3 ir 2,2 proc. sektoriaus.

Autorius: Artūras Lysionok
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Mobilumo paketo taikymas vežėjams, 
kurių transporto leidžiamoji masė iki 3,5 t. 
Ar ES revoliucija prarys šį verslą? 
Šiuo metu Europos keliais važinėja daugiau kaip 28 milijonai mikroautobusų. Tai 
4,5 karto daugiau nei sunkiasvorių vilkikų. Tarptautiniais maršrutais krovinius ir 
keleivius gabenančiose įmonėse pastaraisiais menesiais vyko tikra revoliucija, susijusi 
su vežimo operacijas reglamentuojančiomis taisyklėmis. Įsigaliojus naujai tvarkai 
kilo nuogąstavimų, kad verslas neišlaikys naujos administracinės naštos ir kaštų. Ar 
vežėjų baimė pasitvirtino?

2020 m. Europos Sąjungos šalyse buvo užregistruota 
1,4 mln. komerciniams tikslams naudotų mikroautobusų. 
Nors palyginti su ankstesniais metais jų skaičius sumažėjo 
daugiau kaip 17 proc., ši transporto priemonė ir toliau 
lieka viena populiariausių visoje Europos Sąjungoje. 
Naujausiais Europos automobilių gamintojų asociacijos 
(ACEA) duomenimis, šiuo metu ES keliais važinėja daugiau 
kaip 28 milijonai mikroautobusų.

Verslininkus gabenančius krovinius tarptautiniais maršrutais 
transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė 
nuo 2,5 iki 3,5 tonos, gegužės mėnesį ištiko revoliuciniai 
pokyčiai. Tuo metu įsigaliojo naujausios Mobilumo paketo 
nuostatos, iš kurių vienas pagrindinių yra reikalavimas 
turėti licencijas lengviesiems krovininiams automobiliams 
(nuo 2,5 iki 3,5 tonų). Be to, pasikeitė nepriekaištingos 
reputacijos, finansinės padėties, vežėjo valdymo centro 
ir profesinės kompetencijos taisyklės.

Su
da

rė
: R

ob
er

ta
s 

Lu
bi

ns
ki

s
"A

do
be

 S
to

ck
" n

uo
tr

.
(a

lc
hu

m
pi

ta
z,

 B
jö

rn
 W

yl
ez

ic
h,

Si
w

ak
or

n1
93

3 
nu

ot
r.)

17



Ekspertai neabejoja, kad šie pokyčiai yra labai svarbūs 
jų veiklai. Asociacijos “Linava” atstovai dar prieš naujų 
nuostatų įsigaliojimą teigė, kad jos “didins transporto įmonių 
išlaidas,  nes norint gauti ES licenciją, reikės išklausyti 
specialius mokymus bei atitikti tam tikrus reikalavimus”, 
tačiau šias naujoves “transporto verslas vertina (...) 
pozityviai, nes jomis siekiama suvienodinti konkurencines 
sąlygas ir visiems taikyti tokius pat reikalavimus”.

Panašiai pakeitimus vertino Lietuvos vežėjų sąjungos 
(LVS) atstovai, kurie aiškino, kad konkurencinės sąlygos 
visiems transporto rinkos dalyviams turi būti vienodos, 
“nepriklausomai nuo naudojamų transporto priemonių 
bendros masės”. Eltai atsiųstame komentare LVS paaiškino, 
kad verslininkai, naudojantys mikroautobusus (furgonus), 
“iškreipia krovinių gabenimo rinką, naudodamiesi jiems 
taikomomis išimtimis, todėl ir buvo priimti atitinkami 
pakeitimai“.

Transporto pasiūlos ir 
paklausos rodikliai

Įsigaliojus naujoms taisyklėms, kilo nuogąstavimų, kad 
daugelis vežėjų neatitiks naujų kriterijų ir negalės teikti 
paslaugų tarptautiniais maršrutais. Labai greitai paaiškėjo, 
kad spot rinkoje nebuvo masinio transporto pajėgumų 
“pabėgimo”. Aišku, paskutinėmis gegužės dienomis, 
palyginti su pirmosiomis trimis mėnesio savaitėmis, pasiūlos 

rodiklis šiek tiek sumažėjo, ypač Vakarų Europos kryptimis 
(į Vokietiją ir Prancūziją), tačiau kai kuriais maršrutais (pvz., 
į Nyderlandus ir Italiją) transporto pasiūla buvo dar didesnė.
Birželio mėnesį daugumoje maršrutų vidutinė pasiūla buvo 
didesnė nei gegužę, tačiau situacija pasikeitė liepos mėnesį. 
Tuo metu pastebėjome, kad visuose maršrutuose į Vakarus 
sumažėjo lengvojo transporto pajėgumas. Sumažėjimas 
buvo nuo minimalaus (pvz., į Didžiąją Britaniją) iki žymaus 
(Vokietija, Italija)*.

Žinoma, reikia atsižvelgti į tai, kad vasara buvo atostogų 
metas, kuriam būdinga mažesnė paklausa ir pasiūla, o taip 
pat į kitus šių metų svarbius veiksnius. “Pirma šių metų pusė 
krovinių vežimo rinkoje tikrai priklausė vežėjams, tačiau 
bendrame kontekste didelių pokyčių neatsirado, o ir toliau 
pastebimas komercinių transporto priemonių trūkumas 
lyginant su krovinių pasiūla, tad rinka veikia be problemų, 
o transporto paklausa išlieka”, - aiškina Antanas Šimelis, 
“Ad Rem Group” įmonės vadovas ir Lietuvos logistikos 
asociacijos prezidentas.

Įmonių išlaidų padidėjimas

Praėjus pusei metų nuo naujos tvarkos įsigaliojimo, 
verslininkai teigia, kad po Mobilumo paketo nuostatų 
įvedimo, kai vežėjams gabenantiems krovinius transportu 
nuo 2,5 iki 3,5 tonos licencija tapo privaloma, transporto 
įmonių išlaidos padidėjo, tačiau nežymiai. “Vežėjams, kurie 
valdo mikroautobusų parkus ir važinėja tarptautiniais 

*Įskaitant autobusus. 
 Šaltinis: ACEA

Naujų komercinių transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė 
iki 3,5 tonos, registracija Lietuvoje*

Mėnuo 2022 2021

Sausis 274 230

Vasaris 225 336

Kovas 266 399

Balandis 260 402

Gegužė 374 320

Birželis 373 310

Liepa 158 226

Rugpjūtis 375 280
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maršrutais atsirado naujų administracinių prievolių, bet 
toms įmonėms, kurių automobiliai važinėja šalies viduje 
niekas nepasikeitė”, - aiškina A. Šimelis.

“Gyvename dinamišku metu, kai konkurencinę aplinką ir 
transporto paklausą veikia labai daug faktorių. Akivaizdu, kad 
dėl Mobilumo paketo reikalavimų vežėjai patyrė papildomų 
išlaidų, taip pat lengvojo komercinio transporto iki 3,5 tonų 
segmente, nes šių vežėjų veikla tapo licencijuojama. Verslo 
atstovai padidėjusias išlaidas stengiasi perkelti užsakovams, 
tad bendrai stebimas krovinių gabenimo kainų augimas. 
Tai įtakoja ne tik Mobilumo paketas, bet pavyzdžiui ir 
karas Ukrainoje, dėl ko dar labiau jaučiamas vairuotojų 
trūkumas. Be to išaugo degalų kainos, o dėl nuo Covid-19 
pradžios besitęsiančių tiekimo grandinės trikdžių vėluoja 
naujų sunkvežimių gamyba, tai irgi atsiliepia transporto 
priemonių eksploatacijos kaštams’, - aiškina A. Šimelis.

Verslininko teigimu, situacija pernelyg nepasikeitė dėl 
mūsų šalies transporto rinkos specifikos. Įmonių, siūlančių 
krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais vien tik 
mikroautobusais yra nedaug (pakeitimai nepalietė bendrovių 
siūlančių gabenimą vidaus rinkoje). Lietuvos transporto 
saugos administracijos duomenimis, per aštuonis šių metų 
mėnesius buvo išduotos tik 259 naujos licencijos vežėjams, 
gabenantiems krovinius automobiliais, kurių didžiausioji 
leidžiamoji masė nuo 2,5 iki 3,5 tonos. Palyginimui, vos per 
I pusmetį LTSA išdavė 378 licencijas vežėjams, vežantiems 
krovinius transporto priemonėmis, kurių leistina masė 
didesnė nei 3,5 tonos (325 tarptautiniais maršrutais ir 54 
vidaus maršrutais). 2021 metais LTSA išdavė 622 licencijas.

Verta atkreipti dėmesį, kad krovinių gabenimo veiklos 
licencijų kainos Lietuvoje yra žymiai mažesnės, nei kituose 
šalyse. Šiuo metu licencijos išdavimas 10 metų kainuoja 
mūsų šalyje 57 eurus, o kiekvienos licencijos kopija - 
43 eurus. Palyginimui, Lenkijoje licencijos išdavimo kaina 
siekia 200 eurų, o dokumento kopijos - 100 eurų.

Konkurencinis vežėjų pranašumas

Eksperto manymu, transporto rinka pajus Mobilumo 
paketo reikalavimus lengvajam transportui “vėliau”. 
Jo poveikis bus ženkliai didesnis tuo metu, kai pradės 
galioti vairuotojų darbo ir poilsio režimo kontrolė. “Iki šiol 
lengvasis komercinis transportas nebuvo reglamentuotas. 
Mikroautobusų vairuotojai galėjo važiuoti „negesindami 
variklio“, niekas jų nekontroliavo. Todėl šių transporto 
priemonių išnaudojimo efektyvumas buvo labai aukštas. 
Vairuotojai galėjo labai greitai ir operatyviai pasiekti Vakaru 
Europos šalis”. 

Skubiems kroviniams (express pristatymams) tai geras ir 
konkurencingas sprendimas, tačiau atsiradus mikroautobusų 
vairuotojų darbo ir poilsio režimui, galimybės greitai 
pasiekti paskirties vietą transporto priemonėmis, kurių 
leidžiamoji masė iki 3,5 tonos, bus apribotos. “Ad Rem” 
vadovo manymu, Mobilumo paketo reguliavimas labiausiai 
paveiks tokias įmones, kurios nediversifikuoja verslo ir 
dirba tik su lengvuoju komerciniu transportu. “Akivaizdu, 
kad tos taisyklės sumažins tokio transporto našumą, nes 
mikroautobusai negalės važiuoti 24 val. per parą ir 7 dienas 
per savaitę. Jie turės daryti pertraukas, vairuotojai turės 

Šaltinis: LTSA

Licencijos vežti krovinius transporto priemonėmis, kurių  didžiausia leistina 
masė didesnė nei 3,5 tonos

2021 m. I pusmetis 2022 m. I pusmetis

Tarptautiniais maršrutais 428 324

Vidaus maršrutais 89 54
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ilsėtis, o jų nuvažiuotas atstumas sumažės. Tai gi tokios 
įmonės praras savo konkurencinį pranašumą, nes jų stiprioji 
pusė tarptautiniuose maršrutuose iki šiol buvo didesnis 
važiavimo greitis ir nuvažiuojamas atstumas”.

Eksperto teigimu, norint išlikti konkurencingais, reikės 
prisitaikyti prie krovinių vežimo struktūros pakeitimų. 
“Nauji Mobilumo paketo reikalavimai vežti krovinius 
tarptautiniais maršrutais automobiliai, kurių masė nuo 
2,5 iki 3,5 tonos, neabejotinai pakeis dalinių krovinių 
rinką. Daug smulkių krovinių “persikels” į sunkiasvorį 
transportą, o logistikos bendrovės vežančios dalinius 
krovinius tarptautiniais maršrutais plačiau naudos logistikos 
centrus, kaip terminalus, tuo tarpu mikroautobusai labiau 
atliks „last mile“ distribucinę funkciją”, - aiškina A. Šimelis.

Lietuvos logistikos asociacijos prezidento teigimu, lengvojo 
komercinio transporto reguliavimas bendram logistikos 
sektoriui atneš daugiau skaidrumo ir tvarkos. Tai prisidės 
prie saugumo gerinimo keliuose, nes vairuotojai privalės 
laikytis darbo ir poilsio reikalavimų ir nevairuos pervargę. 

“Pokytis atneš daugiau sisteminio požiūrio į lengvojo 
komercinio transporto segmentą, nes dabar jis veikia 
gana chaotiškai. Teigiamas aspektas bus ir ekologiniams 
klausimams. Pavyzdžiui mikroautobusai veždami krovinius 
tolimaisiais maršrutais santykinai teršia orą labiau nei 
sunkvežimiai, nes šie efektyviai pakrauti perveža gerokai 
daugiau krovinių ir palieka mažesnį CO2 pėdsaką. Be 
to logistikos įmonės organizuojančios krovinių vežimą 
atras daugiau erdvės išnaudoti intermodalumą. Logistikos 
centruose surinkti kroviniai pakrauti į sunkvežimių 
priekabas gali būti gabenami ne tik kelių transportu, bet 
pvz. pristatomi į intermodalinius terminalus tarp kurių 
kursuoja traukiniai su ant specialių platformų pakrautomis 
transporto priemonėmis, taip kombinuojant kelių ir 
geležinkelių transportą, mažinant magistralinių kelių 
apkrovimą, o iš logistikos centrų smulkesnės siuntos gali 
regioniniu mastu būti paskirstomos mikroautobusais”.

Eksperto teigimu, rinkoje turi būti aiškios taisyklės, 
suprantamos visiems rinkos dalyviams. “Atsiradus 
licencijavimui, įvedama tam tikra tvarka ir skaidrumas, 
kurie atneša naudos visam logistikos sektoriui. Nematau 
jokių rimtų priežasčių, kodėl lengvojo komercinio transporto 
vežėjų veikla turėtų veikti be licencijavimo. Aš už tai, kad 
būtų aiškios taisyklės, logiška administracinė tvarka, kad 
galima būtų valdyti rizikas ir turėti tvarų šiuolaikišką verslą 
kiekviename segmente, tame tarpe ir krovinių gabenimo 
transportu, kurio didžiausioji leidžiamoji masė nuo 
2,5 iki 3,5 tonos”.

*Duomenų šaltinis - transporto spot rinką analizuojantis 
įrankis “Metrix”. Paklausos indeksas rodo įvykdytas ir 
neįvykdytas klientų užklausas Trans.eu platformoje, 
o pasiūlos indeksas apskaičiuojamas remiantis vežėjų 
atliktomis derybomis dėl šių užklausų. Plačiau apie krovinių 
vežimo įkainius bei transporto paklausą ir pasiūlą skaitykite 
straipsnyje “Transporto tarifai Lietuvoje pagaliau lėtėja. 
Tačiau užsakymų vis mažiau”.

Autorius: Artūras Lysionok
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Keičiantis vartotojų elgsenai ir augant elektroninei prekybai, greitas prekių 
pristatymas tampa esminiu ekonomikos plėtros klausimu. Deja, Europos transporto 
laukia katastrofa, kuri vis sparčiau artėja dėl profesionalių vairuotojų stygiaus. 
Kyla klausimas, ar rinka sugeba greitai užpildyti personalo spragas? O jei taip 
–   kokiu būdu?

Transporto sektorius atsidūrė kryžkelėje. Darbuotojų 
trūkumo įmonėse priežastys yra gerai žinomos, tačiau 
pastangos gerinti situaciją rinkoje vyksta per lėtai, kad 
šie pokyčiai nepaveiktų ekonomikos. Pritraukti naujų 
darbuotojų į transporto sektorių nėra lengva, juolab turint 
omenyje tai, jog sunkvežimio vairuotojo profesija turi 
labai prastą įvaizdį. Dėl šios priežasties verslininkams 
tenka griebtis net ne itin svarbių priemonių, kai kalbama 
apie vairuotojų sprendimus dėl darbovietės pasirinkimo 
– darbo užmokesčio didinimo.

Vairuotojų darbo užmokestis ir 
darbuotojų įdarbinimo išlaidos

Sunkvežimių vairuotojų darbo užmokestis Europos 
Sąjungoje labai skiriasi ir priklauso nuo daugelio veiksnių 
(transporto įmonės dydžio, stažo ir darbo sistemos, 
papildomų darbuotojų įgaliojimų) ir sudedamųjų dalių 
(bazinio atlyginimo, priedų už budėjimą, viršvalandžius, 
darbą naktį, kelionės išlaidų kompensavimo). Nepaisant 
to, svarbiausias veiksnys yra ekonominio išsivystymo 
lygio skirtumai tarp valstybių narių. Periferinėse šalyse 
atlyginimai yra daug mažesni nei šalyse, kurios sudarė 
Europos Sąjungą prieš naujų narių įstojimą 2004 m.

Prancūzijos nacionalinės kelių komisijos duomenimis 
(Comité National Routier - CNR), daugiausiai Europoje 
iki pandemijos uždirbo vairuotojai iš Liuksemburgo 
(įskaitant priedus ir bazinį atlyginimą, bet neįskaitant kitų 
atlygio dalių). Šiuo laikotarpiu jų darbo užmokestis siekė 
43 958 Eur per metus. Iškart už jų dideliais atlyginimais 
galėjo džiaugtis vairuotojai iš Italijos (40 700 Eur) 
ir Belgijos (39 589 Eur). Mažiausiai gaudavo darbuotojai 
Bulgarijoje (15 186 Eur per metus), Lietuvoje (16 130 
Eur) ir Rumunijoje (16 693 Eur).
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Sunkvežimių vairuotojų užmokestis 
pagaliau turi padidėti. Tačiau ar vežėjai 
pasirengę mokėti daugiau?
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Tačiau kalbant apie vairuotojų įdarbinimą, didžiausias 
išlaidas patiria darbdaviai Belgijoje, kur vieno darbuotojo 
įdarbinimo išlaidos (atlyginimas ir darbuotojo mokamos 
socialinio draudimo įmokos, darbdavio apmokamos 

socialinio draudimo dalys ir kitos darbo užmokesčio dalys) 
yra 55 810 Eur per metus. Mažiausias išlaidas patiria 
darbdaviai iš Vidurio ir Rytų Europos (Bulgarijos, Rumunijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos).

Šaltinis: „CNR European Studies“

Šaltinis: „CNR European Studies“

Sunkvežimių vairuotojų atlyginimas atskirose ES šalyse (per metus, eurais) 2019 m.

Sunkvežimio vairuotojo įdarbinimo metinės išlaidos 2019 m.

Šalis Pagrindas Priedai Iš viso

Liuksemburgas 37702 4256 41958

Italija 29294 11409 40703

Belgija 31428 8161 39589

Prancūzija 29736 8780 38516

Vakarų Vokietija 31972 5292 37264

Rytų Vokietija 22655 10738 33393

Ispanija 19878 10738 30616

Portugalija 11318 11679 22997

Slovėnija 11340 10868 22208

Slovakija 8424 10395 18819

Lenkija 7224 11110 18334

Čekija 6545 10890 17435

Vengrija 6400 10733 17133

Rumunija 5143 11550 16693

Lietuva 5760 10370 16130

Bulgarija 3636 11550 15186

Šalis
Vairuotojo atlyginimas ir 

socialinio draudimo įmokos, 
kurias jis moka

Socialinio draudimo įmokos, 
kurias moka darbdavys

Kiti atlyginimo kompo-
nentai

Belgija 31428 16221 8161

Italija 29294 10516 11409

Liuksemburgas 37702 5056 4256

Prancūzija 29736 9120 8780

Vakarų Vokietija 31972 8129 5292

Ispanija 19878 7275 10738

Rytų Vokietija 22655 5760 10738

Portugalija 11318 3220 11679

Slovėnija 11340 1878 10868

Slovakija 8424 2965 10395

Lenkija 7224 1479 11110

Čekija 6545 2232 10890

Vengrija 6400 1824 10733

Lietuva 5760 1878 10370

Rumunija 5143 1175 11550

Bulgarija 3636 673 11550
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Vairuotojų atlyginimų 
svyravimai Lietuvoje

2020 metų pradžioje tarptautinių vairuotojų atlyginimas 
Lietuvoje nuo 130 proc. minimalios algos padidėjo iki 
165 proc. (Lietuva yra vienintelė šalis Europoje, kuri 
taiko vadinamąjį atlyginimų koeficientą vairuotojams). 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. padidinus minimalų atlyginimą 
iki 730 Eur, vairuotojų bazinis atlyginimas padidėjo iki 
1204 Eur neatskaičius mokesčių. Kitais metais minimalus 
atlyginimas padidės dar 110 Eur atskaičius mokesčius. 
Šiuo metu dienpinigiai Lietuvoje, Europos maršrutuose 
siekia vidutiniškai 70 Eur, nors priklausomai nuo regiono 
ir įmonės ši suma svyruoja nuo 60 iki 90 Eur per dieną. 
Atsižvelgiant į vidutinį 70 Eur darbo užmokestį per dieną, 
vairuotojų mėnesinis atlyginimas Lietuvoje šiuo metu 
yra 1633 Eur atskaičius mokesčius (palyginimui, „CNR 
European Studies“ duomenimis, 2019 m. šis skaičius buvo 
1344,16 Eur su priedais).

Vis dėlto daug kas priklauso nuo įmonės. Didžiausias 
Europos vežėjas „Girteka“ šiemet jau tris kartus didino 
atlyginimus vairuotojams ir skelbia, jog kitais metais bus 
tolesni darbo sąlygų pakeitimai. „Tai, kad atlyginimai dabar 
nustatomi keletą kartų per metus, rodo šio elemento svarbą 
ir jo didėjimą. Bendras vairuotojų atlyginimų padidėjimas 
2022 metais organizacijoje siekia 30–40 proc. (...). Norime 
paskatinti daugelį žmonių, ieškančių darbo ar norinčių 
pakeisti pramonės šaką, tapti vairuotojais. Planuojame 
keletą projektų, bet daugiau apie tai papasakosime 

netrukus“, - interviu „Trans.INFO“ sakė „Girtekos“ 
komunikacijos skyriaus vadovas Tomašas Weberis.

Kitas stambus vežėjas „Waberer's“ visiškai pakeitė savo 
darbuotojų atlyginimų sistemą. Šių metų rugpjūtį bendrovė 
paskelbė, kad Vengrijos vežėjo vairuotojai, priklausomai nuo 
šalies, į kurią vyksta, taip pat nuo papildomų nuvažiuotų 
kilometrų ir turimų įgūdžių, gali uždirbti nuo 1900 iki 2500 
Eur . Nuo rugpjūčio 1 dienos „Waberer's“ vairuotojams moka 
vienodą dienos tarifą, nepriklausomai nuo dienos (iki šiol 
sekmadieniais ir švenčių dienomis įmonė mokėjo mažiau). 
Vairuotojams, vykdantiems tarptautinius pervežimus, tačiau 
nevykstantiems į Didžiąją Britaniją ir nevykdantiems ADR 
transporto, naujasis dieninis darbo užmokestis viršija 73 Eur.

Vairuotojų atlyginimų 
augimas Europoje

Darbo užmokestis transporto ir logistikos darbo rinkoje kyla 

ir kitose šalyse. Lenkijoje, kuri valdo didžiausią sunkvežimių 
parką ES, vairuotojų uždarbis 2021 m., lyginant su praėjusiais 
metais, padidėjo trečdaliu. Pernai profesionalus vairuotojas 
Lenkijoje vidutiniškai uždirbo 6300 zlotų (1320 Eur pagal 
šių metų rugsėjo pabaigos kursą). Tuo metu, remiantis 
naujesniais tyrimais, vidutinis vairuotojo atlyginimas šiuo 
metu yra 7200 zlotų į rankas. Lyginant su 2020 m., tai yra 
12,5 proc. daugiau. Tarptautiniuose maršrutuose lenkai 
moka nuo 7 000 iki 11 000 zlotų (2 400 Eur), nors dabar 
kai kurie į rankas siūlo jau net 3 500 Eur per mėnesį. Be 

Sudarė: Artūras Lysionok
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to, Lenkija nusprendė pakelti minimalų atlyginimą – nuo   
2023 metų sausio 1 dienos minimali alga bus 3490 zlotų 
neatskaičius mokesčių (apie 730 Eur), o nuo 2023 metų 
liepos 1 dienos – 3600 zlotų (apie 750 Eur), kas sykiu 
reiškia atitinkamai 16 ir 19 procentų padidėjimą.

Atlyginimus ryžtasi keisti ir vežėjai iš vadinamosios Senosios 
Europos. Mėnesinis atlyginimas Italijoje, taikomas nuo 
2021 m. spalio 1 d. III Super kategorijai, yra 1750,37 
Eur. Žemesnės kategorijos vairuotojai uždirba mažiau – 
1703,51 Eur. Daugiausiai gauna vairuotojai tarptautiniuose 
maršrutuose – vidutiniškai 2100-2500 Eur per mėnesį. 
Tačiau praktikoje įmonės turi padengti kur kas didesnes 
išlaidas. Pavyzdžiui, bendrovė iš Brešos šiaurės Italijoje, 
norėdama įdarbinti net 50 naujų vairuotojų, pasiūlė naujai 
samdomiems darbuotojams didelę premiją – nuo 5000 iki 
6000 Eur, priklausomai nuo įgaliojimų. Kalbant apie kitas 
darbo sąlygas, pasiūlyme buvo nurodytas atlyginimas: 
3500 eurų į rankas, 13 ir 14 atlyginimai bei visiškai nauji 
sunkvežimiai. Vežėjui per kelias savaites pavyko rasti visus 
vairuotojus.

Padėtis Didžiojoje Britanijoje daugeliu atžvilgių yra unikali. 
Dėl vairuotojų trūkumo ir dėl „Brexit“ bei pandemijos 
kilusios krizės kai kurie darbdaviai ėmė siūlyti naujiems 
darbuotojams iki 350 Eur per dieną. Be to, naujiems 
vairuotojams įmonės siūlo premijas (pvz., „Tesco“ – 1180 
Eur, „DHL“ – 1760 Eur). Yra žinomi atvejai, kai vairuotojams 
siūloma iki 82 tūkst. Eur per metus, tai yra 31,39 Eur 
per valandą. Priminsime, kad 2020 metais, prieš krizę, 

priklausomai nuo darbo stažo, minimalus atlyginimas 
buvo nuo 6,45 iki 8,72 svaro (7,58-10,25 Eur pagal 
2021 m. spalio mėnesio kursą). Tuo metu profesionalių 
vairuotojų vidutinis uždarbis, priklausomai nuo vairuojamos 
transporto priemonės rūšies, svyravo nuo 1600 iki 2400 
svarų sterlingų (1880–2800 Eur) per mėnesį. Štai pirmąjį 
praėjusių metų ketvirtį vairuotojų atlyginimai Didžiojoje 
Britanijoje padidėjo 5,7 proc.

Prancūzijoje darbo užmokestis transporte šiemet 
išaugo dvigubai – 5 proc. vasarį, vėliau – 1 proc. gegužę. 
Prancūzija šiuo atžvilgiu yra didelė išimtis, nes, pirma, 
darbo užmokesčio padidėjimą daugiausia lėmė daugybė 
transporto sektoriaus darbuotojų protestų, antra, reguliarus 
darbo užmokesčio didinimas šioje šalyje yra nustatytas 
įstatymu. Tai reiškia, kad atlyginimai Prancūzijoje keičiasi 
neatsižvelgiant į situaciją rinkoje. Palyginimui, tolimųjų 
reisų vairuotojas, dirbantis visą darbo dieną (pilnas etatas) 
2018 m. gaudavo vidutiniškai 2443 Eur bruto atlyginimą, 
tai yra 2,9 proc. daugiau nei 2017 m. Tuo metu vairuotojai 
dirbantys regione gaudavo vidutiniškai 2339 Eur bruto, tai 

yra 4,9 proc. daugiau nei prieš metus. Šiuo metu transporto 
priemonių, kurių didžiausias leistinas svoris yra iki 19 
tonų, vairuotojams taikomas 10,85 Eur už valandą atlygis, 
transporto priemonių, kurių didžiausias leistinas svoris yra 
didesnis nei 19 tonų, vairuotojams – 10,87 Eur ir 11,12 
Eur aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Dar 2022 metų 
sausio mėnesį atlygis buvo 10,57 Eur.
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Vokietija priklauso valstybių narių grupei, kur vairuotojų 
atlyginimai yra vieni didžiausių Europoje. 2020 metais 
vairuotojai vidutiniškai uždirbo 14,21 Eur per valandą, 
tai yra 2623 Eur bruto per mėnesį. Remiantis Jobmatch.
me įdarbinimo platformos tyrimų rezultatais, vairuotojų 
atlyginimai pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su paskutiniu 
2021 m. ketvirčiu, padidėjo vidutiniškai 100 Eur. Didžiausias 
augimas užfiksuotas Saro krašte (125 Eur) ir Berlyne 
(100 Eur). Atlyginimai Brandenburge, Hamburge 
ir Žemutinėje Saksonijoje didėjo kiek mažiau – 75 Eur. 
Sprendžiant iš skelbimų svetainėse, kuriose pateikiami 
darbo pasiūlymai, sunkvežimių vairuotojų uždarbis 
Vokietijoje šiuo metu vidutiniškai svyruoja nuo 3 000 iki 
4 000 Eur bruto per mėnesį, nors pradedantieji sunkvežimių 
vairuotojai retai uždirba daugiau nei 1 800 Eur. Patyrę 
vairuotojai, važinėjantys didelius atstumus ar vežantys 
pavojingus krovinius, per mėnesį gali tikėtis 5000 Eur. 
Verta paminėti, kad Vokietijos parlamentas nuo spalio 
1 dienos minimalų atlyginimą (taip pat ir komandiruotiems 
darbuotojams) padidino iki 12 Eur per valandą. Šiais metais 
tai jau trečias atlyginimų padidinimas šioje šalyje. Nuo 
sausio 1 dienos darbo užmokestis padidėjo nuo 9,60 
iki 9,82 Eur už valandą, o nuo liepos 1 dienos – iki 
10,45 Eur. Bundestago patvirtintas naujas tarifas, 
lyginant su šių metų pradžioje galiojusiu tarifu, padidės 
22 procentais.

Vairuotojų atlyginimai kyla ir kitose Europos šalyse. 
Sunkvežimių vairuotojų bazinis atlyginimas Ispanijoje 
per pastaruosius 5 metus padidėjo nuo 960 Eur iki 
1 400 Eur per mėnesį. Kartu su premijomis, 
priklausomai nuo užsakymo tipo, šios šalies vairuotojai 
dabar gali tikėtis ir daugiau nei 2000 Eur atlyginimo. Taip 
pat kalbama apie darbo užmokesčio didėjimą transporto 
sektoriuje Skandinavijoje. Skaičiuojama, kad vien 
Švedijoje vairuotojų uždarbis per ateinančius penkerius 
metus padidės 15 proc. 2020 metais vairuotojai šioje 
šalyje galėjo uždirbti 2800 Eur. Palyginimui, vairuotojų 
uždarbis Norvegijoje šiuo metu siekia apie 3780 Eur bruto 
(37 540 NOK), Suomijoje – 4500 Eur per mėnesį, Danijoje 
vairuotojai gali tikėtis iki 5300 Eur (40 tūkst. DKK).

Pastarieji metai buvo didžiulis iššūkis transporto sektoriui. 
Transporto rinka turėjo išlaikyti krizinių situacijų įveikimo 
testą. Išgyvenome pandemijos sukeltą ekonomikos žlugimą, 
bet mūsų laukia dar daug kitų iššūkių. Vienas iš jų, neskaitant 
energetinės krizės ES ir politinės krizės Rytų Europoje – 
vairuotojų trūkumas, o taip pat bandymas užkirsti kelią 
pernai Didžiosios Britanijos rinkoje susiklosčiusiai situacijai, 
kai parduotuvių lentynose baigėsi prekės, o į tiekimo 
grandinę buvo įtraukta kariuomenė. Už tai atsako ne tik 
politikai, bet ir verslininkai, nuo kurių priklauso, ar darbo 
rinka bus draugiška vieta, ar sukels naujas darbuotojų 
„nutekėjimo“ bangas.

Autorius: Artūras Lysionok
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Vairuotojus Lietuvai 
ruošianti gamykla:
10 tūkst.  abiturientų
per metus

Sanžaras Pulatovas
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Kiekvienas vairuotojų trūkumo problemą sprendžia skirtingai: kai 
kurie pakelia atlyginimus, o kai kurie savo ruožtu gerina darbo sąlygas. 
Uzbekistanas pradeda įgyvendinti sprendimą, kuris ne tik sumažins 
sunkvežimių vežėjų trūkumą Vidurinėje Azijoje, bet parems ir Europos įmones.

Kaip Uzbekistane sprendžiama vairuotojų trūkumo 
problema ir kodėl į Europą nori siųsti uzbekų vairuotojus, 
Trans.INFO portalui pasakojo Sanžaras Pulatovas, „Aircuz“ 
Uzbekistano tarptautinių vežėjų asociacijos pirmininkas.

- Europoje vairuotojų trūksta, o pas jus vilkikų vairuotojų 
– gausu. Kaip tai atsitiko?

- Lietuvoje trūksta 30 tūkst. vairuotojų per metus, 
o Europoje – pusės milijono. Po įvykių Ukrainoje šis 
skaičius tik išaugo. Dėl vairuotojų trūkumo Europoje 
neveikia 20 proc. sunkvežimių parkų. Tiesą sakant, mes 
taip pat jaučiame vairuotojų trūkumą. Pastarųjų penkerių 
metų reformos paskatino Uzbekistano ekonominį augimą. 
Transporto sektoriuje transporto priemonių parkas išaugo 
600 proc. — reikalingi yra profesionalūs vairuotojai. 

2021 m. birželio mėn. vienos iš kelionių į Lietuvą metu 
kalbėjomės su kolegomis iš “Linavos” Zenonu Buivydu ir 
Andriumi Burba bei kita įmone (kurios pavadinimo kol 
kas negaliu įvardyti) ir padarėme išvadą: jei vairuotojų 
nėra – reikia juos paruošti. Uzbekistane yra daug jaunų 
vaikinų, kuriuos reikia tiesiog apmokyti. Kodėl gi nesukūrus 

regioninio mokymo centro? Valdžia mus palaikė. Mūsų šalyje 
neįprasta skųstis likimu. Yra problema –  reikia spręsti.

- Idėja puiki, tačiau tam yra reikalingi pinigai. Kas 
finansuoja mokymo centrą?

- Parengėme projektą ir pristatėme valstybės institucijoms. 
Uzbekistano transporto ministerija pritarė centro 
atidarymui, atlikome visas reikalingas procedūras. Jie 
planuoja mums skirti didelį pastatą, kurį pritaikysime 
ugdymo korpusui. Šiuo metu renkamės žemės sklypą, 
tinkantį važinėjimo aikštelei. 

2023 metais planuojame atidaryti didelį mokymo centrą. 
Pagrindinė finansinė parama teikiama iš Uzbekistano 
transporto ministerijos. Ministras Ilkhomas Mahkamovas 
labai palaiko mūsų projektą: padeda rasti pastatą, remia 
žemės sklypo suradimo ir paskirstymo klausimą, stebi 
mūsų plėtrą. Taip pat paramos sulaukiame iš IRU, ypač iš 
organizacijos generalinio sekretoriaus Umberto de Pretto. 
Jaunimui skiriami yra pinigai profesiniam mokymui – valdžia 
apmoka jiems studijų dalį. Visos sąlygos sudarytos – tereikia 
mokytis.
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- Kaip jums padeda “Linava”?

- Jie yra mūsų specialistai: kuria programas ir mokomąją 
medžiagą, dalijasi žiniomis, padeda patarimais. Kai 
vasarą atidarėme mokymo centrą, mus aplankė Lietuvos 
instruktoriai ir dėstė teoriją. Apie mėnesį jie rengė mūsų 
mokytojus ir mokė apie europinius standartus. Po to visi 
kartu mokė vairuotojus. Šiuo metu pas mus liko vienas 
vairavimo instruktorius iš Lietuvos. Likusieji yra uzbekų 
instruktoriai (apie 10), kurie ruošia mūsų studentus 
95 kodui, ADR ir MAP. Taip pat vairavimui ruošiame apie 
10 instruktorių. 

Esame aprūpinti visa mokomąja medžiaga su žemėlapiais, 
instrukcijomis, lentelėmis. Turime instrukciją, kaip dirbti 
su padėklais, kaip naudotis tachografais ir planšetiniais 
kompiuteriais. Partneriai iš Lietuvos mums atvežė apie 
20 planšetinių kompiuterių, jog vairuotojai galėtų jais 
naudotis kursuose, taip pat parūpino vieną mokomąjį 
sunkvežimį. Medžiaga buvo parašyta suprantama kalba 
– tokia, jog ir mokiniai suprastų šį turinį. Europoje nuolat 
griežtinama pažeidimų kontrolė. “Linava” nuolat siunčia 
mums su tuo susijusius pakeitimus ir atnaujinimus. O mes 
informuojame savo vairuotojus. Kol ruošiama treniruočių 
aikštelė, praktinius užsiėmimus atliekame mūsų autoparke. 
Iki metų pabaigos turėsime europietišką autodromą su 
visais reikalingais elementais.

- Ar atrenkate kandidatus?

- Mūsų mokymo centras šiuo metu užsiima tik vairuotojų 
perkvalifikavimu ir jų kvalifikacijų kėlimu. Visi klausia dėl 
E kategorijos vairuotojų, todėl B kategorija nėra mūsų 

formatas. Šiuo metu neturime pakankamai pajėgumų, jog 
galėtume apmokyti visus norinčius. Kol kas yra įrengtos 
4 klasės, kuriose telpa 15-20 žmonių. 

Jei gaunama 300 paraiškų, esame priversti daryti atranką. Iš 
pradžių pretendentas kviečiamas prie vairo. Mūsų vairavimo 
instruktorius, daug metų dirbęs Europoje, įvertina kiekvieno 
vairuotojo gebėjimus ir tai, kiek valandų prireiks mokymui: 
vienam pakanka 5 valandų, kitam 15, o trečiam važinėti 
reikės mėnesį. Kartais ateina vairuotojai, kuriems apskritai 
nereikia praktikos – visus elementus jie atlieka puikiai jau 
pirmuoju bandymu. 

Deja, tenka atmesti tuos, kuriems reikia daug valandų 
treniruotis autodrome. Žinoma, anksčiau ar vėliau vairuoti 
galės bet kas. Juk net meška cirke išmoksta šokti ant dviejų 
kojų, tad ir žmogų galima išmokyti (juokiasi). Svarbiausia, jog 
būtų noras, o įvaldyti galima bet kokį amatą. Kai pastatysime 
didelį mokymo centrą, atranka nebebus tokia griežta.

- Koks yra vidutinis jūsų studentų amžius?

- Patyrusių vairuotojų amžius viršija 50 ar net 60 metų 
– 53 proc. Tai pionieriai, dirbę dar Sovietų Sąjungoje. 
Diena, kai jie išeis į pensiją, jau ne už kalnų. Reikalingas 
šviežias kraujas, sektoriui reikia apmokyto jaunimo. Naujausi 
tyrimai parodė, kad tik 7 procentai sunkvežimių vairuotojų 
yra iki 25 metų amžiaus. Mūsų mokiniai dažniausiai yra 
25-30 metų vaikinai, turintys E kategoriją, tačiau jie dirbo 
vairuodami lengvuosius sunkvežimius. Yra daug gabių, 
jaunų žmonių, kuriuos tereikia šiek tiek pastumti tinkama 
linkme. Šiuolaikinis jaunimas nori ne tik dirbti, bet ir gauti 
padorų atlygį, taip pat keliauti, pamatyti pasaulį.

- Kodėl vairuotojas turėtų rinktis „Aircuz“ centrą? Ar ne 
paprasčiau iš karto Europoje gauti visus sertifikatus?

- Reikalingų sertifikatų gavimas Europoje užtruks 2-3 
mėnesius, kuriuos teks praleisti toli nuo namų ir šeimos. 
Reikia atsižvelgti į tai, kad mokymo laikotarpiu vairuotojas 
ne uždirba, o patiria išlaidų. Lietuvoje ir apskritai Europoje 
dviejų savaičių mokymai kainuoja tūkstantį Eur, o pas mus 
trys savaitės teorijos ir praktikos kainuos tik 200 Eur. 

Taip pat nereikia vykti į tolimus kraštus, įklimpstant į skolas. 
Minimalus teorinio mokymo laikotarpis – dvi savaitės: po 
5 dienas ADR, MAP, 95 kodo sertifikatams. Pirmuosius 
du pažymėjimus vairuotojas gauna pas mus, o 95 kodo 
egzaminą būtina išlaikyti Europos Sąjungoje. Lietuvoje ar 
kitoje šalyje mūsų mokinys 95 kodą gaus per vieną dieną. 
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Lietuvoje turime susitarimą, jog vairuotojai, baigę mokymo 
centrą, gali laikyti egzaminą rusų kalba. Kai 2023 metais 
atsidarys mūsų didelis centras, studentus mokysime ir 
anglų kalba, jei bus tokių vairuotojų poreikis. Anglų kalbą 
mokantys vairuotojai turi visas galimybes uždirbti daug 
kartų daugiau – prieš juos atsivers visos durys.

- Jūsų užduotis – gerai paruošti egzaminui, o toliau – 
tegul eina savo keliu?

- Vairuotojus būtina rimtai ruošti ne tik egzamino išlaikymui, 
bet ir tolimesnei veiklai. Europoje baudos už pažeidimus 
yra labai didelės. Jaunas sunkvežimio vairuotojas dėl savo 
nepatyrimo gali labiau paspausti greičio pedalą – taip 
jo piniginė taps daug plonesne. Jei vairuotojas prastai 
apmokytas, vykstant dirbti į Europą, pirmus 3-4 mėnesius 
jis iš esmės dirbs tik siekdamas padengti baudas. 

Savo ruožtu profesionalai ne tik nepraranda pinigų dėl 
baudų, bet už ekonomišką vairavimą dar gauna papildomų 
priemokų. Ekonomiškam vairavimui Europos transporto 
įmonėse skiriamas didžiulis dėmesys. Toje pačioje kelio 
atkarpoje vienas vairuotojas sunaudoja 33 litrus degalų, 
kitas – 27. Tų, kurie sumaniai vairuoja automobilį, laukia 
apdovanojimai ir premijos. Noriu, kad mūsų vairuotojai 
Europoje prisistatytų kaip gerai apmokyti profesionalai. 
Būtina susikurti įvaizdį: uzbekai - profesionalai, išsilavinę 
ir patikimi.

- O koks požiūris į sunkvežimių vairuotojus Uzbekistane?

- Dar nuo sovietinių laikų sunkvežimių vairuotojai visada 

buvo gerbiami. Vairuotojas – viena iš labiausiai gerbiamų 
profesijų. Buvo manoma, jog tai yra vyrai, kurie visada turi 
pinigų (juokiasi). Vairuotojai mato pasaulį, aplanko įvairias 
šalis, iš ten atsiveža įdomybių ir originalių dovanų. Yra 
daug įtakos turinčių tinklaraštininkų vairuotojų. Jie gali 
tiesiogiai skambinti susisiekimo ministrui, jis juos išklausys, 
atsižvelgs į pateiktą informaciją. Kai ministras Ilkhomas 
Mahkamovas su darbo vizitu atvyko į Lietuvą, jis nuvyko 
pas uzbekų vairuotojus, jog apie jų problemas sužinotų 
vietoje. Valdžia neatsiriboja nuo mūsų sunkumų.

- Kartais vairuotojai iš posovietinės erdvės šalių bijo, 
jog yra pernelyg pripratę prie pažeidimų. Ar uzbekų 
sunkvežimių vairuotojai labiau laikosi įstatymų?

- Jei kalbame apie vyresnės kartos vairuotojus, jie yra 
išskirtiniai profesionalai. Jie niekada neleistų sau daryti 
tokių pažeidimų, kaip apsisukimas netinkamoje vietoje, 
išvažiavimas iš eismo juostos, sustojimas draudžiamoje 
vietoje. Jaunieji savo ruožtu yra karštakošiai ir gali padaryti 
ką nors kvailo. Dėl to mokymų metu sutelkiame studentų 
dėmesį į taisykles ir tai, kad jų laikytis yra privaloma. 
Svarbiausia, jog mūsų vairuotojai, beveik visi negeriantys, 
laikosi sveiko gyvenimo būdo. Žinau daug istorijų, kai 
sunkvežimių vairuotojai sėsdavo prie vairo neblaivūs ir 
patekdavo į avariją. Už mūsų vairuotojus galiu garantuoti. 
Uzbekų sunkvežimių vairuotojai yra ramūs ir nuosaikūs, 
sąmoningai pažeidimų nedarys.

- Nebijote, kad atidarysite „langą į Europą“ ir liksite be 
vairuotojų?

- Baigus mokslus, padedame vairuotojui susirasti 
darbą. Kiekvienas vilkiko vairuotojas turi pasirinkimą: 
likti Uzbekistane (turime 1200 įmonių, kurios vykdo 
tarptautinius krovinių pervežimus), įsidarbinti Lietuvos 
įmonėje, su kuria dabar kartu vedame mokymus, arba vykti 
į Vakarus užkariauti pasaulio. Mes negalime nieko sulaikyti 
jėga. Gyvename demokratinėje valstybėje, kiekvienas gali 
laisvai rinktis. Bet kokiu atveju, kad ir kokią ateitį vairuotojai 
pasirinktų, jei turės sunkumų, mes kaip asociacija jiems 
padėsime ir palaikysime.

- Atsidarius dideliam centrui, kiek vairuotojų per metus 
galėsite parengti?

- Lietuvos poreikis – 30 tūkst. vairuotojų per metus. Pagal 
mūsų skaičiavimus, tokį kiekį galime jiems suteikti tik iš 
dalies. Lenkijos „Hegelmann Group“ įmonei per metus 
reikia 1,5-2 tūkst. vairuotojų. Kai kalbėjomės su „ZMPD“ 
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(Lenkijos vežėjų asociacija - red.) pirmininku Janu Bučeku, 
jis patvirtino, kad Lenkijos transporto įmonės nuolat plečia 
automobilių parkus, o vairuotojų labai trūksta. Jaunimas 
nevertina vairuotojo profesijos. Visi nori be didesnių 
rūpesčių sėdėti biure, o sunkvežimio vairuotojas – sunki 
profesija. Daugelis įmonių savo parką papildo autonominiais 
sunkvežimiais – autopilotas leidžia gerokai sutaupyti degalų. 
Tačiau abejotina, jog dirbtinis intelektas pakeis žmogų. 
Autopilotas gali puikiai pasirodyti greitkelyje, bet miesto 
kelyje reikia vairuotojo, turinčio savo patirtį ir įgūdžius.

- Ar įmonės iš Lietuvos gali užsisakyti vairuotojų?

- Artimiausiu metu stengsimės joms tokią galimybę 
suteikti. Kalbėjausi su daugelio asociacijų atstovais – 
lenkų, estų, latvių, vokiečių – visi labai domėjosi mūsų 
projektu, visiems reikia vairuotojų. Tačiau kiekvienoje 
įmonėje reikalavimai skiriasi. Pavyzdžiui, belgams reikia 
vairuotojų, kurie dirbtų su pavojingomis medžiagomis 
– gabentų kurą, sprogstamuosius, net branduolinius 
krovinius. Dabar ruošiame vilkikų vairuotojus pagal vieną 
programą. Jei reikės, rytoj pereisime prie kitos programos 
arba papildysime esamą. Kai mūsų didelis centras pradės 
veikti, paruošime 30-40 skirtingų profesijų. Apskritai mes 
stengiamės paruošti universalius vairuotojus.

- Ar Uzbekistane yra vilkikų vairuotojų moterų?

- (Susimąstė) Kol kas nėra nė vienos. Bet jei pas mus 
mokytis ateis moteris, tikrai priimsime. Pas mus nėra 
diskriminacijos lyties atžvilgiu. Sektoriuje dirba kranų 
operatorės, valdančios bokštinį kraną, taksi vairuotojos, 

bet vilkikų vairuotojų moterų kol kas nėra. Kai kurios 
įmonės kreipiasi ne tik dėl vairuotojų, bet ir dėl techninės 
priežiūros darbuotojų: tų, kurie remontuoja automobilius, 
atlieka balansavimą ir diagnostiką – čia moterys dirba. 
Planuojame atidaryti daugiafunkcinį centrą, kuriame taip 
pat bus ir su techniniu aptarnavimu susiję fakultetai.

- Kokio atlyginimo Europoje gali tikėtis jūsų studentai?

- Europoje jie uždirbs 70-80 Eur per dieną. Žinoma, pajamų 
lygis tiesiogiai priklauso nuo vairuotojo kvalifikacijos, jo 
sugebėjimo vairuoti ekonomiškai, tačiau apskritai mėnesio 
pajamos sieks apie 2-2,5 tūkstančio Eur. Metus ar dvejus 
dirbdamas Europos Sąjungoje sunkvežimio vairuotojas 
turi galimybę sutaupyti pinigų savo sunkvežimiui, grįžti 
ir atidaryti savo verslą, dirbti sau. Jaunimas turi išnaudoti 
savo šansą.

- Yra atvejų, kai vairuotojai iš šalių į rytus nuo ES patenka 
į nepatikimas įmones Europoje. Kaip jūs bandote nuo to 
apsaugoti savo vyrus?

- Siekiant, jog mūsų vairuotojai Lietuvoje nepakliūtų 
į nemalonumus, bendradarbiaujame su “Linava”. Turime 
memorandumą, su Lietuvos puse planuojame pasirašyti ir 
paramos susitarimą. Taip pat turime susitarimą su Estijos 
asociacija. Paramą pažadėjo ir mūsų ambasadorius Latvijoje. 
Sunkvežimių vairuotojai pasirašo sutartis Uzbekistane. 
Iškilus keblioms situacijoms ginsime vairuotojų interesus 
ir jiems padėsime. Nuošalyje neliks ir mūsų partnerė 
organizacija iš Lietuvos. 

Vis dėlto tikiuosi, jog mūsų abiturientai bus atsargūs ir 
nepaklius į sukčių spąstus. Juos siunčiame dirbti tik į gerą 
reputaciją turinčias įmones. Europoje galioja Mobilumo 
paketas, dėl kurio galima išvengti vairuotojų iš vadinamųjų 
„trečiųjų šalių“ išnaudojimo. Daugelis rimtų įmonių turi savo 
mini viešbučius. Mes taip pat ten buvome – kambariai yra 
geri ir patogūs, juose galima apsistoti už simbolišką sumą. 

Tiesa, yra kita problema – daugelis vairuotojų nori šiek tiek 
sutaupyti ir nakvoja automobiliuose. Vis dėlto tai yra pačių 
sunkvežimių vairuotojų pasirinkimas. Žinoma, yra kliūčių, 
kurių negalime pašalinti. 2022 metų pradžioje vienintelis 
kelias iš Uzbekistano į Turkiją buvo per Aukštutinį Larsą. 
Blogas oras, ilgi kelių remontai – šie veiksniai prisidėjo 
prie 150-160 km ilgio eilės susidarymo. Vairuotojai 
kelis mėnesius turėjo stovėti pasienyje. Šios problemos 
sprendimas nepriklauso nuo mūsų. Su tokiomis darbo 
sąlygomis turime susitaikyti.
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- O jei dėl kokių nors priežasčių Europos bendrovė 
atsisako vairuotojo?

- Tada mes jį ir toliau mokysime, o įdarbinsime savo įmonėje 
– tegul semiasi patirties Uzbekistane. Žinios ir įgūdžiai 
gali būti pritaikyti įvairiose srityse.

Uzbekistane šiuo metu kyla problemų dėl Europos vizų. 
Ar tai nesužlugdys viso jūsų projekto?

- Taip, šiuo metu iš tiesų yra tokia problema. Vizų išdavimo 
centras, aptarnaujantis Latviją, Lietuvą, Estiją, Šveicariją, 
Čekiją ir Vokietiją, dažnai nepajėgia patenkinti poreikių. 
Apie šią problemą buvo pranešta mūsų kolegoms Lietuvoje. 
Kartu ieškome sprendimų. Susisiekimo ministras kreipėsi 
į Užsienio reikalų ministeriją. Vis dėlto vizos yra ES vidaus 
reikalas. Liko tik du konsulatai, kurie per dieną priima 
20 dokumentų. O jei būtina sutvarkyti dokumentus 
100 žmonių? Kai tik priimame vairuotoją į mokymus, 
iškart pradedame spręsti jo vizos klausimą. Mūsų užduotis – 
iki kurso pabaigos turėti atvirą vizą. Keletas mūsų mokymo 
centro darbuotojų turi stovėti eilėje, kad galėtų pateikti 
mūsų studentų dokumentus. Pasitaiko, kad be išankstinės 
registracijos dėl vizos gali kreiptis 2-3 asmenys per 
dieną. O kartais ištisas savaites mūsų darbuotojai stovi 
eilėje nuo ryto iki vakaro be jokio rezultato. Numatoma, 
jog taisyklės keisis nuo 2023 metų pradžios. Vizas galima 
bus gauti Lietuvos migracijos tarnyboje.

- Su kokiais dar sunkumais teko susidurti organizuojant 
mokymo centrą?

- Kitų sunkumų turbūt nėra. Mus palaiko valdžia, 
tarptautinės transporto organizacijos, privačios įmonės. 

Mums suteikiamos įvairios lengvatos, įskaitant mokesčius. 
Uzbekistane ir Europos Sąjungoje yra didelis susidomėjimas 
mūsų projektu. Tiesiog turime greitai visa tai įgyvendinti, 
kad viskas veiktų visu pajėgumu.

- Kaip vertinate projekto ateitį?

- Mūsų centras vystysis. Planuojame filialų statybą 
regionuose. Tai aptarėme su Umberto de Pretto iš 
Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU. Jis pasiūlė 
apmokyti ne tik uzbekus, bet ir afganistaniečius bei 
pakistaniečius. Būtent Pakistano pietuose yra mums 
artimiausias vandenyno uostas – Karačis. Esant dabartiniam 
eksporto ir importo augimui, reikia daugiau transporto ir 
atitinkamai daugiau vairuotojų. Neseniai mūsų įmonės 
pirmą kartą vyko į Pakistaną. Teko važiuoti per Afganistaną, 
kas, žinoma, kėlė grėsmę. Visgi visi atvyko saugiai, pravedė 
derybas ir grįžo. Anksčiau posovietinėje erdvėje tokie 
centrai buvo tik Ukrainoje ir Rusijoje. Vidurinėje Azijoje ir 
apskritai Azijoje tokios mokymo įstaigos nėra. Mes esame 
pirmieji. Tikiu, kad viskas klostysis puikiai ir mums pavyks 
paruošti pakankamai vairuotojų ne tik Azijos šalims, bet 
ir Europai.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbino: Ana Skripal
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Laikas bėgti į Vokietiją? 
Ką reikia žinoti apie 
transporto įmonės 
steigimą Vokietijoje 

Šiais metais įgyvendintas Mobilumo paketas nustatė daug įsipareigojimų krovinių 
vežėjams, besispecializuojantiems kabotažo srityje.

Naujosiose taisyklėse daroma prielaida, kad vežėjas 
vienu metu (nekirtęs sienos) gali atlikti ne daugiau kaip 
tris kabotažo vežimus, po kurių privalo padaryti keturių 
dienų pertrauką. Šie pervežimai turi būti atliekami ta 
pačia transporto priemone, kuria vežėjas atvežė krovinius, 
o paskutinis iškrovimas prieš išvykstant iš šalies turi įvykti 
per 7 dienas nuo tarptautiniame eisme įvežamų krovinių 
iškrovimo. Jei įvažiavimas buvo „tuščias”, šioje šalyje gali 
būti vykdomas tik vienas kabotažas.

Vežėjų nuomone, šios taisyklės yra ribojančios ir gali sukelti 
nuostolių vežėjams, vykdantiems veiklą daugiausia už jų 
gyvenamosios šalies ribų. Norint sumažinti nepatogumus, 
verslas gali būti vykdomas toje šalyje, kurioje teikiamos 
transporto paslaugos. Kalbant apie Lietuvos vežėjus, tai 
dažnai yra Vokietija, kur verta vykdyti verslą ne tik dėl 
Mobilumo paketo. Kaip vyksta įmonės steigimo procesas 
Vokietijoje?

Verslo veiklos teisinė forma

Vokietijoje krovinių gabenimo veikla gali būti vykdoma 
įvairiomis formomis. Galite rinktis iš kapitalo bendrovių, 
partnerystės bendrovių ir individualių įmonių. Viena iš 
dažniausiai pasirenkamų verslo formų Vokietijoje yra GmbH, 
Lietuvos uždarosios atsakomybės bendrovės atitikmuo. 
Alternatyva gali būti jos supaprastinta forma – UG.

Tokios įmonės steigimo sąlyga – notaro patvirtintos 

notarinio akto formos sutarties pasirašymas ir įstatinio 
kapitalo apmokėjimas. Minimali jo suma yra 25 000 
eurų, tačiau iš pradžių galima įnešti tik pusę šios sumos, 
t.y. 12 500 eurų. GmbH atsakomybė ribojama įnešto 
įstatinio kapitalo dydžiu, o akcininkai neprisiima įmonės 
įsipareigojimų rizikos savo turtu.

Įmonės buveinė ir veiklos bazė

Prieš pasirašydami sutartį pas notarą, turėtumėte susirasti 
ir pasirinkti steigiamo subjekto buveinę. Šiuo atveju tai yra 
fizinis biuras Vokietijoje, kuriame popierine arba elektronine 
forma bus saugomi įmonės dokumentai, tai yra transporto 
sutartys, transporto priemonės dokumentai, apskaitos 
dokumentai, darbuotojų bylos ar dokumentai, susiję su 
vairuotojų darbo ir poilsio laiku.

Taip pat svarbu organizuoti transporto priemonių 
eksploatavimo bazę, į kurią sugrįš vairuotojai ir transporto 
priemonės. Bazė nebūtinai turi būti tame pačiame mieste 
kaip ir įmonės buveinė.

Įrašas ir veiklos deklaravimas

Kiekviena nauja įmonė turi būti įregistruota Vokietijos 
komerciniame registre, t.y. Handelsregister. Tai viešas 
žinynas, naudojamas verslo subjektams registruoti vietos 
apygardos teisme. Kitos institucijos, kurias reikia informuoti 
apie GmbH registraciją, yra Ekonomikos departamentas 
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ir Mokesčių inspekcija.  Be to, apie naujai įsteigtą įmonę 
automatiškai pranešama pramonės ir prekybos rūmams 
bei pramonės draudimo bendrovei.

Banko sąskaita

Kaip ir Lietuvoje, taip ir Vokietijoje, veikianti įmonė turi 
turėti atvirą sąskaitą toje šalyje esančiame banke. Su jos 
sukūrimu susiję formalumai turi būti atliekami asmeniškai, 
banko įstaigos buveinėje.

Bendrijos transporto licencija

Verslininkui, norinčiam užsiimti su transporto paslaugomis 
susijusia veikla Vokietijoje, reikalinga Bendrijos (ES) 
licencija. Norint ją gauti, reikia atitikti tam tikrus kriterijus, 
numatytus Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamente 
Nr.1072/2009.

• Profesinė kvalifikacija
Įmonės savininkas arba transportą valdysiantis asmuo turi 
turėti reikiamą profesinę kvalifikaciją, patvirtintą Profesinės 
kompetencijos atestatu. Vokietijoje šį sertifikatą galite 
gauti išlaikę IHK (Prekybos ir pramonės rūmų) egzaminą. 
Jei Lietuvos vežėjas sertifikatą gavo Lietuvoje, jis neprivalo 
jo gauti Vokietijoje – jo kvalifikacija pripažįstama visoje 
Europoje.

• Finansinis likvidumas
Verslininkas, pateikdamas prašymą ES licencijai gauti, 
privalo įrodyti, kad turi reikiamą finansinį likvidumą. 
Tereikia pateikti mokesčių konsultanto pažymą arba 
sąskaitos išrašą. Dokumente turi būti patvirtinta, kad 
pareiškėjas turi reikiamų grynųjų pinigų – 9 000 eurų už 
pirmą transporto priemonę ir 5 000 eurų už kiekvieną 
kitą transporto priemonę.

• Nuolatinis įmonės biuras Vokietijoje
Būtina pateikti nuomos sutartį arba išrašą iš žemės ir 
hipotekos registro.

• Transporto priemonių skaičius ir tipas
Taip pat reikės transporto priemonių su registracijos 
numeriais, kurioms turi būti išduotas pažymėjimas, sąrašo.

• Operacinė bazė
Turite deklaruoti, kad turite tinkamą eksploatavimo bazę, t. 
y. vietą transporto priemonėms sustoti, pakrauti, prižiūrėti 
ar remontuoti.

• Reikiamo patikimumo demonstravimas

Asmuo, kuris vadovaus įmonei Vokietijoje, taip pat 
transporto vadybininkas įmonėje turi būti patikimi žmonės. 
Praktiškai ši sąlyga reiškia, kad šie asmenys negali būti 
bausti, todėl turi pateikti Europos neteistumo pažymėjimą, 
išduotą Federalinės teisingumo tarnybos (Bundesamt 
für Justiz).

Licencijos gavimo išlaidos

Prašymas turi būti pateiktas pagal įmonės buveinę 
kompetentingai ryšių tarnybai. Kartu su paraiška turi būti 
sumokėtas paraiškos mokestis, kuris įvairiose valstijose 
skiriasi. Jos dydžiai svyruoja nuo 300 iki 800 eurų ir nuo 
55 iki 90 eurų už kiekvieną transporto priemonę, kurios 
išrašą norime gauti.

Įmonės steigimo 
Vokietijoje privalumai

Vežėjams, kurie Vokietijoje veikia kaip šioje šalyje įsteigtos 
įmonės dalis, kabotažo apribojimai atsirandantys dėl 
Mobilumo paketo tiesiog netaikomi. Tai labai svarbus, bet 
ne vienintelis privalumas vadovaujant transporto įmonei 
Vokietijoje. Tokia veikla taip pat garantuoja neribotą prieigą 
prie Vokietijos užsakymų už didesnius tarifus. Nereikia nė 
sakyti apie Vokietijos prekės ženklo kūrimo privilegijas, 
siekiant reklamuoti savo vežimo paslaugas.

Įmonės steigimas Vokietijoje dažnai yra sudėtingas procesas, 
todėl tokio sprendimo privalumus ir trūkumus reikia atidžiai 
apsvarstyti. Dėl šios priežasties prieš priimant sprendimą 
verta pasinaudoti profesionalų pagalba. Advokatų kontora 
„TC Kancelaria Prawna” besispecializuojanti transporto 
teisės srityje turi didelę patirtį šioje srityje. Tvarkant 
formalumus jai padeda Vokietijoje veikianti seserinė 
advokatų kontora, kuri palengvina ir pagreitina įmonės 
steigimo procedūrą.

Kviečiame susisiekti su mumis:
tel. +48 717 150 569
el. paštu: proces@tckancelaria.eu
www.tckancelaria.eu
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Kaip ieškoti socialinio 
dialogo, jeigu niekas 
nesikalba?

Ar deklaruojate darbuotojų visą darbo laiką ir sąžiningai pildote darbo 
žiniaraščius? Kiek Jūsų darbuotojų dirba nedraudiminiu laikotarpiu ir kiek jų 
supažindinami su komandiruotės įsakymais? Ar tikrai komandiruočių įsakymuose 
nurodote konkretų dienpinigių procentą? Ar visiems vairuotojams išvykstant 
į komandiruotę išmokate pakankamą dalį dienpinigių? Ar jūsųvairuotojai ilsisi 
tinkamomis sąlygomis? Ar laikotės visų darbo sutarties sąlygų? Štai eilė klausimų, 
į kuriuos turėtų atsakyti įmonės norinčios pagerinti darbuotojų darbo sąlygas.

Visi šie išvardinti faktoriai gali būti darbuotojų trūkumo ir 
didelės kaitos didžiausio Lietuvoje transporto sektoriaus 
priežastis. Paprastai verslas siekia pelno, o darbuotojai gero 
atlygio. O kai verslas nesidalina su darbuotoju, prasideda 
socialinio teisingumo paieškos.

Lietuvos profesinių sąjungų Aljanso pirmininkas Audrius 
Cuzanauskas teigia, kad mūsų valstybėje socialinis 
teisingumas važiuoja paskutiniame vagone. Anot jo, 
nežymių pokyčių jau yra keliose korporacijose, įmonėse, 
bet ir jie vyksta tik administracijos ribose. Deja, bet realus 
ir dar vis pilkas gyvenimas verda už jos sienų.

Kad socialinio teisingumo nėra, jau matyti nagrinėjant 
darbo užmokesčio struktūrą ir darbdavių praktiką, kuri 
rodo, kad transporto sektoriuje dienpinigiai yra užmokesčio 
dalis. Visa tai galima vadinti darbo užmokesčio dalimi, 

jeigu būtų išskirti nakvynpinigiai ir maistpinigiai. Nors ir 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė teisės aktų 
pakeitimus, kai kurie darbdaviai žino, kaip piktnaudžiauti 
dienpinigiais ir tai daro toliau.

Nerimą kelianti darbuotojų kaita, kuri transporto įmonėse 
siekia jau 40 proc., tapo norma. Transporto sektorius 
reikalauja vis daugiau kvotų vairuotojams. Kyla klausimas, 
kur dingsta tie darbuotojai, kurie panaudojus kvotas jau 
buvo įdarbinti. Tuo tarpu kai kurie vežėjai skundžiasi, kad 
nėra kam vairuoti vilkikų, o kvotas siūlo visai naikinti.
Profsąjungos pirmininkas ragina atkreipti dėmesį, kad 
neteisingai taikomas NPD darbo migrantams. “Keista, 
kad niekas nekelia į viešumą šio klausimo, nei mokesčių 
inspekcija, nei ministerijų vadovai. Nesuprantu kodėl, juk 
dėl to kenčia darbuotojai. Dėl neteisėto NPD taikymo 
darbuotojai socialiai apvagiami”, – svarsto A. Cuzanauskas.
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Jei įmonė neranda darbuotojų, reiškia,
joje nėra socialinio teisingumo
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Oksana Šukaitienė

Dalintis su darbuotojais

Problemų transporto sektoriuje labai daug. Profsąjungų 
atstovas tvirtina, kad nepatenkinti ir darbuotojai, ir 
darbdaviai. Profesinės sąjungos ieško socialinio dialogo 
ir su darbdaviais, ir su valdančiaisiais. Jis tvirtina, kad 
profsąjungos pagrindžia visas problemas faktais, bet 
pokyčių nematyti.

Jei kas paklaustų, kaip darbdaviams susidraugauti su 
darbuotojais, profesinės sąjungos lyderiai atsakytų 
– dalinkitės! Juk sunkiai dirba ne tik darbdaviai, bet ir 
darbuotojai. Geros darbo sąlygos, sąžiningas ir pagarbus 
elgesys su darbuotojais yra verslo vizitinė kortelė. Jei 
darbuotojų kaita didelė, reiškia verslas turi problemų. 
Negalima problemų spręsti darbuotojų sąskaita.

Posovietinis mąstymas likęs 
dar pas daugelį verslininkų

Kęstutis Gečas rašė: “šiandien darbdavys nebėra darbo 
rinkos pirkėjas, jis tapo darbo vietos pardavėju”. Tai reiškia, 
kad jis yra atsakingas už tai, kokie darbuotojai sutiks su 
juo dirbti. Jeigu ieškosime problemos giliau, šaknis rasime 
įmonės reputacijoje. Jei įmonė neranda darbuotojų, reiškia 
joje nėra socialinio teisingumo ir suklusti turi vadovas. 
Verslas be darbuotojų = bankrutavęs verslas.

Transporto sektorius  yra vienas iš pagrindinių 
ekonomikos sektorių – jame sukuriama daugiau kaip 
9 proc. ES bendrosios pridėtinės vertės. Spauda rašo, 
kad sektorius išgyvena savo renesansą, rezultatai auga, 
pelnai irgi. Bet kai kurie jo atstovai viešai skundžiasi, kad 
situacija bloga. Apmaudu, bet posovietinis mąstymas kai 
kur dar liko. Noras “pasidaryti pinigų greitai ir nebūtinai 
legaliai” bei varžyti kito teises dar išlikęs. Deja, lengvų 
pinigų troškimas pas lietuvius dar gyvas. Viso to pasekmė 
suvaržytos Lietuvos darbuotojų teisės, nes pigios darbo 
jėgos srautas sparčiai auga. 

Kita nesibaigianti problema, darbdavių požiūris 
į profsąjungas. Deja, į jas jie žiūri kaip į priešus, bet ne 
į organizaciją, su kuria galima vykdyti socialinį dialogą ir 
tartis. Belieka apgailestauti, bet transporto sektoriuje šis 
dialogas nevyksta. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos 
pirmininkė Rita Kairienė teigia, kad socialinis dialogas 
tai tikrai ne prašymas pakelti algą, bet tai sąžiningai 
dirbančio darbuotojo socialinio paketo buvimas, kurio 
dėka jis jaučiasi saugus. 

“Tai sveikata, draudimas, darbo užmokestis ir kiti svarbūs 
dalykai. Žmogus darbe turi jaustis saugiai, bet ne vergauti 
ir bijoti, kad jam bus neišmokėta alga ar nežinia dėl ko 
atleistas”, – tvirtina pirmininkė. R. Kairienė primena, kad 
jau yra šioks toks postūmis ir atsiranda įmonių, kurios 
dar neprasidėjus darbo ginčui sutinka tartis taikiai, bet 
daugiau jokių postūmių socialinio dialogo link.

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad įmonėse, kuriose daugiau 
dėmesio skiriama darbuotojams, gerėja finansiniai 
bendrovės rodikliai ir tik laimingas darbuotojas gali sukurti 
įmonei pridėtinę vertę. Kaip toliau seksis verslui pritraukti 
darbuotojus, tai jau pačio verslo problema.

Autorius: LPSA 
komunikacijos ir viešųjų 
ryšių specialistė Oksana 
Šukaitienė
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Ar Lietuvai reikalingi 
trečiųjų šalių 
vairuotojai?

Andrius Burba
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Lietuvoje dirba beveik 80 tūkst. tolimųjų reisų vairuotojų. Nors transporto 
sektorius kiekvienais metais įdarbina vis daugiau naujų vairuotojų, 
auga ir jų trūkumas. Išsigelbėjimu nuo krizės gali būti darbuotojai iš 
trečiųjų šalių, tačiau vežėjai jau išnaudojo visas kvotas jiems įsivežti, 
o Vyriausybės atstovai nesiruošia jos didinti. Lieka klausimas – ką daryti?

Situacija mūsų šalies transporto sektoriuje yra nepaprasta. 
Šiuo metu lietuviškos įmonės įdarbina 79,4 tūkst. vairuotojų, 
iš kurių 80 proc. yra užsieniečiai. Lietuvoje tragiškai trūksta 
sunkvežimių vairuotojų, todėl vežėjai atveža juos iš ES 
nepriklausančių šalių. Tačiau norint juos įdarbinti, reikalingi 
specialūs leidimai. Šiems metams Vyriausybė skyrė 
sektoriui 16 tūkst. tokių leidimų. Deja, šios kvotos buvo 
išnaudotos jau rugpjūčio pabaigoje, o naujų Vyriausybė 
suteikti neketina. 

Kita vertus, Užimtumo tarnybos duomenimis, darbo mūsų 
šalyje ieško virš 140 tūkst. lietuvių: 70 tūkst. vyrų ir 72 tūkst. 
moterų. Kas trečias iš jų yra asmuo iki 29 metų amžiaus. 
Kodėl transporto sektorius negali įdarbinti šių žmonių ir 
primygtinai reikalauja didinti kvotas trečiųjų šalių vairutojų 
įdarbinimui? Kodėl Vyriausybė, pasak vežėjų atstovų, nenori 
padėti verslininkams ir ragina ieškoti sprendimų patiems? 
Atsakymus į šiuos klausimus pateikė asociacijos „Linava” 
Inovacijų ir transporto politikos sekretorius Andrius Burba.

- „Linava” kreipėsi į įvairias šalies institucijas prašydama 
panaikinti kvotas vairuotojams iš trečiųjų šalių ir 
supaprastinti jų įdarbinimo procedūras. Ką šiuo klausimu 
jums pavyko padaryti?

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nesprendžia šito 
klausimo ir negirdi mūsų argumentų. Mes jiems rašome, 
rengiame susitikimus, įtikinėjame, kad vairuotojų šiuo 
metu trūksta visoje Europoje ir dėl to kitos šalys stengiasi 
palengvinti jų įdarbinimą, o tik mes sudarome papildomus 
barjerus. Anksčiau ši specialybė buvo trūkstamų profesijų 
sąraše ir jokių kvotų nebuvo. Viskas prasidėjo atėjus naujai 
valdžiai. Buvome įsitikinę, jog naujoji Vyriausybė pastebės 
šį absurdą ir panaikins kvotų sistemą.

Deja, praėjo dveji metai, o problema liko. Praeitais metais 
mūsų kvotos baigėsi metų viduryje, šiais metais – vasaros 
pabaigoje, todėl vadovaujamės bendra tvarka: kreipiamės 
į Užimtumo tarnybą ir mokame 120 Eur. Oficialiai 
dokumentų tvarkymas trunka savaitę, bet realybėje – 
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daugiau negu mėnesį. Tokiu būdu sukuriami papildomi 
sunkumai, ribojantys trūkstamų darbuotojų įdarbinimo 
efektyvumą.

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija klausė, kodėl 
transporto įmonėse negali dirbti lietuviai…

- Gali, tačiau nėra daug norinčių. Lietuviai pirmiausia 
įsidarbina Lietuvos rinkoje veikiančiose įmonėse, retai 
kuris vairuotojas pasirenka tarptautinius pervežimus, todėl 
mūsų senstanti tauta negali patenkinti tokio poreikio. Kita 
problema, jog Užimtumo tarnybos paruošti vairuotojai 
neturi jokios patirties ir vienus sodinti prie brangiai 
kainuojančio vilkiko vairo, vežančio brangų krovinį, vežėjai 
nenori. Jie turi įgauti patirties dirbdami antru vairuotoju, 
kuriam mokamas minimalus atlygis, todėl retai kas sutinka 
su tokiomis sąlygomis.

Mums sunkiai sekasi įtikinti ministeriją, jog vienintelė 
išeitis yra atsivežti vairuotojus iš kitų šalių.

Kol kas vyksta diskusijos, bandome susitarti su Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija bei Ekonomikos komitetu 
Seime, bet mūsų argumentai nepasiekia sprendimų 
priėmėjų ausų.

- Vyriausybės teigimu, vežėjams tereikia pagerinti darbo 
sąlygas. Taigi, kodėl jų nepagerinus?

- Vyriausybės institucijos bandė atkreipti mūsų dėmesį į tai, 
kad lietuviai dirba užsienyje, pvz. Vokietijoje ar Didžiojoje 
Britanijoje, o galėtų sugrįžti dirbti į Lietuvą. Puiku, tačiau 
tose šalyse yra visai kitos socialinės garantijos. Vokietijoje 
vairuotojas su savo šeima gauna įvairias išmokas, kurių 
Lietuvoje jis gauti negali. Visos užsienyje sukurtos socialinės 

garantijos yra valstybinės iniciatyvos, nes valdžia supranta, 
kad vežėjų verslas atneša daug mokesčių, todėl skatina 
verslą sparčiau vystytis. 

Transporto sektorius yra trečia pagal dydį Lietuvos ūkio 
šaka, bet mūsų šalyje daroma viskas, kad tokio sektoriaus 
nebūtų. Mūsų šalyje vien vežimas krovininiais automobiliais 
sukuria 7 proc. BVP, o visas transporto ir saugojimo 
sektorius apie 12 proc. Tai dideli pinigai. Rezultatas stipriai 
lenkia Europos Sąjungos vidurkį, todėl reikėtų tuo džiaugtis 
ir kurti naujas galimybes verslo plėtrai, o mes to nedarome.

- Nemanote, kad tokia Vyriausybės pozicija yra naudinga 
šalies ekonomikai? Ministerija nori pagerinti Lietuvos 
darbuotojų socialinę padėtį.

- Mes esame pasiruošę priimti tiek lietuvių, kiek tik jų 
būtų paruošta darbui transporto sektoriuje. Tačiau mes 
kalbame apie 80 tūkst. darbo vietų ir nedidelę norinčių 
dirbti lietuvių grupę. Ne dėl prastų atlyginimų. Jūs puikiai 
žinote, jog atlyginimas šiame sektoriuje visose ES šalyse yra 
labai panašus. Tik mūsų gebėjimas bendrauti ir susikalbėti 
su tais vairuotojais daro įtaką jų įsidarbinimui Lietuvoje. 
Netiesa, kad lietuviui reikia mokėti daugiau negu ukrainiečiui. 
Visi uždirba panašiai ir gana nemažai lyginant su kitomis 
profesijomis – priklausomai nuo vežamo krovinio vairuotojai 
gali uždirbti nuo 2 tūkst. iki 3 tūkst. Eur „į rankas”. Tačiau 
šis darbas yra sudėtingas, o Lietuvos vairuotojai sensta. 
Jaunimas renkasi kitas specialybes, tokias kaip informacinės 
technologijos. Niekas nenori dirbti transporte ar statybose. 
Tai ne tik Lietuvos problema – visame pasaulyje trūksta 
net 22 milijonų vairuotojų.

- Ką tokiu atveju darys „Linava”?

- Mes, žinoma, nelaukiame, kol Vyriausybė mums 
pagelbės. Mums dirbti reikia dabar, todėl ieškome ir 
bandome apmokyti vairuotojus užsienyje. Didelės įmonės 
turi savo stiprias vairuotojų paruošimo mokyklas. Mes 
bendradarbiaujame su Užimtumo tarnyba ir populiariname 
šią profesiją, kad vairuotojų atsirastų kiek įmanoma daugiau.

- Ir kaip jums sekasi?

- Šiandien, ypač kai vyksta karas (nemaža dalis mūsų 
vairuotojų buvo tiek iš Baltarusijos, tiek iš Ukrainos), 
kažką staigiai pakeisti yra sudėtinga. Bet mus domina 
ir kiti regionai. Šiuo metu dirbame su Vidurinės Azijos 
šalimis – Uzbekistanu ir Kazachstanu. Visur dalinamės 
savo kompetencija, praktika, padedame steigti vairuotojų 
ruošimo mokyklas ir suteikiame jiems savo programas. 
Tikimės, jog per tam tikrą laiką galėsime įdarbinti iš tų 
šalių paruoštus specialistus.
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- Kas vyksta tose kitose Centrinės Azijos šalyse? Norite 
vairuotojus ruošti taip, kaip Uzbekistane?

- Visiškai teisingai.

- Gal jau pavyko pasiekti kokių nors rezultatų?

- Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai. Aktualus yra 
mokyklų, patalpų, programų, reikalavimų kandidatams 
ir finansinių investicijų klausimas. Vairuotojai, vairavimo 
simuliatoriai, automobiliai – viskam reikia finansų, todėl 
derinamės ir dirbame. Su vienomis šalimis galima judėti 
greitesniais tempais, su kitomis – mažesniais. Potencialas 
šiose šalyse yra didelis, juolab atsižvelgiant į tai, jog turime 
gerus santykius su tomis šalimis.

- Kada Centrinėje Azijoje atsidarys pirmosios vairuotojų 
ruošimo mokyklos, neskaitant Uzbekistano, kur tokia 
mokykla jau veikia?

- Pirmosios klasės yra surinktos ir apmokomos jau šiuo 
metu. Maksimalų pralaidumą pasieksime dviejų-trijų metų 
bėgyje. Tačiau yra ir kita problema – atvežimas į Lietuvą. 
Ambasados ir konsulatai turi labai ribotus resursus ir šiai 
dienai eilės yra labai didelės.

Su Užimtumo tarnyba esame pasirašę memorandumą 
dėl vairuotojų paruošimo pagal tam tikras programas ir 
jų įdarbinimą mūsų įmonėse. Vis dėlto mūsų vežėjai yra 
deklaravę tūkstančius darbo vietų, o praeitais metais per 
Užimtumo tarnybą pavyko paruošti tik 500. Tai lašas jūroje. 
Be to, kaip ir minėjau, didžioji tų paruoštų vairuotojų dalis 
dėl patirties stygiaus pasirinko dirbti Lietuvos teritorijoje.

- Kiek jūs turite vairuotojų paruošimo mokyklų? 
Kokiuose miestuose?

- Mūsų vežėjai turi mokyklas visuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Kėdainiai  
ir t. t.). Net vidutinės ir mažos (nekalbant apie didžiąsias 
transporto įmones, kaip „Girteka”) bendrovės turi savo 

mokymų centrus. Tiesiog mes nelaukiame, jog valstybė 
mums paruoštų specialistus. Mes juos ruošiame patys. 
Atsivežame gebančius ir norinčius vairuoti, apmokome 
dviejų savaičių, mėnesio laikotarpyje ir leidžiame juos dirbti.

- Kiek žmonių mokosi šiose mokyklose?

- Negaliu pasakyti tiksliai, bet per visą Lietuvą tai bus 
šimtai vairuotojų besimokančių vienu metu. Ir tas procesas 
nesustoja.

- O vežėjams reikia apie 30 tūkst. kvotų?

- Atsižvelgiant į vairuotojų rotaciją, šiai profesijai išvis 
nereikia kvotų. Mielai priimtume visus vairuotojais 
norinčių dirbti lietuvius, bet jų nėra, todėl turime įsivežti 
darbuotojus iš kitur. Jei negalime apsieiti be kvotų, tokiu 
atveju taip, reikėtų bent 30 tūkst., nes visas 16 tūkst. 
kvotas jau išnaudojome per aštuonius mėnesius. Tai darėme 
atsakingai pasirinkdami kandidatus, todėl per likusį laikotarpį 
galėtume atvežti mažiausiai 10 tūkst. užsieniečių.

- Ar jums pavyks susitarti su Vyriausybę?

- Tikimės, kad taip. Artėja krizė ir neaišku, iš kur valdžia 
surinks mokesčius, jeigu viskas vyks taip ir toliau. Mūsų 
verslas jau išeina į kaimynines valstybes ir ten atidaro 
įmones. Mūsų kaimynai džiaugiasi, juk lietuviai moka 
jiems mokesčius. Tikiuosi, kad mums pavyks įtikinti mūsų 
Vyriausybę, jog reikia padėti vežėjams.

- Vežėjai nenori įdarbinti vairuotojų įprasta tvarka?

- Įprasta tvarka įdarbinimo procedūra užtrunka iki 
7 mėnesių, geriausių atveju - iki kelių mėnesių. Natūralu, 
jog vairuotojai tiek laukti nenori ir įsidarbina kitose šalyse. 
Mūsų kaimynų valdžios daro viską, kad tik sutrumpintų 
įdarbinimo laiką, o mes – ilginame. Tai nesuvokiama. Lenkija 
ir Vokietija išduoda baltarusiams darbo vizas, o Lietuva jų 
neišduoda . Tokiu atveju mūsų kaimynai susirenka geriausius 
vairuotojus iš Baltarusijos.

- Kaip sekasi mūsų kitiems kaimynams, Latvijai ir Estijai?

- Latviai taip pat neišduoda vizų baltarusiams. Tačiau tiek 
Latvijos, tiek Estijos vairuotojų poreikis nesudarys nė 
trečdalio Lietuvos poreikio.

- Ar įmonės, kurios įdarbina užsieniečius, kuo nors 
skiriasi?

- Visos bendrovės, nepriklausomai nuo dydžio, įdarbina 
atvykusius iš kitų šalių vairuotojus. Yra įmonių, kurios 
turi tik penkis vilkikus ir vis tiek įdarbina užsieniečius. 
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Apie didžiąsias neverta net kalbėti. Tai masinis reiškinys 
– apie 80 proc. visų mūsų asociacijos narių vairuotojų yra 
asmenys iš trečiųjų šalių.

- Iš kokių šalių atvyksta tie vairuotojai?

- Įvairiausių. Pagrindą sudaro posovietinės erdvės šalys, 
bet dabar atvažiuoja dirbti net iš Indijos, Filipinų, Lotynų 
Amerikos.

- Grįžkime prie Uzbekistano. Girdėjau, kad yra problemos 
su vizų išdavimu…

- Taip, problema dar neišsisprendė. Dabar vizų iš 
Uzbekistano kuravimas pereina į Kazachstaną, kur yra 
Lietuvos Respublikos Ambasada ir generalinis Konsulatas. 
Tačiau, mūsų manymu, problema gali neišsispręsti, nes 
yra per maži konsuliniai pajėgumai. Reikalinga ambasada 
Taškente. Anksčiau per dieną būdavo sutvarkoma apie 
20 darbo vizų į Lietuvą, o poreikis yra milžiniškas. Labai 
tikimės, jog vizų išdavimą perdavus Lietuvos Respublikos 
generaliniam Konsulatui Almatoje (Kazachstanas) ši 
problema bent dalinai bus išspręsta.

- Ar Uzbekistano piliečiai galės užpildyti atsiradusi 
vairuotojų trūkumą?

- Uzbekistanas – labai didelė šalis. Manau, kad uzbekai, 
paruošti pagal mūsų parengtą programą, galėtų užpildyti 
visą Lietuvoje atsiradusią nišą. Mokykla šiame regione 
turi milžiniška potencialą.

- Kada uzbekai galės patenkinti transporto rinkos poreikį?

- Jei dirbsime kryptingai  ir mokykla „įsivažiuos”, po kelerių 
metų galėtume kalbėti apie viso Lietuvoje esančio poreikio 
patenkinimą. Vis tiek vien uzbekų neįdarbinsime, atkeliaus 
vairuotojai ir iš kitų valstybių. Bet ta „skylė“, kurią turime 
šiuo momentu, galėtų būti pilnai užlopyta kelerių metų 
bėgyje. O gal net ir greičiau. Aišku, labai svarbu kokybė, 
nes bet ką sodinti prie brangaus vilkiko nesinori.

- Ar apmokytas vairuotojas iš Uzbekistano yra geresnis 
nei europietis?

- Jie nėra nei geresni, nei blogesni. Europoje tiesiog jų nėra, 
todėl negalime lyginti, nes nėra pasirinkimo. Vairuotojai 
iš Vidurinės Azijos gauna tokius pačius atlyginimus, kaip 
ir lietuviai. Be to, ne viską sprendžia pinigai, kelti algą 
nuo 3 tūkst. iki 10 tūkst. Eur įmonės negali. Yra fiksuotas 
mokestis už kilometrą, tad kelti jau nebėra kur, ir taip jau 
mokamas maksimumas. 

Vidurinės Azijos privalumas yra mūsų bendri istoriškai 
susiklostę ryšiai, mentalitetas. Galime su jais lengvai 
susikalbėti ne anglų, o rusų kalba, dėl to mūsų vežėjai 
turi privalumą šioje darbuotojų rinkoje, lyginant su kitais 
ES šalių transportininkais.

Mūsų tikslas – paruošti uzbeką, kirgizą ar kazachą pagal 
Europos Sąjungos šalyse galiojančią programą. Mes turime 
patirtį ir žinias, o Uzbekistanas – 34 milijonus gyventojų, 
kurie gali tapti Lietuvai naudingais ir kompetentingais 
tolimųjų reisų vairuotojais.

- Ką daryti Lietuvos vežėjui, jeigu jam reikia įdarbinti 
vairuotoją iš Vidurinės Azijos?

- Pradžiai jam jį reikia susirasti bei sutvarkyti dokumentus. 
Rinkoje veikia daug įdarbinimo agentūrų, kurios siūlylo 
įvairaus profilio darbuotojus iš trečiųjų šalių. Tačiau  
įmonė ar organizacija pasieks geresnį rezultatą, jei pati 
važiuos į konkrečią šalį ir ten ieškos darbuotojų. Kai kurios 
įmonės į tam tikras šalis yra nusivežusios savo transporto 
priemones ir ten daro pirminius testavimus. Vėliau tvarkosi 
dokumentus, vežasi vairuotojus į savas šalis ir ten jau 
vykdo vairuotojo mokymus. O apmokę paleidžia į reisą. 
Taip šiandien veikia visa sistema.
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- Vairuotojai, kuriuos ruošia „Linava”, įdarbinami jūsų 
narių įmonėse?

- Reikia suprasti, jog ne „Linava“ ruošia vairuotojus, tai 
daro uzbekų asociacija „AIRCUZ“, kurią mes konsultuojame 
ir pagal galimybes padedame. Metus laiko ėjome prie 
šio projekto realizavimo ir dabar tik pradedami ruošti 
pirmieji vairuotojai. Žinoma, mes norime, jog bent dalis 
jų atvyktų dirbti į mūsų asociacijos narių įmones. Visur 
yra konkurencija – transporto sektorius auga ir vystosi, 
poreikis kompetetingiems vairuotojams auga ir pačiame 
Uzbekistane, nes šios šalies vežėjai taip pat didina savo 
parką. Dėl šios priežasties ten mes ne tik ruošiame 
vairuotojus, bet ir turime dėl jų konkuruoti su vietinėmis 
įmonėmis, nes gerų darbuotojų reikia visur. Kaip ir minėjau, 
dabar norintys įsidarbinti Lietuvoje turi stoti į eilę vizų 
centruose. Dabar viskas priklauso nuo Lietuvos Respublikos 
Konsulato Almatoje galimybių greitai aptarnauti didelį 
srautą vairuotojų prašymų. Jeigu to padaryti nepavyks, 
mes pralaimėsime konkurencinę kovą su kitomis šalimis 
dėl tų vairuotojų įdarbinimo mūsų šalies įmonėse.

- Taigi, jūsų nariai turės ateityje kreiptis į „Linavą” ir 
asociacija padės jiems įdarbinti vairuotojus iš trečiųjų 
šalių?

- Asociacija neteiks agentūros paslaugų, tačiau visą 
informaciją apie mūsų narių poreikį mes pateiksime 
uzbekams, kad jie galėtų tiesiogiai bendrauti dėl galimybės 
įsidarbinti mūsų narių įmonėse.

- Užimtumo tarnybos duomenis, Lietuvoje per I pusmetį 
įregistruota 142 tūkst. darbo neturinčių piliečių. Kas 
trukdo šiems žmonėms įsidarbinti mūsų sektoriuje?

- Negalime patikėti naujai apmokytam ir darbo patirties 
neturinčiam darbuotojui 150 tūkst. Eur kainuojančio 
vilkiko. Iš pradžių jis turi įgyti patirtį ir kompetencijas. 
Jaunuolis be patirties iš pradžių turėtų maždaug metus 
dirbti Lietuvoje, ir tik po to vežėjai jam patikėtų savo vilkikus 
kelionei į Europą ar kitus tarpvalstybinius pervežimus. Be 
to, jaunas vairuotojas nenori dirbti už minimalų atlyginimą, 
o valstybė nepasiruošusi amortizuoti tuos kaštus, pvz., 
mokant jam pameistrystės stipendiją. Vežėjas negali mokėti 
žmonėms be kompetencijų tiek, kiek moka patyrusiems 
darbuotojams.

Mes negalime patikėti naujam vairuotojui brangaus krovinio 
ne tik todėl, kad jis brangus, bet ir dėl to, jog vilkikas yra 
pavojinga transporto priemonė. Avarijos gali būti labai 
skaudžios ir aplinkiniams, todėl reikia atsakingai paruošti 
naują vairuotoją būti eismo dalyviu, kuris nekeltų pavojaus 
sau ir kitiems.

Be to, dėl tos masės darbo ieškančių asmenų reikia suprasti, 
kad nemažai jų, esančių šiame skaičiuje, dirba „šešėlyje“, 
užsiima įvairiomis veiklomis statyboje ar kituose versluose. 
Valstybė pradeda tą suprasti ir su tuo kovoti, tad bedarbių 
skaičius turėtų mažėti.

- Kiek laiko reikia paruošti visai „žalią“ darbuotoją, kad 
jis taptų profesionaliu tolimųjų reisų vairuotoju?

- Vairuotojo profesionalo paruošimui – su apmokymais ir 
praktika – reikia maždaug dvejų metų. Naujas vairuotojas iš 
pradžių turi važiuoti mažesnio gabarito transporto priemone 
ir tik Lietuvoje. Jis turi pajusti kelią, priprasti prie kelio 
ženklų, planšetinio kompiuterio kabinoje, įrenginių, darbo 
su transporto dispečeriu. 

- Paskutinis klausimas. Tarkime, Lietuvos vežėjas turi 
problemų su vietinių darbuotojų įdarbinimu. Negali 
įdarbinti ukrainiečių, nes jie išvažiavo ginti savo 
tėvynės, baltarusių ir rusų, nes jiems šiuo metu vizos 
nėra išduodamos. Stringa vairuotojų iš Vidurinės Azijos 
atvykimas. Ką tokiu atveju jam daryti?

- Mūsų vežėjai visais laikais suranda išeitis. Tiesiog reikia 
būti aktyviems savo asociacijose. Kai mes esame kartu, 
tampame didelė jėga, todėl nereikia bijoti kalbėti ir kovoti 
dėl savo teisių. Šiuo metu dabartinė Vyriausybė daro viską, 
kad mūsų vežėjai išeitų iš Lietuvos ir pradėtų verslą kitose 
šalyse, pvz., Lenkijoje ar Vokietijoje. Tačiau manau, jog tai 
laikinos tendencijos. Vežėjai kasmet moka apie 800 milijonų 
Eur į valstybės biudžetą, todėl jei dabartinė valdžia nenori 
su mumis kalbėti, reikia imtis aktyvių veiksmų ir priversti 
mus išgirsti. Be to, nauji seimo rinkimai po dviejų metų, 
būtina susivienyti ir palaikyti tuos, kurie ne populizmu 
užsiima, o realiai nori padėti mūsų sektoriui.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbino: Artūras Lysionok
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Sužinokite daugiau

Privati   krovinių birža  
- naujiena Trans.eu Platformoje!

Nuosava krovinių birža su privačiu
patikrintų vežėjų tinklu:

tai saugus sprendimas, kai užsakovas riboja galimybę
skelbti krovinius viešose biržose,

palengvina efektyvų bendradarbiavimą su patikimais vežėjais,

optimizuoja kasdienį darbą ir padeda sutaupyti laiko,

pakeičia telefono ir elektroninio pašto ryšį su vežėjais.

https://bit.ly/3tlywsA


Vairuotojai – žmonės, 
ar prekės? Problemos 
su nakvynės vietomis 
nesibaigia

Christianas Theisenemas
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Transporto įmonės yra pasiruošusios pasinaudoti konteinerinių viešbučių idėja. 
Startuoliai jau stato arba pertvarko konteinerius, kurie bus išdėstyti visoje 
Europoje, kad vairuotojai juose galėtų miegoti. Ar šis sprendimas atitinka 
tai, ko reikalaujama pagal ES vairavimo ir vairuotojo poilsio laiko taisykles?

Europos transporto darbuotojų federacijai (ETF) ši 
koncepcija atrodo taip, lyg tai būtų dar vienas būdas 
transporto įmonėms apeiti ES teisę, kuri buvo sukurta, 
be kita ko, būtent tam, kad šios profesijos atstovams būtų 
užtikrintos tinkamos darbo sąlygos. 

„Vairuotojams miegoti pastatyti konteineriai asimiliuoja 
profesionalius vairuotojus su jų vežamomis prekėmis. 
Mobilumo paketo nuostatos dėl vairavimo ir poilsio laiko 
bei vairuotojų grįžimo namo buvo įvestos siekiant pagerinti 
jų darbo sąlygas – ypač tam, kad vairuotojai galėtų daugiau 
laiko praleisti su šeima, o ne tam, jog miegotų konteineryje“, 
– perspėja EFT atstovai.

Organizacija atliko vairuotojų apklausą, kad išsiaiškintų, 
ką jie mano apie miegojimą konteineriuose – ar dėl to jų, 
kaip vairuotojų, darbas taps patrauklesnis? EFT teigimu, 
vairuotojų reakcija nėra teigiama. Daugelis pabrėžė, kad 
jie nėra prekės, o žmonės, ir idėja nakvoti konteineriuose 
– nepagarba. Tad kyla klausimas – ar tai teisėta?

„Trumpai tariant, ne. Konteineriai nėra tinkama vieta 
sunkvežimių vairuotojams, jie neprisideda prie vairuotojų 
darbo sąlygų gerinimo ir neleidžia jiems laisvai leisti poilsio 
laiko“, - teigia ETF ir nurodo galiojančius vairavimo ir poilsio 
laiko įstatymus, kuriuose reikalaujama, kad „reguliarus 
kassavaitinio poilsio laikotarpis ir kiekvienas kassavaitinio 
poilsio laikotarpis, ilgesnis nei 45 valandos, būtų leidžiamas 

tinkamose, lyčių požiūriu palankiose apgyvendinimo 
sąlygose su tinkamomis miego ir sanitarinėmis patalpomis“.
Lietuvos vairuotojų nuomonės šiuo klausimu yra skirtingos. 
Vis dėlto dauguma mano, kad konteineriai pablogins, 
o ne pagerins jų darbo sąlygas.

„Neįsivaizduoju, kad galėčiau miegoti tokiame kambaryje 
su kitais vairuotojais. Kabinoje turiu privatumą ir tokią 
tvarką, kokią pats sau užtikrinu. Žinome, kaip atrodo 
tualetai automobilių stovėjimo aikštelėse. Čia gali būti 
panašiai“, – sako Sigitas, vairuotojas iš Vilniaus.

„Koks tai poilsis su svetimais vyrais viename kambaryje? 
Be to, konteineriai neturi garso izoliacijos, vienas vakarėlis 
ir niekas neužmigs“, – sako Artūras iš Šiaulių.

„Nuo viešbučių jie skiriasi tuo, jog yra pastatyti stovėjimo 
aikštelėse šalia transporto priemonių, kurias turėtume 
saugoti. Tačiau ką turime saugoti? Kroviniai ir vilkikai 
apdrausti, degalų daugiau nepavogsi. Jeigu automobilių 
stovėjimo aikštelė yra saugoma, mes neprivalome 
papildomai saugoti vilkikų“, – sako vilnietis Vytautas.

ETF taip pat pažymi, kad ES teisės aktuose vairuotojų 
poilsis apibrėžiamas kaip laikotarpis, per kurį vairuotojai gali 
laisvai disponuoti savo laiku. Dėl to „vairuotojų patalpinimas 
į konteinerius neatitinka apgyvendinimo aprašymo ar 
poilsio laiko apibrėžimo“. Be to, profesinė sąjunga teigia, 
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jog nėra jokios spragos, kuri leistų įmonėms „ganyti“ savo 
vairuotojus į konteinerius, nors pripažįsta, kad „jei įmonės 
matys, kad nėra jokių pasekmių, tikrai bandys tai padaryti“.

Vežėjų įsipareigojimai nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio

Vairuotojas turi grįžti į savo gyvenamąją vietą arba įmonės 
buveinę ne rečiau kaip kas 4 savaites. 

Vairuotojas negali 45 valandų reguliaraus kassavaitinio 
poilsio leisti transporto priemonės kabinoje. Tokį poilsį jis 
turėtų praleisti viešbutyje arba tam pritaikytoje vietoje.

Vykdant tarptautinius vežimus pasirodė galimybė praleisti 
du sutrumpintus savaitinius poilsius iš eilės, tačiau turi 
būti įvykdytos šios sąlygos:

• abu sutrumpinti kassavaitiniai poilsiai bus atliekami 
už įmonės buveinės ar vairuotojo gyvenamosios 
šalies ribų;

• per keturias kalendorines savaites iš eilės turi būti 
įvykdyti ne mažiau kaip du reguliarūs kassavaitiniai 
ir du sutrumpinti kassavaitiniai poilsio laikotarpiai;

• jei vairuotojas atlieka du sutrumpintus kassavaitinius 
poilsius, kitas poilsis turėtų būti reguliarus, tačiau 
vairuotojas privalo kompensuoti sutrumpintus 
poilsius ir prieš tai atlikti parą trunkantį poilsį. Jis 
turi būti įvykdytas gyvenamojoje vietoje arba įmonės 
buveinėje.

Iniciatoriai patenkinti 
tokiu priėmimu

Prieš metus startuolis „Roatel“ nustebino daugelį vežėjų, 
kai Klopenburge (Vokietija) atidarė pirmąjį savo viešbutį 
jūriniuose konteineriuose, pavadintą „Roatel“, nuo   anglų 
kalbos žodžių „road“ ir „hotel“. Nuo to laiko žemėlapyje 
jų atsirado daugiau. Bendrovė turi ambicingą planą ir 
skelbia, kad planuoja sukurti visą tinklą.

Nors socialiniuose tinkluose sulaukta įvairių nuomonių 
dėl startuolio pasiūlymo, anot jo vadovų, vairuotojų 
nuomonės dažniausiai teigiamos. Apie tai byloja aukšti 
objektų vertinimo balai, paskelbti Booking.com ir pan. 
puslapiuose.

Kaip kilo toks sumanymas? Koks „Roatel“ startuolio verslo 
modelis ir veiklos planai? Norėdami gauti atsakymus 
į šiuos klausimus, pakalbinome vieną iš įmonės steigėjų 
Christianą Theisenemą.

- Kaip gimė „Roatel“ ir kokia įmonės įsteigimo istorija?

- Mano kolegos, įmonės bendraminčiai turi patirties 
logistikos sektoriuje ir puikiai žino problemas, su kuriomis 
vairuotojai susiduria daugelį metų. Kai 2018 m. ES lygmeniu 
buvo inicijuojamas teisėkūros procesas, siekiant uždrausti 
vairuotojams leisti poilsio laiką transporto priemonės 
kabinoje, nusprendėme įdėmiau išanalizuoti šią problemą. 
Gana greitai atsisakėme mūsų pirmo sumanymo, t. y. 
mikroviešbučių pirkimo, nes jų rinkoje tiesiog nebuvo. 
Dėl šios priežasties pasitelkdami architektus ir inžinierius 
patys išvystėme „Roatel“ viešbučių sumanymą.

Problema ganėtinai sudėtinga. Mobilumo paketas yra 
sudėtingas kompromisas. Vairuotojų profesinė sąjunga 
reikalauja, kad vežėjai sudarytų jiems galimybes praleisti 
laisvą laiką namuose su šeimomis. Tačiau ne visada įmanoma 
tai padaryti, o daugelio įmonių verslas paremtas ilgesnėmis 
trasomis užsienyje.

Visose stovėjimo aikštelėse trūksta tinkamų sąlygų ir 
nakvynės vietų. Ne kiekvienas tokios vietos savininkas 
pajėgus per trumpą laikotarpį pastatyti viešbutį, juolab 
nežinodamas, koks bus susidomėjimas tokiomis nakvynės 
vietomis. Be to, tenka gana ilgai laukti įvairių leidimų, 
o pati investicija yra gana brangi. Savo ruožtu transporto 
įmonės priverstos mokėti baudas, jeigu jos nėra pajėgios 
užtikrinti savo darbuotojams pagal teisę reikalaujamų 
poilsio sąlygų.

„Roatel“ viešbučių sumanymas unikalus. Patys statome 
mikroviešbučius, patys juos įrengiame stovėjimo aikštelėse ir 
patys juos administruojame. Stovėjimo aikštelės savininkas 
neturi niekuo rūpintis, jam net mokamas nuomos mokestis. 
Be to, jis gali pasipelnyti dėl padidėjusio susidomėjimo jam 
priklausančia stovėjimo aikštele, pavyzdžiui, įrengdamas 
maitinimo punktus.
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- Ką apie tai mano vairuotojai, kurie naudojosi „Roatel“ 
viešbučių paslaugomis, kokie jų atsiliepimai?

- Visi teigiami. Daugelis žmonių gana entuziastiškai žvelgia 
į patį konteinerių panaudojimo sumanymą. Visi matėme 
panašius jų panaudojimo sprendimus, pavyzdžiui, kaip 
mini namelius kaime ar barus paplūdimiuose.
Be to, mūsų svečiams patinka ir kokybė. Medžiagos – 
aukštos kokybės ir patvarios. Itin daug dėmesio skiriame 
technologijoms. Turime ventiliacinę sistemą, kuri leidžia 
kambariuose užtikrinti gaivų, šviežią orą. Visos sienos, 
lubos ir grindys padengtos izoliacine danga, saugančia 
patalpas tiek nuo šalčio, tiek nuo kaitros. Reikalui esant, 
žiemą kambarius galima pasišildyti, o vasarą – vėsinti.

Vis dėlto svečiams labiausiai patinka asmeninis tualetas ir 
dušas kambaryje. Būtent šių dalykų vairuotojams visuomet 
labiausiai trūksta.

Kambariai yra maži, bet dėl aukštų lubų (nes naudojame 
aukštus konteinerius) ir didelio lango to nesijaučia. Pirminėje 
viešbučio versijoje nebuvo staliuko, bet naujesnėse jie jau 
numatyti.

- Praeitų metų kovo mėnesį duodamas interviu leidiniui 
„Bild“ jūs pasakėte, kad įmonė per artimiausius 3–4 metus 
planuoja pastatyti 600 viešbučių. Ar šiandien, praėjus 
beveik metams, manote, kad šį tikslą pasieksite?

- Tik praėjusių metų kovą baigėme rengti mūsų prototipą 
ir planavome pradėti visos serijos gamybą. Nuo to laiko 
pradėjo veikti keturi „Roatel“ viešbučiai ir iki metų pabaigos 
norime turėti bent 30 tokių poilsio vietų. Loningene mūsų 
gamintojas parengė specialų gamybos skyrių ir nuo 2023 
m. jis galės gaminti 15 „Roatel“ viešbučių per mėnesį su 

užrašu „Made in Germany“. Turime ambicingų planų ir juos 
įmanoma įgyvendinti. Visoje Europoje planuojame įrengti 
net 2,5 tūkst. mikroviešbučių su mūsų prekės ženklu, aišku, 
numatytos ir kitos gamybos vietos. Iš tikrųjų didžiausia 
kliūtis yra leidimų klausimas – jų gavimo sąlygos skiriasi 
priklausomai nuo Vokietijos regiono.

- Daugelis mano, kad 49 Eur už mažą kambarėlį jūriniame 
konteineryje nėra pats geriausias kainos ir kokybės 
santykis. Kokie „Roatel“ viešbučių privalumai? Ar tai 
patogumas, o gal visų pirma lokalizacija?

- Mūsų veiklos išlaidos didesnės, nei mieste esančio 50 
kambarių viešbučio. Valymo paslaugas teikiantis personalas 
lankosi kiekvieną dieną tik keturiuose kambariuose. Daugiau 
turime sumokėti ir už skalbimo paslaugą. Be to, statybų 
išlaidos taip pat didesnės, nei tradicinio pastato atveju. Mes 
naudojame tik „žaliąją energiją“. Ateityje planuojame mūsų 
viešbutukuose įrengti saulės baterijas, kurių montavimas 
pradžioje irgi reikalaus didesnių išlaidų.

Kadangi esame startuolis visiškai naujame rinkos segmente, 
negauname pigių statybų paskolų – visas investicijas 
finansuojame patys. Šis viešbučių sumanymas taps 
prasmingu tada, kai jų bus daug.

Aišku, mūsų svečiams tai neįdomu. Kita vertus, ne jie moka 
už kambarį, o jų darbdaviai. Taip numatyta Mobilumo 
pakete. Vežėjas priskaičiuos šias išlaidas prie frachto 
kainos, panašiai kaip priskaičiuoja ir augančias kuro kainas. 
Galima tvirtinti, jog teiginiai, kad vairuotojai negali sau 
leisti pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis, visiškai 
neteisingi.

Kalbant apie lokalizaciją, tai, mūsų nuomone, didžiulis 
privalumas. Vairuotojo nakvynė yra prie pat transporto 
priemonės, nes šalia – stovėjimo aikštelė. Kuris viešbutis 
ar užeiga gali pasiūlyti tokią stovėjimo aikštelę? Be to, 
vairuotojas, ieškodamas nakvynės, neturi nusukti toli 
nuo savo trasos. Jis visą laiką būna prie pat greitkelio. 
Paskaičiavome: jeigu vienas vairuotojas nuvažiuos vos 
vienu kilometru mažiau iki nakvynės vietos, nes ją ras prie 
pat greitkelio, planuojamas 600 „Roatel“ viešbučių tinklas 
Vokietijoje gali prisidėti prie to, jog per metus sutaupysime 
1,8 mln. kilometrų arba 700 tūkst. litrų degalų.

Turint visa tai omenyje, minėti 49 Eur – o iš tikrųjų 
darbdavys moka 45 Eur be PVM – nėra didelė suma.

- Įsigaliojus Mobilumo paketo taisyklėms, daugelis 
didelių transporto įmonių planuoja arba svarsto 
įsteigti viešbučių ir poilsiaviečių bazes Vakarų Europos 
pakraščiuose, pavyzdžiui, prie Lenkijos ir Vokietijos sienos. 
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Ar Jūs pasirengę išnaudoti savo „know-how“ steigiant 
konteinerinius viešbučius ir statyti juos, pavyzdžiui, išorės 
klientams, išskyrus savo viešbučių tinklo vystymą?

- Pirmenybę teikiame sprendimui, pagal kurį siūlome 
decentralizuotas nakvynes įvairiose vietose. Be stovėjimo 
aikštelių ir autoservisų, svarstome taip pat apie kitas 
komercinio pobūdžio ar vietos savivaldybėms priklausančias 
vietas, kurios yra prie greitkelių. Tokiu būdu transporto 
įmonės gali lanksčiau planuoti savo darbą. Be to, tokie 
maži projektai vykdomi kur kas greičiau.

Praeina daug laiko, kol tokia didžiulė bazė suplanuojama, 
gaunami leidimai, kol ji pastatoma ir galiausiai pradeda 
veikti. Be to, būtina turėti omenyje ir vietos gyventojų 
pasipriešinimą, kuris vis dažniau pasireiškia vykdant didelius 
projektus. Taip pat abejotina, ar tokios didžiulės bazės 
bus pilnai išnaudojamos, o turint omenyje, jog valstybė 
nefinansuos tokių projektų, reikės rasti investuotojus, 
kurie imsis šios rizikos.

Žinoma, jeigu bus noras pasinaudoti mūsų sprendimais, 
mes padėsime.

- Kiek suprantu, konteinerio pakeitimo 3 kambarių 
viešbučiu, kurį matome Jūsų internetiniame puslapyje, 
kaina siekia apie 120 tūkst. Eur. Kiek, Jūsų nuomone, 
reikės laiko, kol kiekvienas konteineris atneš pelno ir 
koks turėtų būti užimtumas, kad taip įvyktų?

- Pirma, kiekvienas iš mūsų mikroviešbučių turi po keturis 
kambarius. Apskaičiavome, kad 100 sunkvežimių skirtoje 
stovėjimo aikštelėje užimtumas bus apie 80 proc. Tai lyg 
ir daugoka klasikinių viešbučių atveju, bet stebint sąlygas 
sunkvežimiams skirtose stovėjimo aikštelėse, visa tai atrodo 
kur kas kitaip.

Verslo modelio negalima paskirstyti į atskirų viešbučių 
pelningumą. Priešingai nei tradicinių objektų atveju, galime 
spontaniškai žvelgti į paklausos pokyčius, pridedant arba 
nuimant konteinerinius objektus tam tikroje vietoje. Jeigu 
pastatysime du ar tris viešbutukus (konteinerius) vienoje 
vietoje, apskaičiavimai bus visiškai kitokie, nei vieno objekto 
atveju.

Mes nesame viešbutis, todėl ir vadinamės „Roatel“. Mūsų 
požiūris platesnis, mažiau organizuotas. Pagrindinis 
mūsų tikslas – tapti pagrindine nakvynių sunkvežimių 
vairuotojams užsakymų platforma.

- Kiekvienais metais sunkvežimių kabinos tampa vis 
didesnės, gerinamas vairuotojų vairavimo ir darbo 
komfortas. Todėl spėjama, jog kada nors gali pasikeisti 

teisė dėl reikalavimo praleisti poilsio laiką kitur nei 
transporto priemonėje. Ar šis faktas verčia Jus nerimauti?

- Mobilumo paketą vertiname kaip kompromisą tarp Vakarų 
ir Rytų Europos valstybių. Kalbant apie Rytų regiono įmones, 
iš jų nepavyko išsireikalauti, jog vairuotojai grįžtų namo 
kiekvieną savaitgalį. Vis dėlto dėl įvestų reikalavimų jų veikla 
bus brangesnė ar dėl nakvynės išlaidų, ar dėl baudų, kurios 
šiuo metu siekia net 4 tūkst. Eur už pavienius pažeidimus. 
Šios baudos, be jokios abejonės, bus taikomos ir toliau. Be 
to, teisėkūros procesas truko ilgus metus, tad kodėl staiga 
turėtume to atsisakyti? Priešingai, Vokietijoje ir kitose 
valstybėse išmokos ir socialinių paslaugų įstatymai gerėja.
Taip pat yra daug alternatyvių būdų mūsų mikroviešbučiams, 
kurių paslaugų dar nesiūlome, išnaudoti. Dėl to nė kiek 
nesibaiminame dėl savo ateities.

- Atsižvelgiant į geresnių poilsio vietų vairuotojams ir 
stovėjimo vietų reikalavimus, kokia valstybės parama 
ar mažų palūkanų paskolos turėtų būti teikiamos Jums ir 
panašia veikla užsiimančioms įmonėms, jog tokių vietų 
padaugėtų?

- Teikiama valstybinė parama tik stovėjimo aikštelėms 
įrengti. Nakvynės vietų statyba neremiama. Tai užduotis 
privačiam sektoriui. Ir tai gerai: išliks tik geriausi sprendimai, 
o galiausiai iš viso to laimės vairuotojai.
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Tačiau turint omenyje leidimų gavimo procedūras, čia 
pokyčiai tikrai būtini. Vokietijoje reikalaujama, kad visi 
pastatai, esantys prie greitkelių, turėtų Autobahn GmbH 
(greitkelių tinklo operatoriaus – red.) leidimą. Vietos valdžios 
yra atsakingos už sunkvežimiams skirtas stovėjimo aikšteles. 
Leidimo statyboms gavimo procesas trunka ilgai ir, be 
jokios abejonės, reikėtų jį paspartinti. Naujoji Vokietijos 
Vyriausybė pažadėjo mažinti šalyje biurokratiją.

- Paskutinis klausimas. Konteineriniai „Roatel“ viešbučiai 
statomi visoje Vokietijoje. Kokie Jūsų šių metų planai? 
Ar ketinate pradėti veiklą už Vokietijos ribų, jeigu taip, 
kokioje šalyje ar šalyse pirmiausiai?

- 2022 m. planuojame atidaryti bent 30 viešbučių. Poreikis 
yra didelis, bet leidimų gavimo procedūros, naujo pastato 
statybos darbai ir lėšų rinkimas šiek tiek lėtina mūsų 
darbą. Jeigu viskas gerai seksis, tai galbūt pavyks atidaryti 
keturiasdešimt viešbučių.

Gavome užklausų ir iš užsienio. Vis dėlto pradžioje 
norėtume susitelkti ties darbu Vokietijoje. Pirmoji šalis, 
apie kurią galvojame ir vykdome ten derybas su rimtu 
klientu, yra Prancūzija.

Kalbino: Gregoras Govansas
Autorius: Artūras Lysionok
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Vairuotojai tai gero uždarbio 
galimybė, tačiau norint pasiekti 
pelną, būtina investuoti. Ar vežėjams 
pavyksta tai įgyvendinti?

Bendrovė – tai žmonės, žmonės – tai santykiai, o santykiai yra sėkmingo verslo 
pagrindas. Savo ruožtu darbo jėgos trūkumas pasiekia kritinį tašką, o rinkoje 
kaupiasi vis daugiau ekonominių reiškinių, tokių kaip pandemija, karas Ukrainoje, 
energetinė krizė, trūkumai gamyboje. Įmonės vis dažniau dairosi galimybių, 
kurios padėtų joms išlikti rinkoje, juolab, kad dabartinis personalo problemos 
sprendimas turi būti orientuotas į ilgalaikį poveikį, kaip gera investicija. 

Transportas ne veltui vadinamas ekonomikos kraujotaka, 
o jo išlaidos turi svarbią reikšmę visai visuomenei. O štai 
vežėjams automobilius tenka statyti aikštelėse, nes nėra 
ne tik vairuotojų, bet ir kitų specialistų. Kaip tai veikia 
sektorių ir kaip rinka bando išspręsti vairuotojų trūkumo 
problemą, paklausėme didžiausių Europos transporto 
bendrovių.

- Visoje Europoje įmonės skundžiasi, kad trūksta 
kvalifikuotų darbuotojų. Su problema susiduria ir 
transporto bei logistikos sektorius. Kaip tai atrodo iš 
jūsų perspektyvos?

Tomašas Weberis, „Girteka“ komunikacijos 
skyriaus vadovas:

- Pandemija parodė, kiek daug iššūkių mūsų 
laukia: nuo tiekimo grandinės sutrikimų iki didelės 

logistikos paslaugų, skirtų elektroninei prekybai, paklausos. 
Ir tuo metu, kai manėme, jog situacija tampa stabilesnė, 
kad galima planuoti į priekį, geopolitinė situacija ir Rusijos 

agresija vėl viską pakeitė. Kadangi, remiantis Europos 
Komisijos tyrimais, šiandien dauguma sektoriaus vairuotojų 
yra iš Rytų Europos, ši situacija sukuria daug papildomų 
problemų ir šiaip nepastovioje rinkoje. Ieškome daug 
eismo palaikymo komandų darbuotojų, profesionalių 
vairuotojų ir žmonių administraciniam darbui, įskaitant 
aukštos kvalifikacijos programinės įrangos ir IT specialistus.

Zsoltas Barna, „Waberer’s“ vadovas:

- Prestižas, susijęs su sunkvežimio vairavimu, 
baigėsi. Sektorius turi imtis veiksmų, kad 

pabrėžtų profesijos vertybes ir parodytų jauniems 
žmonėms, jog ši profesija suteikia finansinį saugumą, 
kuriuo galima užtikrinti ateitį.

Šiuo metu mes taip pat kovojame su vairuotojų trūkumu. 
Tarptautinio transporto paslaugų srityje – be kita ko, 
dėl mūsų naujo verslo modelio – įvyko esminiai darbo 
sąlygų pasikeitimai; darbas tapo skaidresnis, galime geriau 
organizuoti vairuotojų grįžimą namo, dėl ko anksčiau 
kildavo konfliktų.
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Be to, turėdami vieną moderniausių sunkvežimių parkų, 
galime užtikrinti vairuotojams geriausias darbo sąlygas. 
Iki 2022 metų pabaigos atnaujinsime 50 proc. mūsų 
parko, o tai reiškia, kad komforto prasme siūlome patį 
konkurencingiausią darbo pasiūlymą vairuotojams.

Ronnys Sassenas, „Rhenus Special Delivery“ 
generalinis direktorius: 

- Rhenus Special Delivery“ įmonėje nuo metų 
pradžios vidutiniškai turėjome 85 laisvas darbo 

vietas visose įmonės srityse. Ypač sunku rasti darbuotoją, 
einantį pardavėjo pareigas sandėlyje, siuntimo ir surinkimo 
skyriuose. Didelis iššūkis taip pat yra įdarbinti asmenis 
tarpžinybinėms pareigoms, pavyzdžiui, programinės įrangos 
kūrimo ir projektams vadovaujančių aukštesnio rango 
darbuotojų srityje. Laisvų darbo vietų pasirinkimas šiuo 
metu yra labai didelis. Todėl, kaip darbdaviai, privalome ne 
tik sukurti patrauklią darbo aplinką, bet ir siekti, jog paraiškų 
teikimo procesas būtų kuo paprastesnis, skaidresnis ir 
efektyvesnis, o įdarbinimo laikas – kuo trumpesnis. Be to, 
laisvas darbo vietas stengiamės užpildyti naudodamiesi 
vidinėmis jaunesnių darbuotojų tobulėjimo programomis.

Svenas Eisfeldas, „Hellmann Worldwide 
Logistics“ Vokietijos regiono generalinis 
direktorius:

- Kvalifikuotų darbuotojų trūkumo klausimas aktualus ir 
„Hellmann“ įmonei, mes šiuo aspektu niekuo nesiskiriame 
nuo kitų įmonių. Vis sunkiau užpildyti laisvas darbo vietas 
tiek pramoninėse, tiek komercinėse profesijose. Jau kelerius 
metus visur trūksta kvalifikuotų darbuotojų, o transporto 
sektoriuje šiuo metu ypač didelė kvalifikuotų darbuotojų 
paklausa. Koronaviruso pandemijos metu, taip pat ir dėl 
dabartinių politinių įvykių, logistikos užduotys tampa 
vis sudėtingesnės, kartu ir reikalaujančios daugiau laiko. 

Dėl to kiekvienam individualiam užsakymui reikia kur kas 
daugiau darbo, daugiau kvalifikuotų darbuotojų, kurių 
rasti, deja, nėra taip paprasta.

- Kokia politinė strategija galėtų išspręsti šią problemą 
ilgalaikėje perspektyvoje?

Tomašas Weberis („Girteka“):

- Šiuolaikinė logistika neturi jokių apribojimų. Dauguma 
krovinių gabenama Europos šalių teritorijoje. Kadangi tai 
svarbu klientams, pagrindinis klausimas čia yra pristatymo 
laikas. Tačiau tam, kad galėtume tai įvykdyti, mums reikia 
tiek vairuotojų, tiek techninės priežiūros darbuotojų. 
Vietoje trūksta potencialių darbuotojų, todėl ieškome 
naujų darbuotojų už mūsų šalių ribų, už ES ribų. Visos 
kliūtys, kylančios dėl procedūrų ir formalių klausimų, gali 
turėti įtakos paslaugų kokybės lygiui. Svarbiausias paties 
sektoriaus plėtros elementas yra visų formalių klausimų, 
procedūrų ir procesų supaprastinimas, kas leistų žmonėms 
iš ES nepriklausančių šalių lengvai dirbti ir keliauti. 

Tačiau politikai turi daug galimybių leisti rinkai vystytis 
savaime, pasitelkdami paprastus ir lengvus sprendimus. 
Vienas iš jų – pasirūpinti pajėgumais įstaigose, kurios yra 
atsakingos už vizų ir leidimų dirbti išdavimą. Informacinės 
technologijos yra labai svarbios mūsų sektoriaus daliai, 
nes leidžia mums pasiūlyti tikrai greitus sprendimus ir 
paslaugas, o viešosiose įstaigose taikomos procedūros ir 
apribojimai tai trikdo.

Zsoltas Barna („Waberer’s“):

- Kaip „Waberer's“ vadovas ir MKFE (Vengrijos vežėjų 
asociacija – red.) pirmininkas galiu pasakyti, kad Mobilumo 
paketas neišspręs logistikos sektoriaus problemų, susijusių 
su žmogiškaisiais ištekliais. Nei valdžios institucijos, 
nei verslo sektorius nesiekia gerinti socialinių sąlygų 
rinkoje. Trūksta atitinkamų veiksmų švietimo ir profesinio 
aktyvinimo srityse. Vien vairuotojų iš trečiųjų šalių 
samdymas problemos neišspręs.

Vengrijos rinkoje trūksta daugiau nei 8 tūkst. vairuotojų 
(iš jų 3,6 tūkst. dirba „Waberer's“), todėl esame priversti 
pasitelkti alternatyvius būdus naujų darbuotojų samdymui 
– ėmėmės atitinkamų veiksmų siekdami darbuotojų iš 
kaimyninių šalių įdarbinimo ir darbuotojų iš trečiųjų šalių 
profesinės integracijos. Tam reikalinga politinė parama, 
nes šie darbuotojai privalo turėti atitinkamus leidimus, 
kad galėtų vykdyti transporto veiklą ES teritorijoje.

Noriu pabrėžti, kad „Waberer's“ vis dar pirmiausia įdarbina 
vairuotojus iš Vengrijos, tačiau jei mums nepavyktų užpildyti 
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laisvų darbo vietų darbuotojais iš užsienio, tai būtų rimta 
kliūtis bendrovės augimui.

Ronnys Sassenas („Rhenus“):

- Svarbu gerinti bendrąsias sąlygas, jog laisvas darbo 
vietas būtų galima užpildyti kvalifikuotais darbuotojais 
iš užsienio be nereikalingų formalumų. Negalime kovoti 
su vis didėjančiais iššūkiais ir didėjančia konkurencija dėl 
kvalifikuotų darbuotojų, pasikliaudami vien šalies ar Europos 
darbuotojais, todėl iš už Europos ribų atvykstantiems 
darbuotojams būtina dar labiau palengvinti įsidarbinimą 
Vokietijoje. Be to, vyksta demografiniai pokyčiai, kurie 
dar labiau sustiprina kvalifikuotų darbuotojų trūkumo 
tendenciją.

Svenas Eisfeldas („Hellmann“):

- Manau, kad visų pirma pačios įmonės privalo stengtis, 
užuot laukusios politikų sprendimų. Mano nuomone, mūsų 
įtaka čia yra labai didelė, o svarbiausia, galime veikti daug 
greičiau ir tikslingesniu būdu nei politiniai organai.

- Ką įmonės gali padaryti, kad transporto ir logistikos 
sektoriaus profesijos taptų patrauklesnės?

Tomašas Weberis („Girteka“):

- Pirma, turime suprasti, kiek ekonomika priklauso nuo 
veiksmingų tiekimo grandinių ir logistikos paslaugų. 
Atsiradus elektroninės prekybos bumui ir pandemijos 
tikimybei, turime suprasti, kad kokybė, prieinamumas ir 
pristatymo laikas priklauso nuo sunkvežimių, traukinių, laivų 
ir lėktuvų. Jei tai suprasime, galime didinti informuotumą 
apie patį sektorių. Tokiu atveju tapimas jo dalimi gali būti 
įdomi ir patraukli karjeros plėtros kryptis daugeliui žmonių 
visoje Europoje. 

Kitas klausimas yra priedai prie darbo užmokesčio. Šiandien 
darbuotojai žiūri ne tik į atlyginimą. Jaunajai kartai vis 
svarbesnės tampa papildomos išmokos, organizacinė 
kultūra ar įmonės propaguojamos vertybės. Jaunosios kartos 
atstovai ieško ne tik darbo, kuris pateisintų jų atlyginimo 
lūkesčius, bet ir įmonių, kurios vis daugiau dėmesio skiria jų 
gerovei, aukštesnių tikslų siekimui ar rūpinimuisi darbuotojų 
sveikata – tiek fizine, tiek psichologine. Todėl papildomos 
išmokos, tokios kaip sveikatos draudimas, tampa būtina, 
bet nepakankama sąlyga. 

Pandemija, kalbant apie darbo atlikimo formą, paspartino ne 
tik reikšmingus pokyčius darbo rinkoje. Šiandien dauguma 
naujų darbuotojų ieško darbo pagal hibridinę sistemą, 
visiškai nuotoliniu būdu arba tokio, kur leidžiamas lankstus 
darbo grafikas, pvz., workation (darbo ir poilsio derinimas 
– red. past.). Tai gana nauji ir dar iki galo nepasitvirtinę 
sprendimai, tačiau dinamiškiausiai besivystančios įmonės, 
tokios kaip „Girteka“, įveda tokio tipo pasiūlymus, 
nepriklausomai nuo darbo užmokesčio, siekdama paskatinti 
dirbti geriausius specialistus.

Zsoltas Barna („Waberer’s“):

- Svarbiausia yra pripažinimas ir pagarba. Praeityje darėme 
daug klaidų – orientavomės į įmonės augimą, o ne į žmones, 
tačiau dabar imamės svarbių žingsnių, kad tai pakeistume. 
Patenkinti darbuotojai yra geriausia įmonės vizitinė kortelė.

Paties sunkvežimio vairavimas tapo daug paprastesnis dėl 
sukurtų įrankių – vairuotojų palaikymo sistemos, navigacijos 
sistemos, maršruto planavimo įrankių ir ryšio išteklių. Tačiau 
negalima pamiršti ir apie stresą, susijusį su transporto 
priemonės vairavimu, ir sunkumų pakrovimo/iškrovimo 
vietose. Šiuo atveju ir čia pastebimas darbuotojų trūkumas 
– pailgėjo laukimo laikas ant rampų, todėl vairuotojai 
priversti dalyvauti pakrovime ir iškrovime, o tai neturėtų 
būti jų darbas. Dėl to ši problema turi būti išspręsta, kad 
vairuotojai galėtų atlikti tik savo pareigas.

Ronnys Sassenas („Rhenus“): 

- Dauguma sektoriaus darbdavių suprato, kad tokios 
padėties išlaikyti neįmanoma, todėl dauguma bendrovių 
sukūrė šiuolaikiškas darbo sąlygas ir patrauklius atlyginimo 
modelius standartinėse rinkos darbo užmokesčio 
struktūrose. Tačiau daug svarbiau yra gerinti transporto 
ir logistikos sektoriaus įvaizdį bei suvokimą visuomenėje. 
Mes esame Europos lokomotyvas ir tai mūsų dėka tampa 
įmanomas perėjimas prie kelių kanalų apsipirkimo. 
Tai turėtų sukelti pripažinimą, kuris padidintų darbo 
patrauklumą potencialiems naujiems darbuotojams. 
Savo „Special Delivery“ įmonėse taip pat orientuojamės 
į stiprų personalo skyrių, kuris palaiko individualią karjerą, 
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padeda darbuotojams greičiau pradėti darbą ir sukuria 
tolesnio tobulėjimo galimybes. Dideli atlyginimai yra 
paskata, bet tik trumpam. Norint išlaikyti darbuotojus 
ilgiau, darbas turi būti įdomus ir teikti pasitenkinimą bei 
pasiūlyti galimybių save realizuoti. Ypač logistikos sektorius 
išsiskiria savo universalumu, organizacinėmis galimybėmis 
ir pasirinkimo laisve.

Svenas Eisfeldas („Hellmann“):

- Iššūkis yra ne tame, jog profesijos nėra patrauklios – 
atvirkščiai, sunku rasti kitą pramonės šaką, kuri būtų tokia 
tarptautinė, įvairi ir kupina perspektyvų, kaip logistika. 
Problema tame, kad mažai kas apie tai žino, nes mūsų 
pramonės įvaizdis vis dar šiek tiek sugadintas, todėl nėra 
patrauklus. Kaip pramonės šaka ir darbdavys turime 
tapti aktyvūs ir parodyti save iš daug modernesnės, 
inovatyvesnės ir skaitmenizuotos pusės. Turime daug 
ką pasiūlyti ir turėtume tai aiškiai pristatyti išoriniam 
pasauliui.

- Kaip atrodo jaunų žmonių įdarbinimas Jūsų įmonėje?

Tomašas Weberis („Girteka“):

- Konkuruojame ne tik su logistikos sektoriumi. Daugybė 
darbų logistikos srityje yra panašūs į darbą statybų ar 
automobilių pramonėje, todėl mes konkuruojame su 
daugeliu kitų įmonių, kurios, kaip ir mes, vykdo skaitmeninę 
transformaciją arba dirba su žmonėmis, pavyzdžiui, 
žmogiškųjų išteklių srityse. Dėl to nusprendėme plėsti savo 
veiklą į naujas šalis ir rinkas. Tbilisyje, Gruzijoje, įkūrėme 

naują pasaulinį paslaugų centrą, kuriame galima rasti daug 
jaunų talentų, kurie vis dar ieško darbo tarptautinėse 
įmonėse.

Žinoma, kalbant apie artimiausią konkurenciją, susidūrėme 
su kai kuriais iššūkiais, susijusiais su vairuotojais, t. y. jų 
trūkumu. Žmonės mums yra patys svarbiausi, o jų saugumas 
ir darbo sąlygos – esminis klausimas. Nuolat investuojame 
į naujausios kartos sunkvežimius, aprūpintus naujausiomis 
technologijomis, kurios sumažina poveikį aplinkai, o kartu 
ir sukuria patogią darbo vietą vairuotojams. Žinome, jog 
vairuotojas sunkvežimyje praleidžia daug laiko, todėl 
jam reikalingos kuo patogesnės darbo sąlygos. Taip pat 
dirbame ir gerindami vairuotojų įgūdžius, rūpindamiesi jų 
tobulėjimu patirties, žinių ir motyvacijos prasme. Turime 
kelias skirtingas programas, skirtas ne tik motyvuoti 
vairuotojus, bet ir tam, kad jie galėtų tarpusavyje konkuruoti 
ekologiško vairavimo technikos srityje.

Zsoltas Barna („Waberer’s“): 

- Ši kova labai sunki, nes jauni vairuotojai yra labai svarbūs 
įmonei. Daugelis verslininkų negali arba nenori įdarbinti 
vairuotojų be patirties, o mes dėl mokymo sistemos siūlome 
darbo vietas taip pat ir pradedantiesiems darbuotojams.

Ronnys Sassenas („Rhenus“):

- Siūlome įvairias įsidarbinimo galimybes ir tobulėjimo 
programas, kad jaunieji darbuotojai mūsų įmones „Rhenus 
Home Delivery“ ir „Rhenus High Tech“ vertintų kaip 
patrauklias. Jau daugelį metų rengiame praktikantus, 
o vėliau studijas baigusius įdarbiname etatiniais 
darbuotojais. Gavome net apdovanojimą už savo stažuočių 
programą. Be to, jau dvejus metus siūlome galimybę 
studijas derinti su profesinės patirties kaupimu. Jauniems 
abiturientams esame parengę įvairias įdarbinimo formas – 
pavyzdžiui, praktikantu, kuris supažindinamas su keliomis 
pareigomis „Rhenus“ grupėje, arba siūlome tiesioginį 
įdarbinimą, pavyzdžiui, asistentu. Be to, ypač talentingiems 
asmenims inicijavome pažangias tobulėjimo programas, 
kurios atveria kelią į specialisto ar vadovo karjerą. Mums 
svarbiausia yra kurti mūsų „Special Delivery“ tinklą, nes 
norime ir toliau tobulėti, o tam reikia motyvuotų talentų.

Svenas Eisfeldas („Hellmann“): 

- Didelę reikšmę teikiame įdarbinimo procesui visose 
amžiaus grupėse. Tačiau, be abejo, jauni darbuotojai yra 
ypač svarbūs ilgalaikiam įmonės stabilumui, dėl to daug 
investuojame į šias tikslines grupes. Čia neabejotinai svarbus 
įdarbinimo proceso klausimas, tačiau ne mažiau svarbus 
yra ilgalaikis bendradarbių ryšys su įmone. Galiausiai esmė 
yra iškelti žmogų į pirmąją vietą ir sudaryti patrauklią 
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darbo aplinką. To mes „Hellmann“ bendrovėje ir siekiame. 
Mokymų srityje savo jaunesniems darbuotojams siūlome, 
pavyzdžiui, galimybę išvykti į užsienį pagal „Erasmus“ 
programą. Daugelis mūsų stažuotojų dabar keliauja po 
Europą ir dirba įvairiose šalies organizacijose.

- Kaip ateityje vystysis darbo rinka transporto ir 
logistikos sektoriuje?

Tomašas Weberis („Girteka“): 

- Viena iš pagrindinių krypčių – darnus vystymasis. 
Nesvarbu, ar pereiname prie elektrinių, ar vandenilinių 
transporto priemonių (ar bet kurios kitos technologijos), vis 
dar esame šio neišvengiamo proceso pradžioje. Laukdami 
technologinės pažangos jau dabar atliekame daugybę 
veiksmų: naujausios kartos sunkvežimiai, ekologiškas 
vairavimas, maršruto optimizavimas, tuščių kilometrų 
mažinimas, HVO ir kitų alternatyvių degalų naudojimas ir kt. 
Kita vertus, matome, jog per pandemiją sustiprėjo 
elektroninė prekyba. Nepriklausomai nuo to, ar tokia 
situacija pasikartos, ar ne, vis dažniau prekes užsisakome 
naudodamiesi mobiliuoju telefonu, planšetiniu ar nešiojamu 
kompiuteriu. Tai suteikia gana gerą perspektyvą logistikos 
paslaugų plėtrai pasaulyje.

Zsoltas Barna („Waberer’s“): 

- Vengrijoje, bendradarbiaudami su vyriausybe ir pramonės 
organizacijomis, pradedame bendras programas, skirtas 
darbo jėgos trūkumui sektoriuje užpildyti. Vengrijos 
pranašumas – logistinis konkurencingumas, kuris 
neįmanomas be gerai išsilavinusių darbuotojų. Dėl šios 
priežasties peržiūrime savo valstybines profesinio mokymo 
sistemas, stebime ir stengiamės didinti profesijos prestižą. 
Taip pat stengiamės gerinti socialines sąlygas (pvz., 
plečiame automobilių stovėjimo aikšteles, reguliuojame 
ir kontroliuojame įdarbinimo sąlygas). Tikiu, jog dėl šių 
veiksmų mes žymiai pagerinsime esamą situaciją.

Ronnys Sassenas („Rhenus“): 

- Darbo rinka keisis ir toliau. Didesnis autonominių sistemų 
naudojimas lemia naujų ir inovatyvių profesijų ir pareigybių 
atsiradimą. Tai leidžia įprastas užduotis pakeisti naujai 
sukurtomis, sudėtingesnėmis užduotimis. Atsiras daugiau 
darbuotojų, kuriančių, diegiančių ir tikrinančių skaitmenines 
sistemas. Nepaisant skaitmeninimo ir naujų technologijų, 
logistika yra žmonėmis pagrįstas verslas, ir tai artimiausiu 
metu nepasikeis.

Svenas Eisfeldas („Hellmann“): 

- Logistika yra žmonėmis pagrįstas verslas. Tai reiškia, 
jog mūsų įmonės sėkmė, kaip ir mūsų rinkos konkurentų, 
labai priklauso nuo mūsų darbuotojų. Tai nesikeis ir 
skaitmeninimo amžiuje. Dėl to kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumo problema mus lydės ir ateityje ir gali tapti dar 
didesniu iššūkiu. Galiausiai rinkoje laimės tos įmonės, 
kurios savo įmonės sėkmės pagrindu laiko darbuotojus 
ir tinkamai formuoja personalo politiką.

Autorius: Artūras Lysionok
Bendradarbiavimas: Natalija Jakubovska
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Naujas logistikos valdymo 
modelis. Laimės tas, kuris bus 
geriausias all-in-one logistikos 
paslaugų teikėjas

FreightTech – tai IT įmonės, kurios dirba tiekimo grandinės skaitmeninimo 
srityje. Nuo 2009 metų Europoje įsteigta daugiau nei 260 tokias paslaugas 
teikiančių įmonių. „Roland Berger“ duomenimis, kiekviena gavo vidutiniškai 
po 6,7 mln. JAV dolerių. finansavimo. JAV panašūs startuoliai gavo 22,5 mln., 
o Kinijoje – 96,8 mln. dolerių. Iš viso pasaulio investicijų į FreightTech vertė 
2009–2019 metų laikotarpiu siekė 17,3 mlrd. dolerių. Tie startuoliai – tai 
„InstaFreight“, „OnTrack“, „Sennder“, „Traxens“, „FreightHub“ ar „Forto“ įmonės.

„Forto“ per 8 mėnesius gavo 500 mln. dolerių. „Sennder“, 
prisijungęs prie „Everoad“ ir „Uber Freight“ 2020 m., 
pranoko konkurentus. Bendrovė renka lėšas – 132 mln. 
Eur, iš kurių 82 mln. bus skirta Europos kelių transporto 
skaitmeninimui ir savų technologijų plėtrai. „Shippeo“ 
surinko 26 mln. Eur, o visos lėšos nuo 2014 m. siekė 
58,5 mln. Eur.

Į FreightTech sprendimus investuoja ir didelės ekspedijavimo 
bendrovės. Nuo 2016 metų veikianti skaitmeninė platforma 
„DHL Saloodo!“ turi 6 tūkst. vežėjų ir ketvirtį milijono 
sunkvežimių. 2018 metais panašias platformas pristatė 
„Kuehne and Nagel“ (myKN) ir „DB Schenker“.

„Sennder“ įvertino Europos kelių transporto rinkos vertę 
353 mlrd. Eur, iš kurių beveik trečdalis skirta tarptautiniam 
transportui. Rinka yra labai susiskaidžiusi. Didžiausių 
siuntėjų dešimtukas turi 10 proc. rinkos, o kitas dešimtukas 
– tik 2,5 proc.

Ekspedijavimas ir skaitmeninis 
ekspedijavimas. Kuo jie skiriasi?

„Convoy“, „Twill“, „Flexport“, „Freighthub“, „Instafreight“, 
„FreightHub“, „Forto“ - ką bendro turi šios įmonės? Kas 
leidžia jiems apibrėžti save kaip transporto pramonės 
skaitmeninius pradininkus? Svarbiausias įgūdis ir privalumas 
pirmiausia yra galimybė iš esmės nedelsiant įgyvendinti 
ekspedijavimo paslaugas naudojant on-line technologijas 
ir duomenų analizę.

Skaitmeninis krovinių ekspedijavimas dažniausiai turi naują, 
šviežią ir kitokį požiūrį į transporto paslaugų įgyvendinimą. 
Skaitmeninis ekspedijavimas yra įmonės, kurios:

• Vertina naujas technologijas ir žino, kaip jas panaudoti, 
kad pasiektų konkurencinį pranašumą;
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• Pastebi pažangios analizės ir duomenų apdorojimo 
teikiamas galimybes. Moka pasinaudoti duomenimis, 
siekiant sukurti siuntimo procesus automatizuojančius 
algoritmus ir sistemas;

• Teikia realaus laiko būsenos stebėjimo ir on-line 
pozicijos sekimo paslaugas kiekviename užsakymo 
etape;

• Automatizuoja ir teikia pirmenybę klientų aptarnavimui 
ir patirčiai (idea customer centricity).

Nebeužtenka būti skaitmeninio 
ekspedijavimo įmone

„Forto“, tiekimo grandinėms skirtų skaitmeninių siuntimo 
sprendimų tiekėja, neseniai paskelbė surinkusi 250 mln. 
JAV dolerių investicijų, susijusių su D serijos akcijomis. 
Investuotojams vadovavo „Disruptive“. Naujausias 
finansavimo etapas padidino bendrovės vertinimą iki 2,1 
mlrd. JAV dolerių praėjus vos šešeriems metams po to, kai 
įmonė buvo įkurta kaip „Freighthub“. 2020 metais įvyko 
rebranding'as ir buvo priimtas dabartinis pavadinimas. 
Šis pokytis atspindi bendrovės plėtrą ir pradinės veiklos 
srities, t. y. skaitmeninio ekspedijavimo, peržengimą.

Berlyne įsikūrusios įmonės plėtra sutapo su dinamiškų 
transformacijų logistikos sektoriuje laikotarpiu, kai dėl 
skaitmeninių technologijų įtakos daugelis įmonių sparčiai 
plėtojo savo veiklą ir paslaugų spektrą. Netrukus po neseniai 
įvykusio investicinių lėšų rinkimo, kalbėjomės su Michaelu 
Waxu, „Forto“ įkūrėju ir generaliniu direktoriumi. Interviu 
iškėlėme keletą logistikos pasauliui svarbių klausimų.

- Šiandien turime vis daugiau įmonių, turinčių specializaciją 
ir konkurencinį pranašumą, kuriančių naujas verslo 
šakas, siekiant pasiūlyti visą paslaugų spektrą tiekimo 
grandinėse. Ši tendencija tapo įmanoma dėl technologinės 
pažangos. Ar tikitės, kad ribos tarp TMS, visibility 
paslaugų teikėjų, ekspeditorių, vežėjų, biržų ir konkursų 
platformų ateityje išnyks? O gal esame pakeliui į naują 
rinkos tikrovę, kur įmonės konkuruoja, kas yra geriausias 
all-in-one (viskas viename) logistikos paslaugų teikėjas? 

- Atrodo, kad tai labai įmanomas scenarijus. Kai kurie 
žaidėjai, jei tiesiogiai tarpusavyje nekonkuruos, greičiausiai 
bendradarbiaus tam tikru etapu, siekdami pasinaudoti 
masto ekonomikos efektu ar pasinaudoti kontaktų tinklo 
teikiamais pranašumais. 

Šį tinklo efektą galima sustiprinti, jei turite didesnę, kliento 
požiūriu svarbesnę vertės grandinės dalį. Tai yra kažkas, ką 

mes atidžiai stebime. Žinoma, tokių partnerysčių jau yra 
nemažai, todėl savo klientams siūlome daugybę funkcijų. 
Būtų įdomu išanalizuoti, kur juda kitos tiekimo grandinės 
įmonės. Ateis momentas, kada ne visos jos toliau 
egzistuos rinkoje. Per ateinančius metus ar dvejus bus 
daug konsolidavimo ir susijungimų sandorių. Galiausiai 
ilgainiui liks dvi ar trys įmonės. 

- Dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sudarėte specialią 
komandą, kurią sudarė geležinkelių, oro ir karinio jūrų 
laivyno padalinių atstovai. Preliminarios prognozės 
rodė, kad oro maršrutai bus ilgesni dėl oro erdvės ir 
skrydžių apribojimų bei didėjančių kuro kainų. Taip pat 
buvo prognozuojama, jog krovinių vežimo vandenynais 
tarifai tarp Azijos ir Europos gerokai padidės dėl pajėgumų 
mažėjimo, kurie atsiranda dėl geležinkelių transporto 
apribojimo. Kita vertus, buvo spėliojama, kad įkainiai gali 
kristi dėl vartotojų elgsenos pasikeitimų. Kaip „Forto“ 
vertina esamą situaciją jūrų tarifų kontekste?

- Sunkus klausimas. Nemanau, jog kas nors gali nuspėti, 
kokiu keliu pasuks rinka, todėl leiskite man pasakyti, ką 
matome dabar. Man atrodo, kad yra daug padarinių, apie 
kuriuos šiuo metu dar negalvojame. Viena vertus, mes vis 
dar turime situaciją, kuri tęsiasi po praėjusių metų įvykių, 
sukūrusių didelę paklausą esant labai ribotai (transporto – 
red. past.) pasiūlai. Štai kodėl turime tokius aukštus tarifus. 

Antras dalykas yra tai, jog ne visi laivai užpildyti šimtu 
procentų. Šiuo metu stebime gamybos nuosmukį Kinijoje, 
prasidėjusį po kinų Naujųjų metų šventės. 

Dėl daugelio priežasčių, pvz., pastarosiomis savaitėmis 
įvykusių visuotinų karantinų dėl pandemijos, ypač Šendžene 
ir Šanchajuje, esame labai nenuspėjamos pandemijos 
situacijos Kinijoje liudininkai. Jei kinai nuspręs laikytis 
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griežtų apribojimų strategijos, prognozuoti, kas nutiks, 
bus labai sunku. Šiandien tiekimo grandinės yra taip 
susipynusios ir tarpusavyje susijusios, kad sunku numatyti 
ilgalaikius padarinius.

Įsivaizduokime, jog kai kurios gamyklos didžiąją metų 
dalį lieka uždarytos. Rasti joms alternatyvų ir sustiprinti 
kai kurių prekių tiekimo grandines šiandien būtų beveik 
neįmanoma. Tai yra kažkas, ką turime labai atidžiai stebėti, 
kartu su spūstimis uostuose ir Kinijos aukštumose, kurias 
jau matėme pernai. 

Paskutinis dalykas, žinoma, yra Rusijos invazija į Ukrainą, 
kuri atnešė daugiau problemų tiekimo grandinėms. Be, 
žinoma, humanitarinės krizės, kurios mastai šokiruoja, 
vargu ar kas nors dar siūlo transportą geležinkeliu regione. 
Daugelis krovinių oro linijų taip pat buvo sustabdytos 
tuo metu, kai buvo sutrikdyta pusiausvyra tarp krovinių 
vežėjų ir krovinių, vežamų keleiviniais reisais (kurie visada 
dominavo – red. past.). Pvz., 70 proc. oro transportu 
siunčiamų krovinių tarp Europos ir Kinijos gabenami 
krovininiais lėktuvais dėl mažo keleivių srauto. 

Visas oro transportu gabenamas krovinys pastaruoju 
metu ypač priklausė nuo krovininio parko, kuris dabar 
didžiąja dalimi nebenaudojamas. Jei dar pridėsime sankcijas 
Rusijos linijoms, matysime, jog labai trūksta transporto 
pajėgumų. 

Be to, vis dar susiduriame su 2020–2021 metų įvykių 
pasekmėmis, tokiomis kaip spūstys JAV uostuose. Dabar 
papildomai iškyla problemų Kinijoje, Indijoje, Rusijoje, 
Ukrainoje ir daugelyje kitų vietų. Pirmą kartą per 
12 mėnesių, per pastarąsias dvi savaites (interviu imtas 
kovo pabaigoje – red. past.) situacija JAV kiek pagerėjo. 
Čia tikrai galime teigti, jog šviesa tunelio gale jau matosi 
ir antroje šių metų pusėje spūstys Amerikos uostuose 
bus nedidelės.

Tačiau, kalbant apie pandeminę situaciją Kinijoje, labai 
sunku ką nors prognozuoti. Jei bus įvesti tolesni visuotiniai 
karantinai, jie labai greitai gali turėti didesnių pasekmių 
nei tie, kurių liudininkais buvome praėjusiais metais ir 
kurie sukėlė tikrą žemės drebėjimą pasaulinėse tiekimo 
grandinėse. Kalbant apie Rusiją ir Ukrainą, neskaitant 
humanitarinės krizės, jų poveikis nėra toks reikšmingas, 
nes Juodoji jūra nėra ypač svarbus pasaulio prekybos 
koridorius. Geležinkelių transportas sudarė apie 5 proc. 
tarp Kinijos ir Europos vežamų krovinių apimties, ir man 
atrodo, kad tam tikras jūrų ir oro transporto derinys gali 

kompensuoti šio geležinkelių eismo nuostolius.
Ukrainos konfliktas turės įtakos sunkiųjų medžiagų ir 
infrastruktūros gabenimui dėl, pavyzdžiui, sunaikintų 
„Antonov“ lėktuvų. Nors Rusijos aviakompanijos „Volga 
Dnepr Airlines“ ar „AirBridge Cargo“ turi didelius 
gabenimo pajėgumus su savo 25 orlaiviais, jų trūkumas 
per artimiausius 12–18 mėnesių nebus didelis žemės 
drebėjimas rinkoje.

Apibendrinant, labiausiai turime stebėti COVID-19 
situaciją Kinijoje. Tikėkimės, jog vyriausybė eis tvaresnių 
sprendimų, o ne plataus masto apribojimų keliu.

- Vienas iš geležinkelių maršrutų, aplenkiančių 
Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą, yra maršrutas, kuris 
yra Transkaspijos Rytų–Vakarų Vidurio koridoriaus 
iniciatyvos dalis. Kiek svarbus gali tapti šis maršrutas, 
jei karo veiksmai Ukrainoje užsitęs?

- Man sunku spręsti apie Kaspijos maršruto patikimumą, 
bet manau, jei jis nebuvo išbandytas įtampos ir krizės 
sąlygomis, gali prireikti mažiausiai 6–8 mėnesių, kad jis 
funkcionuotų nepriekaištingai. Tai taikoma eismui į abi 
puses. 

Nemanau, kad šis maršrutas artimiausiu metu taps 
alternatyva, tačiau ilgainiui jis kompensuos dalį 
transportavimo pajėgumų, apie kuriuos kalbėjome. 

- Paskutinis klausimas, ar manote, kad išvysime reikšmingo 
konsolidavimo procesus sektoriuje? Vystantis rinkai, 
kiek pagrindinių žaidėjų liks ir kas nulems, kurie išliks 
viršūnėje? 

- Aš manau, kad čia yra trys esminiai dalykai. Pirma – 
kurie iš dešimties geriausių rinkos žaidėjų tikrai supranta 
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skaitmeninimą ir turi šią technologiją? Tie, kurie į šiuos 
klausimus atsako teigiamai, ir yra tie, kurie liks. Yra daug 
puikių žaidėjų, kurie rinkoje veikia daugiau nei 25 metus, 
kurie išliks ir teiks konkurencingas paslaugas. 

Antra – manau, jog įvyks stiprus konsolidavimas, ypač 
jei mažesni žaidėjai supras, kad jie nebeturi galimybės 
toliau vykdyti veiklos. Pavyzdžiu gali būti situacija, kai jie 
neturi savo pasiūloje geresnės prekės vartotojams arba 
palankaus kainos pasiūlymo. Tai gali būti įmonės, kurios 
anksčiau gavo naudos iš santykių su klientais ir artumo, 
bet dabar tie laikai jau praėjo. 

Ir paskutinis punktas – atsiras daug naujų, stiprių 
skaitmeninės rinkos žaidėjų, bandančių prasibrauti 
į dešimtuką. Jei pažiūrėtume į svarbiausius šiandienos 
Kinijos žaidėjus, ir dar vienas žaidėjas Jungtinėse Valstijose 
– jie turi stiprų vietinį buvimą savo DNR.

Nepaisant to, visos šios įmonės išaugo ir tapo pasaulinėmis, 
kaip ir „Forto“. Vis dėlto dešimties metų laikotarpiu didžiausią 
mūsų pajamų dalį ir toliau sudarys mūsų veikla Europoje. 
Tai reiškia, jog rinka yra per didelė, kad joje dominuotų 
vienas didelis žaidėjas, kuris pasiima viską. Veikiau rinką 
sudarys, tarkime, 10–20 pirmaujančių žaidėjų vidutiniu 
ir ilgalaikiu laikotarpiu.

Autorius: Artūras Lysionok
Kalbino: Gregoras Govansas
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Ukraina gali tapti lydere Europos 
kelių transporto rinkoje, 
pralenkdama net Lietuvą ar Lenkiją

Per dvejus ar trejus metus Ukraina gali tapti Europos krovinių vežimo kelių 
transportu rinkos lydere. Tokį drąsų pareiškimą neseniai išsakė Ukrainos 
infrastruktūros viceministras Mustafa Nayyem. Tai yra ganėtinai realu, turint 
omenyje, kad panašiai startavo ir dabartinė lyderė – Lenkija.

„Prieš įstojant į ES, Lenkija dar neturėjo pakankamo 
transporto leidimų skaičiaus. Lenkijoje bevizis režimas 
prasidėjo tik įstojus į Bendriją. Dabar Lenkija yra didžiausias 
vežėjas Europos Sąjungoje. Manau, kad turime puikią 
progą ją pasivyti“, – liepos mėnesį vykusioje „Forbes“ 
konferencijoje sakė Ukrainos infrastruktūros viceministras.

Šiuo metu Lenkijoje yra 300 tūkst. sunkvežimių (po ES iš 
viso važinėja daugiau nei milijonas lenkiškų sunkvežimių). 
Ukrainoje prieš karą jų buvo 170 tūkst. Tačiau Ukrainos 
išduotų transporto licencijų skaičius pirmąjį 2022 m. 
ketvirtį išaugo septynis kartus. Be to, pati Europos Sąjunga, 
įvesdama Mobilumo paketą, apribojo savo verslininkų veiklą, 
suteikdama užsienio įmonėms konkurencinį pranašumą.

Ukrainos verslininkai, pasinaudodami palankiomis 
sąlygomis, atidaro įmones Lenkijoje, įdarbina pigią darbo 
jėgą arba perka naudotus sunkvežimius Rytų Europoje, 
kuriuos atveža į Lenkiją. Kartais nusidėvėję vilkikai perkami 
žemesnėmis kainomis Lenkijoje, bet remontuojami jau 
Ukrainoje. Be to, ukrainiečiai per sieną gabena pigius 

degalus ir tokiu būdu gali laisvai konkuruoti Europos rinkoje 
kaip verslininkai iš Lenkijos.

Bevizis režimas atvėrė 
vartus į Europą

Birželio 29 dieną Ukraina ir Europos Sąjunga pasirašė 
susitarimą dėl krovinių vežimo kelių transportu, vadinamą 
„beviziu transporto režimu“. Susitarimo nuostatos 
panaikina būtinybę Ukrainos vežėjams gauti atitinkamus 
leidimus dvišaliams ir tranzitiniams vežimams į ES šalis ir 
leidžia išvengti Ukrainos gaminių eksporto sustabdymo 
automobilių kontrolės punktuose. 

Šio susitarimu pagrindu Ukraina ir ES taip pat atleidžia 
vienos iš šalių išduoto vairuotojo pažymėjimo turėtojus 
nuo reikalavimo turėti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą. 
Sutartis sudaryta vieneriems metams su galimybe pratęsti. 
Tačiau tai dar ne viskas, nes įstatymas buvo pakeistas 
taip, kad Ukrainai būtų suteikta dar daugiau privilegijų.
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Rugpjūčio 15 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė 
įstatymo „Dėl Ukrainos muitinės kodekso pakeitimų (...)“ 
pataisas, kurios buvo suderintos su ES muitinės kodeksu ir 
Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros. Ministras 
Pirmininkas Denysas Shmyhalis rugpjūčio 16 d. vykusiame 
Vyriausybės posėdyje pristatė, ką numato muitų reforma:

• Ukrainos prisijungimas prie Konvencijos dėl 
bendrosios tranzito procedūros. Ukrainos muitinės 
teisės aktų pritaikymas prie Europos Sąjungos teisės 
aktų atvėrė kelią bevizio režimo įvedimui. Tai reiškia, 
kad Ukraina realiuoju laiku galės keistis muitinės 
informacija su 36 šalimis;

• atidaryti kontrolės punktus pasienyje su ES. Tai yra 
svarbi kryptis, siekiant paspartinti visas muitinės 
procedūras ir sumažinti korupcijos riziką,

• sukurti skaitmeninę valdžios struktūrą su patogiomis 
paslaugomis, pvz., verslo sektoriui. Infrastruktūros 
ministerija sukurs elektroninių eilių pasienyje sistemą;

• pagal projektą „Atvira siena“ išplės kontrolės punktus 
ir pasienyje sukurs modernias aptarnavimo zonas 
sunkvežimiams ir jų vairuotojams.

„Įvedėme vienodas prekių tranzito deklaravimo ir kontrolės 
taisykles naudojant vieną NCTS IT sistemą“, – aiškino 
Finansų, mokesčių ir muitų politikos komiteto pirmininkas, 
partijos „Tautos tarnas“ narys, parlamentaras Daniilas 
Getmantsevas.

Karas Ukrainoje šios šalies transporto įmonėms atvėrė 
papildomų galimybių. Vakarų vežėjų atsisakymas vykti 

į Ukrainą lėmė tai, kad visa prekyba tarp Ukrainos ir ES 
yra vykdoma Ukrainos įmonių. Tai atveria galimybes 
transporto, logistikos ir sandėliavimo pramonės plėtrai.

Mobilumo paketas atvėrė 
ES transporto rinką

Ukrainos įmonių konkurencinis pranašumas taip pat yra 
tai, kad jiems negalioja Mobilumo paketo, t. y. taisyklių 
rinkinio, gerinančio vairuotojų darbo sąlygas, nuostatos. 
Šis paketas pakeitė transporto rinką Europos Sąjungoje, 
įvedė tam tikrus apribojimus vietiniams verslininkams ir, 
deja, padidino veiksmų laisvę užsienio, daugiausia Rytų 
Europos, įmonėms. Kokiu būdu?

Vairuotojai iš trečiųjų šalių ir toliau gali važinėti pagal 
AETR sutartį (Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto 
priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, 
darbo), kurioje dar nebuvo įvesti pakeitimai, susiję su 
Mobilumo paketu. Tai reiškia, kad šie darbuotojai negali 
būti baudžiami pagal priimtus pakeitimus, pavyzdžiui, už 
tai, jog pažeidė teisės aktą, kuriame kalbama apie grįžimą 
po keturių savaičių laikotarpio į transporto įmonės veiklos 
centrą, įsteigtą šalyje valstybėje narėje, arba į vairuotojo 
gyvenamąją vietą. Vairuotojai privalo turėti galimybę laisvai 
pasirinkti, kur praleis savo poilsį – pateiktą Reglamento 
2020/1054 ES preambulėje Nr. 14.

AETR sutartis buvo parengta 1970 m. liepos 1 d. ir įsigaliojo 
po šešerių metų. Jos tikslas buvo padidinti kelių eismo 
saugumą, skatinti plėtrą, taip pat pagerinti tarptautinį 
keleivių ir prekių gabenimą keliais bei reguliuoti nuostatas, 
susijusias su įdarbinimo tarptautiniame kelių transporte 
sąlygomis pagal Tarptautinės darbo organizacijos taisykles.
Ši sutartis susijusi su Mobilumo paketu taip, kad 
į Reglamentą 2020/1054, kuris yra Paketo dalis, buvo 
įtrauktos svarbios nuostatos, susijusios su trečiosiomis 
šalimis.

Reglamento 2020/1054 preambulės 34 punkte galime 
perskaityti, kad pokyčių įvedimo esmė yra jų vienodumas 
visoje Europoje, todėl būtina, kad trečiosios šalys, 
ratifikuodamos galiojančius susitarimus, taip pat įvestų 
atitinkamus sprendimus;

Reglamento 2020/1054 preambulės 15 punkte yra labai 
svarbi informacija apie vienodą požiūrį į tuos verslininkus, 
kurie yra įsikūrę Europos Sąjungoje, ir tuos, kurie savo 
būstinę turi už ES ribų, tačiau vykdo transporto operacijas 
ES ir naudojasi Europos Sąjungos rinka;
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14 str. buvo įvesti pakeitimai, pagal kuriuos įsigaliojus 
šiai direktyvai Europos Sąjunga pradės derybas su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad būtų taikomos 
nuostatos, lygiavertės šioje direktyvoje apibrėžtoms 
nuostatoms. Kol šios derybos nebus baigtos, valstybės 
narės įtrauks trečiųjų šalių transporto priemonių patikrinimo 
duomenis į informaciją, perduotą Europos Komisijai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 17 straipsnį.

Paskutinė nuostata aiškiai rodo, kad Komisija nepamiršo 
apie susitarimus su trečiosiomis šalimis, tačiau atidėjo jų 
ratifikavimą. Šiuo metu vežėjų iš trečiųjų šalių kontrolė 
vykdoma tokiais pačiais principais, kaip ir prieš įvedant 
Mobilumo paketą. Taip yra todėl, kad šioms šalims yra 
privalomos vis dar nepakitusio AETR susitarimo nuostatos.
Verta pažymėti, kad Baltarusijos tarptautinių vežėjų 
asociacija „Bamap“ taip pat pastebėjo, jog AETR susitarimai 
nebuvo pritaikyti pokyčiams, kurie buvo sudaryti ir jau 
įsigaliojo ar įsigalios Mobilumo pakete kitais metais. 
Organizacija informavo savo vežėjus, jog naujausi pakeitimai 
jiems netaikomi, taip pat priminė, kad pagal AETR sutartį 
vairuotojas transporto priemonės kabiną gali naudoti kaip 
poilsio vietą tik esant trumpam dienos ir sutrumpintam 
savaitės poilsiui.

Trečiųjų šalių vežėjai – geresnėje 
konkurencinėje aplinkoje

Žinoma, įmonėms iš trečiųjų šalių bus lengviau dėl 
to, kad jos neturi naujų įsipareigojimų. Atsirado naujų 
galimybių, kuriomis užsienio bendrovės – ypač iš Ukrainos ir 
Baltarusijos – noriai naudojasi. “Vertinant Mobilumo paketo 
poveikį – trečiųjų šalių vežėjai yra geresnėje konkurencinėje 
aplinkoje, nei ES šalių vežėjai”, sakė Tarptautinio transporto 
ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas 
Drižas. Ar tai reiškia, kad jie gali kelti grėsmę Europos 
transportui?

“Europos Komisija teigia, jog iš principo Mobilumo 
paketas bus taikomas trečiųjų šalių verslo subjektams, 
kurie vykdys veiklą ES. Tačiau kol kas negavome įtikinamų 
paaiškinimų, kaip reikalavimai bus efektyviai įgyvendinami 
tų vežėjų atžvilgiu, kaip bus kontroliuojama, kad jie 
vykdys komandiravimo direktyvos reikalavimus, vilkikų ar 
vairuotojų grąžinimo reikalavimų užtikrinimą, kaip pateiks 
dokumentus, kurie turi būti saugomi įmonės veiklos centre, 
baudų už pažeidimus išieškojimą, išmaniųjų tacho įdiegimą 
ir kt.“, – teigė P. Drižas.

Jo manymu, trečiųjų šalių krovinių gabenimo įmonės 
veš pagal leidimų sistemą, o Europos Sąjungos vežėjai 
vadovausis priimančiosios šalies teisės aktais. Taip pat 
anaiptol ne paskutinis aspektas – aplinkos apsauga. 
ES vežėjams tai yra konkurencinis pranašumas rinkos 
viduje tarp kitų ES šalių vežėjų, kur kaštų didėjimas ypač 
jaučiamas. Tuo metu trečiųjų šalių vežėjų parkas yra daug 
kartų senesnis nei ES, o tai reiškia, kad investicijos į parką 
yra ženkliai mažesnės.

„Kalbant apie konkrečiai Lietuvos situaciją – mes pirmaujame 
„cross trade“ operacijų vykdyme ES. Įgyvendinant visus 
reikalavimus pagal Mobilumo paketą, ypač vilkiko 
grąžinimą, didėja rizika, kad trečiųjų šalių vežėjai ilgainiui 
gali periminėti šią operacijų dalį, o tai mums, periferijai, 
būtų neigiamas signalas. Čia galima įžvelgti vadinamąją 
pozityviąją diskriminaciją trečiųjų šalių vežėjų atžvilgiu. 
Taip pat galima atsargiai užsiminti, jog tokiu būdu galime 
sulaukti rinkos iškraipymo efekto, kai ES vežėjai matys 
poreikį registruotis už ES ribų – trečiosiose šalyse”, – 
tvirtino P. Drižas.

Autorius: Artūras Lysionok
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Privati krovinių birža.
Sužinokite, ką galite įgyti
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Vos keliais paspaudimais ekspeditorius išsiunčia krovinio pervežimo pasiūlymą 
atrinktai patikimų vežėjų grupei. Taip jis ne tik sutaupo laiko, bet ir išsprendžia 
daug svarbesnę problemą - skelbimo draudimą viešojoje biržoje.

Didžiausią Lietuvoje ir Baltijos šalyse transporto biržą 
valdanti Trans.eu įmonė sukurė įrankį, kurio dėka 
ekspeditoriai gali kurti savo privačias biržas ir kviesti 
prie jų prisijungti pasirinktas transporto įmones. Tai 
sprendimas, kuriuo siekiama sustiprinti užsakovų ir vežėjų 
bendradarbiavimą.

Trans.eu Privati birža. 
Kaip tai veikia?

Privati birža buvo integruota į esamą Trans.eu platformą. 
Dėl to ja besinaudojantys ekspeditoriai turi galimybę skelbti 
savo pasiūlymus tiek viešojoje, tiek privačioje biržoje.

Norėdamas sukurti savo privačią biržą, ekspeditorius 
turėtų pakviesti prie jos prisijungti pasirinktus vežėjus. 
Tai gali būti:

naudotojai, kurie jau naudojasi Trans.eu platforma,
taip pat įmonės, kurių nėra viešojoje Trans.eu biržoje - 
tokiu atveju ekspeditorius suteikia joms prieigą prie savo 
privačios biržos.

Vežėjas gauna prieigą prie privačių ekspeditoriaus 

pasiūlymų - jie pažymėti specialia etikete. Jie nėra matomi 
tuo pačiu metu viešojoje biržoje. Krovinio paėmimas tiesiog 
patvirtinamas vienu paspaudimu svetainėje arba mobiliojoje 
Loads2Go programėlėje.

Kokias problemas išsprendžia 
Trans.eu Privati Birža?

> Ekspeditoriai dažnai yra įpareigoti neskelbti savo 
pasiūlymų viešosiose biržose - tai lemia sutartys su 
užsakovais. Tokiu atveju ekspedicinė įmonė paprastai 
susisiekia su vežėjais telefonu arba el. paštu, laukia 
atsakymų ir sugaišta laiko deryboms.

Privati birža šią problemą išsprendžia. Krovinių vežimo 
pasiūlymas teikiamas tik atrinktoms transporto 
bendrovėms, todėl tai nėra viešas pasiūlymas. Atsiliepti 
į pasiūlymą ir įvykdyti užsakymą gali tik šiuo konkrečiu 
kroviniu suinteresuoti vežėjai. Taip abi šalys sutaupo laiko 
ir gali jį skirti kitoms užduotims.

> Trans.eu Privačios biržos pagalba, ekspeditoriai ir vežėjai 
taip pat didina sandorių saugumą - jie dirba tik su tais 
rangovais, su kuriais jau yra užmezgę verslo santykius. 
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Todėl kiekviena šalis turėtų rūpintis abipusiu pasitikėjimu 
- iškilus bet kokioms problemoms, vežėją lengva atjungti 
nuo privačių pasiūlymų arba nutraukti vežimo paslaugų 
teikimą siuntėjui.

> Privačios biržos skatina transporto įmones greitai reaguoti 
į pasiūlymus, kuriuos skelbia ekspeditoriai. Taip yra todėl, 
kad jie pasiekia visus pasirinktus vežėjus tuo pačiu metu.

Privačios ir viešosios biržų 
integracija. Ką ji suteikia?

Naujo Trans.eu įrankio autoriai numatė situacijas, kai 
užsakovas neranda vežėjo, norinčio vežti tam tikrą krovinį 
privačioje biržoje. Tokiu atveju jis gali lengvai perkelti 
pasiūlymą į Trans.eu viešąją biržą, iš naujo nepildant 
pasiūlymo formos.

Jus domina Trans.eu Privačios birža? 
• užeikite į puslapį:

www.trans.eu/lt/privati-kroviniu-birza
• kreipkitės į Trans.eu ekspertę:
• Aleksandra Gerasimovič, verslo plėtros vadybininkė 

agerasimovic@trans.eu

Kodėl birža naudojasi 
viena iš Europos logistikos 
paslaugų rinkos lyderių?

Inesa Krupičovič, Trans.eu Baltic vadovė

Privati birža yra mūsų atsakymas į dinamiškai besikeičiančią 
transporto ir logistikos rinką. Šiuo sprendimu naudojasi 
ir vežėjai, ir ekspeditoriai. Platforma sulaukė didelio 
pramonės atstovų susidomėjimo, nes tai inovatyvus įrankis, 
ir svarbiausia - jau prieinamas rinkoje.

Mūsų sprendimas ne tik visiškai išsprendžia draudimo 
skelbti pasiūlymus viešose biržose problemą. Tai sustiprins 
krovinių siuntėjų ir vežėjų tarpusavio pasitikėjimu 
pagrįstus santykius ir bendradarbiavimą. Taip abi šalys 
bus motyvuotos gerinti savo paslaugų kokybę.

Privati birža padeda ekspeditoriams efektyviau išnaudoti 
jų įmonės patikimų vežėjų ratą, pasiekti juos vienu metu 
ir suteikti vienodas galimybes paimti krovinį. Vežėjai tuo 
tarpu turi galimybę matyti daugiau pasiūlymų iš siuntėjo 
nei įprastai ir atsirinkti juos labiausiai dominantį krovinio 
pasiūlymą. Abi pusės sutaupo sandorių uždarymo laiką 
atlikdamos darbą be telefoninių skambučių ir el. pašto.

Daniel Gvozdovič, Head of Business Transformation, 
Girteka

Būdami vieni iš pirmaujančių Europos logistikos paslaugų 
rinkos dalyvių, norime plėtoti bendradarbiavimą ir su 
mažesniais vežėjais. Dauguma jų yra Lenkijoje, todėl 
privačios biržos projektas puikiai atitiko mūsų poreikius.

Jau pakvietėme daugiau kaip 2 000 vežėjų į turimą Trans.eu 
privačios biržos įrankį, kurie tokiu būdu įgijo galimybę geriau 
pritaikyti mūsų pasiūlymus su planuojamais maršrutais 
visoje Europoje. Jie pasirenka jų požiūriu geriausius 
krovinius ir sutaupo laiko, kurį abi šalys anksčiau praleisdavo 
skambindamos telefonu ar rašydamos el. laiškus. Tokiu 
būdu jie išlaiko visišką lankstumą ir turi bendradarbiavimo 
galimybę be ilgalaikių sutarčių.

Niekas mums netrukdo pakviesti ne tik Lenkijos įmones 
dalyvauti privačiose biržose, bet ir iš kitų Europos dalių, 
kuriose vykdome veiklą, pavyzdžiui, Balkanų ar Italijos. 

Transporto įmonių atžvilgiu, vienas iš privalumų yra tas, 
kad jos gali nemokamai naudotis privačia birža - siuntėjas 
padengia savo paskyros biržoje išlaikymo išlaidas ir gali 
pakviesti pasirinktus vežėjus stebėti ir pasirinkti pasiūlymus.

Tikiuosi, kad privačios biržos dėka, galėsime plėtoti 
bendradarbiavimą su transporto įmonėmis, ir, be kita 
ko, joms bus lengviau tiksliai planuoti maršrutus.
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„Juodosios gulbės“ transporte visam laikui 
pakeitė transporto sektorių. Ar logistams 
pavyks susitvarkyti su nauja tikrove?

Pastarieji dveji metai transporto ir logistikos rinkoje prabėgo vadinamųjų „juodųjų 
gulbių“ draugijoje, t. y. esant nenuspėjamiems įvykiams, kurie reikšmingai keičia 
tikrovę. Jos turėjo didelį poveikį kelių transporto sektoriui, ypač krovinių gabenimo 
įkainiams. 

„Juodųjų gulbių“ įtaka automobilių transporto sektoriui 
buvo pristatyta Trans.eu paskelbtoje ataskaitoje „Market 
Insights. Duomenys iš transporto pasaulio“. Įmonės 
ekspertai, remdamiesi populiaraus maršruto iš Lenkijos 
į Vokietiją pavyzdžiu, išsamiai išnagrinėjo, kaip keitėsi 
transporto įkainiai 2019-2022 m. Žemiau esančioje 

diagramoje matome, kaip keitėsi transporto įkainiai šiuo 
maršrutu dėl „juodųjų gulbių“ atsiradimo. Diagramoje 
pavaizduotos „gulbės“ simbolizuoja svarbius lūžio taškus, 
susijusius su krovinių gabenimo kainų nuosmukiu arba 
(dažniausiai) padidėjimu.
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Pirmoji „gulbė“ – pirmasis COVID-19 atvejis Europoje. Ji 
paskatino kitų atsiradimą kartu su rimtais rinkos pokyčiais. 
Antroji „gulbė“ – ES vyriausybių nustatytas judėjimo 
apribojimas. Dėl to sulėtėjo gamybos ir prekybos įmonių 
veikla: jos nuo to laiko turėjo prisitaikyti prie darbo naujomis 
sąlygomis. Europos ekonomikų reakcijos į pandemijos 
vystymąsi rezultatas buvo uždarymas. Pasekmės nesunkiai 
nuspėjamos: pasiūlos sumažėjimas, ženkliai sumažėjusi 
transporto paslaugų, transporto paklausa, staigus 
transporto tarifų sumažėjimas. Tiesa, tik trumpam: 2020 
m. balandį ir gegužę tarifai smarkiai krenta, jog netrukus 
po to vėl augtų.

Antroji COVID-19 banga (trečioji „gulbė“) Europos 
ekonomikai nebesukėlė tokio sukrėtimo, kaip pirmoji. 
Anksčiau nutrūkusios tiekimo grandinės dabar buvo 
„atšaldytos“, visuomenė išmoko gyventi naujoje tikrovėje. 
Dėl vartotojų atsargų kaupimo ir noro atsigauti po visuotinio 
karantino akivaizdžiai išaugo vartojimas. Didėjant paklausai 
sistemingai didėjo ir transporto tarifai.
 

Trečioji banga (ketvirtoji „gulbė“) nesustabdė augančio 
vartojimo ir didėjančios efektyvių tiekimo grandinių 
paklausos. Taip pat buvo kaupiamos atsargos ne tik 
tarp vartotojų, bet ir tarp apdairių siuntėjų: gamybos ir 
prekybos įmonių. Pakankamų pajėgumų – laisvų transporto 
pajėgumų – stoka rimtai sudrebino sektorių. Viena vertus, 
vežėjus atbaidė sienų kirtimo apribojimai, kita vertus, jie 
patyrė spaudimą iš savo vairuotojų, kurie bijojo važinėti 
po Europą. Nieko keisto, kad augant paklausai ir augant 
vežėjų deficitui, sparčiai augo ir transporto įkainiai. Kurį 
laiką buvo trumpam smukusios krovinių gabenimo kainos 
(2020 m. lapkričio ir gruodžio mėn. sandūroje), tačiau 
po to, gruodžio viduryje – prieškalėdinio vartojimo piko 
metu – pakilo iki šiol neregėto 16 proc. lygio (lyginant su 
2019 m. pradžioje galiojusiais tarifais).

2021-ųjų balandį Europą užklupusi ketvirtoji pandemijos 
banga (penktoji „gulbė“) nebestebino kaip ankstesnės: 
ekonomika pradėjo normaliai funkcionuoti, o rinka spėjo 
prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Nepaisant to, jog tiekimo 
grandinių funkcionavimas stabilizavosi, dėl tuo metu 
augančių degalų kainų didėjo spaudimas didinti krovinių 
gabenimo įkainius.

Dar viena gulbė, penktoji pandemijos banga, pasižymėjo 
laipsnišku įkainių didėjimu. Tačiau šį kartą priežastis buvo 
ne didėjanti turimų pajėgumų „skylė“ (t. y. transporto 
paslaugų paklausa nuolatos viršijo pasiūlą), o objektyvus 
transporto įmonių veiklos sąnaudų padidėjimas. Degalų 
kainos toliau didėjo, o vairuotojai su darbdaviais derėjosi 
dėl didesnių atlyginimų. Dėl to 2021 m. gruodžio mėnesį 
buvo pasiektas dar vienas krovinių vežimo tarifų rekordas: 
31 proc. (lyginant su 2019 m. sausio mėn.).

Paskutinė, septintoji „gulbė“, t. y. prasidėjęs karas Ukrainoje, 
pradėjo esminių pokyčių procesą transporto ir logistikos 
sektoriuje. Karas nutraukė tiekimo grandines į rytus ir 
atgal, taip pat prasidėjo ilgalaikė energetinė krizė, kuri 
pradžioje „materializavosi“ degalų kainų šuoliu. Be to, vos 
per mėnesį nuo karo pradžios iš ES transporto rinkos dingo 
– tiesiogine prasme – apie 50 tūkst. Ukrainos vairuotojų. 
Dėl dramatiškų pokyčių Ukrainoje įvyko didžiausias iki 
šiol krovinių vežimo įkainių padidėjimas. Vos per keturis 
mėnesius, lyginant su 2019 m. sausio mėn., jie išaugo 
44 proc.

Kas bus toliau?

Mums stebint vyksta ilgalaikis tiekimo grandinių, krovinių 
gabenimo sektoriaus veikimo pakitimas. Pokyčiai, kuriuos 
inicijavo visuotinis karantinas ir vėlesnės pandemijos 
bangos, pakeitė transporto rinką visam laikui. Šiandien 
sunku spręsti, kokie bus galutiniai šių pokyčių padariniai. 
Galima teigti, kad padidintas krovinių gabenimo tarifų lygis 
bus nuolatinis. Tai pagreitins konsolidavimą transporto 
įmonių sektoriuje, atsisakymą nuo ilgalaikių sutarčių ir 
perėjimą prie elektros pavarų.

COVID-19 pandemijos ir visuotinų karantinų sukeltas 
sukrėtimas iš pradžių sumažino transporto paslaugų 
paklausą. Tačiau metų viduryje prasidėjo sistemingas tarifų 
didėjimas. Reikšmę turėjo ir Mobilumo paketo nuostatos, 
kurios didina transporto išlaidas, mažina Lietuvos vežėjų 
konkurencingumą užsienyje ir verčia didinti vairuotojams 
atlyginimus. 

Savo ruožtu 2021 metais pasirodė naujas, nuolatinis 
veiksnys, darantis įtaką krovinių gabenimo kainoms: 
kuro kainų augimas, taip pat spaudimas kelti vairuotojų 
atlyginimus. Abu veiksniai lemia krovinių gabenimo įkainių 

Dėl karo Ukrainoje įvyko didžiausias krovinių 
vežimo įkainių padidėjimas
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didėjimą (ir kiekvienas iš jų sudaro apie trečdalį transporto 
išlaidų). Pandemija taip pat pradėjo krizę automobilių 
sektoriuje, o tai turi įtakos naujų sunkvežimių pristatymui. 
Nors 2020 metais paklausa Europos Sąjungoje ženkliai 
sumažėjo, bet jau kitais metais užfiksuotas 56,8 proc. 
registruotų transporto priemonių padidėjimas. Dėl ribotos 
puslaidininkių pasiūlos, naujų vilkikų gamybos krizė dar 
labiau paaštrėjo. Šiandien naujo sunkvežimio reikia laukti 
maždaug 8-10 mėnesių.

2022 metų pradžioje įvyko krovinių gabenimo įkainių 
koregavimas žemyn, nepaisant augančios infliacijos, 
Mobilumo paketo išlaidų, vairuotojų trūkumo ir kylančių 
kuro kainų. Tuo metu, kai atrodė, jog mūsų laukia nuosaikus 
tarifų didinimo laikotarpis, nes pramonė jau spėjo atsigauti 
po visų rinkos trikdžių, vasario pabaigoje Ukrainoje 
prasidėjo karas. Tai sukelia būtinybę nustatyti iš naujo 
esamas tiekimo grandines ir prasideda energetinė krizė 
(rusiško kuro atsisakymas). Tiesioginius, tačiau ir būsimus 
karo Ukrainoje padarinius sunku įvertinti. Europa privalo 
ieškoti naujų energijos šaltinių, taip pat rasti naujų daugelio 
žaliavų (pvz., grūdų, mėsos, augalinio aliejaus) šaltinių. 
Iki šiol esantys trūkumai gilėja: vairuotojų stoka, sparčiai 
kylančios degalų kainos, pakankamo naujų sunkvežimių 
skaičiaus trūkumas.

Po pirmos pandemijos bangos Europa greitai grįžo 
į augimo kelią, tačiau kai kuriose Vakarų Europos šalyse, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, jau matomi pirmieji ekonomikos 
lėtėjimo požymiai. Galimai beprotybę, susijusią su 
krovinių gabenimo įkainiais, šiek tiek pristabdys vėstanti 
Europos šalių ekonomika ir dėl to mažėjanti paklausa. 
Yra daug nežinomųjų, tačiau vienas dalykas yra tikras: 
į priešpandeminę tikrovę bei padėtį, buvusią prieš karą 
Ukrainoje, nebegrįšime. Tiesiog žengiame nauja kryptimi. 
Ši kryptis neabejotinai pasižymės būtinybe greitai reaguoti 
į vienas po kito einančius pokyčius.

Šaltinis: „Market Insights #1"

Redagavo: Artūras Lysionok
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Sunkvežimių gamintojai 
apibendrina pirmąjį 
pusmetį. Kai kurie su 
trečdalio nuosmukiu
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Didelė infliacija, augančios medžiagų kainos, komponentų tiekimo problemos 
ir toliau veikia sunkvežimių gamybą ir pardavimus. Kai kurie gamintojai pirmąjį 
šių metų pusmetį baigė su nuosmukiais, kitiems šis laikotarpis buvo geras.

Konkuruojančių prekės ženklų veikla rinkoje yra naudinga 
vartotojams, kurie gali rinktis iš įvairių sunkvežimių ir 
vilkikų modelių pagal savo poreikius ir pageidavimus. 
Pastarieji metai stipriai pakeitė sunkiasvorių transporto 
priemonių pardavimų sektorių, kas turėjo įtakos ir rinkos 
mechanizmams.

„Scania“ pelnas 
sumažėjo trečdaliu

Švedijos automobilių gamintojas „Scania“ pirmąjį pusmetį 
uždirbo 4,824 mlrd. Švedijos kronų (apie 462 mln. Eur) 
grynojo pelno.

Šis rezultatas yra 33,3 proc. mažesnis, nei prieš metus. 
Tačiau „Traton“ grupės („Volkswagen“) rezultatai rodo, kad 
įmonės ekonominis aktyvumas išlieka aukštas, nepaisant 
karo Ukrainoje, besitęsiančios pandemijos ir augančios 
infliacijos bei palūkanų normų.

„Mūsų pastangos rasti visoje tiekimo grandinėje 
sprendimus, kaip stabilizuoti srautą, palaipsniui gerino 

gamybos efektyvumą, nors antrąjį ketvirtį transporto 
pajėgumai tapo vis sunkesni“, – paaiškino oficialiame 
pranešime Christianas Levinas, „Traton“ prezidentas ir 
valdybos narys. 

Įmonės pajamos per pirmuosius šešis šių metų mėnesius 
iš esmės išliko (sumažėjo 0,1 proc.) ir siekė 74,69 mlrd. 
Švedijos kronų (6,965 mlrd. Eur), o įmonės veiklos pelnas 
sumažėjo 41,9 proc., iki 5,651 mlrd. Švedijos kronų (528 
mln. Eur).

Pirmąjį pusmetį įmonė pristatė 34 801 sunkvežimį, 
t. y. net 26,4 proc. mažiau nei metais anksčiau ir surinko 
užsakymus 36 063 transporto priemonėms. 

Antrąjį ketvirtį „Scania“ uždirbo 2,434 mlrd. Švedijos kronų 
(apie 233,4 mln. Eur) grynojo pelno, t. y. jis sumažėjo 
35,4 proc., lyginant su pernykščiais rodikliais. Ketvirčio 
pajamos siekė 39,933 mlrd. Švedijos kronų (apie 3,828 
mlrd. Eur) – jos sumažėjo 2,2 proc.

Antrąjį ketvirtį įmonė pristatė 18 901 sunkvežimį, t. y. 
25,1 proc. mažiau, ir surinko užsakymų 16 740 vienetų.
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Ramūnas Saveikis 
„Scania Lietuva“ prekybos direktorius

2022 m. jautėme labai didelį rinkos aktyvumą ir išaugusią 
sunkvežimių paklausą visuose segmentuose. Didžiausią 
paklausą ir toliau turi tolimojo pervežimo vilkikai. Mūsų 
klientai ne tik naujino bet ir sparčiais žingsniais plėtė savo 
transporto parkus. Bendrą sunkvežimių paklausą Lietuvoje 
lėmė išaugęs transporto poreikis visoje Europoje. Taip pat 
matome, kad vis daugiau vietinio segmento kompanijų 
supranta naujų efektyvesnių sunkvežimių naudą, ir 
investuoja į naujas transporto priemones. Palyginus 
2022 metus su 2021 metais, prognozuojame, kad šiemet 
užregistruosime tokį patį naujų sunkvežimių kiekį kaip ir 
pernai, nepaisant to kad paklausa buvo gerokai išaugusi. 
Tačiau augimą apribojo vis dar tebesitęsiantys tiekimo 
grandinės sutrikimai, žaliavų ir komponentų trūkumai 
globalioje rinkoje.  

2023 m. metams planuojame iki 50 proc. didesnius 
Scania naujų sunkvežimių pardavimus lyginant su 2022 
m. Pardavimų augimą sąlygoja ne tik bendrai išaugusi 
rinkos paklausa, tačiau ir nauji Scania Super modeliai su 
naujais jėgos agregatais, kuriuos rinkai pristatėme 2021 
m. pabaigoje. Vežėjai jau spėjo įsitikinti  šių modelių 
efektyvumu, mažiausiomis degalų sąnaudomis aukščiausio 
lygio vairuotojų komfortu, ir kitomis naudomis. Ir toliau 
didelį dėmesį skiriame vidaus sunkiajam transportui, siekiant 
naujinti ne tik vilkikus išvažiuojančius dirbti į Vakarų Europą, 
bet ir transporto priemones kurios dirba Lietuvoje. Mūsų 
skaičiavimais vidaus transporto rinka yra 250 - 300 naujų 
sunkvežimių per metus, ir tai sudaro mažiau nei 5 proc. 
nuo bendros metinės rinkos. Bet turėdami gerai išvystytą 
serviso tinklą būtent vidaus transportui mes galime suteikti 
aukščiausio lygio paslaugas, sukurti klientams daugiau 
pridėtinės vertės, ir matome geras augimo galimybes.   

Turime užsibrėžę tikslą - teikti pirmaujančius tvaraus 
transporto sprendimus, kurie sukuria didžiausią vertę 
žmonėms, aplinkai ir verslui. Pirmieji atvežėme į Lietuvą 
Scania elektrinį sunkvežimį skirtą prekių išvežiojimui 
mieste bei pristatėme potencialiems klientams, sudarėme 
galimybes jį išbandyti. Vystome elektrinių sunkvežimių 
projektus su pirmaisiais klientais ir planuojame, kad 
pirmuosius elektrinius Scania sunkvežimius Lietuvoje 
užregistruosime jau 2023 m. Prognozuojame, kad per 
ateinančius keletą metų vyks didelį pokyčiai sunkiojo 
transporto sektoriuje, ir vis daugiau įmonių investuos 
į elektrinį transportą. Pirmiausiai virsmą pajausime su 
miesto segmento sunkvežimiais, kas vėliau plėsis į regioninį 
ir tolimųjų pervežimų transportą. 

Sumažėjo „MAN“ pardavimai   

Blogesnius pardavimus 2022 m. pirmąjį pusmetį pasiekė 
ir komercinių automobilių gamintojas „MAN Truck & Bus“. 
Kaip ir tikėtasi, gauta 5 mlrd. Eur suma buvo akivaizdžiai 
mažesnė už praėjusių metų lygį. Dėl šešias savaites 
trukusios prastovos sunkvežimių gamyklose (dėl karo 
Ukrainoje sukeltų tiekimo kliūčių), „MAN“ antrąjį ketvirtį 
užfiksavo nedidelį veiklos nuostolį. Po gero pirmojo ketvirčio 
pirmųjų šešių mėnesių pakoreguotas veiklos pelnas vis 
dar buvo 34 mln. Eur. Be su apimtimi susijusių pardavimų 
sumažėjimo, veiklos pelną daugiausia lėmė išaugusios 
medžiagų ir energijos kainos.

„Geopolitinis neapibrėžtumas ir sutrikimai pasaulinėse 
tiekimo grandinėse ir toliau kenkia komercinių transporto 
priemonių sektoriui, taip pat ir „MAN Truck & Bus“. Didelė 
infliacija ir didėjančios medžiagų ir energijos sąnaudos 
sukelia papildomą įtampą (...). Mūsų užsakymų knygos yra 
gerai užpildytos, mūsų gamyba pastaruoju metu šiek tiek 
stabilizavosi, o paslaugų verslas toliau dinamiškai auga. 
Nepaisant gamybos prastovų ir sumažėjusių pardavimų 
pagrindinėje veikloje, mums pavyko pasiekti rentabilumo 
lygį“, – komentavo Inka Koljonen, „MAN Truck & Bus SE“ 
finansų valdybos narė.

Naujų transporto priemonių pardavimas siekė beveik 
35 tūkst. sunkvežimių, mikroautobusų ir autobusų, t. y. 
26 proc. mažiau, nei prieš metus. Kalbant apie sunkiasvores 
krovinines transporto priemones, šis sumažėjimas siekė net 
30 proc. (parduota 24 000 sunkvežimių). Mikroautobusų 
pardavimas sumažėjo 18 proc., iki maždaug 9,3 tūkst. 
vienetų. Atsarginių dalių ir dirbtuvių paslaugų pardavimas 
pirmąjį 2022 m. pusmetį siekė apie 1,3 mlrd. Eur, o tai 
atitinka 13 proc. augimą, lyginant su praėjusiais metais. 
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„Iveco“ padėtis

Šiek tiek geriau sekėsi „Iveco“ grupei, kuri pirmąjį 
pusmetį baigė su 1,5 proc. didesnėmis nei prieš metus 
konsoliduotomis pajamomis (apie 3,4 mlrd. Eur). 
Pakoreguotas grynasis pelnas siekė 60 mln. Eur. 

„Kaip ir tikėtasi, antrasis ketvirtis buvo didelis iššūkis dėl 
besitęsiančių problemų logistikos ir gamybos grandinėje, 
augančių žaliavų ir energijos kainų bei politinio nestabilumo. 
Tačiau tai nesutrukdė mums efektyviai valdyti savo verslą“, – 
komentuoja Gerritas Marxas, „Iveco“ generalinis direktorius.
Italų koncerno sunkvežimių užsakymų skaičius visame 
pasaulyje sumažėjo 10 proc., lyginant su praėjusiais 
metais, lengvųjų sunkvežimių - 12 proc., o vidutinių ir 
sunkiasvorių – 7 proc.

Ši tendencija daug labiau pastebima Europos rinkoje. 
Užsakymai sumažėjo 18 proc. (lengvųjų transporto 
priemonių – 24 proc., o vidutinių ir sunkiasvorių – 2 proc.). 

Mažiau „Volvo“ užsakymų, 
bet pelnas didesnis

Antrąjį ketvirtį šios Švedijos markės sunkvežimių 
paklausa vis dar buvo didesnė, nei pasaulinių tiekimo 
grandinių problemų ribojama pasiūla. Be to, „Volvo“ 
grupė dėl pilnų užsakymų knygų, ilgų pristatymo terminų, 
didelės infliacijos ir didesnių išlaidų toliau ribojo užsakymų 
priėmimą. Nuo balandžio iki birželio užsakymų skaičius 
sumažėjo 8 proc. – iki 53 388 sunkvežimių, o pristatymai 
išaugo 33 proc. – iki 60 833 sunkvežimių. Europoje priimtų 
užsakymų skaičius sumažėjo 25 proc. – iki 26 595, tačiau 
pristatymai išaugo 27 proc. – iki 29 809 transporto 
priemonių.

Bendra „Volvo Trucks“ sunkvežimių rinkos dalis iki gegužės 
išaugo iki 19,3 proc. (buvo 15,1 proc.), o elektrinių 
sunkvežimių rinkos dalis sumažėjo iki 36,9 proc. (buvo 
43,5 proc.). Grynieji pardavimai antrąjį ketvirtį išaugo 51 
proc. – iki 78,603 mlrd. Švedijos kronų (7,59 mlrd. Eur). 
Koreguotas veiklos pelnas išaugo iki 9,551 mlrd. Švedijos 
kronų (0,92 mlrd. Eur).

“Lietuvoje 2022 m. naujų „Volvo” sunkvežimių pardavimai 
augo apie 10 proc. dėl stabilesnės situacijos tiekimo ir 
logistikos grandinėse”, - pasakė Marius Lukošius, “Volvo 
Trucks Lietuva” pardavimo direktorius. “Sunku įvertinti 
visus galimus faktorius šiandieniniame geopolitiniame 

kontekste, tačiau pardavimų apimtys (sekančiais 
metais - red.) priklausys tiek nuo gamybos, kurią 
gali riboti įvairių komponentų trūkumai, tiek nuo 
transporto paklausos įvairiose rinkose. Bene didžiausią 
dėmesį Lietuvoje planuojame skirti elektra varomų 
sunkvežimių pardavimo strategijoms, kompetencijų 
auginimui bei klientų aptarnavimo kokybei”.

Autorius: Artūras Lysionok
Bendradarbiavimas: Michalas Pakulnevičius
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Naujos krovinių vežimo sąlygos 
į Rusiją. Ką Lietuvai reiškia šios 
šalies „atsakomosios priemonės”?

Pagal Rusijos Federacijos transporto ministerijos nutarimus, nuo spalio 10 
dienos krovinių gabenimas iš Europos Sąjungos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos 
ir Norvegijos gali būti vykdomas tuo pačiu principu, kaip vyksta Baltarusijoje 
nuo balandžio mėnesio. Vakarų šalių vežėjai gali įvažiuoti į pasienio zoną, bet 
tik tam, jog paliktų ten priekabą ar krovinį. 

Rusijos draudimas, kuris taikomas dvišaliams pervežimams, 
tranzitui bei krovinių gabenimui iš trečiosios valstybės 
teritorijos arba į ją, turi daug išimčių. Rusija baiminasi, kad 
ji bus atkirsta nuo prekių tiekimo. Draudimas netaikomas 
pašto, gyvūnų ir maisto transportavimui – mėsai ir jos 
gaminiams, žuviai, pieno produktams, paukščių kiaušiniams, 
medui, vaisiams, taip pat tabakui, elektrinėms mašinoms, 
traktoriams, dronams, sveriantiems iki 7 kg, medicinos 
įrangai. Visas sąrašas apima 54 pozicijas. Be to, iš Rusijos 
išvažiuojančių automobilių bakuose gali būti tik iki 200 
litrų degalų.

„Šiuo sprendimu siekiama sugrąžinti į darbą Europos 
maršrutuose tarptautinius Rusijos vežėjus, praradusius 
užsakymus dėl ES sankcijų, kurios faktiškai blokavo 
sunkvežimių su rusiškais ir baltarusiškais numeriais 
įvažiavimą į ES teritoriją“, – informuoja Rusijos žiniasklaida. 
„Dėl to Rusijos vežėjai, nors ir toliau negalės atsiimti krovinių 
iš ES šalių, galės pristatyti ES prekes nuo savo sienos“.
Draudimas taip pat negalioja Kaliningrado sričiai. Ministro 
Pirmininko pavaduotojas Aleksandras Rolbinovas patvirtino, 
kad užsienio vežėjas, atlikęs muitinės formalumus 
Kaliningrade, krovinius sunkvežimiu galės pristatyti į bet 
kurią regiono vietą. „Kadangi mūsų teritorija nedidelė, 
krovinių perkrovimas iš užsienio sunkvežimių specialiuose 
terminaluose ir tolesnis jų pristatymas Rusijos transportu 

nedideliu atstumu gali lemti mums papildomas išlaidas. 
Todėl šiame nutarime Kaliningrado sritis įvardijama kaip 
viena atskira (šio draudimo netaikymui – red. past.), – sakė 
A. Rolbinovas Rusijos žiniasklaidai.

Politikas taip pat pažymėjo, kad regiono valdžia svarsto 
galimybę Kaliningrado srityje įkurti Rusijos vežėjams 
skirtą transporto mazgą. Šiuo metu Rusijos-ES maršrutus 
aptarnauja Europos vežėjai, kurių paslaugų įkainiai per 
pastarąjį pusmetį išaugo kelis kartus. Balandžio mėnesį, kaip 
patvirtino „FM Logistic“ tarptautinio transporto pirkimų 
skyriaus vadovas Rusijoje, Europos vežėjų įkainiai šiais 
maršrutais išaugo 200-300 proc.

„Vidutinė krovinių gabenimo kaina maršrutu Vokietija - 
Maskva yra 6,5   tūkst. eurų, Italija - Maskva - 7,8 tūkst. 
eurų, Lenkija - Maskva - 4,5 tūkst. eurų“, - patvirtino 
Transporto komiteto pirmininkas, V.I.G. Trans (logistikos 
operatorius ir muitinės tarpininkas) įkūrėjas ir generalinis 
direktorius Igoris Rebelskis.

Tai patvirtina ir kiti verslininkai. „Pristatymo keliais iš 
Europos kaina sparčiai išaugo: įkainiai svyruoja nuo 8 iki 
19 tūkst. eurų už sunkvežimį“, – teigė KVT generalinė 
direktorė Julija Šlenskaja.
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Draudimas galioja iki gruodžio 10 d., nors tikėtina, kad 
jis bus pratęstas, nes Rusijos politikai šį Maskvos žingsnį 
vadina „atsakomąja priemone“, o ne vyriausybės atsaku 
į krovinių gabenimo krizę. Tai iš esmės galima laikyti 
Baltarusijoje įvesto sprendimo kopija. Nuo balandžio 16 
dienos Europos sunkvežimiai sieną gali kirsti 14 punktų, 
kuriuose organizuojamos perkrovimo operacijos. 

Verta paminėti, kad Baltarusijoje taip pat buvo įvesta 
nemažai išimčių, įskaitant automobilius, gabenančius 
pašto siuntas ir gyvus gyvūnus. Tačiau tai nereiškia, kad 
šis draudimas neturi pasekmių. Perkrovimas trunka apie 
40 valandų ir didina išlaidas apie 20 proc. Ne visi gali sau 
leisti didesnes kainas, o Baltarusijos pasienio tarnybų 
duomenimis, eismas per sienos su Lietuva ir Lenkija kirtimo 
punktus sudaro beveik pusę praėjusių metų srautų.

Priekabų perkabinimo ir krovinių perkrovimo vietos:

• Kaliningrado sritis (visos savivaldybės)
• Leningrado sritis (Viborgskio savivaldybės rajonas 

ir Kingisepo savivaldybės rajonas)
• Murmansko sritis (Murmansko miestas, Pečengos 

savivaldybės rajonas, Kolos rajonas, Kandalakšos 
rajonas)

• Pskovo sritis (Pskovo miestas, Sebežskio rajonas, 
Pečorskio rajonas, Pitalovskio rajonas)

• Karelijos Respublika (Kostomukšos miesto rajonas, 
Lahdenpohskio rajonas, Louhskio rajonas, Sortavalskio 
rajonas)

Draudimo poveikis Lietuvai

Pasak Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) 
generalinio sekretoriaus Povilo Drižo, didžiosios Lietuvos 
bendrovės jau nuo karo Ukrainoje pradžios sparčiau 
traukėsi iš Rusijos ir Baltarusijos rinkų. „Prasidėjus karui 
operacijos Rusijos rinkoje sumažėjo apie 80 proc., buvo 
baiginėjami tuometiniai sutartiniai įsipareigojimai ir 
naujų prisiimama nebuvo. Likę įmonių ryšiai Rusijoje yra 
visiškai minimalūs. Prieš du ar tris mėnesius Rusija buvo 
jau iškritusi iš dešimtuko šalių, į kurias Lietuvos transporto 
bendrovės eksportavo savo paslaugas, o dabar ta rinka 
atsidurs pačiame gale ir vargu, ar bebus kam nors įdomi”, 
- BNS teigė P. Drižas.

Tuo metu Lietuvos mažų ir vidutinių vežėjų konfederacijos 
prezidentas Erlandas Mikėnas teigė, kad smulkesnės šalies 
vežėjų bendrovės iki šiol dar turi ryšių su Rusija, dirba 

jos rinkoje bei gabena per ją krovinius tranzitu į Vidurio 
Aziją. „Kol kas man sunku pasakyti, kokį bendrą poveikį 
smulkesniems vežėjams turės šis Rusijos sprendimas, 
tačiau visiškai aišku, jog tai nieko gero neatneš. Jau dabar 
apytiksliai kas trečias bankrotas šalyje tenka transporto 
bendrovei, tai rinkos praradimas toms įmonėms, kurios dar 
vis orientavosi į Rytus, šios statistikos tikrai nepagerins“, 
– sakė E. Mikėnas. „Kas liečia esamas sutartis su klientais, 
tarkime, iš Vidurio Azijos, tikriausiai bus pritaikyta 
nenugalima jėga ir jos bus nutrauktos“, – tęsė jis.

Jam pritaria ir „Linavos” atstovai, kurie teigė, jog užsidarius 
Rytų rinkoms, smulkiems vežėjams gresia bankrotai. 
„Transporto verslo bendruomenė stengiasi išvengti pačių 
blogiausių scenarijų ir jau senokai bando perorientuoti savo 
veiklas Vakarų kryptimis. Taip, tai nėra taip paprasta, ne 
visoms įmonėms pavyksta tai padaryti (…). Deja, prognozės 
niūrios – vis daugiau mažųjų, smulkių ir vidutinių įmonių 
nebeliks mūsų šalies transporto žemėlapyje, o jų darbuotojai 
papildys bedarbių gretas“, – sakė asociacijos generalinis 
sekretorius Zenonas Buivydas.

Anot susisiekimo viceministrės Loretos Maskaliovienės, 
Rusija labiau nubaudė save, o ne Lietuvą ar Europos 
Sąjungą, nes „daugiau nei 9 iš 10 Lietuvos transporto įmonių 
su Rusija neturi jokių ryšių”.  „93 proc. mūsų vežėjų veikia 
ES rinkoje ir tikrai pakankamai puikiai yra diversifikavę 
savo verslus, tad (Rusijos draudimo - red. past.) poveikis 
yra tikrai nedidelis. Mūsų vidiniams vežėjams ES rinka yra 
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pagrindinė“, – Eltai paaiškino susisiekimo viceministrė.
Jos teigimu, nuo karo pradžios Lietuvos transporto 
paslaugų eksportas į Rusiją sumažėjo 26 proc., o importas 
– daugiau kaip 70 proc. „Prekyba mažėja ir dėl taikomų 
sankcijų, ir dėl to, kad europinis verslas iš ten traukiasi, ir 
tų vežimų tiesiog yra mažiau. Mūsų vertinimu, ką Rusija 
padarė šiomis sankcijomis – labiau nubaudė save negu 
ES, Lietuvos vežėjus ir ekonomikas“, – L. Maskaliovienę 
cituoja delfi.lt.

Susisiekimo ministerijos teigimu, norint išsaugoti tiekimo 
ryšius su Vidurio Azijos šalimis Lietuvoje buvo įvesti 
trečiųjų šalių įmonėms suteikiami leidimai vežti krovinius 
iki terminalo Lietuvoje. „Tai reiškia, kad visi trečiųjų šalių 
vežėjai krovinius gali atvežti iki terminalo Lietuvoje, kur 
juos perima vietiniai vežėjai ir gali vežti kitur. Čia ir yra 
pagrindinė naujovė, kurios iki šiol nebuvo”, – paaiškino 
L. Maskaliovienė.

Rusijos verslininkų 
nepasitenkinimas

Praėjus kelioms savaitėms po draudimo įvedimo, Rusijos 
transporto ir logistikos įmonės rodė didelį nepasitenkinimą. 
„Ši naujovė nedavė rinkai jokios naudos”, - “RŽD-Partner” 
portalui tvirtino Rusijos Federacijos Logistikos ir tiekimo 
grandinės valdymo instituto generalinis direktorius Igoris 
Prochinas.

„Iniciatyvos autoriai teigė, kad šis mechanizmas suteiks 
darbo Rusijos krovinių vežimo bendrovėms, o Europos 
vežėjai kažkodėl paklus Rusijos valdžios institucijų 
sprendimui ir savanoriškai sutiks sumažinti kelių transporto 
kainas. Tačiau taip neatsitiko. Žinoma, Europos vežėjai 
dabar gabena krovinius tik iki Rusijos sienos, tačiau jie 
pakėlė kainas mažiausiai 10 proc.”, - paaiškino I. Prochinas.

Savo nuomonę apie naujoves išsakė ir „Nevsky Terminal“ 
ryšių su klientais skyriaus vadovė Tatjana Gabova. Ji 
pažymi, kad Rusijos vežėjai turi išmokti derėtis su užsienio 
partneriais ir ieškoti būdų, kaip apeiti Rusijos pareigūnų 
administracines kliūtis. Ji mano, jog Rusijos infrastruktūra 
nepasirengusi veikti naujomis sąlygomis, o šalies transporto 
sektoriaus dalyviai susiduria su didėjančiomis išlaidomis.
„Po ilgos prastovos daugelis vežėjų atleido vairuotojus ir 
pardavė sunkvežimius", - pasakojo T. Gabova. „Dirbame 
esant dideliam transporto trūkumui. Tačiau dabar bent 
suprantame, kaip dirbti“.

Jos nuomonei pritaria ir AsMAP Šiaurės vakarų federalinės 

apygardos padalinio vadovas Ilja Černiakovas, kuris mano, 
kad logistikos schemų keitimas neatitinka šios šalies rinkos 
poreikių. Jis atkreipia dėmesį į prekes, kurioms taikoma 
išimtis ir kurioms „užkardas į ES yra pakeltas”. „(...) Dėl to, 
kad išimčių sąrašas yra toks didelis, Rusijos vežėjai galės 
vežti tik nedidelius krovinių kiekius”, - teigė I. Černiakovas.
Kaip parodė pirmų savaičių rezultatai, krovinių perkrovimas 
iš „nedraugiškų“ šalių į rusiškus sunkiasvorius neatnešė 
laukiamo efekto. Tie, kuriems draudimas turėjo palengvinti 
gyvenimą, reiškia nepasitenkinimą ir laukia tolesnių pokyčių.

Neracionalios kliūtys

Draudimas smogė ne tik Rusijos Federacijos transporto 
rinkai, bet ir prekių vartotojams. Priekabos perkrovimas 
ar pakeitimas netaikomas maždaug 60 rūšių prekėms. 
Ekspertai baiminasi, kad dėl manipuliacijų ir bandymų apeiti 
draudimus gali būti prarastos arba sugadintos gabenamų 
produktų vartojimo savybės. Kai kurių prekių savybės 
neleidžia jų perkrovimą vežimo metu, o ne visos jautrios 
prekės pateko į išimčių sąrašą.

“Rusijos apribojimas gali apsunkinti maisto gamyboje 
naudojamų žaliavų importą. Taip pat gali padidėti maisto 
pramonėje naudojamos transporto įrangos kaina. Be to, 
į (išimčių - red.) sąrašą neįtrauktos tikrai svarbūs gaminiai, 
pavyzdžiui, žemės ūkyje naudojami veterinariniai vaistai", 
- dienraščiui "Izvestija" sakė Verslo ir ekonominės plėtros 
instituto vadovė Natalija Nazarova.

Jos nuomone, dėl apribojimų Rusijos įmonių transporto 
paslaugų paklausa gali staiga išaugti, o tai sukels 
sunkumų rinkoje, nes transporto ir logistikos sektoriuje 
artėja piko metas. Vairuotojų trūkumo metu, kuris vis 
didėja dėl paskelbtos mobilizacijos, gali smarkiai išaugti 
transporto išlaidos, o tai neigiamai paveiks produktų kainas 
parduotuvėse.

“Pastaruosius 2,5 metus logistika buvo vienas iš pagrindinių 
vartotojų kainų augimo veiksnių, todėl nėra racionalu 
kurti papildomas kliūtis", - apibendrino Natalija Nazarova.

Autorius: Artūras Lysionok
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Transporto įmonės steigimas 
Lenkijoje. Vadovas vežėjams
Transporto rinka Lenkijoje yra viena didžiausių Europoje. Šio sektoriaus paslaugų 
paklausa vis dar viršija turimą pasiūlą, o tai reiškia, kad rinkoje dar yra vietos 
naujoms transporto įmonėms. Norint pradėti tokią veiklą, reikia atitikti konkrečias 
rinkos sąlygas

Transporto verslas tai ekonominė veikla, kuri papildomai 
turi atitikti transporto teisės reikalavimus. Verslininkas, 
kuris norėtų teikti savo paslaugas už savo šalies ribų, o tai 
yra įprasta Lenkijoje praktika, turi kreiptis dėl papildomų 
teisių. Advokatų kontora „TC Kancelaria Prawna” gali 
suteikti žinių ir patirties aukščiau nurodytais klausimais. 
Kontoros ekspertas ir teisės patarėjas Mauricijus Kierujas 
šiame straipsnyje aiškina, kaip atrodo transporto įmonės 
įsteigimo procesas Lenkijoje.

Verslo forma

Populiariausia verslo forma Lenkijoje yra individualios 
įmonės. “Ši forma tinka tiems, kurie verslą vykdo asmeniškai, 
tačiau neatmeta darbuotojų įdarbinimo, jei veikla padidina 
jos apimtį. Tokia įmonė turi būti registruota internetu 
per CEIDG (ceidg.gov.pl)”, - aiškina M. Kierujas, „TC 

Kancelaria Prawna” teisininkas. Tame pačiame portale 
galima užregistruoti ir paprastą bendradarbiavimo su kitais 
asmenimis formą – civilinę partnerystę. Norėdami įsteigti 
komercinę įmonę, pvz., ribotos atsakomybės bendrovę, 
galite pasinaudoti supaprastintu keliu per KRS portalą 
(ekrs.ms.gov.pl) arba kreiptis į notarą.

Apmokestinimo formos 
pasirinkimas

Pradiniu veiklos laikotarpiu įmonė dažniausiai patiria 
nemažų išlaidų, susijusių su būstinės organizavimu, 
transporto priemonėmis, buhalterija, programine įranga 
ir kompiuteriais. Bendraisiais principais apskaičiuojamos 
veiklos sąnaudos žymiai sumažins pajamas, taigi ir mokėtiną 
mokestį. Jei skalė didesnė ir viršijama kita mokesčių riba, 
galima svarstyti proporcinio mokesčio arba iš anksto 
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sutartos sumos mokesčio įvedimą. Iki 200 tūkst. zlotų 
apyvarta iš transporto paslaugų pardavimo - PVM mokėtoju 
registruotis nereikia.

Socialinio draudimo įmokos

Naujas verslininkas turi užsiregistruoti Socialinio draudimo 
įstaigoje ZUS (www.zus.pl) per 7 dienas nuo veiklos 
pradžios. Pirmuosius 2 metus jis gali mokėti lengvatinį 
tarifą ir papildomai jam yra skiriamos lengvatos pradžiai. 
Jos dėka naujasis verslininkas atleidžiamas nuo prievolės 
mokėti socialines įmokas už pirmuosius 6 veiklos mėnesius.

Reikalavimai steigiant 
krovinių gabenimo verslą

1. Leidimas verstis profesine vežimo kelių 
transportu veikla

Norint gauti leidimą verstis vežimo kelių transportu veikla 
Lenkijoje, verslininkas turi atitikti šias sąlygas:

• finansinis pajėgumas: 9000 eurų už pirmą motorinę 
transporto priemonę, patvirtintą banko išrašu arba 
buhalterio pažyma;

• 5000 eurų už kiekvieną papildomą motorinę 
transporto priemonę, kurios leistina bendra masė 
viršija 3,5 tonos arba 900 eurų už transporto priemonę 
iki 3,5 tonos;

• turėti bent vieną leidimą naudoti transporto priemonę 
– tai gali būti ir verslininkui priklausanti transporto 
priemonė, bet ir, pavyzdžiui, nuomojama įmonės 
poreikiams;

• turėti transporto bazę – bazėje turi būti numatyta 
stovėjimo vieta ne mažiau kaip 1/3 transporto 
priemonių ir vieta jų aptarnavimui;

• gera reputacija – verslininkas negali būti baustas už 
kai kuriuos nusikaltimus, daugiausia ekonominius, ir 
turi pateikti neteistumo pažymą.

Leidimas suteikia teisę verslininkui teikti transporto 
paslaugas Lenkijoje. Tarptautiniam transportui reikalinga 
Bendrijos licencija. Turėtumėte kreiptis dėl leidimo 
į apygardos viršininką (lenk. Starosta)

2.  Profesinės kompetencijos pažymėjimas

Transporto veiklai vykdyti reikalingos atitinkamos žinios, 
patvirtintos išlaikytu egzaminu. Informaciją apie susijusius 

reikalavimus galima gauti iš Automobilių transporto instituto 
(www.its.waw.pl), kuris organizuoja egzaminus ir išduoda 
profesinės kompetencijos pažymėjimus. “Alternatyva 
egzaminui – baigti transporto specializacijos mokslus, 
kurie suteikia pagrindą išduoti sertifikatą, jei tik studijų 
programa sutampa su jo klausimais”, – siūlo „TC Kancelaria 
Prawna” ekspertas. Svarbu tai, kad sertifikato savininkas 
nebūtinai turi būti verslo savininkas – pakanka, kad jį 
turėtų bent vienas iš įmonėje kelių transportą valdančių 
fizinių asmenų.

3.  Bendrijos licencija 

Licencijai tarptautiniam vežimui gauti sąlygos yra panašios, 
kaip ir nacionaliniam leidimui gauti. Licencija negalioja 
vežant transporto priemonėmis nuo 2,5 iki 3,5 tonos. Ją 
galima gauti pateikus prašymą Vyriausiajai kelių transporto 
inspekcijai (www.gov.pl/web/gitd)

Transporto verslo steigimas yra kelių etapų procesas, 
kuris gali sukelti tam tikrų sunkumų, ypač žmonėms, kurie 
niekada nevykdė savo verslo. „TC Kancelaria Prawna” 
specializuojasi transporto teisės srityje ir remia verslininkų, 
taip pat ir iš užsienio, įmonės steigimą bei veiklą. Mūsų 
teisininkai konsultuoja kiekviename transporto verslo 
kūrimo proceso etape ir padeda pasirinkti optimalią jo 
formą.

Kviečiame susisiekti su mumis:
tel. +48 717 150 569
el. paštu: proces@tckancelaria.eu
www.tckancelaria.eu
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Karas Ukrainoje dar 
neišstūmė pandemijos. 
COVID-19 ir toliau trikdo 
krovinių vežimo tarifus
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COVID-19 pandemija pasaulio ekonomikos istorijoje yra precedento neturintis 
įvykis – iš pradžių ji sukrėtė visuminę paklausą ir pasiūlą, vėliau privedė prie 
pasaulinės ekonomikos nuosmukio. Logistika tai pajuto skaudžiai, bet ne blogiausiai, 
kaip buvo įmanoma. 

Per pastaruosius tris dešimtmečius tarptautinė prekyba 
prekėmis iš esmės pasikeitė. Tiekimo grandinės virto 
pasauliniais gamybos tinklais, o vystantis globalizacijai 
prekybos kliūtys išnyko. Savo ruožtu pandemija ir vėlesni 
įvykiai (spūstys uostuose, konteinerių trūkumas, karas 
Ukrainoje) parodė, kad grandinės susiskaidymo rizika buvo 
neteisingai įvertinta ir daugeliu atvejų netgi ignoruojama.

COVID-19 sukelti sutrikimai ir pastangos užkirsti kelią 
koronaviruso pandemijos plitimui verslo derybose 
į pirmąją vietą išstūmė tiekimo grandinės saugumo temą. 
Netikėtai tokios sąvokos, kaip rizika maršrutuose, grandinių 
jautrumas ir atsparumas, sąnaudų mažinimas ir prekių 
tiekimo saugumas tapo prioritetiniais iššūkiais pasaulio 
ekonomikoms, gamintojams ir logistikos operatoriams.

Apskaičiuoti dėl šiuolaikinių tiekimo grandinių atsparumo 
stokos atsirandančius nuostolius sudėtinga, bet įmanoma. 
Skaičiuojama, jog gamyklos dėl prastovų praranda nuo 
5 iki 20 proc. savo efektyvumo. 2016 m. vidutinė pasaulio 
ūkio subjektų prastovų kaina siekė 260 tūkst. JAV dolerių 
per valandą. Tai yra 60 proc. daugiau nei 2014 m. 

Kai kuriose pramonės šakose ši kaina yra daug didesnė. 
Automobilių pramonėje prastovos gali kainuoti iki 3 mln. JAV 
dolerių per valandą. Krovinių prastovos – nepriklausomai 
nuo pristatymo etapo – atskira ir bet kuriuo atveju 
didelė kaina. Sunkvežimio stovėjimo spūstyse valanda 
kainuoja 200 Eur. Logistikos operatoriai kasmet patiria 
dešimčių milijonų JAV dolerių nuostolių dėl kompensacijų 

išmokėjimo už prastovą uostuose ir konteinerių sulaikymą 
(„demurrage“ ir „detention“).

Krovinių gabenimo 
kainų didėjimas

Padidėję konteinerių tarifai yra viena skaudžiausių 
COVID-19 pasekmių. Taip nutiko ne tik dėl pandemijos 
ir jos sukeltų apribojimų, bet ir dėl struktūrinių nelygybių 
konteinerių laivybos rinkoje. Kinija ilgą laiką turėjo prekybos 
su Europos Sąjunga ir JAV perteklių (181 mlrd. Eur su ES 
ir 316,9 mlrd. JAV dolerių su JAV 2020 m.), o tai lėmė 
sistemingą konteinerių kaupimą Šiaurės Amerikoje ir 
Europoje bei paklausos trūkumą naudoti juos priešinga 
kryptimi. Dėl šių veiksnių ir pandeminės krizės sukeltų 
sutrikimų smarkiai išaugo gabenimo jūra tarifai.

Gabenimo kaina per pastaruosius dvejus metus smarkiai 
keitėsi. Remiantis „World Container Inde“ (WCI) duomenimis, 
40 pėdų konteinerių kaina 2019 m. sausio mėn. buvo 1720 
JAV dolerių ir išliko stabili visus metus (vasarą netgi nukrito 
iki 1300 JAV dolerių). Situacija pasikeitė 2020 m. gegužės 
mėn., kai tarifai pradėjo smarkiai didėti (1576 JAV dolerių). 
Rugsėjo mėn. kainos pakilo iki beveik 2700 JAV dolerių už 
konteinerį, o gruodį – iki daugiau nei 4300 JAV dolerių. 

2021 m. tarifai ypač smarkiai išaugo. Per tą laiką jie pasiekė 
rekordinį beveik 10400 JAV dolerių lygį. Priklausomai 
nuo laikotarpio, tai yra beveik 500 proc. padidėjimas, 
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lyginant su 2020 m. Tačiau verta paminėti, jog faktinės 
kainos yra didesnės nei rodomos indeksuose, nes prie 
jų pridedamos vežėjų maržos ir papildomi mokesčiai už 
transporto užtikrinimą. Pirmasis kritimas įvyko tik spalį – 
gabenimo kaina nukrito nuo 10400 iki 9700 JAV dolerių. 
Nuo to laiko kaina palaipsniui mažėja.

2022 m. birželio mėn. 40 pėdų konteinerio kaina siekė apie 
7100 JAV dolerių. Palyginimui, 1 FEU kaina geležinkelio 
transportu iš Kinijos į Europos Sąjungą pagal „Eurasian 
Rail Alliance Inde“ (ERAI) tuo metu buvo kiek daugiau nei 
2900 JAV dolerių. Žemiau esančioje diagramoje parodytas 
pastarųjų trejų metų 1 TEU kainų palyginimas pagal WCI 
ir ERAI indeksus.

Krovinių gabenimo jūra kiekį ne visada lėmė poreikis 
padengti augančias išlaidas. Nuo pandemijos pradžios 
konteinerių laivų operatoriai turėjo rekordines veiklos pelno 

maržas. Antrąjį 2020 m. ketvirtį konteinerių laivybos linijos 
uždirbo 2,7 mlrd. JAV dolerių. Tai geriausias rezultatas nuo 
2010 m. Tuo metu didžiausią pelningumą pervežant vieną 
20 pėdų konteinerį užfiksavo „Hapag-Lloyd“ (146,4 JAV 
dolerių už TEU), „Maersk“ (129,3 JAV dolerių) ir „HMM“ 
(129,1 JAV dolerių).

Finansų biržose kotiruojamos bendrovės trečiąjį ketvirtį 
taip pat pasiekė didelį pelną. Didžiausias pagal pervežimų 
apimtį vežėjas „Maersk“ užfiksavo 947 mln. JAV dolerių 
grynąjį pelną (prieš metus – 520 mln. JAV dolerių). „Hapag-
Lloyd“ pasiekė 290 mln. JAV dolerių, t.y. 73 proc. daugiau, 
nei praėjusiais metais. Vėlesni laikotarpiai buvo taip pat 
geri. Pavyzdžiui, 2021 m. trečiąjį ketvirtį kai kurių laivybos 
milžinų vidutinė pelno marža viršijo 56 proc., o tai yra 
maždaug 8,5 proc. daugiau nei 2020 m.

Keitėsi ne tik jūrų ir geležinkelių transporto tarifai. 2021 m. 
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ketvirtąjį ketvirtį vidutiniai tarifai Europos kelių transporte 
išaugo vidutiniškai 3 proc., o kai kuriose kryptyse net 10 
proc. Tuo metu vidutinis kelių transporto tarifų indeksas 
ES siekė 108,3 taško, t. y. 1,1 taško (1 proc.) daugiau nei 
praėjusį ketvirtį. Pandemijos piko metu (2020 m. antrąjį 
ketvirtį) indeksas siekė 103,5 taško. 

Šiuo atveju tarifų didėjimo greitis pirmiausia priklauso nuo 
krypties. Palyginimui, maršrute iš Varšuvos į Duisburgą 
aptariamu laikotarpiu tarifai, lyginant su trečiuoju ketvirčiu, 
padidėjo nežymiai – 0,6 proc. (iki 1077 Eur už maršrutą 
arba 1 Eur/km). Grįžtamuoju maršrutu kaina jau siekė 
1041 Eur (0,96 Eur/km) ir padidėjo 2,2 proc., palyginus 
du ketvirčius.

Kituose maršrutuose tarifų didėjimas buvo dinamiškesnis. 
Iš Prancūzijos į Ispaniją (Paryžius-Madridas) vidutinis tarifas 
padidėjo 3 proc., iki 1451 Eur arba 1,14 Eur/km. Priešinga 
kryptimi augimas siekė tik 0,3 proc. Vidutiniai tarifai iš 

Beniliukso uostų į Vokietiją išaugo beveik 8 proc., ne 
mažiau dinamiškas augimas užfiksuotas ir maršrute tarp 
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos. Didžiosios Britanijos 
kryptimi tarifai padidėjo 2,8 proc., palyginus du metus, 
atvirkštine kryptimi – 10 proc. Taip atsitiko dėl kainų 
šuolio pirmąjį 2021 m. ketvirtį po „Brexito“, kai kainos 
padidėjo beveik 13 proc. 

Kainų svyravimai buvo pastebėti ir oro transporte. 
Remiantis „Baltic Exchange Airfreight Index“ ir „TAC Freight“ 
duomenimis, 2021 m. gruodį maršrutuose iš Šanchajaus 
į Šiaurės Ameriką kainos pirmą kartą šoktelėjo iki beveik 
14 JAV dolerių už kilogramą, taip pasiekiant rekordinį 

lygį. Panašus augimas taip pat užfiksuotas Honkongo 
maršrute į Europą ir Jungtines Amerikos Valstijas, taip 
pat transatlantiniuose maršrutuose tarp Frankfurto ir 
Šiaurės Amerikos. 

2022 m. krovinių gabenimo oro transportu įkainiai sumažėjo 
du kartus. Iš pradžių sausį, vėliau, šiek tiek padidėjus, dar 
birželį. Maršruto iš Frankfurto į Šiaurės Ameriką tarifas 
birželio mėn., lyginant su sausiu, sumažėjo 12 proc. (nuo 
4,62 iki 4,08 JAV dolerių už kilogramą), iš Honkongo 
į Europą – 5 proc. (nuo 6,61 iki 6,26 JAV dolerių), o maršrute 
Honkongas-Šiaurės Amerika sumažėjo net 20 proc., t. y. 
kaina nukrito nuo 10,90 iki 8,72 JAV dolerių už kilogramą.

Krovinių kiekių diversifikavimas

Jūrų transportu gabenama apie 80 proc. krovinių (11 
mlrd. tonų) ir 70 proc. tarptautinės krovinių prekybos 
vertės, įskaitant pagrindines prekes, tokias kaip maistas 

ir kuras. Šio transporto įkainiai vidutiniškai sudaro 15 
proc. importuojamų prekių vertės, nors prastos uosto 
infrastruktūros šalyse gali viršyti net 20 proc. 2018 m. 
buvo skaičiuojama, kad 2019–2024 m. krovinių gabenimas 
jūra vidutiniškai per metus augs 3,5 proc., ir toks tempas 
iš esmės tęsėsi iki 2020 m. sausio mėn.

Lyginant su kitais ūkio sektoriais, jūrų transportas taip 
stipriai nenukentėjo. Jis nebuvo labai paralyžiuotas, nes jo 
sklandus veikimas yra labai svarbus ekonomikai. Nepaisant 
to, ir čia buvo rimtų veiklos sutrikimų. Anksčiau užsakytos 
prekės į ES buvo pristatytos iki 2020 m. pirmojo ketvirčio 
pabaigos (jūrų transportas turi 40 ar 50 dienų inerciją nuo 
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Krovinių oro transportu tarifų indeksas pagal „The Baltic Air Freight Indices“ (BAI)
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Geležinkelių transportas Eurazijos maršrutuose ir konteinerių pakrovimo lygis 2021 m.

pakrovimo datos), tačiau jau kovo mėnesį trūko prekių 
pasiūlos (daugiausia iš Kinijos), sykiu dėl įvestų apribojimų 
sumažėjo paklausa. 

Tai paveikė uostų ir krovinių gabenimo agentūrų veiklos 
galimybes – dėl visuotinų karantinų sumažėjo įgulų skaičius 
uostuose, o į juos įplaukiantiems laivams buvo taikomi 
papildomi apribojimai. Tarp svarbiausių – privalomas dviejų 
savaičių karantinas jūros zonoje bei negalėjimas pakeisti 
įgulos dėl sienų uždarymo ir būtinybės atvykstantiems 
taikyti karantiną. Dėl šių veiksnių vėlavo jūrų transportas 
eksporto srityje ir darėsi spūstys iškraunant bei priimant 
prekes importo srityje.

Visa tai lėmė tolesnius tiekimo grandinės sutrikimus. 
Daugelyje uostų su konteinerių terminalais truko laiko 
tarpsnių, laisvų pakrovimo ir iškrovimo pajėgumų. Rudenį 
Azijos rinkose trūko tuščių konteinerių krovimui, nes jie 
buvo laikomi surinkimo uostuose (Europoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose). To priežastis taip pat yra prekybos 
su Kinija asimetrija, kuri paveikia daugiau nei 90 proc. 
šalių. Dėl to pasireiškė du neigiami mechanizmai. Pirma, 
uostuose susidarė spūstys, kurios sutrikdė nuolatinius 
reisus (laivai kelias dienas stovėjo uostų akvatorijose, 
o anksčiau konteineriniai laivai dažniausiai užsukdavo 
valandos tikslumu), antra – išaugo krovinių gabenimo 
įkainiai.

Minėti sutrikimai paspartino siuntėjų sprendimus 
pakeisti jūrų transportą į geležinkelių vežėjus. Prie to ypač 
prisidėjo sparčiai augantys tarifai – jei 2021 m. pradžioje 
skirtumas tarp WCI jūrų krovinių gabenimo ir ERAI 
Eurazijos geležinkelių indeksų buvo maždaug dvigubas, 

2021 m. gruodį šis skirtumas jau buvo daugiau nei trigubas 
(6 pav.). Paskutinis argumentas buvo incidentas, susijęs 
su laivu „Ever Given“ Sueco kanale, kuris sutrikdė tiekimo 
grandines ir išryškino jūrų transporto pažeidžiamumą.

Vien per pirmuosius du 2021 m. mėnesius, lyginant su tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus, iš Kinijos į Europą išsiųstų 
krovininių traukinių skaičius padvigubėjo iki 2 tūkst. rinkinių 
(iki 209 tūkst. konteinerių). Žinoma, jūrų transportas vis dar 
dominuoja tiekime iš Azijos į Europą ir Jungtines Amerikos 
Valstijas, tačiau geležinkeliai rimtai paveikė šią rinkos dalį, 
o jų dalis Eurazijos kroviniuose nuolat auga. 2020 m. Kinija 
padidino geležinkelių transportą į ES 50 proc. 

Yra daug požymių, kad geležinkelių transporto didėjimo 
tendencija jūrų transporto sąskaita tęsis ilgus metus. Kainų 
situacija jūrų rinkoje keičiasi lėtai, o geležinkelio maršrutai 
Eurazijos koridoriais rodo pajėgumų didinimo tendenciją. 
Pastangos sumažinti kliūtis rodo, jog tarptautinių tiekimo 
grandinių sutrikimų galima lengvai išvengti. 

Tai rodo praėjusiais metais išaugęs geležinkelių tranzitas iš 
Kinijos į ES. Eurazijos maršrutais vežėjai gabeno prekių už 
38,8 mlrd. JAV dolerių, o tai sudaro 5,5 proc. visos Kinijos 
ir Europos metinės prekybos. Tai reiškia, jog padidėjimas, 
lyginant su 2020 m., yra 23,3 proc. Iš viso pervežta 693 
tūkst. TEU, t. y. 27 proc. daugiau nei prieš metus. Krovinių 
apimtys stabiliai auga šešerius metus paeiliui.

Įvertinti ilgalaikį pandemijos poveikį itin sunku, nes dar 
nėra iki galo nustatytas net trumpalaikis jos poveikis 
ekonomikai. Be to, pandemija vis dar tęsiasi, o jos 
įtaka skiriasi priklausomai nuo piko laikotarpio, regiono 
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ir poveikio diapazono. Šiuo metu galime tvirtai teigti, 
jog COVID-19 poveikis ekonomikai, finansų sistemai ir 
tiekimo grandinėms yra labai didelis. Jo galutinį mastą 
galiausiai lems gebėjimas prisitaikyti prie naujos realybės. 
Kuo greičiau, tuo geriau.

Autorius: Artūras Lysionok
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Karas Ukrainoje trukdo krovinių 
gabenimui iš Kinijos. Transportas gali 
„pabėgti“ į pietinius maršrutus

Karas Ukrainoje kelia klausimą dėl Kinijos geležinkelio projekto – per Rusiją ir 
Baltarusiją vedančio Naujojo Šilko kelio plėtros. Tai gali būti naudinga alternatyviems 
koridoriams, tokiems kaip koridorius per Kaspijos jūrą ir Kaukazą.

Nuo šių metų rugsėjo tarp Aktau uosto Kazachstane ir 
Azerbaidžano sostinės Baku plaukiojančių laivų skaičius 
padidės iki šešių - sakė Gaidaras Abdikarimovas, 
Transkaspijos tarptautinio transporto asociacijos (TITR) 
generalinis sekretorius Briuselyje vykusios konferencijos 
„Railway Freight Summit“ metu.

Tai reiškia, jog yra padvigubinamas eksploatuojamų laivų 
skaičius vadinamajame Centriniame Naujojo Šilko kelio 
koridoriuje (Middle Corridor), kuris apima Kazachstaną, 
Kaspijos jūrą ir Azerbaidžaną.

Pagrindinis Kinijos geležinkelio projekto maršrutas veda 
iš Vidurio Valstybės per Kazachstaną, Rusiją ir Baltarusiją 
į Lenkijos Malaševičių terminalą. Alternatyvus kelias veda 
per Ukrainą į Vengriją, tačiau karas Ukrainoje praktiškai 
panaikino galimybę vežti per pastarąją šalį. Dėl Baltarusijos 
dalyvavimo invazijoje į Ukrainą pagrindinis maršrutas per 
Malaševičių kaimą taip pat suvokiamas kaip potencialiai 
rizikingas.

Dėl šių priežasčių išaugo susidomėjimas alternatyviais 
maršrutais, iš kurių svarbiausias – Centrinis koridorius. Iš 
Azerbaidžano jis veda į Sakartvelo Batumio uostą, iš kurio 
prekės laivais gali keliauti į Turkijos Juodosios jūros uostus, 
Rumunijos Konstancos ir Ukrainos uostus (šiuo metu ši 

kryptis negalima). Alternatyvus maršrutas iš Azerbaidžano 
tęsiasi į Turkiją, o iš ten – į Balkanus.

Šiuo metu tarp Aktau ir Baku plaukioja trys laivai, kurių 
bendra talpa – 600 TEU (20 pėdų konteineriai). Kol kas 
šie trys laivai iš viso gali atlikti apie penkis reisus per 
savaitę. Tai reiškia, kad per 7 dienas pervežama apie 3 tūkst. 
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TEU, t. y. krovinys, telpantis į 30-40 traukinių. Padidinus 
plaukiojančių laivų skaičių šiame maršrute, pajėgumas bus 
lyginamas su maždaug 60–80 traukinių vežimo našumu.

Greita regiono šalių reakcija

Šalys Centrinio koridoriaus maršrute greitai sureagavo 
į naują situaciją, kurią sukėlė karas Ukrainoje. Kovo 31 d. 
Turkija, Kazachstanas, Sakartvelas ir Azerbaidžanas pasirašė 
deklaraciją dėl Centrinio Rytų–Vakarų Transkaspijos 
koridoriaus, kurioje pareiškia apie savo ketinimą imtis 
veiksmų, siekiant sustiprinti pasirašiusiųjų šalių tranzito 
pajėgumus. Dokumente taip pat pabrėžiama šalių 
bendradarbiavimo svarba, siekiant integruoti koridorių 
į tarptautinę transporto sistemą. Be to, kalbama apie 
geležinkelio linijos tarp Baku, Tbilisio ir Turkijos Karso 
išplėtimą ir modernizavimą.

Labiausiai Naujuoju Šilko keliu besidomintys kinai greitai 
sureagavo į pasikeitusią politinę situaciją. Jau balandžio 
13 dieną jie pakrovė pirmąjį krovininį traukinį, kuris 
pajudėjo nauja kryptimi iš Siano į Manheimą Vokietijoje, 
aplenkiant Rusiją. Maršrutas veda per Kazachstaną, Kaspijos 
jūrą, Azerbaidžaną, Sakartvelą, tada per Juodąją jūrą 
į Rumuniją, po to per Vengriją, Slovakiją ir Čekiją į Vokietiją. 
Jo ilgis – 11,3 tūkst. kilometrų.

Be to, regiono šalys bendradarbiauja ne tik plėtojant 
geležinkelių transportą. Sakartvelo ekonomikos 
viceministras Guramas Guramishvili paskelbė, kad 

Sakartvelas ir Kazachstanas kalba apie Kazachstano naftos 
ir naftos produktų gabenimą per jo šalį. 2022–23 metais 
per Batumyje esantį terminalą iš Kazachstano planuojama 
pervežti apie 2 mln. tonų žalios naftos ir naftos produktų. 
Tai leis bent iš dalies tapti nepriklausomiems nuo naftos 
ir jos produktų transportavimo iš Kazachstano per Rusiją.

Daug kliūčių geležinkelio 
maršruto atšakoje

Alternatyvus maršrutas neapsieina be kliūčių, kurios gali 
apsunkinti didesnio kiekio perkėlimą iš pagrindinių Naujojo 
Šilko kelio trasų. Koridorius jungia Kiniją su Vakarų Europa 
per Kazachstaną, Kaspijos jūrą, Azerbaidžaną, Sakartvelą, 
Juodąją jūrą ir Ukrainą. Kitoje atšakoje koridorius eina iš 
Sakartvelo į Turkiją.

Transporto organizavimo prasme tai yra gana sudėtinga 
kryptis, nes jos maršrutas reikalauja kelių perkrovimų ir 
bent vieno kelto perplaukimo per Kaspijos jūrą. Variante 
per Ukrainą į Lenkiją reikalingas papildomas perplaukimas 
per Juodąją jūrą. Alternatyva yra Baku-Tbilisis-Kars 

Šaltinis: PITD
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linija į Turkiją ir Marmaray tuneliu į Europą. Kol kas jis 
nenaudojamas gabenimui iš Kinijos į ES, nors pretenduoja 
išlikti kaip alternatyva transsibiro koridoriams.

2021 metais pagrindine Naujojo Šilko kelio geležinkelio 
linija buvo pervežta 1,46 mln. TEU. Akivaizdu, kad Centrinis 
koridorius iš pagrindinio maršruto negalės perimti net 
didžiosios dalies, tačiau galima ženkliai padidinti šiuo 
keliu gabenamą apimtį, lyginant su laikotarpiu iki karo 
Ukrainoje. Rumunijos Konstancos uostas yra smarkiai 
užsikimšęs. Be to, Ukrainos Odesos ir Juodosios jūros 
uostai yra nepasiekiami, o plaukiojimas per Juodąją jūrą 
yra gana rizikingas.

Maršrutas iš Sakartvelo uosto Poti į Europą trunka dvi 
savaites tiek laivu per Juodąją jūrą, tiek geležinkeliu per 
Turkiją. Geležinkelių tinklas iš Rumunijos į Vakarus taip 
pat nėra tobulas. Kita vertus, Slovėnija – vartai į Vakarų 
Europą, o dėl šiuo metu vykstančių vietinio geležinkelių 
tinklo modernizavimo darbų negali priimti didesnės apimties 
krovinių.

Šio koridoriaus įtaka tarptautinei logistikai gali būti didelė, 
tačiau krovinių gabenimas šia kryptimi yra sudėtingesnis 
ir reikalauja kompleksinių intermodalinių sprendimų.

Koridoriaus infrastruktūros būklė

Šio koridoriaus potencialą riboja prasta infrastruktūros 
būklė. Tik dalis trasos yra dvivėžė – didelės atkarpos 
lieka neelektrifikuotos. Maršruto pralaidumą riboja ir 
pasenusios signalizacijos sistemos bei taškinis traukinio 
svorio apribojimas. Kaspijos Aktau ir Alato uostai taip pat 
reikalauja modernizavimo, nes jie nėra visiškai pritaikyti 
konteinerių pervežimui. Keltų, skirtų traukiniams gabenti 
Kaspijos jūroje, skaičius irgi yra nepakankamas. 

Vis dėlto didžiausios kliūtys transportavimui šiuo 
koridoriumi yra tinkamos minkštosios infrastruktūros 
pasienio patikrinimų srityje trūkumas, vienodo teisinio 
reglamentavimo, techninių standartų trūkumas, transporto 
tarifų nestabilumas. Problemą dar labiau apsunkina šešios 
atskiros muitinės zonos, palyginti su dviem Transsibiro 
koridoriuose. Kazachstanas, Azerbaidžanas ir Sakartvelas 
jau kelerius metus intensyviai dirba, siekdami palengvinti 
prekybą konteineriais. Buvo sumažinti geležinkelių tarifai 
ir sumažinti mokesčiai bei tranzito rinkliavos.

Šiuo metu koridorius naudojamas tik gabenimui į šalis, 
esančias už Europos Sąjungos ribų. Nors jis turi potencialo 
pratęsti maršrutus į Lietuvą ir Lenkiją (plačiabėge linija iki 
Slavkovo terminalo), silpna paklausa šia kryptimi iki šiol 

neskatino Kinijos investuotojų remti šio koridoriaus plėtros. 
Nepaisant to, situacija, kurią sukėlė karas Ukrainoje, rodo, 
jog būtina kurti alternatyvius maršrutus ir sprendimus, 
nes net teoriškai saugiuose regionuose tiekimo grandinės 
gali nutrūkti.

Silpnosios ir stipriosios koridoriaus pusės
Didžiausias koridoriaus pranašumas yra jo 
konkurencingumas, lyginant su maršrutais per Rusiją. Tačiau 
tam, kad jis taptų visiškai alternatyviu koridoriumi, būtina 
atlikti daugybę veiksmų: infrastruktūros modernizavimo, 
bendrų muitinės procedūrų, atitinkamo saugumo lygio 
tiekimo grandinėje kūrimo. Rimta kliūtis yra būtinybė 
naudoti daugybę intermodalinių sprendimų, kurie priverčia 
sugaišti daugiau laiko ir padidina transporto tarifus.

Silpnosios pusės
• būtinybė naudoti daugybę skirtingų intermodalinių 

sprendimų (perkrovimai, keltų perkėlimai);
• 6 muitinės zonos;
• nuoseklių muitinės procedūrų stoka; 
• poreikis naudotis jūrų transportu, kas kelia grėsmę 

pristatymo vėlavimui, krovinio sugadinimui;
• didesnės pristatymo išlaidos, lyginant su Transsibiro 

maršrutu; 
• netinkamai pritaikyta infrastruktūra, būtinybė 

modernizuoti daugelį objektų: geležinkelio linijų 
ruožus, uostus ir perkrovimo terminalus.

Stipriosios pusės
• susisiekimas tarp Europos ir Kinijos per Kazachstaną, 

per Transsibiro kelią;
• susisiekimo su Turkija ir Kaukazu išnaudojamas;
• alternatyva Transsibiro maršrutui;
• nepriklausomybė nuo Rusijos Federacijos.

Autorius: Artūras Lysionok
Bendradarbiavimas: Michalas Pakulnevičius
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Politinę padėtį tikrinantis ir 
alternatyvius maršrutus siūlantis 
įrankis - puikus sprendimas tiekimo 
iš Kinijos bijančioms įmonėms

„Rohlig Suus Logistics“ kuria prognozes, kuriomis remdamasi realiuoju laiku 
informuoja klientus apie galimas grėsmes, gali pasinaudoti partnerių ir brokerių 
pagalba visame pasaulyje. Interviu Trans.INFO portalui „Rohlig Suus Logistics“ 
tiekimo grandinės projektavimo vadovė Aleksandra Gumel paaiškina, kokie 
klientai gali pasinaudoti šiuo sprendimu ir kaip įmonė palaiko gamintojus, 
kurie nerimauja dėl siuntimo iš tolimų šalių, pavyzdžiui, Kinijos ar Malaizijos.

- Galite per trumpą laiką pasiūlyti savo klientams 
alternatyvius maršrutus, jei jūsų sukurtos prognozės 
rodo, kad, pavyzdžiui, esami maršrutai gali užsikimšti. 
Tačiau mane glumina vienas dalykas – ar šiais laikais 
galime sukurti patikimas ir greitas prognozes, jei jūs pati 
žiniasklaidoje pripažinote, kad gyvename VUCA laikais, 
o VUCA, be kita ko, yra neapibrėžtumas ir nepastovumas?

- Šiandien rengdami prognozes susiduriame su 
situacijomis, panašiomis į buvusias praeityje, prieš 
pandemiją. Jau tuo metu įvairiose šalyse stebėjome, 

ar nėra problemų, dėl kurių maršrutai gali užsikimšti. 
Kalbame, pavyzdžiui, apie sniego audras ar streikus, dėl 
kurių siuntos atvykimas gali būti uždelstas.

Mūsų siūlomas sprendimas, t. y. „Control Tower“, yra 
pagrįstas informacijos srautu apie situacijas, kurios 
vyksta tam tikrame maršrute. Visa mūsų įmonė 
ir mūsų valdomos sritys teikia „Control Tower“ 
darbuotojams informaciją, kurią jie analizuoja 
ir perduoda klientams kaip visapusiškos tiekimo grandinės 
priežiūros dalį.

VUCA – Volatility (nepastovumas), Uncertainty 
(neapibrėžtumas), Complexity (sudėtingumas), Ambiguity 

(dviprasmiškumas)
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- Norint prognozuoti tiekimo grandinių veikimą pasauliniu 
mastu, reikia žinoti, kas vyksta praktiškai visame 
pasaulyje, pavyzdžiui, Kinijos uostuose. Kaip renkate 
šią informaciją?

- „Rohlig Suus Logistics“ turi partnerių ir brokerių visame 
pasaulyje – kiekviename uoste, kuriame teikiame paslaugas 
savo klientams. Su šiais žmonėmis palaikome nuolatinį ryšį 
ir jie mus informuoja apie bet kokias situacijas, kurios gali 
turėti įtakos siuntos pristatymui laiku: nuo nereikšmingos 
ir nuspėjamos informacijos, tokios kaip šventės tam tikroje 
šalyje, iki sniego audrų, tokių kaip pernai Vokietijoje, ar 
pirmųjų pranešimų, kad, pavyzdžiui, Šanchajaus uoste 
buvo nustatytas koronaviruso protrūkis.

Visa informacija patenka į skyrių, kuris palaiko nurodytą 
maršrutą. „Control Tower“ darbuotojas yra tarsi eismo 
vadovas (traffic manager), renkantis informaciją ir 
pritaikantis ją konkrečiam klientui. Dėl to, jei klientas 
naudojasi nurodytais maršrutais arba jo siunta tam tikru 
momentu yra juose, jis iš karto gauna informaciją, kuri gali 
turėti įtakos pristatymui. Taip veikdavome ir ankstesniais 
metais, tačiau transporto veiklai tai neturėdavo tokios 
įtakos, kaip šiandien.

- Kiek laiko užtrunka prognozės klientui sudarymas?

Viskas vyksta realiuoju laiku. Kiekvienas „Control Tower“ 
darbuotojas turi tam tikrą klientų grupę, kurie atlieka 
konkrečias užduotis, kylančias iš pasirašytų sutarčių. Mūsų 
ekspertai puikiai pažįsta įmones, kurias prižiūri, mato, 
kurios šalys jiems svarbios, turi prieigą prie sistemų ir kitų 
įrankių, kuriuose matoma kiekvieno transporto būsena 
nuo siuntos paėmimo iki galutinio gavėjo.

Remiantis tuo, atliekama patikra, siekiant nustatyti, kuriame 

tiekimo grandinės paslaugų taške gali atsirasti silpnoji 
grandis. Svarbu tai, kad visą šią informaciją pateikiame savo 
klientams, kad jie galėtų į ją atsižvelgti toliau bendraudami 
su galutiniais gavėjais.

- Sukūrus prognozę, kitas veiksmas yra sukurti alternatyvų 
pristatymo maršrutą. Kaip atrodo jo kūrimo procesas?

- „Control Tower“ nepriima jokių sprendimų prieš tai 
nepasitarus su klientu, nes būtent klientas nustato 
prioritetus, t. y. apibrėžia, kas jam šiuo metu yra svarbiausia. 
Sprendimas dėl pakeitimo niekada nėra vienpusis, 
o grindžiamas bendradarbiavimo principu.

Jei žinome, kad siuntinys negali išvykti iš uosto, o yra 
reikalingas gavėjui, mes galime, pavyzdžiui, paruošti 
alternatyvų oro transportą. Jei nėra taip skubu, galime 
planuoti gabenimą geležinkeliu arba intermodaliniu 
transportu. Viskas priklauso nuo prioriteto lygio ir nuo 
to, kur yra siuntinys.

Be to, pripažinkime, jog koronaviruso protrūkio atveju viskas 
priklauso nuo konkrečioje šalyje taikomų apribojimų. Kartais 
paaiškėja, kad joks operatorius tokiu atveju nesugebės 
suorganizuoti pervežimo. Tada klientui pateikiame tokią 
informaciją, kad jis žinotų, kaip atrodo dabartinė situacija.

- Tačiau suprantu, kad dažniausiai klientas gauna galimo 
sprendimo scenarijų, gal kartais tiesiog spustelėja?

- Tikrai taip.

- Kiek laiko užtrunka nuo alternatyvaus sprendimo 
pateikimo iki jo įgyvendinimo?

- Tai turi įvykti nedelsiant. Reikia greitai priimti sprendimus, 
nes gali būti, jog negalėsime nieko padaryti čia ir dabar. 
Pasirodžius informacijai apie grėsmę, pirmasis „Control 
Tower“ veiksmas yra informuoti klientą apie tai, kas vyksta, 
ir pranešti, jog nedelsdami ieškome alternatyvos. Logistikoje 
neįmanoma greitai sukurti ilgalaikių planų, todėl žinodami 
kliento specifiką, tam tikrus sprendimus jau turime paruošę 
iš anksto.

- „Control Tower“ yra galimybė ar standartas?

- Tai svetainė, kurią padarėme prieinamą savo klientams, 
su kuriais bendradarbiaujame aptarnaudami visą tiekimo 
grandinę. Taip yra todėl, kad galime visiškai tai kontroliuoti 
– visas yra mūsų rankose. 

"Rohlig SUUS Logistics" nuotr.

85



"Rohlig SUUS Logistics" nuotr.

"A
do

be
 S

to
ck

" n
uo

tr.

Tačiau mes neapsiribojame vien tokiais klientais. Paslaugą 
teikiame ir kitiems, tačiau tada tai atrodo kiek kitaip, nes 
tenka bendradarbiauti su skirtingais operatoriais. Tokiu 
atveju negalime taip gerai įvertinti situacijos, nes turime 
rinkti informaciją iš tarpininkų.

Dėl to visada stengiamės savo klientams parodyti, nors 
„case studies“ pavyzdžiu, kokią pridėtinę vertę atneša tai, 
jog visa tiekimo grandinė yra vieno operatoriaus rankose 
– koks tokiu atveju yra visos informacijos patikimumas 
ir jo srautas.

„Control Tower“ atveju klientai palaiko ryšį su vienu 
asmeniu, kuris yra jų globėjas. Jie gauna ataskaitas, turi 
prieigą prie visos „track and trace“ paslaugos, todėl visada 
žino, kokiame įgyvendinimo etape yra jų siunta. Be to, jiems 
nereikia jaudintis, jog turės mums perduoti informaciją, apie, 
pavyzdžiui, siuntos paruošimą registracijai. Šiuos duomenis 
renkame patys, o kliento pusėje yra tik patvirtinimas.

- Tačiau klientas turbūt yra įpareigotas suteikti jums tam 
tikros informacijos?

- Viskas priklauso nuo bendradarbiavimo modelio. 
Pavyzdžiui, jei dirbame pagal Vendor Managed Inventory 
(tiekėjo sandėlio atsargų valdymas – red. past.), susisiekiame 
net su kliento komponentų tiekėjais. (pvz., tokiu atveju, jei 
sandėlyje baigiasi atsargos ir būtina pristatyti kitą prekių 
partiją). Klientas net neprivalo mums to sakyti.

- Kažkada žiniasklaidoje minėjote, kad tai apskritai reiškia, 
kad prekių atsargos yra optimaliu atstumu nuo gamyklos. 
Ką šis „optimalus atstumas“ reiškia praktikoje?

- Tokias prekes stengiamės patalpinti kuo arčiau kliento 
gamyklos. Tai priklauso nuo susitarimų su klientu. Praktikoje 
tai dažniausiai reiškia, kad komponentą galima pristatyti 
į gamybos vietą net per 8 valandas.

- Ar Jūs turite investuoti į tokius sandėlius?

- Taip.

- Kiek sandėlių teko pastatyti būtent šiai paslaugai?

- Neturime jų kurti specialiai, nes paslaugą teikiame, 
pavyzdžiui, esamuose sandėliuose, aptarnaujančiuose 
daugelį įmonių. Ne visada kalbama apie būtinybę saugoti 
15-20 tūkst. padėklų. Kartais klientams tereikia saugoti 
3 tūkst. padėklų – tokiam skaičiui nauja investicija 
nebūtina. Atsižvelgdami į esamų sandėlių panaudojimą, 
projektuojame pristatymus tarp jų ir klientų gamyklų taip, 
kad gamyba vyktų sklandžiai.

- Nepaisant to, paslauga taip pat kartais susijusi su poreikiu 
statyti naujus sandėlius ar sukurti muitinės sandėlius. 
Kiek turite tokio tipo sprendimų, sukurtų specialiai VMI 
paslaugai?

- Klientui esame įvykdę keletą investicijų, tačiau dėl to, jog 
turime savo muitinės agentūras, kiekvienoje iš mūsų vietų 
veikia ir muitinės sandėliai. Savo ruožtu dėl to, jog turime 
vieną aukščiausių AEO sertifikatų (suteikiamas Europos 
Sąjungoje veikiančiai įmonei, vykdančiai muitinės veiklą – 
red. past.), galime operatyviai reaguoti į kliento poreikį ir 
ne vėliau kaip per tris mėnesius kiekvienoje iš turimų vietų 
atidaryti naują sandėlį arba išplėsti esamą. Tokiu atveju tai 
darome regionuose, kuriuose matome didelį susidomėjimą 
šia paslauga. Verslo požiūriu ši investicija mums pasiteisino, 
o klientai buvo patenkinti, kad jiems nebereikėjo apsiriboti 
iš pradžių atidarytu nedideliu muitinės sandėlio plotu.

- Paskutinis klausimas. Kokie klientai dažniausiai naudojasi 
VMI ir jūsų muitinės sandėliais?

- Šiuo metu jų neįmanoma konkrečiai apibūdinti. Situacija 
rinkoje tokia neįprasta, kad šia paslauga susidomėjo įvairių 
pramonės šakų klientai. Tie, kurie niekada nesinaudojo 
šia paslauga, dabar pradeda, nes neturi kito pasirinkimo. 
Praktiškai kiekvienos pramonės šakos įmonės nori laikyti 
bent keletą padėklų muitinės sandėlyje ir sukaupti saugias 
atsargas, todėl net krizės metu jie neturės problemų dėl 
tiekimo grandinių veikimo.

Kalbino: Dorota Zemkovska
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“Green supply chain” (žaliosios tiekimo grandinės) iniciatyva siekiama ne tik 
išsaugoti planetą, bet ir užsidirbti pinigų. Galbūt tokia perspektyva paskatins 
bendroves greičiau imtis sisteminių pokyčių.  

Šiandien visas pasaulis kalba apie darnaus vystymosi 
poreikį, kurio svarbus elementas yra vadinamoji žalioji 
tiekimo grandinė (green supply chain) arba plačiau – žalioji 
logistika (green logistics). Atrodo, kad tvaraus vystymosi 
politika pagaliau nustoja būti sumanus įmonių šūkis, bet 
bus teisinis reikalavimas visai Europos Sąjungai ir su ja 
bendradarbiaujančioms ekonomikoms. 

Tačiau ar gamintojai, logistikos operatoriai ir vežėjai 
suvokia artėjančių pokyčių mastą? Nes dėl to, kad artėja 
„žalioji“ revoliucija, neabejoja nei ekonomistai, nei klimato 
specialistai, nei paprasti logiškai mąstantys vartotojai.  

Visa „žaliosios logistikos“ filosofija apsiriboja ne tik žalingo 
poveikio aplinkai mažinimu, o ypač anglies dvideginio 
išmetimo ribojimu – nors tai yra pagrindiniai tikslai – bet 
ir verslo tikslų siekimu. Svarbiausias tikslas yra mažinti 
logistikos procesų išlaidas, didinti pelną ir tuo pačiu laikytis 

darnaus vystymosi principų. Momentas revoliuciniams 
pokyčiams gali pasirodyti nelabai tinkamas – pandemija ir 
karas Ukrainoje nutraukė arba susilpnino esamas tiekimo 
grandines – tačiau, paradoksalu, kaip tik šie įvykiai paskatino 
Europą suvokti, kad reikia tikrų, o ne fiktyvių pertvarkymų.

ESG taisyklės paveiks 
transportavimą

O kaip tai atrodo, o tiksliau atrodys – konkrečiuose 
veiksmuose? Į tai atkreipia dėmesį Maksimilianas Birle, 
„KRONE“ grupės pardavimų ir techninio aptarnavimo 
vadovas. Ši Vokietijos bendrovė yra didžiausia Europoje ir 
pasaulyje pirmaujanti užuolaidinių, bortinių puspriekabių, 
keičiamų kėbulų ir priekabų šaldytuvu tiekėja. 

Pasak Birle, sisteminių pokyčių raktas yra visuotinis ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance) principų 
įgyvendinimas, kurį Europos Komisija pradėjo jau prieš 
kelis mėnesius. „Netrukus bankai, suteikdami paskolas, 
atsižvelgs ne tik į ekonominius kriterijus, bet ir į darnaus 
vystymosi principų laikymąsi. Nauji kriterijai taip pat 
padidins standartus transporto sektoriuje“, - teigia jis. 

Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas jau susitarė 
dėl naujų taisyklių dėl vadinamosios nefinansinės 
atskaitomybės didelėms įmonėms, kuriose dirba daugiau 
nei 250 asmenų, o apyvarta ne mažesnė nei 40 milijonų 
eurų. Nuo 2024 metų jie turės pranešti ataskaitose apie 

Per ateinantį dešimtmetį 100 didžiausių pasaulio miestų 
mikroautobusų išmetamų kenksmingų junginių kiekis 

didės 30 proc.
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visas aplinkosaugos, socialines ir įmonių valdymo rizikas 
bei galimybes (t.y. laikytis direktoriaus Birle minėtų ESG 
principų). Po ketverių metų pakeitimai apims daugumą 
verslininkų, įskaitant tuos, kurie tiekia bet kokius gaminius 
į ES rinkas. Vienas iš ESG koncepcijos ramsčių yra sustabdyti 
vykstančią natūralios aplinkos degradaciją. 

Elektriniai sunkvežimiai 
kelia abejonių 

Tačiau kai kurios įmonės – nelaukdamos ES ar šalies 
sankcijų – savo iniciatyva pradėjo sekti darnaus vystymosi 
tendenciją. Jau minėtoji „KRONE“ dirba, pavyzdžiui, 
kurdama priekabą, kuri, viena vertus, pasieks geresnę 
aerodinamiką, kita vertus, turės savo elektrinę pavarą su 
prijungtu akumuliatoriumi. Dėl to visas junginis anglies 
dvideginio išmetimą sumažins 40-60 proc. Taip pat visi 
didieji sunkvežimių gamintojai jau montuoja elektra 
varomus vilkikus, nors dideliuose automobilių parkuose 
tai vis dar yra išimtys, nes dar visai neseniai buvo manoma, 
kad ekologiška pavara yra ta, kuri varoma su SND.

Kita vertus, nepaisant dabartinių tendencijų, už tiekimo 
grandines atsakingi generaliniai direktoriai ir vadovai vis dar 
skeptiškai vertina Europos Komisijos siūlomus pakeitimus 
(tiesą sakant, tai jau ne pasiūlymai: ES paketas „Fit for 
55“ numato, kad per 8 metus furgonų ir sunkvežimių 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija sumažės 55 
proc., o 2050 m. ES šalys pasieks klimato neutralumą). 
„Ekologiški sprendimai sunkiajam transportui dar toli 
gražu nebus įgyvendinti. Elektriniai sunkvežimiai vis dar 
bandymų etape, o reali alternatyva, t. y. dujomis varomi 
sunkvežimiai tapo nuostolingi dėl milžiniško dujų kainų 
augimo“, – aiškina Arūnas Strazdas, didžiausios žemės 
ūkio produktų tiekėjos Lietuvoje „Linas Agro“ logistikos 
ir infrastruktūros direktorius.

Ir sunku su juo nesutikti. Greitas perėjimas prie alternatyvių 
energijos šaltinių (baterijų ir vandenilio) sukels didžiulius 
infrastruktūrinius ir finansinius iššūkius visoms Europos 
ekonomikoms. Pavyzdžiui, tūkstančių įkrovimo stotelių 
pastatymo Europos automobilių stovėjimo aikštelėse 
klausimas. Juk jie turi greitai (1-2 val.) pasikrauti 
vilkiko pavaroje esančius akumuliatorius, kad atsirastų 
vietos sekantiems vairuotojams ir kad negaištų laiko 
nereikalingiems sustojimams. Tačiau panašu, kad permainų 
kelias jau nutiestas, o Europos Komisija nuo energetikos 
revoliucijos nesitrauks. 

Pradžiai „paskutinė mylia“ 

Tuo labiau, kad skaičiai stulbina. ES Tarybos duomenimis, 
transportas, įskaitant kelių transportą, mūsų žemyne sukelia 
beveik 25 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 
O vežamų krovinių apimtys nuolat didėja: skaičiuojama, kad 
iki 2050 metų ši vertė išaugs net trigubai, o šimte didžiausių 
pasaulio miestų tik furgonų išskiriamos kenksmingos 
emisijos padidės daugiau nei 30 proc. Todėl atrodo, kad 
ypatingas iššūkis bus vadinamoji paskutinės mylios logistika 
(iš sandėlio pas klientą), kuri dėl spartaus susidomėjimo 
elektronine prekyba generuoja ne tik didžiausias išlaidas, 
bet ir milžinišką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų dalį. 

Pavyzdžiui, Lenkijos logistikos operatorius „No Limit“ puikiai 
tai suvokia ir paskutinės mylios etape pristato svarbiausius 
pakeitimus, dėl kurių sumažėja anglies dvideginio ir kitų 
aplinkai kenksmingų junginių emisija. „Pirmiausia reikėtų 
pagalvoti, kuri tiekimo grandinės dalis turėtų būti nulinės 
emisijos, nes neįmanoma gi visų pakeitimų įvesti iš karto. 
Mes sutelkėme dėmesį į „smart city“ koncepciją, – sako 
Maciejus Rybakas, „No Limit“ pardavimų ir ryšių su klientais 
direktorius.

Nuo 2015 metų įmonė investuoja į ekologiškas transporto 
priemones ir vykdo mažos emisijos pristatymus „IKEA“ 

Manau, kad tikroji alternatyva masiniam sausumos 
transportui dabar yra geležinkeliai. Siaurieji geležinkeliai 
taip pat turėtų aktyviau dalyvauti vietiniame transporte. 
Geležinkeliais šiuo metu mes gabename daugumą savo 
gaminių. Kaip įmonė, įgyvendinanti ir ieškanti sprendimų, 
kaip sumažinti kenksmingų dujų emisiją, visada 
palaikysime geležinkelių plėtrą. 

*Bendrovė yra didžiausia žemės ūkio gaminių tiekėja 
Lietuvoje ir užima šeštą vietą tarp didžiausių Lietuvos 
įmonių. Specializuojasi didmeninėje ir mažmeninėje 
prekyboje. 

Arūnas Strazdas

„Linas Agro“
logistikos ir infrastruktūros direktorius
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klientams. Pavyzdžiui, pirmąjį 2022 m. pusmetį Varšuvoje 
elektromobiliais įvykdė 35 proc. „home delivery“ pristatymų, 
o Poznanėje – 15 proc. Bendrovės valdyba neslepia, kad 
įkvėpimas tolimesniems pokyčiams buvo bendradarbiavimas 
su Švedijos partneriu. 

„Green logistics“ sandėliuose 

Pokyčiai sandėlių sektoriuje, kuris visgi yra tiekimo 
grandinės širdis, taip pat teikia vilčių. Reikšminga yra 
tai, kad, pavyzdžiui, Vakarų Europoje vis sunkiau gauti 
leidimą statyti sandėlį, kuri neatitinka darnaus vystymosi 
reikalavimų ir „žaliosios logistikos“ principų. „Norime, kad 
kiekvienas naujas sandėlis atitiktų ekologinius reikalavimus, 
nors tai įgyvendinti yra gana sunku, nes investuotojai 
nori statyti kuo pigiau. Neseniai Austrijoje nusipirkome 
senus sandėlius, kuriuos norime pakeisti į mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančius sandėlius“, - atskleidžia 
Evaldas Rabenas, „Raben Group“ valdybos prezidentas.
„Raben Group“ nėra vienintelė, kuri taiko tokią politiką: 
Europoje beveik trečdalis sandėlių jau turi vadinamąjį kelių 
kriterijų sertifikavimą, kuriame atsižvelgiama į darnaus 
vystymosi principus. Rinkos spaudimas ir vis griežtėjantys 
aplinkos apsaugos reglamentai lemia tai, kad potencialūs 
nuomininkai nenori nuomotis ploto, kuriam nebuvo 
suteikti, pavyzdžiui, BREEAM ar LEED sertifikatai. Apie 
„žaliųjų“ sprendimų poreikį jau praneša patys nuomininkai 
ar finansų institucijos. ES reglamentai taip pat skatina 
investuoti į ekologiškus pramonės objektus. Iššūkiai – 
anglies pėdsako mažinimas, elektros energijos suvartojimo 
mažinimas, efektyvus vandens naudojimas ir racionalus 
išteklių valdymas.

Kas iš tikrųjų yra „žaliosios logistikos“ sprendimai didelės 
apimties sandėlių atveju? Dažniausiai tai yra fotovoltinių 
plokščių ir šilumos siurblių montavimas, efektyvus vandens 
suvartojimas, apgalvotas atsargų valdymas, bet ir užsakymų 
surinkimo proceso optimizavimas bei kuo didesnis sandėlio 
procesų automatizavimas. Platesniame kontekste – tai 
taip pat apima sandėlių išdėstymą arti galutinių gavėjų, 
siekiant sutrumpinti prekių transportavimą ir taip sumažinti 
žalingą transporto poveikį gamtinei aplinkai. Šių veiksmų 
- daugiau ar mažiau sudėtingų - gali būti daug daugiau. 

Gaisro gesinimas kibiru 

Tačiau kai kurie minėti veiksmai negalimi be pažangaus 
tiekimo grandinės skaitmeninimo proceso. O Europoje 
su tuo būna įvairiai, ypač planuojant pristatymus 
ir transportą. Eurostato duomenimis, apie 70 proc. 
Europos didelių įmonių naudojasi, pavyzdžiui, debesijos 
sprendimais, tačiau skaitmeninimo lygis mažose ir 
vidutinėse įmonėse siekia tik 40 proc. Nepaisant to, 
kad net ir po sekančių pandemijos bangų vis daugiau 
gamintojų, platintojų ir vežėjų deklaravo technologinių 
procesų įgyvendinimą – praktiškai tai dažnai baigdavosi 
deklaracijomis. 

Šį mechanizmą paaiškina Pavelas Ziaja, skaitmeninius 
logistikos sprendimus diegiančios organizacijos 
„CargoON“ produktų vadovas. „Gamintojai dažnai 
aiškina, kad nespėja diegti naujų sprendimų, nes yra 
per daug užsiėmę gesinant esamus gaisrus. Tai tiesa, 
logistikos vadybininkams netrūksta iššūkių: transporto 
priemonių prieinamumo problemos, ilgesnis 
transportavimo laikas, vairuotojų trūkumas ir pan.“, - sako 
ekspertas.

Ekspertas tvirtina, kad toks mąstymas niekur neveda: 
čia puikiai tinka palyginimai su gaisru. Naujų sprendimų 
atsisakymas atrodo lyg bandymas užgesinti didelį gaisrą 
mažu kibiru. Kuo didesnis gaisras, tuo greičiau reikia 
bėgioti su šiuo kibiru. O gi galima investuoti į automatinius 
purkštuvus, t.y. tobulinti logistikos procesus įmonėje. 
Jau vien tam, kad greičiau reaguoti į krizines situacijas“.

Tai apsimoka

Apie tai, kad logistikos procesų skaitmeninimas turi įtakos 
didesniam tiekimo grandinės efektyvumui, įgalina galimybę 
įgyvendinti darnaus vystymosi politiką, o kartu leidžia 
užsidirbti, įsitikinęs ir „KRONE“ direktorius Maximilian 
Birle. „Jei iš Berlyno į Amsterdamą siunčiame puspriekabę 
ir išnaudojame tik septyniasdešimt procentų jos talpos, 
o skaitmeninimo dėka pakeliui galime pakrauti dar 
4 padėklus, papildomai uždirbame 400 eurų. Ir visa tai 

2030 m.ES „Fit for 55“ paketas numato, kad per 8 metus 
mikroautobusų ir sunkvežimių išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis sumažės 55 proc.
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dėka skaitmeninės programinės įrangos, kuri stebi krovinių 
erdvės išnaudojimą“, – aiškina Birle. 

„Žalioji logistika“ reiškia ne tik brangias investicijas planetai 
gelbėti, bet praktiškai virsta ir konkrečiais finansiniais 
rezultatais. Arba jau dabar, arba per ateinančius kelerius 
metus. 

Autorius: Marekas Šimanskis
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Žalioji transformacija 
ir kuro taupymas. 
Naujausi sunkiasvoriai 
veš krovinius taupiai ir 
ekologiškai

IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) Transportation – didžiausia komercinių 
transporto priemonių, autobusų, transporto ir logistikos paroda Europoje. Šiais 
metais renginys vyko rugsėjo 20-25 dienomis Hanoveryje. Trans.INFO komanda 
dalyvavo parodoje ir turėjo galimybę savo akimis pamatyti visas sunkvežimių 
gamintojų siūlomas naujienas.

Parodoje dalyvavo daugiau kaip 1400 dalyvių, o šių metų 
tema buvo klimatui neutrali visos transporto pramonės 
technologinė transformacija. Mūsų žurnalistai surinko 
informaciją apie įdomiausias premjeras, vykusias Žemutinės 
Saksonijos sostinėje.

DAF – geriausias 2023 
m. sunkvežimis

Pirmiausia verta paminėti, kad šiais metais geriausio 
sunkvežimių konkursą laimėjo DAF XD vilkikas. „Truck of 
the Year 2023” konkurse buvo nominuoti trys sunkiasvoriai: 
visiškai naujas DAF XD, „Mercedes Actros“ su trečios 
kartos 12,8 l OM 471 varikliu ir „Scania“ su naująja „Super 
Drive“ varymo sistema. Savo ruožtu „Inovatyvaus 2023 
metų sunkvežimio“ titulas buvo suteiktas „Mercedes-Benz 
eActros Long Haul“ vilkikui.

DAF XD jau keletą mėnesių kėlė didelį susidomėjimą. 
Pirmiausia į akis krenta dešinėje kabinos pusėje esančios 
stiklinės durys, pro kurias geriau matosi erdvė, kurioje šalia 
sunkvežimio gali atsirasti kiti eismo dalyviai, pavyzdžiui, 

pėstieji ir dviratininkai. Be to, vilkike nebėra tradicinių 
šoninių veidrodėlių – juos pakeitė kamerų sistema, 
perduodanti vaizdą į specialius ekranus, esančius kabinos 
kairėje.
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Naujasis XD modelis sukurtas, atsižvelgiant į kitas olandų 
įmonės transporto priemonės, tokias kaip XF ir XG. 
Pristatyto sunkiasvorio naujovė – didesni nei ankstesniuose 
modeliuose priekiniai ir šoniniai kabinos langai. Geresnį 
matomumą vairuotojui užtikrina sėdynės pažeminimas 
17 centimetrų, taip pat ir „DAFCorner View“ ir „DAF 
Digital Camera“ sistemos. DAF gamina modelį su įprastine, 
hibridine, elektrine ir vandenilio pavaromis.

Visiškai elektrinis Daimler Truck

Visiškai elektrinį tolimųjų reisų „eActros Long Haul“ 
sunkvežimį pristatė taip pat „Daimler Truck“ gamintojas. 
Vilkikas gali nuvažiuoti iki 500 kilometrų. Pagrindiniai 
transporto priemonės techniniai duomenys yra tokie: 
baterijų talpa – 600 kWh, galinių ratų pavara su galinėje 
ašyje esančiais dviem varikliais, kurie tiekia daugiau 
nei 600 kW didžiausią galią ir 400 kW nepertraukiamą 
galią, LFP akumuliatoriai, kurių tarnavimo laikas yra 1,2 
milijono kilometrų. Dėl dviejų galinėje ašyje esančių variklių 
„eActros“ maksimali galia viršija 815 AG, t. y. maždaug 
200 AG daugiau nei galingiausio dyzelinio „Actros“ atveju. 
„eActros“ yra šiek tiek ilgesnis nei jo atitikmuo su vidaus 
degimo varikliu, o važiuoklės bazė yra 30 centimetrų 
ilgesnė.

Labai svarbus yra įkrovimo laikas – vos per 45 minutes 
akumuliatorius įkraunamas nuo 20 iki 80 procentų, dėl 
to sunkvežimio vairuotojas pertrauką darbo metu galėtų 
derinti su pertrauka įkrovimui. Remiantis gamintojo 
pranešimais, prasidėjus sunkvežimių gamybai 2024 metais 
„eActros“ turėtų krautis dar greičiau - megavatų įkrovimas 
(Megawatt Charging) ir įkrovimo laikas bus trumpesnis, 
nei 30 minučių.

„Scania” siūlo dar daugiau 
elektrinių vilkikų

Švedijos gamintojas šiais metais pristatė keletą įdomių 
sunkiasvorių. Biodujomis varomas  „Scania R45“ vilkikas 
skirtas vietiniam (regioniniam) krovinių gabenimui. Su 
juo įmanoma sudaryti 64 tonų sąstatą. Pristatyto 4×2 
vilkiko su šešiais akumuliatoriais rida yra apie 350 km. 
Naujoji transporto priemonė rinkoje turėtų pasirodyti 
jau kitais metais.

„Scania“ taip pat pristatė naują elektros variklį, kuris leis 
su 40 tonų sveriančia priekaba važiuoti 4,5 val. 80 km/
val. greičiu. Be to, visiškai įkrauti akumuliatorių prireiks 
vos 45 minučių.
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„F-Line” – pirmasis elektrinis 
“Ford”sunkvežimis

„Ford Trucks“ parodoje pristatė elektrinio sunkvežimio 
prototipą, kurio gamyba prasidės 2024 m. Turkijoje. Kol 
kas prototipą testuoja vieno Turkijos miesto savivaldybės 
tarnybos.

Hanoveryje pristatytas „Ford F-Line“ turi iki 390 kW galios 
variklį, jo rida yra apie 300 km. Transporto priemonėje 
įrengta 392 kW galios baterija. Įkrovimo laikas nuo 20 
iki 80 proc. galia yra 75 minutės.

„Quantron“ didžiausios 
ridos sunkvežimiai

Augsburge įsikūrusi įmonė „Quantron“ IAA parodoje 
pristatė tris vandenilines ir elektrines transporto priemones: 
„QLI FCEV” lengvąjį sunkvežimį, nuvažiuojantį iki 500 
kilometrų, „QHM BEV Truck“ sunkvežimį, kuris buvo 
gaminamas remiantis naujai sukurta visiškai elektrine 
platforma, ir „QHM FCEV Heavy“ – tolimųjų reisų vilkiką, 
kurio rida siekia iki 1500 km.

Pristatymo metu buvo palygintos dyzelinio „Quantron 
FCEV“ naudojimo bendros sąnaudos vienam kilometrui. 
„Quantron“ sunkvežimiai išsiskiria savo neįprasta 
konstrukcija – vandenilio bakai ir akumuliatoriai yra visiškai 
integruoti į platformą (kitų gamintojų transporto priemonių 
atveju jie matomi ant važiuoklės).

ES rinkai skirtas „Nikola” 
sunkiasvoris

Hanoveryje debiutavo dar vienas sunkvežimis su 
alternatyvia varymo sistema - „Nikola“ ir „IVECO“ grupės 
„Nikola Tre Fuel Cell Electric Vehicle“ (FCEV) vilkikas. 
Vandenilinis „Nikola Tre FCEV“ variantas gali nuvažiuoti 
iki 800 kilometrų. Techninė sunkvežimio specifikacija: 
važiuoklės bazė 4021 mm, devynios baterijos, kurių bendra 
talpa iki 738 kWh, rida iki 530 km, įkrovimo laikas iki 80 
proc. su 350 kW baterija – apie 100 min.

Europoje „Tre FCEV“ nuo Ulmo surinkimo linijos turėtų 
nuriedėti pirmoje 2024 m. pusėje. Įmonė oficialiai paskelbė, 
kad Europoje pradeda rinkti „Nikola TreBEV Artic 4x2“ 
modelio užsakymus.
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„IVECO“ automobiliai su 
alternatyvia varymo sistema

IAA Hanoveryje „IVECO“ pristatė Europos rinkai 
skirtą nulinės emisijos elektrinio „eDaily“ dviejų ašių 
akumuliatorinio sunkvežimio „Nikola Tre Battery-Electric 
Vehicle“ (BEV) 4x2 versiją. Komercinių transporto priemonių 
gamintojas teigia, kad jo naujovės alternatyvių varymo 
sistemų srityje leis transporto sektoriui pasiekti nulinę 
emisiją. Sunkvežimyje naudojami moduliniai traukos 
akumuliatoriai, kurių talpa siekia nuo 37 iki 111 kWh.

„IVECO” taip pat į Hanoverį atvežė „IVECO S-WAY Fuel 
Hero” – 490 AG galios Cursor 13 varikliu varomą transporto 
priemonę, kurioje buvo sumažintas variklio sūkių skaičius, 
leidžiantis naudoti efektyvesnį ašių santykį. IAA lankytojai 
taip pat galėjo pamatyti tris specialias transporto priemones 
– „Turbo Star IVECO S-WAY”, „Tigrotto” ir „Leoncino”.

„Volkswagen ID. Buzz” – 2023 
metų mikroautobusas

Hanoveryje turėjome galimybę pamatyti ne tik 
sunkiasvorius, bet ir kitas transporto priemones. Tarp jų 
– naująją „Volkswagen” elektrinį „ID. Buzz” mikroautobusą. 
Tai klasikinis šeštojo dešimtmečio VW T1 (populiarus 
„Bullik“). Jo reinkarnacija yra 4,7 m ilgio ir turi 204 AG 

elektros variklį. Be to, transporto priemonė turi 77 kWh 
bateriją, kuri nuvažiuoja iki 424 km. Pakrovimo erdvės 
talpa – 3,9 m3. Didžiausia transporto priemonės keliamoji 
galia – 719 kg. IAA renginyje elektrinis „Volkswagen ID. 
Buzz“ gavo prestižinį „Van of the Year 2023“ apdovanojimą.

„Renault” elektrinis „Trafic” 
gabens daugiau krovinių

Prancūzų gamintojas „Renault“ parodoje pristatė elektrinę 
savo mikroautobuso „Trafic“ versiją. Jis gali nuvažiuoti iki 
240 km. Jame įrengta 52 kWh baterija, varanti 90 kW 
(122 AG) variklį.

Mikroautobusas yra dviejų dydžių – 5,08 ir 5,48 m ilgio 
bei 1,96 ir 2,498 m aukščio. Šių transporto priemonių 
krovinių erdvė yra atitinkamai 5,8 ir 8,9 m3. Elektrinis 
„Trafic“ gali gabenti iki 1,1 t sveriančius krovinius. Taip 
pat gali vilkti iki 750 kg apkrovos priekabas.

Amerikiečiai taip pat pradėjo 
gaminti elektromobilius

Amerikos automobilių pramonė iš Detroito asocijuojasi su 
automobiliais, kurie sunaudoja milžiniškus degalų kiekius. 
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Tačiau padėtis po truputį pradeda keistis. Hanoveryje 
vykstančioje transporto parodoje „General Motors" 
dukterinė įmonė pademonstravo elektrinį komercinį 
furgoną.

„Brightdrop Zevo" skirtas paskutinės mylios tiekėjams. 
Transporto priemonės keliamoji galia siekia maždaug 770 
kg. Automobilyje sumontuotas 300 AG variklis. Didžiausias 
įkrautos transporto priemonės nuvažiuojamas atstumas - 
250 mylių (apie 400 km). Automobilis turi greito įkrovimo 
funkciją, kuri leidžia nuvažiuoti 160 mylių (apie 250 km) 
per vieną valandą pakrautu automobiliu.

Dar daugiau naujienų

IAA parodoje „Volvo Trucks” pristatė visiškai naują, 
elektrinę galinę ašį. Šis sprendimas reiškia dar didesnę 
„Volvo” elektrinių sunkvežimių ridą. Ašis leidžia įmontuoti 
sunkvežimyje dar daugiau akumuliatorių, integruojant 
elektros variklius ir pavarų dėžę į galinę ašį. Daugiau 
akumuliatorių reiškia didesnį atstumą, o tai leidžia siųsti 
elektrinius sunkvežimius į tolimus reisus. „Volvo“ paskelbė, 
kad sunkvežimių su nauja elektrine ašimi gamyba pradės 
po kelerių metų.

Įdomų sprendimą taip pat parodė Nyderlandų įmonė 
„Imbema”, kuri specializuojasi saugumo sprendimuose 
transporto sektoriui. Bendrovė parodė naują priekabos 
durų užraktą, kuris valdomas išmaniuoju telefonu. „SBS 
Fox”, anot įmonės, yra revoliucinis užraktas, kuris pašalino 
visus mechaninių spynų trūkumus. Jis veikia be rakto ir 
baterijos. Atrakinimas atliekamas naudojant NFC (Near 
Field Communication). Tai yra ta pati technologija, kurią 
išmanusis telefonas naudoja bekontakčiams mokėjimams 
parduotuvėje. Programėlę galima valdyti nuotoliniu būdu. 
Sprendimas turi dar vieną privalumą – „slam-lock” funkciją. 
Kai vairuotojas uždaro duris, „Fox" iš karto užsidaro, 
o priekaba yra užrakinama automatiškai.

Naujos padangos

IAA parodoje „Goodyear” pristatė sunkvežimio padangos 
prototipą, kurį sudaro 63 proc. atsinaujinančių medžiagų. 
Tarp 20 padangos sudedamųjų dalių yra silicio dioksidas 
iš ryžių lukštų pelenų, keturių rūšių suodžiai (iš metano, 
anglies dioksido, augalinio ir pirolizės aliejaus, gauto iš 
nebenaudojamų padangų), techninis poliesteris (iš perdirbtų 
plastikinių butelių) ir rapsų aliejus.

Pasak bendrovės, iš ryžių lukštų gautas silicio dioksidas 
pagerina sukibimą ir sumažina degalų sąnaudas, techninis 
poliesteris pagerina protektoriaus gilinimo savybes, 
o keturių rūšių suodžiai pailgina protektoriaus tarnavimo 
laiką. Šiai aplinkai nekenksmingai padangai suteikta 
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„A” kategorija, o tai reiškia, kad jos degalų naudojimo 
efektyvumas yra toks pat, kaip ir efektyviausių „Goodyear” 
gaminamų sunkvežimių padangų.

Padangų gamintojui „Prometeon” („Pirelli”) 
bendradarbiaujant su ratų gamintoju „Accuride Wheels" 
buvo sukurta naujoviška komercinėms transporto 
priemonėms skirta padanga. Naujo dydžio padangos 
(325/90 R24.5) užtikrina didesnę keliamąją galią. Tai 
alternatyva 325/95 R24 ir 12.00 R24 dydžių padangoms.
„Prometeon” teigimu, šio dydžio padangos pasižymi didesne 
apkrova – iki 5 tonų vienai padangai, kas užtikrina platesnį 
taikymo spektrą. Be to, IAA pristatytos padangos yra 
tvirtesnės ir ilgaamžiškesnės, pasižymi didesne rida ir 
mažesniu pasipriešinimu riedėjimui. Jos taip pat visiškai 
suderinamos su padangų slėgio stebėjimo jutikliais (TPMS), 
kurie ateityje taps standartine įranga.

Autorius: Artūras Lysionok
Bendradarbiavimas: Michalas Pakulnevičius
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Puspriekabių hitai ir naujovės, arba kaip 
gamintojai stengiasi padėti vežėjams 
sumažinti išlaidas

Puspriekabės yra galingas komercinių transporto priemonių rinkos sektorius. 
Dešimt pirmaujančių pasaulio gamintojų pagamina daugiau nei pusę milijono 
puspriekabių per metus. Garsių tiekėjų gaminamos tam tikros rūšies transporto 
priemonės yra gana panašios viena į kitą, o konkurenciją skatina technologijų 
pažanga. Ypatingai vertinami yra visi sprendimai, didinantys funkcionalumą, 
mažinantys eksploatacijos išlaidas, taip pat leidžiantys stebėti vežimus.

Praktika rodo, kad puspriekabių modernumas bei 
jose naudojamos detalės, turinčios įtakos, pavyzdžiui, 
eksploatavimo efektyvumui ir komfortui, tampa vienu 
iš pagrindinių veiksnių, lemiančių tam tikro prekės 
ženklo modelio pasirinkimą. Technologijos gali palaikyti 
konkurencingumą, ypač tolimųjų reisų transporte, kuris 
sudaro daugiau nei pusę viso transporto sektoriaus. 
Pateikiame mūsų subjektyvų įdomių sprendimų, naudojamų 
puspriekabių sektoriuje, sąrašą. Tai yra sprendimai, kurie 
dienos šviesą išvydo neseniai arba jau greitai pasirodys 
prekyboje.

Specialios stebėjimo sąlygos

Vežant jautrius gaminius svarbu tiksliai stebėti temperatūrą, 
drėgmę ir šviesą visą kelią nuo gamintojo iki vartotojo. 
Duomenų perdavimas realiuoju laiku sukėlė revoliuciją 
tokio tipo sprendimuose. Gamyklinę telematikos sistemą, 
suteikiančią nuolatinę prieigą per internetą prie duomenų 
apie vežamo krovinio padėtį, būklę ar temperatūrą, siūlo, 
pvz., „Krone“.

Nuo praėjusių metų lapkričio visuose „Cool Liner“ serijos 
transporto priemonėse su šaldytuvais standartiškai 
montuojama „Krone Telematics“. Atitinkamus temperatūros 
sertifikatus galima siųsti tiesiai iš portalo „Telematics“ 
PDF formatu el. pašto adresu arba faksu, kol krovinys 
pasiekia klientą (vairuotojui nereikia laukti, dokumentas 
gali būti patikrintas anksčiau). Kartu su „Krone Telematics“ 
sprendimais bake esantis talpinis jutiklis leidžia lengviau 
kontroliuoti degalų lygį transporto priemonėje.

Papildomą gabenamų krovinių apsaugą užtikrina 
„Telematics Door Protect“ funkcija (rakina duris, stebi jų 
būklę ir saugumo būklę). Sistema taip pat integruoja visą 
dokumentacijos valdymą su „Wi-Fi“ tinklu. Tiek dispečeris, 
tiek vairuotojas gali prisijungti prie „Krone Telematics Box“ 
per „Wi-Fi“ ir nuskaityti reikiamus duomenis.

Papildomas elementas yra „Smart Scan“ jutiklių sistema, 
kuri per kamerą leidžia pažvelgti į krovinio vežimo erdvę. 
Dispečeris gali stebėti puspriekabę realiu laiku, turėdamas 
krovinių skyriaus užimtos erdvės vaizdą. Specialistai taip pat 
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primena, kad vidutiniškai apie 5 proc. išlaidų, susijusių su 
parko priežiūra, sudaro padangų įsigijimo ir eksploatavimo 
išlaidos, o 95 proc. padangų defektų – netinkamo slėgio 
ar temperatūros pasekmė. 2021 m. pabaigoje pristatytą 
integruotą „WebfleetTPMS“ padangų slėgio stebėjimo 
sistemą kartu sukūrė „Webfleet Solutions“ ir „Bridgestone“. 
Ji stebi ne tik vilkikų, bet ir puspriekabių padangų būklę. 
„Webfleet TPMS“ naudoja jutiklius (esančius šalia ventilių), 
kurie visą parą stebi padangų slėgį ir jų temperatūrą. 
Ši informacija siunčiama į telematikos platformą ir 
analizuojama. Jei randamas neatitikimas, sistema realiu 
laiku įspėja transporto parko vadovą biure ir/ar vairuotoją 
kabinoje. Šie pranešimai (suveikiantys aptikus neteisingą 
slėgį arba temperatūrą) yra pažymėti spalvomis, siekiant 
atspindėti problemos rimtumą ir padėti vartotojams 
nustatyti tinkamą veiksmų eigą. Integravimas su telematika 
leidžia vykdyti prognozuojamą padangų valdymą, remiantis 
duomenimis, padeda numatyti, kas nutiks, o vairuotojas 
gauna nurodymus, kaip elgtis tam tikroje situacijoje.

Galima prižiūrėti bet kokį puspriekabių/padangų skaičių, 
o informacija pateikiama realiu laiku. Dariušas Terleckis, 
„Poland & EE“ pardavimų direktorius „Webfleet Solutions“ 
įmonėje, nurodo tris pagrindinius naujojo sprendimo 
naudojimo pranašumus. Tai – saugumas (nepakankamai 
pripūstos arba per stipriai pripūstos padangos – nuostoliai ir 
rizika), transporto išlaidų mažinimas (optimaliai veikiančios 
padangos reiškia geresnes degalų sąnaudas, o tai savo 
ruožtu turi įtakos transportavimo išlaidoms), taip pat 
aplinkos apsauga (mažesnis degimas reiškia mažesnę 
kenksmingų medžiagų emisiją).

Praktiški priedai – 
temperatūros sargai

Puspriekabės šaldymo agregatas su trimis nepriklausomais 
aušinimo moduliais yra „Krone“ ir „Liebherr“ kūrėjų idėja. 
„Celsineo“ sudaro trys identiški „plug-and-play“ aušinimo 
moduliai, kiekviename jų yra atskira, hermetiškai uždaryta 
aušinimo grandinė su vos keliais komponentais.

Skirtingai nuo konvencionalių puspriekabių agregatų 
(turinčių centrinę aušinimo grandinę), trims „Celsineo“ 
moduliams reikia mažiau šaltnešio. Tačiau svarbiausia yra 
tai, jog vienam iš jų sugedus, kiti du perimtų aušinimą ir 
galėtų palaikyti nustatytą temperatūrą puspriekabėje. 

Šaldymo grandinės nutrūkimo rizika iš esmės pašalinama, 
o tai, atsižvelgiant į dabartinius, pvz., mėsos ir vaistų, 
gabenimo standartus, yra esminis dalykas. „Celsineo“ 
aušinimo moduliai gali būti valdomi individualiai, o tai 
garantuoja tikslų valdymą esant pilnai ir dalinei apkrovai. 
Neseniai „Cool Liner“ iš „Celsineo“ pateko, pvz., į „KTN 
Grossmann“.

„Mane įtikino ši nauja „Celsineo“ aušinimo koncepcija ir 
matau daug privalumų mūsų logistikai ir mūsų klientams“, 
– sako Tobias Grossmann, „KTN“ generalinis direktorius.
Praėjusių metų viduryje temperatūros kontrolės sprendimų 
transporte tiekėjas „Thermo King“ pristatė šaldymo agregatą 
„Advancer“. Puspriekabėms skirta serija yra A-360, A-400 
ir A-500. „Advancer“ įrenginio konstrukcija paremta nuo 
variklio nepriklausomu, visiškai reguliuojamu oro srautu. Tai 
yra elementas, turintis įtakos naudojimo ekonomiškumui. 
„Advancer“ ekrane pateikia duomenis apie degalų sąnaudas. 
Šią informaciją taip pat galima rasti „TrackKing“ portale.
Gamintojas skelbia apie serijos kūrimą su naujais 
technologiniais sprendimais ir paruošia savo įrenginį, 
kad agregatui maitinti būtų naudojama puspriekabės 
ašies pavara (projektas vykdomas bendradarbiaujant su 
BPW). Generatoriai generuoja energiją tik stabdant ir 
riedant junginiui ir saugoja ją akumuliatoriuose (jų talpa 
priklauso nuo panaudotos puspriekabės profilio). „Thermo 
King“ pabrėžia, kad jų privalumas yra galimybė itin greitai 
sumažinti temperatūrą (apie 40 proc. greičiau nei esamų 
agregatų atveju). 48 voltų maitinimo šaltinis yra sistema, 
žinoma iš hibridinių automobilių. Darbui reikalingų dalių 
skaičius, lyginant su iki šiol naudotais agregatais, sumažėjo 
daugiau nei trečdaliu. Taip pat sumažintas šaltnešio 
sujungimų skaičius, kas, gamintojo teigimu, reiškia 60 
proc. mažiau galimų gedimų ir 30 proc. greitesnį techninį 
aptarnavimą. Šis, paskutinis veiksmas bus atliekamas kas 
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3 tūkst. valandų. Viršutinė agregato dalis gali būti 
papildomai padengta fotovoltinėmis plokštėmis, jog 
akumuliatorius nebūtų taip apkrautas.

Papildomas maitinimas iš ašies

Temperatūros režimo palaikymas yra vienas dalykas, o kitas 
– galimybė pasiekti šį efektą kuo mažesnėmis sąnaudomis. 
Manoma, kad palankios tam yra puspriekabės, kuriose 
naudojamos sistemos, generuojančios srovę iš ašies.

Pavyzdžiu gali būti „Schmitz Cargobull S.KOe Cool 
Smart“ puspriekabė: sunkvežimis šaldytuvas su elektros 
generatoriumi ir ašimi su generatoriumi, kurios bandymai 
jau buvo pradėti. „TIP“ nuomos įmonės atstovai, logistikos 
paslaugų teikėjas „Cornelissen“ ir mažmeninės prekybos 
tinklas „Albert Heijn“ nori išbandyti ją pristatant prekes 
į prekybos centrus tyliai ir be taršos. Puspriekabės agregatas 
(S.CUe) naudojamas krovinio vėsinimui arba šildymui be 
emisijų (galia siekia 9100 W).

„Šią transporto priemonę pasirinkome todėl, kad 
didžioji dalis mūsų transporto yra miesto centro eisme. 
Aptarnaujame maršrutus tarp skirtingų paskirstymo centrų. 
Daugelio Nyderlandų miestų centruose paskirstymo 
transportui būdingos nulinės emisijos zonos. Visiškai 
elektrinis šaldymo dėžės sprendimas „S.KOe“ leidžia 
be jokių problemų tęsti važiavimą miestų centruose su 
elektriniu šaldytuvu, kartu su nulinės emisijos vilkiku“, – 
aiškina Peteris Leegstratenas, transport manager expertise 
„Albert Heijn“ įmonėje.

„S.KOe“ turi elektrifikuotą ašį, kuri atgauna energiją 
stabdymo proceso metu. Transporto priemonė įkrauna 
akumuliatorių važiuodama, todėl šis veiksmas paskirstymo 
centre gali būti visiškai praleistas arba bent jau gerokai 
sutrumpintas. Taip sutrumpėja ir šaldytuvo eksploatavimo 
pertraukos. Puspriekabėje buvo standartiškai integruota 
„TrailerConnect“ telematika. Ji gali būti naudojama stebėti 
akumuliatoriaus įkrovos būseną, likusį įkrovimo laiką, taip 
pat informuoti apie atstumą, kurį galima nuvažiuoti.

Kitas puspriekabių gamintojas parodė puspriekabę-
šaldytuvą su ašimi, kuri generuoja elektrą. „Kögel Cool 
PurFerro“ turi „SAF-Holland“ prekės ženklo ašį, pavadintą 
„TRAKr“. Rekuperacinė sistema generuoja elektrą stabdant 
ar riedant (panašiai kaip automobiliai). Tokiu būdu pagaminta 
energija patenka į akumuliatorių, esantį po važiuokle, taip 
maitindama šaldymo agregatą. Dėl šios priežasties žemą 
temperatūrą galima pasiekti praktiškai neskleidžiant garso, 
o kartu ir neišskiriant šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
„Kögel“ pabrėžia, kad agregatas gali veikti ir naktį sustojimo 
metu, nesukeldamas įkyraus triukšmo.

Pati „Kögel Cool PurFerro“ yra puspriekabė su aliuminio 
grindų konstrukcija, kuri sumažina pakrovimo ir iškrovimo 
metu keliamą triukšmą. Sumažėjus triukšmo sklaidai, 
pristatymus galima vykdyti, pvz., naktį. „Kögel Cool 
PurFerro“ puspriekabės dėžės korpusas sudarytas iš 
izoliacinių putų, o plieninių plokščių apvalkalas iš išorės 
padengtas kieta PVC plėvele. Sienos yra 45 arba 60 mm, 
stogas 85 mm, grindys 125 mm storio.

Gana ypatingu įvykiu gali būti dar vieno produkto 
pristatymas. Tai neseniai užmegztos „Trailer Dynamics“ 
ir „Krone“ partnerystės rezultatas, kuriant elektrifikuotą 
transporto priemonę „eMega Liner“. Puspriekabės 
prototipas „eMega Liner“, kuris buvo parodytas „Krone 
Executive Logistics Summit“ Lingene, per pirmuosius 
bandomuosius važiavimus sumažino dyzelino ir anglies 
dvideginio emisiją daugiau nei 20 procentų.

Sprendimo esmė – integruota elektrinė pavarų dėžė, 
kurią galima prijungti prie bet kurios konvencionalios 
puspriekabės „plug and play“ principu. Pagrindinis šios 
technologijos elementas yra e-ašis, kuri varo puspriekabę 
ir atgauna stabdymo energiją. „eTrailer“ akumuliatoriaus 
energijos pakanka mažiausiai 500 km. Jei įkrovimo 
infrastruktūros suplanuotame maršrute nepakanka, 
susidariusią spragą galima užpildyti naudojant borto 
įkroviklį.
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„Trailer Dynamics“ taip pat yra išmani valdymo programinė 
įranga, atsakinga už optimalų akumuliatoriaus elektros 
energijos panaudojimą viso maršruto metu.

„Tikimės, kad „eTrailer“ gali būti jungiamas su bet kokio tipo 
puspriekabe, nepriklausomai nuo gamintojo, todėl tokio 
tipo sprendimu galima aprūpinti kelis milijonus puspriekabių 
iš Europos automobilių parkų. Mūsų technologija leidžia 
atlikti visiškai elektrifikuotą transportą didesniais nei 500 
km atstumais“ - aiškina Michaelas W. Nimtschas, „Trailer 
Dynamics“ įkūrėjas ir vykdantysis direktorius.

Aukštai vertinamas universalumas

Vieni vežėjai ieško universalių puspriekabių, galinčių vežti 
įvairaus tipo krovinius, kitiems svarbiausia yra tai, jog 
transporto priemonė būtų specializuota. Ir vienu, ir kitu 
atveju rinkoje yra daugybė technologinių naujovių.

„Schmitz Cargobull“ turi „EcoGeneration“ puspriekabę 
„EcoFLEX“ versijoje. Jos būdingą formą lemia sulankstoma 
galinė dalis. Ją galima pakelti, jei puspriekabę būtina pakrauti 
iki pat stogo. Visiškai ištraukus, jo bendras aukštis priekyje 
ir gale yra vienodas (4 m). Jei ne, transporto priemonės 
gale lubos lieka nuleistos, o tai pagerina aerodinamines 
savybes važiavimo metu. To rezultatas – ryškiai matomas 
degalų taupymas, siekiantis iki 5 proc.

Stogas pakeliamas rankiniu būdu hidropneumatiniu 
siurbliu, o aukštis reguliuojamas atramomis, todėl nereikia 
papildomų įrankių. Reguliuoti gali vienas žmogus ir visas 
procesas užtrunka apie 10 min., įskaitant tento perkėlimą 
ir pritaikymą naujam aukščiui. Gamintojas pabrėžia, 
kad „EcoGeneration“ puspriekabė „EcoFLEX“ versijoje 
ypač tinka generaliniams kroviniams ir gėrimams vežti. 
Priklausomai nuo konkrečios transportavimo užduoties, 
„Eco“ kėbulas gali būti komplektuojamas su standartiniu 
tentu arba „Power Curtain“ (nereikia lentjuosčių).

Konstrukcinė naujovė taip pat yra ilga, lengva 
„Schwarzmüller“ prekės ženklo puspriekabė. Optimizuota 
konstrukcija leidžia sutaupyti toną (puspriekabės svoris 5,3 
t). Ji yra pagrįsta suvirintu rėmu. Buvo pailgintas atstumas 
tarp ašių, jos pačios perkeltos į galą, taip sumažinant iškyšą. 
Tiekėjas tikisi gauti leidimą reguliariam eksploatavimui nuo 
2024 metų (ilgas priekabas įmonė turi jau trejus metus).

Austrijos gamintojas tiekia ilgas puspriekabes pirmiausia 
automobilių sektoriui, birių prekių sektoriui ir apskritai 
visoms pramonės šakoms, kuriose tūrinis transportas 
vaidina svarbų vaidmenį. Lengva puspriekabė, padidintos 
4 padėklų erdve versijos, palyginti su standartine, leidžia 
sumažinti degalų sąnaudas daugiau nei 10 proc., tuo pačiu 
sumažinant CO2 emisiją.

Norint nuvežti tūkstantį padėklų iš taško A į tašką B, 
reikia trisdešimties reisų tradicine puspriekabe. Ilgos 
puspriekabės atveju pakanka 27 reisų. „Schwarzmüller“ 
ilgoji puspriekabė šiuo metu yra „General Cargo“, „Coil“, 
„Paper“, „Mega“ ir „Moving Grind“ variantų. Transporto 
priemonėje papildomai gali būti įrengta Quickslider sistema, 
skirta greitai atidaryti tentą.

„Knapen Trailers“ gaminių su judamomis grindimis atveju 
naujovė yra puspriekabė su šoninėmis durimis, be centrinio 
stulpelio, kurios pavadinimas – EXSIDE. Puspriekabė gavo 
IAA Hannover Trailer Innovation 2021 apdovanojimą Body 
– Kėbulas kategorijoje. Centrinio stulpelio perkėlimas į vieną 
pusę sumažina žalos, padarytos, pavyzdžiui, susidūrimo 
su šakiniu krautuvu, riziką ir, kas yra labai svarbu, suteikia 
pilną prieigą prie puspriekabės šoninės erdvės, kas žymiai 
padidina jos panaudojimo galimybes. 

Daugiafunkcinė taip pat yra ir naujoji lengva puspriekabė 
„Wielton Coil Master Strong Light (SL) 9.0“. Ji skirta gabenti 
tiek plieną ritiniais, tiek krovinius ant padėklų.

Nors pritaikymas gali pasirodyti siauras, „Wielton“ siūlomas 
sprendimas – „Coil Master SL 9.0“ puspriekabė – leidžia 
ekonomiškai išnaudoti vežimą bei transportuoti ir kitus 
krovinius. Transporto priemonė gali atlikti ne tik savo 
pagrindinę funkciją, t. y. saugų plieninių ritinių gabenimą, 
tačiau dėl galimybės greitai pakeisti puspriekabės krovinių 
erdvę, taip pat pelningai gabenti kitų rūšių krovinius 
grįžtant.

Dėl konstrukcijos pakeitimų (pvz., kai kuriuose elementuose 
panaudojus perforaciją) „Coil Master SL 9.0“ svoris sumažėjo 
daugiau nei 500 kg, lyginant su standartine ritine „Wielton“ 
puspriekabe, išlaikant 9 metrų lovio ilgį.

Autorius: Michalas Jurčakas
Redagavimas: Artūras Lysionok

"A
do

be
 S

to
ck

" n
uo

tr.

101



Kaip sutaupyti transporto 
sektoriuje? Pradėkite nuo pakrovimo 
optimizavimo
Logistikos įmonės dažniausiai pradeda taupyti nuo bandymo susitarti su rangovais 
dėl geresnių kainų ir degalų sąnaudų mažinimo. „Goodloading“ programos kūrėjai 
parodė, kaip galima sutaupyti ir planuojant pakrovimą. 

Pandemija, karas ir auganti infliacija padarė didelę įtaką 
produktų ir paslaugų kainoms, taip pat apsunkino transporto 
įmonių veiklą. Šiandien vis daugiau įmonių ieško būdų, 
kaip sumažinti išlaidas. „Goodloading“ programos kūrėjai 
teigia, kad tokio tipo įrankius naudojančios įmonės sutaupo 
ne tik laiko, bet ir pinigų. „Maksimalus laisvos erdvės 
išnaudojimas, mažesnis transporto priemonių kiekis, nei 
buvo planuota iš pradžių, ir leistinų normų laikymasis gali 
padėti sutaupyti tiek vežėjams, tiek gamybos ir logistikos 
įmonėms“, – aiškina Bogumilas Paškevičius, generalinis 
„Goodloading“ direktorius. 

Visų pirma, optimalus pakrovimo planavimas leidžia:

• maksimaliai išnaudoti priekabos erdvę;
• pagreitinti pakrovimo ir iškrovimo procesą;
• prieš pradedant krovimą atsižvelgti į leistinas 

transporto priemonės ašių apkrovas ir keliamąją galią;
• padidinti efektyvumą krovimo metu dėl geresnio 

darbo organizavimo;
• sutrumpinti laukimo laiką prie rampų, o tai reiškia 

greitesnį užsakymų vykdymą;
• padidinti darbuotojų našumą ir sumažinti darbo 

sąnaudas;
• sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, taigi – didinti 

krovinių, vairuotojų ir žmonių, dirbančių rampose, 
saugumą.
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Šaltinis: Goodloading

Vietos taupymas - svarbus 
esant vairuotojų ir 
sunkvežimių trūkumui

Optimizuojant laisvos erdvės išnaudojimą, galima sumažinti 
tolesnių pervežimų poreikį, be to, priekaboje lieka erdvės, 
kurią galima panaudoti papildomiems kroviniams. Taip pat 
atsiranda galimybė pasirinkti mažesnę puspriekabę, galinčią 
įvykdyti užsakymą, kuri sumažins pervežimo išlaidas.

Eurostato duomenimis, 2020 metais kas penktas 
sunkvežimis Europos Sąjungoje važiavo tuščias. Visiškai 
panaikinti tuščius pervežimus gali būti sunku, tačiau galite 
pabandyti jų skaičių šiek tiek sumažinti, kad nereikėtų 
mokėti už transporto priemonės, važiuojančias be krovinio. 

„Goodloading“ programoje taip pat galite planuoti 
pakrovimus keliose priekabose vienu metu. Dėl to gali 
paaiškėti, kad visas krovinys gali tilpti mažesniame 
transporto priemonių skaičiuje, nei buvo suplanuota 
iš pradžių. Mažesnis sunkvežimių kiekis leidžia ženkliai 
sumažinti kelionės išlaidas“, – sako B. Paškevičius.

Greitesnis pakrovimas - 
mažesnės sąnaudos

Laikas yra pinigai, todėl paspartinus tam tikrus procesus 
galima sutaupyti dar daugiau. Vėlavimas ir ilgas laukimo 

laikas prie rampų neabejotinai yra didžiulė logistikos 
pramonės problema. Dažnai jų negalima visiškai išvengti, 
tačiau galima bent sumažinti. 

Vairuotojai atkreipia dėmesį, kad dažnai prekės būna net 
nesukomplektuotos. Tai dažniausiai lemia vėluojančius 
pristatymus, klientų nepasitenkinimą, taip pat daugiau 
grąžinimų ir skundų. To pasekmė gali būti verslo santykių 
pablogėjimas ir poreikis ieškoti naujų partnerių. 

„Jei tam tikros transporto priemonės pakrovimo planas 
būtų parengtas prieš puspriekabės atvažiavimą, tai galėtų 
ženkliai pagerinti visą pakrovimo procesą. Taip pat būtų 
galima išvengti klaidų, kai prekės netelpa į nurodytą 
transporto priemonę arba viršija leistinas normas“, – 
aiškina „Goodloading“ programinės įrangos gamintojas.

Vengti baudų - reiškia taupyti

Pastaruoju metu daug kalbama apie vežėją, kuris kraudamas 
baldus į priekabą, 10 proc. viršijo leistiną ašies apkrovą. 
Nepaisant kelių tūkstančių Eur baudos, vežėjui reikėjo 
perkrauti sunkvežimį, dėl to jis patyrė papildomų sąnaudų. 

Išankstinis pakrovimo planavimas, atsižvelgiant į leistinus 
ašies apkrovos ar keliamosios galios standartus, leidžia 
išvengti galimos baudos. Be to, perkrova neigiamai veikia 
sunkvežimio būklę, pagreitindama jo susidėvėjimą. 

103103Užsakomasis straipsnis



Kuo šioje situacijoje padeda programa? „Kai įmonė turi savo 
transporto priemonių parką, gamintojas programoje gali 
apskaičiuoti GVM ir ašių apkrovas, o jas viršijus pasirinkti 
kitą transporto priemonę, kad išvengtų baudos“, – aiškina 
B. Paškevičius.

Kaip veikia programa?

Optimalaus pakrovimo planavimo įrankiai, visų pirma, 
leidžia pagreitinti visą procesą ir sutaupyti daugiau. „Mūsų 
vartotojų nuomone, planuodami pakrovimą „Goodloading“, 
jie gali sutaupyti vidutiniškai nuo 30 iki 120 minučių, 
palyginus su tradiciniu pakrovimo planavimu“, – sako B. 
Paškevičius.

Naudodamiesi turimomis programomis galite ne tik greitai 
suplanuoti pakrovimą, bet ir greitai nuspręsti, ar užsakymo 
vykdymas bus pelningas, ir ar galite planuoti pakrovimą. 
Esant tokiai situacijai, darbuotojas yra daug efektyvesnis 
ir gali greičiau pasirūpinti sekančiomis užduotimis.

Tad kaip atrodo darbas su pakrovimo planuotoju? 
„Programą lengva naudoti, tiesiog pridėkite krovinių 
sąrašą ir pasirinkite transporto priemonę arba konteinerį. 
„Goodloading“ gali rekomenduoti mažesnę ar didesnę 
erdvę tam tikram kroviniui. Vartotojas 3D vizualizacijoje 
gali matyti visą pakrovimo planą, o prekių išdėstymą galima 
reguliuoti rankiniu būdu perkeliant pasirinktus krovinius“, 
– aiškina B. Paškevičius.

Programa pasiekiama naršyklėms, o norint ja naudotis, 
tereikia užsiregistruoti. 
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VEBINARAI

f inSekite mus:Norite sužinoti daugiau apie
mūsų organizuojamus renginius?

dalyviai

Lenkijos rinkoje

10 126

transporto įmonių
atstovai4 326

gamybos įmonių
logistikos vadovai

ekspedijavimo įmonių 
atstovai3 168

2 632

Vebinarai tai internetiniai seminarai, kuriuose galite papasakoti 
apie savo paslaugas. Be to, galite nurodyti savo partnerius, kuriuos 
pakviesime dalyvauti jūsų renginyje.

Kartu kuriame temą ir strategiją ir tuo baigiasi jūsų vaidmuo. 
Mes padarome viską patys - rašome tekstus, kuriame grafiką, ruošiame 
renginio reklaminę kampaniją.

Kviečiame susisiekti su mumis,. Mes patarsime, koks sprendimas 
bus geriausias jūsų verslui (alysionok@trans.info).

https://www.facebook.com/trans.infoLithuania
https://www.linkedin.com/showcase/trans-info-lithuania
https://trans.info/lt
mailto:alysionok%40trans.info?subject=
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