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14 p. Bendrovės finansai Mažiausi 
mokesčiai – nuo pajamų iš Bahamų
▸ Andrius PAulAuskAs, konsultacinės bendrovės UAB „Amicorp Baltic“ konsultantas
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Klaipėdos žuvininkystės 
produktų aukciono veikla 
nepatenkinti ne tik žvejai, 
jo valdymas nebemielas ta-
po ir pačiai aukciono steigė-
jai – Žemės ūkio ministeri-
jai. Todėl ministerija žada 
permainų. Suabejota ir ES 
paramos naudojimu pačiam 
aukcionui statyti.

Praėjus porai metų nuo Klai
pėdos žuvininkystės produk
tų aukciono veiklos pradžios, 
pradėtas auditas dėl ES pini
gų naudojimo aukcionui sta

tyti. apie 6,6 mln. lt kainavęs 
aukcionas buvo pastatytas už 
ES pinigus.

„Yra gauta pastabų ir nuo
gąstavimų, kad ES pinigai bu
vo naudoti ne pagal taisykles. 
Dabar vyksta tikrinimai, bet 
kol nėra audito išvadų, negali
me pasakyti, ar buvo padaryta 
kokių nors pažeidimų“, – patik
rinimo nedetalizuoja aušrys 
Macijauskas, žemės ūkio vice
ministras. tačiau jis nesigina, 
kad žuvų aukcionas nėra efek
tyviai valdomas, ir sako, kad 
jau kuriamas planas, kaip būtų 
galima aukciono valdymą per
duoti į privačias rankas.

„tai, kad aukcionas 100% pri
klauso ministerijai ir yra jos 
valdomas, – jau nukrypimas 
nuo normos. Manau, kad vals
tybės institucijos neturi užsi
imti ūkine komercine veikla. 
Pats objektas yra geras, koky
biškas, bet jį perimti turi būti 
pasirengę žvejai ir to perdavi
mo negalime daryti skubotai, 
būtina viską gerai apsvarsty
ti. Bet aš pasigendu pačių žve
jų didesnės iniciatyvos ir vie
ningumo tuo klausimu“, – tvir
tina p. Macijauskas.

Žadama atsižvelgti į žvejų 
siūlymus ir dėl menkių par
davimo aukcione tvarkos, taip 

pat taisyti buvusios žemės ūkio 
ministrės kvotų skyrimo taisy
klių redakciją, nes buvo numa
tyta, kad žvejybos įmonei bus 
skirta tokio dydžio menkių kvo
ta, kokį procentą sudaro praė
jusiais metais jos aukcione par
duotos menkės. Ši pataisa žve
jams užkirto kelią menkes par
duoti kitose šalyse ir sudarė ga
limybę išsilaikyti sunkiai besi
verčiančiam aukcionui.

Nori laisvės
„Norime, kad žvejams būtų la
biau atrištos rankos, aukcioną 
irgi reikia išlaikyti, bet jis tu
rėtų labiau dirbti. Šiomis die

nomis renkasi mūsų valdyba ir 
nuspręsime, kokį siūlymą teik
sime ministerijai. Galbūt auk
cione žvejai galėtų parduoti 50–
70% menkių“, – svarsto alfonsas 
Bargaila, lietuvos žuvininkys

tės produktų gamintojų asoci
acijos pirmininkas.

Sprendimą dėl menkių par
davimo aukcione ministeri
ja ketina pateikti po poros sa
vaičių.

Maisto pramonė Auksinės žuvys dešimtmečius sėja nesantaiką

Valdymas pereis į privačias rankas

▸ AlfonsAs BArgAilA, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų 
asociacijos pirmininkas: „Kai žvejai patys valdys aukcioną, nebus ant ko 
pykti dėl prasto darbo, jei pats turi turto, stengiesi, kad jis gyvuotų ir duotų 
pelno.“ alGiMaNto KalVaiČio NUotr.
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Trečiajam pagal dydį pa-
saulyje cemento gaminto-
jui priklausanti Kauno UAB 
„Gerdukas“ per praėjusius 
metus triskart padidino im-
portą ir, antrąjį pusmetį pa-
keitusi kainodarą, užvaldo 
vis didesnę rinkos dalį.

Prieš daugiau nei metus įsigyto 
„Gerduko“ savininkai „Heidel
bergCement“ pabrėžia, kad nei 
atslūgęs vartojimas, nei kaimy
ninėje latvijoje baigiama sta
tyti cemento gamykla jų nepri
vers pasitraukti iš namų rinka 
laikomos lietuvos.

Povilas Bradulskis, UaB „Ger
dukas“ generalinis direktorius, 
sako, kad pardavimus siekiama 
didinti išstumiant baltarusiško 
ir kitus cemento importuoto
jus iš trečiųjų šalių, negalinčius 
užsakovams užtikrinti nuola
tinių kiekių, aukštos produkci
jos kokybės ir palankių atsis
kaitymo terminų.

„Stojant statyboms, cemen
to naudojimas lietuvoje, kaip 
prognozuojama, šiemet turėtų 
kristi maždaug 40%, iki 536.000 
t. tačiau mes planuojame, kad 
„Gerduko“ pardavimai ne tik 
nemažės, bet ir turėtų augti“, 
– įsitikinęs p. Bradulskis.

Pelningai praėjusius me
tus baigęs cemento pardavė
jas ir šiemet numato uždirb
ti pelno.

Pirmieji atsiveža jūra
iš „HeidelbergCement“ pri
klausančios vienos didžiausių 
ir moderniausių Europoje ce
mento gamyklų Gotlando (Šve
dija) saloje „Gerdukas“ produk
ciją importuoja laivais. Per mė
nesį sezono metu į lietuvą at
plaukia  4–5 laivai su cementu. 
iki 2007 m. spalio niekam nėra 
pavykę biraus cemento įsivež
ti į lietuvą laivais.

„tai, kad ankstesniais me
tais, ypač esant cemento sty
giui, monopolininkas „akme
nės cementas“ dirbo be dides
nės konkurencijos, nepadėjo be
tono ar gelžbetonio įmonėms. 
Dabar yra galimybė rinktis“, – 
aiškina p. Bradulskis.

Kaina, anot jo, panaši į vie
tinio gamintojo, nes kai pro
dukto rinkoje stinga, importas 
brangesnis, o atsiradus pertek
liui atpinga.

„Šiandien cementą perka tik 
patys stipriausi – mažosios ir 
naujai susikūrusios įmonės di
dėjant krizei nebesugeba išsi
laikyti. tačiau rinka pagyvės, 
jei Vyriausybė sieks įgyvendin
ti užsibrėžtus gyvenamųjų ir 
visuomeninių pastatų renova
vimo planus“, – viliasi „Gerdu
ko“ vadovas.

Pramonė susitraukė
Praėjusiais metais daugelio 
statybinių medžiagų gamyba 
lietuvoje mažėjo arba nevirši
jo 2007 m. lygio.

2008 m. pilkojo portland
cemenčio (įskaitant mišrųjį 
cementą) gamyba sumažėjo 
0,54%, gamykloje pagaminto 
statybinio skiedinio gamyba 
– 0,9%, be to, 34,6% smuko sili
katinių plytų ir blokelių, 37,8% 
– statybinių blokų ir plytų iš 
cemento, 30% –  šlako vatos ir 
akmens vatos gamyba.

Pramonė 

Planuoja ne 
trauktis, o augti

▸ PovilAs BrAdulskis, UAB 
„Gerdukas“ generalinis direktorius: 
„Stojant statyboms, cemento 
naudojimas Lietuvoje, kaip 
prognozuojama, šiemet turėtų 
kristi maždaug 40%, iki 536.000 
t. Tačiau mes planuojame, kad 
„Gerduko“ pardavimai ne tik nema-
žės, bet ir turėtų augti.“  HErKaUS 
MilaŠEViČiaUS NUotr.

Cemento importas
▸ t

 2007 m.  2008 m. 
Baltarusija	 69.907	 	5.461
Latvija	 21.496	 4.674
Malta*	 9.510	 81.098
Lenkija	 62.922		 19.039
Tailandas	 50.680	 0

 *UŽ iŠ ŠVEDijoS iMPortUotą CE-
MENtą PiNiGai PErVEDaMi „HEiDEl-
BErGCEMENt traDiNG Malta“ 
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