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įžvalgos faktainaujienos

Konkurencijos tarybai – Pasaulio banko 
įvertinimas

Konkurencijos tarybos pastangos skatin-
ti viešojo sektoriaus pagarbą konkurenci-
jai sulaukė Pasaulio banko įvertinimo – už 
sėkmingą konkurencijos kultūros sklaidą 
Konkurencijos taryba laimėjo pirmąją vietą  
Pasaulio banko organizuojamame konkuren-
cijos kultūros sklaidos konkurse.

Pasaulio banko kartu su tarptautine 
konkurencijos priežiūros institucijų organizaci-
ja ICN rengiamo konkurso tikslas – pasidalinti 
įdomiausiais visuotinę pagarbą konkuren-
cijai skatinančiais projektais, pasikeisti 
gerąją patirtimi.  Konkurso dalyviai šiemet 
varžėsi keturiose kategorijose: „Konkurencija 
sparčiai augančiose rinkose“; „Konkurencijos 
kultūros sklaida – vidaus prekybos skatinimo 
priemonė“; „Pagarbos konkurencijai skatini-
mas tarp viešojo sektoriaus ir rinkos dalyvių“; 
„Konkurencijos priežiūros reforma per piliečių 
ir visuomenės įsitraukimą“. Konkurencijos tary-
ba, įveikusi 43 dalyvius iš įvairių pasaulio šalių, 
laimėjo pirmąją vietą kategorijoje „Pagarbos 
konkurencijai skatinimas tarp viešojo sektoriaus 
ir rinkos dalyvių“. Šis apdovanojimas, pasak 
Pasaulio banko atstovų, Lietuvai yra skirtas 

balandžio 28 d.
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už visa apimančią ir kryptingą konkurencijos 
kultūros sklaidos kampaniją. Šios 2014 – 2015 
metais vykdytos kampanijos tikslas – atkreipti 
žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį į viešojo 
sektoriaus vykdomus konkurencijos teisės 
pažeidimus, o taip pat paskatinti viešąjį 
sektorių gerbti konkurencijos principus.

Konkurencijos taryba 2014 – 2015 metais 
surengė 8 nemokamus seminarus Lietu-
vos savivaldybėse, parengė atmintines ir 
Sprendimų poveikio gaires, skelbė įžvalgas 
spaudoje, organizavo keletą akcijų, kurių 
metu atkreipė visuomenės ir viešojo sek-

toriaus dėmesį į konkurenciją ribojančių 
sprendimų žalą.

Daugiau informacijos apie konkursą – 
Pasaulio banko svetainėje: http://www.
worldbank.org/en/events/2015/10/30/
the-2015---2016-competition-advocacy-
contest-how-to-build-a-culture-of-compe-
tition-for-private-sector-development-and-
economic-growth#5

Savivaldybės ir kitos viešojo administravimo įstaigos ypač dažnai savo 
konkurenciją ribojančius sprendimus argumentuoja siekiu „apsaugoti 

vartotojus“.  Deja, šis siekis dažniausiai tėra prastai maskuojama baimė įsileisti 
konkurenciją ten, kur dešimtmečius „karaliauja“ savos įmonės.  Iš tiesų vartotojai 
yra „saugomi“  nuo konkurencijos teikiamos naudos, o dažnai tik dotacijų dėka 
gyvuojančios įmonės – nuo bankroto.

Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

“ “
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Gegužės 2 d. 9 val. Konkurencijos tarybo-
je  Šarūnas Keserauskas ir kiti Konkurencijos 
tarybos nariai pristatė 2015 metų KT veiklos 
ataskaitą. Susitikimo metu buvo diskutuoja-
ma:
• kodėl KT nereguliuoja kainų ir ką KT apskri-

tai veikia?
• už ką Pasaulio bankas apdovanojo KT?
• kas pasikeitė rinkoje po nustatytų 

draudžiamų susitarimų tarp kino teatrų, 
Vilniaus energijos ir biokuro tiekėjų?

• elektroninės prekybos ypatumai: ar tikrai 
neleidžiame to, ką gali sau leisti „Amazon“?

• kas pasikeitė po KT atliktų pieno ir pieno 
produktų, lygiagretaus vaistų importo ir 
komunalinių atliekų rinkos tyrimų?

• kokioje srityje KT atliko daugiausiai tyrimų?

Konkurencijos taryba yra turbūt vienintelė 
valstybinė institucija Lietuvoje, skaičiuojanti 
savo veiklos naudą visuomenei. 2013 – 
2015 metais Konkurencijos tarybos sukurta 
tiesioginė nauda vartotojams – 15 mln. eurų. 
Tai reiškia, kad kiekvienas į KT investuotas euras 
atsipirko beveik 9 kartus.

Teismams yra skundžiami beveik visi KT nutari-
mai, tačiau, kalbant krepšinio terminais, KT 
pataikymo procentas labai geras: laimime 
net 87 procentų bylų. Tai išties aukštas ro-
diklis, ypač atsižvelgiant į tai, kad dažnai 
imamės naujų sričių ir kartu su Lietuvos teis-
mais formuojame teismų praktiką.

Dalijimosi ekonomika: paskata 
konkurencijai ir iššūkis reguliavimui balandžio 22 d.

Viešojoje erdvėje pastaruoju metu nuolat dis-
kutuojama dėl vadinamosios dalijimosi eko-
nomikos, t. y. per informacinių technologijų 
platformas siūlomų paslaugų, pavyzdžiui, 
transporto, apgyvendinimo, veiklos praktikos 
ir reguliavimo.

Konkurencijos tarybos  nuomone, dalijimo-
si ekonomika užtikrina didesnę paslaugų 
įvairovę, suteikia vartotojams daugiau 
galimybių pasirinkti, gali pasiūlyti aukštesnės 
kokybės paslaugą už geresnę kainą. Naujo 
pobūdžio paslaugas, paremtas informacinių 
technologijų platformų naudojimu, 
kuriančios įmonės geba suvesti vartotojus su 
labiausiai jų lūkesčius atitinkančiais paslaugų 
teikėjais, prisideda prie inovacijų skatinimo ir 
veiklos skaidrumo didinimo. Dalijimosi eko-
nomikos teikiamomis galimybėmis be jokių 
valstybės paskatų ir paramos gali pasi-
naudoti individualūs paslaugų teikėjai bei 
smulkus verlas, taip prisidėdami prie bendro 
valstybės ekonominio augimo.
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Konkurencijos tarybos nuomone, dalijimosi 
ekonomikos paslaugų teikimas turi būti regla-
mentuotas, tačiau tik tiek, kiek tai yra būtina 
vartotojų teisėms apsaugoti. Šių paslaugų 
reglamentavimas bet kuriuo atveju neturėtų 
automatiškai remtis „tradicinėms“ paslau-
goms taikomais reikalavimais, priešingai 

– dalijimosi ekonomikos plėtra pirmiausia 
turėtų paskatinti iš esmės peržiūrėti jau tai-
komus reikalavimus, įvertinant, ar jie tebėra 
būtini ir proporcingi atsižvelgiant į rinkoje 
įvykusius pokyčius.

Konkurencijos taryba: mažose rinkose, 
deja, kainos dažnai būna didesnės balandžio 28 d.

Suprantame, kad daug ką neramina 
pagrindinių maisto produktų, degalų kainos. 
Didelės kainos nepatinka niekam.

Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta ra-
ginimai reguliuoti kainas – neva, tai galėtų 
jas sumažinti. Konkurencija, o ne kainų regu-
liavimas, užtikrina mažiausias kainas.

Deja, mažose rinkose kainos dažnai būna 
didesnės. Didesnės, nes:
• šalyje su mažesniu gyventojų skaičiumi – 

mažiau pirkėjų;
• šalyje su mažesniu gyventojų skaičiumi – 

mažiau tiekėjų;
• šalyje su mažesniu gyventojų skaičiumi – 

dažniau kyla pagundų kainas reguliuoti.

Pradėjus reguliuoti pieno, duo-
nos, degalų ar taksi paslaugų 

kainas, neišvengiamai atsirastų pa-
gunda sureguliuoti dar daugiau. 
Lietuva prieš 25 metus pasirinko rinkos 
ekonomikos kelią. Kainų įstatymas nus-
tojo galioti pernai ir tai yra savotiškas 
riboženklis, skiriantis mus nuo kaimynų, 
kur vis dar reguliuojamos ne tik kainos, 
bet ir žmogaus teisės.

Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos 
pirmininko pavaduotojas

“
“

Konkurencijos taryba įtaria kartelį 
viešuosiuose pirkimuose balandžio 19 d.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl 
traktorių ir medienos ruošimo technikos 
prekyba užsiimančių įmonių galimai sudary-
to kartelio.

Preliminariu Konkurencijos tarybos ekspertų 
vertinimu, UAB „Rovaltra“ ir UAB „Žagarės 
inžinerija“ galėjo sudaryti draudžiamą 
susitarimą, dalyvaudamos UAB „Fontas LT“ 
organizuotame viešajame pirkime biomasės 
smulkintuvui su manipuliatoriumi pirkti. Šios 
įmonės įtariamos Konkurencijos įstatymo 5 
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straipsnio pažeidimu.

Konkurencijos tarybos tyrėjų prelimina-
riu vertinimu, tyrimo metu nustatytų faktinių 
aplinkybių visuma, įmonių tarpusavio 
susirašinėjimas bei Specialiųjų tyrimų tarny-
bos informacija patvirtina, kad įmonės gali-
mai sudarė susitarimą dėl kainų nustatymo.

Pranešimo apie baigtą tyrimą medžiaga yra 
skirta tik pažeidimu įtariamoms įmonėms ir su-
interesuotoms šalims. Išsiųsdami pranešimą, 
Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai 
informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus 
asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau ty-
rimo išvadų išsiuntimas dar nereiškia, kad 
įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. 
Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami 

asmenys gauna galimybę susipažinti su 
tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo 
paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti 
teikiami žodžiu per viešą posėdį, kuriame yra 
išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti 
suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, 
priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir 
atsižvelgia į visus šalių paaiškinimus.

2015 metais Konkurencijos taryba nustatė 
draudžiamus susitarimus tarp bendrovių, 
veikiančių kino, šilumos ir biokuro gamybos, 
viešinimo paslaugų ir kogeneracinių jėgainių 
platinimo srityse.

Nutrauktas tyrimas dėl AB VAKARŲ LAIVŲ 
GAMYKLA veiksmų balandžio 22 d.

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi įrodymus 
dėl galimo AB VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA (to-
liau - VLG) piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi, tyrimą nutraukė.

Tyrimas pradėtas UAB Klaipėdos NK cen-
tro pareiškimo pagrindu, kuriame nurody-
ta, kad į VLG nuomojamą Klaipėdos uosto 
teritoriją norinčios patekti bendrovės priva-
lo pasirašyti veiklos VLG teritorijoje sąlygas,  
kurios draudžia teikti paslaugas be VLG su-
tikimo, riboja laivų galimybę pasirinkti laivo 
remonto ir laivo aprūpinimo paslaugų teikėjus 
ir nepagrįstai varžo įmonių galimybes veikti 
uosto teritorijoje. Bendrovės vertinimu, tokie 
VLG veiksmai galimai riboja konkurenciją.

Konkurencijos taryba įvertinusi tyrimo metu 
nustatytas aplinkybes ir tai, kad VLG pateikė 
dokumentus, pagrindžiančius, jog pakeitė 
veiklos VLG teritorijoje sąlygas ir reikala-

vimus, ir įmonių nebereikalauja prisiimti 
įsipareigojimų, galimai ribojančių jų galimy-
bes veikti VLG nuomojamoje uosto terito-
rijoje bei konkuruoti dėl laivų aprūpinimo ir 
aptarnavimo bei remonto paslaugų teikimo, 
tyrimą nutraukė. Konkurencijos tarybos nuo-
mone, tyrimo tęsimas neturėtų reikšmingos 
įtakos veiksmingai konkurencijai VLG nuo-
mojamoje uosto teritorijoje.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad 
gavusi naujų duomenų, jog VLG galimai nus-
tato nesąžiningus reikalavimus bendrovėms, 
siekiančioms patekti ir veikti uosto teritorijoje, 
tyrimą gali atnaujinti.


