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Santrauka 
 
Šios analizės objektas – Konkurencijos tarybos veikla ir konkurencijos politikos pokyčiai 

2009–2013 m.  Vertinami trys pagrindiniai dalykai – Konkurencijos tarybos veikla, Konkurencijos 
įstatymo pokyčiai ir tai, kaip Konkurencijos taryba pati įvertino savo veiklą. 

 
Veiklos statistika 
 
Mažėja Konkurencijos tarybos nutarimų skaičius, tačiau didėja baudos. Tai leidžia 

manyti, kad Konkurencijos taryba labiau koncentruojasi į stambius tyrimus, kuriuose galimi 
didesnę įtaką rinkai turintys Konkurencijos įstatymo pažeidimai.  
 

Nepaisant mažėjimo 2009–2013 m. laikotarpiu, didžiausią nutarimų kiekį tebesudaro 
nutarimai dėl koncentracijos. Nustatytų pažeidimų ar draudimų vykdyti koncentraciją skaičiai 
išlieka labai maži.  
 

Išaugo nutarimų dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi skaičius, tačiau dalį 
sprendimų sudaro nutarimai nutraukti arba atsisakyti pradėti tyrimą. Dėl piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi buvo skirtos tik kelios baudos, kai kurios baudos buvo išskirtinai didelės.  
 

Nemažėja konkurencijos pažeidimų, kuriuos įvykdo viešojo administravimo subjektai. 
Daugėja atvejų, kuomet viešojo administravimo subjektai nevykdo Konkurencijos tarybos 
nutarimų.  
 

Išaugo nutarimų dėl draudžiamų susijungimų skaičius ir baudos. Per 5 pastaruosius 
metus buvo skirta 17 kartų didesnė baudų suma negu visu 2000–2008 m. laikotarpiu.  

 
Konkurencijos priežiūrą paveikę Konkurencijos įstatymo pokyčiai 
 
Mažinami administraciniai reikalavimai ūkio subjektams koncentracijos priežiūros srityje.  

 
Konkurencijos tarybos galios išplėstos, jai suteikta daugiau teisinių instrumentų, kuriais 

galima naudotis tyrimų metu. 
 

Detalizuojamas konkurencijos teisės reglamentavimas. Tai suteikia socialiniams 
santykiams aiškumo. 
 

Konkurencijos tarybos veiklos naudos visuomenei vertinimo metodika 
 
Kartelių trukmės vertinimas nėra tikslus, nes nėra pakankamai įvertinama, jog tokie 

susitarimai savo prigimtimi yra trumpalaikiai ir nebūtinai atneša finansinę žalą. 
 

Koncentracijos atvejais, dėl masto ekonomijos, kainos nebūtinai kyla. Lietuvoje vykdoma 
per smulki susijungimų kontrolė, kuri nereiškia didesnės apsaugos. 
 

Vertinant baudų atnešamą naudą, neįvertinama padaroma žala. Be to, remiamasi 
prielaida, jog valstybė geriau panaudotų pinigus nei vartotojai ar nubaustos įmonės.  
 
 

 
 



  

Turinys 
 
Santrauka ............................................................................................................................ 2 

Įvadas .................................................................................................................................. 4 

1. KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS STATISTIKOS ANALIZĖ ......................................... 4 

1.1 Baudos ir nutarimai ................................................................................................... 5 

1.2 Konkurencijos tarybos veikla dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ........... 6 

1.3 Konkurencijos tarybos nutarimai dėl valstybės ir savivaldybės institucijų veiksmų . 6 

1.4 Konkurencijos tarybos veikla dėl draudžiamų susitarimų ......................................... 8 

1.5 Konkurencijos tarybos veikla dėl įmonių koncentracijos .......................................... 9 

1.6 Išvados ....................................................................................................................... 9 

2. KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI .................................................................... 10 

2.1 Dominuojančios padėties sąvokos pakeitimai ......................................................... 10 

2.2 Ūkio subjektų vadovams skiriamos sankcijos .......................................................... 10 

2.3 Koncentracijos teisinis reguliavimas ........................................................................ 11 

2.4 Konkurencijos tarybos funkcijos ir įgaliojimai ......................................................... 12 

2.5 Išvados ..................................................................................................................... 12 

3. KONKURENCIJOS TARYBOS POVEIKIO VERTINIMAS IR JO PRIELAIDOS ...................... 13 

3.1 Karteliai .................................................................................................................... 14 

3.1.1 Kiek draudžiami susitarimai didina kainas vartotojams? ................................. 14 

3.1.2 Kartelių ribojimas kaip būdas riboti veiksnumą................................................ 14 

3.1.3 Kiek kartelis iš tikro skiriasi nuo susijungimo? .................................................. 15 

3.1.4 Ar karteliniai susitarimai pajėgūs tęstis ilgą laiką? .......................................... 15 

3.1.5 Kartelinių susitarimų išardymo nauda .............................................................. 16 

3.2 Koncentracijos žala .................................................................................................. 16 

3.2.1 Ar koncentracija didina kainas? ........................................................................ 16 

3.2.2 Nuosavybės teisės ribojimas ............................................................................. 16 

3.2.3 Koncentracijos kontrolės žala ........................................................................... 17 

3.3 Baudų atnešama nauda ........................................................................................... 18 

3.3.1 Baudomis surinktų lėšų panaudojimas ............................................................. 18 

3.4 Išvados ..................................................................................................................... 19 

4. IŠVADŲ SĄVADAS ......................................................................................................... 20 

4.1 Konkurencijos tarybos veiklos statistikos analizė .................................................... 20 

4.2 Konkurencijos įstatymo pakeitimai ......................................................................... 20 

4.3 Konkurencijos tarybos poveikio ir metodikos prielaidų vertinimas ........................ 20 

Priedas ............................................................................................................................... 22 

 
 



  

 

Įvadas 
  

Pagrindinis šios analizės tikslas yra ištirti, 
kaip keitėsi Konkurencijos tarybos veikla per 
pastaruosius 5 metus, t. y. 2009–2013 m. 
laikotarpiu. Taip pat analizuojama, kokie 
Konkurencijos įstatymo pakeitimai buvo priimti 
per tą patį 2009–2013 m. laikotarpį ir kurie iš jų 
turėjo didžiausią reikšmę. 

Analizę sudaro trys struktūrinės dalys. 
Pirmojoje apžvelgiama pastarųjų 5 metų 
Konkurencijos tarybos veiklos statistika, 
analizuojamas nutarimų pobūdis, jų kiekis 
kiekvienais metais, paskirtų baudų skaičius už 
atskirus Konkurencijos įstatymo pažeidimus ir 
bendra jų suma. 2009–2013 m. duomenys 
lyginami ir su ankstesne informacija tam, kad būtų 
galima įvardinti, kaip keitėsi Konkurencijos tarybos 
veikla ne tik 2009–2013 m., bet ir kuo šis 
laikotarpis skiriasi nuo ankstesnių metų.  

 

Antrojoje dalyje trumpai apžvelgiama, kaip 
per pastaruosius 5 metus buvo keičiamas 
Konkurencijos įstatymas. Aptariami pakeitimai, 
turėję didžiausią įtaką Konkurencijos tarybos 
veiklai ir konkurencijos politikos pokyčiams 
Lietuvoje. Pateikiamas įstatymo pakeitimų 
vertinimas, atsižvelgiant į tai, kokią įtaką jie turi 
konkurencijos politikai Lietuvoje.  

Trečiojoje analizės dalyje vertinami  du 
Konkurencijos tarybos parengti dokumentai, 
kuriais Konkurencijos taryba įsivertina savo veiklos 
poveikį vartotojams – „Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimas: 
tiesioginė ir netiesioginė nauda vartotojams 2008–
2010 m., 2010–2012 m.“. Ši analizės dalis 
identifikuoja pagrindines prielaidas, kuriomis 
Konkurencijos taryba remiasi apskaičiuodama 
poveikį. Analizėje pateikiami argumentai, kurių 
pagrindu keliamas klausimas, ar tos prielaidos yra 
nenuginčijamos. 

  
 

 1. KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLOS STATISTIKOS ANALIZĖ 
 

 
 

Konkurencijos tarybos nutarimų skaičius dėl LR konkurencijos įstatymo pažeidimų 

Metai 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bendras nutarimų 
skaičius 

69 86 84 94 102 73 100 131 104 72 72 80 45 45 

Draudžiami susitarimai 3 6 8 7 7 2 5 7 10 3 6 5 2 1 

Piktnaudžiavimas 
dominuojančia 
padėtimi 

4 5 6 6 5 1 6 11 7 1 4 - - - 

Koncentracija 50 51 48 53 54 66 60 75 52 46 38 56 31 31 

Valstybės valdymo ir 
savivaldos institucijų 
konkurenciją ribojantys 
veiksmai 

5 11 8 7 6 4 10 6 19 3 6 8 7 6 

Nesąžininga 
konkurencija 

7 - - - 3 - 3 5 1 - - - - - 
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Konkurencijos tarybos veiklos ir konkurencijos politikos pokyčiai 2009–2013 m. 

1.1 Baudos ir nutarimai 
 Pastebima, kad Konkurencijos įstatymo 

pažeidimų mažėja. Lyginant 2004–2008 m. ir 
2009–2013 m. laikotarpius, nutarimų skaičius 
sumažėjo apie 60 %. Ypač nutarimų skaičius 
sumažėjo 2012–2013 m. laikotarpiu, kuomet 
nutarimų buvo priimta atitinkamai 47 ir 46. Iki tol 
nuo 2000 m. Konkurencijos taryba per metus 
vidutiniškai priimdavo po beveik 90 nutarimų. 
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pastaruosius 3 
metus nebuvo nė vieno įpareigojančio pobūdžio 
sprendimo dėl piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi. Taip pat per pastarųjų 5 metų laikotarpį 
nebuvo nė vieno analogiško sprendimo 
nesąžiningos konkurencijos klausimais.  

Tradiciškai didžiausią visų nutarimų dalį 
sudaro nutarimai dėl koncentracijos. 2000–2013 
m. laikotarpiu jie sudarė kiek daugiau nei 60 % 
visų nutarimų. Pastaruosius 5 metus šis procentas 
išliko daugmaž toks pats.  

Lyginant nutarimų skaičių ir baudas, 
skiriamas už koncentracijos pažeidimus, taip pat 
nutarimus ir baudas, skirtas už kitus Konkurencijos 
įstatymo pažeidimus, matyti, kad koncentracijos 
ribojimai ar draudimai ir būtent baudos sudaro 
labai mažą dalį tiek visų nutarimų, tiek bendros 
baudų sumos. Tai rodo, kad nutarimai dėl 
koncentracijos, kurie sudaro didžiąją dalį visos 
Konkurencijos tarybos veiklos, yra leidimai vykdyti 
koncentraciją. 

Antra tendencija, nepaisant mažėjančio 
nutarimų skaičiaus, yra ta, kad bendra baudų 
suma tik didėja. Apskritai 2009–2013 m. 
laikotarpiu baudų skaičius išaugo daugiau nei 
dvigubai lyginant su 2000–2008 m.  

Tiesa, 2013 m. yra pastebėtas ženklus 
baudų sumažėjimas lyginant su praėjusiais 
metais1. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad 2006–
2012 m. laikotarpiu baudos tik augo. 2012 m. buvo 
paskirta daugiausiai baudų per visą laikotarpį nuo 
2000 m., t. y. beveik 63 mln. Bendrame 2009–
2013 m. kontekste, 2012-ieji išsiskiria tuo, kad tuo 
metu paskirta baudų suma yra beveik dvigubai 
didesnė negu per kitus metus paskirtos  baudos 
kartu sudėjus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad 2012 m. didžiąją dalį skirtų baudų sudarė 
vieno tyrimo metu paskirtos baudos. AB SEB 
bankui paskirta 24 808 200 Lt, AB „Swedbank“ – 
14 243 600 Lt, AB DNB bankas – 8 630 200 Lt, o 
UAB „G4S Lietuva“ – 9 437 800 Lt baudos. 

 

                                                           
1
 2013 m. pradėta, bet nebaigta 13 tyrimų. 
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Konkurencijos tarybos veiklos ir konkurencijos politikos pokyčiai 2009–2013 m. 

 

1.2 Konkurencijos tarybos veikla dėl 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 

2009–2013 m. bendras nutarimų dėl 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi skaičius, 
lyginant su ankstesniais metais, vidutiniškai 
padidėjo, tačiau didžiąją dalį sprendimų sudarė 
nutarimai nutraukti arba atsisakyti pradėti tyrimą. 
Tik 2010 m. buvo skirtos kelios baudos dėl 
piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Tais 
metais didžiausią baudą – 8 231 000 Lt – 
Konkurencijos taryba skyrė AB „Orlen Lietuva“. 
Tiesa, šią baudą Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas sumažino iki 7 819 450 Lt. 
Nors kitais minėto laikotarpio metais ir nebuvo 
skirta baudų už piktnaudžiavimą dominuojančia 
padėtimi, lyginant visą 2000–2013 m. laikotarpį, 
didesnė baudų suma buvo skirta tik 2005 m., 

kuomet AB „Mažeikių nafta“ buvo skirta                
32 000 000 Lt bauda.   

 

1.3 Konkurencijos tarybos 
nutarimai dėl valstybės ir savivaldybės 
institucijų veiksmų 

Analizuojant Konkurencijos tarybos veiklą, 
kuomet buvo tiriama valstybės ir savivaldos 
institucijų veikla, galima pastebėti, jog 2009–2011 
m. laikotarpiu nutarimų skaičius didėjo, tačiau nuo 
2012 m. per metus jų buvo priimama vis mažiau. 
Panašiai kinta ir nutarimų, kuriais nutrauktas arba 
atsisakytas pradėti tyrimas. Tačiau analizuojant, 
kokia dalis sprendimų būna nepalanki viešojo 
administravimo subjektams, matoma didėjimo 
tendencija.  
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Konkurencijos tarybos veiklos ir konkurencijos politikos pokyčiai 2009–2013 m. 

Dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad 
kardinaliai skiriasi nepalankių sprendimų viešajam 
ir privačiam sektoriui pobūdis. Konstatavus 
privataus ūkio subjekto pažeidimą, jam paprastai 
yra skiriama piniginė bauda, kuri gali turėti įtakos 
tiek tolimesniam ūkinės veiklos vystymui, tiek 
vartotojui. Valstybinio sektoriaus subjektai 
dažniausiai yra tik įpareigojami panaikinti arba 
pakeisti tam tikrus teisės aktus taip, kad jie 
neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 str.  

Aukščiau pateiktoje lentelėje (Tyrimų dėl 
Konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų 
nevykdymo skaičius) atsispindi dar vienas svarbus 
aspektas – kaip tinkamai viešojo administravimo 
subjektai vykdo Konkurencijos tarybos nutarimus. 
Matyti, kad per pastaruosius 3 metus 
Konkurencijos taryba yra pradėjusi keletą tyrimų 
dėl jos pačios nutarimų nevykdymo. Nors tokių 
nutarimų ir nėra daug, tačiau pati 
kontroliuojančios institucijos nurodymų 
nevykdymo praktika yra ydinga ir žalinga teisinei 
sistemai, nes pažeidžia teisės aktų hierarchijos 
principą. 

Pati Konkurencijos taryba nutarimuose dėl 
Konkurencijos tarybos nurodymų nevykdymo 
pastebi, jog pagal Konkurencijos įstatymo 18 str. 1 
d. 3 p. Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo 
administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti 
sprendimai atitinka šio įstatymo 4 str. nustatytus 
reikalavimus ir, jei yra pagrindas, kreipiasi į viešojo 
administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti 
ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją 
ribojančius sprendimus.  

Jeigu reikalavimas neįvykdytas, 
Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio 
administravimo subjektų sprendimus, išskyrus 

Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti 
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, 
savivaldybių administravimo subjektų ir kitų 
viešojo administravimo subjektų sprendimus – 
apygardos administraciniam teismui. Tai reiškia, 
kad esant situacijai, kuomet viešojo 
administravimo subjektas nevykdo Konkurencijos 
tarybos nurodymo, siekdama panaikinti 
Konkurencijos įstatymui prieštaraujantį norminį 
teisės aktą, Konkurencijos taryba turi kreiptis į 
teismą. Vien pats faktas, kad egzistuoja tokios 
situacijos, kada vienas viešojo administravimo 
subjektas nepaklūsta kitam subjektui, 
atliekančiam įstatymo įgyvendinimo priežiūrą, yra 
vertintinas neigiamai. Konkurencijos taryba, 
siekdama įgyvendinti savo nutarimą, turi 
papildomai kreiptis į teismą, kad būtų 
įgyvendinamas jos, kaip konkurenciją prižiūrinčios 
institucijos, sprendimas. Susiklosto tokia situacija, 
kurioje vienam viešojo administravimo subjektui 
nevykdant kito subjekto nurodymų, už tai 
papildomai turi mokėti mokesčių mokėtojai.  

Lyginant tai su privatiems subjektams 
skiriamomis sankcijomis, pastebėtina, jog 
Konkurencijos įstatymas numato privalomą baudų 
išieškojimo tvarką privatiems subjektams. Toks 
reguliavimas turi ir pliusų, ir minusų. Lyginant 
baudos neišvengiamumą ir jos neigiamas 
pasekmes privačiam ūkio subjektui ir įpareigojimą 
viešajam subjektui pakeisti ar panaikinti teisės 
aktą, privataus sektoriaus narių padėtis yra daug 
nepalankesnė. Taigi, privataus sektoriaus subjektai 
šiuo atžvilgiu de facto yra reguliuojami griežčiau 
negu viešojo sektoriaus subjektai, pažeidę 
Konkurencijos įstatymą. 
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1.4 Konkurencijos tarybos veikla 
dėl draudžiamų susitarimų 

2009–2013 m. laikotarpiu nutarimų 
skaičius dėl draudžiamų susitarimų yra išaugęs, 
lyginant jį su 2000–2008 m. Jis šoktelėjo būtent 
2009 m., tačiau nuo tada šis skaičius rodo 
mažėjimo tendencijas. Baudos, skiriamos už 
draudžiamus susitarimus, taip pat yra stipriai 
išaugusios. Vien 2009–2013 m. skirtų baudų suma 
sudaro net 95 % visų 2000–2013 m. už 
draudžiamus susitarimus skirtų baudų sumos. Tai 
reiškia, kad per 5 pastaruosius metus buvo skirta 
17 kartų didesnė baudų suma negu 2000–2008 m. 

Be to, vien 2012 m. buvo paskirta 62 639 200 Lt 
baudų. Tai sudaro kiek daugiau nei 70 % visų per 
pastaruosius 5 metus skirtų baudų. Pastebėtina, 
kad šią sumą daugiausiai sudarė baudos, kurios 
buvo skirtos po dviejų stambių tyrimų. Siejant šią 
informaciją su faktu, kad bendrų nutarimų skaičius 
rodo mažėjimo tendenciją, galima daryti išvadą, 
kad Konkurencijos taryba yra akivaizdžiai pakeitusi 
savo vykdomų tyrimų politiką: atliekami stambesni 
tyrimai ir ūkio subjektai baudžiami stambesnėmis 
baudomis. Žemiau pateiktame grafike ir lentelėje 
atsispindi, kiek ir kokio dydžio baudų buvo skirta 
kiekvienais metais už draudžiamus susitarimus.  
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Baudų, skirtų už draudžiamus susitarimus, suma, Lt. 

Metai 
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Nors ir pastebima tendencija imtis stambesnių 
tyrimų, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 2013 m. 
draudžiamų susitarimų srityje Konkurencijos 
taryba skyrė tik vieną 615 000 Lt baudą, kuri buvo 
skirta ne konkrečiai už draudžiamus susitarimus, o 
dėl UAB „LitCon“ trukdymo atlikti tyrimą. Iš 
Konkurencijos tarybos pateikiamos informacijos 
matyti, kad šiuo metu ji vis dar vykdo 5 tyrimus, 

susijusius su draudžiamais susitarimais. Kai kurie iš 
jų yra vykdomi jau ne vienerius metus, du iš jų yra 
susiję su galimais pažeidimais energetikos srityje. 
Galima daryti prielaidą, kad jei bus nustatyti 
Konkurencijos įstatymo pažeidimai tokiuose 
stambios apimties tyrimuose, baudų skaičius vėl 
ženkliai išaugs. 

  
 
1.5 Konkurencijos tarybos veikla 

dėl įmonių koncentracijos 
Analizuojant įmonių koncentracijos 

kontrolės, kurią atlieka Konkurencijos taryba, 
suvestinę, galima pastebėti, kad bendras nutarimų 
skaičius 2009–2013 m. mažėja, lyginant su 
ankstesniu laikotarpiu. Nepaisant to, atvejų, 
kuomet išduodamas leidimas be jokių papildomų 
sąlygų, procentas vis tiek išlieka aukštas – 
pastarųjų 5 metų laikotarpiu jis buvo kiek didesnis 
nei 90 %. Didžioji dalis kitų nutarimų buvo leidimai 
atskiriems koncentracijos veiksmams. Apskritai  

 
per pastaruosius 13 metų buvo konstatuoti tik 8 
pažeidimai koncentracijos srityje. Per šį laikotarpį 
tik du kartus – 2000 ir 2007 m. – buvo neleista 
vykdyti koncentracijos. 2009–2013 m. laikotarpiu 
visiems Konkurencijos tarybos ištirtiems 
koncentracijos reguliavimo pažeidimams būdinga 
įvykdyta koncentracija, apie kurią laiku 
Konkurencijos tarybai nebuvo pranešta. Daugeliu 
atveju Konkurencijos taryba nutarimą dėl 
koncentracijos pažeidimo priima vidutiniškai 
praėjus 5 metams po sandorių sudarymo. 

 

 
 

1.6  Išvados 
 Pastebima bendra nutarimų skaičiaus 

mažėjimo tendencija per pastaruosius 5 
metus, tačiau skiriamos baudos didėja. Ypač 
tai pasireiškia draudžiamų susitarimų srityje, 
kur per pastaruosius 5 metus skirtų baudų 
suma sudaro apie 90 % visų per pastaruosius 
13 metų už šį pažeidimą skirtų baudų. 

 Tai, jog mažėja Konkurencijos tarybos 
nutarimų skaičius, tačiau didėja baudos, 
leidžia manyti, kad institucija labiau 
koncentruojasi į stambius tyrimus, kuriuose 
galimi didesnę įtaką rinkai turintys 
Konkurencijos įstatymo pažeidimai. Tai 
patvirtina 2012 m. praktika, kuomet 

draudžiamų susitarimų srityje priimti 
sprendimai dviejuose stambiuose tyrimuose, o 
baudos buvo didesnės nei 60 mln. Lt. 

 2013 m. priimtų nutarimų ir skirtų baudų 
skaičius tiek draudžiamų susitarimų srityje, 
tiek apskritai buvo pakankamai mažas, tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Konkurencijos 
taryba atlieka stambius tyrimus, galima 
prognozuoti, jog ateityje, jei bus nustatyti 
Konkurencijos įstatymo pažeidimai, baudų 
skaičius vėl išaugs.   

 Nutarimų dėl koncentracijos skaičius per 
pastaruosius 5 metus mažėja, tačiau nustatytų 
pažeidimų ar draudimų vykdyti koncentraciją 
skaičius vis tiek išlieka labai mažas.  

2009 m.   2010 m.   2011 m   2012 m   2013 m. 

447 700 Lt   1 022 500 Lt   2 950 300 Lt   5 433 000 Lt   615 000 Lt 

3 392 100 Lt   101 200 Lt   386 600 Lt   57 119 800 Lt    

149 000 Lt   32 300 Lt   1 906 100 Lt       

   1 595 100 Lt   32 700 Lt       

   66 700 Lt   11 683 900 Lt       

   531 100 Lt          
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2. KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI
 
 

 

Kintant Konkurencijos įstatymui, keičiasi ir 
Konkurencijos tarybos veikla. Šioje dalyje 
apžvelgiama, kaip pasikeitė Konkurencijos 
įstatymo redakcija galiojusi nuo 2009-04-25, 
lyginant su ta, kuri galioja nuo 2012-05-01.  

2.1 Dominuojančios padėties 
sąvokos pakeitimai 

Pirma, buvo keičiama dominuojančios 
padėties sąvoka. Apibrėžiant dominuojančią 
padėtį buvo sukurta išimtis mažmenine prekyba 
užsiimantiems ūkio subjektams. Kiek vėliau prie 
išimtinio specialaus dominuojančios padėties 
apibrėžimo teisinio reguliavimo buvo pridėti ir 
pastato šildymo ir karšto vandens sistemų 
prižiūrėtojai (eksploatuotojai) ar bendrojo 
naudojimo objektų administravimo veikla 
besiverčiantys ūkio subjektai.  

Bendrojo reguliavimo pagrindu ūkio 
subjektas buvo laikomas užimančiu dominuojančią 
padėtį tuomet, kai jo rinkos dalis sudaro ne 
mažiau kaip 40 %. Kitais atvejais galima laikyti, jog 
dominuojančią padėtį užima daugiausiai trijų ūkio 
subjektų grupė, jei jų rinkos dalys kartu sudaro     
70 %.  

Mažmenine prekyba, pastato šildymo ir 
karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 
(eksploatuotojo) ar bendrojo naudojimo objektų 
administravimo veikla besiverčiantis ūkio 
subjektas buvo laikomas užimančiu dominuojančią 
padėtį tuomet, jei jo rinkos dalis sudarė ne mažiau 
nei 30 %, o trijų tokių subjektų grupė turėjo 
sudaryti bent 55 % visos rinkos. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog dabar galiojančiame teisiniame 
reguliavime išimtinis dominuojančios padėties 
apibrėžimas paliktas tik mažmenine prekyba 
užsiimantiems ūkio subjektams. Pabrėžtina tai, jog 
dominavimo prezumpcijos ribos sumažinimas 
savaime nedidina konkurencijos apsaugos. Tai, kad 
įmonė užima dominuojančią padėtį, nėra teisės 
pažeidimas. Konkurencijos įstatymas pažeidžiamas 
tuomet, kai tokia padėtimi  piktnaudžiaujama. 
Sumažinus dominuojančios padėties ribą, 
įmonėms tik buvo sukuriama administracinė našta 
įrodyti, jog tokios padėties jos neužima, o jei to 
neįrodo, teisiškai sukuriama daugiau atvejų, 
kuomet reikia įrodyti, kad tokia padėtimi 
nepiktnaudžiaujama. Teigiamai reikėtų vertinti tai, 
jog iš išimčių sąrašo buvo pašalinti pastato šildymo 

ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai 
(eksploatuotojai) ar bendrojo naudojimo objektų 
administravimo veikla besiverčiantys ūkio 
subjektai. Vis dėlto likęs griežtesnio reguliavimo 
taikymas mažmenine prekyba užsiimantiems ūkio 
subjektams nepagrįstai išskiria šią ūkio šaką iš kitų.  

 

2.2 Ūkio subjektų vadovams 
skiriamos sankcijos 

Įstatymo pakeitimais įvesta asmeninė 
teisinė atsakomybė ūkio subjektų vadovams už 
Konkurencijos įstatymo pažeidimus, kuriuos 
atlieka pats ūkio subjektas. Sankcija numato 
galimybę apriboti ūkio subjekto vadovui teisę eiti 
viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo 
pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio 
asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo 
organo nariu. Taip pat numatoma galimybė 
papildomai skirti penkiasdešimties tūkstančių litų 
baudą.  

Tokia įstatymo pataisa gali pažeisti non bis 
in idem principą, kurio esmė – už tą patį 
nusižengimą negalima bausti du kartus. Tokia 
situacija gali susiklostyti tuomet, kai už 
Konkurencijos įstatymą būtų baudžiama 
individuali įmonė, nes tai yra neribotos civilinės 
atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už 
įmonės finansinius įsipareigojimus jos vadovas 
atsako visu savo turtu. Bausmės atveju vadovui 
savo turtu tektų atsakyti du kartus – sumokant 
įmonei skirtą baudą, jei įmonės finansinė situacija 
neleidžia jai savarankiškai sumokėti baudos, ir 
pačiam savininkui skirtą baudą.  

Verta paminėti tai, kad esant tokiai 
situacijai, nežinojimas neatleidžia nuo 
atsakomybės. Pagal dabar egzistuojantį teisinį 
reguliavimą ūkio subjekto vadovas yra laikomas 
prisidėjusiu prie pažeidimo padarymo ne tik 
tuomet, kai tiesiogiai prie jo prisidėjo, bet ir 
tuomet, kai tiesiogiai neprisidėjo prie pažeidimo, 
tačiau turėjo pagrindą įtarti, kad jo vadovaujamas 
ūkio subjektas daro pažeidimą, bet nesiėmė 
veiksmų užkirsti jam kelią arba nežinojo, nors 
privalėjo žinoti, kad jo vadovaujamas ūkio 
subjektas padarė ar daro pažeidimą. Taip dar 
labiau apsunkinama ūkio subjekto vadovo 
situacija. 
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Pastebėtina, kad viešojo administravimo 
subjektams tokio pobūdžio atsakomybė už 
Konkurencijos įstatymo 4 str. pažeidimus 
netaikoma. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip 
privatūs subjektai, o  šiuo konkrečiu atveju būtent 
jų vadovai, konkurencijos teisės srityje 
reguliuojami griežčiau negu viešojo 
administravimo subjektai. Diskutuotina, ar 

analogiška sankcija galėtų būti taikoma ir 
subjektams, leidžiantiems tokius teisės aktus, 
kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus 
ūkio subjektus, jų grupes ir dėl kurių gali atsirasti 
konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje 
rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. 

 

 
 

2.3 Koncentracijos teisinis reguliavimas 
Stambiausias Konkurencijos įstatymo 

pakeitimų paketas įsigaliojo 2012-05-01, kuomet 
pradėjo veikti nauja įstatymo redakcija. Vienas iš 
stambiausių ir didžiausią įtaką konkurencijos 
politikai turėjusių pakeitimų yra ribų, kuomet 
būtina pranešti Konkurencijos tarybai apie 
koncentraciją, padidinimas. Anksčiau ūkio 
subjektai apie numatomą įvykdyti koncentraciją 
privalėjo Konkurencijos tarybai pranešti ir gauti jos 
leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio 
subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais 
prieš koncentraciją ūkiniais metais buvo didesnės 

negu trisdešimt milijonų litų ir jeigu kiekvieno 
mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių 
ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais 
prieš koncentraciją ūkiniais metais buvo didesnės 
negu penki milijonai litų. Šiuo metu trisdešimties 
milijonų litų riba yra padidinta iki 
penkiasdešimties. Nors toks ribų padidinimas ir 
sumažina sąnaudas besijungiančioms įmonėms, 
tačiau iš ankstesnėje dalyje aptartos statistikos 
matyti, kad yra galimybė šią ribą kelti dar labiau. 

Pareiga įmonėms informuoti 
Konkurencijos tarybą apie smulkią koncentraciją 
yra našta ūkio subjektams. Taip pat tokiu 
reguliavimu    eikvojami    ir   pačios Konkurencijos  

 
 
 

 
 
tarybos resursai. Nors už pranešimo apie 
koncentraciją nagrinėjimą, priklausomai nuo 
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
suminių bendrųjų pajamų paskutiniais prieš 
koncentracijos įgyvendinimą ūkiniais metais, reikia 
mokėti nuo 5 600 Lt iki 11 200 Lt, tačiau šios lėšos 
eina į valstybės biudžetą, o ne Konkurencijos 
tarybai. 

Buvo pakeista ir ūkio subjektų grupės 
sąvoka. Šis pakeitimas taip pat šiek tiek palengvino 
koncentracijos reguliavimą. Įstatymo pakeitimu 
buvo pakoreguotas ūkio subjekto (turto, akcijų, 
balsų) dalies dydis, naudojamas apskaičiuojant 
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
pajamas. Ankstesniu reguliavimu įtvirtinta 1/4 
dalies norma buvo pakelta iki 1/3. Taip buvo 
sumažinta administracinė našta ir užkirstas kelias 
dalies ūkio subjektų nereikalingoms sąnaudoms. Iš 
anksčiau pateiktos analizės matyti, kad 
informavimo apie koncentraciją ribas reikia plėsti 
dar labiau, atsižvelgiant į Lietuvos ekonomikos 
augimą, infliaciją, indeksuojamų dydžių augimą.  

Taip pat svarbus su koncentracijos 
priežiūra susijusio reguliavimo pakeitimas yra tai, 
kad nuo 2012-05-01, nepranešus Konkurencijos 
tarybai apie koncentraciją, niekiniais laikomi tik 
tokie sandoriai, kuriems vėliau Konkurencijos 
taryba nedavė leidimo. Anksčiau visi sandoriai, 
apie kuriuos buvo privaloma informuoti 
Konkurencijos tarybą, tačiau to nebuvo padaryta, 
buvo laikomi niekiniais. Toks įstatymo pakeitimas 
taip pat vertinamas teigiamai, nes gavus 
Konkurencijos tarybos pritarimą po to, nebereikia 
iš naujo atlikti su koncentracija susijusių veiksmų, 
kurie ankstesnio reguliavimo atveju būtų 
anuliuoti. Bet už patį neinformavimo faktą ūkio 
subjektai vis tiek gali būti baudžiami, net ir tuo 
atveju, kai Konkurencijos taryba, nors ir pavėluotai 
sužinojusi apie koncentraciją, jai pritarė. Pagal 
anksčiau analizuotą statistiką galima spręsti, jog 
bendras nutarimų koncentracijos srityje skaičius 
sumažėjo, tačiau jis vis dar sudaro didžiausią visų 

Statistikos departamento duomenimis, nuo 
2000 m., kuomet buvo priimta 30 mln. Lt 
koncentracijos riba, iki 2012 m., kuomet ši riba 
buvo pakelta iki 50 mln. Lt, vartotojų kainų 
indeksas pakilo 47 %. Tai reiškia, kad 
atsižvelgiant į šį indeksą, 2000 m. įtvirtinta  30 
mln. Lt riba 2012 m. buvo  verta 44,1 mln. Lt. 
Kadangi 2012 m. ji buvo pakelta iki 50 mln. Lt, 
realius pokytis yra tik 5,9 mln. Lt. Toks pokytis 
neatitinka šalies ūkio augimo tempų per 12 m.  
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Konkurencijos tarybos nutarimų dalį. Kaip jau 
minėta anksčiau, tik du kartus buvo neleista 
vykdyti koncentracijos, o per pastaruosius penkis 
metus nustatyti tik 4 koncentracijos pažeidimai, 
kurie yra susiję su tuo, kad Konkurencijos tarybai 
nebuvo laiku pranešta apie koncentraciją. Siekiant 
efektyviau valdyti žmogiškuosius išteklius ir 
susitelkti ties didesnės reikšmes tyrimais, reikia 
koncentracijos ribą, kuomet privaloma informuoti 
Konkurencijos tarybą, kelti dar labiau. 

 

2.4 Konkurencijos tarybos 
funkcijos ir įgaliojimai 

Kita 2012 m. priimtų pakeitimų grupė, 
lėmusi konkurencijos politikos pasikeitimą, yra 
susijusi su Konkurencijos tarybos funkcijų 
praplėtimu ir įgalinimų sustiprinimu. Vienas iš 
tokių pakeitimų yra Konkurencijos tarybai 
numatyta teisė pačiai nustatyti savo veiklos 
prioritetus. Teigiama, kad taip Konkurencijos 
tarybai suteikta teisė geriau operuoti savo 
žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais. 
Konkurencijos tarybai suteikiama teisė rinktis, 
kokių tyrimų imtis ir kokių tyrimų neatlikinėti, 
remiantis tuo, ar pareiškime, kuriuo prašoma 
atlikti tyrimą, išdėstyti faktai atitinka prioritetus.  

Taip pat Konkurencijos įstatyme numatyta 
daugiau pagrindų, kuriais remiantis Konkurencijos 
taryba gali atsisakyti pradėti tyrimą. Nuo šiol 
Konkurencijos taryba gali atsisakyti pradėti tyrimą, 
ne tik jei jau egzistuoja jos pačios nutarimas 
analogišku klausimu, bet ir jei yra įsiteisėjęs 
teismo sprendimas, suėjęs 5 metų terminas 
(anksčiau šis terminas buvo 3 metai) nuo 
Konkurencijos įstatymo pažeidimo dienos, arba jei 
pažeidimas yra tęstinis – nuo paskutinių veiksmų 
atlikimo ar nutraukimo dienos. Taip pat nutarimas 
atsisakyti pradėti tyrimą priimamas tuomet, kai 
jau yra panaikintas viešojo administravimo 
subjekto išleistas teisės aktas,  kuriuo galimai 
pažeidžiamas Konkurencijos įstatymo 4 str. 
reikalavimas. Šie pakeitimai leidžia Konkurencijos 
tarybai vykdyti savo veiklą labiau nepriklausomai 
nuo kitų institucijų ir atsirinkti, kada pradėti ir 
kada atsisakyti pradėti tyrimą. 

Konkurencijos tarybai suteikta daugiau 
teisių atliekamo tyrimo metu. Pirma, Tarybai 
numatyta teisė gauti informaciją, susijusią su 

elektroniniais ryšiais (tiesa, tam reikalingas teismo 
sutikimas). Nors Konkurencijos įstatymo pažeidimų 
tyrimo sudėtingumas ir slypi tame, jog įvairūs 
susitarimai yra laikomi paslaptyje, tačiau tokiu 
būdu Konkurencijos tarybai  suteikiama teisė į 
susisiekimo pasiklausymą, kuris net gali būti 
nesusijęs su įstatymo pažeidimais. Taip gali būti 
pažeidžiamas Konstitucijos 22 str., kuriame 
numatyta, kad asmens susirašinėjimas, pokalbiai 
telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks 
susižinojimas yra neliečiami.  

Išplėsta ir sukonkretinta Tarybos narių teisė 
gauti iš visų ūkio subjektų ir viešojo administravimo 
subjektų informaciją, kuri yra reikalinga tyrimui. 
Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai atlikdami 
tyrimą, kiek tai nepažeidžia ūkio subjektų 
komercinių paslapčių apsaugos taisyklių, galės 
naudoti Konkurencijos tarybos turimą informaciją, 
gautą kitų tyrimų metu.  

Sukonkretintos komercinių paslapčių 
apsaugos reguliavimo taisyklės. Nurodyta, kokius 
veiksmus turi atlikti ūkio subjektas tam, kad 
Konkurencijos tarybos apie jį turima informacija 
būtų laikoma komercine paslaptimi. Tačiau ūkio 
subjektui neįvykdžius šių sąlygų, Konkurencijos 
tarybos apie ūkio subjektą turima informacija 
nebus laikoma komercine paslaptimi. 
Apibendrinant galima teigti, kad šiais įstatymo 
pakeitimais Konkurencijos tarybai suteikta daugiau 
teisių gauti ir disponuoti didesniu kiekiu 
informacijos. 

 
2.5 Išvados  
Iš apžvelgtų Konkurencijos įstatymo pakeitimų 
galima daryti kelias išvadas. Pirma, mažinami 
administraciniai reikalavimai ūkio subjektams 
koncentracijos kontrolės srityje. Tai 
vienareikšmiškai yra teigiamas dalykas, tačiau tokį 
smulkmeniškumą reikia mažinti didesniais tempais 
ir ne tik koncentracijos reguliavimo srityje, bet ir 
visame konkurencijos teisiniame reguliavime. 
Antra, detalizuojamas konkurencijos teisės 
reglamentavimas, įnešant teisinio aiškumo bei 
tikrumo. Trečia, detalizuojant reguliavimą, 
Konkurencijos tarybai suteikiama daugiau teisinių 
instrumentų, kuriais ji gali naudotis tyrimų metu. 
Tačiau tai gali turėti ir neigiamų padarinių.
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3. KONKURENCIJOS TARYBOS POVEIKIO VERTINIMAS IR JO PRIELAIDOS

 
Poveikio skaičiavimo metodologija remiasi 

tam tikromis prielaidomis, kurios yra pamatinės, 
apskaičiuojant ir įvertinant ekonominį poveikį. 
Būtent dėl šios priežasties būtina išsiaiškinti, ar tos 
prielaidos yra patikimos ir teisingos. Analizėje bus 
tiriamas trijų skirtingų prielaidų patikimumas. 
Pirma prielaida yra kartelių sudarymo žala 
vartotojams bei ekonomikai, kuri pasireiškia 
kylančiomis kainomis. Antra – kad tam tikrais ūkio 
subjektų koncentracijos atvejais vartotojams 
padaroma žala, t. y. pats žalos faktas. Tiek 
pirmuoju, tiek antruoju atveju keliamas klausimas 
dėl trijų žalos parametrų – fakto, trukmės ir 
dydžio. Trečia – kad baudų skyrimas atneša 
vartotojams netiesiogines teigiamas pasekmes.  

Konkurencijos taryba yra išleidusi du 
leidinius, kuriais pati įsivertina savo veiklą ir 
poveikį ekonomikai „Lietuvos Respublikos 
konkurencijos tarybos poveikio vertinimai: 
tiesioginė ir netiesioginė nauda vartotojams“. 
Juose yra analizuojamas atitinkamai 2008–2010 
m. ir 2010–2012 m. Konkurencijos tarybos veiklos 
poveikis vartotojams ir šalies ūkiui. Apibendrinusi 

savo poveikio 2008–2010 metais rezultatus, 
Konkurencijos taryba konstatuoja, kad jos per 
šiuos metus sukurta nauda vartotojams buvo nuo 
154,76 mln. Lt (vertinant tik tiesioginę ekonominę 
naudą) iki 921,22 mln. Lt (vertinant ir atgrasomąjį 
Konkurencijos tarybos veiklos poveikį). 2010–2012 
m. atnešta nauda buvo mažesnė – tiesioginė 
nauda įvertinama 45,72 mln. Lt, o pridėjus ir 
atgrasomąją naudą, veiklos poveikis išauga iki 
268,37 mln. Lt. Šie skaičiai yra palyginami su 
Konkurencijos tarybai skiriamomis lėšomis. 
Pirmojo analizuoto etapo laikotarpiu 
Konkurencijos tarybos atnešama nauda 
vartotojams yra beveik 42 kartus didesnė negu 
pačios Tarybos biudžetas, antruoju laikotarpiu šis 
skaičius šiek tiek viršija 12 kartų.    

Ši naudos apskaičiavimo metodologija 
paimta iš Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos 
tarnybos (Office of Fair Trading arba OFT), kuri ja 
naudojasi analogiškose savo veiklos įsivertinimo 
ataskaitose. Tiek OFT, tiek Konkurencijos taryba 
naudojasi tarptautine praktika bei  akademinės 
bendruomenės patarimais.  
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3.1 Karteliai 
Konkurencijos taryba pažymi, jog ji 

vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 5 str. 
nuostata, išaiškina ir įpareigoja nutraukti 
konkurenciją ribojančius susitarimus tarp ūkio 
subjektų, taip siekdama išlaikyti konkurenciją 
rinkoje ir užtikrinti vartotojams galimybę rinktis iš 
įvairesnių, kokybiškesnių ir pigesnių prekių. 
Ypatingas Konkurencijos tarybos dėmesys 
skiriamas karteliniams susitarimams, kurie, pasak 
pačios Tarybos, dažniausiai yra slapti susitarimai 
tarp konkuruojančių ūkio subjektų, kurie 
tarpusavyje derina veiksmus, siekdami nustatyti 
aukštesnes kainas, riboti gamybos apimtį ar 
pasidalinti rinkas ar vartotojus. Tyrimo objektas 
yra ne tik horizontalieji susitarimai (t. y. 
susitarimai tarp dviejų ar daugiau ūkio subjektų, 
kurių kiekvienas veikia tame pačiame prekės 
gamybos ar platinimo lygmenyje ir kuris apima 
prekių pirkimo, pardavimo ar perpardavimo 
sąlygas), tačiau ir vertikalieji susitarimai – tarp 
skirtinguose rinkos lygmenyse veikiančių ūkio 
subjektų dėl perpardavimo kainų palaikymo ir 
kitokių konkurencijos ribojimų. 

 
3.1.1 Kiek draudžiami susitarimai didina 

kainas vartotojams? 
Tiriant Konkurencijos tarybos įvertinimą, 

kyla klausimas, ar tikrai karteliai kiekvienu atveju 
yra žalingi visuomenei ir ar jie iš tiesų lemia kainų 
kilimą vartotojams. Pagal poveikio vertinimo 
metodiką kartelinių susitarimų atvejais vartotojai 
nukenčia dėl to, kad pakyla kainos. Tais atvejais, 
kai tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai 
duomenų apie tai, kiek kainos pakilo, daroma 
prielaida, kad kainų didėjimas siekė 10 %. Kitaip 
tariant, kuomet Konkurencijos taryba vertina, 
kokią žalą vartotojams atnešė draudžiamas 
susitarimas, pats žalos faktas – kainų padidėjimas 
– gali būti net neužfiksuotas. Nekvestionuojant 
kartelio teisėtumo, kyla abejonė, ar kartelio žala 
visuomenei (pvz., dėl išaugusių kainų) iš tikro yra 
tokia didelė (ir, ar apskritai yra) kaip deklaruojama 
Konkurencijos tarybos. 

Savaime suprantama, draudžiamo 
susitarimo atveju įmonės gali veikti su tikslu 
mažinti gamybą ir didinti kainas. Bet ši teorinė 
prielaida turi bent tris problemas. Pirma, siekiant 
maksimizuoti pelną, gamybos mažinimas ir kainos 
didinimas nėra vienintelė įmanoma strategija. 
Kada įmonė uždirbs daugiau (mažinant ar didinant 
gamybą, lyginant su dabartiniu gamybos lygiu), 
priklauso nuo kiekvienos įmonės kaštų struktūros 

ir gamybinių pajėgumų. Antra net ir veikdami 
kiekvienas atskirai ūkio subjektai dažniausiai irgi 
nori uždirbti kuo daugiau, tačiau jų individualūs 
veiksmai, net jei jie būtų analogiški kartelio 
veiksmams (pvz., gamybos mažinimas), nėra 
baudžiami.  

Trečia, ir, ko gero svarbiausia, noras 
uždirbti daugiau dar nereiškia, kad kartelio nariai 
dėl savo bendrų veiksmų to pasieks. Kitaip tariant, 
net jei kartelio nariai dėl savo derinamų veiksmų 
nepatirtų naudos, o vartotojai – žalos (ar ji nebūtų 
įrodyta), draudžiamas susitarimas vis vien būtų 
traktuojamas kaip atnešantis žalą visuomenei. Čia 
svarbu prisiminti, kad nesant kainų kilimo 
įrodymų, yra laikoma, kad kainos išaugo 10 proc. 
Vadinasi kartelio žala vartotojams ir kartelio 
išardymo nauda visuomenei yra konstatuojama a 
priori. Naudojantis tokiomis prielaidomis, po 
kartelio konstatavimo praktiškai neįmanoma 
įrodyti, kad kartelis nebuvo žalingas. O tai savo 
ruožtu reiškia, kad labai sudėtinga įvertinti realią 
kartelio žalą.   

Galiausiai, nors priimta manyti, kad 
draudžiami susitarimai mažina gamybą ir didina 
kainas, reikia pastebėti, kad dėl bendros veiklos 
potencialo gali būti ir atvirkščiai. Jei dėl kartelinių 
susitarimų pasiekiama didesnio resursų 
panaudojimo efektyvumo arba jei dėl veiksmų ar 
resursų koordinavimo yra pasiekiama tam tikra 
masto ekonomija, tai gali mažinti vidutines 
sąnaudas ir kainas. Vertinant Tarybos atnešamą 
naudą, nėra duomenų, kad tokia galimybė būtų 
vertinta. Tai dar viena priežastis suabejoti tiek 
draudžiamų susitarimų žala, tiek jų išardymo 
nauda visuomenei tikslumu.  

 
3.1.2 Kartelių ribojimas kaip būdas riboti 

veiksnumą 
Karteliniai veiksmai ir jų samprata 

paprastai siejami su įmonių „sąmokslu“ ir 
„konspiracija“. Yra įsivyravusi nuomonė, kad tai iš 
esmės yra bendradarbiavimas siekiant padidinti 
gamintojų (pardavėjų) pajamas. Tačiau kartelinio 
susitarimo tikslas yra pelno didinimas 
pasinaudojant turimais resursais. Šiuo požiūriu, 
kartelis iš esmės nesiskiria nuo bet kurio kito ūkio 
subjekto.  

Tačiau kartelio apibrėžimui labai svarbu, 
kad resursai priklauso skirtingiems ūkio 
subjektams. Kyla klausimas, kuo įmonių resursų ir 
veiksmų derinimas siekiant pelno (t. y. kartelis) 
skiriasi nuo situacijos, kuomet fiziniai asmenys 
apjungia savo turimus resursus ir įsteigia juridinį 
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asmenį? Pagal LR CK 2.34 str. 3 d. privatieji 
juridiniai asmenys yra juridiniai asmenys, kurių 
tikslas – tenkinti privačius fizinių asmenų 
interesus. Tai reiškia, kad fiziniai asmenys steigia 
juridinį asmenį siekdami asmeninės naudos. 
Analogiškai ūkio subjektai formuoja kartelinius 
susitarimus tam, kad tenkintų savo, kartu ir juos 
įsteigusių asmenų privačius interesus. Taigi, 
juridinių asmenų tarpusavio veiksmų 
koordinavimas siekiant maksimalaus pelno taip 
pat atneša naudą jų savininkams, tačiau tai savo 
ruožtu jau yra nelegalu. Taip susidaro skirtingas 
situacijų, kurios iš esmės yra vienodos, 
traktavimas: fizinio asmens veiksnumas tokioje 
situacijoje neribojamas, o juridinio asmens – 
ribojamas. Tai nėra teisinis paradoksas, tačiau vis 
tiek priverčia susimąstyti, ar net kvestionuoti 
kartelio apibrėžimą ir validumą. 

 
3.1.3 Kiek kartelis iš tikro skiriasi nuo 

susijungimo? 
Aptariant kartelinių susitarimų galimai 

atnešamą žalą, kitas svarbus aspektas yra jų 
laikinumas. Aiškinantis nusistovėjusią praktiką, 
galima įžvelgti tai, jog iš tikro yra ribojamas ne 
įmonių, kaip resursų valdytojų, bendradarbiavimas 
siekiant pelno, o tokio bendradarbiavimo 
laikinumas. Tokiais atvejais, kai ūkio subjektų 
vadovai mato jų bendro kapitalo sujungimo 
atnešamą naudą ir kuomet visi kartelio nariai, 
nesvarbu, kiek jų būtų, įžvelgia tokio susitarimo 
pelningumą, nariai veikiausiai susijungs į vieną 
stambią įmonę. Siekdamos ilgalaikio 
bendradarbiavimo ir resursų derinimo įmonės 
neretai susijungia ir vietoje „kartelinio susitarimo“ 
turime „susijungimą“, kuris iš principo nėra 
draudžiamas. Tokiu atveju pradeda veikti 
koncentracijos reguliavimas, tačiau jis nėra toks 

griežtas kaip kartelinių susitarimų ribojimas 
(koncentracijos kontroliavimas aptariamas 
žemiau). Ir atvirkščiai, jei toks susijungimas 
neatliekamas, o laikino bendradarbiavimo forma 
išlieka kartelis, jis yra ribojamas konkurencijos 
teisės.  

Žinoma, žiūrint iš teisinės pusės, vertinant 
konkrečius veiksmus, kuriuos atlieka ūkio 
subjektai procesus, ar elementarų skirtumą, kad 
susijungimai dažniausiai būna vieši, o karteliai – 
ne, dėti lygybės ženklo tarp kartelio ir įmonių 
susijungimo būtų neadekvatu. Tačiau, jei į 
kartelius ir susijungimus žiūrėtume iš gamybos 
resursų, priklausančių privatiems ūkio subjektams, 
valdymo pusės, tuomet reikia pripažinti, abiem 
atvejais esminio skirtumo nėra. Tai savo ruožtu 
leidžia kelti klausimą, ar visų draudžiamų 
susitarimų išardymas visuomenei iš tikro atneša 
neabejotiną naudą. 

 
3.1.4 Ar karteliniai susitarimai pajėgūs 

tęstis ilgą laiką? 
Kartelinių susitarimų trumpalaikiškumas 

yra užkoduotas jau paties susitarimo koncepcijoje. 
Karteliai neturi veiksmingų vidinių instrumentų, 
kuriais galima būtų priversti jos narius būti ir išlikti 
susitarimo dalimi. Net toks kartelinis gigantas kaip 
OPEC nesugeba efektyviai diktuoti kainų ir 
reguliuoti savo narių veiklos (reikia pastebėti ir tai, 
kad tai yra ne paprastų ūkio subjektų, bet ištisų 
valstybių susitarimas). Jei kuris nors iš kartelinio 
susitarimo narių mato, jog susitarimas jam yra 
nepelningas, toks ūkio subjektas nuo jo atsiskirs ar 
sukčiaus. Toks įmonės savarankiškumo išlaikymas 
kartelio sąlygomis ir užprogramuoja susitarimo 
trumpalaikiškumą.  

Atsižvelgiant į tai, kad karteliai savo 
pobūdžiu yra trumpalaikis reiškinys, kyla abejonių, 
ar pagrįstai ir tiksliai Konkurencijos taryba, 
vertindama savo atneštą naudą vartotojams, 
apibrėžia tokių susitarimų trukmę. Taigi, 
Konkurencijos tarybai baudžiant įmones už 
draudžiamus susitarimus, teigiama, kad paprastai 
toks susitarimas būtų trukęs 5 metus. Taip 
apskaičiuojama ir Konkurencijos tarybos atnešama 
nauda. Tačiau neatsižvelgiama į tai, kad kartelinis 
susitarimas savo prigimtimi yra trumpalaikis ir 
galimai tiek laiko netruktų. O būtent tai ir verstų 
suabejoti atnešamos naudos įvertinimo rezultatų 
tikslumu. 

Murray N. Rothbard 
Analizė rodo, jog kartelis – natūraliai nestabili 
veiklos forma. Jei bendras turto sujungimas 
bendram tikslui ilgainiui pasirodo esantis 
pelningas kiekvienam kartelio nariui atskirai, 
tai tada jo nariai formaliai susijungs į vieną 
didelę įmonę. Tokiu atveju kartelis pranyksta 
susijungime. Antra vertus, jei jungtinė veikla 
pasirodo esanti nepelninga vienam ar daugiau 
narių, nepatenkintoji įmonė ar įmonės nuo 
kartelio atsiskirs ir, kaip matysime toliau, 
kiekviena tokia savarankiška veikla beveik 
visada sunaikina kartelį. Taigi, kartelio formai 
lemta būti greitai nykstančiai ir nestabiliai. 
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3.1.5 Kartelinių susitarimų išardymo 
nauda 

Remiantis šiais argumentais vertėtų 
suabejoti prielaida, jog karteliniai susitarimai 
visada yra žalingi ir lemia neišvengiamą kainų 
kilimą. Visų pirma, nėra atsakymo, kuo įmonių 
susitarimas ir resursų apjungimas siekiant pelno 
skiriasi nuo analogiškų fizinių asmenų veiksmų 
steigiant juridinį asmenį dėl bendros ekonominės 
naudos. Antra, pati kartelinių susitarimų 
koncepcija turi savyje užkoduotą 
trumpalaikiškumą, t. y karteliai gali iširti savaime. 
Ir trečia – iš pateiktų argumentų matyti, kad 
karteliniai susitarimai ne visada reiškia kainų 
kilimą, todėl teigti, kad kiekvieno kartelinio 
susitarimo atveju kainos vartotojams kyla 
vidutiniškai 10 % nėra tikslu. Konkurencijos taryba 

savo metodologijoje nurodo, jog naudą 
apskaičiuoja pagal formulę a = t * p, kur a – 
metinis kartelio ar piktnaudžiavimo dominuojančia 
padėtimi atvejo poveikis vartotojui (litais), t – ūkio 
subjektų apyvarta, kuriai įtaką turėjo nagrinėjamas 
kartelinis susitarimas ar piktnaudžiavimo 
dominuojančia padėtimi atvejis, p – pažeidimo 
nulemto kainų padidėjimo mastas (procentais). 
Apibendrinant kyla abejonė dėl trijų pagrindinių 
kartelių atnešamos žalos parametrų, kurie yra 
esminiai apskaičiuojant žalos dydį, t. y. nėra aišku, 
ar iš tiesų egzistuoja padarytos žalos faktas, kokia 
yra galimai jau padarytos ar padarytinos ateityje 
žalos dydis ir kiek laiko žala buvo daroma. Visa tai 
leidžia daryti išvadą, kad naudos vertinimas yra 
netikslus. 

3.2 Koncentracijos žala 
Kita Konkurencijos tarybos veiklos 

poveikio analizei ypač svarbi prielaida yra ta, jog 
koncentracija turi būti kontroliuojama, nes ji gali 
pakenkti vartotojams. Veiklos poveikio įvertinimo 
ataskaitoje yra teigiama, kad koncentracijos žala 
gali pasireikšti padidėjusiomis kainomis, blogesne 
produkcijos kokybe ir sumažėjusiomis paskatomis 
konkuruoti dėl inovacijų.  

 
3.2.1 Ar koncentracija didina kainas? 
Konkurencijos taryba teigia, kad 

koncentracijos atvejais kainos paprastai kyla 5 %. 
Svarbu pastebėti, kad čia kalba eina ne apie realų 
kainų padidėjimą, pastebimą, kuomet rinkos 
dalyviai susijungia (koncentruojasi), bet apie 
prielaidą, kad koncentracija vienareikšmiškai veda 
prie kainų augimo. 

Tačiau koncentracija nebūtinai reiškia 
kylančias kainas. Tai galima argumentuoti masto 
ekonomijos pavyzdžiu. Sutelktas didesnis 
gamybinis potencialas gali vesti prie vidutinio 
produkcijos vieneto kaštų mažėjimo ir gamybos 
apimties augimo. Produkcijos gamyba dideliais 
kiekiais leidžia standartizuoti operacijas, 
automatizuoti gamybą ir mažinti vienetinius 
kaštus. Išeitų, jog būtent dėl masto ekonomijos 
naujas ūkio subjektas vartotojui gali pateikti 
produkciją mažesne kaina. Svarbu pastebėti, 
koncentracijos tikslai yra priešingi priimtiems 
kartelinių susitarimų tikslams, kuriais laikomi 
prastesnės kokybės prekių ir paslaugų gamyba ir 
pardavimas už didesnę kainą, ir priežastims. Viena 
iš pagrindinių susijungimų ir koncentracijos 

priežasčių yra ne tik geografinė plėtra siekiant 
masto ekonomijos, tačiau apskritai gamybos 
didinimas ir gamybos kainų mažinimas. Šie siekiai 
lemia tai, kad vartotojams koncentracija ne visada 
atneša vien tik žalą, tačiau gali atnešti ir naudą. 
Tokios priežastys neleidžia vienareikšmiškai teigti, 
kad koncentracijos atvejais kainos kyla ar kyla 
būtent 5 %. 

Lygiai taip pat nesvarstoma ar 
neanalizuojama, kad net jei būtų pastebimas 
statistinis ryšys tarp koncentracijos ir kainų 
augimo, tai dar nereiškia, kad koncentracija 
nulemia kainų augimą, o ne atvirkščiai. Realybėje 
visiškai įmanoma situacija, kuomet koncentracija 
yra pasekmė rinkoje vykstančių procesų, pvz., 
žaliavų brangimo. Žaliavų brangimas gali nulemti, 
kad iš rinkos pasitraukia kai kurie mažiau 
efektyvūs gamintojai (arba yra nuperkami kitų 
gamintojų). Tuo pat metu žaliavų brangimas gali 
didinti ir produkcijos kainas. Nežiūrint į 
koncentracijos priežastis, gali susidaryti įspūdis, 
kad koncentracija veda į kainų augimą.  

 

3.2.2 Nuosavybės teisės ribojimas 
Būtina įvardinti, kas iš tiesų yra 

koncentracijos ribojimas. Tai iš esmės yra 
draudimas fiziniam asmeniui laisvai naudotis savo 
turtu. Reikėtų į tai pažvelgti ne tik iš ekonominės 
naudos, bet ir iš teisinės pusės. Konstitucijos 23 
str. gina asmens teisę į jo nuosavybę ir nustato, 
jog nuosavybė yra neliečiama, ją saugo įstatymai ir 
ji gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka 
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visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. 
Taip pat Konstitucijos 46 str. yra numatyta, kad 
Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės 
teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva.  

Doktrininėje literatūroje asmens teisė į 
nuosavybę skiriama į tris elementus – asmens 
teisę objektą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. 
Vienas iš disponavimo įgyvendinimo būdų yra 
turto pardavimas kito asmens nuosavybėn 
atlygintinai (pirkimo–pardavimo sutartis). Galima 
teigti, kad koncentracijos apribojimai savininkui 
užkerta kelią naudotis teise laisvai disponuoti savo 
turtu – parduoti jam priklausantį verslą už jam 
pasiūlytą kainą, kuri jam atrodo priimtina.  

Konstitucinis Teismas savo praktikoje yra 
detalizavęs reikalavimus, kurių paisant gali būti 
ribojama teisė į nuosavybę. Pirma, ją ribojant, turi 
būti nepažeidžiama teisės esmė. Antra, 
nuosavybės teisė gali būti ribojama tik remiantis 
įstatymu. Trečia, ribojimai turi būti būtini 
demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti 
kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje 
įtvirtintas vertybes ir (arba) konstituciškai svarbius 
tikslus. Ketvirta, turi būti laikomasi proporcingumo 
principo, pagal kurį įstatymuose numatytos 
priemonės turi atitikti siekiamus, visuomenei 
būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus. Tik 
vadovaujantis šiomis taisyklėmis ir kuomet yra 
paisoma visų reikalavimų, galima riboti  asmens 
teisę nevaržomai naudotis nuosavybe. Paimkime 
patį pirmąjį iš kriterijų – ribojant turi būti 
nepažeidžiama teisės esmė. Bet būtent ribojant 
koncentraciją iš turto savininko yra atimama teisė 
laisvai disponuoti turtu – parduoti jį už priimtiną 
kainą. Iš to kyla ir bendras nuosavybės teisės 
apribojimas paneigiant jos esmę.2 Teisė į privačią 
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Teismas savo praktikoje taip pat yra aiškinęs ir Konstitucijos 
46 str., kuriame yra užtikrinta pareiga drausti nesąžiningą 
konkurenciją. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad 
Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalies nuostata, kad įstatymas 
saugo sąžiningos konkurencijos laisvę, inter alia reiškia 
konstitucinį įpareigojimą įstatymų leidėjui įstatymu nustatyti 
tokį teisinį reguliavimą, kad nebūtų monopolizuojama 
gamyba ir rinka, kad būtų užtikrinta sąžiningos konkurencijos 
laisvė bei numatytos priemonės ir būdai jai apsaugoti. 
(Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 9 d., 2003 m. kovo 
17 d., 2004 m. sausio 26 d. nutarimai). Tai reiškia, kad siekiant 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją, įstatymų leidėjui yra 
suteikiama teisė kištis į rinkos veikimą. Tačiau reikia 
pastebėti, kad teisė į nuosavybę turėtų būti laikoma 
svarbesne vertybe ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimas 
neturėtų būti laikomas pakankama priežastimi šią teisę riboti.  

 

nuosavybę yra pamatinė teisė, užtikrinanti rinkos 
ekonomikos plėtrą. Be užtikrintos šios teisės 
apsaugos ūkinė komercinė veikla yra ribojama. 
Koncentracijos ribojimas ir kontroliavimas tam 
tikrais atvejais gali apriboti ir nuosavybės teisės 
galiojimą, taip apribojant ir ekonominę naudą. Į tai 
būtina atsižvelgti, ir vertinant atnešamą naudą. Jei 
koncentracija tiesiogiai neveda į monopoliją 
(absoliučia dauguma atvejų), ją riboti nėra 
pagrindo, nes taip pažeidžiamas proporcingumo 
principas. Koncentracija savaime nepažeidžia kitų 
asmenų teisių ir laisvių daugiau nei apskritai 
privati nuosavybė. 

 

3.2.3 Koncentracijos kontrolės žala  
Konkurencijos įstatyme nurodyta, kad apie 

numatomą vykdyti koncentraciją privaloma 
pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, 
jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš 
koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 50 
mln. Lt ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų 
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
bendrosios pajamos paskutiniais prieš 
koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 5 
mln. Lt. Toks reguliavimas reiškia, kad net tuo 
atveju, kai stambi įmonė prisijungia smulkų ūkio 
subjektą, reikalingas Konkurencijos tarybos 
leidimas. Reikia apžvelgti koncentracijos 
procedūros teisinį reguliavimą. Kaip pavyzdį 
paimkime dvi situacijas. Pirmoji, kai jungiasi dvi 
stambios lygiavertės įmonės, pavyzdžiui, įmonė A 
bei įmonė B, kurios yra stambiausi ūkio subjektai 
rinkoje, ir antroji, kuomet viena stambi įmonė 
įsigyja vieną mažą nereikšmingą įmonę C. Net ir iš 
tiesų esant tokiai situacijai, jei stambioji įmonė 
pirko mažąją ne dėl jai priklausančio turto, o tam, 
kad sumažintų konkurentų skaičių, akivaizdu, kad 
pirmasis pavyzdys, kuomet susijungia dvi stambios 
įmonės turi daug didesnį poveikį rinkai negu 
antrasis.  

Reikia pabrėžti, kad žema riba sukelia 
sąnaudas įmonėms – ruošiant Konkurencijos 
tarybai reikalingą medžiagą, mokant nustatytą 
rinkliavą valstybei bei kol laukiama Konkurencijos 
tarybos sprendimo, nerealizuojant iš susijungimo 
potencialiai galimos naudos. Čekijoje ši riba yra 
kiek didesnė nei 200 mln. Lt, Belgijoje ir Olandijoje 
daugiau nei 350 mln. Lt. Dar 2009 m. buvo 
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pastebėta3, jog atsižvelgiant į įmonių augimą, 
būtina padidinti šią ribą. Pateikti duomenys, kad 
dar 2004 m. didžiausios 170–180  įmonių gavo 
bent 70 mln. litų apyvartą ir rekomenduojama 
koncentracijos ribą pakelti bent 2,5 karto. 
Sveikintina tai, kad šiuo metu apyvartos riba yra 
pakelta nuo 30 mln. Lt iki 50 mln. Lt, tačiau 
įmonių, kurių apyvarta 2012 m. siekė 70 mln. Lt, 
yra daugiau negu 400. Iš to galima daryti išvadą, 
kad šią 50 mln. litų ribą reikia didinti dar labiau, 
atsižvelgiant į augančias Lietuvos įmonių apimtis. 
Taip būtų palengvinta biurokratinė našta 
stambiausiems Lietuvos ūkio subjektams vykdant 
susijungimus.  

Koncentracijos atvejais nebūtinai 
pakeliamos kainos. Atvirkščiai, gali būti situacijų, 
kai jos gali ir mažėti. Nemažiau svarbu tai, kad ne 
pati koncentracija, o būtent jos kontrolė gali būti 
žalinga, nes paneigia žmogaus nuosavybės teisės 
esmę, kuri savo ruožtu yra esminė ūkinės veiklos 
vykdymui. Dabartinis koncentracijos priežiūros 
reguliavimas suponuoja, kad didelis ūkio subjektų 
ratas turi gauti Konkurencijos tarybos leidimą 
vykdyti koncentraciją, t. y. Konkurencijos taryba 
turi pareigą reguliuoti per daug susijungimų. Pagal 
anksčiau pateiktą statistiką matyti, kad didelė dalis 
Konkurencijos tarybos nutarimų yra leidimai 
vykdyti koncentraciją. Atsižvelgiant į tai, kad 
pastaruoju metu pastebimas siekis efektyviau 
naudoti Konkurencijos tarybos žmogiškuosius 
išteklius koncentruojantis į stambesnius tyrimus, 
žema informavimo apie koncentraciją riba lemia 
tai, kad šie ištekliai yra iššvaistomi išduodant 
leidimus koncentracijai.  

Dėl šių priežasčių negalima teigti, kad 
koncentracija atneša vien tik žalą ir, tuo labiau, 
kad kas kartą neapribojus koncentracijos, kainos 
pakyla apie 5 %. Papildomai reikia kelti abejonę ir 
klausti, kokią žalą neša ne koncentracija, o 
koncentracijos kontrolė ir ūkinės laisvės ribojimas, 
nes šiuo metu tai nėra įvertinama. 

3.3 Baudų atnešama nauda 
Konkurencijos taryba už Konkurencijos įstatymo 
pažeidimus ūkio subjektams skiria baudas, kurios 
yra mokamos į Lietuvos Respublikos biudžetą. 
Konkurencijos taryba teigia, jog nepaisant to, kad 
šios baudos nesukuria tiesioginės naudos 
vartotojams, neatsižvelgti į baudas kaip į 
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 Ankstesnėje LLRI konkurencijos teisės 

studijoje „Konkurencijos teisė ir jos taikymas 
Lietuvoje“.   

netiesioginę Konkurencijos tarybos suteikiamą 
naudą vartotojams būtų neprotinga.  

Išvadoje išskiriami du būdai, kaip baudos 
ūkio subjektams atneša naudą vartotojams. Pirma, 
baudos veikia kaip atgrasantis elementas, ūkio 
subjektams priimant sprendimus dėl kartelio ar 
kitokio pobūdžio Konkurencijos įstatymo 
pažeidimo tęsimo ar pradėjimo. Antra, padidėjęs 
valstybės biudžetas suteikia galimybes investuoti į 
vartotojams svarbias sritis, net jei jos nėra 
tiesiogiai susijusios su rinka, kurioje buvo ribojama 
konkurencija.  

 
3.3.1 Baudomis surinktų lėšų 

panaudojimas 
Konkurencijos taryba savo veiklos 

vertinimo išvadose teigia, kad baudomis padidėjęs 
valstybės biudžetas suteikia galimybes investuoti į 
vartotojams svarbias sritis, net jei jos nėra 
tiesiogiai susijusios su rinka, kurioje buvo ribojama 
konkurencija. Galima suabejoti, ar į biudžetą 
surinktų lėšų panaudojimas atneš tokią naudą, 
kuri yra prognozuojama. Tiesioginė žala baudos 
skyrimo atveju gali būti padaroma vartotojui ir 
tikrai yra padaroma ūkio subjektui.  

Suprantama, jog pagrindiniai bausmės 
tikslai yra nubausti bei atlikti prevenciją, siekiant, 
kad kiti ūkio subjektai nekartotų analogiškų 
pažeidimų. Tačiau nėra aišku, kokiais argumentais 
remiantis daroma išvada, kad valstybė sėkmingai 
investuos pinigus, gautus baudų pavidalu. 
Valstybės įstaigos, skirstančios biudžetą, neturi 
jokių nurodymų, kam šios lėšos turi būti skirtos. 
Tai reiškia, kad Konkurencijos tarybos tvirtinimas, 
jog pinigai bus investuoti į vartotojams naudą 
nešančias sritis yra spekuliatyvus. Tam nėra jokios 
kontrolės ar teisinio pagrindo. Egzistuoja grėsmė, 
kad biudžeto lėšos gali būti panaudotos 
neefektyviai ar net su korupcijos elementais. 
Tačiau, jei tie pinigai liktų privataus ūkio subjekto 
nuosavybe, jis galėtų šias lėšas toliau investuoti į 
savo veiklos plėtrą. Tokiu atveju yra galimybė, kad 
bus atnešama nauda vartotojui, nes jam bus 
suteikiamas geresnės kokybės produkcijos 
pasirinkimas. Galima manyti, kad daugeliu atvejų 
pinigai būtų investuojami siekiant konkrečios 
naudos. Tokios investicijos reikštų apčiuopiamą 
naudą įmonei ir veikiausiai vartotojui. Naudos 
tikimybė yra nepalyginamai didesnė negu tuomet, 
kai lėšas investuoja valstybė. Priešingu atveju būtų 
naudinga visą privačią nuosavybę atiduoti 
valstybei, kad ši investuotų gautas lėšas. 
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Šie argumentai sukelia abejonę ir šia 
prielaida, t. y. baudų atnešama nauda, ir 
atnešamos naudos paskaičiavimo tikslumu. 
Konkurencijos taryba vertindama savo veiklą 
įskaičiuoja skirtas baudas į atneštos naudos 
skaičiavimus ir teigia, jog gauti pinigai gali būti 
skiriami tenkinti vartotojų poreikius kitose srityse, 
nors tai lieka neįrodyta ir sunkiai tikėtina. 
Konkurencijos taryba neidentifikavo ir neskaičiavo 
baudomis sukeliamos žalos, kuri gali pasireikšti 
tiek nubaustai įmonei, tiek vartotojams.  

Priklausomai nuo prielaidų, baudos 
finansinis (lėšų paėmimo iš privataus subjekto ir 
atidavimo valstybei) efektas gali būti neutralus, 
neigiamas arba teigiamas. Net jei jis yra teigiamas, 
nėra pagrindo teigti, kad jis bus teigiamas visu 
paskirtos baudos dydžiu. Tai reikštų, kad bauda 
turėtų tik teigiamą poveikį biudžetui ir jokio 
neigiamo poveikio rinkos dalyviui. Tai yra nereali 
nuostata. Jei bauda neturėtų neigiamo poveikio 
rinkos dalyviui, galima būtų apskritai kvestionuoti 
baudos skyrimo poveikio tikslingumą. 

Dėl šių argumentų Konkurencijos tarybos 
prielaida dėl baudų atnešamos naudos ir šių lėšų 
panaudojimo tikslingumo yra kvestionuotina. 
Kitaip tariant, jei bauda skaičiuojama kaip 
teigiamas indėlis į valstybės biudžetą, tuomet 
būtina įvertinti ir neigiamus padarinius rinkos 
dalyviams. 

 

3.4 Išvados 
Žemiau pateikiamas visų kontrargumentų 

apibendrinimas dėl skirtingų išvadoje naudojamų 
prielaidų. 

Kartelių tikslas yra maksimizuoti pelną ir 
tenkinti jų įmonių interesus. Nėra aišku, koks 
skirtumas tarp įmonių, koordinuojančių savo 
veiksmus siekiant maksimalaus pelno, ir fizinių 
asmenų, darančių tą patį ir steigiančių juridinį 
asmenį. Tai yra esminė aplinkybė siekiant 
išsiaiškinti, kodėl vienas iš susitarimų yra 
draudžiamas, o kitas – ne. Be to, nors teigiama, 

kad karteliniai susitarimai yra ypač pavojingi 
konkurencijai, karteliai, viena vertus, paprastai yra 
neilgalaikiai ir patys išyra, o antra vertus, karteliai 
nebūtinai atneša žalą ir lemia kainų kilimą.  

Buvo pateikta argumentų, kurie rodo, kad 
koncentracijos atveju kainos kaip tik turėtų 
tendenciją kristi dėl masto ekonomijos.  
Koncentracijos draudimas paneigia ir žmogaus 
teisės į nuosavybę esmę. Lietuvoje įstatymu 
įtvirtintas pernelyg smulkių susijungimų kontrolės 
vykdymas. Taip yra apkraunamas tiek pats 
biurokratinis aparatas, nes reikia analizuoti daug 
susijungimo atvejų, tiek ir verslininkas, kuriam 
toks reguliavimas kainuoja nepagrįstai daug dviem 
aspektais: tiesioginių sąnaudų prasme ir delsimo 
realizuoti veiklą efektyvinančius sprendimus 
atžvilgiu.  

Nors suprantama, kad esminės baudų 
funkcijos ir yra nubaudimas bei prevencija, tačiau 
siekiant apskaičiuoti Konkurencijos tarybos 
poveikį, nėra atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginę 
žalą tiems ūkio subjektams atneša baudos. Taip 
pat svarbu paminėti ir tai, kad  nėra jokio pagrindo 
daryti prielaidą, kad valstybė tinkamai panaudos 
gautus pinigus. Daug didesnė tikimybė, kad įmonė 
investuotų iš jos atimamas lėšas tikslingiau ir 
pasiektų naudos, kurią pajaustų tiek ji, tiek 
vartotojas.  

Kaip jau minėta, šios trys prielaidos 
Konkurencijos tarybos vertinimui yra kertinės. 
Jomis yra paremta ekonominės naudos 
skaičiavimo metodologija ir jos yra priimamos kaip 
pamatinės ir neginčijamos. Iš pateiktų 
kontrargumentų galima matyti, kad visos šios 
prielaidos yra nevienareikšmiškos ir į jas galima 
pažiūrėti iš kitokių pozicijų, negu jas parodo 
Konkurencijos taryba. Kadangi pateikti 
kontrargumentai verčia suabejoti prielaidomis, 
galima konstatuoti, kad būtina suabejoti ir 
išvadoje pateikiamais konkrečiais duomenimis, 
kurių apskaičiavimas taip glaudžiai siejasi su 
visomis iš prielaidų.  
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4. IŠVADŲ SĄVADAS 
 
4.1 Konkurencijos tarybos veiklos 

statistikos analizė 
 Pastebima tendencija, jog bendras 

Konkurencijos tarybos nutarimų skaičius per 
pastaruosius 5 m. mažėja, tačiau skiriamos baudos 
tik didėja. Ypač tai būdinga draudžiamų susitarimų 
sričiai, kai per 5 m. skirtų baudų suma sudaro apie 
90 % visų per pastaruosius 13 m. už šio pobūdžio 
pažeidimus skirtų baudų. 

 Tai, jog mažėja Konkurencijos 
tarybos nutarimų skaičius, tačiau didėja baudos 
leidžia manyti, kad institucija labiau 
koncentruojasi į stambius tyrimus, kuriuose galimi 
didesnę įtaką rinkai turintys Konkurencijos 
įstatymo pažeidimai. Tai patvirtina 2012 m. 
praktika, kuomet draudžiamų susitarimų srityje 

priimti sprendimai tik dviejuose stambiuose 
tyrimuose, o baudos buvo didesnės nei 60 mln. Lt. 

 2013 m. priimtų nutarimų ir skirtų 
baudų skaičius – tiek draudžiamų susitarimų 
srityje, tiek apskritai – buvo pakankamai mažas. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu 
Konkurencijos taryba atlieka stambius tyrimus, 
galima prognozuoti, jog ateityje, jei bus 
konstatuoti Konkurencijos įstatymo pažeidimai, 
baudų skaičius vėl išaugs.   

 Nutarimų dėl koncentracijos 
skaičius pastarųjų 5 m. laikotarpiu mažėja. 
Nustatytų pažeidimų ar draudimų vykdyti 
koncentraciją skaičius taip pat išlieka labai mažas.  

 

4.2 Konkurencijos įstatymo 
pakeitimai 

 

 Mažinami administraciniai 
reikalavimai ūkio subjektams koncentracijos 
kontrolės srityje. Tai vienareikšmiškai yra 
teigiamas dalykas, tačiau tokį smulkmeniškumą 
reikia mažinti didesniais tempais ir ne tik 
koncentracijos reguliavimo srityje bet ir visame 
konkurencijos teisiniame reglamentavime. 

 

 

 Detalizuojamas konkurencijos teisės 
reglamentavimas – tai įneša teisinio aiškumo bei 
tikrumo.  

 Reguliavimo detalizavimas 
Konkurencijos tarybai suteikia daugiau galių ir 
teisinių instrumentų, kuriais ji gali naudotis tyrimų 
metu. 

 

4.3 Konkurencijos tarybos poveikio 
ir metodikos prielaidų vertinimas 

 
 Kartelių tikslas yra maksimizuoti 

pelną ir tenkinti jų įmonių interesus. Nėra aišku, 
koks skirtumas tarp įmonių, koordinuojančių savo 
veiksmus siekiant maksimalaus pelno, ir fizinių 
asmenų, darančių tą patį ir steigiančių juridinį 
asmenį. Tai yra esminė aplinkybė aiškinantis, 
kodėl vienas iš susitarimų yra draudžiamas, o kitas 
– ne. Be to, nors teigiama, kad karteliniai 
susitarimai yra ypač pavojingi konkurencijai, jie, 
pirma, paprastai yra neilgalaikiai ir patys išyra, o 
antra, karteliai nebūtinai atneša žalą ir kainų 
kilimą. Tai ir lemia galutinių veiklos vertinimo 
rezultatų netikslumą. 

 

 Analizuojant įmonių koncentraciją, 
pateikti argumentai rodo, kad koncentracijos 
atveju kainos kaip tik turėtų tendenciją kristi dėl 
masto ekonomijos. Be to, koncentracijos 
draudimas paneigia žmogaus teisės į nuosavybę 
esmę. Lietuvoje įstatymu įtvirtintas smulkių 
susijungimų kontrolės vykdymas, kuris savo ruožtu 
nereiškia didesnės apsaugos. Taip yra 
apkraunamas tiek pats administracinis aparatas, 
nes reikia analizuoti daug susijungimo atvejų, tiek 
ir verslininkas, kuriam toks reguliavimas kainuoja 
nepagrįstai daug dėl dviejų priežasčių: tiesioginių 
sąnaudų ir dėl delsimo realizuoti veiklą 
efektyvinančius sprendimus.  
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 Nors suprantama, kad esminės 
baudų funkcijos ir yra nubaudimas bei prevencija, 
tačiau apskaičiuojant Konkurencijos tarybos 
poveikį, nėra atsižvelgiama į tai, kokią tiesioginę 
žalą tiems ūkio subjektams, taip pat ir 
vartotojams, atneša baudos. Taip pat svarbu 
paminėti ir tai, kad  nėra jokio pagrindo daryti 
prielaidą, kad valstybė tinkamai panaudos gautus 
pinigus. Daug didesnė tikimybė, kad įmonė 
investuotų iš jos atimamas lėšas tikslingiau ir 
pasiektų naudos, kurią pajaustų tiek ji, tiek 
vartotojas.  

 Šios prielaidos Konkurencijos 
tarybos vertinimui yra kertinės. Jomis yra paremta 
ekonominės naudos skaičiavimo metodologija ir 
jos yra priimamos kaip pamatinės ir neginčijamos. 
Iš pateiktų kontrargumentų galima matyti, kad 
visos šios prielaidos nėra vienareikšmiškos ir į jas 
galima pažiūrėti iš kitokių pozicijų, negu jas parodo 
Konkurencijos taryba. Kadangi pateikti 
kontrargumentai verčia suabejoti prielaidomis, 
galima daryti išvadą, kad verta suabejoti ir 
išvadoje pateikiamais skaičiavimų rezultatais. 
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Priedas 
 

 
 

Kartelinių susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi vertinimas 
Piktnaudžiavimo užkardymo nauda 

a=t*p a – poveikis , t– ūkio subjekto apyvarta, p – kainų lygio pakilimas dėl 
kartelinio susitarimo. Pagal konkurencijos tarybos nuostatas, jei 
neįmanoma įrodyti, laikoma, kad kainos padidėjo 10 proc. 

∑  
 

(   ) 

 

   

 

 

c – numanoma kartelio ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi 
atvejo trukmė, nesant Konkurencijos tarybos įsikišimo; 
Ρ − socialinė diskonto norma, kuria yra diskontuojamos visos būsimos 
sumos (5,5 proc.); 
s – žalos skaičiavimo atitinkamų metų numeris. 
 

Perrašius formulę ir įstačius Konkurencijos tarybos 
naudojamas parametrų vertes ∑  

     

(       ) 

 

   

 

Jei pažeidimas truktų tik vienus metus, Konkurencijos 
tarybos įsikišimo nauda būtų lygi 9,5 proc. įmonės 
apyvartos.  

a = 0,1*t/1,055 
a= 0,0948 * t 

Nustatinėjant pažeidimo užkardymo naudą šiuo 
metodu, esminis veiksnys yra įmonės apyvarta. Kuo 
didesnė įmonės apyvarta, tuo didesnė bus pripažinta 
Konkurencijos tarybos įsikišimo nauda. 

Analogiškai, kitas esminis veiksnys, nustatant 
Konkurencijos tarybos naudą, yra pažeidimo 
trukmė. Kuo ilgiau, kaip manoma, būtų trukęs (ar 
truko) pažeidimas, tuo didesnė Konkurencijos 
tarybos įsikišimo nauda. 
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