
Konkurencijos tarybos nauda vartotojams sukurta 2013-2015 metais 

 

Konkurencijos tarybos vartotojams kuriama nauda yra vienas iš institucijos veiklos 

vertinimo kriterijų.  

 

Vidutinę metinę (3 metų) tiesioginę naudą vartotojams sudaro santykinis piniginis įvertinimas  

žalos, kuri būtų buvusi padaryta vartotojams, jei: 

- Konkurencijos taryba nebūtų nutraukusi antikonkurencinių veiksmų ir antikonkurencinis 

poveikis nebūtų buvęs sustabdytas, dėl ko vartotojai galimai būtų mokėję galimai padidintas 

kainas; 

-  ir jei dėl Konkurencijos tarybos įsikišimo reklama nebūtų nutraukta ir vartotojai toliau būtų 

klaidinami. 

 

Siekiame, kad  santykis tarp metinės vidutinės trejų metų tiesioginės naudos vartotojams ir 

Konkurencijos tarybos vidutinio metinio trejų metų biudžeto santykis būtų ne mažesnis nei 5:1.  

Kitaip tariant, 1 į Konkurencijos tarybą investuotas euras turi „generuoti“ 5 eurus. 

 

1) Duomenys apie 2015 m. naudą:  

Tiesioginė nauda per 2015 m. :   15,568,424.29 € 

 

Tiesioginė nauda per 2013-2015 m. (metinis vidurkis):   12,515,772.57 € 

 

Visa nauda (tiesioginė + netiesioginė) tik per 2015 m.:   111,849,440.04 € 

 

Visa nauda (tiesioginė + netiesioginė) per 2013-2015 m. (metinis vidurkis):   73,947,384.2 € 

 

Koeficientas – tiesioginės naudos santykis su KT metiniu biudžetu tik per 2015 m. : 9,22 

Koeficientas – tiesioginės naudos santykis su KT metiniu biudžetu per 2013-2015 m. (metinis 

vidurkis): 8,18 

Koeficientas - visos naudos (tiesioginė + netiesioginė) santykis su KT metiniu biudžetu tik per 2015 

m. : 66.23 

Koeficientas - visos naudos (tiesioginė + netiesioginė) santykis su KT metiniu biudžetu per 2013-

2015 m. (metinis vidurkis): 48.3 (žr. grafikus žemiau). 

 

2) KT sukurta nauda 2013-2015 m. buvo skaičiuojama remiantis naujausiomis Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos(toliau – EBPO)  rekomendacijomis (OECD, Guide for 

helping competition authorities assess the expected impact of their activities, April 2014), kurios 

yra šiek tiek konservatyvesnės nei ankščiau taikyta Jungtinėje Karalystėje taikoma metodika.  

EBPO rekomendacijos yra skelbiamos organizacijos svetainėje: 

http://www.oecd.org/competition/guide-impact-assessment-competition-activities.htm 
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