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AR VERSLE YRA KORUPCIJA?



KAS YRA KORUPCIJA?
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Pagrindiniai rezultatai:

❑ Tarp visų tyrimo tikslinių grupių išaugo korupcijos, kaip probl
emos svarba.

❑ Padaugėjo nurodančių, jog korupcijos mastai išaugo tiek per
5 metus, tiek per pastaruosius 12 mėnesių.

❑ Savo ruožtu korupcinė patirtis mažėja. Per pastaruosius 12
mėnesių kyšį nurodė davę 16% gyventojų (t. y. 8% mažiau n
ei 2014 m. – 24%), o per pastaruosius 5 metus – 33% gyven
tojų (t. y. 12% mažiau nei 2014 m – 45%).

❑ Vertinant atskirų viešojo sektoriaus institucijų „faktinį" korum
puotumą, bendrai mažėja kyšių prievartavimo ir davimo inde
ksai.

❑ Didėja nepakantumas korupcijai ir kyšininkavimui, mažėja pa
sirengimas duoti kyšį.

❑ Didėja visuomenės informuotumas, kur kreiptis dėl korupcini
ų įvykių.

❑ Stiprėja pranešėjų apie korupcinio pobūdžio įvykius potencial
as.

❑ Bendrai auga visuomenės dalyvavimo antikorupcinėse iniciat
yvose potencialas.

LKŽ rezultatai



Rezultatai:

- Kasmetinė ataskaita

- Pradėti nauji veiksmai

Bendradarbiavimas 

su visuomene, 

pranešėjai

Antikorupcinis 

švietimas

KRA

Asmenų 

tikrinimas Teisės aktų 

vertinimas

KPP-SISTEMA

KPT

Baudžiamasis 

persekiojimas

Korupcijos 

prevencijos 
programos

Turto ir interesų 

deklaravimas, 
kitos e-sistemos

TI - Atsparumo 
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Vidutinės išlaidos korupcijos prevencijai VS
Vidutinės išlaidos problemų sprendimui3,5 mln. $

9,4 mln. $



• Teisinio persekiojimo rizika

• Kaštų rizika

• Finansinė rizika

• Reputacinė rizika



Protų 

nutekėjimas

KORUPCIJOS PASEKMĖS

Bankrotas

Teisiniai ginčai

Reputacijos 
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praradimai
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Skatinti korupcijos prevenciją privačiame sektoriuje yra viena iš sąlygų, Lietuvai

siekiant įstoti į Ekonominio Bendradarbiavimo Ir Plėtros Organizaciją (EBPO)







tai rekomendacinio pobūdžio priemonė, apimanti

patarimus verslo organizacijoms kaip savo veikloje

sukurti antikorupcinę, tai yra korupcijai nepalankią

aplinką.



1. Atlikti verslo organizacijos ir aplinkos, kurioje ji veikia, analizę bei nustatyti

galinčias pasireikšti korupcijos rizikas.

2. Pasirinkti priemones nustatytoms rizikoms valdyti.

3. Paskirti asmenis, atsakingus už šių priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą.



Vadove minimos 17 priemonių, kurių pagalba gali būti siekiama didesnio

verslo skaidrumo.

Priemonės, skirtos organizacijų vadovams:

1. Vadovybės vaidmuo antikorupcinėje veikloje

2. Organizacijos antikorupcinė politika

3. Verslo skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei



Priemonės, skirtos už korupcijos prevenciją atsakingiems darbuotojams:

1. Nuolatinė verslo organizacijos vidaus procesų ir jos aplinkos analizė

2. Antikorupcinės veiklos organizavimas

3. Antikorupcinės programos rengimas, įgyvendinimas ir peržiūrėjimas

4. Dirbančių darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui tyrimas

5. Priimamų į darbą darbuotojų sąžiningumo ir lojalumo vertinimas

6. Organizacijos antikorupcinio sąmoningumo matavimas

7. Darbuotojų antikorupcinis švietimas
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Priemonės, skirtos visiems organizacijos darbuotojams:

1. Etikos ir elgesio kodeksai

2. Interesų konflikto valdymo politika

3. Dovanų ir reprezentavimo politika

4. Labdaros ir paramos teikimo politika

5. Lobistinės veiklos politika

6. Pranešimo mechanizmas ir pranešėjų apsauga

7. Verslo partnerių tikrinimas
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