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Tyrimo tikslas ir uždaviniai Tyrimo metodologija Tyrimo komanda 

• Verslo aplinkos per skaidrumo prizmę 

įvertinimas; 

• Kokių priemonių tikisi verslas kuriant 

skaidraus ir atsakingo verslo aplinką 

Lietuvoje;  

• Kokios priemonės neveikia kuriant 

skaidraus ir atsakingo verslo aplinką 

Lietuvoje. 

Užsakovas 

BALTOJI BANGA 

Andželika Rusteikienė 

andzelika@investorsforum.lt 

 

Vykdytojas 
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Edita Jurkienė 
edita.jurkiene@sic.lt  
+370 52 054 523 

 
Nikė Kiškytė 
nike.kiskyte@sic.lt 
+370 52 054 513 

 
 
  
 

 

 

 

Tikslinės auditorijos: tyrimas susideda iš 2 
tikslinių auditorijų: 1) iniciatyvos Baltoji 
banga narių; 2) asociacijos „Investor‘s 
Forum“ narių. 

Tyrimo imtis: apklausoje dalyvavo 58 
įmonės. 

Tyrimo atlikimas: lapkritis-gruodis, 2012.  

Tyrimo metodai: apklausa atlikta CAWI 
(computer assisted web interview) 
metodu. 
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Pagrindinių rezultatų reziumé 
 Tyrimo metu apklaustos 58 užsienio bei Lietuvos kapitalo įmonės, priklausančios „Baltosios bangos“ iniciatyvai bei 

Investuotojų forumui. Tyrimą 2012 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais atliko tyrimų bendrovė SIC. 

 Tyrimas atskleidė, kad šiai dienai skaidraus verslo iniciatyvą palaikančios įmonės, vertindamos verslo aplinką per 
skaidrumo prizmę, šią situaciją vertina kaip ne itin palankią – jos vertinimo vidurkis yra 5,5 balo iš 10 galimų. Tiesa, 
legalios veiklos per konkurencingumo prizmę vertinimas yra gerokai aukštesnis – 7,4 balo iš dešimties galimų ir 
skaidraus verslo principų besilaikančios įmonės dažniau teigia, kad skaidri veikla Lietuvoje visiškai arba iš dalies 
apsimoka (74%). 

 Pagrindinis dalykas, motyvuojantys įmones skaidriai veiklai – tai įmonės reputacija (teigiamas bendruomenės ir 
vartotojų požiūris į verslą). 

 Skaidri veikla daugiausia įmonėms suteikia pridėtinės vertės dėl didesnio patikimumo, patrauklumo užsienio 
investicijoms, geresnės reputacijos bei lojalesnių darbuotojų. Skaidriai veikiančios įmonės labiausiai pasigenda 
ekonominės naudos įmonei, išaugusio verslo efektyvumo, mažesnės verslo bankroto rizikos ar administracinės naštos. 

 Vertindami Lietuvoje sudaromas sąlygas skaidriam verslui, tyrimo dalyviai mato tik vieną kiek palankesnę sąlygą – tai 
reikalavimas skaidriai atsiskaityti su darbuotojais (vertinimas 6,3 balo iš 10 galimų). Tuo tarpu reikalavimui mokėti 
numatytus mokesčius bei skaidriai dalyvauti konkursuose, apklausos dalyviai mano, kad Lietuvoje esama politinė-
ekonominė situacija sąlygų beveik nesudaro (vertinimas 4,8 balo). 

 Iš to išplaukia ir lūkesčiai valstybei, kad būtų kovojama su nelegaliu, šešėliniu verslu bei korupcija, būtų gerinama 
mokestinė bei įstatyminė aplinka, įgyvendinamas veiklos skaidrumas bei skaidriam verslui būtų teikiama parama. 

 Įdomus faktas, kad beveik pusė (43%) skaidrų verslą palaikančių apklausos dalyvių per 2012 metus susidūrė su 
galimos korupcijos atvejais. 21% apklaustų įmonių tvirtino patyrusios spaudimą iš valstybės tarnautojų, reikalaujančių 
„atsidėkoti“ už paslaugų atlikimą, 16% tyrimo dalyvių teigė jautę spaudimą dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose. 
Rečiausiai – vos 5%. – apklaustų verslininkų patyrė spaudimą iš politinių partijų dėl paramos, mainais už kurią būtų 
priimami verslui palankūs sprendimai. 
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Apklausos dalyvių komentarai apie skaidraus verslo 
situaciją Lietuvoje: 

 „Efektyviau naudoti socialinę media švietimo tikslams, aukštų 
pareigūnų dalyvavimas socialinėje reklamoje sustiprintų atsakomybę 
bei brandintų didesnį pasitikėjimą“. 
 

 „Būtina ugdyti visuomenės nepakantumą neskaidriai veiklai“. 
 

 „Mažose ir vidutinėse įmonėse klesti nelegalus darbo užmokesčio 
mokėjimas! Tai labai paprasta patikrinti neišėjus iš VMI ir Sodros 
kabineto, tačiau VMI su Sodra tik imituoja kovą, o realybėje 
sąžiningi verslai priversti bankrutuoti dėl didesnės mokesčių naštos 
lyginant su nelegaliomis įmonėmis.“ 
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Skaidrios veiklos 
vertinimas 
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Skaidrios veiklos vertinimas 

K. Legalios veiklos Lietuvoje konkurencingumo vertinimas. Vertinimui naudojama 10 balų skalė, pagal 
kurią 10 reiškia, kad Lietuvoje “labai apsimoka” legali veikla, o 1 – legali veikla Lietuvoje “visiškai 
neapsimoka“. 

K. Verslo aplinkos per skaidrumo prizmę vertinimas. Vertinimui naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 
reiškia, kad „Verslo aplinka skaidriam verslui Lietuvoje yra labai palanki“, o 1 – „Verslo aplinka skaidriam 
verslui Lietuvoje yra visiškai nepalanki“. 

Legalios veiklos nauda Lietuvoje 

nėra stipriai išreikšta. Kad legali 

veikla Lietuvoje „apsimoka“ sutinka 

trečdalis Baltosios bangos 

iniciatyvos bei Investuotojų forumo 

asociacijos narių, o bendras 

vertinimo vidurkis yra 7,4 balo iš 10 

galimų. 

Dar blogiau vertinama verslo 

aplinka per skaidrumo prizmę – tik 

2% apklausoje dalyvavusių įmonių 

mano, kad verslo aplinka skaidriam 

verslui Lietuvoje yra labai palanki. 

Bendras verslo aplinkos per 

skaidrumo prizmę vertinimo vidurkis 

yra 5,5 balo iš 10 galimų. 

34% 40% 19% 7%

Ar Lietuvoje "apsimoka" legali veikla?
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)

10-9 8-7 6-4 3-1

7.4

Vidurkis
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74%

67%

60%

52%

40%

38%

34%

29%

28%

12%

16%

16%

24%

28%

28%

29%

19%

29%

24%

28%

5%

9%

7%

9%

22%

16%

19%

26%

24%

29%

5%

9%

9%

12%

10%

17%

28%

16%

24%

31%

Didesnis patikimumas, patrauklumas užsienio

investicijoms

Geresnė reputacija

Lojalesni darbuotojai

Teigiamas bendruomenės požiūris į verslą

Galimybė planuoti ilguoju laikotarpiu

Teigimas vartotojų požiūris į verslą

Mažesnė administracinė našta

Išaugęs veiklos efektyvumas

Mažesnė verslo bankroto rizika

Didesnis pelnas

Skaidraus verslo konkurencingumo aspektų vertinimas
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)

10-9 8-7 6-4 3-1

8.6

8.4

8.1

7.7

7.2

7.1

6.2

6.5

6.1

5.3

VidurkisDidžiausia nauda įmonėms veikiant 

skaidriai – tai didesnis patikimumas 

bei patrauklumas užsienio 

investicijoms (8,6 balo iš 10 

galimų), geresnė reputacija (8,4) 

bei lojalesni įmonių darbuotojai 

(8,1). 

Deja, tačiau įmonėms skaidri veikla 

nepadeda generuoti didesnio 

pelno (5,3), turėti mažesnę verslo 

bankroto riziką (6,1), padidinti 

veiklos efektyvumą (6,5) ar turėti 

mažesnę administracinę naštą (6,2). 

K. Verslo konkurencingumo aspektų Lietuvoje, veikiant skaidriai, vertinimas. Vertinimui naudojama 10 
balų skalė, pagal kurią 10 reiškia, kad skaidri veikla įmonei padeda pasiekti numatytų tikslų, o 1 – skaidri 
veikla įmonei nepadeda pasiekti numatytų tikslų. 
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Vertinant esamos politinės-

ekonominės situacijos sudaromas 

sąlygas skaidriam verslui, palankiau 

įvertintos sudarytos sąlygos 

skaidriai atsiskaityti su darbuotojais 

(vertinimo balas 6,3 iš 10 galimų). 

Ypatingai mažai palankių vertinimų 

sulaukia sudarytos sąlygos skaidriai 

dalyvauti konkursuose (7% vertina 

labai palankiai; bendras vertinimo 

vidurkis 4,8 balo iš 10 galimų). 

Lietuvoje sudaromų sąlygų skaidriam verslui 
vertinimas 

K. Esamos politinės – ekonominės Lietuvos situacijos sudaromų sąlygų skaidriam verslui vertinimas. 
Vertinimui naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškia, kad „esama Lietuvos politinė – ekonominė 
situacija sudaro labai palankias sąlygas“ , o 1 – „esama Lietuvos politinė – ekonominė situacija visiškai 
nesudaro sąlygų“.  
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Apklausos dalyvių nuomone, jų 

sektoriaus įmonės ne ypatingai gerai 

laikosi reikalavimų skaidriai dalyvauti 

konkursuose (viešuosiuose pirkimuose) ir 

bendradarbiauti su viešojo sektoriaus 

atstovais. Bendras šių reikalavimų 

vertinimo vidurkis 5,9 balai iš 10 galimų.  

Dažniausiai, apklausos dalyvių nuomone, 

yra naudojamasi pažintimis, siekiant, kad 

reikalinga paslauga valstybės institucijoje 

būtų atlikta geriau ar greičiau. 

Šiek tiek palankiau įvertintas reikalavimo 

nepapirkinėti viešųjų pirkimų 

organizatorių ir vertinimo komisijos narių 

(6,2 balo) bei nesuteikti finansinės 

paramos politinėms partijoms siekiant 

palankių verslui sprendimų laikymasis 

(6,3).  

Bendradarbiavimo su viešuoju sektoriumi 
reikalavimų laikymasis 

K. Verslo konkurencinėje aplinkoje skaidraus dalyvavimo konkursuose (viešuosiuose pirkimuose) ir 
bendradarbiavimo su viešojo sektoriaus atstovais reikalavimų laikymosi vertinimas. Vertinimui naudojama 
10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškia, kad konkurencinėje aplinkoje verslas laikosi šių reikalavimų, o 1 – šių 
reikalavimų versle visiškai nesilaikoma.  

Nesinaudoti pažintimis siekiant, kad reikalinga paslauga 

valstybės institucijoje būtų atlikta geriau ar greičiau

Nesuteikti finansinės paramos politinėms partijoms siekiant 

palankių verslui sprendimų

Nesinaudoti nelegaliomis finansinėmis ir nefinansinėmis 

priemonėmis siekiant savo pranašumo prieš kitus konkursų ar 

viešųjų pirkimų dalyvius

Nesiūlyti/Nemokėti valstybės tarnautojams kyšių už paslaugų 

atlikimą

Skaidrus dalyvavimas konkursuose ir 

bendradarbiavimas su viešojo sektoriaus atstovais

Nepapirkinėti viešųjų pirkimų organizatorių ir vertinimo 

komisijos narių
31%

29%

26%

22%

17%

16%

21%

17%

17%

10%

34%

31%

34%

31%

40%

19%

19%

22%

29%

33%

Kaip mano, kaip šių reikalavimų laikosi verslo sektoriaus įmonės?
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)

10-9 8-7 6-4 3-1

6.2

6.3

6.1

5.6

5.2

Vidurkis
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Tyrimo dalyviai mano, kad jų 

sektoriaus įmonės atsakingiausiai 

laikosi reikalavimų neklastoti 

dokumentų ar neteikti klaidingų 

duomenų, siekiant gauti valstybės ar 

ES finansavimą projektams (vertinimas 

po 6,9 balo iš 10 galimų). 

Respondentų manymu, jų sektoriaus 

įmonės rečiausiai laikosi reikalavimų 

vykdyti skaidrų darbo apmokėjimą 

(6,0) ar suteikia savo darbuotojams 

galimybę informuoti apie korupcijos 

apraiškas (6,1). 

Atsakingas įstatymų laikymasis 

K. Verslo konkurencinėje aplinkoje atsakingo LR įstatymų laikymosi ir skaidraus mokesčių mokėjimo  
reikalavimų laikymosi vertinimas. Vertinimui naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškia, kad 
konkurencinėje aplinkoje verslas laikosi šių reikalavimų, o 1 – šių reikalavimų versle visiškai 
nesilaikoma.  

Atsakingas LR įstatymų laikymasis ir skaidrus mokesčių 

mokėjimas 

Neklastoti dokumentų 

Neteikti klaidingų duomenų, siekiant gauti valstybės ar ES 

finansavimą projektams

Mokėti, neslėpti, nevengti numatytų mokesčių 

Vykdyti skaidrų darbo apmokėjimą

Laikytis, neapeidinėti įstatymų

Suteikti darbuotojams galimybę informuoti apie korupcijos 

apraiškas

45%

40%

31%

31%

26%

26%

14%

19%

16%

14%

26%

21%

26%

29%

28%

26%

28%

33%

16%

12%

26%

29%

21%

21%

6.9

6.9

6.1

6.0

6.2

6.1

Nesinaudoti pažintimis siekiant, kad reikalinga paslauga 

valstybės institucijoje būtų atlikta geriau ar greičiau

Nesuteikti finansinės paramos politinėms partijoms siekiant 

palankių verslui sprendimų

Nesinaudoti nelegaliomis finansinėmis ir nefinansinėmis 

priemonėmis siekiant savo pranašumo prieš kitus konkursų ar 

viešųjų pirkimų dalyvius

Nesiūlyti/Nemokėti valstybės tarnautojams kyšių už paslaugų 

atlikimą

Skaidrus dalyvavimas konkursuose ir 

bendradarbiavimas su viešojo sektoriaus atstovais

Nepapirkinėti viešųjų pirkimų organizatorių ir vertinimo 

komisijos narių
31%

29%

26%

22%

17%

16%

21%

17%

17%

10%

34%

31%

34%

31%

40%

19%

19%

22%

29%

33%

Kaip mano, kaip šių reikalavimų laikosi verslo sektoriaus įmonės?
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)

10-9 8-7 6-4 3-1

6.2

6.3

6.1

5.6

5.2

Vidurkis
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Tų įmonių atstovų, kurių veiklos 

sektorius susijęs su akcizinėmis 

prekėmis, teigimu, jų sektoriaus 

įmonės paprastai laikosi reikalavimų 

neplatinti kontrabandinių prekių 

(reikalavimo laikymosi įvertinimo 

vidurkis - 7,3 balo iš 10 galimų). 

Kiek prasčiau vertinamas 

reikalavimo nevykdyti nelegalios 

gamybos, prekybos ir paslaugų 

teikimo laikymasis – 6,7 balo iš 10 

galimų. 

 

Legalaus veiklos vykdymo reikalavimų laikymasis 

K. Verslo konkurencinėje aplinkoje legalaus veiklos vykdymo reikalavimų laikymosi vertinimas. 
Vertinimui naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškia, kad konkurencinėje aplinkoje verslas laikosi 
šių reikalavimų, o 1 – šių reikalavimų versle visiškai nesilaikoma.  

* Atsakė įmonės, kurių veiklos sektorius susijęs su akcizinėmis prekėmis, n=16. 

Legalus veiklos vykdymas

Neplatinti kontrabandinių prekių*

Nevykdyti nelegalios gamybos, prekybos, paslaugų teikimo

56%

33% 17%

31%

38%

13%

12%

7.3

6.7

Nesinaudoti pažintimis siekiant, kad reikalinga paslauga 

valstybės institucijoje būtų atlikta geriau ar greičiau

Nesuteikti finansinės paramos politinėms partijoms siekiant 

palankių verslui sprendimų

Nesinaudoti nelegaliomis finansinėmis ir nefinansinėmis 

priemonėmis siekiant savo pranašumo prieš kitus konkursų ar 

viešųjų pirkimų dalyvius

Nesiūlyti/Nemokėti valstybės tarnautojams kyšių už paslaugų 

atlikimą

Skaidrus dalyvavimas konkursuose ir 

bendradarbiavimas su viešojo sektoriaus atstovais

Nepapirkinėti viešųjų pirkimų organizatorių ir vertinimo 

komisijos narių
31%

29%

26%

22%

17%

16%

21%

17%

17%

10%

34%

31%

34%

31%

40%

19%

19%

22%

29%

33%

Kaip mano, kaip šių reikalavimų laikosi verslo sektoriaus įmonės?
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)

10-9 8-7 6-4 3-1

6.2

6.3

6.1

5.6

5.2

Vidurkis
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Apklausoje dalyvavę skaidraus ir 

atsakingo verslo puoselėtojai mano, kad 

Lietuvoje šiuo klausimu, deja, bet 

situacija nėra gera. Bendrąja prasme, 

verslas nėra linkęs renkantis 

bendradarbiavimo partnerius, kreipti 

dėmesį į tai, ar tos įmonės savo veiklą 

vykdo skaidriai (vertinimo vidurkis 5,3 iš 

10 galimų), o taip pat pats verslas 

neragina kitų rinkos dalyvių vykdyti 

savo veiklą skaidriai ir atsakingai (5,4). 

Šiek tiek geresnę situaciją apklausos 

dalyviai mato kalbėdami apie tai, kad 

dalis įmonių linkusios vadovautis 

skaidrios veiklos principus 

reglamentuojančiu etikos kodeksu. 

Skaidraus ir atsakingo verslo idėjų skleidimas 

K. Verslo konkurencinėje aplinkoje skaidraus ir atsakingo verslo idėjų skleidimo vertinimas. Vertinimui 
naudojama 10 balų skalė, pagal kurią 10 reiškia, kad konkurencinėje aplinkoje verslas laikosi šių 
reikalavimų, o 1 – šių reikalavimų versle visiškai nesilaikoma.  

Nesinaudoti pažintimis siekiant, kad reikalinga paslauga 

valstybės institucijoje būtų atlikta geriau ar greičiau

Nesuteikti finansinės paramos politinėms partijoms siekiant 

palankių verslui sprendimų

Nesinaudoti nelegaliomis finansinėmis ir nefinansinėmis 

priemonėmis siekiant savo pranašumo prieš kitus konkursų ar 

viešųjų pirkimų dalyvius

Nesiūlyti/Nemokėti valstybės tarnautojams kyšių už paslaugų 

atlikimą

Skaidrus dalyvavimas konkursuose ir 

bendradarbiavimas su viešojo sektoriaus atstovais

Nepapirkinėti viešųjų pirkimų organizatorių ir vertinimo 

komisijos narių
31%

29%

26%

22%

17%

16%

21%

17%

17%

10%

34%

31%

34%

31%

40%

19%

19%

22%

29%

33%

Kaip mano, kaip šių reikalavimų laikosi verslo sektoriaus įmonės?
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)

10-9 8-7 6-4 3-1

6.2

6.3

6.1

5.6

5.2

Vidurkis

Skaidraus ir atsakingo verslo idėjų skleidimas

Vadovautis įmonės etikos kodeksu, reglamentuojančiu 

skaidrios veiklos pricipus

Aktyviai raginti kitus rinkos dalyvius savo veiklą vykdyti skaidriai 

ir atsakingai

Vengti bendradarbiauti su verslo įmonėmis, kurios savo veiklą 

vykdo neskaidriai

24%

21%

19%

19%

16%

14%

31%

34%

38%

26%

29%

29%

6.0

5.4

5.3
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Įstatyminės 
aplinkos 

gerinimas 

Mokestinės 
aplinkos 

gerinimas 

Kova su 
korupcija 

Kova su 
nelegaliu, 

šešėliniu verslu 

Parama 
skaidriam 

verslui 

Skaidrumas 

Produktyvi 
veikla 

N=10 

N=8 

N=8 

N=5 

N=5 

N=8 

„Efektyvesnio įstatymų vykdymo kovojant su kontrabanda ir neapskaitomų prekių ir pinigų judėjimu“ 
„5 kartus didesnių sankcijų iš dirbančių neskaidriai, nes jie trukdo dirbantiems skaidriai“ 
„VMI pradės dirbti savo darbą, t. y. imsis poveikio priemonių įmonėms, kurių atlyginimų vidurkiai 
ženkliai mažesni nei tame sektoriuje kitų įmonių“ 
 

„Mokesčių sistemos supaprastinimo“ 
„Mokesčių sureguliavimo tarp verslo ir darbo“ 
„Mažesnių mokesčių“ 
 
„Atsakomybės už leidžiamus įstatymus“ 
„Įstatymų tobulinimo“ 
„Kontrolės, kaip laikomasi įstatymų“ 
„Leisti dirbti pagal įstatymus“  
 

„Darbo apmokestinimo, bedarbių pašalpų sumažinimo“ 
„Paramos skaidriam verslui“ 
„Pripažinimo“ 
„Palaikymo „Baltosios bangos“ dalyviams“ 
 

„Aktyvesnio valdininkų baudimo už korupciją“ 
„Skaidresnių teismų, griežtesnės asmeninės atsakomybės už korupcinius nusikaltimus“ 
Biurokratinės naštos mažinimo  
 
Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo  („laiku atsiskaityti su tiekėjais, viešuosius pirkimus vertinti 
ne vien tik pagal žemiausią kainą“)  
Pavyzdinio valstybinių institucijų ir politinių partijų skaidrumo („Politinės partijos turi tapti skaidrumo 
pavyzdžiu, o ne priešingai, kaip yra dabar“)  
 

Atviros komunikacijos (Nuolatinio atviro dialogo, informacijos sklaidos“) (N=1)  
Aiškios ateities vizijos („Pagrindinė problema - valstybės valdymo organai neturi ateities vizijos, iš ko 
ir kyla verslo problema - nėra pasitikėjimo savo valstybe“) (N=1) 
„Priemonių visumos, skatinančios mažinti atsiskaitymą grynaisiais pinigais apimtis“ (N=1) 



14 

„Spaudimas“ neskaidriai 
veiklai 
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Daugiau nei pusė (57%) skaidraus 

verslo principus deklaruojančių 

apklausos dalyvių teigė nepatyrę šiais 

metais spaudimo duoti „kyšį“ ar 

atsidėkoti už paslaugas.  

21% apklausos dalyvių teigė jautę 

spaudimą iš valstybės tarnautojų už 

paslaugų atlikimą, po 16 % teigė 

jautę spaudimą dėl dalyvavimo 

konkursuose bei viešuosiuose 

pirkimuose bei iš valstybės tarnautojų 

dėl palankių sprendimų priėmimo. 

Rečiausiai verslininkai teigė patyrę 

spaudimą iš politinių partijų dėl 

paramos, kad būtų priimami verslui 

palankūs sprendimai (5%). 

Korupcijos paplitimas 

K. Ar šiais (2012) metais įmonė, jos atstovai yra patyrę spaudimą, buvo duota suprasti apie 
„atsidėkojimą“ už paslaugas, sutartis, sprendimus ir pan.?  

21%

16%

16%

14%

10%

5%

5%

57%

...iš valstybės tarnautojų už paslaugų

atlikimą?

...dėl dalyvavimo konkursuose bei

viešuosiuose pirkimuose?

...iš valstybės tarnautojų dėl palankių

sprendimų priėmimo?

...iš konkursų organizatorių ir vertinimo

komisijos narių?

...arba gavę siūlymą pasinaudoti pažintimis

idant reikalinga paslauga valstybės

institucijoje būtų atlikta geriau/ greičiau?

...iš politinių partijų dėl paramos, kad būtų

priimami verslui palankūs sprendimai?

Kita

Nėra patyrę jokio spaudimo

Ar per 2012 metus yra patyrę spaudimą...: 
(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)
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Spaudimo nelegaliai veikti paplitimas 

K. Ar šiais (2012) metais įmonei, jos atstovams buvo pasiūlyta iš klientų, užsakovų, pirkėjų pusės atlikti 
nurodytas veiklas?  

Trys iš keturių tyrime dalyvavusių  

skaidrios veiklos principus 

propaguojančių įmonių teigė, kad 

šiemet joms nebuvo pasiūlyta iš 

klientų, užsakovų, pirkėjų ar 

darbuotojų pusės kokia nors neskaidri 

veikla. 

Penktadalis įmonių teigė vis tik yra 

gavusios pasiūlymų nelegaliai gaminti, 

parduoti prekes ar paslaugas. 

Dešimtadalis įmonių atstovų teigė, 

kad yra gavusios pasiūlymų mokėti 

nelegalius atlyginimus. 

19%

10%

74%

...nelegaliai gaminti, parduoti prekes ar

paslaugas?

...mokėti nelegalius atlyginimus?

Neteko su tuo susidurti

Ar buvo pasiūlyta iš klientų, užsakovų, pirkėjų ar 
darbuotojų pusės...: 

(% skaičiuojami nuo visų respondentų, n=58)
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Respondentų 
charakteristikos 
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Demografinės charakteristikos 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

1-9

10-50

51 ir daugiau

2011 METŲ APYVARTA

Iki 1 mln. Lt

1-5 mln. Lt

5-10 mln. Lt

10-50 mln. Lt

50 mln. Lt ir daugiau

Nežino/ Atsisakė atsakyti

VEIKLA

Gamyba

Paslaugos

Prekyba

Asociacija

Kita

KAM KURIAMOS PREKĖS/ PASLAUGOS?

Eksportui

Vidaus rinkai

Kita

PAGRINDINIS KAPITALAS

Užsienio

Lietuvos

Kita

REGIONAS

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Alytaus apskritis

Kauno apskritis

Klaipėdos apskritis

Marijampolės apskritis

Panevėžio apskritis

Šiaulių apskritis

Utenos apskritis

Vilniaus apskritis

Visa Lietuva

KAM PRIKLAUSO

Iniciatyvai "Baltoji banga"

Asociacijai "Investuotojų forumas"

Demografinės charakteristikos
(% nuo visų respondentų, n=58)

12%

21%

67%

9%

14%

12%

28%

33%

5%

24%

53%

19%

2%

2%

17%

76%

7%

55%

43%

2%

19%

7%

5%

2%

3%

2%

7%

3%

3%

2%

3%

3%

5%

60%

76%

43%

PAGRINDINIS KAPITALAS

Užsienio

Lietuvos

Kita

REGIONAS

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Šiauliai

Panevėžys

Alytaus apskritis

Kauno apskritis

Klaipėdos apskritis

Marijampolės apskritis

Panevėžio apskritis

Šiaulių apskritis

Utenos apskritis

Vilniaus apskritis

Visa Lietuva

KAM PRIKLAUSO

Iniciatyvai "Baltoji banga"

Asociacijai "Investuotojų forumas"

7%

55%

43%

2%

19%

7%

5%

2%

3%

2%

7%

3%

3%

2%

3%

3%

5%

60%

76%

43%
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Kontaktinė informacija 
 
 
 
 
 
 
! Šio pristatytmo duomenys gali būtų naudojami tik nurodant šaltinį: www.baltojibanga.lt 
 

Andželika Rusteikienė 
Tel. 8 5 275 52 58 
El. paštas: andzelika@investorsforum.lt 


