
 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (angl. OECD – Organisation for Economic 
Co-operation and Development) buvo įkurta 1961 metais. 2018 
m. liepos 5 dieną Lietuva tapo pilnateise EBPO nare. 2019 metų 
pabaigoje organizacijai priklausė 36 valstybės.

EBPO šūkis –
geresnė politika 
geresniam 
gyvenimui!

Konvencija laikoma vienu 
svarbiausių kovos su korupcija 
įrankiu pasaulyje, kadangi ją 
pasirašiusioms šalims (44) 
priklauso 66% pasaulio 
eksporto rinkos ir virš 80% 
bendrų užsienio tiesioginių 
investicijų srautų. 

Narystės nauda Lietuvai
Prieiga prie forumo, kuriame sėkmingos bendramintės valstybės diskutuoja 
svarbiausiais valstybės valdymo klausimais ir dalijasi gerąja patirtimi.

Lygiateisis vaidmuo kuriant ir priimant tarptautines taisykles įvairiose 
politikos srityse, kurios turi tiesioginės įtakos Lietuvos raidai. 

Geras valstybės ekonomikos stabilumo ir patikimumo rodiklis bei 
instrumentas priimti šiuolaikinės aplinkos iššūkius. 

Teigiama įtaka investicijų pritraukimui, tarptautinio skolinimosi kaštams, 
socialinių ir ekonominių atskirčių mažinimui ir tvariam augimui užtikrinti.

Užsienio pareigūno papirkimas
Sudarant tarptautinius sandorius draudžiama papirkinėti užsienio pareigūnus 
siekiant patekti į užsienio rinkas ar vykdant kitą komercinę ūkinę veiklą 
užsienyje.

Pagal EBPO konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų 
papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius užsienio 
pareigūno papirkimas
 „kai bet koks asmuo, siekdamas gauti su verslu susijusios nepelnytos 
naudos arba išlaikyti jau įgytą naudą užsiimant tarptautiniu verslu, tiesiogiai ar 
per tarpininkus tyčia siūlo, žada duoti ar duoda bet kokį nepagrįstą piniginį ar 
kitokį atlygį užsienio pareigūnui kaip užmokestį jam asmeniškai arba trečiajai 
šaliai už pareigūno veikimą ar neveikimą einant oficialias pareigas“.

Konvencija nustato:

Pareigą valstybėms narėms kovoti su užsienio pareigūnų papirkinėjimu.

Prievartos priemonių taikymą fiziniams ir juridiniams asmenims už užsienio pareigūnų papirkinėjimą.

Tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su korupcija.

Plačiau: www.oecd.org/corruption/anti-bribery

Užsienio pareigūnų papirkimo atvejus pagal kompetenciją tiria Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

EBPO



Verslo atstovų vaidmuo

Tikslinės grupės
Įsivertinti:

Ar sandoris atitinka įmonės vertybes?

Skleisti informaciją apie draudimą papirkinėti užsienyje;

Skleisti informaciją, rengti mokymus įmonės korupcijos prevencijos, rizikų vertinimo
ir kitais atitikties klausimais;

Teikti konsultacijas dėl atsparumo korupcijai ir kitoms neteisėtoms praktikoms vystant
verslą sudėtinguose regionuose;

Informuoti ir didinti Lietuvos verslo atstovų antikorupcinį sąmoningumą;

Skatinti Lietuvos verslo atstovus vystyti skaidrų verslą;

Teikti informaciją STT apie užsienyje paaiškėjusius korupcijos atvejus, kuriuose minimi Lietuvos 
verslo atstovai;

Skleisti informaciją ir didinti žinomumą apie draudimą papirkinėti užsienyje;

Skatinti įmones diegti korupcijos prevencijos priemones;

Informuoti įmones apie teisinį reglamentavimą ir atsakomybę už korupciją;

Atpažinti korupcijos, pinigų plovimo, apgaulingos apskaitos požymius;
Teikti informaciją STT apie pastebėtus korupcijos atvejus.

Ar dėl sandorio nenukentės įmonės reputacija?

Ar įmonės pasirinkti partneriai/tarpininkai užsienyje yra patikimi ir skaidrūs?

Ar įmonė pasirengusi prisiimti atsakomybę už savo ir savo partnerių/tarpininkų užsienyje veiksmus?

Ar aš pasirengęs (-usi) prisiimti atsakomybę už savo veiksmus?
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Verslo organizacijų vaidmuo

Diplomatinių atstovybių vaidmuo

Valstybės institucijų, susiduriančių su 
užsienyje veikiančiomis Lietuvos įmonėmis vaidmuo

Skatinkime sąžiningą verslą. Apie korupciją pranešk:
Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
Karštąja linija (8 5) 266 3333;

Mobiliąja programėle „Pranešk STT“
Interneto svetainėje www.stt.lt;

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją ir skaidraus verslo vystymą galite rasti antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovuose 
viešajam sektoriui ir verslui. 


