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Eesti elanike kokkupuuted meeleheaga

Meelehead:

küsitakse vähem kui varem - 2%

makstakse pisut rohkem kui varem
+2%

tehakse kingituste ja vastuteenete
vormis omaalgatuslikult

enamik usub, et meelehea mõjutab
teenuse osutamist (64%)

9% viib kingitusi tänutäheks ja 7%
mõjutamiseks.

Enamik ei pea tänutäheks kinkimist
korruptsiooniks (53%)





Eesti ettevõtete juhtide kokkupuuted
meeleheaga

Meelehead:

küsitakse kaks korda vähem kui
varem 

makstakse pisut rohkem kui varem
+1%

makstakse valdavalt
omaalgatuslikult



Igasugu muud tüüpi korruptsiooniga on
 kokku puutunud 12% elanikest (2010 -
11%).

ja 9% ettevõtjatest (2010 - 19%).



19% vs 12%

Meeleheaga puutuvad pigem kokku

mehed

mitte-eestlased

23% vs 12%

tallinlased                            (väiksemad asulad)            

21% vs 14%

Muu korruptsiooniga puutuvad pigem
kokku

väiksemate linnade elanikud

26% vs 12%

eestlased

15% vs 6%



27 : 73

Elanikud: teil on võimalus pakkuda ametnikule raha või vastuteenet, et pääseda
karistusest (nt liikluseeskirja rikkumine) või kiirendada ametlikku asjaajamist.

Pakuksin altkäemaksu
Ei pakuks
altkäemaksu



19 : 81

Ettevõtjad: osalete riigihankekonkursil ja soovite hanget võita. Teil oleks
võimalus pakkuda ametnikule soodustust (näiteks puhkusereis) tema otsuse
mõjutamiseks.

Pakuksin altkäemaksu
Ei pakuks
altkäemaksu



5 : 95

Avalik sektor: Olete ametnik, kes otsustab projektide rahataotluste üle. Üks
rahataotleja pakub teile puhkusereisi, kui otsustate tema projekti kasuks.

Võtaksin altkäemaksu
Ei võtaks
altkäemaksu



Elanikest ja ettevõtjatest läheksid
altkäemaksu õnge pigem
eestlased (elanikest)

28% vs 24%

sotsiaal- ja
isikuteenindussektori
ettevõtete juhid              
             

20% vs 17%

poliitikud

12% vs 4%

28% vs 10%

(primaarsektori
ettevõtete juhid)            
               

nooremad
ettevõtete juhid
(alla 30)                     
     

(üle 56 a)

Avaliku sektori töötajatest läheksid
altkäemaksu õnge pigem

(KOV)



Noored

oskavad vähem korruptsiooni ära
tunda

on tolerantsemad korruptsiooni
suhtes

nooremad ettevõtete juhid on
korruptsioonialtimad

Need, kelle jaoks on olukord OK

21% alla 45 aastastest ettevõtete juhtidest
maksaksid meelehead, aga näiteks 17% üle 56

aastastest



Poliitikute hulgas on
rohkem neid, kes
on tolerantsemad korruptsiooni
suhtes

on korruptsioonialtimad

on rohkem kokku puutunud "muud
tüüpi" korruptsiooniga

usuvad õiguskaitsega enamvähem
samaväärselt, aga teistega
võrreldes enam, et nende
institutsioonidele makstakse
meelehead

Ettevõtjad peavad poliitikute
äraostetavust ja erapoolikust
suuremaks probleemiks kui varem
(25% vs 20%).

Kui levinud on altkäemaksud seaduste ostmiseks

Altkäemaksu oleksid nõus vastu võtma

12% poliitikutest

6% ministeeriumiametnikest

5% õiguskaitsjatest

4% omavalitsuse ametnikest



Mis paremaks, mis halvemaks?

Ettevõtjad ja avaliku sektori töötajad
oskavad korruptsiooni varasemast
paremini ära tunda ja taunivad seda
rohkem.

Väljamõeldud olukorras ei oldaks enam
nii varmad altkäemaksu maksma.

Korruptsiooni ei peeta enam nii
levinuks ja korruptsiooni ei peeta enam
nii suureks probleemiks.

Avalik sektor on muutunud puhtamaks:
altkäemaksu nõudlust on vähem.

Altkäemaksud tehnoülevaatusel,
juhilubade taotlemisel ning politseiga
kokku puutudes on oluliselt vähenenud.

Ettevõtjate kokkupuuted igasugu muu
korruptsiooniga on vähenenud.

Elanikud oskavad korruptsiooni pisut
kehvemini ära tunda kui varem.

Noortel (< 24 a) on korruptsiooni
suhtes leebemad hoiakud ja võrreldes
varasemaga tolereerivad nad
korruptsiooni enam.

Arvatakse, et poliitikuid on kergem ära
osta ja altkäemaksud on aina enam
levinud seaduste ostmiseks.

Avaliku sektori töötajad tajuvad, et
altkäemaksu makstakse aina enam
riigihangetel.

Altkäemaksu pakkumise pool ei taha
väheneda.

Meelehea tervishoius väheneb visalt.

Korruptsioonist ei teatata, sellest ei
räägita.


