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Saimnieciskā darbība, kas 
veicina vides mērķu 

sasniegšanu,
ko mēra kā uzņēmuma resursu 

efektivitāti vai ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību. 

Attiecas arī uz klimata jautājumu 
pārvaldību: gan uzņēmuma ietekmi uz 

globālo sasilšanu, gan rīcību, kas 
mazina klimata pārmaiņu ietekmi uz 

uzņēmuma darbību.

Ieguldījums labos darba 
apstākļos un sabiedrībā,

piemēram, uzņemoties atbildību 
par sava produkta ietekmi uz 

sabiedrību, arī izmantojot savas 
zināšanas un resursus, lai 

ietekmētu pozitīvus procesus 
sabiedrībā un būtu atbildīgs 

sabiedrības loceklis.

Veids, kā tiek pieņemti 
lēmumi un kā uzņēmums tiek 

pārvaldīts,
kā tas veido attiecības ar 

partneriem, lai šīs attiecības 
veidotu uzticību un pārliecību, ka 
tiek ņemti vērā gan tiesību akti, 
gan iesaistīto pušu intereses.

Lielākā daļa ilgtspējīgu 
uzņēmumu sagaida tādu pašu 
ESG sniegumu no partneriem 

savās piegādes ķēdēs.





© Swedbank 4

Ilgtspējai jābūt mūsdienīga biznesa pieejas pamatā
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Sabiedrība kopumā

Latvijas iedzīvotāju izpratne un attieksme ilgtspējas jautājumos; Norstat web aptauja 2021. gada jūnijā, 
1009 aptaujātie vecumā 18–64 gadi
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Man ir svarīgi strādāt uzņēmumā, kas patiesi rūpējas par dabu un sabiedrību nevis tikai pelna 
ienākumus uzņēmuma īpašniekiem
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Investīciju jomā ESG kļūst par jauno normu

ESG risku novērtējums jau šodien ir daļa no kredītu izvērtēšanas procesa, 
bet tas kļūst arvien detalizētāks

Banku pieeju šobrīd raksturo atbalsts zaļajām iniciatīvām ar īpašiem finanšu 
instrumentiem un konsultācijām

Uzņēmumi, kam ir gatavas atbildes uz ESG riskiem, mēdz būt ienesīgāki un 
mazāk pakļauti svārstībām , tāpēc pievilcīgāki finansētājiem
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Noturēt pozīcijas - ilgtspējīgākie uzņēmumi mēdz prasīt saviem ilgtspējas 
kritērijiem līdzvērtīgu sniegumu arī no piegādātājiem

Iegūt jaunas iespējas - atrast vai uzlabot vietu ienesīgās globālās piegādes ķēdēs 

Nav iespējams izvairīties - nefinanšu ziņošanas un ES Taksonomijas standartu 
ieviešanas ietekme pakāpeniski sasniegs pat mazus vietējos uzņēmumus
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Tos rada mainīgā 
klimata ietekme

Tie izriet no pārmaiņām, kas notiek, 
lai īstenotu pāreju uz zemu emisiju 
ekonomiku:

● likumdošanā, 

● tehnoloģijās, 

● tirgus attiecībās,

● sabiedrības normās.

Fiziskie riski Pārejas riski
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● Ogļu un naftas ieguves pārtraukšana

● Atjaunojamās enerģijas veicināšana

● Ierobežojumi iekšdedzes dzinējiem

● Cenas kāpums CO2 kvotām

● «Piesārņotājs maksā» nodokļu politikā

● Oglekļa piesaistes pasākumi

● Energoefektivitātes prasības

● Uzlabojumi lauksaimniecības praksēs

● Atkritumu apsaimniekošana
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Izmaksu 
mazināšana

Pāriešana uz atjaunīgo
enerģiju atmaksājas

Uzņēmumi visbiežāk sāk 
ar energoefektivitātes 

uzlabošanu, kas arī rada 
izmaksu ietaupījumu

Produktu pārveidošana tā, 
lai ražošanai vai  

transportēšanai ir 
nepieciešams mazāk 

resursu
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● Klimata pielāgošanās pasākumi, piemēram, 
nekustamo īpašumu noturība pret plūdiem un 
vētrām;

● Ēku renovācija, tai skaitā energoefektivitātes 
paaugstināšana;

● Tehnoloģiju nomaiņa investīciju ciklā;

● Arī darbinieki ir uzņēmuma aktīvi, kas vislielāko 
pievienoto vērtību rada, būdami veseli, laimīgi, 
motivēti un prasmīgi.
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Ražošana uz pieprasījuma, neveidojot uzkrājumus 

Pakalpojums produkta vietā – aprīkojums, iekārtas, transports, ēkas

Moduļu dizains precēm, kas padara tās labojamas un atjaunojamas

Piegādes ķēžu saīsināšana

CO2 uztveršana 

Alternatīvas gaļas olbaltumvielām

CO2 mazietilpīgi materiāli, produkti, pakalpojumi
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Lielākais izaicinājums – proaktīvi reaģēt uz klimata pārmaiņām un vadīt pāreju uz 
zemu emisiju ekonomiku

Lai nezaudētu konkurētspēju nākotnē, svarīga laicīga sagaidāmo pārmaiņu 
izpēte, biznesa procesu pārskatīšana, stratēģiju un aktīvu pārvērtēšana

Pielāgošanās novilcināšana līdz to prasīs likums, nevedīs pie optimāla rezultāta

Ilgtspēja jau tagad ir viens no uzņēmumu virzītājspēkiem pretim izaugsmei




