Ilgtspējīgas attīstības finanšu
stratēģija

2021.gada 15.septembris

I. Bloks – Ilgtspējīga attīstība un ilgtspējīga finanšu
sistēma

•

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens*, tās veidojošie elementi, noteiktie mērķi un
uzņemtās saistības

•

•

Esošā situācija Latvijā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, tajā skaitā:
• identificēt investīciju vajadzības klimata neitralitātes sasniegšanai [~16 EUR miljardi (2010.gada
cenās) vai 1,35% IKP ik gadu laika periodā no 2020.-2050.gadā ???]
• konstatētās barjeras ieguldījumu/investīciju veikšanai
Finanšu sektora loma efektīvai pārejai uz ilgtspējīgu attīstību

•

Ilgtspējīga finansējuma regulējuma pamati un izaicinājumi

* ANO definīcija - attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai
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II. Bloks – Finanšu sektora noturības uzlabošana un
ieguldījuma veicināšana efektīvai pārejai uz ilgtspējīgu
attīstību
Finanšu sektora noturības uzlabošana
• Ar klimata pārmaiņām saistīto faktoru un risku identificēšana (nenoteiktība, potenciāli
nozīmīgas izmaiņas mūsu ikdienā un dzīvesveidā, ētisku izvēļu prioritizēšana pāri īstermiņa
ekonomiskiem lēmumiem; izpēte par tiem riskiem, kas var rasties no vides degradācijas un
bioloģiskās daudzveidības zuduma)
• Ar klimata pārmaiņām [ESG] saistīto risku integrēšana risku pārvaldības sistēmās, to
uzraudzība un pārvaldība (saistošas prasības EBI un uzraudzības iestādēm integrēt ar klimata
pārmaiņām [ESG] saistītos riskus iestāžu risku pārvaldībā un SREP procesā)
• Ar klimata pārmaiņām saistīto risku ietveršana prudenciālajās prasībās (izriet no dotā
mandāta EBI izvērtēt iespēju izveidot speciālu prudenciālu ietvaru aktīviem un riska darījumiem,
kas saistīti ar vides un sociāliem mērķiem. Prasības, kas palīdzētu fokusēties uz mazāk
intensīvām oglekļu izmešu aktivitātēm, vienlaikus prasībām jābūt pienācīgi kalibrētām)
• Ar klimata pārmaiņām/ilgtspēju saistīto finanšu stabilitātes risku monitorings (regulāra stresa
testēšana, makroprudenciālo instrumentu novērtējums, iespējami normatīvo aktu priekšlikumi, lai
aktualizētu makroprudenciālo instrumentu klāstu, pielāgojot tos ar klimata pārmaiņām saistītiem
riskiem)
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(2) II.Bloks – Finanšu sektora noturības uzlabošana un
ieguldījuma veicināšana efektīvai pārejai uz ilgtspējīgu
attīstību
Finanšu sektora ieguldījuma veicināšana efektīvai pārejai (rīki, kā novērtēt
ilgtspēju)
• Ilgtspējīgas aktivitātes klasifikācijas sistēma – kompass, lai virzītu pāreju uz ilgtspēju («zaļā»,
neitrālā, brūnā, sociālā taksonomija u.c.)
• Ilgtspējīgu finanšu instrumentu un produktu izveide, ieviešot marķēšanu un vienotus standartus
(zaļās obligācijas standarts, ilgtspējīgas obligācijas, Ecolabel u.c.)
• Ietvara izveidošana un pilnvaru noteikšana, lai novērstu zaļmaldināšanu
• Uz zinātniskiem kritērijiem balstītas informācijas atklāšana par plānoto pārejas stratēģiju, ar
skaidri identificētiem starpposma un ilgtermiņa mērķiem
• Finanšu sektora mijiedarbība ar uzņēmumiem, efektīvas pārejas veicināšanai
Valsts finanšu instrumentu pielāgošana efektīvas pārejas veicināšanai
• Attīstības finanšu institūcijas stratēģijas pielāgošana (risku dalīšanas finanšu instrumentu
pielāgošana)
• Valsts ilgtspējīgo obligāciju sistēmas izveide un ieviešana
• Valsts budžeta zaļināšana
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III. Bloks Informācijas atklāšana par ilgtspēju un
ESG dati
Mērķis – ESG (konsekventi, salīdzināmi, balstoties uz caurskatāmu
metodoloģiju iegūti) dati, kas pienācīgi nodrošina nepieciešamo
informāciju lēmumu pieņemšanai, palīdz nodrošināt risku vadību,
novērtē, izmēra sasniegto pārejas progresu un veicina investīciju
ilgtspējīgu ilgtermiņa vērtību
• pilnveidot sistēmu, kā finanšu un nefinanšu iestādes atklāj informāciju par
ilgtspējas faktoriem un atbilstošu pārejas plānošanu un īstenošanu
• uzlabot piekļuvi ar ilgtspēju saistītai informācijai, tai skaitā, ar digitālo
risinājumu starpniecību
• izveidot atbilstošu ESG datu verifikācijas mehānismu, nosakot kompetento
iestādi
• ilgtspējas pratības veicināšana
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PALDIES!

