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ATSAKINGAS INVESTAVIMAS:  

TARPTAUTINĖS TENDENCIJOS IR GEROJI PRAKTIKA  
 

Aštrėjant pasaulinėms diskusijoms apie globalias problemas, atsakingas investavimas įgauna vis didesnį pagreitį.  2015 m. 

Paryžiuje buvo pasiektas pasaulinis susitarimas dėl klimato kaitos, o Jungtinės Tautos paskelbė 17 naujų darnaus vystymosi 

tikslų. Tikėtina, tai suteiks dar stipresnį postūmį tiek atsakingo investavimo augimui, tiek bendrovių pastangoms inovatyviai 

performuoti savo verslo modelius ir strategijas integruojant aplinkos ir socialinį tvarumą ne tik į verslo procesus, bet ir į vertės 

grandines. 

Visgi, daugelis įmonių vis dar traktuoja tvarumą kaip duoklę visuomenei, o investiciniai fondai investuoja ir į neskaidrias bei 

iškastinį kurą skatinančias bendroves. Kaip paskatinti įmones prisijungi prie tikrųjų tvarumo lyderių? Ar atsakingas 

investavimas yra toji efektyviausia priemonė? Koks yra finansinių institucijų vaidmuo ir atsakomybė skatinant atsakingą 

investavimą? Kaip inovacijos įtakoja investicijas ir tvarumą? 

ĮSA patarėjų tinklas CSR Baltic kartu su partneriais kviečia Lietuvos verslo, valstybės sektoriaus, NVO atstovus bei kiekvieną 

besidomintį šia tema į atvirą diskusiją. Kartu aptarsime esamas atsakingo investavimo tendencijas pasaulyje, esamą situaciją 

ir praktikas taikomas Švedijoje ir Baltijos šalyse, verslo požiūrį į atsakingą investavimą, tvarumą ir jų ryšį su inovacijomis. 

Renginio data: 2016 m. kovo 23 d. 
Renginio vieta: Čiurlionio salė, J. Balčikonio g. 7, I aukštas, Vilnius 
Renginio kalba: anglų k. 
Registracija: iki šių metų kovo 20 d. csrbaltic.lt/registracija-i-renginius  

 

PROGRAMA 
 

14:00 – 14:05 Sveikinimo žodis 
Algimantas Rimkūnas, viceministras, LR Finansų ministerija 

14:05 – 14:25 Inovacijos ir atsakingas investavimas 
Neda Nordin, Tvaraus verslo ekspertė 

14:25 – 14:45 Europos Sąjungos fondai ir atsakingas investavimas į bendruomenes 
Markus Trilling, ES politikos koordinatorius, Bankwatch Network 

14:45 – 15:05 Kaip įmonių socialinė atsakomybė gali kurti daugiau vertės verslui ir investuotojams 
Anette Andersson, Fondo valdytoja, SEB Asset Management 

15:05 – 16:35 DISKUSIJA 
Moderuoja: Darius Udrys, FIPRA ir agentūros „Neue Unica“ steigėjas 
Dalyvauja:  
Anette Andersson, Fondo valdytoja, SEB Asset Management (Švedija) 
Daiga Auzina-Melalksne, CEO NASDAQ Riga (Latvija) 
Markus Trilling, ES politikos koordinatorius, Bankwatch Network (Belgija) 
Neda Nordin, Tvaraus verslo ekspertė (Lietuva) 

16:35 – 17:00 Neformalus bendravimas 
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