
Valstu ekonomikas un darba drošība 
un veselības aizsardzībaIS
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E i r o p a s  D a r b a  d r o š ī b a s  u n  v e s e l ī b a s  a i z s a r d z ī b a s  a ģ e n t ū r a

Valdības, to regulatori un aģentūras cenšas uzlabot darba drošību un 
veselības aizsardzību (DDVA), lai samazinātu traumu un slimību radītās 
izmaksas sabiedrībai, tai pat laikā uzlabojot konkurētspēju un valstu 
produktivitāti. DDVA produktivitāti var uzlabot: 
n  samazinot to cilvēku skaitu, kuri pāragri aiziet pensijā vai nav derīgi 

darbam traumu vai slimību dēļ;
n  samazinot traumu un slimību radītās 

veselības aprūpes un sociālās izmaksas;
n  paaugstinot cilvēku spēju strādāt, uzlabojot 

viņu veselības stāvokli; 
n  uzlabojot produktivitāti, veicinot daudz 

efektīvāku darba metožu un tehnoloģiju 
lietošanu. 

Intuitīvie un novērotie pierādījumi liecina, ka 
daudz produktīvāki ir gan veselīgi indivīdi, 
gan veselīga sabiedrība kopumā. Vācijas 
darba tirgus izpēte parādīja, ka cilvēkam ar 
sliktu veselību iespēja saglabāt pilna laika 
nodarbinātību samazinās par 6 %, bet 
izredzes vispār izkrist no darbaspēka aprites 
divkāršojas. 

Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta (1) veiktā izpēte 
atklāja, ka: 

“Ja visi pārējie nosacījumi ir vienādi, piecu gadu priekšrocība attiecībā uz 
paredzamo dzīves ilgumu dos valstij par 0,3–0,5 % augstāku IKP gada 
pieaugumu.” 

Pētījums “Cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība Eiropā 2002. gadā” 
(Employment of disabled people in Europe in 2002) (2) atklāja, ka 18,4 % 
cilvēku ilgstošas veselības problēmas vai darbnespēju izraisa darbs.

Ir pieejami plaša klāsta pētījumi un uzņēmējdarbības gadījumu izpētes, 
kuras norāda, ka DDVA var stimulēt produktivitāti vairākos veidos: 
n  uzlabojot resursu produktivitāti, samazinot zudumus, dīkstāvi, uzlabojot 

procesu atdevi u.tml.; 
n  saražojot augstākas kvalitātes produktus; 

n  mudinot uzņēmumus meklēt daudz 
produktīvākas darba metodes, jo ir 
nepieciešams izbeigt vecās prakses; 

n  veicinot novecojušu un mazāk produktīvu 
tehnoloģiju un aprīkojuma nomaiņu. 

Starptautiskā Darba organizācija ir sastādījusi 
konkurētspējas kategorijas (pamatojoties uz 
Lozannas Vadības at tīstības institūta 
kategorijām) ar DDVA rādītājiem — skatīt 
zemāk esošo diagrammu (3). Ir atklāts, ka 
konkurētspējīgākām valstīm DDVA rādītāji ir 
augstāki. Tas vismaz norāda uz to, ka 
ekonomikas ar zemākiem DDVA standartiem 
nav konkurētspējīgākas, tātad ieguldījumi 
DDVA netiek veikti uz konkurētspējas rēķina. 

Valstu izmaksu un ieguvumu analīze 

Lai palīdzētu nodrošināt, ka jebkuri veiktie pasākumi sniedz atbilstošu 
līdzsvaru starp īstenošanas izmaksām un ieguvumiem, bieži tiek lietota 
izmaksu un ieguvumu analīze (Cost–benefit analysis — CBA). CBA tiek 
definēta šādi: 

“Kopējo izmaksu un ieguvumu novērtēšanas metode naudas vienībās 
sabiedrības vai noteikta projekta līmenī… instruments, kurš ekonomiskās 
sekas padara redzamas, kas savukārt var veicināt politiskās diskusijas.” (4)

(1)  The contribution of health to the economy in the European Union (http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf). 
(2)  Plašāku informāciju meklēt Eurostat interneta vietnē (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-026/EN/KS-NK-03-026-EN.PDF).
(3)  Diagramma no Safety in numbers, SDO (http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/report_eng.pdf).
(4)  The costs and benefits of occupational safety and health (http://www.eurofound.eu.int /publications/files/EF9844EN.pdf).

Attēls: konkurētspēja un drošība (Pasaules ekonomikas forums/SDO/Drošs darbs) (World Economic Forum, ILO/SafeWork).

Valstis ar mazāk attīstītām DDVA sistēmām 
procentuāli daudz vairāk tērē IKP ar darbu 
saistītām traumām un slimībām — tādējādi 
atņemot resursus daudz produktīvākām 
darbībām

Starptautiskā Darba organizācija (SDO) lēš, ka 
Latīņamerikā ar darbu saistītas slimības un 
nelaimes gadījumi izmaksā līdz 10 % no IKP — 
salīdzinājumā ar tikai 2,6 % līdz 3,8 % ES.
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CBA ļauj:
n  salīdzināt izvēles, lai noteiktu, kura sniedz vislielāko ieguvumu par 

viszemākajām izmaksām;
n  noteikt vissvarīgākās izmaksas saistībā ar atbilstības īstenošanu, lai 

varētu tos samazināt (nesamazinot DDVA sniegumu);
n  rādīt tiesību aktu sniegtās priekšrocības;
n  dalībvalstīm pieņemt norādošus lēmumus par veikto pasākumu relatīvo 

svarīgumu; 
n  nodrošināt atklātu un pārskatāmu lēmumu pieņemšanas procesu.

CBA galīgais mērķis, kā to piemēro regulatori un dalībvalstis, ir uzlabot 
reglamentējošo lēmumu pieņemšanas kvalitāti. Naudas vērtību izmantošana 
aprēķinos palīdz lēmumus padarīt pārskatāmus un konsekventus.

Bet ir jāatzīst, ka CBA ir savi ierobežojumi. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes 
Darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldi:

“CBA ir efektīvs instruments nepieciešamās informācijas nodrošināšanā, lai 
pieņemtu lēmumus par politikām, bet mums nevajadzētu pretendēt uz lielāku 
precizitāti, nekā to pieļauj pieejamā informācija.” (5)

CBA aprēķini ir pakļauti nenoteiktībām, tādēļ var veidot tikai daļu no 
lēmumu pieņemšanas procesa.

Stimuli uzņēmumiem

Arvien pieaug centieni pamudināt uzņēmumus uzlabot DDVA. Pētījumi 
rāda, ka galvenie uzņēmējdarbības faktori, kuri motivē uzņēmumus, ir 
šādi:
n  sevis kā sociāli atbildīgas un labi vadītas organizācijas popularizēšana;
n  klientu DDVA vajadzību apmierināšana;
n  apdrošināšanas izmaksu samazināšana;
n  produktivitātes un morāles saglabāšana, kā arī spējas pieņemt un 

paturēt darbā kvalificētus strādniekus stiprināšana; 
n  slimības izraisītu darba kavējumu samazināšana.

Tā rezultātā ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir pārliecināt 
uzņēmumus par DDVA “biznesa plāna” nepieciešamību un veidot 
skaidrāku saikni starp DDVA un uzņēmējdarbības sniegumu. Šīm 
iniciatīvām ir daudzi un dažādi mērķi.

1. Informētības veicināšana par DDVA sniegtajiem labumiem

Apsverot DDVA “biznesa plānu”, uzņēmumi mēdz paļauties uz “saprātīgu 
spriedumu”. Ir maz pierādījumu, ka uzņēmumi galvenokārt censtos 
izmantot skaitlisko CBA, lai pārliecinātos par DDVA plāna efektivitāti. Tādēļ 
vairākas iniciatīvas ir domātas, lai īpaši izceltu uzņēmējdarbības veiksmes 
faktorus, kuri ir saistīti ar DDVA, — reputācija, piegādes ķēžu prasības, 
izmaksu kontrole (piemēram, apdrošināšanas izmaksu) un personāla 
motivācija. Tā kā daudzus no šiem faktoriem ir grūti novērtēt (it īpaši 
mazajos uzņēmumos), tā vietā, lai lietotu skaitlisko CBA, lielāks uzsvars 
tiek likts uz biznesa plānu kvalitatīvo veicināšanu.

2. DDVA snieguma sasaiste ar ieguvumiem uzņēmējdarbībā

Stimulu veidu, dabu un darbības sfēru nosaka vairāki apsvērumi.

Pirmkārt, stimuliem ir jābūt saistītiem ar tiem uzņēmējdarbības veiksmes 
faktoriem, kuri noteikti kā uzņēmumu motivācija. Galvenie faktori ir 
reputācija, piegādes ķēdes, apdrošināšana, produktivitāte un personāla 
morāle.

Otrkārt, galvenais mērķis ir maksimāli stiprināt uzņēmumu DDVA 
sniegumu sasaisti ar šiem stimuliem. Uzņēmumiem ir jānotic, ka ieguvumu 
līmenis atspoguļos to DDVA sniegumu.

Treškārt, DDVA uzlabošanai domātos stimulus var pastiprināt. Piemēram, 
valdība var pieprasīt, lai darbuzņēmēji izpilda noteiktus DDVA 
standartus.

Visbeidzot, atkarībā no uzņēmumu lieluma un nozares, kurā tie darbojas, 
šo stimulu ietekmes līmenis uz uzņēmumiem ir atšķirīgs. Piemēram, 
būvniecības uzņēmumi var vairāk izjust klientu izvirzīto prasību ietekmi 
nekā, piemēram, mazie mazumtirgotāji.

Kopējie stimuli ir šādi:
n  atzīt labu un vāju DDVA sniegumu ar apbalvojumiem un publicitāti;
n  veicināt publisko ziņošanu par DDVA sniegumu;
n  sasaistīt apdrošināšanas izmaksas ar DDVA sniegumu;
n  iekļaut DDVA kritērijus darbuzņēmēju atlases procedūrās; 
n  sekmēt investoru interesi.

3. Finansiālā atbalsta un DDVA atbalsta nodrošināšana

DDVA uzlabojumu izmaksas un DDVA speciālo zināšanu trūkums 
uzņēmumos var atturēt tos no uzlabojumu ieviešanas. Tādēļ daži stimuli 
ir veidoti, lai samazinātu vai kompensētu DDVA izmaksas un nodrošinātu 
piekļuvi lētiem vai bezmaksas padomiem. Šeit ir ietvertas tādas darbības 
kā nodokļu atvieglojumi, subsīdijas un dotācijas mazajiem uzņēmumiem, 
kā arī lēti padomi un atbalsts.

Plašāka informācija par DDVA un ekonomiskās attīstības rādītājiem ir 
pieejama šeit: http://osha.europa.eu/topics/business/performance.

Plašāka informācija par DDVA un ekonomiskās attīstības rādītājiem Latvijā: 
http://www.osha.lv.

FACTS 76
TE-A

E-07-076-LV-C

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao
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(5) N. Hallet. The UK experience. Magazine of the European Agency for Safety and Health at work. Nº 1, 1999.

Noteikt uzņēmējdarbības 
dzinējspēkus

Pielīdzināt tos stimuliem

Pastiprināt dzinējspēkusPubliskot dzinējspēkus


