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Millest täna räägin?



Teemad:

• Mis on ESG ja jätkusuutlikkus?

• Kuidas ja miks pangad ESG alaselt tegutsevad?

• Milline on jätkusuutlik ettevõte ja ka jätkusuutlik pank?

• Mis hakkab muutuma ja kuidas valmistuda?



Terminoloogia e. millest me räägime?

Jätkusuutlikkus

Sotsiaalne 

vastutusCSR 

Rohepööre Kestlikkus

ESG

ESG tähendab keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurite kasutamist, et hinnata ettevõtete

jätkusuutlikkuse hetkeseisu, potentsiaali ja arengut.



Miks?

Kapital värvub 

roheliseks

Ootused

RegulatsioonidTöötajad

Ühiskond ja 

kliendid

Investorid

On aeg

Kasulik ka 

äriliselt



ESG (Environmental, Social, Governance). Millest jutt?

Environmental

Kliimamuutused

Jäätmed ja tarbimine

Reostus

Metsad ja veekogud

Süsinikuemissioonid ja jalajälg

Social

Talendijuhtimine

Töökeskkond ja heaolu

Mitmekesisus

Võrdsed võimalused 

Diskrimineerimine

Kogukond

Governance

Läbipaistvus

Juhtkonna mitmekesisus ja iseseisvus

Ärieetika

Riskide juhtimine

Õiguslik käitumine

Hea juhtimistava e governance alamteemana on 
väga oluline roll ka nn ESG  juhtimisel (ESG 
governance). Ehk kuidas on ettevõtte sees ESG 
juhitud – kas seda toetab organisatsiooni struktuur, 
kas vastutus on jagatud võimalikult laiali ning kas 
jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamine on 
seotud võtmeisikute töötasu või boonustega, kas 
on pidevalt arendatud oskused, piisavalt 
kompetentsi ning ressurssi ESGle panustatud.



Roheline vs jätkusuutlikkus

• Roheline on trend, jätkutusuutlikkus on mõtteviis.

• Roheline ei ole alati jätkusuutlik.

ESG on mõõdetav, eesmärgistatav, juhitav jätkusuutlikkus. Kui E, 

S ja G aspekti kohta on piisavalt andmeid saadud, tekib täpsem 

pilt mõjust ning siis neid neid läbi äriprotsessidesse muudatuse 

juhtida.

Keskkonnateemad on globaalselt hetkel rohkem fookuses, sh 

ESG kontekstis ning organisatsioonide ja ettevõtete mõõdetavuse 

koha pealt. Keskkonnamõju mõõtmine on keerukaim, sh praegu 

LHVs.



Milline ettevõte on jätkusuutlik?

• Mõõdab ennast, oma mõju ja kliente

• Suudab seada numbrilisi eesmärke etteulatuvalt ja neid saavutada

• Pakub lisaväärtust klintidele ja suunab klienti

• Kaasab ühiskonda ja endast targemaid

• Joondab oma organisatsioonis struktuuri ja kultuuri eesmärke toetama

• On avatud, võtab vastutuse ja raporteerib



Mis hakkab muutuma, kuidas edasi?



Mis hakkab muutuma kestliku rahastuse ja pankade vaates 

1/2?

• Pangad kui majanduse vereringe saab suuresti kohustuse rohepöördele kaasa aidata ja kapitali suunata 

rohelistesse tegevusaladesse ja eemale destruktiivsetest ja „pruunidest“ sektoritest;

• Pangad peavad hakkama mõistma jätkusuutlikkust kui võimalusena, mitte survena, kuigi surveid on mitmeid;

• Pangad hakkavad hindama sektorite ja ka ettevõtete ESG reitingud ja riskisust. Krediidireitingu kõrvale 

tekivad ESG reitingud ja küsimustikud;

• ELi regulatsioonid sh EL Taksonoomia. Mis on roheline ja mis ei ole? Põllumajandus ei ole veel Taksonoomias 

kajastatud, lükkunud edasi;

• Pangad peavad hakkama hindama riske seest välja ja väljast sisse (double materiality). Ehk siis kuidas 

kliendid ja potentsiaalsed kliendid mõjutavad panga enda riske ja kuidas nad mõjutavad loodus ja 

sotsiaalkeskkonda;

• Pangad peavad hakkama raporteerima roheliste varade osakaalu nende portfellis;



Mis hakkab muutuma kestliku rahastuse ja pankade vaates 

2/2?

• Pangad peavad hakkama mõõtma oma portfelli CO2 emissioone ja koguma infot oma klientidelt;

• Tulekul on aina rohkem rohelisi laene ja nn sustainability linked laene;

• Pangad vaatavad jätkusuutlikkust holistiliselt – keskkond, sotsiaalkeskkond, juhtimine ja ärieetika, läbipaistvus;

• Ettevõtetele soovitusena – alusta tegevustega ja mõõtmisega ning võimaluste otsimisega;

• Soovitusena – kus on sinu mõjud ja kuidas sa neid mõõdad? Kaardista ka oma riskid jätkusuutlikkuse vaates;

• Raporteeri ja ole läbipaistev (aruandlus);

• Pangad hakkavad ESG tegevuste kõrval ka klienti suunama ja ka harima, alusta diskussiooni oma pangaga kestliku 

rahastuse teemadel;

• Kellele see rohepööre? Kes selle kinni maksab?

• Jätkusuutlikkus on kasumlikkuse, äri kestmise ja finantsheaolu küsimus.



Kuidas edasi?



Aitäh! Küsimusi?
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