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Mis on ESG?
Environmental, Social and Governance
ESG (e.k. KSJ) kirjeldab kolme kriteeriumite gruppi, mis
moodustavad vastutustundliku ja jätkusuutliku majandusliku tegevuse raamistiku.
Finantsmaailmas koondab ESG rahastamispõhimõtted, mis keskenduvad
keskkonnale (Environment), sotsiaalsetele aspektidele (Social) ning juhtimisele
(Governance).
• Lühidalt – milliseid keskkonna-, sotsiaal- ning juhtimismeetmete valikuid me
teeme oma otsustes kestliku arengu tagamiseks.
• Levinud terminid – sustainable investing, socially responsible investing, missionrelated investing, screening, green investing jne.

Palun täpsemalt!
ESG kriteeriumeid ja faktoreid on sisuliselt lõpmatult, mistõttu pole seda pikalt tõsiselt võetud

OK, veidi üldisemalt siiski
ESG osas peabki igaüks paika panema tema jaoks olulisimad faktorid!

E – kliimamuutused; praht, prügi ja tarbimine; reostus; energiatootmine ja süsinikujalajälg.
heaolu; talentide juhtimine ja töötajate “upskilling”; mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus;
Sinimõigused;
– töötajate
turvalisus; kommuun ja kogukond.

G – läbipaistvus ja vastutus; ärieetika; riskijuhtimine; vastavuskontroll; korruptsioon ja pettused.
Kuidas teile tundub? Mis võiks veel olla olulised faktorid, teile isiklikult või meie kui kollektiivi seisukohast?

Mis ei ole ESG?
Kuivõrd ESG hõlmab ka pehmemaid mitte-finantsilisi väärtusi on väga lihtne kõik
tembeldada ESG-ks

•
•
•
•

ESG ei ole altruism, heategevus ega indulgentside soetamine.
ESG ei ole turundustrikk, et paista arvestavam ja pühendunum kui
teised.
ESG ei ole vaid numbrite raporteerimine ja reitingute ostmine.
ESG ei ole rohepesu.

Rohepesu – turundusstrateegia, millega üritatakse näida või tekitada kuvandit, et
tegu on loodussõbraliku ettevõtte, toote, teenuse või inimesega.
Levinumad taktikad on: ühele tunnusele keskendumine, tõendamata väited,
ebamäärased mõisted, valed sildid, ebaolulised väited, võrdlemine hullemaga ja
ebaõiged faktid elik valetamine.

50 rohelist varjundit
Tegelikult võiksid turunduslikud võtmesõnad olla sisulised

Miks ESG?
Jätkusuutlikkus ei ole uus teema. Maailmal on läinud ca 50 aastat, et aru saada, et
senine majandusmudel vajab muutmist.

Euroopa Liit on mõistnud, et rahvusvaheliste kliimakokkulepete täitmine ei ole
võimalik vaid avaliku sektori toel. Survet muutumiseks tuleb avaldada rahale ja
nendele, kes raha käsutavad – finantssektorile.
Aastatel 2021-30 prognoositakse ca 350 miljardi euro suurust lisaraha vajadust
saavutamaks eesmärk vähendada emissioone 55% võrreldes 1990. aastaga.
European Green Deal – jätkusuutlik kasvustrateegia eesmärgiga muuta Euroopa
aastaks 2050 esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks.

Kuidas me sinna jõuame?
Regulatsioonid, regulatsioonid ja veelkord regulatsioonid.

Euroopa Komisjoni koosolek
Vahel tundub, et eesmärk upub abinõusse ja lõpuks ununeb täiesti

Tulemus:
5 aasta jooksul mitukümmend uut õigusakti;
Tuhanded leheküljed kohustuslikke reegleid,
suuniseid, tehnilisi kriteeriume;
Rakenduslik kaos tulenevalt sammhaaval
rakendamisest – reegel enne selgitust;
Reeglid keskenduvad avalikustamisele mitte
konkreetsetele tootesiltidele;
Liiga lai skoop – laialivalguvad mõisted;
Andmed on puudulikud ja nende kogumine
võtab aega.
SFDR, EU Taxonomy, NFRD/CSRD jne

ESG ja äri?
ESG loob võimalusi uue väärtuse loomiseks.
•
•
•
•
•
•
•
•

ESG riskidega arvestamine võimaldab jätkusuutlikumate
investeerimisotsuste tegemist;
ESG riskide juhtimine suurendab kaitset negatiivsete mõjude suhtes;
Jätkusuutlikud tooted võimaldavad mainet kaitsta ning edendada;
Jätkusuutlike toodete kulukus on ajas kiiresti vähenemas;
Kliima- ja sotsiaalsed kriisid tõstavad ESG tooteid esile;
Uued investorite põlvkonnad on ESG faktorite suhtes tundlikumad;
ESG faktorid võimaldavad veel teatavat hinnapreemiat;
Roheline finantseerimine ootab valla laskmist.

ESG ja investorid?
Segadust on palju, aga trendid tunduvad selged.
•
•
•
•
•
•

Jätkusuutlikusse usutakse.
Jätkusuutlikust finantstootest veel aru ei saada.
Jätkusuutlikke tooteid ei tunta ära.
Tulevikus võiks ju osta ka neid.
Selge surve tuleb institutsionaalsetelt investoritelt, kellel on endal
ESG mandaadid, mis vajavad täitmist.
99% institutsionaalsetest investoritest usuvad, et ESG ja mitte-ESG
tooted koonduvad – ESG muutub standardiks.

ESG ja raha?
ESG kogub hoogu.

ESG ja kinnisvara?

Kinnisvarasektor on ESG põhimõtete rakendamise eesliinil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinnisvara on selgelt tajutav füüsiline vara, mis on investoritele suhteliselt lihtsasti mõistetav.
Hooned moodustavad ca 40% globaalsest energiatarbimisest, 25% vee tarbimisest ja umbes
1/3 kasvuhoonegaaside emissioonidest.
ESG kinnisvara moodustab ca 23% valitsetavast kinnisvarast, ca 65,8 miljardit eurot.
2025. aastaks prognoositakse ESG kinnisvara osakaalu kasvu ca 33%-ni.
Kinnisvaral on reeglina pikk kasutusiga, mis võimaldab edukalt ja järjepidevalt ESG
põhimõtteid juurutada.
Kinnisvara puhul on ESG “E” meetmete mõju selgelt kvantifitseeritav;
Kinnisvara on sageli kogukondliku ja sümboolse tähtsusega, võimaldades ka “S” meetmeid
mõjusalt rakendada.
Kinnisvara väärtusahela liikmete vaheline koostöö võimaldab ESG juhtimispõhimõtete edukat
rakendamist.
Kinnisvara ESG andmed omavad väärtust, sest on jätkusuutlikkuse hindamise kriteeriumite
aluseks.

ESG on siin, et jääda!

Mida see kõik tähendab?

Ka meie peame otsustama, mis rolli ESG meie äris hakkab mängima.

• Jätkame äriga nagu seni – täidame minimaalsed kohustuslikud nõuded ja ei
pööra ESG-le erilist tähelepanu. Oleme skeptilised ja eeldame, et ESG mõju on
ülehinnatud.
• Läheneme tasakaalukalt ja valikuliselt – integreerime ESG oma ärisse ja
organisatsiooni seal, kus see saab luua enim väärtust. Pakume nii ESG kui
mitte-ESG tooteid. Jälgime mängu, sest usume, et ESG on siin, et jääda ja
muudame selle meie elu ja äri osaks.
• Võtame ESG omaks ja integreerime ESG põhimõtted läbinisti oma ärisse ja
organisatsiooni. ESG ei muuda reegleid, vaid on loonud täiesti uue mängu,
mida võita ei ole muud moodi võimalik. Tahame olla eestvedajad ja eeskujud.
Pärismaailm on kuskil nende kolme verstaposti vahel, kuid kuhu tahame välja
jõuda on meie endi otsustada.
Hetkel tundub, et ESG rakendamist saab olema keeruline teeselda, seega tuleks
keskenduda sellele, kuidas ESG kõige orgaanilisemalt meie äri ja väärtustega
kokku sobib.

ESG ja organisatsioon

Hea ESG juhtimine vajab läbimõtlemist ja terviklikku lähenemist.
•
•
•
•
•
•
•
•

ESG on strateegiline ärikaasus;
ESG ei ole ühe inimese mure;
ESG rakendamine algab ülalt alla;
ESG edukas rakendamine eeldab sidusrühmade kaasamist;
ESG vajab eesmärgistamist;
ESG teadmisi tuleb arendada ja juurutada;
ESG kompetentsid on kõigile vajalikud;
ESG vajab funktsioneerimiseks reegleid, mõõdikuid, raporteerimist
ja teekaarti.

ESG mõttekohad
Peame jooksma, aga kuhu suunas?
• Selge on see, et peame ESG-ga tegelema, küsimus on millises ulatuses?
• ESG on esimene reeglite komplekt, mis sellises ulatuses seob väärtuste
küsimuse äristrateegiaga.
• ESG tõotab tulla järgmine rahapesu tõkestamise raamistik, kus bluffimine
muutub võimatuks ning andmed ja faktid muutuvad tähtsamaks kui
hinnangud.

Kuidas teile tundub?

AITÄH !

