
 

 

 

44. Tööleht: Rohemajandus ja vastutustundlik ettevõtlus 
 

Mõiste: Rohemajandus on küllaltki uus kontseptsioon. Rohemajanduse all tuntakse üldiselt 

ettevõtlust, mis pöörab rohkem tähelepanu oma tegevuse ühiskondlikule mõjule, keskkonnale 

ning töötajate õiglasemale tasustamisele. Rohemajandus parandab  inimeste heaolu ja sotsiaalset 

õiglust, vähendab keskkonnariske ja survet loodusvaradele ning on seega vähese CO2-heitega, 

ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus. 

1. Maakera kui süsteemi tuleb käsitleda kui: 

a. Piiratud ressurssidega;* 

b. Piiramatute ressurssidega; 

 

2. Rohemajandus püüab kokku tuua sotsiaal-, majandus- ja keskkonnasfäärid nii, et: 

a. Keskkonnasfäär on kõige olulisem; 

b. Keskkonna- ning majandussfäär on kõige olulisemad; 

c. Kõik sfäärid on tasakaalus ja saavad võrdselt tähelepanu;* 

 

3. Mitmed Euroopa riigid on panustanud palju rohemajanduse toetamisse. Millised 

järgnevatest on seda enim teinud? 

a. Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Taani;* 

b. Kreeka, Itaalia ja Hispaania; 

c. Eesti, Poola, Läti ja Ungari; 

 

4. Vastutustundliku ettevõtluse puhul peab ettevõte kontrollima ja tagama et, 

a. Kõik töötajad saavad oma töö õigel ajal tehtud; 

b. Tegutsetakse seaduste, eetiliste standardite ja rahvusvaheliste 

normide sees;* 

c. Ülemustel on selgelt kõrgem palk ja paremad hüved kui teistel 

töötajatel; 

 

Arutlemisteemad: 

1. Milliseid keskkonnaprobleeme on „klassikaline majandustegevus“ meile 

tekitanud? Ei ole ilmselt raske leida olukordi, kus kasumi nimel on kahjustatud keskkonda. 

2006. aastal valas Hollandist pärit nafta ja metallidega tegelev firma Trafigura rohkem kui 

500 tonni toksilisi jäätmeid Elevandiluuranniku erinevatesse piirkondadesse. Sellist ebaeetilist 

käitumist on võimalik leida palju.  

 



2. Milliseid arenguid olete Eestis näinud, mis näitaks, et liigume rohelisema 

majanduse poole? Näiteks on muudetud keskkonnatasude arvestuse korda, tõstetud on 

kütuseaktsiisi ning toetatakse taastuvenergeetikat ning elektri ja soojuse koostootmist. 

 

3. Millist puitu peaks kasutama klipis osalev puidutööstusettevõtte juhataja, et 

ettevõtte tegevust võiks nimetada rohemajanduse kriteeriumidele sobivaks? Ettevõte 

kasutab tootmisel puitu, millele on antud  FSC (Forest Stewardship Council) 

metsamajandamise sertifikaat. 

 

4.  Kes (missugune organisatsioon) annab Eestis välja rohemajanduse edendaja 

auhindu, mis aastal sellega alustati ning missugused organisatsioonid on selle tunnustuse 

juba saanud? Eestis annab rohemajanduse edendaja auhindu Säästva Eesti Instituut. Auhind 

anti välja esimest korda aastal 2012 ja siis sai eraettevõtete kategoorias rohemajanduse 

edendamise auhinna aktsiaselts ABB, väike-ettevõtete katgoorias Pajumäe talu ja riigi 

osalusega ettevõtete kategoorias Riigimetsa Majandamise Keskus. 

 

Põnevat lisamaterjali: 

https://maailmakool.ee/roheline-majandus-toimib/ - Roheline majandus toimib, Maailmakool. 

https://issuu.com/ivnink/docs/innove_brosyyr_2010_veebi – Roheline majandus. Mis, milleks ja 

kuidas?, Innove. 

http://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/index_et.htm – Roheline majandus, 

Euroopa Komisjon. 

http://k6k.ee/uudiskiri/2012/juuli/rio20 - RIO+20 konverentsil arutati, millist tulevikku me tahame. 

Keskkonnaõiguse keskus. 

https://forte.delfi.ee/news/teadus/mis-on-roheline-majandus?id=62878496  - Mis on roheline 

majandus?, Forte. 
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