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Sissejuhatus  

Valitsuse majandusarengu komisjon kutsus 2020. a. juunis kokku majanduse elavdamise 

ekspertkogu eesmärgiga koguda ettepanekuid tegevusteks, mis aitavad kaasa töökohtade 

loomisele ja majanduse elavdamisele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust 

tuleneva olukorra järel.  

 

Selleks, et Eesti tuleks kujunenud kriisist välja tugevama ja ühtehoidvama ühiskonnana, on 

„COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegias“1 toodud laiemad eesmärgid:  

1. Tagada inimeste füüsiline ja vaimne tervis ehk pidurdada viiruse levik ja leevendada 

viiruse mõju tervishoiusüsteemile nii lühi- kui ka pikaajalises vaates.  

2. Tagada inimeste toimetulek ja tavaellu naasmine ehk leevendada eriolukorra 

piirangutest tulenevat võimalikku mõju inimese sissetulekutele, töökoha säilimisele, 

haridusele ning igapäevasele toimetulekule.  

3. Toetada ettevõtete toimetulekut ja konkurentsivõime kestmist ehk leevendada 

ettevõtetele piirangutest tulenevat mõju.  

4. Tagada ühiskonna ja riigi toimimine ehk hoida elutähtsate kaupade varu ja teenuste 

pakkumine vajalikul tasemel, kindlustada elanikkonna turvalisus, põhiseadusliku korra 

järgimine ning Eesti riigi iseseisvus. 

Ekspertkogu ettepanekud aitavad kaasa kolmanda, ettevõtteid puudutava eesmärgi täitmisele. 

Lisaks tuleb arvestada, et ettepanekud on tehtud olukorras, kus nakkuspuhang on 

stabiliseerunud.  

Ekspertkogu töös osalesid Piret Mürk-Dubout, Raul Eamets, Ardo Hansson, Alo Ivask, Väino 

Kaldoja, Erki Kilu, Arno Kütt, Toomas Luman, Kadri Männasoo, Indrek Neivelt, Peep 

Peterson, Jaan Pillesaar, Kai Realo, Heiki Rits, Ivo Suursoo, Kadri Ukrainski, Enn Veskimägi.  

Lisaks ekspertkogu kohtumistele vestles peaminister kõigi ekspertidega juulikuu jooksul 

individuaalselt. Peamisteks teemadeks olid kriisitoetuste, täiendavate riigipoolsete 

investeeringute, regulatiivsete muudatuste vajadus ning täiendus- ja ümberõppe, teadus- ja 

arendustegevuse, ekspordi soodustamine.  

Ekspertkogu fookus on kiireloomulistel ja kohest reageerimist vajavatel teemadel. 

Majandussurutise pikemaajaliste mõjudega arvestamist ning majanduse struktuurimuutuse 

meetmed kajastatakse koostatavas teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse 

(TAIE) arengukava aastateks 2021–2035 ning heaolu arengukava programmides.  

Ekspertkogu liikmete ettepanekud esitatakse valitsuse majandusarengu komisjonile, 

eesmärgiga arvestada neid võimaluste piires riigi eelarvestrateegia koostamisel ning Euroopa 

Liidu majanduse elavdamise vahendite planeerimisel.  

Ekspertkogu juhtis peaminister, tööd korraldas Riigikantselei strateegiabüroo. 

                                                           
1 https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/covid19/covid-
19_levikust_pohjustatud_olukorrast_valjumise_strateegia_27.04.2020.pdf. Majandusmõõdikud: 
https://www.valitsus.ee/et/voimalik-piirangutest-loobumise-kava 

https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/covid19/covid-19_levikust_pohjustatud_olukorrast_valjumise_strateegia_27.04.2020.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/covid19/covid-19_levikust_pohjustatud_olukorrast_valjumise_strateegia_27.04.2020.pdf
https://www.valitsus.ee/et/voimalik-piirangutest-loobumise-kava
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1. Ülevaade hetkeolukorrast  

Üleilmse koroonaviiruse pandeemia tagajärjel tekkinud majandusraskused koos tööpuuduse 

tõusuga on katsumus nii Eesti inimeste ja ettevõtete kui ka kõigi teiste Euroopa Liidu ja 

maailma riikide jaoks. Sotsiaalmajanduslikud riskid on pandeemia tõttu kasvanud. Sellega 

seoses võttis Riigikogu 15. aprillil 2020. aastal vastu Vabariigi Valitsuse algatatud riigi 2020. 

aasta lisaeelarve seaduse (171 SE). Lisaeelarve sisaldab koroonaviiruse levikuga seotud 

majanduslikke meetmeid. Majanduslangusest tingituna eelarveliste tulude laekumine aastatel 

2020–2021 väheneb. Lisaeelarvega otsustati seda vähenemist kärbetega mitte katta, millest 

tuleneb eelarve negatiivne rahavoog 1,7 mld eurot 2020. aastal ja 1,1 mld eurot 2021. aastal. 

Samuti on lisaeelarves terve rida meetmeid, mille eesmärgiks on toetada otseselt 

tervishoiukriisi tagajärjel raskustesse sattunud ettevõtjaid ja inimesi. Lisaeelarve meetmete 

maht on 2,1 mld eurot 2020. aastaks ja 0,16 mld eurot 2021. aastaks. Suuremahulisemad 

meetmed 2020. aastaks on mh järgmised: 

 Sotsiaalministeerium (Töötukassa, Haigekassa) – 268 mln eurot (tööturu toetus, 

haiguspäevade hüvitamine jm); 

 Rahandusministeerium (sh Eesti Maksu- ja Tolliamet) – 193 mln eurot (maksuvõla 

ajatamine, intresside vähendamine, kütuseaktsiisi langetamine, II samba sissemaksete 

peatamine, kohaliku omavalitsuse üksuste toetus jm); 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – 1166 mln (KredExi käibe- ja 

investeerimislaen 550 mln, laenukäendus 104 mln, strateegiliste ettevõtete aktsiate 

tugiostud 300 mln, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetused jm); 

 Maaeluministeerium (Maaelu Edendamise Sihtasutus) – 201 mln (käibe- ja 

investeerimislaen 100 mln, käendused 50 mln, kapitalirent 50 mln jm); 

 Vabariigi Valitsus – COVID-19 reserv 230 mln eurot. 

Vähenevate tulude ja vastuvõetud meetmete mõjul prognoositakse valitsussektori nominaalseks 

eelarvepositsiooniks 2020. aastal –2,62 miljardit eurot ehk –10,1% SKPst. 

Eesti on tulnud koroonakriisiga teadlaste ja tervishoiuvaldkonna ekspertide hinnangul toime 

rahuldavalt või isegi hästi: nakatunute arv jäi suhteliselt madalaks, haiglate ja intensiivravi 

võimsust ei ületatud kordagi ning koroonaviiruse epideemia ei mõjutanud Eesti üldsuremust. 

Eesti keskpanga hinnangul on riigi otsused ja abimeetmed erasektorile olnud äärmiselt tähtsad 

ja aidanud vähendada lühiajalise šoki pikaajalist halvavat mõju majandusele. 

Eesti majanduse kriisieelse taseme taastumist eeldatakse mitte enne kui 2022. aasta alguses või 

keskpaigaks.2 Majanduse taastumine toimub erinevatel tegevusaladel ilmselt ebaühtlaselt. 

Augusti alguse seisuga oli töötuna arvel 50 743 inimest ja registreeritud töötuse määr oli 7,8%. 

Registreeritud töötute arv suurenes alates eriolukorra algusest (võrreldes 12. märtsi seisuga) 14 

031 inimese ehk ligikaudu 40% võrra. Töötasuhüvitist on määratud alates lisaeelarve 

vastuvõtmisest 17 562 asutuse 137 683-le töötajale. Määratud hüvitiste kogukulu on 256,5 mln 

eurot.  

                                                           
2 Euroopa Komisjon, Rahandusministeerium, Eesti Pank. 
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2. Eesmärgid ja olulisemad põhimõtted  

Ekspertkogu hinnangul tuleb tänases olukorras majanduse toetamisel seada eesmärgiks 

majanduse tugevdamine eeskätt innovatsiooni, digitaliseerimise ja keskkonnasäästlikkuse 

kaudu. Neist printsiipidest lähtuvalt võetakse kasutusele ka ELi majanduse taaskäivitamisfondi 

vahendid.3  

Strateegiliste eesmärkidena nähakse: 

a) Töökohtade säilitamist ja uute töökohtade loomist  

Juba rakendatud majandusmeetmed olid suures osas suunatud töökohtade säilitamisele, 

sama eesmärki saavad täita ka riigipoolsed vastutsüklilised investeeringud. Lühiajaliste 

toetuste puhul tuleb silmas pidada pikaajalisi eesmärke – teadmistemahukuse ja tootlikkuse 

kasvu, mis loovad eeldused uute ja eelistatavalt kõrgemapalgaliste töökohtade tekkeks.  

b) Majanduse struktuurimuutuste kiirendamist  

Hetkel vabanenud ressursside tõttu on muutusteks soodsad tingimused. Töökoha kaotanud 

inimesi tuleb suunata kõrgemat lisandväärtust loovatele töökohtadele, pakkudes selleks 

täiendus- ja ümberõpet. Ettevõtetele, kes on sunnitud oma ärimudeleid üle vaatama, saavad 

kasutada ära uusi ärivõimalusi. Riik saab kaasa aidata luues soodsaid tingimusi ja 

lisamotivatsiooni innovatsiooniks, digitaliseerimiseks, investeerimiseks uutesse ja 

keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse.  

Ekspertkogu liikmed tõid välja järgmised põhimõtted, millest majanduse edasisel 

toetamisel lähtuda:  

 viiruse levik tuleb hoida kontrolli all ja riik peab olema valmis uuteks puhanguteks, 

arvestades nakkuse leviku tõkestamise meetmete majanduslikku mõju;  

 riigieelarve tulude vähenemist kriisiolukorras ei kaeta kärbetega, vaid eelarve 

puudujääkide katteks võetakse laenu; seejärel liigutakse jõuliselt tagasi Euroopa Liidus 

kooskõlastatud riigieelarve reeglite suunas; 

 jätkata riigireformi elluviimist; 

 majanduse toetamisel arvestada kriisi sügavust ja teha teadmispõhiseid otsuseid, 

kaasates eksperte, teadlasi ja esindusorganisatsioone;  

 soodustuste ja erisuste pakkumisel olla pigem konservatiivne; lühiajalised meetmed 

peavad toetama pikaajalisi strateegilisi eesmärke; 

 arvestada majandusmeetmete kujundamisel regionaalarenguga;  

 majanduse üldine toetamine võib olla tõhusam kui kitsaste suunatud meetmete 

rakendamine;  

 tagada piiride avatus, taastada inimeste ja kaupade vaba liikumine, säilitades majanduse 

kriitiline taristu ja soodustades rahvusvahelist nõudlust; 

 toetada ettevõtteid nakkuse leviku riskide maandamisel asjakohase info ja ekspertiisiga;  

 riigi laenukoormuse kasv ei tohi halvendada majanduse konkurentsivõimet. 

   

                                                           
3 Eesti saab neist vahenditest järgmise eelarveperioodi jooksul lisaks põhieelarvele üle 1,5 miljardi euro toetusi, 

millele lisaks võib taotleda ka laenu. 
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3. Ettepanekud 

Kahe strateegilise eesmärgi täitmiseks tegi ekspertkogu ettepanekud, mis koondusid viide 

temaatilisse gruppi: 

 riigi investeerimise kiirendamine ja mahu kasvatamine; 

 inimeste tööturul toimetuleku toetamine ja tööjõu kättesaadavuse parandamine; 

 ettevõtete konkurentsivõime, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise toetamine; 

 kriisist väljumist toetava ettevõtluskeskkonna loomine;  

 avaliku sektori tõhustamine.  

3.1 Riigi investeerimise kiirendamine ja mahu kasvatamine 

Majanduskriisi tingimustes aitavad riigi vastutsüklilised investeeringuid säilitada tööhõivet, 

hoida tarbimist aktiivsena ja seeläbi aidata kaasa inimeste majanduslikule toimetulekule ning 

majanduse taastumisele. Soovitati kiirendada planeeritud investeeringute elluviimist ning 

käivitada täiendavaid investeeringuid, mis toetavad riigi pikaajaliste eesmärkide saavutamist. 

Rõhutati sealjuures, et arvestada tuleb investeeringutega seonduvate ülalpidamiskuludega.  

Enam toodi välja investeeringuid hoonefondi ressursitõhususe tõstmisse, elamumajandusse, 

haridusse, tervishoidu, kiire ja kvaliteetse internetiühenduse tagamisse üle Eesti, 

keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõttu ühistranspordis ning taristu arendamisse 

hajaasustusega piirkondades.  

3.2 Inimeste tööturul toimetuleku toetamine ja tööjõu kättesaadavuse parandamine  

Töötuse kasvades tuleb luua kiired ja paindlikud võimalused täiendus- ja ümberõppeks, mis 

loovad võimalusi uue töökoha leidmiseks. Tagada tuleb värske informatsiooni olemasolu 

tööturu vajaduste kohta ja viia ümberõppe võimalused vastavusse tööturu vajadustega. 

Soovitati pakkuda lühiajalisi ja intensiivseid koolitusi, juurutada uusi, sobivaid õppevorme 

ülikoolides. Tähelepanu tuleb pöörata tööhõivet parandavate paindlike töösuhete 

võimaldamisele, pikaajalise töötuse ennetamisele ja inimeste motiveerimisele ümber õppida. 

Koolitusturul tuleb tagada aus konkurents. Läbi tuleks mõelda, kuidas muutuda atraktiivsemaks 

välismaistele tippspetsialistidele.  

3.3 Ettevõtete konkurentsivõime, innovatsiooni ja rahvusvahelistumise toetamine 

Soodustama peab vabanenud ressursside (tööjõud, kapital, tooraine) suunamist kõrgema 

lisandväärtuse loomisesse (toetab majanduse struktuurimuutusi), uute ärivõimaluste nutikasse 

ärakasutamisse. Selleks on oluline toetada senisest mahukamalt teadus- ja arendustegevust ning 

innovatsiooni, digitaliseerimist, investeeringuid rohetehnoloogiatesse. Lihtsustada tuleb seniste 

toetusmeetmete tingimusi ning kasvatada EASi ja KredExi võimekust ettevõtete toetamisel. 

Väiksematele ettevõtetele tuleb pakkuda nõu ja tuge ettevõtte ümberkujundamiseks eriti juhul, 

kui turg endises mahus ei taastu. Riigipoolne eksporditugi on seoses protektsionismi kasvuga 

üha olulisem, eriti töötleva tööstuse jaoks. Tõhustada tuleb riigiasutuste omavahelist koostööd 

ekspordi toetamise vallas ning senisest veel nutikamalt kasutada äridiplomaatias ära Eesti kui 

digiriigi kuvandit.  

 

3.4 Kriisist väljumist toetava ettevõtluskeskkonna loomine  

Oluline on kriisi mõjudega toime tulemist toetav, stabiilne ning liigsete piiranguteta 

ettevõtluskeskkond. Ettevõtluskeskkonna fookuses peab hoidma kapitalile ligipääsu tagamist, 
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seadusandluse ümberkujundamist, regulatsioonide lihtsustamist (sh kohaliku omavalitsuse 

üksuste tasandil investeeringute tegemise lihtsustamiseks). Algatada laiem arutelu 

maksusüsteemi kaasajastamise, mh tööjõu ja kapitali maksustamise suhte teemal. Kriisi 

olukorras on oluline liikuda kiiresti edasi maksejõuetusmenetluse tõhustamise ning paindlike 

töösuhete soodustamisega. Kapitalile ligipääsu parandamiseks tuleb lihtsustada KredExi 

toodete taotlusprotsesse ning muuta tingimusi soodsamaks. Muutuste kavandamisel on oluline 

teha eelanalüüs (nt seadusandluse muudatused).  

3.5 Avaliku sektori tõhustamine  

Rõhutati avaliku sektori tõhustamiseks vajalike reformidega jätkamist, sh riigiasutuste 

konsolideerimise vajadust. Vähendada tuleb statistika kogumisega seotud bürokraatiat ja 

parandada kogutava statistika kvaliteeti. Läbi soovitati mõelda e-riigi edasise arendamise plaan, 

rakendada senisest jõulisemalt tehisintellekti.  


