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•Võimalus muutuda

•„Eesti 2020“ ja perioodi 2014-2020 finiš

•Tegevuspõhine eelarvestamine

•Arengukavad lõppevad

•Eesti kohustused vajavad täitmist

2020



„Eesti 2020“ kaks keskset eesmärki

Tootlikkus hõivatu kohta EL keskmisest (%)

Tööhõive määr vanusegrupis 20-64 eluaastat (%)

2009 2017 2020

66,5 74,7 80

2010 2017 2020

66,8 78,7 76



Strateegia „Eesti 2035“ loomise eesmärk on tagada Eesti kestlik areng 

valdkondlikult tasakaalustatud arengueesmärkide seadmise ning nende 

saavutamiseks planeeritavate meetmete ja ressursside kaudu.



„Eesti 2035“ valmib viies etapis 2019. aasta lõpuks

MAI

PROJEKTI

PLAANI

KOOSTAMINE

JA TUTVUS-

TAMINE

Projekti 

juhtimis-

struktuuri ja 

metoodika 

koostamine 

ning 

kooskõlastamin

e (s.h projekti-

meeskonna 

moodustamine)

1
TULEVIKUSUUNDUMUSTE

VÄLJASELGITAMINE JA VÕIMALUSED

EESTILE

2

Peamiste väliste makromajanduslike ja 

poliitiliste suundumuste kaardistamine 

ning neist väikeriigi vaates olulisemate 

suundumuste määratlemine

Tulevikusuundumustest tulenevate 

ohtude ja võimaluste suhestamine 

Eestiga

TULEVIKU-

SUUNDUMUSTEST

TULENEVAD

ÜLESANDED

EESTILE

3

„EESTI 2035“ 

KOOSTAMINE

4 „EESTI 2035“ 

JUHTIMISE, SEIRE

JA ÜLEVAATAMISE

SÜSTEEMI

KUJUNDAMINE

5

Eesti 

arengustsenaariumi 

väljaselgitamine, 

hetkeolukorra ja 

arenguvajaduste 

koondvaate 

kujundamine ja 

süntees ning 

fiskaalraamistiku 

analüüs koos 

peamiste mõõdikute 

määratlemisega

Arengueesmärkide, 

arenguvajaduste, mõõdikute, 

tegevussuundade, 

fiskaalraamistiku ning 

rahastamispõhimõtete ja -

kava kokkuleppimine

Strateegia 

elluviimise,

seire, ülevaatamise 

(nt valimiste eel) ja 

muutmise 

mehhanismi ja 

protsessi 

kokkuleppimine

2018

OKT NOV DETS

2019

SEPT DETS







Rahvusvaheliste konfliktide ning 

julgeolekuohtude olemus muutub

Ränne ja linnastumine 

kasvab

Maailma rahvastik kasvab ja 

vananeb

Loodusvarasid napib järjest 

enam 

Tehnoloogia muutub järjest kiiremini

Kliimamuutused jätkuvad ning 

keskkonnaseisund halveneb

Rahvusvahelised institutsioonid 

nõrgenevad, riikidevahelised jõujooned 

muutuvad, Aasia tõuseb
Poliitilised süsteemid ja 

riigivalitsemine muutub

Ärimudelid ja töö olemus 

muutub



GEOPOLIITIKA INIMENE

MAJANDUS KESKKOND



Võimalused MAJANDUS Ohud

 EL ühtse turu jätkuv potentsiaal

 Regionaalne koostöö (infrastruktuur, teadus- ja 

arendustegevus)

 Ekspordi- ja kliendisuhete laiendamine Aasiaga (sh 

uued transiitkoridorid läbi Põhja-Jäämere) 

 Tugev teadus- ja haridusbaas, teaduse sidumine 

ettevõtlusega

 Väärtuspõhisus: keskkonnateadlikkus 

(usaldusväärsed tooted, turism, 

keskkonnasõbraliku tehnoloogia eksport), 

sotsiaalne vastutus

 Paindlikkus: töö- ja elukoha lahutamise 

võimalused kasvavad

 Globaalselt süvenev protektsionism, mille 

tagajärjel killustub majandusruum, siseturg ja 

finantssüsteem lagunevad

 Välised jõud nõrgestavad koostööd ja ühtsust; EL 

ei jää püsima

 EL politiseerub (majandusele keskendumise 

asemel)

 Stagnatsioon: jäikus ning aeglus 

toimimismudelites, otsustusmehhanismides, 

hariduses 

 Euroopa marginaliseerumine - mahajäämus 

innovatsioonis, teiste suurpiirkondade (Aasia) 

mõju kasv, kõrgemapalgaliste ja kõrgema 

kvalifikatsiooniga töökohtade kadu



Võimalused MAJANDUS Ohud

 VKEde suur osakaal majanduses annab 

paindlikkuse

 Kõrgema lisandväärtusega või „targa“ majanduse 

osakaalu kasv (uued tehnoloogiad, standardimine, 

tööstuse naasmine Euroopasse tänu 

digitaliseerimisele, küberturbe arendamine, 

personaliseeritud tootmine ja -tarbimine)

 Toimivad poliitilised instrumendid kokkulepete 

sõlmimise jaoks

 Hõbemajandus: vanemaealise elanikkonna 

kaasamine tööhõivesse kui võimalus

 Head klimaatilised tingimused

 Võrgustumise kasv võimendab riskide 

realiseerumisest tekkivaid mõjusid ja nende 

ülekandumist

 Kõrgeid eetika-, andmekaitse- ja 

keskkonnastandardeid ei õnnestu muuta 

globaalseks konkurentsieeliseks; üle reguleerimine

 Vananev elanikkond; surve Euroopa sotsiaalkaitse 

süsteemile

 Massmigratsioon (kliimapagulased); integratsioon 

ebaõnnestub

 Ressursside vähesus



Missugune on meie majanduse valmisolek?



Tänan!

https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti203
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