I OSA: Millist muutust reformidega soovime?
Mõõdik 1: CO2 heide SKP kohta
Mõõdik 2: ettevõtete
Eesmärk 1: Vastutustundlik ja tark ettevõtja/ettevõtlus
lisandväärtuse/tootlikkuse kasv (suhtena EL
keskmisesse).
Eesmärk 2: Turvaline ja paindlik majanduskeskkond

Mõõdik 3: Doing Business vms indeks

II OSA Reform ja võtmetegevused
A. Ettevõtete teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni
(TAI) soodustavate teenuste välja arendamine ja
ümberkujundamine (AV2):
 Puuduolevate innovatsiooniteenuste ja -toetuste
väljaarendamine (uute tehnoloogiate turuseire, nõustamine
nt intellektuaalse omandi, uute ärimudelite jms teemadel,
loovuskompetentsi kaasamine), olemasolevate teenuste
konsolideerimine (nn innovatsiooniagentuuri käivitamine);
 Teadmusmahuka iduettevõtluse arendamine (ökosüsteemi
teenused rõhuasetusega teadmusmahukal ettevõtlusel,
kapitalile ligipääs);
 Kvaliteediinfrastruktuuri teenuste vastavusse viimine
tehnoloogilise arengu ja ettevõtjate vajadustega (nt:
vastavushindamine tootearenduses ning turule laskmises);
 Ettevõtete rakendusuuringute toetamise
ümberkorraldamine,
 Äridiplomaatia võimekuse uuele tasemele viimine (sh
süsteemne koostöö EASi välisesindajate ja
majandusdiplomaatide vahel, e-välisesinduse loomine, jne)
ja fookuse seadmine teadmistemahukatele ettevõtetele;
 Riigi äriühingute teadus- ja arendustegevuse
investeeringute suurendamine;
 Ulatuslikum digitaliseerituse ja automatiseerimise (sh
robotid) kasutuselevõtt ettevõttetes.
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Vastutajad
HTM, MKM,
VM, MEM,
kõik
ministeeriumid

Reform ja võtmetegevused
B. Kohalike ressursside väärindamine (AV2, AV4, AV6, AV8):
 Teadus- ja arendustegevus ettevõtete ja teadusasutuste
koostöös Eesti ja selle regioonide majandusele olulistes
valdkondades (nt põlevkivi- ja puidukeemia,
toidutehnoloogia, süsinikdioksiidi kogumise jm
keskkonnasäästu toetavad tehnoloogiad, IKT läbivalt), nt
vastavate TA programmide väljatöötamine, nutika
spetsialiseerumise uus mõtestamine, elluviimine ja seire, ELi
strateegilistes väärtusahelates osalemise toetamine.
 Tegevused biomajanduse arendamiseks, sh tugisüsteemi
loomine, mis aitab kaasa uute väärtusahelate ja ärimudelite
välja arendamisele, pilootprojektide toetamine, Eesti
kujundamine biomajanduse tunnustatud arenduskeskuseks
Euroopas.
 Maavarade kaardistamine ja jätkusuutlik kasutamine, sh
maapõueressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvule ja
ressursitõhususele suunatud keskkonnahoidlik ning inimeste
tervist säilitav haldamine ja kasutus, uute maavarade
kasutusele võtmisega seotud uuringud, kasutusvõimaluste
analüüs ja sellega seotud keskkonnariskide analüüsimine.
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Vastutajad
HTM, MKM,
MEM, KEM,
teised
ministeeriumid

Reform ja võtmetegevused
C. Paindlikku, uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust
ning ausat konkurentsi soodustav majanduskeskkond (AV2,
AV6), sh:
 Uute tehnoloogiate ja ärimudelite kasutuselevõttu
soodustav seadusandlus ja maksusüsteem (nt kratiseadused,
isejuhtivad autod, elektritõukerattad, droonid,
platvormimajandus (sh sotsiaalsekaitse võimaldamine
platvormitöötajatele), digimajandus (sh reaalajamajanduse
kasutuselevõtt), e-residendid);
 Keskkonnahoidu toetavad regulatsioonid (nt ringmajandust
ja väiksemat keskkonnahäiringut toetavate ärimudelite ja
vastava tarbijakäitumise soodustamine, muud motiveerivad
majandusmeetmed (näiteks keskkonnatasud), loodushüvede
arvestussüsteemi väljatöötamine ja käivitamine);
 Soodustused ettevõtetele keskkonnahoiu, kultuuri ning
spordi edendamiseks;
 Teadus- ja arendustegevusele soodsa regulatiivse keskkonna
kujundamine (nt maksuerisused immateriaalsete
investeeringute, sh teadus- ja arendustegevuse
soodustamiseks, intellektuaalomandi regulatsioon);
 Mõistlik regulatsioon oskustega välistööjõu kaasamiseks;
 Majanduskeskkonna usaldusväärsuse tõstmine (e-äri,
tarbijavaidluste kohtuväliselt lahendamise tõhustamine,
maksejõuetuse regulatsiooni tõhustamine);
 Motivatsioonimehhanismide tekitamine suurarenduste
taluvushuvi suurendamiseks kohalikul tasandil;
 EL-üleste süsteemide arendamine ühtsete teenuste turu
killustumise vältimiseks;
 EL-ülese energeetika sektori maksusüsteemi üle vaatamine.
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Vastutajad
Kõik
ministeeriumid

Reform ja võtmetegevused
D. Ringmajanduse edendamine (AV2, AV6):
 Ohutu ja olelusringi põhimõtetest lähtuva materjaliringluse
ja tootearenduse edendamine, näiteks ringdisaini
põhimõtete juurutamine, toodete eluea pikendamine
materjali valiku ja tehnoloogiatega ning toodete
parandamise soodustamisega;
 Uute tootmis- ja tarbimismudelite soodustamine (suunata
tarbimise asemel rentima);
 Jäätmemajanduse ümberkorraldamine, et soodustada
materjali ringlusse võttu, näiteks taaskasutussüsteemide
sisse viimine (sh koostöö kultuurivaldkonnaga ja
erasektoriga).
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Vastutajad
KEM, KUM,
MKM, RAM,
HTM, KOV

Reform ja võtmetegevused

Vastutajad

E. Üleminek kliimaneutraalsele energiatootmisele (AV3, AV4,
AV6):
 Energiaga varustamise alternatiivide (nt tuul, päike, lühi- ja
pikaajaline salvestus, tuumaenergia, süsiniku püüdmine ja
salvestamine/kasutamine, biometaan ja elekter
transpordis) kaalumine ja valik;
 Tasakaalu saavutamine julgeoleku-, keskkonnakaitse- ja
elanike huvide vahel (nt soodustav regulatiivne keskkond),
mis toetaks taastuvenergia osakaalu kasvu;
 Madala süsinikuheitmega energiatootmisele üleminek
energiatootmises (sh arenguks vajalike eelduste loomine);
 Teenuste paketi, mis toetab põlevkivist elektritootmise
loobumist, väljatöötamine (sh ümberõpe, piirkonna
sotsiaal-kultuurilise keskkonna muutuste toetamine);
 Energeetika mikrotootmist toetava õigusruumi ja
maksusüsteemi väljatöötamine;
 Energia salvestusvõimekuse edendamine (nii lühi- kui ka
hooajaline energia salvestus).

KAM, KEM,
MKM, RM
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Reform ja võtmetegevused

Vastutajad

F. Pangandus- ja kapitalituru arendamine ja tugevdamine (AV2,
AV3, AV4, AV8), sh:
 Ühtse pangandusturu toimimise tagamine, sh pankade
riskide vähendamine (sh rahapesu tõkestamise
tõhustamine) ja kriisilahendusvõimekuse suurendamine
(kriisilahenduspuhvrite loomine, kaitsemehhanismide
tugevdamine), et vältida kriise ja kriisidest tulenevaid
negatiivseid mõjusid ühiskonnale (mh EL mõõde). Säilitada
tuleb seejuures avatus välisettevõtjatele ja -investoritele;
 Hoiusekindlustuse süsteemi arendamine kooskõlas EL
pangandusliidu hoiusekindlustuse väljaarendamisega, et
leevendada negatiivseid majanduslikke ja sotsiaalseid
mõjusid ning välistada riigi sattumist rahalistesse
raskustesse, kui pangandusturul peaks siiski probleeme
tekkima (mh EL mõõde);
 Ettevõtete rahastamisallikate mitmekesistamine ja
kättesaadavuse soodustamine, sh tõmbekeskustest eemal
asuvates piirkondades tegutsevatele ettevõtetele ja
ettevõtete keskkonnajalajälge vähendavatele
investeeringutele. Õppelaenu ja stipendiumite süsteemi
kaasajastamine õppe kättesaadavuse tagamiseks;
 Kõrghariduse panus regionaalpoliitikasse: kõrghariduse
pakkumine regionaalsetes kolledžites.

MKM, RM,
MEM, KEM
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