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Eesti majandusarengu eeldused …

… suurenevad 
investeeringud 

innovatsiooni ja TA-
sse, sh tööjõu 
arendamisse

Keerukamad ja 
kallimad tooted ning 

teenused

Konkurentsivõimeline 
turundus- ja 

müügivõimekus uutel 
turgudel

Kõrgem tootlikkus ja 
lisandväärtus

Tugevam ja 
elujõulisem majandus



Vaba tööjõudu on piiratult

Allikas: Eesti Statistikaamet

*tuhat inimest
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Töötlev tööstus kui suurim tööandja 
(2018)

Allikas: Eesti Statistikaamet, 15-74-aastased

*tuhat inimest
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Ekspordi ja töötleva 
tööstuse osatähtsus

 Eksport moodustab 82% Eesti 

SKP-st (2018)

 Töötleva tööstuse panus ca 72% 

Eesti kaupade koguekspordist

 Enam kui 60% töötleva tööstuse 

toodangust eksporditakse

 Töötleva tööstuse tootlikkus samas 

vaid ca 54% EL keskmisest

Allikad: Eesti Statistikaamet; OECD majandusülevaade



Millesse ettevõtjad Eestis investeerivad?

69% investeeringutest 

– masinad, seadmed, 

maa ja ehitised

31% investeeringutest –

immateriaalne põhivara 

(EL keskmine 37%)

„Eestit iseloomustab suur 

kapitalimahutus materiaalsesse

põhivarasse, ent immateriaalse 

põhivara investeeringud, mis 

toetavad innovatsiooni, jäävad 

oluliselt alla kõrge 

tootlikkusega riikidele.“ –

Arenguseire Keskus



Ootused tuleviku investeeringutele 
…

Kõrge 

automatiseerituse 

ning 

digitaliseerituse  

tase

Tippteadmuse 

arendamine ja 

kaasamine – kõrge 

lisandväärtusega 

tooted ja teenused

Võime tekitada ja 

realiseerida 

nõudlust erinevatel 

ja kaugematel 

sihtturgudel



… Välisinvesteeringute roll 
seejuures

+20 mld € (kumulatiivne) 

välisinvesteeringuid 

alates 

taasiseseisvumisest

*Väliskapitalil põhinevad ettevõtted:

65% Eesti kaupade 

ekspordist

17% kõrgem tootlikkus 

võrreldes kohalike 

ettevõtetega

62% tehtud 

investeeringutest

Allikas: Statistikaamet, tabel EM060 *Töötlev tööstus 2014.a



Riigi tugi investeeringutele

Tööjõuvajadus

o Analüüsid, sisend vastutavatele 

asutustele, sh õppekavadesse

o rahvusvaheline turundus, 

nõustamine ja kohanemistugi 

välisspetsialistidele

Välisinvesteeringud

o Turundus, kontaktvõrgustik ja 

nõustamistegevus 

välisturgudel

o Personaalsed 

väärtuspakkumised

o Regionaalsed 

investorkonsultandid Eestis

o Sissetulevad visiidid

o Suurinvestori toetus kui stiimul

Uued tehnoloogiad ja 

tippteadmuse kaasamine

o Digi-, sh digidiagnostika toetus

o Arenguprogrammid

o Digilahendused tööstusele 

seminarid

o Tootearenduse toetus tööstusele

o Uue toote turule toomise 

meistriklassid

o Innovatsiooni- ja arendusosakud

Rahvusvahelistumine

o Ekspordinõunikud välisturgudel

o Seminarid, koolitused

o Ärivisiidid, ühisstendid messidel

o Kasvuprogrammid (Saksa ja Hiina)

o Sissetulevate päringute 

teenindamine



Tänud kuulamast!

Kert Kingo

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister


