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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 
EBRD asutamislepingu artikli 1 kohaselt on Eesti kohustatud järgima ja rakendama 
mitmeparteilise demokraatia, pluralismi ja turumajanduse põhimõtteid. 
 
Eesti on arenenud üleminekuriik, kus struktuurireformid on hästi edenenud ja 
ettevõtluskeskkond EBRD sihtriikide hulgas üks tervemaid. Eesti rakendas ELi 
tururegulatsioonide kogumi enne 2004. aastal liitumist ning on saanud ELi siseturule 
integreerumisest märkimisväärset kasu tänu olulisele kapitali sissevoolule ja 
kasvavale kaubandusele ülejäänud ELiga. Eesti on üleminekuriikide hulgas üks 
teadmistepõhisemaid majandusi. 
 
Eesti oli riikide hulgas, keda ülemaailmne majanduskriis aastail 2008–2010 kõige 
valusamini tabas, langetades kumulatiivset SKPd viie kvartali jooksul ligi 20%. 
Finantskriisi järel kiitis valitsus heaks programmi, mille eesmärk oli võimendada 
majanduse konkurentsivõimet, mis tuli saavutada maksukoorma vähendamise ja 
töökohtade loomise ergutamisega, säilitades samal ajal olemasoleva konservatiivse 
eelarvepoliitika. Mõningane edasiminek reformimisel on hiljuti toimunud ka 
energiasektoris, kus riigi investeeringud energiatõhususse on suurenenud ning riigi 
energiaturgu puudutavate õigusaktide osas on käimas mitu reformi. 
 
EBRD 2011. aasta üleminekuprobleemide hinnangus leiti tervikuna väikesed 
puudujäägid turuasutuste ja turustruktuuri arendamisel, kuigi siin on olulisi erandeid, 
näiteks säästva energia ja erakapitali valdkonnas. 
 
Strateegilised suunad 
 
Et Eesti on olnud mitu aastat kõige edasijõudnumate üleminekuriikide hulgas, on 
EBRD tegevus olnud piiratud. Järgmisel strateegiaperioodil keskendub panga tegevus 
Eestis veel enam vähestele prioriteetidele, lähtuvalt finantseerimise eeldatava 
lõpetamisega EBRD neljandal kapitalivarude läbivaatamise perioodil (2011–2015). 
Eesti jaoks koostatud uues strateegias, mis on enne Eestile abi andmise lõpetamist 
eeldatavasti viimane, piirdub panga fookus seetõttu kahele põhivaldkonnale: taristu ja 
energia ning tööstus ja kaubandus. 
 
 Investeerimisabi energiatõhususe ja taastuva energia valdkonnas: panga 

põhiprioriteedid Eestis on jätkuvalt energiatõhususe valdkonna investeeringute 
toetamine eeskätt tööstusettevõtetes ning investeeringud taastuva energia 
tootmisse. 

 Ekspordisektori konkurentsivõime parandamine: ekspordiettevõtete 
konkurentsivõime parandamise toetamine arenenud tehnoloogia laiema 
kasutamise abil ning investeerimine investeerimis- ja 
vahefinantseerimisfondidesse eesmärgiga toetada VKEde sektori edasist arengut. 

 Eesti ettevõtete piiriüleste investeeringute toetamine, eelkõige EBRD 
sihtpiirkonnas, et võimaldada Eesti ettevõtetel saada jalad alla välisturgudel ning 
kasutada ära efektiivsust, mida tooks kaasa juurdepääs suurematele turgudele. 
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1. PANGA PORTFELL 
 
1.1. Ülevaade panga tegevusest tänaseni 
 
EBRD on kuni tänaseni sõlminud Eestis 83 tehingut, mille maht kokku on 539 
miljonit eurot ja projektide kogumaksumus 1382 miljonit eurot. Umbes 36% 
investeeringutest on tehtud finantsasutuste sektoris, 27% infrastruktuuri valdkonnas, 
25% tööstuses, kaubanduses ja põllumajanduses ning 12% elektri- ja 
energiavaldkonnas. 
 
Tabel 1: Portfell Eestis seisuga 31. märts 2012 
 

SEKTOR KUMULATIIVNE TEHINGUMAHT (NETO) PRAEGUNE PORTFELL 

Summad mln EUR Projektide 
arv 

Projektid
e kulud 
kokku 

EBRD 
allkirjast

as 
EBRD % 

kogusumm
ast 

Projektide 
arv Portfell % 

portfellist Käibevara % 
käibevarast

Elekter ja energia 5 90 64 12% 4 39.5 50% 36,5 61% 
Finantsasutused 29 311 194 36% 0 0 0% 0 0% 
Pankade omakapital 5 52 24 4% 0 0 0% 0 0% 
Pankade laenud 20 204 149 28% 0 0 0% 0 0% 
Kindlustus ja 
finantsteenused 4 55 20 4% 0 0 0% 0 0% 
Tööstus, kaubandus ja 
põllumajandus 40 533 133 25% 21 34,7 44% 21,7 37% 
Põllumajandus 4 103 22 4% 0 0 0% 0 0% 
Aktsiafondid 20*) 159 47 9% 18*) 30,1 38% 18,7 31% 
Kinnisvara ja turism 4 36 8 1% 2 3,7 5% 2,1 4% 
Tootmine ja 
teenused 8 228 54 10% 1 0,9 1% 0,9  
Telekommunikatsioon, 
informaatika, meedia 4 7 2 0% 0 0 0% 0 0% 
Infrastruktuur 9 389 148 27% 1 5 6% 1,2 2% 
Omavalitsuste 
ja 
keskkonnataristu

5 303 104 19% 1 5 6% 1,2 2% 

Transport 4 86 44 8% 0 0 0% 0 0% 
KOKKU 83 1323 539 100% 26 79,2 100% 59,4 100% 
MÄRKUS*): Aktsiafondid hõlmavad mitut piirkondlikku fondi, mis eraldavad raha Eestile

 
Tabel 2: Portfelli areng Eestis 2009–2011 
 

Summad mln EUR 2008 2009 2010 2012 märts Areng perioodil 2008–2012 
  | (2008 lõpp vs märtsi lõpp 2012)

Kumulatiivne tehingumaht (neto) 480 509 518 539 12% 
Operatsioonide koondarv 73 78 80 83 14%  
Praegune portfell 90 70 69 79 -12%  
Operatsioonide arv 22 25 25 26 18%  
Käibevara 75 42 44 59 -21%  
% kasutamata 16% 38% 34% 25%  
  (kumulatiivne 2008– märts 2012)

Aastane tehingumaht 1 28 8 20 56    mln EUR 
Operatsioonide arv 1 6 3 3 12 projektid 
Brutoväljamaksed 4 16 10 21 47 mln EUR 
Tühistamised aastas 0 0 2 1 3 mln EUR 
Aktiivsed kanalid 54 37 56 31  
Erasektori osakaal (% portfellist) 100% 100% 100% 100%  
Mitteriigi (% portfellist) 100% 100% 100% 100%  
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Ajavahemikus 2009 kuni 2011 oli kolme aasta tehingumaht 56 miljonit eurot kokku 
12 projekti peale. See oli märkimisväärne kasv võrreldes eelmise kolmeaastase 
perioodiga (2006– 2008), kui pank investeeris 4 projekti kõigest 12 miljonit eurot. 
Selle tulemusena kasvas panga kumulatiivne tehingumaht eelmisel strateegiaperioodil 
12%. Portfell ja käibevahendid on pärast kahest mahukast investeeringust väljumist 
(Tallinna Vesi ja Estonian Cell) siiski vähenenud vastavalt 12 ja 21%. Nende 
investeeringutest väljumiste ja eelmise strateegiaperioodi uute projektide tulemusena 
on elektri- ja energiasektori osa portfellis kasvanud 50%ni ning tööstus-, kaubandus- 
ja põllumajandussektori osakaal 44%ni. 
 
Joonis 1: Tehingumahud Eestis 2009–2011 sektorite kaupa  
 
Operatsioonide arv 2009–2011 Tehingumaht 2009–2011 
Energia, 1  ICA 31%  
Infrastruktuur, 1  Energia 53%  
ICA, 6  Infrastruktuur 16%  
 

 
 

1.2. Eelmise riigistrateegia elluviimine 
 
Eesti jaoks koostatud eelmine strateegia kinnitati 2009. aasta septembris ning oli 
suunatud järgmistele tegevuseesmärkidele: 
 
 Soodustada kommertspankade jätkuvaid laene ettevõtlussektorile, eeskätt 

VKEdele, pakkudes finantsasutustele pikaajalist kapitali, jagades nende portfellide 
riske ja investeerides finantseerimise kättesaadavuse tagamiseks 
vahefinantseerimis- ja investeerimisfondidesse. 

 Edendada investeerimist energiavarustuse mitmekesistamisse, energiatõhususse ja 
taastuvasse energiasse. 

 Toetada vajadusel omavalitsusi avaliku ja erasektori partnerluste ning 
finantsasutuste kaudu, et tagada ELi rahastatavate projektide kaasrahastamine. 

 Pakkuda kõrgema riskiga tooteid, näiteks kohalikele korporatsioonidele kapitali 
oma kasvu rahastamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. 

 Vaadata proaktiivselt läbi ja hallata panga portfelli, eesmärgiga parandada selle 
kvaliteeti. 

 
Vaatamata kriisitingimustele oli panga roll Eestis eelmisel strateegiaperioodil piiratud 
ning strateegilised eesmärgid on saavutatud vaid osaliselt. See annab märku Eesti 
ülemineku edusammudest ning on kooskõlas riigi liikumisega EBRD 
finantseerimisabi lõpetamise poole neljandal kapitalivarude läbivaatamise perioodil. 
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Eesti pangandusturul valitsevad suured Põhjamaade panganduskontsernid, kellel pole 
olnud vajadust EBRD abi järele ei otsese finantseerimise, riskide jagamise ega 
konkreetsete projektide kaasfinantseerimise osas, mistõttu pangal pole 
pangandussektoris operatsioone olnud. Võttes arvesse Eesti pankade head olukorda ja 
tuge, mida nad saavad oma emakontsernidelt (kui need on olemas), ei vajata selles 
sektoris tulevikus tõenäoliselt EBRD finansteerimisabi. Sama kehtib ka omavalitsuste 
kohta, kus huvi avaliku ja erasektori finantseerimisskeemide järele on jäänud väikseks 
ning kohalikud pangad on pakkunud omavalitsusasutustele soodustingimustel 
finantseerimist. 
 
Panga tegevus on jäänud aktiivseks ja asjakohaseks säästva energia valdkonnas, kus 
tehakse koostööd kohalike korporatiivklientidega. Mais 2011 allkirjastas EBRD 34,4 
miljoni euro suuruse laenulepingu pelletitootjaga Graanulinvest, toetades 
investeeringut kahte soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis asuvad ettevõtte Eesti ja 
Läti tehaste lähedal. Kummaski riigis kasutatakse umbes 50% finantseeringust. Panga 
finantseerimine oli vajalik selleks, et vastata mahuka piirkondliku 
investeerimisprogrammi suurusele ja kestusele. 
 
Juulis 2011 toetas pank ka kohaliku värvitootja Eskaro moderniseerimist ja 
laienemist, andes allutatud laenu summas 7,4 miljonit eurot, millest suurem osa kulub 
ettevõtte tegevuse laiendamise finantseerimiseks Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. 
Selline piiriülene laienemine Balti riikidesse ja nende naabermaadesse on oluline 
ettevõtete kasvamiseks ja kriitilise massi saavutamiseks. 
 
Eelmisel strateegiaperioodil allkirjastas pank viis investeeringut piirkondlikesse 
investeerimisfondidesse, millest Eestile eraldatakse eeldatavasti kokku 9,2 miljonit 
eurot. 2011. aastal tegi BaltCap Private Equity Fund (2007. aastal allkirjastatud 
EBRD investeering) kaks investeeringut: 5,1 miljoni euro suurune investeering Air 
Maintenance Estoniasse ning samuti 5,1 miljoni euro suurune investeering teede 
ehitus- ja hooldusettevõttesse Trev-2. 

 
EBRD osaleb poliitilises dialoogis Eesti riigiasutustega seoses veesektori 
õigusraamistiku (pärast panga varasemat osalemist Tallinna Vee erastamises) ja 
taastuva energia toetusstruktuuride kavandatava muutmisega, samuti seoses panga 
portfellis olevate projektidega (tuul, biomass). 
 
1.3. Ülemineku mõju panga portfellile 
 
Alates 2009. aasta algusest (eelmise strateegia kinnitamise aasta) on pank 
allkirjastanud Eestis vaid ühe üleminekuga seotud operatsiooni – investeeringu ühte 
suuremasse ja nähtavamasse tuulepargiprojekti Eestis.1 Panga osalemine selles 
operatsioonis loob piirkonna taastuvenergia sektori teistele võimalikele investoritele 
eeldatavasti positiivse näite edukate tuuleprojektide kohta. Operatsioon toetab ka 
erasektori osalust tuulepargiprojektides, mis on siiani varases eelarendusfaasis. 
 

                                                 
1 Kolm teist operatsiooni (Graanulinvest, Eskaro ja Dalkia Baltica/Russia), mis kõik on saanud hea 
üleminekupotentsiaali hinnangu, allkirjastati Eestis samuti 2009. aastal, kuid kuna need on 
piirkondlikud investeeringud (st nad mõjutavad peale Eesti ka teisi riike), ei kuulu need Eesti portfelli. 
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Riigi portfellis olevate projektide tulemused nende kavandatud üleminekumõju 
saavutamise osas on head. 2012. aasta mai lõpu seisuga on mõlemad panga portfellis 
olevad projektid oma üleminekupotentsiaali saavutamisega ettenähtud kavas.2 Et need 
kaks operatsiooni (mis on saanud elektri- ja energiasektoris suurepärase hinnangu) 
allkirjastati alles 2008. ja 2009. aastal, kaasnevad nendega siiani ka suured riskid 
üleminekumõjule. Selle tulemusena on keskmine hinne 4,0, mis on veidi parem kui 
panga portfelli kõigi operatsioonide keskmine 4,09 ning ka parem kui 
institutsionaalne eesmärk 4,35.3 Eelmisel strateegiaperioodil (2009–2012) lõpetatud 
kolmest operatsioonist, mis seega ei kuulu panka portfelli, saavutasid kaks suurel 
määral soovitavad üleminekueesmärgid. Tootmis- ja teenindussektori kolmanda 
lõpetatud operatsiooni, Estonian Celli üleminekumõju perspektiiv on oluliselt 
halvenenud, kuna ettevõte ei suutnud turu laiendamisel ja konkurentsivõime 
suurendamisel saavutada oodatud tulemusi seoses finantsraskustesse sattumisega 
keeruliste turutingimuste tõttu. 
 
 
2. TEGEVUSKESKKOND 
 
2.1. Poliitiline kontekst 
 
Eesti demokraatia ja poliitiline süsteem on hiljutise majanduskriisi hästi üle elanud. 
Kuigi Eesti oli riikide hulgas, keda ülemaailmne majanduskriis aastatel 2008–2009 
kõige valusamini tabas, ning vaatamata sellele, et Eesti valitsus rakendas karmi 
kärpeprogrammi, valiti ametis olnud valitsus tagasi. Pärast ligi kaht aastat 
vähemusvalitsuses olemist võitsid peaminister Andrus Ansipi juhitav Reformierakond 
ja paremtsentristlik Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) 2011. aasta märtsis toimunud 
parlamendivalimistel selge enamuse, saades Eesti 101-kohalises parlamendis 
Riigikogus meeldiva enamuse – 56 kohta. 
 
Kogu kriisi ajal näitasid Reformierakond ja IRL üles oma tugevat võimekust koos 
tõhusalt valitseda. Enamikus poliitilistes parteides ja valijaskonna enamuse hulgas 
valitseb konsensus olemasoleva liberaalse turu poliitika ja edasiste eelarvekärbete 
vajaduse osas. Kuigi Eesti liitumine euroalaga 2011. aasta jaanuaris on suurendanud 
euroala võlakriisi mõju riigile ning loomulikult tõstatanud Eesti valijaskonna hulgas 
küsimuse, kas eestlaste panus ELi lõunapoolsete rikkamate riikide abistamisse on 
õiglane, on siiski vähe märke selle kohta, et see oleks kahandanud eestlaste üldist 
poolehoidu Euroopa projektile. 
 
Üksikasjalikum hinnang poliitilisele kontekstile on 1. lisas. 
 
2.2. Makromajanduslik kontekst 
 
Pärast Eesti sügavat majanduslangust 2009. aastal (kumulatiivne SKP langes viie 
kvartaliga ligi 20%, olles ELis üks järsemaid langusi) hakkas majandusaktiivsus 2010. 

                                                 
2 Panga portfellis olevad projektid tähendavad kõiki aktiivseid operatsioone, mille allkirjastamisest on 
möödunud rohkem kui kuus kuud ning mille üleminekumõju on hinnatud vähemalt üks kord. 
3 Hinne on kombinatsioon vastavast üleminekumõju potentsiaali ja riskide hinnangust. Operatsioonide 
oodatavat üleminekut monitooritakse tavaliselt kord aastas ning neile antakse hinnang skaalal 1 kuni 8, 
kus hinded 1 kuni 3 näitavad kõige enam realiseerunud mõju, hinded 3 kuni 6 üldiselt kavakohaselt 
saavutatud üleminekueesmärke ning hinded 7 kuni 8 minimaalset üleminekumõju või liigseid riske. 
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aastal järkjärgult taastuma. 2010. aastal kasvas majandus 2,3% ja 2011. aastal 7,6%, 
olles tol aastal ELi kõrgeim näitaja. Eesti peamiste kaubanduspartnerite soliidne kasv 
suurendas nõudluse ühte osa, eksporti, mis kasvas 2010. ja 2011. aastal vastavalt 28 ja 
13%. Oma panuse kasvu andsid peamiselt kõrgema lisandväärtusega tooted (nt 
elektroonika, masinad ja seadmed). Peamiste eksporditurgude selge aeglustumine 
2011. aasta teises pooles ning SKP kahanemine neljandas kvartalis rõhutasid 
haavatavust, mis tuleneb ekspordisõltuvusest. 
 
Tugev välisnõudlus suurendas ka tööstustootmist ning – kui eksportöörid hakkasid 
saavutama võimete piire – julgustas erasektori investeeringuid. Samal ajal jäi valitsus 
suureneva investeerimistegevuse peamiseks veduriks seoses oma kohustusega 
investeerida CO2 kvootidega kauplemisest saadav tulu ja suurendada ELi fondide 
kasutamist enne eelarveperioodi lõppu 2013. aastal. 
 
Eesti riigieelarve paistis ELis silma kui kõige targemini juhitav eelarve. Valitsuse 
poliitika põhieesmärk on olnud hoida eelarve tasakaalus ning riigi võlakirju pole 
plaanis välja anda. Vaatamata toodangu massiivsele kahanemisele suutis valitsus 
ohjeldada eelarvedefitsiiti enne euro kasutuselevõttu 2011. aasta jaanuaris. Koguvõlg 
on 6,0% SKPst ning kogutud on oluline eelarvereserv. Nii 2010. kui ka 2011. aastal 
oli väike eelarveülejääk (CO2 kvootide müük saavutas 1,2% SKPst), kuid 2012. 
aastaks prognoositakse seoses kohustuslike pensionikindlustusmaksete jätkumisega ja 
osaliselt 2011. aasta CO2 kvootide müügiga kaasnenud keskkonnaalaste 
investeerimiskohustustega ligi 2,5%-list defitsiiti. 
 
Et pea kogu pangandussektor kuulub välisettevõtetele, puudutab Eestit välismaiste 
emaettevõtete finantseerimise lõpetamine, kuigi sellele järgnenud laenude 
vähendamine erasektorile piirdub peamiselt kodumajapidamistega.4 Siiski on 
viivislaenude osakaal Balti riikide väikseim, moodustades kõigest 4,5%, ning 
majapidamised vähendavad oma võlakoormust nominaaltingimustel. Seda on 
soodustanud tööturu positiivsed suundumused, nende hulgas tööhõive suurenemine ja 
reaalpalkade uus kasv. 
 
Eesti SKP kasv aeglustub 2012. aastal umbes 2,5%-le seoses eksporditurgude 
prognoositava nõrkusega. Eesti suutlikkus mobiliseerida siseinvesteeringuid ja 
kasutada ELi struktuurifondide järelejäänud vahendeid tõi kaasa põhikapitali 
mõõdukama vähenemise kriisi ajal ja kiirema taastumise pärast seda. See on 
valmistanud ette pinnast kasvukiiruse võimalikule taastumisele umbes 3,5 kuni 4%-ni 
aastas kogu ülejäänud strateegiaperioodi jooksul. 
 
Vt 5. lisas olevast tabelist valitud majandusnäitajaid. 
 
2.3. Struktuurireformi kontekst 
 
Struktuurireformid Eestis on hästi edenenud ning ettevõtluskeskkond on EBRD 
sihtriikide hulgas üks tervemaid. Maksutulud SKPst on tublisti alla ELi keskmise ning 
lihtne maksuhaldus ja deklaratsioonide elektroonilise esitamise ja jälgimise ulatuslik 
kasutamine lihtsustab süsteemi. Valitsus kiitis pärast finantskriisi heaks programme, 
mille eesmärk oli edendada riigi konkurentsivõimet veel enam. Selle saavutamiseks 

                                                 
4 Pangakohustuste väljavool moodustas 2011. aastal üle 7% SKPst. 
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alandatakse maksukoormust ja ergutatakse töökohtade loomist, säilitades samal ajal 
praeguse konservatiivse eelarvepoliitika. 
 
Eesti jääb üleminekupiirkonnas kõige teadmistepõhisemaks majanduseks, kus 
kõrgtehnoloogilised kaubad moodustavad ligi ühe kolmandiku kogu ELi riikidesse 
toimuvast ekspordist.5 Riigi tööjõud on võrreldes teiste üleminekuriikidega kõrgelt 
kvalifitseeritud ning paljud poliitikaalgatused ergutavad tooteuuendusi ja digitaalset 
majandust, eriti avalikus sektoris (e-valitsus, tervishoiusüsteem). Hariduse 
edendamiseks igas vanuses ja oskustes tekkinud lünkade täitmiseks on olemas 
ulatuslikud programmid. 
 
Kooskõlas ülejäänud üleminekupiirkonnas toimuvate arengutega on Eesti 
riigiasutused kiitnud heaks reformid, mille eesmärk on võimaldada majapidamiste 
võlgade ümberkujundamist. Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus jõustus 
2011. aastal, võimaldades võla teenindamisega hädas olevatel majapidamistel oma 
võlgu ilma pankrotimenetluseta ümber kujundada. Seadus näeb ette kõigi kohustuste 
juhtumipõhise ümberkujundamise riiklikke vahendeid kasutamata ning seaduse 
eesmärk on tegelda ülemäärasesse võlgnevusse sattunud majapidamiste ülejäänud 
probleemidega, kuigi selle seaduse praktiline väärtus on alles selgumas. 
 
Mõningane reformi edenemine on hiljuti toimunud ka energiasektoris. Tehti mitu 
riiklikku investeeringut energiatõhususse, kuigi energiatõhususe parandamine 
eluasemetes ja transpordis jääb prioriteediks. Energiaturu õigusaktides on praegu 
käimas mitu reformi. ASi Eesti Gaas osadeks jagamine ning seega läbipaistvamaks ja 
konkurentsivõimelisemaks muutmine on pooleli. 
 
Vt sektori ülejäänud üleminekuprobleemide üksikasjalikku hinnangut 2. lisast. 
 
2.4. Ärikeskkond 
 
Ärikeskkond Eestis on endiselt äärmiselt atraktiivne. Kuigi riigi positsioon 
Maailmapanga uuringus Doing Business 2012 halvenes möödunud aastal veidi 
(praegu maailmas 24. kohal, 2011. aastal 18. kohal), on see siiski kõrgeim positsioon 
Kesk-Euroopa ja Balti riikide piirkonnas. Suurim langus toimus ehituslubade 
menetlemises, mis nüüd hõlmab 13 protseduuri ja võtab aega 148 päeva. Ka 
maksejõuetuse lahendamine on allpool piirkonna keskmist. Viimasel aastal on 
täheldatud siiski mõningaid positiivseid suundumusi. Eestil on eriti head saavutused 
piiriüleses kaubanduses (maailmas 3. kohal) ja kinnisvara registreerimises, mis 
hõlmab vaid kolme protseduuri ja maksab keskmiselt 0,4% kinnisvara väärtusest. 
 
Nii väiksem kui ka kõrgetasemelisem korruptsioon on Transparency Internationali 
korruptsiooni tajumise indeksi kohaselt endiselt Kesk-Euroopa ja Balti riikide 
väikseim, kuigi Eesti positsioon langes 2011. aastal veidi, jäädes maailmas 29. kohale. 
EBRD/Maailmapanga 2009. aasta ärikeskkonna ja ettevõtete uuringus tuvastati 
ettevõtluse arengu olulise takistusena tööjõu sobimatud oskused, samuti tööturu 
ülereguleerimise tunnetamine. Kuigi viimasega on tegeldud 1. juuli 2009 
töölepinguseaduses, mille eesmärk on muuta töölevõtmine ja töölt vabastamine 

                                                 
5 Economic policy challenges in the Baltics, Euroopa Komisjon, saadaval veebis. 
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tööandja jaoks lihtsamaks, on oskuste nõuetele mittevastavus, eelkõige tervishoius, 
IKTs ja energiasektoris endiselt suur probleem. 
 
2012. aasta aprillis heaks kiidetud riikliku reformikava „Eesti 2020” kohaselt on 
ettevõtluse tootlikkus kasvanud kiiremini kui keskmine tööjõukulu (15 versus 6% 
tunnis). See annab märku Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime olulisest 
paranemisest. 
 
2.5. Sotsiaalne kontekst 
 
Elustandard Eestis on alates ülemineku algusest oluliselt paranenud. ÜRO inimarengu 
indeks (üldise heaolu mõõt) on alates 1990. aastast paranenud ja oli 2011. aastal 
maailmas 34. kohal. Eesti saavutused kõigi näitajate osas on suhteliselt head ning 
ületavad kõiki teisi Kesk-Euroopa ja Balti riike hariduse omandamisele kuluvate 
aastate keskmise poolest. Eurostati andmetel oli 2010. aastal vaesusohus 15,8% 
rahvastikust – see on madalam kui ELi keskmine. Ebavõrdsus Eestis on suhteliselt 
suur: Gini ebavõrdsuse koefitsient on üle ELi keskmise, nagu ka teistes Balti riikides. 
 
Töötuse määr on Eestis viimastel aastatel märgatavalt tõusnud, tipnedes veidi alla 
20%ga 2010. aasta alguses. See näitaja on alates finantskriisist kiirelt langenud, kuid 
on ka praegu üsna kõrge – 10,8%. Seda näitajat võimendab noorte 22,3%-line töötus. 
Ligi 65%-line tööhõive määr on Kesk-Euroopa ja Balti riikide piirkonnas kõrgeim, 
kuid siiski oluliselt allpool ELi üldist eesmärki ehk 75%. Tööjõu liikumine ülejäänud 
ELi riikidesse on endiselt ebatavaliselt kõrge ning täitis kriisi ajal olulist kaitseventiili 
rolli. Samal ajal on see vähendanud Eestis oskustöötajate hulka. 
 
Euroopa Komisjoni 2012. aasta vananemisaruandes prognoositakse, et Eesti 
elanikkond väheneb järgmise 50 aasta jooksul 12,6% (vähenemine on väiksem kui 
teistes Balti riikides), millega kaasneb tööjõu vähenemine ligi 30% võrra. Nende 
suundumuste tulemusena suureneb sõltuvuse määr (0–14- ja 65aastaste ning vanemate 
elanike suhe tööealisse elanikkonda vanuses 15–64) vahemikus 2010–2060 48%-lt 
82%-le. Aruandes nähakse ette vanusega seotud eelarvekulutuste kasvu, mis jääb küll 
alla ELi keskmise, kuid millega kaasneb ebapiisavate pensionide risk. 
 
Kogukulud tervishoiule moodustasid 2009. aastal umbes 6,7% SKPst (madalaim 
näitaja Kesk-Euroopa ja Balti riikide hulgas), sellest kulutused rahvatervisele olid 
umbes 5,2% SKPst. Kui ei võeta leevendavaid meetmeid, tõstab rahvastiku 
vananemine ja surve kulutustele järgnevatel kümnenditel kulusid tervishoiule ja 
vanadushooldusele. 
 
Kulutused haridusele moodustavad Eestis 4,7% SKPst, mis on Kesk-Euroopa ja Balti 
riikide hulgas ühed väikseimad. Keskmine hariduse omandamisele kuluv aeg 2010. 
aastal oli 12 aastat, mis on üle OECD keskmise ehk 11,4 aasta. OECD 2009. aasta 
rahvusvahelises õpilasuuringus (PISA) saavutas Eesti 66 riigi hulgas 13. koha, saades 
OECD keskmisest kõrgema hinde lugemises, loodusteadustes ja matemaatikas. 
 
2.6. Õiguslik kontekst 
 
Panga koostatud hinnang piirkonna õigusaktidele näitab, et Eesti äriseadused on 
võrreldes teiste EBRD sihtriikidega arenenud. Siiski on mõningaid parandamist 
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vajavaid valdkondi, näiteks vallasvara eest tagatise võtmise kord. Kommertspandile 
kohalduvad tingimused on ranged ja selle registreerimine keeruline. Seetõttu on 
tavaline tagatiseks antud vara valduse üleandmine, kuigi see ei vasta moodsa äri 
vajadustele ning võib piirata krediidi kättesaadavust Eestis. 
 
Kontsessioonide ning avaliku ja erasektori partnerluste kohta puudub spetsiifiline 
õigusraamistik ning seetõttu oleks soovitav võtta selles osas vastu ühtne seadus. Kuigi 
energiatõhusust üldiselt edendatakse, oodatakse jõupingutusi uue poliitika ning 
energiatootmis-, transpordi- ja ehitussektorile kohalduva regulatsiooni 
vastuvõtmiseks. Kuigi energiatõhusust puudutavaid ELi õigusakte võetakse üle ja 
muudetakse olemasolevaid riiklikke õigusakte, on soovitatav pidada nõu 
sidusrühmadega. 
 
Kuigi pankrotiseadus on hea kvaliteediga, on vaja ümberkujundamismenetluse 
parandusi ning eelkõige seoses teabe kättesaadavuse ja võlausaldajatele makstavate 
summade osas. Ettevõtte üldjuhtimise reegleid on Eestis muudetud, eesmärgiga viia need 
kooskõlla acquis communautaire'iga ning nüüd tagavad need standarditele vastavuse. 
 
Üksikasjalikum hinnang õiguskeskkonnale on 3. lisas. 
 
2.7. Energiatõhususe ja kliimamuutuse kontekst 
 
Eesti on kahel viimasel kümnendil saavutanud märkimisväärset edu oma säästva 
energia potentsiaali realiseerimisel. Võrreldes 1990. aastaga on Eesti vähendanud oma 
kasvuhoonegaaside heitmeid üle 50% ning taastuvate energiaallikate osakaal üldises 
energiatarbimises oli 2005. aastal 18%. Vastavalt direktiivile 2009/28/EÜ, mis 
käsitleb taastuvatest energiaallikatest pärit energia kasutamise edendamist, on Eesti 
kohustatud – ja püsib sellega kavas – suurendama taastuvate energiaallikate osakaalu 
kogu energiatarbimises 2020. aastaks 25% võrreldes 2005. aasta tasemega.  
 
Tänu investeeringutele Eesti energiasüsteemi kui terviku energiatõhususse on 
küttenõudlus ja kütte- ja elektrikadude hulk oluliselt vähenenud ning Eesti majanduse 
energiaintensiivsus viimase viie aasta jooksul märgatavalt kahanenud. See on 
kooskõlas 2007.–2013. aasta eesmärkidega, mis on sätestatud energiasäästu 
sihtprogrammis. Veealune kaabel Estlink, mis võeti kasutusele 2007. aastal, ühendab 
Balti riikide elektrituru põhjamaade energiaturgudega. Loomisel on mitu uut 
taastuvenergiajaama ning soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis suurendab oluliselt 
Eesti energiasüsteemi tõhusust. Eestis on koostatud ja heaks kiidetud mitu 
strateegiadokumenti taastuvate energiaallikate kohta. Energiasektori peamine 
„katusstrateegia” on energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020, mida täiendab 
Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020.6 
 
 
3. STRATEEGILISED SUUNITLUSED 
 
3.1. Üleminekuprobleemid 
 

                                                 
6 http://www.energy.eu/country_overview/Estonia_2011.pdf 



 10

Eesti on arenenud üleminekuriik, mis rakendas ELi tururegulatsioonide kogumi enne 
2004. aastal ELiga liitumist ning on saanud ELi siseturule integreerumisest 
märkimisväärset kasu tänu olulisele kapitali sissevoolule ja kasvavale kaubandusele 
ülejäänud ELiga (vt allpool joonist 2). 2011. aasta hinnangus tuvastatud 
üleminekuprobleemid olid üldiselt väikesed või ebaolulised lüngad 
turuinstitutsioonide osas, välja arvatud põllumajanduse, säästva energia, teede ja 
erakapitali sektor. Turustruktuuri osas on MVKEde finantseerimises, erakapitali ja 
kapitaliturgude, samuti teede ja säästva energia osas keskmised üleminekulüngad. 
 
Joonis 2: EBRD üleminekunäitajad Eestis, 2011 
 

 
 
3.2. Panga prioriteedid strateegiaperioodil 
 
Et Eesti on kõige arenenumate sihtriikide hulgas, on panga operatsioonid olnud 
mõnda aega piiratud. Järgmisel strateegiaperioodil keskendub EBRD tegevus veel 
enam vähestele prioriteetidele kooskõlas riigi oodatavate edusammudega EBRD 
neljandal kapitalivarude läbivaatamise perioodil (2011–2015). Selles valguses 
kitsendab uus Eesti strateegia panga fookuse kolmele tuumikvaldkonnale:  
 
 EBRD põhiprioriteedid Eestis on jätkuvalt energiatõhususe valdkonna 

investeeringute toetamine eeskätt tööstusettevõtetes ning investeeringud 
taastuva energia tootmisse; 

 tööstuse konkurentsivõime parandamine arenenud tehnika laiema kasutamise 
abil ning investeerimine investeerimis- ja vahefinantseerimisfondidesse 
eesmärgiga toetada VKEde sektori edasist arengut ja investeeringuid 
uuendustesse; 

 Eesti ettevõtete piiriüleste investeeringute toetamine, eelkõige EBRD 
tegevuspiirkonnas, et võimaldada Eesti ettevõtetel saada jalad alla välisturgudel 
ning kasutada ära efektiivsust, mida tooks kaasa juurdepääs suurematele 
turgudele. 
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3.3. Sektorite probleemid ja panga seonduv tegevus 
 
3.3.1 Infrastruktuur ja energia  
 
Sektorite probleemid 
 

 Säästva energia tootmise võimsuse arendamine jääb põhiprobleemiks ning seda on 
veel enam võimendanud Ignalina tuumaelektrijaama sulgemine Leedus. Praegused 
energiatõhususe ja taastuvenergia tugimehhanismid on kooskõlas ELi 
praktikatega, kuigi tulemused on praegu ELi keskmisest tugevalt maas, osaliselt 
ebatõhusa elektritootmise tõttu. Suurte kasumite teenimine taastuvenergia tootjate 
poolt on valitsuses korduvalt tõstatatud mure ning toetusskeeme vaadatakse 
praegu üle. Probleemiks jääb säästvama, ennustatavama ja turusõbralikuma 
toetussüsteemi määratlemine taastuvenergia jaoks.  

 Sellega on seotud energiasektori probleem mitmekesistada energiavarustuse 
allikaid ja muuta energiasüsteem paindlikumaks, sealhulgas toitepunktide 
vaheliste liinide võimsuse suurendamise, taastuvenergiate arendamise ning 
nõudluspoole halduse kaudu. Mitmekesistamine tõhustab Eesti vastupidavust 
välistele löökidele ning edendab puhtamat energiatootmist.  

 
Panga seonduv tegevus 
 
Tugevdamaks energiajulgeolekut ja parandada energiatõhusust, edendab pank 
energiavarustuse mitmekesistamist ja julgeolekut ning Eesti energiaturu edasist 
liberaliseerimist ja konkurentsivõimet. Keskendutakse (i) taastuvatele 
energiaallikatele, toetades investeeringuid taastuvenergia tootmisse, ning (ii) 
energiatõhususega seotud investeeringutesse, mis toovad kaasa selge hinnangulise 
energiakokkuhoiu ja süsinikuheitmete vähenemise, eelkõige seoses 
tööstusettevõtetega. 
 
Tunnistades uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud investeeringute tähtsust, mis 
parandaksid nõudluspoole energiatõhusust ja toetaksid potentsiaalset tariifide 
ümberstruktureerimist, võib EBRD toetada ka nutikate energiavõrkude ja nutikate 
energiamõõdikutega seotud projekte. EBRD uurib ka väiksemate 
taastuvenergiaprojektide (küte ja elekter) finantseerimismehhanisme, mis hõlmab ka 
koostöös valitsusega läbiviidavat uuringut ELi kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi oksjonitelt saadava tulu kasutamise potentsiaali ja/või struktuuri-
/ühtekuuluvusfondide kasutamist toetusraha komponentidena. 
 
Poliitiline dialoog 
 
EBRD jätkab poliitilise dialoogi pidamist Eesti ametiasutustega seoses 
taastuvenergiaturu õigusraamistiku läbipaistvuse ja prognoositavuse edasise 
tugevdamisega.  
 
3.3.2 Tööstus, kaubandus ja põllumajandus 
 
Sektorite probleemid 
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 Kriisi tõttu kannatada saanud keskmise suurusega ettevõtted vajavad 
restruktureerimist. Eesti firmad on praegu kanna kinnitamisega välisturgudel 
suhteliselt kogenematud ning väljapoole suunatud otseinvesteeringud on endiselt 
minimaalsed. 

 Krediidipiirangud MVKEdele säilivad ning erakapitali ja 
vahefinantseerimisfondid on vähearenenud (vt üleminekuprobleemide hinnangu 2. 
lisa). Kohalikud võlakirjaturud korporatiivemitentidele peaaegu puuduvad. 

 Eesti on teinud märkimisväärse edasimineku teadmispõhise tööstuse arendamisele 
üleminekul, kuid vajadus EBRD abi järele püsib seoses ebapiisava võimekusega 
kohalike uuenduste loomisel. Võrdlevad näitajad rõhutavad, et Eesti on mujal 
välja töötatud uuenduslike toodete ja protsesside kasutuselevõtmises suhteliselt 
edasi jõudnud, kuid riigis endas uuendusi välja ei töötata. Valitsuse poliitika näeb 
ette Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvu edasise tugevdamise, 
liikudes traditsioonilistes tööstustes püsivalt suurema lisandväärtusega tegevuste 
poole.7 Väikese ja äärmiselt avatud majandusega on püsiv vajadus suurendada 
tehnoloogiamahukate toodete kasvu. Haridus- ja innovatsioonipoliitikat tuleb selle 
eesmärgi saavutamiseks siiski edasi arendada. 

 Euroopa Komisjon peab riiklikus reformikavas seatud eesmärki kulutada 2015. 
aastal teadus- ja arendustegevusele 2% ja 2020. aastaks 3% SKPst 
ambitsioonikaks, kuid saavutatavaks, kui ettevõtete teadus- ja arendustegevus 
oluliselt kasvab ja Eesti suudab meelitada ligi rohkem teadus- ja 
arendustegevusega seotud välismaiseid otseinvesteeringuid. Edasine progress 
sõltub Eesti teadus- ja arendustegevuse integreerimisest ülemaailmsetesse 
teadusvõrkudesse, patentimise suurenemisest ning investeeringute edendamisest 
suurema lisandväärtusega tegevustesse. 

 
Panga seonduv tegevus 
 
Ettevõtlussektori kasvu edendamiseks on pank valmis finantseerima EBRD 
tegevuspiirkonda jäävaid piiriüleseid investeeringuid, et firmad saaksid kasutada 
suurema turuga kaasnevaid eeliseid. 
 
VKEde sektori arengu toetamiseks otsib pank võimalusi investeerida nii 
investeerimis- kui ka vahefinantseerimisfondidesse, kasutades end tõestanud 
investeerimisfondide haldureid. Pank kaalub ka võimalikku osalemist seoses Balti 
Innovatsioonifondiga, mille lõid Euroopa Investeerimisfond ja kolm Balti riiki. 
 
Konkurentsivõime parandamiseks toetab EBRD investeeringuid uude täiustatud 
tehnoloogiasse ja otsib viise teadmistepõhisesse sektorisse investeerimiseks, toetades 
valitsuse pingutusi ergutada digitehnoloogia kasutamise suurenemist tootmissektoris 
ja erasektori aktiivset kaasatust avaliku sektori ja rahvastiku jaoks laiemalt mõeldud 
teenuste arendamisel. Kuigi Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme 
teadmistepõhise tööstuse arendamises, võib siiski vaja olla EBRD abi teadmistepõhise 
majanduse arendamises järelejäänud lünkade täitmiseks. 
 
Poliitiline dialoog 
 

                                                 
7 Estonian kasvuvisioon 2018 
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Kohaliku kapitalituru arendamine on Eesti riigiasutuste prioriteet. Pank on valmis 
osutama abi parima rahvusvahelise tava kasutuselevõtu edendamiseks, võttes arvesse 
siseturu piiratud suurust ja kohaliku pangandusturu eripära. Seda saab muuhulgas teha 
nõustamise ja teadmiste muul viisil jagamise teel erapensionifondide reguleerimiseks 
ja haldamiseks. 
 
3.4. Panga soovitatud tegevuste keskkonna- ja sotsiaalne mõju 
 
Euroopa Liidu liikmena on Eesti vastu võtnud keskkonna- ja sotsiaalvaldkonna 
õigusaktid, mis on ühtlustatud ELi acquis'ga ning kooskõlas EBRD keskkonna- ja 
sotsiaalpoliitika ning tulemusnäitajate nõuetega. 
 
Panga keskkonna- ja sotsiaalpoliitika kehtib kõigile Eesti projektidele. Keskendumine 
taastuvenergia tootmisse tehtavate investeeringute toetamisele ning energiatõhususega 
seotud investeeringutele, eelkõige seoses tööstusettevõtetega, pakub märkimisväärseid 
võimalusi kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisse. Taastuvenergiaprojektid 
nõuavad EBRD-lt ettevaatlikku lähenemist, sest need võivad mõjutada negatiivselt 
elurikkust ja tundlikke elupaiku, sealhulgas Natura 2000 alasid. 
 
 
4. JUURDEPÄÄS KAPITALILE 
 
4.1. Erakapitali allikad 
 
Eesti riigireiting on Fitch/S&P järgi A+/AA-, olles areneva Euroopa riikide hulgas 
parima krediidikvaliteediga. 
 
Eesti 2011. aasta lõpu rahvusvahelise investeerimispositsiooni kohaselt moodustasid 
välismaised otseinvesteeringud Eestisse suurima osa sisenevatest kapitalivoogudest 
(ning kumulatiivsed vood moodustavad umbes 80% SKPst). Välismaiste 
otseinvesteeringute netovood olid enne kriisi väga suured, moodustades 2007–2009 
umbes 8% SKPst (seotud väikese arvu suuremate tehingutega), kuid langesid 2011. 
aastal 1,2%-ni SKPst. 
 
Välismaiste otseinvesteeringute ühe osa moodustav erakapital on uuenduslike 
ettevõtete jaoks endiselt väga vajalik, kuigi sektor on selgelt vähearenenud (vt 
üleminekuprobleemide 2011. aasta hinnangu 2. lisa). Leiti vähem kui viis 
riigispetsiifilise fondi haldurit ja umbes kümme piirkondliku fondi haldurit, kelle 
tegevusalasse Eesti kuulub, peamiselt oma kuuluvuse tõttu Kesk-Euroopa piirkonda ja 
olemata ühegi piirkondliku fondi konkreetne sihtriik. Aktiivne kapital ja 
investeeringuteks kasutatav kapital moodustab hinnanguliselt vastavalt 0,7 ja 0,3% 
SKPst. Väikekapitali-, väljaostu-, vahefinantseerimis-, infrastruktuuri- ja 
ümberkujundusfondid on kas tähtsusetud või pole neid üldse. Kohalike investorite 
osalemine on piiratud väikese arvu era- ja institutsionaalsete investoritega (kus kogu 
pensionifondide vara hallatakse offshore-põhimõttel pankade emaettevõtetes). 
 
Välismaiste kommertspankade poolne rahastamine on Eestis tugevalt kõikunud. 
Välispankade kohustuste suur sissevool pöördus pärast 2007. aastat (kui sissevool 
riiki moodustas 20% SKPst) teravalt ning kahel viimasel aastal väljavool olnud 7 ja 
10% vahel SKPst. Erasektorile antud kodumaiste laenude maht (2011. aasta lõpus 
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umbes 82% SKPst) annab märku hästiarenenud finantssektorist, kuigi krediitide maht 
on langenud (2011. aastal 5% võrra SKPst), mõjutades eelkõige majapidamissektorit, 
samal ajal on laenunõuded võrreldes VKE-dega väga karmiks jäänud.  
 
4.2. Mitmepoolse arengupanga poolne finantseerimine ning koostöö teiste 

rahvusvaheliste finantsasutuste ja mitmepoolsete doonoritega  
 
Eesti vastab kriteeriumidele, mis võimaldavad saada ELi fondidest olulisel hulgal – 
kuni 3,4 miljardit eurot – vahendeid. 34% sellest moodustavad ühtekuuluvusfondi 
vahendid, 55% Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid ning 12% Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid. Eesti kulukohustustega sidumise määr on hea, moodustades 
2012. aasta aprillis 89%, ning maksemäär 46%. 
 
Teised rahvusvahelised finantsasutused on selgelt keskendunud finants- ja 
infrastruktuurisektorile, eelkõige energiaga seotud infrastruktuurile, ning rõhutavad 
suuri finantseeringuid, mis on suunatud parema reitinguga laenajatele. 
 
 Euroopa Investeerimispank (EIB) on alates 2009. aasta lõpust andnud Eestis 

üheksa laenu kogumahuga 365 miljonit eurot. Kaks neist operatsioonidest asub 
transpordisektoris – 90 miljoni euro suurune laen Tallinkile laeva ehitamise ja 
ostmise rahastamiseks ning 11,5 miljoni euro suurune laen Muuga sadamale selle 
ruumide laiendamiseks. Kolm projekti kuuluvad energiasektorisse – 75 miljoni 
euro suurune laen Eleringile Eesti ja Soome vahelise merealuse kõrgepingeliini 
ehitamise finantseerimiseks, 45 miljoni euro suurune laen Eesti Energiale kahe 
maismaa-tuulepargi rahastamiseks ning 50 miljoni euro suurune laen samuti Eesti 
Energiale jäätmekäitlustehase ehitamiseks Tallinna. 43,5 miljoni euro suurune 
laen anti Põhja-Eesti Regionaalhaiglale hoonete laiendamiseks ja renoveerimiseks. 
Lisaks anti kolm piirkondlikku laenu – 70 miljoni euro suurune laen Technopolise 
teaduspargile (Soome), millest 5,6 miljonit eurot eraldatakse Eestile, 120 miljoni 
euro suurune laen Elisale (Soome), millest 40 miljonit eurot kulub 3G-
mobiilsidevõrgu laiendamisele Eestis, ning 45 miljoni euro suurune laen Unicredit 
Leasingule (Läti), millest 4,5 miljonit eurot kasutatakse VKEde rahastamiseks 
Eestis. 
 

 Euroopa Investeerimifond ei ole alates 2009. aasta lõpust võtnud Eestis ühtegi 
kohustust, kuid Euroopa Investeerimisfondi (osalus 40 miljonit eurot) ja kolme 
Balti riigi koostöös on loomisel Balti Innovatsioonifond maksumusega 100 
miljonit eurot. Tegemist on fondifondiga, mis kaasrahastab koos erasektori 
institutsionaalsete investoritega (kes kõik panustavad vähemalt 50% lisakapitali) 
kolmes Balti riigis tegutsevaid fonde. 
 

 Põhjamaade Investeerimispank (NIB) on andnud Eestis alates 2008. aastast 
kolm laenu kogumaksumusega 60 miljonit eurot: 2009. aastal 20 miljoni euro 
suuruse laenu Tallinna Veele veevarustus- ja kanalisatsioonivõrkude 
laiendamiseks, 2010. aastal 25 miljoni euro suuruse laenu Eleringile Eesti ja 
Soome vahelise elektriühenduse ehitamiseks ning 2012. aastal 15 miljoni euro 
suuruse laenu samuti Eleringile uue 330 kV ülekandeliini jaoks. 
 

 Euroopa Nõukogu Arengupank (CEB) on alates 2009. aasta lõpust andnud ühe 
35 miljoni euro suuruse laenu KredExile kommertspankade kaudu koos ELi 
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struktuurifondidega edasilaenamiseks korrusmajade energiatõhususe 
investeeringute jaoks. 

 
EBRD ei finantseerinud eelmisel strateegiaperioodil ühtegi projekti koos teiste 
rahvusvaheliste finantsasutustega. 
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LISA 1 – POLIITILINE HINNANG 
 
Vastavalt EBRD asutamislepingu artiklile 1 on Eesti Vabariik kohustatud järgima ja 
rakendama mitmeparteilise demokraatia, pluralismi ja turumajanduse põhimõtteid. 
 
Alates Eesti iseseisvuse taastamisest 1991. aastal on Eesti teinud olulisi edusamme 
oma demokraatlike institutsioonide ehitamisel. Eesti parteide ja koalitsioonide vahel 
korduvalt aset leidnud poliitilise võimu rahumeelse üleandmise põhjal võib väita, et 
Eesti demokraatlik poliitiline süsteem on tugev. Eestil on praegu üleminekupiirkonna 
üks tõhusamaid ja küpsemaid demokraatlikke režiime. 
 
Rahvast esindav ja vastutav valitsus 
 
Vabad, ausad ja konkurentsipõhised valimised 
 
Eestis toimuvad valimised on poliitilise valitsemise kõigil tasanditel vabad, ausad ja 
konkurentsipõhised. Alates iseseisvuse taastamisest 1991. aastal on riigis toimunud 
kuued parlamendivalimised, kuued kohaliku omavalitsuse valimised ja kahed Euroopa 
Parlamendi valimised. Kõigil valimistel on osalenud lai skaala poliitilisi parteisid, 
pakkudes valijatele arvestatavaid valikuvõimalusi. Riigisisesed ja rahvusvahelised 
vaatlejad on hinnanud kõiki Eesti iseseisvumisjärgseid valimisi vabadeks ja ausateks. 
Nii üleriigilised kui ka kohalikud valimised on olnud äärmiselt konkurentsitihedad, 
mistõttu on riigitasandi valimised toonud kaasa vasak- ja paremtsentristlike parteide 
võimuloleku regulaarse vahetumise. 
 
Viimased parlamendivalimised 2011. aasta märtsis olid esimesed, kus võimul olev 
valitsuskoalitsioon valiti tagasi. See saavutati hoolimata asjaolust, et valitsus oli 
ülemaailmse finantskriisi tõttu ellu viinud valuliku kärpeprogrammi. Eesti liitus 2011. 
aastal ka euroalaga, olles täitnud kõik inflatsiooni- ja valitsusvõlakriteeriumid. 
 
Esindusvalitsus, kes vastutab seaduse ja valijate ees 
 
Eestis on tugev parlamentaarne valitsemissüsteem, mis koosneb ühekojalisest 
parlamendist, mis valitakse neljaks aastaks valimisnimekirjadel põhineva 
proportsionaalse esindatuse alusel. Riigipea on president, kelle valib kaudsetel 
valimistel viieks aastaks parlament. Presidendi võim on suurelt jaolt formaalne ning 
enamik täidesaatvatest funktsioonidest on valitsusel, keda juhib peaminister. 
 
Valitsus vastutab seadusandliku võimu ees, sest viimane nimetab peaministri, kes 
omakorda moodustab valitsuskabineti. Kuigi president nimetab peaministri, peab 
parlament ta ka heaks kiitma. Peale selle vastutab valitsus parlamendi ees 
usaldushääletuse mehhanismi kaudu. Valitsus vastutab valijaskonna ees eeskätt 
valimiste kaudu, kuid ka mitme tavakodanikele ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidele kättesaadava võimaluse kaudu osaleda otsustusprotsessis. 
 
Valitud ametnikel on tegelik valitsemisõigus  
 
Eesti valitavatel ametnikel on täielik tegelik valitsemisõigus ja nende tegeliku 
valitsemise õigusele ei ole mingeid piiranguid. Eesti relvajõud on täielikult 
tsiviilkontrolli all ega mängi poliitiliste ja eelarveotsuste tegemise protsessis 
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märkimisväärset rolli. Eesti-suguses väikeses riigis on ettevõtluse, finantssektori ja 
poliitilise eliidi vahel olnud paratamatult tihe seos. See ei ole siiski seadnud ohtu 
valitavate ametnike õigust riiki valitseda. 
 
Vabadus luua poliitilisi parteisid ja organiseeritud opositsiooni olemasolu 
 
Eesti kodanikud saavad vabalt moodustada poliitilisi parteisid ning opositsioon on 
hästi organiseeritud, dünaamiline ning arvestatava toetusega. Kuigi parteisüsteem on 
üldjuhul stabiilsem kui paljudes teistes üleminekuriikides, on valimised Eestis sageli 
toonud kaasa mitmeparteilised koalitsioonivalitsused, kes on osutunud hapraks ja 
seetõttu on Eesti koalitsioonivalitsuste koosseisud sageli muutunud. Lisaks on 
poliitiliste parteide süsteemi killustatus viimastel aastatel vähenenud ning 2011. aasta 
parlamendivalimistel osales vaid üheksa parteid (väikseim arv Eesti 
taasiseseisvumisjärgses ajaloos), kellest vaid neli ületasid parlamenti pääsemiseks 
vajaliku künnise. 
 
Kodanikuühiskond, meedia ja osalemine 
 
Kodanikuühiskonna suurus ja sõltumatus 
 
Eesti kodanikuühiskond on elav ja riigist sõltumatu, kuigi mitte väga politiseeritud 
ega riigi poliitilistes debattides väga mõjukas. 2011. aastal võttis valitsus 
lisameetmeid kodanikuühiskonna tugevdamiseks, nende hulgas uus poliitiline kava ja 
vabaühenduste rahastamise laiendamine. Mitu riigisisest vabaühendust jälgisid 2011. 
aasta parlamendivalimisi, keskendudes eeskätt kampaaniakulutustele ja parteide 
kampaaniaplatvormide hindamisele. Lisaks on Eestis aktiivsed suur hulk 
mittepoliitilisi kodanikuühiskonna organisatsioone alates nais- kuni usuühendusteni, 
kuid ametiühingute liikmete hulk – umbes 10% tööjõust – on Euroopa standardite 
järgi madal. 
 
Tsensuurita toimiv sõltumatu pluralistlik meedia 
 
Eesti meedia on sõltumatu, pluralistlik ja tugev ning toimib ilma formaalse riikliku 
tsensuurita. Eesti põhiseadus tagab sõnavabaduse ning uurivate ajakirjanike tõhusa 
kaitse, mida jälgitakse praktikas.  
 
Kuigi Eestis esineb aeg-ajalt vastuolusid, mis ümbritsevad media ja poliitikategelaste 
vahelisi suhteid (viimati seoses Tallinna linna rahastatava munitsipaaltelejaamaga, 
mida kriitikud nimetasid Tallinna linnapea poliitiliseks projektiks, mille eesmärk on 
edendada oma partei poliitilist sõnumit), on need vastuolud sarnased nendele, mida 
esineb ka arenenud demokraatiates. 
 
Kodaniku- ja poliitilise osaluse mitu kanalit 
 
Eesti kodanikel on kasutada mitu kanalit kodaniku- ja poliitiliseks osaluseks. 
Poliitilise partei liikmeks saamine on lihtne ja selge, kuigi poliitiliste parteide liikmete 
hulk on alla ELi keskmise. Riigi häälekas kodanikuühiskond pakub samuti võimalust 
kodaniku- ja poliitiliseks osaluseks, kuigi massiline liikmelisus sellistes 
organisatsioonides on endiselt piiratud. 
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Õigusriik ja õiguskaitse kättesaadavus 
 
Võimude lahusus  
 
Eestis kehtib väga tsentraliseeritud poliitiline süsteem, kus valitsusel ja parlamendil 
on dominantne roll, mis tegelikkuses sulandab tõhusalt täitev- ja seadusandliku 
funktsiooni. Kohtud on siiski sõltumatud ning tagavad täitev- ja seadusandliku võimu 
tõhusa lahususe. Riigi kõrgeima kohtu, Riigikohtu nelja allüksuse hulgas on 
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, mis vaatab alama astme kohtute, 
presidendi, õiguskantsleri, kohalike omavalitsuste ja üksikisikute palvel läbi õigusakte 
nende põhiseaduslikkuse osas. Kuigi tehniliselt ei ole tegemist 
konstitutsioonikohtuga, toimib ja peetakse Riigikohut tegelikkuses selleks, mistõttu 
tagab see tõhusalt täitev- ja seadusandliku võimu lahususe. 
 
Seaduse ülimuslikkus 
 
Eesti põhiseadus on riigi kõrgeim seadus ning kõik poliitilised jõud tunnustavad 
põhiseaduse ning Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide ülimuslikkust. Ühtki 
institutsiooni ega isikut ei loeta ei õigusaktides ega ka tegelikkuses riigisisesest või 
rahvusvahelisest õigusest kõrgemal seisvaks. 
 
Valitsusele ja kodanikele kehtib seadus võrdselt 
 
Eesti põhiseadus tagab kõigi kodanike võrdsuse seaduse ees. Ei valitud poliitilised 
liidrid ega ka teised mõjukad isikud ei saa end seadusest kõrgemale seada. Eesti on 
kõigi olulisemate rahvusvaheliste võrdlevate korruptsioonihinnangute, sealhulgas 
Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi järgi Euroopa vähim 
korrumpeerunud riikide hulgas. 2011. aasta korruptsiooni tajumise indeksis oli Eesti 
kõrgeima koha saavutanud üleminekuriigina 183 riigi hulgas 29. kohal. 
 
Kohtusüsteemi sõltumatus 
 
Eesti kohtusüsteem on sõltumatu ja seda tajutakse nii professionaalse kui ka 
efektiivsena. Kohtute rahastamise küsimus on olnud mitu aastat vastuoluline teema, 
sest alama astme kohtute rahastamist määrab justiitsministeerium, mistõttu võivad 
kohtud muutuda täitevvõimust (Eesti valitsus) sõltuvaks. Kohtute seaduse hiljutiste 
poliitiliste reformide eesmärk oli muuta kohtute rahastamine sõltumatumaks, pannes 
selle sõltumatu haldusasutuse, mitte valitsuse ülesandeks. Parlamendile esitatud 
reformikava nurjasid aga Riigikohtu liikmete vastuväited, mille kohaselt oleksid 
soovitud muudatused viinud Riigikohtu esimehe presidendi liigse järelevalve alla. 
 
Kodaniku- ja poliitilised õigused 
 
Sõna-, teabe-, usu ja südametunnistuse ning liikumis-, ühinemis- ja 
kogunemisvabadus 
 
Eesti põhiseadus tagab sõna-, teabe-, usu ja südametunnistuse ning liikumis-, 
ühinemis- ja kogunemisvabaduse ning neid põhivabadusi toetavad ka õigusaktid ja 
neid järgitakse praktikas. 
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Poliitiline kaasatus 
 
Kuigi Eesti poliitiline süsteem on üldiselt kaasav, tekitab ligi 100 000 Eesti 
kodakondsust mittetaotlenud või mittesaanud elanikku kogu 1,4 miljoni inimese 
suurusest elanikkonnast probleeme, millega Eesti valitsused, sealhulgas praegune 
valitsus on püüdnud tegelda paljude õigus- ja poliitiliste meetmete abil. See peamiselt 
Vene päritolu vähemusrühm on liigitatud kodakondsuseta isikuteks ja kes selle 
tulemusena ei saa võtta osa Eesti poliitilisest elust üleriigilistel valimistel osalemise 
teel. Kuigi pea kõigil neil kodakondsuseta isikutel on püsiv elamisluba ja nad 
kasutavad laiaulatuslikke õigusi ning osalevad kohalikel valimistel, sõltuks nende 
täielik kaasatus Eesti poliitilisse ellu sellest, kas nad saavad osaleda 
parlamendivalimistel. 
 
Ahistamise, ähvardamise ja piinamise keeld  
 
Eesti Vabariigi põhiseadus kaitseb kodanikke riigipoolse ahistamise, ähvardamise ja 
piinamise eest ning seda järgitakse praktikas. 
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LISA 2 – ÜLEMINEKUPROBLEEMIDE HINDAMINE 
 

Sektorid Turu struktuur 
Turgu toetavad 

asutused 
 

Tööstus, kaubandus ja põllumajandus   

Põllumajandus Väike Keskmine 

Tootmine ja teenused Ebaoluline Ebaoluline 
Kinnisvara Ebaoluline Ebaoluline 

Telekommunikatsioonid Väike Ebaoluline 
Erakapital Keskmine Keskmine 
Energia   

Loodusvarad Väike Ebaoluline 
Elekter Väike Ebaoluline 

Säästev energia Keskmine Keskmine 

Infrastruktuur   

Ühistransport Väike Väike 

Vesi ja heitvesi Ebaoluline Väike 

Teed Keskmine Keskmine 

Raudteed Väike Ebaoluline 

Finantsasutused   

Pangandus Väike Väike 

MVKE Keskmine Väike 

Kindlustus ja finantsteenused Väike Väike 

Kapitaliturud Keskmine Väike 

 
Põllumajandus 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: keskmine 
 
Eestis toimus hindade ja turu liberaliseerimine peaaegu ilma poliitiliste moonutusteta 
ülemineku alguses. Alates ELiga liitumisest 2004. aastal on Eesti integreerunud ELi 
ühisesse põllumajanduspoliitikasse. ELi liikmena saab riik ELilt olulist 
põllumajandusabi, kuigi see on märkimisväärselt väiksem kui mõnedel teistel ELi 
liikmesriikidel. Enamiku maade õigused on taastatud ja maad erastatud – pea 70% 
maast on registreeritud katastris ja maa omanik teada. Siiski toimib maade turg 
endiselt halvasti. Põllumajandustöötlemise ja levitamise/pakendamise teenuste 
erastamine on lõpule jõudnud, kuid nagu ka teistes uutes liikmesriikides, peavad uued 
omanikud rahvusvahelise konkurentsivõime saavutamiseks endiselt kulusid 
vähendama, efektiivsust parandama ja hügieenistandardeid tõstma. Põllumajandusmaa 
madal hind ja talude väiksus on endiselt peamine takistus talunike juurdepääsul 
rahastamisele. Kuigi riik on loonud moodsa pangandussüsteemi, jääb laenamine 
põllumajandusele piiratuks ning finantskriis on seda veel rohkem pidurdanud. 
Institutsionaalne raamistik on Kesk-Euroopa ja Balti riikide piirkondlikus võrdluses 
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hea – see on heal tasemel ladude ehitamise ja kinnisvara registreerimise osas, kuid 
puuduvad õigusaktid laokviitungite kohta. 
 
Tootmine ja teenused 
Turu struktuur: ebaoluline 
Turuinstitutsioonid: ebaoluline 
 
Vaatamata hiljutisele raskelt tabanud kriisile peavad paljud rahvusvahelised 
institutsioonid Eestit endiselt üheks maailma avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks 
majanduseks. Väike- ja suuremahuline erastamine on lõpule jõudnud (erasektor 
moodustab suure osa SKPst). Konkurentsipoliitika jõustamine on piirkondlikus 
võrdluses kõrgel kohal. 1. juulil 2009 jõustunud uue töölepingu seaduse eesmärk on 
muuta töölevõtmine ja töölt vabastamine tööandjate jaoks lihtsamaks ja odavamaks, 
kuid suurendada ka töötushüvitist. Suurema lisandväärtusega ja tehnoloogiamahukate 
toodete kasvu suurendamise vajadus püsib endiselt. Haridus- ja 
innovatsioonipoliitikad peavad sellele eesmärgile pidevalt keskenduma. Kriisi tõttu 
kannatada saanud keskmise suurusega ettevõtted vajavad restruktureerimist. Samuti 
on tööhõives ja oskuste nõuetele mittevastavuses endiselt piirkondlikke erinevusi, mis 
osutab takistustele tööjõu liikumises, millega tuleb tegelda. 1. jaanuaril 2011 võttis 
Eesti kasutusele euro, mis peaks ergutama välisinvesteeringuid ja tooma kohalikku 
tööstusse rohkem konkurentsi. 
 
Kinnisvara 
Turu struktuur: ebaoluline 
Turuinstitutsioonid: ebaoluline 
 
Kinnisvarasektor on viimase kümnendi jooksul oluliselt arenenud, hõlmates uusi 
kinnisvaraliike ja rahastamisvahendeid. Alates 2008. aastast on kinnisvaraturgu 
mõjutanud aga majanduslangus, mistõttu on vähenenud nõudlus ja alanenud 
rendihinnad. Peamine probleem on turu väiksus, mis ei võimalda uutel 
kontseptsioonidel laialt levida (välja arvatud Tallinnas; vaid Tartus on üsna 
dünaamiline äripindade renditurg). Eesti ärikinnisvara turgu peetakse pakkumise osas 
seetõttu suhteliselt küllastunuks ning uute pindade arendamine aeglustub eesolevatel 
aastatel ilmselt veelgi. Kinnisvara arendamist, sealhulgas hüpoteeke puudutav 
õigusraamistik on tugev ja kinnisvaraõigused ja lepingud on hästi jõustatud. 
Kinnisvara jätkusuutlikkust (energiatõhusus, keskkonnamõju) toetav primaarne ja 
sekundaarne õigus on hästi välja arenenud ning ka üldsuse teadlikkus jätkusuutlikkuse 
probleemidest on hea. 
 
Telekommunikatsioon 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: ebaoluline 
 
Eesti telekommunikatsiooniturg on suhteliselt arenenud. Siiski on konkurentsi 
edendamine osutunud keerulisemaks. Turgu valitseva ettevõtte hinnad kohaliku 
võrguga liitumiseks takistavad endiselt konkurentide tegevust tavatelefoni- ja 
lairibainfrastruktuuri kasutamisel/arendamisel ning Elion (turgu valitsev ettevõte, 
mida kontrollib TeliaSonera) domineerib siiani tavatelefoniside turgu. Mobiilsideturul 
on palju pakkujaid ning konkurents on suunatud klientide hoidmisele, andmeside- ja 
kõneteenustele. Interneti kasutamine on suhteliselt suur. Kuigi Elion on lairibaturu 
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peamine tegija, suureneb kaabeltelevisiooni operaatorite Starmani ja STV poolne 
konkurents järk-järgult. 
 
Loodusvarad 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: ebaoluline 
 
Eesti maavararessursid on piiratud. Põlevkivist saadakse umbes 65% Eesti 
kütusevajadusest ning see moodustab ligi 70% toodangust kogu maailmas. 
Tööstustarbijad moodustavad 38% kogu gaasitarbimisest ja on suurim tarbijate 
kategooria. Kuigi gaasiturg on olnud alates 2007. aasta juunist täielikult 
liberaliseeritud, piiravad de facto konkurentsi infrastruktuuripiirangud, sest Eestil on 
piiriülesed ühendused üksnes Venemaa ja Lätiga. Ainuke gaasitarnija on Venemaa. 
AS Eesti Gaas on juhtival positsioonil nii hulgi- kui ka jaemüügis ning on ka ainus 
gaasi importija. Ettevõte on täielikult erastatud (Gazprom (37,02%), E.ON Ruhrgas 
(33,66%), Fortum Oyj (17,72%) ja Itera Latvija (9,85%)) ning gaasijaotus eraldati 
sellest seadusega 2006. aastal, luues eraldi ettevõtte AS EG Võrguteenus, mis täidab 
nii ülekande- kui ka jaotusülesandeid. On ka hulk väikseid gaasimüüjaid, kuid nende 
turuosa on väike. Gaasiturgu reguleerivad maagaasiseadus ja konkurentsiseadus ning 
Eesti Konkurentsiameti energiajärelevalve osakonna ülesanne on hindade 
kehtestamine, litsentsimine, teenuse kvaliteedi jälgimine ja konkurentsi edendamine. 
Gaasihinnad on kulupõhised ja võimaldavad teenida õigustatud kasumimäära. 
 
Säästev energia 
Turu struktuur: keskmine 
Turuinstitutsioonid: keskmine 
 
Olemas on asjakohane säästvat energiat puudutav õiguslik ja institutsionaalne 
raamistik. 2008. aastal võeti vastu riiklik energiatõhususe tegevuskava kuni 2016. 
aastani. Energiahinnad on asjakohased ning julgustavad investeerima 
energiatõhususse, kuid energiatõhusus püsib umbes 75% kõrgemal EL15 tasemest. 
Energiatõhususe ja taastuva energia tugimehhanismid on kooskõlas ELi tavadega, 
kuigi tulemused on endiselt ELi keskmisest maas, osaliselt väga ebatõhusa 
elektritootmise tõttu. Taastuvenergia õigusraamistikku tugevdati 2010. aastal, kui 
taastuvenergia tootjatele kehtestati uued toetussüsteemid: 2010. aastal kaotati 
soodustariifide süsteem. Maismaatuulegeneraatoritele makstakse fikseeritud toetust 
(ei ole seotud turuhinnaga). See süsteem kehtib tuulegeneraatoritele – esimese 600 
GWh eest saab toetust. Seda piirmäära vaadatakse läbi igal aastal 12 aasta jooksul. 
Avamere tuulegeneraatorite jaoks kaaluvad eesti riigiasutused teist toetusskeemi. 
Taastuvenergia tootjad saavad vabalt valida, kellele elektrit müüa – taastuvenergia 
toetus säilib, kui elektrit müüakse äsja loodud energiabörsil või kahepoolsete 
lepingute alusel. 2010. aastal hakkas valitsus muret tundma taastuvenergiatootjate 
ebanormaalselt kõrgete kasumite üle ning vaatab praegu toetusskeeme üle. 
 
Elekter 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: ebaoluline 
 
Eesti elektrisektoris on tehtud turustruktuuri parandamisel edusamme. Pärast 
elektrituruseaduse vastuvõtmist 2003. aastal on riigi omandis oleva ja vertikaalselt 
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integreeritud Eesti Energia jagamine toimunud tootmise, ülekande, jaotuse ja 
varustuse osas. Lisaks toimub järk-järgult ka sektori liberaliseerimine. ELiga liitumise 
ajal anti Eestile luba lükata elektrituru avanemine edasi 2013. aastani. 2007. aastal 
avati 15% elektriturust, 2009. aastal suurenes see osakaal 35%-ni ning täielikult 
avaneb turg 2013. aastal. Erasektori osalemine elektri tootmises ja jaotuses kasvab, 
kuid tõhusat konkurentsi piirab Eesti Energia turgu valitsev seisund ja turu väiksus. 
Institutsioonide kvaliteeti on veelgi parandatud. Energiasektoris on olemas täielikult 
sõltumatu reguleeriv asutus, elektritariifid on kulupõhised ja ristsubsideerimise oht on 
kõrvaldatud. Elektrituruseadus kehtestas 2007. aastal skeemi, mis põhineb 
soodustariifi ja elektri turuhinna fikseeritud hinnalisa vahelisel valikul. 
Taastuvenergia soodustariifide süsteem kaotati 2010. aasta veebruaris. Elektrihinna 
lisatasu kehtib endiselt. See kehtib kaksteist aastat ja kohaldub (i) taastuvatest 
allikatest toodetavale elektrile, välja arvatud biomass, ning (ii) koostootmise meetodil 
biomassist toodetavale elektrile. Juunis 2009 allkirjastasid Balti riigid memorandumi 
Balti energiaturgude ühendamise kava (BEMIP) kohta, mis peaks Balti riikide ja ELi 
elektriturgu veel rohkem integreerima. Taastuvenergia soodustariifide süsteem kaotati 
2010. aastal. 
 
Vesi ja heitvesi 
Turu struktuur: ebaoluline 
Turuinstitutsioonid: väike 
 
Kohalik infrastruktuur on üle antud kohalikele omavalitsustele ja 
kommunaalettevõtted on erastatud. Suuremates omavalitsustes on nii vee- kui ka 
kaugkütteettevõtted pigem hästitoimivad ja majanduslikult tugevad. Levinud on 
mitteregress-kommertslaenud. Väljaspool suuri linnu on ikka veel puudulikke vee- ja 
kanalisatsioonisüsteeme, mis ei vasta nüüdisstandarditele. Osa olulisi 
keskkonnaprobleeme, näiteks seoses Venemaa piiril olevate järvedega, on siiski 
lahendatud. Eesti on edukalt erastanud olulise osa oma veevarustus- ja 
puhastussüsteemidest. Tariifid võimaldavad katta kulutusi ning munitsipaal-
kommunaalettevõtted tegutsevad tavaliselt heade lepingutingimuste toel. Kohalikud 
omavalitsused kehtestavad hindu lähtuvalt lepingutingimustest ja valemipõhistest 
tariifimetoodikatest. Siiski on hiljuti toimunud ka poliitilist sekkumist ning veehindu 
kiidab nüüd heaks konkurentsiamet, kelle teadmised sektorist on piiratud. 
 
Muude üleminekuprobleemide hulka kuuluvad ristsubsideerimise täielik kaotamine 
tarbijarühmade vahel ning kehtivatele keskkonnastandarditele vastava asjakohase vee- 
ja kanalisatsioonisüsteemi tagamine kogu riigis. 
 
Ühistransport 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: väike 
 
Kohalik taristu on üle antud kohalikele omavalitsustele ning ühistranspordiettevõtted 
on erastatud. Eesti on edukalt rakendanud erasektori olulise kaasamise ühistransporti, 
korraldades linnabussiliinide teenindamiseks eraettevõtetele hankekonkursse. 
Ühistranspordiettevõtete tulu piletimüügist on väidetavalt suhteliselt madal, kuid 
tegevus- ja finantstulemused on valdkonnas üldiselt head. Transpordioperaatorite ja 
kohalike omavalituste vahelised lepingutingimused on üldiselt head. Muude 
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probleemide hulka kuuluvad erasektori suurenev osalemine transporditeenuste 
pakkumisel ja parkimise infrastruktuuri arendamisel. 
 
Teed 
Turu struktuur: keskmine 
Turuinstitutsioonid: keskmine 
 
Maanteeseadus ja teeseadus hakkasid kehtima vastavalt 1991. ja 1999. aastal. 
Maanteeamet on osaliselt sõltumatu. Amet on koostanud läbipaistvad 
hankeprotseduurid ja töövõtjatega sõlmitavad soorituspõhised lepingud. Teede 
hooldus oli osaliselt loovutatud, kuid erastamisprotsess on lõpetamata. 
Teekasutustasud on piisavalt suured, et katta hooldus-/remondikulud (nt 75% 
kütuseaktsiisist on ette nähtud riigiteede investeeringuteks/hoolduseks). Teedesektoris 
ei ole olnud avaliku ja erasektori partnerlusprojekte. 
Üleminekuprobleeme on veel järgmistes valdkondades: (i) teehooldusettevõtete 
erastamise lõpuleviimine; (ii) kõigi hoolduslepingute edasine parandamine ja 
soorituspõhiste lepingute kasutuselevõtt kõigi hoolduslepingute osas; ning (iii) 
avaliku ja erasektori partnerluste arendamine kooskõlas parima rahvusvahelise tavaga. 
 
Raudteed 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: ebaoluline 
 
Raudtee opereerimine ja poliitika kujundamine on eraldatud. Kauba- ja 
reisijaveoettevõtted erastati vertikaalselt integreeritud üksustena (st koos 
infrastruktuuriga) 2001. aastal. Kaubavedude ettevõte taasriigistati, kui riik ostis 2007. 
aastal tagasi 66% ettevõtte Baltic Rail Services aktsiatest. Loodi sõltumatu reguleeriv 
asutus ning juurdepääs infrastruktuurile tagati mittediskrimineerival alusel. Raudtee 
tööviljakus on üleminekupiirkonna üks suurimaid. Üleminekuprobleemid on 
sihtriikide hulgas ühed väiksemad ning seotud vaid raudteeteenuste taaserastamisega 
(või muu erasektori osalemise viisidega). Kaubaveod ja infrastruktuuri võiks täielikult 
eraldada. 
 
Pangandus 
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: väike 
 
Pangandussektor on hästi arenenud, täielikult erastatud ning selles kehtib ELi 
õigusraamistik. Varade maht SKPst moodustab 135%. Valdav osa pankadest (15 
kokku 18-st) kuuluvad välisettevõtetele ja nende varad moodustasid 2010. aastal 98% 
kogu varade hulgast. Sektor on äärmiselt kontsentreeritud ning 92% 
pangandussüsteemi varadest kontrollivad viis suurimat tegijat. Viimastel aastatel 
toimus suur laenukasv, mida toetasid madalad valuutaintressid ja sektoris valitsev 
tugev konkurents. Laenukasv hakkas aeglustuma 2007. aasta alguses ning on olnud 
alates 2009. aasta keskpaigast võrreldes eelmise perioodi näitajatega negatiivne. 
Krediidikasvu vähenemine on kasvanud. Erasektorile antud kodumaiste laenude maht 
oli 2010. aastal 95% SKPst, olles sellega Kesk-Euroopa ja Balti riikide regiooni 
suurim. 2010. aasta lõpus anti 89% laenudest välisvaluutas, välisvaluutahoiuste 
osakaal oli samal ajal 49% (enamasti eurodes); pärast riigi liitumist ühisvaluutaga on 
laenajate vahetuskursirisk siiski väike. 2011. aastal oli laenude ja hoiuste suhe 
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peaaegu 130%. Sektori kriisijärgset stabiilsust parandas piirkondliku finantsstabiilsuse 
leppe allkirjastamine Põhjamaadega (augustis 2010). Lepingus nähti ette piiriülene 
kriisijuhtimine ja -lahendamine, eesmärgiga tulla kriisiolukordades tõhusamalt toime, 
ning Põhjamaade ja Balti riikide piiriülese stabiilsusrühma loomine. 
 
Mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted 
Turu struktuur: keskmine 
Turuinstitutsioonid: väike 
 
MVKE-sektor on majanduse selgroog, moodustades 79% kogu tööturust ja andes 76% 
kogu majanduse lisandväärtusest. Kommertspangad ja liisinguettevõtted suurendasid 
kriisieelsel perioodil MKVEdele laenude andmist. MKVE-sektorile antud 
pangalaenude maht moodustas hinnanguliselt ligi 35% kogu 2010. aastal erasektorile 
antud kodumaistest laenudest. Mõningased krediidipiirangud on siiski jäänud. Hästi 
toimivad ja laiaulatuslikud krediidiinfoteenused parandaksid ettevõtete võimalusi 
saada väikelaenu, hajutades finantsasutuste võetavaid riske. Peale selle oleks 
MVKEdel kasu koolitustest ja nõustamisest, mis parandaks nende suutlikkust saada 
fondi- ja laenuvahendeid. Idufirmadel, väga väikese kapitalivajadusega ettevõtetel, 
uuenduslikel ja suure kasvuga ettevõtetel on raskusi vajalike vahendite saamisel 
kapitaliturgudelt, et teha tootlikkust parandavaid investeeringuid. Kriisiga seotud 
suurem riskikartus on mõjutanud negatiivselt MVKEdele pangalaenude andmist. 
Vastusena pangalaenude vähenemisele suurenesid 2009. aastal idufirmadele ja 
eksportööridele antud riigilaenud ja laenugarantiide skeemid. 
 
Kindlustus ja muud finantsteenused  
Turu struktuur: väike 
Turuinstitutsioonid: väike 
 
Kindlustust puudutavad õigusaktid ja regulatsioonid vastavad suures osas 
rahvusvahelistele standarditele (IAIS). Järelevalve on koondunud ühte asutusse, mis 
on suure võimekuse ja sõltumatusega. Kindlustustoodete turul on mõõdukalt 
kasutajaid, preemia suhe SKPsse on ligi 2,3%, näidates kerget vähenemist alates 
2007. aastast, kui näitaja oli 2,4%. Samuti on sektoris puudu oskustest. Sarnaselt 
pangandussektorile iseloomustab kindlustussektorit kõrge kontsentratsioon, kus turul 
domineerivad kolm Skandinaavia kontserni. Mitteelukindlustussegmendis valitseb If 
P&C Kustlus (osa Soome kindlustusettevõttest Sampo) mille turuoa on 4%. 
Mitteelukindlustustooteid on turul saadaval piisaval määral, kuid elukindlustustoodete 
kättesaadavus on ebapiisav. Pensionisektori osas on vabatahtliku 
lisapensionikindlustuse fondid ja investeerimisfondid kiirelt kasvanud. Sektori 
arengut on siiski mõjutanud II samba maksete peatamine 2009. aastal seoses valitsuse 
püüetega vähendada kriisijärgset eelarvedefitsiiti. Eesti riigilt oodatakse teise samba 
maksete täielikku taastamist 2012. aastal. Pensionivarad moodustavad SKPst 
tagasihoidlikud 6,29%. Liisingusektoris on Eestil EBRD-piirkonnas teistest oluliselt 
kõrgem kasutusmäär, mis moodustab SKPst 15,4%. Sarnaselt kindlustusturuga on see 
segment väga kontsentreeritud ning kolm suurimat turuosalist jagavad tervelt 80% 
turust. Hüpoteegi kasutamine on heal tasemel, moodustades ligi 43% SKPst. 
 
Erakapital 
Turu struktuur: keskmine 
Turuinstitutsioonid: keskmine 
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Eesti kommertserakapitalisektor on vähearenenud. Teada on vähem kui viis 
riigispetsiifilise fondi haldurit ja umbes kümme piirkondliku fondi haldurit, kelle 
tegevusalasse Eesti kuulub, peamiselt oma kuuluvuse tõttu Kesk-Euroopa piirkonda ja 
olemata ühegi piirkondliku fondi konkreetne sihtriik. Aktiivne kapital ja 
investeeringuteks kasutatav kapital moodustab hinnanguliselt vastavalt 0,7 ja 0,3% 
SKP-st. Eesti erakapitalisektoris on vaid kaks investeerimisstrateegiat, seejuures pea 
kõik netopaigutused keskenduvad kasvu- ja riskikapitalifondidele. Väikekapitali-, 
väljaostu-, vahefinantseerimis-, infrastruktuuri- ja ümberkujundusfondid on kas 
tähtsusetud või pole neid üldse. Kohalike investorite osalemine on piiratud väikese 
arvu era- ja institutsionaalsete investoritega. Eesti põhimõtted vastavad OECD 
koostatud äriühingu üldjuhtimise põhimõtetele, kuid parandada tuleb avalikustamise 
ja osanikega seotud küsimusi. 
 
Kapitaliturud 
Turu struktuur: keskmine 
Turuinstitutsioonid: väike 
 
Pärast ELi acquis communautaire'i omaksvõtmist vastavad väärtpaberituru õigusaktid 
kõrgetele rahvusvahelistele standarditele. Avaliku väärtpaberituru kapitaliseerumine 
oli 2010. aasta lõpus 11,3% SKPst. Nasdaq OMXi Tallinna segmendis on noteeritud 
vaid 15 ettevõtet. Seoses Eesti valitsuse väikese laenukoormaga on kohalik 
riigivõlakirjade turg pea olematu. Ühisvaluutaga liitumisel 2011. aastal sai Eestist 
euroala raha- ja forvarditeturu liige, mis on kapitaliturge parandanud ja vähendanud 
turustruktuuri lünki. 
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LISA 3 – ÕIGUSSÜSTEEMI ÜLEMINEK 
 
Eestil on võrreldes teiste panga sihtriikide hulka kuuluvate üleminekuriikidega 
arenenud äriseadustik. Parandused on siiski soovitavad mitmes spetsiifilises 
küsimuses, näiteks vallasvara eest tagatise võtmise kord. Allpool on ülevaade valitud 
õigusvaldkondadest, mis on panga investeerimisstrateegia jaoks tulevasel perioodil 
kõige olulisemad ja mille kindlaks tegemisel on lähtutud õigussüsteemide ülemineku 
ja teadmistepõhise juhtimise meeskonna läbiviidud hinnangutest. 
 
Infrastruktuur ja energia  
 
Eestis puudub ühtne õigusakt, mis käsitleks konkreetselt kontsessioone ning avaliku 
ja erasektori partnerlusi. Vastavad reeglid on peamiselt kirjas riigihangete seaduses. 
Seadusesse tehti 2011. aastal märkimisväärseid muudatusi, näiteks lisati avaliku ja 
erasektori partnerluse määratlus ja sätted avaliku ja erasektori partnerluse lepingust 
tulenevate õiguste ja kohustuste kolmandatele osapooltele ülemineku kohta. Väga 
positiivne on ka asjaolu, et sõlmitud ja ellu on viidud hulk avaliku ja erasektori 
partnerlusi. See näitab, et avaliku ja erasektori partnerlused on praeguses 
õigusraamistikus teostatavad, kuid seaduses oleks tagatiste ja riigiabi pakkumise 
kohta vaja selgemaid sätteid. Samuti tuleb tugevdada institutsioone, näiteks oleks 
tervitatav avaliku ja erasektori partnerluste üksuse loomine. EBRD viimatise avaliku 
ja erasektori partnerluse raamistikku puudutava hinnangu kohaselt vastas Eesti selles 
valdkonnas kehtivatele rahvusvahelistele standarditele. 
 
Eestis on käimas vastava ELi energiatõhususe õigustiku ülevõtmine, sealhulgas ka 
direktiiv 2010/31/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta. Valitsus teeb praegusesse 
õigusraamistikku eeldatavalt muudatusi, kui parlament kõnealuse seaduse eelnõu 
heaks kiidab. Investorite hulgas on kartus, et valitsus võib teha tagasiulatuvaid 
muudatusi teatud liiki taastuvenergia eest makstud preemiatele, mis võib sektorit 
negatiivselt mõjutada. Oluline on, et rahvusvaheline üldsus jätkaks selles osas Eesti 
õigus- ja regulatiivarengute hoolikat jälgimist. 
 
Valitsus peab tagama selle, et kõik õigusalased muudatused olemasolevasse 
taastuvenergia regulatiivraamistikku jõustuvad alles pärast avatud ja läbipaistvat 
konsulteerimist sidusrühmadega. Valitsus peab tagama energiasektori õigusraamistiku 
kindluse ja ennustatavuse, sealhulgas seoses kavandatavate muudatustega 
taastuvenergiapreemiates ning ajaraamistik tuuleenergia 600 GWh määra saavutamise 
osas. 
 
Energiatõhusust edendatakse pea igas valdkonnas, kuid tööstuses (eriti 
elektritootmises), transpordis ja hoonetes (nii avalikus kui ka erasektoris) on vaja 
täiendavat poliitikat ja õigusalaseid jõupingutusi. 
 
Tööstus, kaubandus ja põllumajandus 
 
Võttes arvesse panga strateegiat investeerida VKEsid toetavatesse fondidesse, on hulk 
õigusvaldkondi eriti olulised. 
 
Tagatud tehingud 
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Tagatud tehingute kord tuleneb peamiselt 1993. aasta asjaõigusseadusest ja 1996. 
aasta kommertspandiseadusest. Need seadused loovad selge süsteemi 
kinnisvaratagatiste (hüpoteek) kohta, kuid vallasvara eest võetava tagatise (pant) kord 
on üsna keeruline ja kohati aegunud. 
 
Hüpoteek seatakse kinnistusraamatus, notariaalselt tõestatud hüpoteegi seadmise 
lepingu registreerimisel või notariaalselt tõestatud avalduse alusel, mis väljendab 
omaniku tahet luua hüpoteek. Hüpoteegiga saab tagada mis tahes võlga (olemasolev, 
tingimuslik või tulevane) registreeritud summa ulatuses. Kinnistusraamatut peetakse 
justiitsministeeriumi kohalike kohtute järelevalve all. Hüpoteegiõigusel on 
registreerimisel prioriteet. Andmebaas on tsentraliseeritud ja täielikult elektrooniline, 
veebiotsinguid saab kinnistusraamatus teha kinnistu numbri või aadressi järgi. 
Kinnistusraamat ei ole aga veel lõplikult valmis, sest maaomandireform (millega 
jäetakse registreerimata maale ehitatud hooned hüpoteegisüsteemist välja) ei ole 
Eestis veel lõpule jõudnud. 
 
Tagatise võtmine vallasvara ja õiguste eest on pigem keeruline, sest sõltuvalt vara 
liigist ja osalevatest osapooltest kehtivad eri reeglid. Pandiõiguse loomiseks vastavalt 
asjaõigusseadusele on vajalik tagatisvara valduse üleandmine. Selline süsteem ei 
rahulda nüüdisaegse kaubanduse vajadustele ning piirab tagatiseks oleva vallasvara 
kasutamist. Asjaõigusseaduse kohaselt saab kommertspandi seada ja registreerida 
vallasasjadele, mille omand on juba konkreetses registris registreeritud (nt sõiduk, 
õhusõiduk, veesõiduk, intellektuaalomandi õigus jne). 
 
Positiivse aspektina võimaldab kommertspandiseadus kommertsettevõtetel seada 
valduse üleandmiseta kommertspante, mis koormavad kogu ettevõtet. Selline pant 
tuleb registreerida kommertspandiregistris. Võlgnik saab pandi kasutamist jätkata 
ning käsutada vara tavapärase äritava raames. Süsteem on siiski üsna range, sest ei 
võimalda pooltel määratleda tagatist vastavalt oma soovile (näiteks ei saa seada panti 
vaid osale varast) ning seda saavad kasutada vaid äriregistris registreeritud ettevõtted. 
 
Nagu eespool olevast nähtub, võivad vallasvaratagatistele kehtestatud piirangud ning 
olematu või ebapiisav registreerimissüsteem mõjutada negatiivselt krediidi 
kättesaadavust Eestis. See kehtib eelkõige VKEde kohta, kellel on tavaliselt piiratud 
ressursid tagatise andmisel. Valduse üleandmiseta pantide seadmise ja registreerimise 
nüüdisaegse süsteemi kasutuselevõtt aitaks pangal VKEde sektorit toetada. 
 
Maksevõimetus 
 
Maksevõimetust reguleerib 2003. aasta pankrotiseadus, mis näeb ette (i) 
likvideerimismenetluse või alternatiivina maksevõimetute võlgnike 
ümberkujundamise menetluse, ja 2008. aasta saneerimisseadus, mis kohaldub 
finantsraskustes võlgnikele, kes muutuvad tulevikus tõenäoliselt maksevõimetuks. 
 
EBRD poolt 2009. aasta lõpus koostatud maksevõimetuse valdkonna hinnangus 
(edaspidi hinnang) jõutakse järeldusele, et Eesti pankrotiseadus on väga hea 
kvaliteediga menetluste algatamise ja kreeditoridega suhtlemise osas ning asjakohane 
äriühingu varade osas. Hinnangus märgiti, et seadustes on saneerimismenetluse osas 
parandamisruumi, eelkõige selles osas, mis puudutab võlausaldajatele avaldatavat 
teavet, võimet teha kava sõltumatu analüüs, ja nõuete puudumist selle kohta, et kava 
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kohaselt tuleb võlausaldajatele tagastada summa, mis on vähemalt võrdne sellega, 
mida nad saaksid likvideerimise korral. Hinnangus märgitakse lisaks, et Eestis 
puuduvad piirangud seotud poolte hääletamise kohta saneerimiskava üle. 
 
Pankrotiseaduse positiivsete aspektide hulgas on asjakohased sätted, mis määratlevad 
maksevõimetust käivitavad finantstingimused, ning tõendid, mida on vaja selliste 
tingimuste loomiseks, samuti menetlusprotsessi ja avalduste määramise ning 
pankrotihaldurilt nõutava kvalifikatsiooni sätted. Lisaks sisaldab pankrotiseadus eriti 
üksikasjalikke sätteid pankrotieelsete tegevuste ärahoidmiseks. 
 
EBRD poolt varem puudusena esile tõstetud pankrotivälise rehabiliteerimisprotsessi 
(saneerimine) puudulikkust on nüüd parandatud saneerimisseaduse vastuvõtmisega. 
Saneerimise eesmärk saneerimisseaduse tähenduses on ületada majandusraskusi, 
taastada likviidsus, parandada tasuvust ja tagada säästev majandamine. 
Saneerimisseaduse positiivsete aspektide hulgas on jõustamismenetluse peatumine 
võlgniku varade suhtes ning trahvide ja muude makseviiviste peatamine, mis kõik 
annavad võlgnikule hingamisruumi saneerimiskava koostamiseks. Menetluse ajal 
jälgib võlgniku majandustegevust saneerimisnõustaja, vähendades nii menetluse 
kuritarvitamise riski võlgniku poolt. Saneerimisseaduse ebapiisavad sätted varade 
müügi kohta (pankroti osas on neid kirjeldatud pankrotiseaduses) annavad võlgnikule 
paindlikkuse saneerimine ellu viia. Saneerimisseadus on suur samm edasi, parandades 
elujõuliste ettevõtete ellujäämisvõimalust ning vähendab samal ajal ka ettevõtete 
likvideerimisi. 
 
Maksevõimetuse alase õiguse negatiivne aspekt on see, et Eesti seadused ei nõua 
kolmandatelt osapooltelt, kelle valduses on võlgniku vara, nende varade üleandmist 
või pädevale ametiisikule kättesaadavaks muutmist; see on vastuolus seaduses 
nõutava teabe avaldamise kohustusega kolmandate osapoolte poolt.  
 
Äriühingu üldjuhtimine 
 
Äriseadustik (jõustunud 2005. aastal, hiljem muudetud) on peamine õigusakt, mis 
reguleerib ettevõtetega seotud küsimusi ja juhtimist. Eesti õigusraamistikku on 
viimastel aastatel korduvalt muudetud eesmärgiga ühtlustada riigisisene õigus acquis 
communautaire'iga. Äriühingute üldjuhtimise raamistik tundub nüüd olevat tervikuna 
korras. Börsil noteeritud ettevõtete turg on väike (2012. aastal 15 ettevõtet) ning 
turumehhanismid mängivad äriühingu juhtimise hea tava osas piiratud rolli. 
 
Õigusvõimekus  
 
Eesti kohtusüsteemi peetakse hästitoimivaks ja äriküsimusi tõhusalt lahendavaks. 
Hiljutised reformid on keskendunud kohtute tugevdamisele ja haldamisele. Kohtute 
arvu vähendati, ühendades olemasolevate kohtute territoriaalseid jurisdiktsioone. 
Muudatuste eesmärk oli parandada kohtute haldamist, sest suuremad kohtud 
võimaldavad töökoormust kohtunike vahel ühtlasemalt jaotada ning vähendada 
kohtumenetlustele kuluvat aega. Väiksem kohtute arv on asjakohane ka Eesti väikese 
rahvaarvu taustal. Lisaks on uue tsiviilmenetluse seadustiku ja kohtuotsuste täitmise 
korra vastuvõtmine kiirendanud menetlusi ja vähendanud protseduuriõigusega seotud 
vaidluste arvu. Kohtusüsteem on kasutusele võtnud moodsa tehnoloogia. Uued 
õigusaktid näevad huvitava võimalusena ette esitada hagisid elektrooniliselt. 
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LISA 4 – VALITUD MAJANDUSNÄITAJAD 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

   -{}-     

Tulud ja kulud (Muutus protsentides inflatsioonikordistiga) 

SKP 10,1 7,5 -3,7 -14,3 2,3 7,6 2,4 
   Eratarbimine 13,5 8,8 -6,1 -15,6 -1,7 4,2 - 
   Valitsuse kulutused 5,0 6,6 5,0 -1,6 -1,1 1,6 - 
   Kogu põhikapital 23,0 9,3 -15,1 -37,9 -9,1 26,8 - 
   Kaupade ja teenuste eksport 6,1 3,7 0,6 -18,6 22,5 24,9 - 
   Kaupade ja teenuste import 13,9 6,3 -6,3 -32,4 20,6 27,0 - 
Tööstustoodang 10,2 6,4 -4,5 -23,4 22,8 17,6 - 
Põllumajandustoodang -3,8 12,4 -10,5 -13,3 15,8 20,1 - 

Tööhõive (Muutus protsentides) 

Tööjõud (aasta keskmine) 0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 - 
Tööhõive (aasta keskmine) 6,4 1,4 0,2 -9,2 -4,2 6,7 - 
 (Protsentides tööjõust) 
Töötus (aasta keskmine) 5,9 4,7 5,6 13,9 16,9 12,4 - 

Hinnad ja palgad (Muutus protsentides) 

Tootjahinnaindeks (aasta keskmine) 4,4 6,6 10,4 0,2 2,7 5,1 3.0 
Tarbijahinnaindeks (aasta lõpp) 5,1 9,6 7,0 -1,7 5,7 4,0 - 
Tootjahinnaindeks (aasta keskmine) 4,5 8,3 7,2 -0,5 3,3 4,5 - 
Tootjahinnaindeks (aasta lõpp) 5,9 8,7 5,2 -1,8 5,4 3,0 - 
Keskmine brutotulu kuus majanduses (aasta keskmine) 21,4 23,5 9,5 -13,0 -5,0 7,9 - 

Valitsussektor (Protsent SKPst) 

Üldine riigibilanss 2,5 2,4 -2,9 -2,0 0,2 1,0 -2,5 
Valitsuse võlg 33,6 34,0 39,5 45,2 40,6 38,2 - 
Üldine valitsusvõlg 4,4 3,7 4,5 7,2 6,7 6,0 - 

Rahandussektor (Muutus protsentides) 

Rahapakkumine (M2, aasta lõpp) 27,6 14,1 6,2 0,7 2,1 - - 
Majapidamiste krediit (aasta lõpp)  61,1 32,4 8,4 -3,8 -4,9 -5,4 - 
 (Protsent SKPst) 
Rahapakkumine (M2, aasta lõpp) 50,3 47,8 50,1 59,4 58,7 - - 

Intressimäärad  (Aastane kokkuleppeline protsendimäär) 

Hoiuste intressimäär (kõik tähtajad) 2,9 3,9 4,7 1,6 1,5 1,9 - 
Laenude intressimäär (kõik tähtajad) 5,3 6,4 8,0 6,2 9,6 4,6 - 

Välissektor   

 (Mln eurot) 
Jooksevkonto -2053,0 -2563,0 -1577,0 513,0 513,0 459,0 - 
Kaubandusbilanss -2992,0 -3406,0 -2426,0 -783,0 -508,0 -610,0 - 
   Eksport 7719,0 8034,0 8470,0 6487,0 8745,0 12022,0 - 
   Import 10711,0 11439,0 10896,0 7270,0 9252,0 12632,0 - 
Otsesed välisinvesteeringud, neto 1432,0 1986,0 1181,0 1323,0 1162,0 163,0 - 
Välisvõlg 12945,0 17406,0 19025,0 17205,0 16402,0 15504,0 - 

Memorandumi osad (Ühikud märgitud sulgudes) 

Rahvaarv (aasta lõpp, miljonites) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 - 
Nominaalne SKP (eurodes, mln) 13391,0 16069,0 16304,0 13840,0 14305,0 15973,0 - 
Nominaalne SKP inimese kohta (eurodes) 10000,0 12000,0 12200,0 10300,0 10700,0 11900,0 - 
Tööstuse osa lisandväärtuse loomisel (protsentides) 21,0 20,3 20,2 19,5 23,0 - - 
Põllumajanduse osa lisandväärtuse loomisel (protsentides) 3,2 3,1 2,7 2,6 3,5 - - 
Jooksevkonto/SKP (protsentides) -15,4 -17,2 -9,1 3,4 2,9 2,1 - 
Välisvõlg/SKP (protsentides) 101,3 118,0 117,1 125,0 115,8 98,5 - 
Välisvõlg / kaupade ja teenuste eksport (protsentides) 167,7 216,7 224,6 265,2 187,6 129,0 - 
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LISA 5 – SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS 
 
Sooline ebavõrdsus ja inimareng  
 
Vastavalt ÜRO Arenguprogrammi inimarenguindeksile (HDI) kuulub Eesti riikide 
hulka, kus on väga kõrge inimarengu indeks. Eesti on 187 riigi hulgas 34. kohal, mis on 
üle Euroopa ja Kesk-Aasia keskmise. HDI koosneb kolmest mõõtmest: tervis, haridus 
ja elustandard. Eesti positsioon on veidi parem ÜRO Arenguprogrammi soolise 
võrdõiguslikkuse indeksi (GII) osas, kus riik on kogu maailma võrdluses 30. kohal. GII 
on kombineeritud mõõt, mis hõlmab edu mittesaavutamist riigis soolise ebavõrdsuse 
tõttu ning koosneb kolmest mõõtmest: reproduktiivtervis, sõnaõigus ja tööturul 
osalemine. 
 
Tööjõuturul osalemine ja sooline palgalõhe 
 
Tööturul osalemise poolest on Eesti naised meestest maas, kuigi mitte väga oluliselt 
(tööhõive määra erinevus on olnud viimasel kümnendil 1 ja 8% vahel). Eurostati 
andmetel oli 15–64-aastaste töötavate naiste osakaal 2011. aastal 62,8%, meeste sama 
näitaja oli 67,7%. Osaajaga töötavate töötajate hulgas on naiste osakaal 75%, meestel 
25%. Kuigi osaajaga töö kättesaadavus võib olla heast tasakaalust töö ja pereelu vahel, 
väärib märkimist, et võrreldes täisajaga töötajatega on enamik osaajaga töötajaid 
madala staatusega, väikese palgaga ning neil ei ole samu tööalaseid soodustusi, näiteks 
õigust koolitusele. 
 
Kuigi meeste ja naiste tööturul osalemise erinevus ei ole suur, on Eestis ELi riikide 
suurim sooline palgalõhe. 2009. aastal oli see 30,3%. ELi keskmine näitaja naiste ja 
meeste brutotunniapalga võrdluses on 17,6%. 
 

Näitaja Naine Mees Aasta 

Üldine tööhõivemäär 62,8% 67,7% 2011

Osaajaga töötavate töötajate
määr

75% 25%% 2011

Täisajaga töötavate töötajate
määr

48% 52% 2011

Sooline palgalõhe 30,3% 2009

Allikas: Eurostat 2009, 2011 
 
Sooline erinevus omandatavas hariduses määrab tihtipeale tulemuslikkuse tööturul. 
UNESCO statistika kohaselt õppis 2009. aastal 89% naistest kolmanda astme hariduses 
tervishoiu- ja heaoluerialadel ning vaid 25% sellistel erialadel, nagu inseneriteadused, 
tootmine ja ehitus. Sooline eraldatus hariduses teisendub tööalaseks eraldatuseks 
tööturul, nagu on näha ka allolevast tabelist. Soolise palgalõhe erinevus ei pruugi 
seetõttu olla seotud vaid asjaoluga, et naistele makstakse sama töö eest vähem palka, 
vaid suurel määral ka asjaoluga, et ebaproportsionaalselt suur arv naisi on tegev 
majanduse vähemtasustatud sektorites. 
 

Eesti: üldine tööhõive majandustegevuste kaupa Mees Naine 

Ehitus 91% 9% 
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Kaevandamine ja mäetööstus 88% 12% 
Elektri-, gaasi- ja veevarustus 78% 22% 
Põllumajandus, jahindus ja metsandus 69% 31% 
Transport, laondus ja side 68% 32% 
Tootmine 54% 46% 
Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 52% 48% 
Finantsvahendus 31% 69% 
Hotellid ja restoranid 21% 79% 
Haridus 20% 80% 
Tervishoid ja sotsiaaltöö 9% 91% 

Allikas: Laborsta, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, 2008 
 
Vastavalt Economist Intelligence Uniti 2012. aasta naiste majandusvõimaluste 
indeksile, mis järjestab 128 riiki nende suutlikkuse järgi toetada naiste majanduslikku 
edu, oli Eesti maailma lõikes 29. kohal ja EBRD piirkonnas 7. kohal. Naiste tööjõuturul 
osalemise ulatus ja vorm on seotud paljude institutsionaalsete tugimehhanismidega, 
näiteks lapsehooldusteenuse pakkumine, vanemapuhkuse poliitika ja paindliku tööaja 
korraldus. Eesti saavutused on sama head muuhulgas tööjõupoliitika ja -praktika selles 
osas, mis puudutab lapsehooldus- ja vanemapuhkust, lapsehooldusteenuste 
kättesaadavust, taskukohasust ja kvaliteeti ning õiguslikke piiranguid töö liikide osas. 
 

Näitaja Naine ECA8 
 

Aasta  

Ettevõtete osakaal, mille omanike hulgas on naised 36,3% 36,6% 2009 
Ettevõtete osakaal, mille tippjuht on naine 25,8% 19% 2009 
Täistööajaga töötavate naiste osakaal 44,2% 38,4% 2009 

Allikas: Ärikeskkonna- ja ettevõtlussaavutuste uuringud (BEEPS) 2009 
 
Ettevõtlus, finantseerimise kättesaadavus 
 
Vastavalt 2009. aasta ärikeskkonna- ja ettevõtlussaavutuste uuringule (BEEPS) oli 273 
uuritud ettevõttest 36,3% omanike hulgas naisi; naised moodustasid 44,2% täisajaga 
töötajatest ning 25,8% ettevõtete tippjuhtkonnas oli naine. 37,8% BEEPSi uuringus 
osalenud ettevõtete puhul, kes olid 2008. aastal Eestis laenu taotlenud ja kelle omanike 
hulgas oli naisi, lükati laenutaotlus tagasi 13,3%-l. Võrdlusena lükati laen 55,5% 
ettevõtte osas, mille omanike hulgas ei olnud naisi, laenutaotlus tagasi vaid 10,6%-l. 

                                                 
8 ECA – Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia  


