
JÄTKUSUUTLIK JA EFEKTIIVNE 
MAJANDUS

Eesti 2050



ROHEMAJANDUSE MÕISTEID

• Rohemajandus on arenguvisioon, mille 
eesmärkideks on täita inimkonna vajadusi (toidu, 
transpordi, energia jne järele) jätkusuutlikul ja 
tasakaalustatud viisil.

• Rohemajandus on madala süsiniku sisaldusega, 
ressursitõhus ja sotsiaalselt kaasav 
majandus(UNEP määratlus). 

• Kaasav rohemajandus põhineb jagamisel, 
ringlusel, koostööl, solidaarsusel, paindlikkusel, 
võimalustel ja vastastikusel sõltuvusel



KASUTATUD MATERJALID:

• SITRA materjalid, sh Megatrendid 2016 
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf

• Eesti rahvastikuprognoosi stsenaariumid 
https://statistikaamet.wordpress.com/2015/10/06/eesti-
rahvastikuprognoos-2040-neli-positiivset-stsenaariumi/

• Euroopa Keskkonnaagentuur ressursitõhususest 
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-comparison/resource-
efficiency

• Global Competitiveness Index http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/

• Global Innovation Index 2015: 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-
v5.pdf

• Energy Sustainability Index 2014: https://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2014/11/20141105-Index-report.pdf

• ENMAK 2030 hoonefondi stsenaariumid 
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK_2030._Hoonefondi
_stsenaariumid

https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf
https://statistikaamet.wordpress.com/2015/10/06/eesti-rahvastikuprognoos-2040-neli-positiivset-stsenaariumi/
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-comparison/resource-efficiency
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2014/11/20141105-Index-report.pdf
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=ENMAK_2030._Hoonefondi_stsenaariumid


KASUTATUD MATERJALID(2)
●Nordic Total Primary Energy Supply 2014 www.nordicenergy.com

●Eesti Statistika andmebaasi andmeleht KE36, RV045 www.stat.ee

●Keskkonnaagentuuri 2014. aasta põhjaveevaru bilanss 
http://www.envir.ee/sites/default/files/pohjaveebilansi_aruanne_2014.pdf

●Global Europe 2050 https://ec.europa.eu/research/social-
sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-report_en.pdf

●Climate Change Performance Index 2016 lk 28 
https://germanwatch.org/en/download/13626.pdf

●Vabariigi valitsuse tegevuskava  https://valitsus.ee/et/valitsuse-tegevusprogramm

●Konkurentsivõime kava „Eesti 2020”

●Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika

●„Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” EL tööstuspoliitika 
Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-report_en.pdf


MIDA ARUTAME?

Seire on põhimõtteliselt mingi protsessi monitoorimine, 
tulemuste analüüsimine protsessi eesmärkide saavutamiseks, 
ettepanekute tegemine protsesside muutmiseks või eesmärkide 
muutmiseks

● Seire korraldamiseks on oluline eesmärkide ja 
stsenaariumide tervikpildi loomine, kuhu on integreeritud 
kõik arengukavad ja strateegiad

● Kes püstitab tasakaalustatud eesmärgid ja töötab välja 
arengustsenaariumid?
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EESTI 2015

• Global Innovation Index 2015: Eesti 23. koht (141 riiki), sh ISO 
140001 1. koht

• Global Competitiveness Index 2015-2016: Eesti 30. koht (140 riiki)
• Energy Sustainability Index 2014: Eesti 75. koht (129 riiki) 
• Kliimamuutusse panustamisel viimane koht Euroopa 28 riigi seas
• Materjali ressursikasutuse suurus (DMC) 2012: 28,7 t/a/in, 2. koht 

(31 Eurooa riiki)
• Ressursi tootlikkus (GDP/DMC) 2012: 0,34 EUR/t, 27. koht (30 

Euroopa riiki)
• Perioodil 2010-2015 toetusi keskmiselt 1 miljard/aastas
• Rahvastiku keskmine oodatav eluiga 70 aastat
• Rändesaldo negatiivne 2014.a.   -733 inimest
• Rahvaarv väheneb 2015.a.  1512 inimest
• Töötus 2015.a. 16-pensinieani   6,4%



EESTI METSAMAA JA HARITAVA MAA RESSURSS 
ABSOLUUTSES SKAALAS 

Eesti metsamaa pindala ja haritava maa pindala moodustab:

• Balti- ja Skandinaaviamaade ressursist 3,5%

• EU riikide ressursist 1 %

• Globaalsest ressursist 0,05 %

Baltikum ja
Skandinaavia

Euroopa Liit

Maailm

Eesti

Loodusressursside väärindamise vaates tuleb Eestil pigem otsida
neid valdkondi kus me saame rakendada suhtelist eelist, sest
absoluutses skaalas ei ole me konkurentsivõimelised.

Hoiduda otseselt tooraineturgudele suunatud tootmisest.



SUHTELISEL SKAALAL ON EESTI 
LOODUSRESSURSSIDEGA VÄGA HÄSTI VARUSTATUD

Metsamaade pindala per.capita:

- 38. koht ca. 200 riigist;

- 3 korda rohkem kui keskmisel Maa elanikul;

- 5 korda rohkem kui keskmisel EU elanikul;

Haritava maa pindala per.capita:

- 18. koht 200 riigist;

- kaks korda enam kui EU ja globaalne keskmine;

Suhtelisel skaalal ületame maailma keskmisi kordades.

Balti- ja Skandinaaviamaade vaates oleme harju keskmised.



VÕIMALUSED

• kasvuhoonegaaside tekke vähendamine ressursi- ja 
energiatõhususe saavutamisega, fossiilkütuste asendamine 
taastuvate ja kütusevabade energiaallikatega

• loodusvarade jt ressursside senisest efektiivsem ja 
jätkusuutlikum kasutamine

• taastumatute loodusvarade asendamine taastuvate 
loodusvaradega 

• Ettevõtluse restruktureerimine 
• Rohemajanduse kasvuprogrammi väljatöötamine ja 

realiseerimine
• Konkurentsivõime kava Eesti 2020 edasiarendamine aastani 

2050



ROHEMAJANDUSES PEITUVAD 
VÕIMALUSED

●Tööstuspoliitika sidumine energiamajanduse arengukavaga

●Maapõue strateegia sidumine energiamajanduse arengukavaga

●Põlevkivist väärtuslikemate toodete tootmine

●Turba laialdasem kasutamine

●Maavarade kasutuselevõtt (fosforiit, argilliit, glaukoniit jne)

●Biomajanduse strateegia sidumine energiamajanduse arengukavaga

●Taastuvenergia osakaalu tõstmine

●Rohemajanduse kasvuprogrammi väljatöötamine koostöös olemasolevate- ja 

väljatöötamisel olevate strateegiate ja arengukavadega

●Konkurentsivõime kava Eesti 2020 ja rohemajanduse kasvuprogrammi sidumine

●Strateegiate ja arengukavade sidumine KPP 2050-ga



MEGATRENDID

• GLOBAALSÕLTUVUS: geopoliitika ja  -ökonoomika, uued 
majandusühendused ja vabakaubandusalad, uus „Siiditee“ (seotud 60 riiki, 
70 % rahvastikust, 75 % energiaressurssidest), Euroopa areng 
(Suurbritannia EL rahvahääletuse 2017, Vene-Ukraina suhete, terrorismi, 
pagulaste jms mõju), Lähis-Ida ebastabiilsuse ja terroriorganisatsioonide 
mõju, kliima- ja hoovustemuutus, megalinnade (>10 mln in) teke, 2 mlrd in 
slummides, vaesuse vähenemine, hariduse kasv

• TEHNOLOOGIAMUUTUS: robotiseerumine, automatiseerumine, 
meditsiinilised nutiseadmed, tööriistade kaugjuhtimine, hüpersotsiaalsus , 
0-energia hooned, puhas tootmine, nanomaterjalid, virtualiseerumine ja 
digitaliseerumine, tehisaju, biotehnoloogia ja farmakoloogia, 
taastuvenergiaallikad (kasv globaalselt 2,5 % aastas) 

• JÄTKUSUUTLIKKUSE KRIISI LAHENDAMINE: 2015 tekitatud 40 mlrd t KHG 
kahekordistuks järgneva 50 aastaga, majanduskasvu lahtisidumine KHG 
tekkest ja ressursikasutusest, 1 planeedi eluviisi saavutamine 1,5 asemel, 
ühistegevuse (jagamismajandus, ringmajandus, ühisrahastus jm) areng



ROHEMAJANDUST MÕJUTAVAD 
MEGATRENDID

●Kütuste ja toorainete hindade muutused

●Energiatootmise tehnoloogiate arengud

●Keskkonnatehnoloogiate arengud-ringmajandus

●Energiatarbimist mõjutavate tehnoloogiate ja materjalide arengud

●Energiaturgude ühendamine

●Elektrisüsteemi integreerimine Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga

●Töövõimelise elanikkonna vähenemine Eestis vs rahvastiku kasv

Aafrikas ja Aasias

●Jätkuv linnastumine



PIIRANGUD

• Kliimalepete jm rahvusvaheliste lepete nõuded:
Euroopa ressursitõhususe kava, Euroopa puhta õhu programm, Kyoto 
protokoll ja Pariisi Kliimalepe kasvuhoonegaaside vähendamisel ohjamaks 
maakera temperatuuri tõusu alla 2°C kraadi, Rahvusvahelise 
Merendusorganisatsiooni IMO MARPOL nõuded välisõhu saasteainete jm 
heite vähendamisel merel ja sadamates, Euroopa Liidu keskkonnaalane 
tegevusprogramm aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, HELCOM nõuded Läänemere 
elupaikade ja elustiku kaitsel, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, 
piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon, piiriülese keskkonnamõju 
hindamise konventsioon, merekeskkonna kaitse konventsioon jne
• Ressursside (sh joogivee) varud ja kättesaadavus
• Finantskriisid
• Psüühiliste jt haiguste kasv
• Kliimamuutus
• Inimkonna koondumine linnadesse



ROHEMAJANDUSE ARENGUT MÕJUTAVAD 
PIIRANGUD

●KHG vähendamine 2050 80% võrreldes 1990 aastaga

●Põlevkiviõli tootmismaht väga väike ja tootmise omahind väga

kõrge

●Keskkonnapiirangud maavarade kasutamisel

●Kaevelubadega kaetud kaevemahtudest tulenevad piirangud

tarbimisele

●Hoonete energiatarbimist piiravad normdokumendid

●Ääremaastumine Eestis



EESTI 2050
Erinevate riikide prognooside alusel maailma majandusolukorda mõjutavad tegurid aastal 2050, mis mõjutavad ka Eesti 
majandust:

• >9 mlrd inimese, 70% linnades (2015 50 %), 50-200 mln kliimapõgenikku

• Lumetu pimeaastaaeg

• Terve ja pikaealine, muutunud mõtteviisi ja tarbimiskäitumisega empaatiline inimene

• Sotsiaalsete ja vaimsete vajaduste kasv

• Heaolu uus käsitlus: kuuluvus, õnn, tähenduslik elutegevus

• Superseeniorite ühiskondlike vajaduste kasv

• Digitaalne eetika

• Digitaliseerunud majandus

• Digitaalne vabadus (mitte ühiskonna kontroll)

• Suurvõimu ümberjagamine

• Säästlik majandamine ja majandus: süsinikuneutraalsus loob 6 000 mlrd EUR väärtuses nutikaid rohelahendusi aastaks 2050

• 1 planeedi mahus ressursitarbimine

• Materjali kasutus 8000 kg/a/in

• Ressursinatsionalism ja konfliktid

• Globaalse mõjuga katastroofid

• Püsiv Euroopa

• Teadmistepõhisus on taganud heaolu ja võimu (infoühiskond)

• Virtuaalvaluuta: nt aeg, ökoloogiline võlg, teadmised, oskused jms

• Energiavajadus kasvanud üle kahe korra

• Fossiilkütused seotud nt pensionifondiga

• Aasia keskklassistumine, läänes võimu hajumine võrgustikes, Aasias ja Aafrikas megalinnade teke ja korraldus

• Multikultuurne ühiskond



RM MAJANDUSPROGNOOS

Olulisemad majandusnäitajad 2000 2014 2020 2030 2040 2050 2060

SKP jooksevhindades (mln €) 6 171 19 963 27 446 43 816 63 376 88 524 121 977

SKP püsivhindades (mln €) 10 642 17 408 20 482 25 098 28 136 31 026 34 667

SKP reaalkasv 2,9% 2,6% 1,5% 1,0% 1,1% 1,4%

SKP nominaalkasv 5,0% 5,4% 4,2% 3,5% 3,4% 3,4%

Tarbijahinnaindeks 4,0% -0,1% 2,8% 2,6% 2,5% 2,3% 2,0%

Hõive (tuh inimest) 585,3 624,8 617,3 564,6 512,4 470,0 446,0

Hõive kasv 0,6% -0,7% -1,0% -0,9% -0,7% -0,2%

Tööpuudus 14,6% 7,4% 10,1% 9,1% 7,6% 7,5% 6,8%

Tööviljakuse kasv 2,3% 3,3% 2,6% 1,9% 1,8% 1,5%

Keskmine kuupalk (€) 313,6 1 001,2 1 376,5 2 402,7 3 829,1 5 831,6 8 467,6

Palgakasv 5,6% 6,2% 5,3% 4,5% 4,1% 3,6%

Sotsiaalmaks (mln EUR) 664,1 2 232,4 3 031,4 4 839,4 6 999,6 9 777,2 13 472,0

sotsmaks% 7,8 5,4 4,2 3,5 3,4 3,4

pensioniindeks 5,8 5,1 4,0 3,3 3,2 3,1

riigikogupalgaidx 2,5 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3



VÄLJAKUTSED

•Konkurentsivõime kava „Eesti 2020” eesmärkide sõnastamine aastani 
2050 ja meetmete väljatöötamine ning rakendamine

•Puhaste tehnoloogiate jm rohelahenduse arendamise võimekuse 
tõstmine ettevõtluses

•Säästlikuks majandamiseks vajaliku ühise arusaama, mõtte- ja 
tegutsemisviisi loomine, sh läbi hariduse

•Rohemajanduse meetmete sidumine Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammiga
•Rohemajanduse kasvuprogrammi realiseerimine

•Energiatarbimise hoidmine tänasel tasemel

•Põlevkivienergeetika osakaalu sujuv vähendamine

•Eesti maavarade keskkonnasõbralik kasutuselevõtt



KUHU ZUUMIDA

•Strateegiliste dokumentide baasil ühiste eesmärkide sõnastamine

•Säästlikuks majandamiseks vajaliku ühise arusaama, mõtte- ja tegutsemisviisi 
kujundamine

•Ressursi –ja energiatõhususe saavutamine, kasvuhoonegaaside vähendamine, 
puhtam ja puhas tootmine, loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna  hoidmine 
tagades sealjuures majanduskasvu (Tööstuspoliitika,ENMAK, Maapõue strateegia, 
Biomajanduse strateegia, KPP jne)

•Valdkonnapõhine väärtusahelatele tuginev majanduskasvu võimaluste otsimine

Sh Tehnosiire

Innovatsioon

TA

●Konkurentsivõime kava „Eesti 2020” eesmärkide   realiseerimine

●Rohemajanduse kasvuprogrammi realiseerimine



MIS ON TÄNA OLEMAS?
● 17 poliitvaldkonda

● 47 strateegilist dokumenti

● riiklikud eesmärgid on püstitatud 14-s  dokumendis(sh Säästev Eesti 21, 
Üleriigiline planeering Eesti 2030, Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020, 
Konkurentsivõime kava Eesti 2020,  Eesti ettevõtluse kasvustrateegia, 
Infoühiskonna arengukava, TAI strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“, 
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, Rahvastiku tervise arengukava, Eesti 
riiklik turismi arengukava 2014-2020, Transpordi arengukava 2014-2020, Eesti 
merenduspoliitika 2012-2020, Eesti metsanduse arengukava aastani 2030, 
Riigi jäätmekava 2014-2020).

●Majandusarengut suunavatest arengudokumentidest on eelnõu koostamise 
või selle menetlemise staadiumis 5 (Kliimamuutustega kohanemise 
arengukava, Energiamajanduse arengukava aastani 2030, Põlevkivi 
kasutamise riiklik arengukava 2016-2030, Tööstuspoliitika, Maapõue 
strateegia)



NÄITED SIHTTASEMETEST

Rohemajanduse mõõdikud Algatase  
2014 

Kasutatav 
andmebaas 

Sihttase 
olemasolevates 
dokumentides* 

Arengudokument 

ÜLDMÕÕDIKUD 

SKP elaniku kohta, eurot 15185 ES SN02: 
HEAOLU KASV 

Aastal 2014 EL 28 oli 
25800

1
, 2030. aastal 

vähemalt 80% EL 
liikmesriikide 
keskmisest 

Säästev Eesti 21 

Tootlikkus tunni kohta, eurot 17,7 ES SN02: 
HEAOLU KASV 

80 % EL keskmisest 
aastaks 2020 

Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

RESSURSID 
Ressursi tootlikkus 
(GDP/DMC), euro/kg 

0,42 Eurostat
2
 aastal 2014 EL 28 

keskmine 1,94 
Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

Materjali ressursikasutus 
(DMC) elaniku kohta, t/a/el 

31,3 Eurostat
3
 Aastal 2014 EL 28 

keskmine 13,29  
Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

Jäätmete taaskasutuse 
osatähtsus kogu 
jäätmetekkes, % 

36,5 ES SN04: 
ÖKOLOOGILINE 
TASAKAAL 

Vältida jäätme teket, 
taaskasutus 
maksimaalsel tasemel 

Riigi jäätmekava 
2014-2020 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 

2
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc100 

3
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rl110&plugin=1 



NÄITED SIHTTASEMETEST(2)
ENERGIA 

Majanduse energiamahukus, 
kg õli ekvivalenti 1000 euro 
kohta 

512,7 
(2013) 

Eurostat
1
 Aastal 2013 EL 28 

keskmine 141,7 
Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

Energia lõpptarbimine, TWh 32,2 ES KE05: 
ENERGIA 
LÕPPTARBIMIN
E 

2010 tasemele jääb 
aastani 2030 ehk 32 
TWh/a 

ENMAK 2030 
eelnõu seisuga 
13.02.2015 

Taastuvenergia osatähtsus 
energia kogutarbimises, % 

14,5 
 

ES KE36: 
ENERGIA 
EFEKTIIVSUSE 
SUHTARVUD 

2030 moodustab 
taastuvenergia osakaal 
vähemalt 28% 
primaarenergia 
sisemaisest tarbimisest 

ENMAK 2030 
eelnõu seisuga 
13.02.2015 

Energiasõltuvusmäär, % 9,8 ES SN04: 
ÖKOLOOGILINE 
TASAKAAL 

Imporditavate kütuste 
osakaal primaarenergia 
sisemaisest tarbimisest 
aastal 2030 on <25% 

ENMAK 2030 
eelnõu seisuga 
13.02.2015 

KESKKOND 

CO2 heide võrreldes aastaga 
1990, % 

54,39 Eurostat
2
 Aastaks 2050 

vähendada 80 % 
Kliimapoliitika 
põhialused aastani 
2050 

Keskkonnajuhtimissüsteeme 
(EMAS, ISO 14001) 
rakendavate 
organisatsioonide arv 

498 ES SN02: 
HEAOLU KASV 

2020: väljastatud ISO 
14001 sertifikaate 650 
organisatsioonile, 
registreeritud EMAS-i 
kohaselt 20 
organisatsiooni, sh 10 
avaliku sektori 
organisatsiooni, 70% 
riigiasutustest 
rakendanud 
keskkonnajuhtimise 
ja/või 
keskkonnahoidliku 
kontori põhimõtteid

3
. 

Keskkonnajuhtimi
s- ja 
keskkonnaaudite
erimissüsteemi 
edendamise 
strateegia ja 
tegevuskava4

 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1 

2
 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_30&plugin=1 

3
 SEI 2011 Keskkonnajuhtimise edendamise kava aastateks 2012-2020. Keskkonnaministeeriumi lepinguline töö 

(töövõtuleping nr 4-1.1/87) 
http://www.envir.ee/sites/default/files/keskkonnajuhtimise_edendamise_kava_2012-2020.pdf 
4
 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015018 



JUHTIMISSKEEMI OSAPOOLED



EESMÄRGI PÜSTITUS JA STSENAARIUMIDE 
VALIK

MEGATRENDID EESTI 2050 STSENAARIUMID

GLOBAALSÕLTUVUS:

- Uus Siiditee Aasias

- Lähid-Ida, terrorism ja 

pagulased

TEHNOLOOGIAMUUTUS:

- Nanomaterjalid

- Tehisaju

- Puhtad tehnoloogiad

JÄTKUSUUTLIKKUSE KRIIS:

- Kliimasoojenemine

- Elurikkuse kadu

- Ressursi- ja 

energiatõhususe 

saavutamine

Rohekasvu stsenaariumide 

eeldused:

- Aastaks 2040 väheneb rahvastik 

200 tuh in võrra

- Kliimapõgenike ohje

- Süsinikuneutraalne majandus

- Materjali ressursikasutus 8 

t/a/in

- Robotiseerunud ja 

digitaliseerunud majandus ja 

multikultuurne ühiskond

- Virtuaalraha

- 30 % eluhoonetest ligi 0-

energiakasutusega

- Energialõpptarbimise hoidmine 

2010 tasemel 32 TWh/a aastaks 

2030

Riigi poolse panustamise

võimalikud stsenaariumid:

- Mittesekkuv

- Vähesekkuv

- Sekkuv ehk

Teadmistepõhine



ETTEPANEK

EAF Rohemajanduse ekspertgrupi liikmete 
teadmiste baasil:

●Arengukavade ja strateegiate sidumine ühtseks 
jätkusuutliku majanduse arengudokumendiks 
koos pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks 
vajalike arengustsenaariumide väljatöötamisega

●Eesmärkide täitmise seire korraldamine kuni 
2050



Tänud tähelepanu eest!

Irje Möldre
Villem Vohu
Lembit Vali
07.03.2016


