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KOKKUVÕTE 
Eesti majanduse võimaliku rohekasvu seire ettepanek on järgnev: 

Tabel 1. Eesti majanduse rohekasvu seire ettepanek. 
Seire eesmärk: Ressursi –ja energiatõhususe saavutamine, kasvuhoonegaaside vähendamine, 

puhtam ja puhas tootmine, loodus- ja sotsiaalmajandusliku keskkonna  hoidmine 
tagades sealjuures majanduskasvu 

Seire ulatus: Ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse kasvualade, energia- ja ressursimahukate 
sektorite rohekasv 

Seiratavad 
valdkonnad: 

 Biomajandus (taastuvat biomassi kasutavad metsamajandus ja 
puidutööstus, põllumajandus, kalandus, muud ökosüsteemi teenused1) 

 Elektri tootmine ja edastamine 

 Hoonete ressursi- ja energiatarbimine 

 Soojuse tootmine ja edastamine 

 Transpordi ressursi- ja energiatarbimine 

 Kohalike kütuste tootmine ja tarbimine 

 Ettevõtluse, sh tööstuse ressursi- ja energiatarbimine 

 Ressursside väärindamine ja tõhusam kasutamine, sh jäätmete 
ringmajanduse võimalused 

Peamised mõõdikud: Ressursi tootlikkus, materjali mahukus, kasvuhoonegaaside teke 

Väljund: Iga-aastane aruanne rohemajanduse eesmärgi täitmisest, sh ettepanekud 
rohekasvu edendamiseks 

Vastutav teostaja: Valdkondade arendamise eest vastutavad ministeeriumid? 

 
Rohekasvu iga-aastane seirering oleks järgnev: 

 
Joonis 1. Rohekasvu iga-aastane seirering. 

Rohemajanduse eesmärgi seadmisel tuleb lähtuda tulevikuprognoosidest ning eesmärgi täitmise 
võimalikest riigi poolse panustamise stsenaariumidest. Trendid, eeldused ja stsenaariumid rohekasvu 
kavandamisel võiks olla ettepanekuna järgnevad: 

                                                           
1 Eesti Arengufond 2015 Eesti biomajanduse analüüs 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/62/EAF._Eesti_biomajanduse_anal%C3%BC%C3%BCs.pdf 

1. ROHEKASVU EESMÄRK: 
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4. KASVUPROGRAMM 
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5. SEIRE ARUANNE: 
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Tabel 2. Globaalsed trendid, eeldused ja võimalikud stsenaariumid Eesti majanduse rohekasvuks. 

MEGATRENDID EESTI 2050 STSENAARIUMID 

GLOBAALSÕLTUVUS: 
- Uus Siiditee Aasias 
- Lähis-Ida, terrorism ja 

pagulased 
TEHNOLOOGIAMUUTUS: 

- Nanomaterjalid 
- Tehisaju 
- Puhtad tehnoloogiad 

JÄTKUSUUTLIKKUSE KRIIS: 
- Kliimasoojenemine 
- Elurikkuse kadu 
- Ressursi- ja energia 

mittetõhus kasutus 

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 

 
Rohemajanduse seireskeemi koostamisel lähtuti mh Eesti Arengufondi poolt kavandatud 
seiretegevustest: 

 

Joonis 2. Rohemajanduse seireskeem. 

Käesolevat dokumenti tuleb käsitleda koos Lisas 1 toodud  esitlusega „Jätkusuutlik ja 
efektiivne majandus Eesti 2050“. 
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1. SISSEJUHATUS 
Täna domineeriv majandusmudel on tekitanud keskkonna- ja terviseriskid, raiskava tarbija ja tootja, 
ökoloogilise kahju ja loodusvarade vähenemise ning sotsiaalse ebavõrdsuse. Innovatsioonil põhineva 
kaasava rohemajanduse põhimõtetel majanduse ümberkujundamisel toodetaks vähem, ümber 
töödeldaks rohkem, taas- ja korduvkasutaks ning taastataks kasutusel olnud  ressursse ja toodetud 
tooteid kuni täieliku ringmajanduse tekkimiseni2. Selle saavutamine on oluline, kuna prognoosi 
kohaselt suureneb maailma elanikkond 2050. aastaks 30 % ehk ligikaudu 9 miljardi inimeseni. Võib 
eeldada, et vastavad majanduse muutused hakkavad toimuma Eesti ettevõtluse arengus varem või 
hiljem, kuid kindlasti seoses nt Euroopa 2020. aasta strateegias seatud prioriteetidega: 1. arukas 
majanduskasv: teadmiste- ja innovatsioonipõhise majanduse arendamine; 2. jätkusuutlik 
majanduskasv: ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse 
edendamine; 3. kaasav majanduskasv: kõrge tööhõivetasemega majanduse tugevdamine, et tagada 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. Prioriteetide elluviimiseks on kavandatud Euroopas 7 
suurprojekti: „Innovatiivne liit“, „Noorte liikuvus“, „Euroopa digitaalne tegevuskava“, „Ressursitõhus 
Euroopa“, „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika“, „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava“, 
„Euroopa vaesusevastase võitluse platvorm“3.  

Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika näeb ette ülemineku säästlikule, kaasavale ja 
ressursitõhusale majandusele. Tööstuspoliitika elluviimiseks kavandatakse riiklike meetmete asemele 
üleeuroopalised meetmed.  Tööstuse arendamine on oluline, kuna see annab vahendid ja lahendused 
ühiskondlikele probleemidele nagu kliimamuutus, tervishoid, elanikkonna vananemine, terve ja 
turvalise ühiskonna ning sotsiaalse turumajanduse kujundamine. Toodete arendamine peab tulevikus 
arvestama kogu väärtus- ja tarneahelat alates energiast ja toormest ning lõpetades ostmisele 
järgnevast hooldusest kuni kasutuselt kõrvaldamise ja teisese kasutuseni. Edaspidi ei tohi toodangu 
kasvuga kaasneda sama kiire ressursi- ja energiavajaduse kasv ning kasvuhoonegaaside heite 
suurenemine4.  

Eesti Vabariigi keskkonnaminister on teiste Euroopa ministrite seas allkirjastanud lubaduse Eestis 
ühineda The Green Growth Group poolt seatud rohekasvu eesmärkidega5. 
 
Käesoleva dokumendiga teeme ettepanekud rohekasvu eesmärgi sõnastamisel, võimalike 
arengustsenaariumide välja töötamiseks ja rohekasvu seireks: 1) jälgides riigipoolsete 
arengudokumentide ja tegevuskavade elluviimise mõju ajas Eesti majanduse muutumisele arukaks, 
jätkusuutlikuks ja kaasavaks, kokkuvõtlikult roheliseks ning 2) kirjeldades täiendava rohemajanduse 
kasvuprogrammi loomise vajadust ja esialgseid fookusvaldkondi. 

 

                                                           
2 http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/IGE_NARRATIVE_SUMMARY.pdf 
3 KOMISJONI TEATIS EUROOPA 2020. AASTAL Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_ET_ACT_part1_v1.pdf 
4 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING 
REGIOONIDE KOMITEELE Üleilmastumise ajastu terviklik tööstuspoliitika Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele 
kohale http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:ET:PDF 
5 The Green Growth Group. Going for Geen Growth. Kättesaadav: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253029/Green_Growth_Group_Joint_Pa
mphlet.pdf 
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2. MÕISTED 
Seire (ka monitooring) on millegi muutuste pidev jälgimine (vaatlus) mingi ajavahemiku jooksul6. Seire 
on põhimõtteliselt mingi protsessi monitooring, tulemuste analüüsimine protsessi eesmärkide 
saavutamiseks, ettepanekute tegemine protsesside muutmiseks või eesmärkide muutmiseks7. 

Jätkusuutlik majanduskasv ressursitõhusa, loodussäästlikuma ja konkurentsivõimelisema majanduse 
huvides tähendab järgmist: 

 konkurentsivõimelisema vähese süsinikdioksiidiheitega majanduse rajamine, kus varusid 
kasutatakse tõhusalt ja säästvalt 

 keskkonna kaitsmine, heidete vähendamine ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 

 rahaline panustamine Euroopa juhtpositsiooni uute loodussõbralike tehnoloogiate ja 
tootmismeetodite arendamisel 

 tõhusate arukate elektrivõrgustike rajamine 

 kogu ELi hõlmavate võrgustike arendamine, et anda meie ettevõtetele (konkreetselt 
väiketootjatele) täiendav konkurentsieelis 

 ettevõtluskeskkonna parandamine, eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks 

 tarbijate abistamine teadlike valikute tegemisel8. 
 

Rohekasv tähendab majanduse kasvu ja arengut samal ajal hoides loodusväärtusi, loodusvarasid ja 
keskkonnateenuseid, millest sõltub meie heaolu (OECD määratlus)9.  
 
Rohemajandus10 on madala süsiniku sisaldusega, ressursitõhus ja sotsiaalselt kaasav (UNEP 
määratlus). Rohemajanduse tulemusel paraneb heaolu ja sotsiaalne võrdsus samal ajal oluliselt 
vähendades keskkonnariske ja ökoloogilisi kahjusid. Rohemajanduses saavutatakse sissetulekute kasv 
ja tööhõive avalike- ja erainvesteeringutega süsinikuemissiooni ja saastatuse vähendamisse, energia- 
ja ressursitõhususse, elurikkuse vähenemise vältimisse ja ökosüsteemiteenustesse. Need 
investeeringud käivitatakse ja toetatakse avalike sihtkulutustega, poliitikareformidega ja õigusnõuete 
muudatustega. Selline arengutee peab hoidma, kasvatama ja vajadusel taastama looduskapitali kui 
kriitilise majandusliku väärtuse ja heaolu ressursi, eriti vaesuses elavatele inimestele, kelle 
elatusvahendid ja julgeolek sõltuvad suuresti loodusest11.  

Rohemajandus on arenguvisioon, mille eesmärkideks on täita inimkonna vajadusi (toidu, transpordi, 
energia jne järele) jätkusuutlikul ja tasakaalustatud viisil. Pikas perspektiivis see on see ainus viis 
säilitada majanduskasv. Rohemajanduse poliitikad ja innovatsioonid võimaldavad ühiskonnal luua igal 
aastal rohkem väärtusi  hoides looduslike süsteeme, millest meie püsimajäämine sõltub (Euroopa 
Keskkonnaagentuuri määratlus)12. 

                                                           
6 Seire. – ENE. 5. kd. Tallinn : Kirjastus Valgus, 1973 
7 Lembit Vali sõnastus 
8 Jätkusuutlik majanduskasv http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-
growth/index_et.htm 
9 OECD 2011 Towards Green Growth http://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf 
10 Ülevaade erinevatest määratlustest on toodud nt Green Economy Guiebook Appendix 1 
http://www.uncsd2012.org/content/documents/528Green%20Economy%20Guidebook_100912_FINAL.pdf, eestikeelseid 
mõistete seletusi  Kuldna, P., Peterson, K., Nõmmann, T. 2012. Rohemajanduse mõistest ja mõõtmisest. Säästva Arengu 
Foorum 2012 http://www.seit.ee/publications/4420.pdf  
11 http://www.unep.org/greeneconomy/AboutGEI/WhatisGEI/tabid/29784/Default.aspx 
12 http://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro, Vt lisaks Towards a green economy in Europe EU environmental 
policy targets and objectives 2010–2050 http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe 

https://et.wikipedia.org/wiki/Vaatlus
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_ents%C3%BCklopeedia
http://www.uncsd2012.org/content/documents/528Green%20Economy%20Guidebook_100912_FINAL.pdf
http://www.seit.ee/publications/4420.pdf
http://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro
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Joonis 3. Rohemajanduse ulatus13. 

Säästev tootmine ja tarbimine > vähese keskkonnakoormusega majandus > pikaajaline 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus: 

 

Joonis 4. Rohekasvus osalejate ülesanded14. 

 

                                                           
13 Towards a green economy in Europe EU environmental policy targets and objectives 2010–2050 
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe 
14 Kuldna, P., Peterson, K., Nõmmann, T. 2012. Rohemajanduse mõistest ja mõõtmisest. Säästva Arengu Foorum 2012 
http://www.seit.ee/publications/4420.pdf  

http://www.seit.ee/publications/4420.pdf
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Kaasav rohemajandus põhineb jagamisel, ringlusel, koostööl, solidaarsusel, paindlikkusel, võimalustel 
ja vastastikusel sõltuvusel15.  

Mõõdik/indikaator - kvantitatiivne või kvalitatiivne tegur, muutuja või vahend, mis võimaldab lihtsalt 
ja usaldusväärset saavutuste mõõtmist, kajastades sekkumiste tagajärjel toimunud muutust või 
hinnata osalejate tulemuslikkust. 

Mõjumõõdik –mõõdik, mille abil on võimalik mõõta või hinnata soovitud mõju või efekti saavutamist. 
Kasutatakse reeglina üldeesmärkide mõõtmiseks.  Üleriigilise eesmärgi poole liikumiseks 
määratletakse võimaluse korral üleriigilist olulist ühiskondlikku/sotsiaalmajanduslikku mõju hinnata 
võimaldavad mõõdikud.  Mõjumõõdiku kaudu hinnatakse sotsiaalmajanduslikku mõju kodaniku vaates 
(nt majanduslik heaolu, keskkonna kvaliteet, mugavused).  Mõjumõõdikut kasutatakse eelkõige 
strateegilise- ja tulemusvaldkonna eesmärkide täitmise või selle poole liikumise hindamisel. 
 
Tulemusmõõdik – hinnang või mõõdik, mis näitab taotletava tulemuse saavutamist või saavutamise 
suunas liikumist. Kasutatakse reeglina alaeesmärgi (programmi eesmärgi) ja sõltuvalt valdkonnast 
meetme tulemuste mõõtmiseks. Tulemusi mõõdetakse eelkõige seostatuna järgmiste huvigruppidega 
– teenuse tarbija (teenuse kvaliteet) ja maksumaksja (tõhusus st kuluefektiivsus).  
Tulemusmõõdik kuulub ka programmitasandi dokumendi juurde. Mõõdikutel on tegelikud tasemed, 
vahel määratakse algtase ja reeglina sihttase: 

 tegelik tase - on teadaolevad mõõdiku varasemad tegelikud väärtused; 
 algtase – viimane, tegelik teadaolev tase, millest alates toimub arengutrendi jälgimine vastava 

eesmärgi täitmisel;  
 sihttase - planeerimisel oodatav tase (prognoos). Sihttase tuleb määrata kindlasti 

arengudokumendi kestuse viimase aasta kohta.  Võimalusel määratakse ka vahetasemed 
aastate lõikes16. 

                                                           
15 UNEP 2015 UNCOVERING PATHWAYS TOWARDS AN INCLUSIVE GREEN ECONOMY A SUMMARY FOR LEADERS 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/GEI%20Highlights/IGE_NARRATIVE_SUMMARY.pdf 
16Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine. https://sites.google.com/site/eelarvejuhend/ 
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3. MAJANDUSE ROHEKASVU SEIRESKEEM 

 

Joonis 5.  Rohekasvu seire üldskeem. 

Rohemajanduse seiret peab käsitlema koos kogu majanduse seirega. Rohemajandus on tegelikult 
mõtlemis- ja tegutsemisviis, mis on suunatud parema tulemuse saavutamiseks sama või väiksema 
ressursikasutuse juures. Rahvusvahelised trendid(megatrendid) ja rahvusvahelistest lepetest 
tulenevad piirangud määravad Eesti majanduse mänguruumi. Rohemajanduse seiretegevuse all 
peame eelkõige silmas ettevõtluse, ressursikasutuse ja ettevõtlusega seotud keskkonna ja ühiskonna 
muutuste monitooringut ja kogutud andmete analüüsi (koos välismõjutuste hindamisega) ning 
hinnangute andmist rohemajanduse eesmärkide saavutamiseks valitud stsenaariumide meetmete 
täitmise kohta. Seireraportis tehakse vajadusel ettepanekud rohemajanduse stsenaariumide 
meetmete muutmiseks või juhitakse tähelepanu eesmärkide muutmiseks nende mittetäitmisel või 
ületamisel. Rohemajanduse eesmärgid ja stsenaariumid töötatakse välja Vabariigi Valitsuse poolt 
kõikide ministeeriumide koostööna, kuhu on kaasatud ka avalikkus läbi arengufoorumi ja erinevate 
töötubade. Seireraporteid tutvustatakse kõikidele osapooltele, kes on olnud kaasatud eesmärkide ja 
stsenaariumide väljatöötamisse. Rohemajanduse eesmärkide ja stsenaariumi meetmete muutmiseks 
kaasatakse taaskord arengufoorum. 

ROHEMAJANDUSE SEIRE LÕPPEESMÄRK: Ettevõtluskeskkonna, kasvualade, energia- ja 
ressursimahukate sektorites ressursi –ja energiatõhususe saavutamine, kasvuhoonegaaside 
vähendamine, puhtama ja puhta tootmise arendamine, loodus- ja sotsiaalmajandusliku 
keskkonna  hoidmine, tagades sealjuures majanduskasvu saavutamise. 

Rohemajanduse eesmärgid saavutatakse valitud strateegia meetmete tulemuste hindamise ja 
analüüsiga ning majanduskasvu võimaluste leidmisega (ettepanekud) maailma majanduse 
suundumusi arvestades rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate piirangute tingimustes. 
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ROHEMAJANDUSE EESMÄRK on tagada inimeste äraelamise ja arengu võimalused jätkusuutlikul 
viisil, mis ei oleks rajatud majanduse kasvule keskkonna kvaliteedi ja ühiskonna sidususe 
halvenemise arvelt. See sisaldab nii avaliku sektori poliitikakujundamist ja õiguslikku reguleerimist 
makro- ja mikromajanduse tasandil, ettevõtjate tegevust kui ka tarbijate hoiakuid ja suhtumist17. 
Rohemajanduse eesmärgi täitmiseks on oluline saavutada energiatõhusus, taastuvenergiaallikate ja 
biokütuste kasutus, kasvuhoonegaaside ja osoonikihi hõrenemist tekitavate ainete (31.12.2019 
tootmise lõpetamine) heite vähenemine, õhu kvaliteet, transpordi õhuheite vähenemine, 
jäätmetekke vähenemine, veekogude kvaliteet, säästlik tarbimine ja tootmine, ohtlike kemikaalide 
asendamine, bioloogiline mitmekesisus ja säästlik maakasutus18. 

Tänastes strateegilistes dokumentides kajastuvad rohemajanduse eesmärgid nt Konkurentsivõime 
kavas Eesti 202019, mis peab konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomiseks vajalikuks mh 
keskkonnasõbraliku majanduse ja energeetika arendamist keskendudes kasvuhoonegaaside tekke 
vähendamisele, taastuvenergia osakaalu suurendamisele, energia lõpptarbimise taseme säilitamisele, 
energia- ja ressursisäästule. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-202020 eesmärgid ja nende täitmise 
mõõdikud ei sisalda täna majanduse pikaajalist jätkusuutlikkust tagavaid eesmärke ega 
arengunäitajaid nagu nt majanduse materjali- ja energiamahukuse vähenemine, materjali tootlikkuse 
tõstmine, elurikkuse ja elukeskkonna paranemine. 

Rohemajanduse seire võimaldaks mõõta: 
- tänaste riiklike eesmärkide täitmise mõju rohekasvule (nt Konkurentsivõime kavas „Eesti 

2020“ on seatud kaks mõõdetavat katuseesmärki:  tõsta tootlikkust töötaja kohta Euroopa 
Liidu keskmisega võrreldes 80%-ni  ja tõsta tööhõive määra vanusegrupis 20-64 76% tasemele) 
ja 

- ettevõtluse kasvustrateegias toodud Eesti majanduse kasvualade (Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite, Tervisetehnoloogiad 
ja -teenused, Ressursside efektiivsem kasutamine) arendamise seost ja mõju rohekasvule.  

3.1 Rohemajanduse valdkondade ülene seire 
 
Rohemajanduse seirel tuleb kirjeldada ja analüüsida 1. Eesti majanduse seisund üldiste rohemajanduse 
eesmärkide suhtes, 2. Võimalused, väljakutsed ja piirangud rohekasvu saavutamisel ning 3. erinevate 
arenguprognooside alusel võimalik tulevikupilt maailmast ja Eestist nt aastal 2030 ja/või 2050 (joonis 
4). 

                                                           
17 Kuldna, P., Peterson, K., Nõmmann, T. 2012. Rohemajanduse mõistest ja mõõtmisest. Säästva Arengu 
Foorum 2012 http://www.seit.ee/publications/4420.pdf 
18 Towards a green economy in Europe EU environmental policy targets and objectives 2010–2050 

http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe 
19 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti2020.pdf 
20 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/eesti_ettevotluse_kasvustrateegia_2020.pdf 



11 
 

 

Joonis 6. Eesmärkide püstitamisel fookusse võetavad tegurid. 

Joonisel 6  on kujutatud rohemajanduse eesmärgipüstitusel vaatluse all olevad tegurid: olemasoleva 
olukorra kohta kogutud andmete alusel  ja arvestades kõikide osapoolte arvamust, seni vastuvõetud 
dokumente ning Eesti majandusele mõju avaldavaid maailmas toimivaid trende ja piiranguid 
kujundatakse visioon Eestist aastal 2050 koos asjakohaste mõõdikute ja nende sihttasemetega. 
Määratletakse  võimalused ja stsenaariumid eesmärkide saavutamiseks keskendudes väljavalitud 
kasvuvaldkondadele ja väljatöötatud kasvuprogrammidele. Seire käigus keskendutakse luubi all 
toodud teguritele, mis mõjutavad valitud stsenaariumi meetmete täitmist. Megatrendide, piirangute, 
võimaluste ja väljakutsete analüüsi ning Eesti ettevõtluskeskkonna21 ja ettevõtluse kasvualade22 seire 
tulemusel selguvad: 

• MÕISTED - Rohemajanduse ja seonduvate mõistete tähendus Eesti majanduses, kuna 
rohekasvu mõiste on viimastel aastatel täpsustunu, arenenud ja muutunud; 

• VÕIMALUSED - Rahvusvaheliste trendidest, globaalsetest arengutes ja muust võrdlusbaasist 
(sh green economy index, global clean tech innovation index jms esiriikide edu põhjused) 
tulenevad võimalused ettevõtlusele ja majanduse rohekasvule; 

• EKSPORTTURUD - Rohemajanduse toodete ja teenuste sihtriikide tingimused 
• ÕIGUSNÕUDED - Eesti õigusaktide analüüs ja vajadusel muutmise ettepanekud 

rohemajanduse eesmärkide täitmisele kaasa aitamiseks 
• RIIKLIKUD EESMÄRGID JA MEETMED - Olemasolevate riiklike meetmete ja innovatsiooni (sh 

NS, puhas tootmine jms) potentsiaal ja piisavus rohemajanduse toodete ja teenuste 
ekspordivõimekuse tõstmisel 

• MÕÕDIKUD JA MEETODID - ettevõtluskeskkonna ja majanduse seisundi järjepidevaks 
hindamiseks ja rohekasvu prognoosiks. 
 

3.2 Rohemajanduses seiratavad valdkonnad 
 
Ettevõtluskeskkonna ja -kasvualade, energia- ja ressursimahukate sektorite rohekasvu seirel on 

rohemajandusega seonduvateks valdkondadeks majanduses biomajanduse tegevusalad ning energia- 

ja ressursimahukad tegevusalad: 

                                                           
21 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti2020.pdf 
22 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/eesti_ettevotluse_kasvustrateegia_2020.pdf 
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1. Biomajandus (taastuvat biomassi kasutavad metsamajandus ja puidutööstus, põllumajandus, 
kalandus, muud ökosüsteemi teenused23) 

2. Elektri tootmine ja edastamine 
3. Hoonete ressursi- ja energiatarbimine 
4. Soojuse tootmine ja edastamine 
5. Transpordi ressursi- ja energiatarbimine 
6. Kohalike kütuste tootmine ja tarbimine 

7. Ettevõtluse, sh tööstuse ressursi- ja energiatarbimine 

8. Ressursside väärindamine ja tõhusam kasutamine, sh jäätmete ringmajanduse võimalused 

VALDKONDADE ÜLDEESMÄRK, MILLE TÄITMIST SEIRATA: Ressursi –ja energiatõhususe saavutamine, 
kasvuhoonegaaside vähendamine, puhtam ja puhas tootmine, loodus- ja sotsiaalmajandusliku 
keskkonna  hoidmine tagades sealjuures majanduskasvu. 

Rohemajandusega seonduvates majanduse valdkondades tuleneb vajadus rohekasvu seire järele 
järgnevast: 

1. Biomajanduse peamine väljakutse on biomajanduslike ressurssidest suurema lisandväärtuse 
loomine. Lisandväärtuse suurendamiseks on vaja leida vastus küsimustele „Millisena näeme 
Eesti biomajandust aastal 2050?“ Vastuse leidmiseks tuleb biomajandusega seonduvaid 
võimalusi käsitleda väärtusahelapõhiselt. Biomajandusega seotud ettevõtetes Eestis on 
lisandväärtus töötaja kohta kaks kuni kolm korda madalam võrreldes Euroopa Liidu riikide 
keskmisega. Aastal 2013 moodustas otseselt ning kaudselt biomajandusega seotud ettevõtete 
toodang 1/3 Eesti ettevõtete kogutoodangust (kokku ~11 mlrd €). Kolmandik Eesti kasutuses 
olevast põllumajandusmaast (300 000 – 350 000 ha) on väärtusloomest väljas või on 
alakasutatud. Ettevõtjad saavad nende maade põhitulu põllumajandustoetustest24.  
Biomajanduse edendamine pole maailmas uudne – aktiivselt on sellega näiteks tegelemas ka 
meie lähiriik, Soome. Soome biomajanduse strateegia näeb ette aastaks 2025 biomajanduse 
toodangu kasvu 4% aastas kasvades tänaselt 60 mlrd € 100 mlrd € aastal 2025 ja luues sektoris 
100 000 uut töökohta (kompenseerides töökohtade vähenemist teistes sektorites). Sealjuures 
moodustaks puidutööstus (sh metsandus) ~50% biomajandusest25. 

2. Elektri tootmisel ja edastamisel hajutatud taastuvatel ja ressursivaba allikatel põhineva 
elektritootmise laialdasem kasutuselevõtt optimaalsel kasutusel tarbijale ja ressursile. 
Kombineeritud erinevatel tootmistehnoloogiatel põhinev elektritootmine, mis maksimaalselt 
kasutab  ära soojustarbimisest tulenevad võimalused. Elektri ülekande ja jaotusvõrkude 
optimeerimine tulenevalt elektritootmise asukohtade muutumisest ja tarbijate poolse 
elektritootmise kasvust omatarbeks. Uue targa jaotusvõrgu arendamine ja sellest tuleneva 
elektrivõrgu uue konfiguratsiooni kujundamine. Energiaühistute ja energiaühingute loomine 
elektrihinna ja soojuse hinna optimeerimiseks. Elektri ülekande-ja jaotuskulude 
optimeerimine ettevõtluse konkurentsivõime parandamiseks energia sisendhinna alandamise 
teel. Elektrienergia kvaliteedi ja töökindluse ning energiajulgeoleku  tagamine. 

3. Hoonete ressursi- ja energiatarbimises energiakulutuste vähendamine hoonetes. Uute 
hoonete rajamine energiatõhususe kriteeriume silmas pidades. Uute ehitusmaterjalide 
kasutuselevõtt energiakulude vähendamiseks. Olemasolevate hoonete 
soojustamislahenduste väljatöötamine koos efektiivsemate soojustusmaterjalide evitamisega. 
Energiatootmise võimaluste kombineerimine hoonetes.  

                                                           
23 Eesti biomajanduse analüüs 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/62/EAF._Eesti_biomajanduse_anal%C3%BC%C3%BCs.pdf 
24 Eesti Arengufond. Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena – väärtusahel ja rakendusettepanekud. 
Kättesaadav: http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/7/77/Vohu%2C_V._Eesti_Arengufond._Biometaani_tootmine_ja 
_kasutamine_transpordik%C3%BCtusena_- _v%C3%A4%C3%A4rtusahel_ja_rakendusettepanekud._2015.pdf 
25 Soome biomajanduse strateegia. http://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalousstrategia/ 
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4. Soojuse tootmisel ja edastamisel soojuse tootmine taastuvatest ja ressursivabast allikatest. 
Soojuse hinna alandamine lõpptarbijale. Soojuskadude vähendamine. Uute soojusvarustuse 
skeemide väljatöötamine ja juurutamine. Energiaühistud ja energiaühingud(lokaalne soojuse 
tootmine). 

5. Transpordi ressursi- ja energiatarbimisel masinapargi uuendamine. Ühiskondliku transpordi 
eelisarendamine. Taastuvate kütuste suurem kasutuselevõtt. Transpordi arengu suunamine 
maksumeetmetega. 

6. Kohalike kütuste tootmine ja kasutuselevõtt taastuvatest ressurssidest. Põlevkivi uttegaasist 
ja põlevkiviõlist kõrgekvaliteediliste kütuste tootmine. 

7. Ettevõtluse, sh tööstuse ressursi- ja energiatarbimisel ettevõtluse konkurentsivõime 
tõstmine läbi omahinna energiasisendi maksumuse vähendamise. Energiasäästu võimaluste 
leidmine. Jäätmete ja jääkenergia kasutamine energia tootmiseks. Oma- või ühistegevuse 
kaudu (energiaühing) energia tootmine. Tingimuste loomine (energia hinna ja taristuga 
liitumistingimuste kaudu) uute ettevõtjate tulekuks koostöös tööstuspoliitika 
väljatöötamisega. 

8. Ressursside väärindamisel kasutusel olevate ressursside kasutamise analüüs ja uute 
võimaluste leidmine lisandväärtuse kasvuks (ressursside analüüs väärtusahelate kaudu). Seni 
mittekasutusel olevate ressursside väärindamise võimaluste analüüs koos maapõue strateegia 
väljatöötamisega. Eriline tähelepanu energeetilistele ressurssidele. Jäätmete ringmajanduse 
võimaluste selgitamine.  
 

4. MÕÕDIKUD  
 
Strateegilist juhtimist Eesti riigi juhtimises reguleerib riigieelarve seadus26. Vabariigi Valitsuse 
prioriteedid on esitatud riigieelarve strateegias 2016-201927 ja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis. 
Eesti arengut suunab 47 strateegilist dokumenti, mille nimetused, õiguslik staatus, sisuline ülesehitus, 
eesmärgistatus ja seostatus eelarvega on erinev. Valitsuse tegevusprogrammis on 17 
poliitikavaldkonda. Strateegilistest arengudokumentidest on seotud riigi majandusarenguga enamus 
ja vastavate riiklike eesmärkide püstitamisega vähemasti 14 (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 6 (Kliimamuutustega 
kohanemise arengukava, Energiamajanduse arengukava aastani 2030, Põlevkivi kasutamise riiklik 
arengukava 2016-2030, Tööstuspoliitika roheline raamat, Kliimapoliitika põhialused aastani 2050, 
Maapõue strateegia). 
 
Riiklikud eesmärgid ja näitajad on täna kehtivates strateegilistes dokumentides nt järgnevad: 

 Säästev Eesti 2128: Inimeste majanduslik jõukus ja elatustase on 2030. aastaks vähemalt 80% 
praeguste EL liikmesriikide keskmisest, 2030. aastal keskmine eluiga 77–78 aastat, Gini 
koefitsient Eestis jõuaks EL keskmisele tasemele ja alla vaesuspiiri elavate leibkondade osakaal 
väheneks. Jätkusuutlik on Eesti, kus on kindlustatud eestiliku kultuuriruumi püsimine, 
inimeste heaolu kasv, ühiskonna terviklikkus ja tasakaal loodusega. 

                                                           
26 https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015068 vt ka http://www.fin.ee/riigi-strateegiline-juhtimine-
2/?highlight=arengukavade,konsolideerimine 
27 http://www.fin.ee/riigi-eelarvestrateegia-4/?highlight=arengukavade,sidumine 
28 https://www.riigiteataja.ee/akt/940717 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015068
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Joonis 7. Säästev Eesti 21 eesmärgid. 

 Üleriigiline planeering Eesti 2030: Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise 
elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud riik. Hajalinnastunud ruum seob tervikuks 
kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, väärtustades kõiki neid elamisviise 
võrdselt ühepalju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja majandusliku konkurentsivõime 
tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud asulate võrgustik. 

 Eesti regionaalarengu strateegia 2014-202029: Visioon 2030+ eeldab liikumist soovitud 
arenguseisundi suunas, kus on loodud eeldused kõigi toimepiirkondade kestlikuks arenguks 
ning elamisväärseks ja turvaliseks eluks. Eesti areng tervikuna on eri piirkondade spetsiifiliste 
arengueelduste oskusliku ärakasutamise kaudu regionaalselt rohkem tasakaalustumas. 

 

Joonis 8. Riigi regionaalpoliitika elluviimise eesmärgid. 

 Konkurentsivõime kava Eesti 202030: eesmärgid 1. Tõsta tootlikkust töötaja kohta Euroopa 
Liidu keskmisega võrreldes 80%-ni  2. Tõsta tööhõive määra vanusegrupis 20-64 76% tasemele. 
Majandusprognoosi kohaselt moodustaks Eesti kaubanduse osakaal maailmakaubandusest 
0,110 % aastaks 2030. 

 Eesti ettevõtluse kasvustrateegia31: Eesti innovatsiooni- ja ettevõtluspoliitika on aastaks 2020 
oluliselt kasvatanud Eesti elanike heaolu, parandanud Eesti lõimumist rahvusvahelise 
majandusega ning ettevõtete konkurentsivõimet. Enim kasvupotentsiaali omavad Eesti 
majanduse arendamisel:  1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi 
teiste sektorite, 2. Tervisetehnoloogiad ja -teenused,  3. Ressursside efektiivsem kasutamine. 

                                                           
29 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf 
30 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti2020.pdf 
31 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_ettevotluse_kasvustrateegia_2020.pdf 
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 Rahvastiku tervise arengukava32: tervena elatud eluiga on Eestis aastaks 2020 pikenenud 
meestel keskmiselt 60 ja naistel 65 eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga on pikenenud 
meestel 75 ja naistel 84 eluaastani.  

 TAI strateegia 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“33: Üldeesmärk luua soodsad tingimused 
tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti kestmiseks ja 
arenguks. Sihttasemed aastaks 2020: teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase 3% 
SKPst, sh erasektori TA kulutused 2% SKPst (2011. aastal vastavalt 2,41% ja 1,52% SKPst);  
vähemalt 10. koht ELi innovatsiooniliidu tulemustabelis (2011. aastal 14. koht); ettevõtete 
tootlikkus hõivatu kohta 80% ELi keskmisest (2011. aastal 68%).   

 Eesti keskkonnastrateegia aastani 203034 kirjeldab visiooni 2030 ja stsenaariumid.  

 
Rahvusvaheliselt kasutatakse rohemajanduse seirel väga erinevaid näitajaid, nt: 

 Keskkonnaseisundi indikaatorid: bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutus, õhukvaliteet, 
merekeskkond (liigirikkus) jt veekogude seisund, materjalide ressursikasutus (ökoloogiline 
jalajälg)35 

 Euroopa tööstuspoliitika täitmisel rahvusvahelise konkurentsivõime paranemine, võrreldes ELi 
ja tema konkurentide tootlikkust ja kulu näitajaid; tööstusharus ja tööstusega seotud teenuste 
sektoris loodud uute töökohtade arv, eelkõige jälgitakse VKEdes loodud töökohtade arvu; 
tööstustoodangu suurenemine, eelkõige keskkonnasõbraliku toodangu suurenemine; 
keskmise tehnoloogiatasemega ja kõrgtehnoloogia tootmissektorite osakaal tootmise 
lisandväärtuses ja tööhõives. 
 

4.1 Eesti 2015. aasta positsioon 
 
Ettevõtlus toimib globaalse turu tingimustes, Eesti head või neutraalset positsiooni teiste riikide seas 
iseloomustavad järgnevad näitajad:  

 Innovatsiooni edetabelis 2015 Global Innovation Index36 Eesti 23. koht 141 riigi seas  

 rahvusvahelises konkurentsivõime 201437 edetabelis 60 riigi võrdluses Eesti 30. kohal ning 
meie konkurentsivõime moodustab 64,4% esikohal oleva USA suhtes  

 Äritegevuse edetabelis 2015 Doing Business38 189 riigi seas 16. kohal  

 Metsamaa pindala elaniku kohta 38. koht ca. 200 riigist, so 3 korda rohkem kui keskmisel Maa 
elanikul ja 5 korda rohkem kui keskmisel Euroopa Liidu elanikul 

 Haritava maa pindala elaniku kohta 18. koht 200 riigist, so kaks korda enam kui EU ja globaalne 
keskmine39. 

 
Eesti on kehval positsioonil võrreldes teiste riikidega järgmiste näitajate poolest: 

 Jätkusuutliku energiavarustuse edetabelis 2014 Energy Sustainability Index40 on Eesti 129 riigi 
seas 75-ndal kohal 

                                                           
32 https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/rahvastiku_tervise_arengukava_2009-
2020_taiendatud_2012.pdf 
33 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3290/1201/4002/strateegia.pdf# 
34 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/3848/12793882.pdf# 
35 Towards a green economy in Europe EU environmental policy targets and objectives 2010–2050 
http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe 
36 https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf 
37 Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime aastaraamat 2014 
http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Eesti_rahvusvahelise_konkurentsivoime_Aastaraamat_2014.pdf 
38 http://www.doingbusiness.org/rankings 
39 World Bank data http://data.worldbank.org/ 
40 https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2014/11/20141105-Index-report.pdf 

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/rahvastiku_tervise_arengukava_2009-2020_taiendatud_2012.pdf
https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/rahvastiku_tervise_arengukava_2009-2020_taiendatud_2012.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3290/1201/4002/strateegia.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1279/3848/12793882.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2014/11/20141105-Index-report.pdf
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 Energia kogutarbimises taastuvenergia osatähtsus 14,5 % (Põhjamaades kokku taastuvenergia 
osakaal 38 %, CO2 vaba 55 %41)  

 Materjali ressursikasutuse suurus (DMC) 2012: 28,7 t/a/in, 2. koht (31 Euroopa riiki) 

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

 Kliimamuutusse panustamisel viimane koht Euroopa 28 riigi seas42 
 
Sotsiaalmajanduslikku olukorda iseloomustavad järgnevad näitajad: 

 SKP elaniku kohta aastal 2014 oli 15185 eurot (EL 28 keskmine oli 25 800 eurot43) 

 Riigieelarves on toetused keskmiselt 1 miljard eurot/aastas44 

 Keskmiselt elada jäänud aastate arv 77 aastat 

 Rändesaldo negatiivne 2014.a.   -733 inimest 

 Rahvaarv vähenes 2015.a.  1512 inimest 

 Töötus 2015.a. 16-pensionieani   6,4% 
 

 
Joonis 9. Maaressurss Eestis (Villem Vohu) 

4.2 Alg- ja sihttasemed 
 
Ressursi –ja energiatõhususe saavutamist, kasvuhoonegaaside vähendamist, puhtama ja puhta 
tootmise arendamist, loodus- ja sotsiaalmajandusliku keskkonna  hoidmist, tagades sealjuures 
majanduskasvu saavutamist, tuleks seirata nt alljärgneva valiku mõõdikutega (tabel 3). 
 

Tabel 3. Valik rohekasvu mõõdikuid, alg- ja sihttasemeid. 
Rohemajanduse mõõdikud Algtase  

2014 
Kasutatav 
andmebaas 

Sihttase 
olemasolevates 
dokumentides* 

Arengudokument 

ÜLDMÕÕDIKUD 
SKP elaniku kohta, eurot 15185 ES SN02: HEAOLU 

KASV 
Aastal 2014 EL 28 oli 
2580045, 2030. aastal 

Säästev Eesti 21 

                                                           
41 Nordic Total Primary Energy Supply 2014 www.nordicenergy.com 
42 Climate Change Performance Index 2016 lk 28 https://germanwatch.org/en/download/13626.pdf 
43 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 
44 Eesti Statistika andmeleht RR21: RIIGIEELARVE TULUD JA KULUD (KUUD) www.stat.ee 
45 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec100&plugin=1 
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vähemalt 80% EL 
liikmesriikide keskmisest 

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

80 % EL keskmisest 
aastaks 2020 

Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

RESSURSIDE VÄÄRINDAMINE 
Ressursi tootlikkus (GDP/DMC), 
euro/kg 

0,42 Eurostat46 aastal 2014 EL 28 
keskmine 1,94 

Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

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

31,3 Eurostat47 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 

ENERGIATÕHUSUSE SAAVUTAMINE 
Majanduse energiamahukus, kg 
õli ekvivalenti 1000 euro kohta 

512,7 
(2013) 

Eurostat48 Aastal 2013 EL 28 
keskmine 141,7 

Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

Energia lõpptarbimine, TWh 32,2 ES KE05: ENERGIA 
LÕPPTARBIMINE 

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 

KESKKONNAHOID 
CO2 heide võrreldes aastaga 
1990, % 

54,39 Eurostat49 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 põhimõtteid50. 

Keskkonnajuhtimis- ja 
keskkonnaauditeerim
ise süsteemi 
edendamise 
strateegia ja 
tegevuskava51 

INIMENE 
Oodatav eluiga aastates  77,16  ES SN02: HEAOLU 

KASV 
2030.a keskmine eluiga 
77-78 aastat 

Säästev Eesti 21 

Tervena elada jäänud aastad 55,1  ES SN02: HEAOLU 
KASV 

Aastal 2020 keskmiselt 
62,5, aastal 2013 EL 28 
keskmine 61,452 

Rahvatervise 
arengukava 2009-
2020 

                                                           
46 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc100 
47 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rl110&plugin=1 
48 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1 
49 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_30&plugin=1 
50 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 
51 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015018 
52 Naiste ja meeste tervena elatud aastad keskmiselt 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdph100&language=en 
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Vanadussõltuvusmäär, % 27,9 ES SN02: HEAOLU 
KASV 

2050 on Eestis 51,453 Eurostati prognoos54 

Vaesuse või tõrjutuse määr, % 23,5 
(2013) 

ES SN03: SIDUS 
ÜHISKOND 

Aastal 2013 EL 27 
keskmine 24,555, 
vähendada suhtelise 
vaesuse määr 15 %-ni 
aastaks 2020 

Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS, INNOVATSIOON 
TA osatähtsus SKP-st, % 1,44 ES SN02: HEAOLU 

KASV 
3 % aastaks 2020 Konkurentsivõime 

kava Eesti 2020 

Kõrgtehnoloogiliste toodete 
ekspordi osatähtsus kogu 
ekspordis, % 

16,3 ES SN02: HEAOLU 
KASV 

Aastal 2014 EL keskmine 
15,656 

Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

Ökoinnovatsiooni indeks57 72 Eurostat58 EL 28 keskmine 100 Konkurentsivõime 
kava Eesti 2020 

*Rohemajanduse mõõdikute sihttasemed järgmistel perioodidel näidatakse vastavates valdkondlikes 
strateegilistes dokumentides ja/või täpsustatakse rohemajanduse seire käigus. 

 
Rohemajanduse mõõdikuid on välja pakkunud nt Säästva Eesti Instituut59. Saavutatavad sihttasemed 

peab määratlema vastavalt püstitatud eesmärkidele. Üheks võimaluseks on võtta aluseks EL keskmised 

näitajad (tabelis 3 mitmete näitajate puhul esitatud). 

5. GLOBAALSED TRENDID JA PIIRANGUD 
 
Globaalseid trende, mis mh ka Eesti majandust mõjutavad on prognoositud paljude organisatsioonide 
poolt (ErnstαYoung60, PWC61, Hay Group62 jpt.), SITRA63 on kirjeldanud oma 2016 aasta megatrendides 
kolme peamist suundumust: 

 GLOBAALNE VASTASTIKUSE SÕLTUVUSE KASV: 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 hoovuste muutus, 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 lahti sidumine KHG tekkest ja ressursikasutusest, 1 

                                                           
53 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde511&plugin=1 
54 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde511&plugin=1 
55 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
56 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00140&plugin=1 
57 Koosneb 16 näitajast, The Eco-Innovation Scoreboard indicators http://www.eco-
innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=34 
58 Eco-innovation index 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=t2020_rt200&language=en 
59 Kuldna, P., Peterson, K., Nõmmann, T. 2012. Rohemajanduse mõistest ja mõõtmisest. Säästva Arengu Foorum 2012 
http://www.seit.ee/publications/4420.pdf 
60 Ernst&Young Megatrends 2015 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-
megatrends-report-2015.pdf 
61 PWC global megatrends  http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends.html 
62 Hay Group Leadership 2030 About the megatrends http://www.haygroup.com/leadership2030/about-the-
megatrends.aspx 
63 SITRA Megatrendit 2016 https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-megatrends-report-2015/$FILE/ey-megatrends-report-2015.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/issues/megatrends.html
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf
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planeedi eluviisi saavutamine 1,5 asemel, ühistegevuse (jagamismajandus, ringmajandus, 
ühisrahastus jm) areng64. 
 

5.1 Prognoosid aastaks 2050 
Prognoosi kohaselt Euroopa osakaal maailma majanduses väheneb oluliselt aastaks 2050 (joonis 10). 

 

Joonis 10. Maailma SKP jaotus 2010 vs 205065. 
 
Rahandusministeerium on koostanud Eesti majandusprognoosi aastani 206066, mille kohaselt aastaks 
2050 vähenevad tööhõive, tööviljakus, palgakasv, iga-aastane majanduskasv ja muud näitajad (tabel 
4). 
 

Tabel 4. Rahandusministeeriumi majandusprognoos aastani 2060. 

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 

                                                           
64 SITRA materjalid, sh Megatrendid 2016 https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf 
65 Global Europe 2050 https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-
report_en.pdf 
66 http://www.fin.ee/majandusprognoosid 

https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Megatrendit_2016.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/global-europe-2050-report_en.pdf
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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 

 

Rahvusvahelised prognoosid aasta 2050 kohta on nt järgnevad: 
• Maal elab üle 9 mlrd inimese, 70% linnades (2015 50 %), 50-200 mln kliimapõgenikku 
• Kui 2010 oli Euroopa osakaal maailma SKP-st 29 %, siis Europe 2050 stsenaariumide kohaselt 

aastaks 2050 väheneb see ligi kaks korda moodustades 15-17 %. 
• Pikenev lumetu pimeaastaaeg meie laiuskraadidel ja põhja pool põhjustab depressiooni ja 

psüühiliste haiguste kasvu. 
• 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 jne 

 
Rahvusvahelisi prognoose ja trende peame silmas pidama eesmärkide sõnastamisel ja 

stsenaariumide koostamisel. 

5.2 Tänast majandust piiravad tingimused 
 
Rohekasvuga seonduvad kliimalepped jm rahvusvaheliste lepped, mis seavad piiranguid 
majandustegevusele on esitatud mh järgnevate dokumentidega: 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. Pariisi 
kliimaleppest tulenevalt on ettevõtluse üheks piiranguks kasvuhoonegaaside heite vähendamise nõue 
(kasvuhoonegaaside teke toimub 75% ulatuses energeetikasektoris, Eestis isegi 90 % ulatuses). 
 
Majanduskasv sõltub lisaks järgnevast: 

• Ressursside (sh joogivee) varud ja kättesaadavus 
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• Finantskriisid 
• Kliimamuutus 
• Inimkonna koondumine linnadesse 
• Demograafiline olukord 
• Geopoliitilised kriisid  
• Riiklike regulatsioonide nõuded jms. 

 

Euroopa Keskkonnaagentuuri hinnangul on rohemajandus tulevikus ainus tee majanduskasvuks67. 

6. ROHEMAJANDUSE STSENAARIUMID EESTIS 
 
Rohemajanduse seiramiseks peab olema välja töötatud rohemajanduse eesmärgid ja nende 
eesmärkide saavutamise võimalikud stsenaariumid koos meetmetega. Nt võimaliku eesmärgi 
„Ressursi- ja energiatõhususe saavutamise, kasvuhoonegaaside vähendamise, puhtama ja puhta 
tootmise arendamise, loodus- ja sotsiaalmajandusliku keskkonna  hoidmise, tagades sealjuures 
majanduskasvu saavutamise“ alternatiivsed stsenaariumid lähtudes riigi panusest on toodud tabelis 5. 
 

Tabel 5. Rohekasvu võimalikud stsenaariumid. 
Stsenaarium Eesti 2015 Eesti 2030 Eesti 2050 

Mittesekkuv riik Algtase ja hetkeolukord Tegevused, kulud ja 
tulud ning eesmärgi 

täitmise ulatus? 

Tegevused, kulud ja 
tulud ning eesmärgi 

täitmise ulatus? 

Vähesekkuv riik Algtase ja hetkeolukord Tegevused, kulud ja 
tulud ning eesmärgi 

täitmise ulatus? 

Tegevused, kulud ja 
tulud ning eesmärgi 

täitmise ulatus? 

Sekkuv riik ehk 
teadmistepõhine arukas 
stsenaarium 

Algtase ja hetkeolukord Tegevused, kulud ja 
tulud ning eesmärgi 

täitmise ulatus? 

Tegevused, kulud ja 
tulud ning eesmärgi 

täitmise ulatus? 

 
Rohemajanduse eesmärkide saavutamisel võimalike arengustsenaariumide eeldused on järgnevad: 

1. Mittesekkuv riik – Baasstsenaarium. Riigi panustamine majandusse ja ettevõtlusele sobiva 
keskkonna loomine jätkub tänasel tasemel 

2. Vähesekkuv riik – Riik sekkub majandustegevusse ettevõtluse arendamiseks sobiva 
ettevõtluskeskkonna parendamisega ja suunatud toetusskeemidega 

3. Sekkuv riik e teadmistepõhine arukas stsenaarium - Riik sekkub jõuliselt väärtuspõhiste 
analüüside alusel valitud valdkondade arendamisse sobiva keskkonna loomisega, toetustega 
ja investeeringutega 
 

Eesmärgi püstitaja ülesandeks on valida rohemajanduse arengutee välja töötatud stsenaariumide 
(meetmed ja tegevused) alusel. ENMAK 2030 koostamisest on teada energiamajanduse 
stsenaariumide meetmed, maksumused ja tulud. 
 
Piirangud ja rahvusvahelised trendid/prognoosid on iga stsenaariumi puhul samad. Erinev on riigi 
panustamine ettevõtluskeskkonda (õigusnõuded, toetused, maksustamine jne) ja seeläbi eesmärkide 
saavutamisse. ENMAK 2030 energiamajanduse teekaartide koostamisel töötati välja 3 riigi poolse 
panustamise ehk sekkumise stsenaariumi. Sarnase metoodika võib aluseks võtta ka teistes 
valdkondades. ENMAK 2030 katab rohemajandusest suure osa (elektri- ja soojusmajandus, 
mootorikütuste tootmine, transpordi- ja hoonefondi energiakasutus). 

                                                           
67 http://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro , vt ka Towards a green economy in Europe EU environmental policy 
targets and objectives 2010–2050 http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe 

http://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro
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Stsenaariumide koostamisel võiks arvestada rahvusvahelisi majandusprognoose ja teiste riikide 
edulugusid (nt IMF, OECD, WHO, IEA, WEC jt prognoosid, esikümne riigid edetabelites nt Global Green 
Economy Index, Global Cleantech Innovation Index). 

Stsenaariumide koostamisel tuleb arvestada järgnevate aspektidega: 
a) avalikkuse ja ettevõtjate esindusorganisatsioonide kaasamine majanduses rohemajandamise 

osakaalu kasvatamisel (sh võimalike valikute, sobiva metoodika, mõõdikute jms välja 
töötamisel); 

b) kasvuhoonegaaside tekke vähendamine ressursi- ja energiatõhususe saavutamisega, 
fossiilkütuste asendamine taastuvate ja kütusevabade energiaallikatega; 

c) taastumatute loodusvarade asendamine taastuvate loodusvaradega; 
d) loodusvarade jt ressursside senisest efektiivsem ja jätkusuutlikum kasutamine. 

7. ROHEMAJANDUSE KASVUPROGRAMM 
 
Rohemajanduse stsenaariumi valikul (vt eelmine ptk) vastavalt meetmetele ja tegevustele on 
koostamisel ja tuleb ellu viia seonduv rohemajanduse nn kasvuprogramm arvestades kehtivaid ja 
väljatöötamisel olevaid arengukavu ja strateegiaid, sh 

-        ENMAK 2030 
-        Tööstuspoliitika sidumine energiamajanduse arengukavaga 
-        Maapõue strateegia sidumine energiamajanduse arengukavaga 
-        Biomajanduse strateegia sidumine energiamajanduse arengukavaga 
-        Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 
-        Kliimamuutusega kohanemise arengukava jt . 

Rohemajanduse kasvuprogramm käsitleb järgmisi valdkondi: 
-        Ressursside väärindamine (vt ka NS raport) sh Põlevkivi väärindamine, turba laialdasem 

kasutus, maavarade kasutuselevõtt, biomassi väärindamine(biometaan, puit) 
-        Tööstuse konkurentsivõime tõstmine energialahenduste kaudu sh energiaühingud, 

energiamahukuse vähendamine  
-        Hoonete energiakasutuse vähendamine sh energiaühistud, puitehitus, BIM(vt ka NS 

raportid68) 
-        Transpordi energiakasutuse vähendamine sh taastuvate mootorikütuste kasutuselevõtt, 

transpordikorralduse muutmine, maksupoliitika transpordis 
-        Puhtad tehnoloogiad e Cleantech sh jäätmete ringmajandus, heitmete vähendamine, energia 

tootmine, mahepõllundus ja -metsandus 

KASUTATUD MATERJALID 
 Climate Change Performance Index 2016 lk 28 

https://germanwatch.org/en/download/13626.pdf 

 Eesti Arengufond 2014 Nutika Spetsialiseerumise raportid 
http://www.arengufond.ee/nutikas-spetsialiseerumine/tutvustus/ 

 Eesti biomajanduse analüüs 
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/62/EAF._Eesti_biomajanduse_anal%C3%BC%
C3%BCs.pdf 

 Eesti Vabariigi Valitsuse arengudokumendid www.valitsus.ee/arengukavad 

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

                                                           
68 Nutika spetsialiseerumise raportid http://www.arengufond.ee/nutikas-spetsialiseerumine/tutvustus/ 

https://germanwatch.org/en/download/13626.pdf
http://www.arengufond.ee/nutikas-spetsialiseerumine/tutvustus/
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