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•	Tahame Eestis elada nii, nagu meie 
(põhja)naabrid – heaoluühiskonnas, 
turvaliselt, nii et meie lapsed päriksid 
sama keskkonna nii majanduslikus, 
etnilises kui ka ökoloogilises mõttes

Milleks meile jõukus



•	Kõikide meie jõukate eeskujude 
majanduslik heaolu pärineb maa- ja 
loodusvarade ning kohalike inimeste töö 
kombinatsioonist

•	See toodang on müüdud kellelegi 
väljaspool riiki ehk eksporditud või 
kasutatud omamaiselt importimise 
asemel

Miks teised on jõukad



•	Saadud raha on kasutatud riigi ja tema 
kodanike jõukuse kasvatamiseks

•	Hiljem on see jõukus ümber jagatud 
ehk investeeritud ning loodud uued ja 
huvitavad sektorid, mis on lõpuks ise 
eksportima hakanud

Miks teised on jõukad



•	Meil ei ole maa sees kalleid maavarasid –  
naftat, gaasi, metallimaake.

•	Suutsime esimese Vabariigi ajal 
põllumajandusel,  metsatööstusel ja muul 
tootmisel põhineva eksportiva tööstuse 
üles ehitada, aga kaotasime selle Teises 
Maailmasõjas.

Miks me pole veel jõukad



•	Nõukogude Eesti majandus oli ekspordile 
ehitatud, aga “eksport” oli Nõukogude Liitu 
ja määratud hindadel põhinev – omanik 
otsustas “kasumi” kumuleerumise koha

•	Peale taasiseseisvumist oleme pigem 
arendanud importi, sisetarbimist ja 
muud ümberjagamisega seotut, TOP 100 
mis iganes kategoorias – kasum, palk, 
lisandväärtus kuulub neile ettevõtetele 

Miks me pole veel jõukad



•	 Impordime rohkem kui ekspordime, 
kohati tundub, et seda ei kata pikas 
perspektiivis miski

•	Eurotoetused on seda arusaamist edasi 
lükanud, 1 mld € aastas tuleb EL-st, veel 
7 aastat. Suur summa, võrreldes 8 mld 
riigieelarve ja 18 mld SKP-ga

Miks me pole veel jõukad
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•	Eesti majandus saab päris hästi hakkama, 
aga inimeste elatustase ei edene, 
inimesed keskmiselt on “rahul”, aga 
tegelikult ei tule ots-otsaga kokku, kulud 
jooksevad eest ära
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•	Madalapalgaliste (alla 1000 € kuus) 
hõivatute hulk on väga suur

•	Kui võtame EL otsetoetuse summas 
1 mld € aastas riigist ära, mis juhtub – 
ilmselt Eesti mõistes sotsiaalmajanduslik 
ja demograafiline katastroof
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•	 Suunakem tähelepanu neile sektoritele, mis 
väärtustavad kohalikke tooraineid või toovad muul 
viisil raha väljast sisse, peaasi, et võimalikult 
palju ja võimalikult suure lisandväärtusega 
(vaheltkasuga), ehk riigile ja tema kodanikele 
jääks võimalikult palju raha

•	 Täpselt sama olulised on sektorid, mis 
võimaldavad vältida importi – jagagem oma 
inimestega kodus kasvanud tulu 



•	Meie tootlikul mullal baseeruvad sektorid – 
metsa- ja põllumajandussektor koos puidu- ja 
toiduainetetööstusega

•	 Turismisektor

•	 Tarkade lahenduste ekspordid – IKT, 
E-lahendused, inseneeria, juhtimine

•	Kõiki eksportivaid sektoreid toetavad sektorid 
– pangandus, tööstuse teenindus, haridus

Need algupärase 
jõukuse sektorid



•	Riigi majandus ei eksisteeri ilma 
tagalata – 

•	Alg-, üld- ja kõrgharidus, meditsiin, 
sotsiaalhoolekanne, valitsemine, 
igapäevapangandus, kaubandus

Need väga olulised 
kõik teised sektorid



•	Aidakem kaasa, et riigis asuvate 
ettevõtete eksporditulud saaksid tekkida

•	Kui tulud on kumuleerunud-tekkinud, 
saame otsustada, kuidas seda 
ühiskonnas ümber jagada

•	Meil on Eesti tootvast mullapinnast 
kasutamata umbes 50%, miks küll, kas 
julgeme arutleda sel teemal?

Veel konkreetsemalt



•	Eesti tervikuna tarbib 
võõramaiseid, energia,- tööjõu- ning 
keskkonnavaenulikult toodetud materjale 
ja kaupu, Riigi hankeseadused ei 
luba osta tooteid, mille majandus- ja 
keskkonnamõju on Eestile kasulik

Konkreetsemalt



•	SKP saab juurde mitu miljardit aastas, 
kui ekspordime rohkem ja tarbime 
targalt

Veel konkreetsemalt!
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