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Kuidas läheb meie Eestil täna?
• Eesti majanduskasv on laiapõhjaline, viimastel aastatel on hoogu juurde
andnud tööstuse elavnemine kogu Euroopas
• 80% Eesti SKPst tuleb ekspordist ja see kasvab endiselt tugevalt
• Meie peamistel sihtturgudel läheb hästi, paremini läheb sellest tulenevalt ka
meie ettevõtetel, Venemaa osakaal kahanes, nüüdseks taastunud
• Kohalikule turule tootjad saavad tuge tarbija kindlustundest ja tugevast
sisenõudlusest
• Kokkuvõttes – korraliku majanduskasvuga sihtturud on, nõudlus meie
kaupade järele on nii mujal kui kodus, toimivad tarneahelad on
• Kas me aitame oma ettevõtetel head keskkonda maksimaalselt ära
kasutada?
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Mis on meie tugevused?
• Laiapõhjaline ja paindlik majandus
• Ellu jäävad need, kes rehkendavad kiiresti ümber – meie ettevõtjate
paindlikkus on meie trump
• Ärimudelid muutuvad ajas keerukamaks, võidavad nutikamad, kes
oskavad võtta üle tarneahelas järgmise ärimudelid
• Hajutatud majandus on viinud laiapõhjalise jätkusuutliku
majanduskasvuni – meie Nokia on Nokia puudumine

• Oleme saamas odava tööjõu maast spetsialiseerunud tööjõu
maaks
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Jätkusuutlik majanduskasv on võimalik
ainult läbi sisemiste investeeringute
• Investeerida on vaja uutesse tehnoloogiatesse ja inimeste
kompetentsi
• Võtmesõnaks on ettevõtluse ning teaduse lähendamine läbi ühiste
eesmärkide – kuidas koostööd soodustada?
• Teaduse ja arenduse rahastamine – kas see on piisav ja kuidas
tagada jätkusuutlikkus?

• Aastal 2020 kaovad Euroopa Liidu abirahad. Välisabi kahanemise
mõju sõltub selle raha eelneva kasutuse mõistlikkusest
• Kas oleme uueks olukorraks valmis? Kuidas oleme investeerinud
teadusesse täna – kas läbi õppehoonete või loodud inimkapitali?
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Veidi veel teaduse ja ettevõtluse
koostöökohtadest
• Ülikoolidel on duaalne roll olla teadusasutus ja rahvamajanduse
spetsialistide koolitaja. Mõlemad rollid on võrdselt olulised.
• Peame vältima äärmusi kõrghariduses!
• Lähendame jõuliselt (rakendus)teaduse ning ettevõtluse struktuuri
• Viime kodaniku vastutuse ka tudengini eriala valikul
• Teadusinventuur – dubleerimise likvideerimine
• Tuleviku erialade kujundamisel suurem koostöö tööandjate ja ülikoolide
vahel
• Teadus- ja arendustegevuse jätkusuutliku rahastamise kindel plaan B
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Mida peaks riik tegema majanduse
toetamiseks?
• Ideaalis mitte midagi. Iga ükskiku huvirühma kaitse on vaba turu
administratiivne moonutamine, millest kannatavad eelkõige
tarbijad ja töötajad.
• Riigikapitalism ei ole õige vastus – parim lahendus sünnib
eraettevõtete konkurentsis. Turuosalisest poliitikakujundajal on huvide
konflikt
• Majanduspoliitika eesmärk saab olla vaid Eesti elanike rikkuse
kasvatamine. Parim teadaolev võti on eluterve konkurents
• Efektiivsus, kiire otsustamine ja lühike võimudistants on meie
eelised – ärgem unustagem seda!
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