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• Tööstuspoliitika põhisuunad

• Olemasolevate meetmete ja programmide muudatused

• Uued tegevused



Tööstuses peitub suur potentsiaal
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Tööstuses hõivatu lisandväärtus EL-
28 keskmisest (PPS korrigeeritud)

Hinnatasemetega 
korrigeerituna on Eesti 

tööstuse lisandväärtus EL-28 
tööstuse keskmisest 55%

Tõstes tööstuse lisandväärtuse 
80%ni EL-28 tööstusest annaks 

see juurde 1,7 mld€

Kui Eesti tööstustööline 
muutuks sama tootlikuks 

kui EL-28 tööline lisanduks 
veel 1,3 mld€

Hinnatasemete erinevusi 
arvestamata võiks Eesti 

SKP olla 20% suurem kui 
tootlikkus tööstuses 

ühtlustub



Tööstuspoliitika* põhisuunad

• tootmise digitaliseerimine ja automatiseerimine;

• tootearendustegevuste suurendamine läbi koostööplatvormide 
arendamise;

• tööstuse sisendi tekke Eesti ülikoolide teadus- ja arendussuundadesse;

• haridustellimuse vastavusse viimise tööstuse vajadusega - tervikliku 
haridustellimuse ja täiendõppe ning välistööjõu kaasamise süsteemi 
loomine;

• pikaajalise tagasimaksega laenutoodete loomine;

• Eestis leiduvate loodusvarade laialdasem uurimine ja kasutuselevõtt.

*VVTP tööstuspoliitika RR kinnitamine 3kv 2017.



Olemasolevate meetmete ja programmide 
muudatused (1)
• Ressursiinvesteeringu meede – 109 mln EUR (KeM);

• Sihtgrupi laiendamine. 

• Võrkudega liitumine – 1 mln EUR (MKM);
• Laiendatud abikõlblikud tegevused;
• Toetusmäär 5-100 th EUR ettevõtte kohta;
• Toetusmäär 60%.

• Välisinvesteeringute ja ekspordivaldkonna strateegiate uuendamine (MKM);
• Sihtturud;
• Fookusvaldkonnad;
• Ettevõttepõhine lähenemine.

• WIE tegevuskava uuendamine (MKM);

• Arenguprogrammi muudatused (MKM);
• Ekspertide valiku laiendamine.



Olemasolevate meetmete ja programmide 
muudatused (2)
• Klastri programmi uue vooru ettevalmistus;

• Klaster kui organisatsioon (nt klaster kui teenusepakkuja, väärtusahela põhisus, 
valdkonnaülesed projektid vm);

• Olemasolevate klastritega kohtutud.

• NS kasvualade edenemise raporti tellimine;

• Arenguprogrammi muudatused (MKM);
• Ekspertide valiku laiendamine. (tehnoloogiline ekspertiis kui ka äriarenduse ekspertiis)



Uued tegevused (1)
• IKT arenguprogramm:

• Tööstus 4.0 platvorm
• Koostöövõrgustiku loomine – meetmete väljatöötamine ja arengute suunamine sh:

• Võrgustiku toimimise tagamine;
• Teadlikkuse tegevused;
• Koolituskavade ja õppeprogrammide väljatöötamine (eelkõige robootikaalane), 

välismentorite ja -ekspertide kaasamine;
• Digitaliseerimise ja automatiseerimise auditid;
• Edulugude kaardistamine ja kommunikatsioon (interaktiivne casebook);
• Arendustegevuse toetamine (pilootlahenduste rahastamine; väärtusahelaüleste 

koostööprojektide rahastamine).

• Hackatonid ja industryhack:
• Tööstusvaldkonna kitsaskohtade lahendamine;
• Üksikettevõtte põhise lahenduse väljatöötamine (toode; teenus; ärimudel).

• 2000 IKT spetsialisti kaasamine:
• IKT spetsialistide kaasamine sh tööstusektorisse;
• One-stop-shop lahendus välistööjõule (kõik teenused ühest kohast).



Uued tegevused (2)
• Äri digitaliseerimise ja automatiseerimise laen ja toetus – 15 mln EUR (MKM); 

• Tarkvara arendamine

• Tööstusrobotite soetamine

• Energiamahukate ettevõtete maksuerand;
• Gaas, elekter, otseliin

• Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise alase teadlikkuse tegevused;

• Suurinvestori meede – 3 mln EUR (MKM);
• Grupi konsolideeritud müügitulu 100 mln EUR.

• Toetus 1-3mln EUR. 

• Abikõlbulikud kulud: materiaalne põhivara.

• Geoloogiateenistuse loomine
• Maavarade kasutuselevõtu võimaluste uurimine.

• Mahemajanduse tervikprogramm (MeM);
• Ökosertifikaadid mööblile (?)



Kokkuvõte

• Tööstus on riigile oluline, prioriteediks töötleva tööstuse 
lisandväärtuse tõstmine; 
• Fookus digitaliseerimisel ja automatiseerimisel (tootmiskorraldus ja tooted ja teenused) 

kui vahendil tootlikkuse kasvatamiseks;

• Tööjõu oskuste arendamine ja välistööjõu kaasamine on fookuses; 

• Suund üksikettevõtte põhistele rätsepa lahendustele;



Tänan!
. 

E: rami.morel@mkm.ee

T: +372 625 6416


