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• Väärtusahelate riskikindlamaks muutumine 

(reshoring ja near shoring)

• Digitaliseerimise ja automatiseerimise 

kiirenemine

• Kaugtöö ja virtuaalkanalite laialdasem 

kasutamine

• IKT valdkonna roll majanduses kasvab veelgi

• E-kaubanduse jätkuv kasv

• Rohepöörde võimendumine

Maailmamajandus pärast kriisi



Eesti teadus, arendustegevus, innovatsioon ja ettevõtlus 

suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja 

majanduse tootlikkust, pakkudes konkurentsivõimelisi ja 

kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele 

Riigieelarves kavandatud TA kulutused 
hoitakse vähemalt 1% SKP-st tasemel 

Erasektori TA kulutuste tase 2% SKP-st

Nominaalne tööjõutootlikkus
110% EL keskmisest

Innovatsiooni liider Euroopa innovatsiooni 
tulemustabelis 

TEADMUSSIIRE:
Eesti areng tugineb

teadmuspõhistele ja Innovaatilistele 
lahendustele

TEADUSSÜSTEEM:
Eesti teadus on kõrgetasemeline, mõjus

ja mitmekesine

ETTEVÕTLUSKESKKOND:
Eesti ettevõtluskeskkond

Soodustab teadmusmahuka
ettevõtluse teket ja kasvu, kõrgema

lisandväärtusega toodete
ja teenuste eksporti ning 

investeeringuid kõigis Eesti 
piirkondades

TAIE arengukava 2035 eesmärk ja mõõdikud



TAIE fookusvaldkonnad

Digilahendused igas 
eluvaldkonnas

Ressursside 
väärindamine Tervisetehnoloogiad

ja -teenused 

Eesti toodab energiat
kliimaneutraalselt

Energiakasutus on 
tõhus ja 
süsinikuneutraalne

Varustuskindlus on 
tagatud

Nutikas ja 
kestlik energia Elujõuline Eesti 

TAIE fookusvaldkonnad on Eesti arenguvajaduste ja -võimaluste täitmisse panustavad riigi, ettevõtete ja teadusasutuste 
koostöös eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad. 

Eesti kui digiriik kasvab ja 
areneb

Digilahendused
jõuavad igasse eluvaldkonda

Andmemajandus loob uusi 
ärivõimalusi 

Eesti küberruum on 
turvaline

Kohalikke ressursse     
väärindatakse
keskkonnahoidlikult ja 
kõrge 
ressursitootlikkusega

Loodusvarade kasuta-
misel arvestatakse nii 
elurikkuse säilimise kui ka 
sotsiaal-majanduslike
mõjudega

Tervishoiuteenused on 
mõjusamad ja 
kättesaadavamad
Ravi ja ennetustegevus 
on patsiendikesksem ja 
tõenduspõhisem, 
arenevad personaalsed 
terviseteenused
Kasvab 
tervishoiusektori 
ekspordipotentsiaal

Eesti rahvus, keel ja kul-
tuuriruum on elujõuline 
ja arenev
Eesti riigivalitsemine on 
inimesekeskne, 
teadmistepõhine ja tõhus
Eesti haridussüsteem on 
kõrgetasemeline
Majanduse ja tehnoloogia 
areng arvestab sotsiaal-
kultuuriliste mõjudega



Rohepööre on uus digipööre ehk võimaluste poolest samas suurusjärgus

• Globaalne keskkonnateadlikkus on tekitanud turul nõudluse nii teenuste kui 
toodete järele

• Erinevad seatud regulatsioonid ja eesmärgid on tekitanud vajaduse 
rohetehnoloogiate arendamiseks ja rakendamiseks

• Keskkonnateadlikkus turul ja et olla konkurentsivõimeline, nõuab ettevõtetelt 
keskkonnateadlike valikute tegemist ja protsesside juurutamist.

• Need, kes suudavad näidata ja siduda oma teenuste ja toodetega rohepöörde ellu 
viimise, nendel on tekkinud turul uued võimalused ja konkurentsieelis.

Rohepöörde võimalused



• Oluline miks, kellele ja kuidas? –
rohepöörde lahtimõtestamine riigi ja 
ettevõtja tasandil. 

• Kellele võimalus, kellele vajadus, kellele
kohustus?

• Mis on rohepöörde õnnestumise
eeldusteks, võimaldajateks ja 
kiirendajateks?

• Mis on rohepöörde majanduslik mõju ja 
investeeringute majanduslik tasuvus? Palju
see maksab ja kes selle kinni maksab?

• Riik kui rohepöörde/tehnoloogiaarenduse
katalüsaator

Rohepöörde Q



Aitäh! 


