Ülevaade riigi vara kasutamisest ja
säilimisest 2013.–2014. aastal

Riigikontrolli hinnang riigi raamatupidamise
aastaaruandele
• Riigi raamatupidamise aastaaruanne on õige.
– Olulisi märkusi riigi raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta
Riigikontrollil teha ei tulnud.

• Raamatupidamise tase enamiku ministeeriumite
valitsemisalades on hea.
• Ministeeriumite, Riigikantselei ja põhiseadusike institutsioonide
aruandlust saab muuta lihtsamaks.
– Kaotada raamatupidamise aastaaruanded eraldiseisvate
dokumentidena ning jätkata saldoandmike infosüsteemis
aruandlusega ja riigi majandusaasta koondaruande esitamisega.

Riigikontrolli hinnang riigieelarve täitmise
kohta
• Riigi majandustehingud on olulises osas sooritatud,
lähtudes riigieelarve seadusest ning 2013. aasta riigieelarve
seadusest ja selle muutmise seadusest.
• Riigieelarve esitusviisi muudatuste tulemusel on iga-aastane
riigieelarve ja selle täitmise aruanne omavahel paremini
võrreldavad.
• 2013. aasta riigieelarve täitmise aruandest on näha, et
investeeringuteks ning kuludeks plaanitud raha on aasta lõpus
üle viidud 2014. aasta eelarvesse 536 miljonit eurot.
– Üleviimise põhjuste kriitiline analüüs planeerimisfaasis ja
avalikustamine.

Eesti riigi rahandus on heas korras
• 2013. a eelarve on sisuliselt tasakaalus – puudujääk
Euroopa väikseimate seas.
• Tulusid laekus oodatust rohkem.
• Riigivõlg on Euroopa Liidu väikseim.
• Reserve on sama palju kui võlgu.

Arengus ELi keskmisele järelejõudmisel
paigalseis
• 2013. aastal ei jõudnud Eesti oma arengus ELi
keskmisele märkimisväärselt järele.
• ELi keskmisega võrreldes jäi tootlikkus samale
tasemele, SKP inimese kohta ostujõu alusel lähenes
1,5% ning Eesti hinnatase 2,9%.
• Lätil ning Leedul õnnestus ELi keskmisele
järelejõudmine paremini.

Läti ja Leedu lähenevad Euroopa tasemele
kiiremini
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Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020”
elluviimine edeneb visalt
• Kolmandiku konkurentsivõime kava eesmärkide
saavutamisega on probleeme.
• Halb on otseselt majandusarengut puudutavate
eesmärkide seis: 4 eesmärgist 3 saavutamine on
maha jäänud.
• Edukalt on suudetud täita hariduse, keskkonna ja
energeetikaga seotud eesmärke.

Eesmärk/näitaja
Suurendada tootlikkust hõivatu kohta ELi
keskmisega võrreldes.

Viimane
seis (%)

Eesmärk
2015 (%)

Eesmärk
2020 (%)

70

73

80

Vähendada suhtelise vaesuse määra pärast
sotsiaalseid siirdeid.

18,6

16,5

15

Suurendada täiskasvanute (25–64 a)
elukestvas õppes osalemise määra.

12,6

15

20

Vähendada noorte (15–24 a) töötuse määra.

18,7

15

10

0,096

0,1

0,11

1,7

0

0

Suurendada Eesti ekspordi osatähtsust
maailma kaubanduses.
Tööjõukulude kasv ei ületa tootlikkuse
kasvutempot.

Kas valitsus teab, mis ja miks meie majanduse
arendamisel õnnestub ning mis mitte?
• Eesti majanduse arengut on riigi tasandil juhitud peamiselt
makromajanduse näitajatega seotud eesmärkide kaudu.
• Toetusmeetmete edenemist on vaadatud kitsalt väljundite alusel
(nt makstud toetuste summa, toimunud koolitused).
• Riigikontrolli hinnangul on ettevõtlustoetuste mõju on olnud
juhuslik ja vähene.
• Puudused esinevad ettevõtlustoetust mittesaanud ettevõtete ja
kogu Eesti majanduse analüüsis. Toetust mittesaanud
ettevõtteid on kordi enam kui toetust saanuid.

Soovitused Eesti konkurentsivõime
arendamiseks
• Kaasata Riigikogu konkurentsivõime kava „Eesti 2020“
ülevaatamisse ja ajakohastamisse.
• Valitsus peaks andma Riigikogule regulaarselt aru „Eesti 2020“
eesmärkide saavutamisest. Muu hulgas peaks selgitama ka riigi
tegevuse mõju ettevõtete tasandil.
• Valitsusel tugevdada analüütilist võimekust uurida ettevõtete
tasandil majandusarengu protsesse, et mõista seniste
meetmete õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi ning
kujundada edaspidi paremaid meetmeid.

Sotsiaalkindlustussüsteemid – jätkusuutlikkuse
tagamiseks tuleb teha otsuseid

Vaatamata tervishoiukulude kasvule
ravijärjekorrad pikenevad
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Soovitused sotsiaalkindlustussüsteemide
kestlikkuse parandamiseks
• Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks
kaotada pensionite eriskeemid, viia lõpule töövõime
reform ning kehtestada võimalikult kiiresti pensioniea
tõstmiseks automaatsed kohanemismehhanismid.
• Tervishoiu jätkusuutlikkuse parandamiseks tuleks
senisest enam tegeleda tagajärgede likvideerimise asemel
probleemide ennetamisega, viivitamatult korrastada
aktiivravi haiglavõrk ning tugevdada perearstide
rahastamist ja otsida võimalusi tervishoiu
lisarahastamiseks.

Haridussüsteem – rohkem riigi kujundavat rolli
• Tulude kasvu lähiajal oodata ei ole, kokkuhoiukohti
tuleks otsida haridussüsteemi seest.
• Koolivõrgu korrastamisel puudub selge visioon.
• Õpetajate palgakasv ei ole suutnud kaasas käia
keskmise palga tõusuga.

Koolide ja õpetajate arv ei ole vähenenud
samaväärselt õpilaste arvu vähenemisega

Õppeaasta

Õpilaste arv

Koolide arv

Õpetajate arv

Õpetaja
ametikohti

Õpilasi
õpetaja ametikoha kohta

2004/2005

190 928

603

15 974

13 964

13,8

2013/2014

140 467

540

14 226

11 739

12,0

Muutus 10 a

‒50 461
(‒26%)

‒63
(‒10%)

‒1 748
(‒11%)

‒2 125
(‒15%)

‒1,8
(‒13%)

Haridusvaldkonna keskmine palk jäi 2013.
aastal riigi keskmisele 18% alla

Haridusvaldkonna
keskmine palk
803 eurot
Riigi keskmine palk
949 eurot

Soovitused koolivõrgu korrastamiseks
• Otsustada, kus ja mis tasandil annab haridust riik ja kohalik
omavalitsus ning millises mahus ja millisest allikast tuleb selleks
raha.
• Leppida kokku, mida tahetakse koolivõrgu korrastamisega
saavutada.
• Teha arvutused koolivõrgu korrastamise tulemusena kokku
hoitava raha ja selle arvel tehtavate kulude kohta hariduse
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks ning õpetajate
palga tõstmiseks ning avalikustada need tulemused.

Põlevkivisektor – kaalutletud otsuste ootuses
• Keskkonnatasud ei täida neile pandud eesmärki ega ole
suunanud ettevõtjaid loodusvara säästlikumalt kasutama.
• Praeguste keskkonnatasude suuruse juures ei ole võimalik
tõenduslikult veenduda, kas ühiskond saab põlevkivi
kaevandamisest ja kasutamisest pikaajaliselt kasu või kahju.
• Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise maksustamise praegune
süsteem on ajale jalgu jäänud ega arvesta põlevkivi kasutuses
toimunud nihet elektritootmiselt õlitootmisele.
• Kuigi ministeeriumid on lõpetamas põlevkivisektorit suunavate
uute pikaajaliste riiklike arengukavade koostamist, on
maksustamist käsitletud arengukavadest eraldi.

Soovitused põlevkivisektori maksustamiseks
• Lükata nii energiamajanduse kui ka põlevkivi uue
arengukava (2016–2030) vastuvõtmine edasi ja töötada
koostöös põlevkivisektori ettevõtjatega välja
tänapäevased maksustamispõhimõtted.
• Peale keskkonnatasude nõudmise maksustada
põlevkiviõli tootmine lisaks õli väärtusel, müügihinnal või
sellest teenitud tulul põhineva riigi kui maavara
omanikutulu ehk royalty’ga.
• Keskkonnatasude tõendusliku suuruse kehtestamiseks
peaks Keskkonnaministeerium tellima põlevkivisektoriga
kokku lepitud meetoditel põhineva ning kõikide osapoolte
aktsepteeritud uuringu.

Riigi IKT – riigi andmete kättesaadavus ja
infosüsteemide turvalisus vajab parandamist
• Eesti on riigi kogutud andmete kättesaadavaks tegemises
tagasihoidlik ning enamasti avaandmeid ei jagata.
• Riigi andmete parema kättesaadavuse võimaldamine elavdab
majandust, muudab valitsemist läbipaistvamaks ning suurendab
kolmanda sektori kaasamist näiteks innovaatiliste toodete ja
teenuste loomise läbi.
• Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb juurdepääs andmetele
tagada hiljemalt 2015. aasta 1. jaanuariks. Andmete
avalikkusele kättesaadavaks tegemise üks eeldus on, et
andmed peavad olema viidud masinloetavale kujule.

Riigi infoturbe nõuetega arvestamine ei ole veel
reegliks saanud

Soovitused info kättesaadavuse ja turvalisuse
parandamiseks
• Töötada välja tegevuskava riigi andmete avalikustamiseks ning
teha kohustuslikuks andmete avaldamine ja avaandmete
uuendamine.
• Infoturbe reeglite rakendamiseks
– määrata kindlaks tähtaeg, millal kõigis riigi infosüsteemides peavad
olema rakendatud infoturbe nõuded. Kui infosüsteemid selleks
tähtajaks nõudeid ei täida, tuleks riigil nende kasutamine peatada;
– määrata infoühiskonna arengukavaga kindlaks, kui palju läheb
maksma infoturbe reeglite täielik rakendamine ning millistest
allikatest see raha saadakse (riigieelarve või ELi toetused).

Kohalik omavalitsus ja regionaalareng –
omavalitsusreformile ei ole alternatiive
• Poolehoid omavalitsusreformi suhtes on suurenenud.
2014. a küsitluse järgi oli toetajaid pisut üle poole.
Nende hulgas, kes olid reformi poolt või vastu, oli toetajaid üle
70%.
• Vabariigi Valitsus tunnistas, et Riigikohtu 16.03.2010. a
kohtuotsus omavalitsuste rahastamise ja ülesannete kohta
on siiani täitmata
• Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi järgi töötatakse välja uus
omavalitsusreformi kava 2015. aastaks.

KOVi areng on riigist aeglasem
2014 (mld €)

2018 (mld €)

Muutus (%)

Riigieelarve tulud

7,9

9,8

24

KOVi tulud

1,5

1,7

15

Riigieelarve kulud

8,0

9,5

20

KOVi kulud

1,5

1,8

15

Keskvalitsuse võlg*

731

593

‒19

KOVi võlg

665

866

30

Keskvalitsuse reservid

721

793

10

KOVi reservid

211

211

0

Omavalitsusreformi kava eesmärk
• Kohalikud omavalitsused peavad olema tugevad partnerid
riigile.
• Toetada tuleb nii kogukonnasisest iseotsustamist kui ka
soodustada omavalitsuste koostööd, et arvestada elanike
huvidega väljaspool oma valla piire.
• Kohalikul omavalitsusel peab olema huvi ja võimalus
mõjutada ettevõtluse arendamist oma territooriumil.
• Omavalitsuste süsteemseid ümberkorraldusi tuleb käsitleda
koos muudatustega riigi tasandil.

Soovitused omavalitsusreformi kohta
• Viia omavalitsusreform läbi kiiremas korras, et muuta
omavalitsused tugevamaks.
• Vaadata üle kõik omavalitsuste ülesanded, et reform oleks
sisuline.
• Tagada omavalitsustele ülesannete täitmiseks piisav raha ja
selge rahastamissüsteem. Eristada riigieelarves riiklike
ülesannete täitmiseks vajalik raha ülesannete kaupa.
• Omavalitsuses tuleb luua objektiivne, usaldusväärne ja toimiv
sisekontroll.
• Määrata kindlaks, millist vastutust kannab omavalitsus, kes
täidab talle pandud ülesandeid valikuliselt või jätab mõne
ülesande täitmata.

Kokkuvõte
• Korras riigirahandus on väga oluline lähtekoht iga valitsuse
tegevusele, kuid see ei lahenda iseenesest Eesti ees seisvaid
probleeme.
• Rahulikku arengut ei tohi ajada segamini otsustamatusest ja
ebaõnnestumise hirmust tuleneva paigalseisuga.
• Paremad otsused sünnivad siis, kui avaliku võimu teostajad
ning maksumaksja raha kasutajad õpivad paremini mõistma
oma seniste õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi.

Tänan!

