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See on tõlge Eesti riigi profiilist, mis on osa Riigiabi Ülevaate (State aid Scoreboard) sügis 
2004 väljaandest (COM(2004) 750 final of 16.11.2004).   
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Konkurentsi Peadirektoraadi kodulehelt: 
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Eesti 
2004 Aastate 2000–2003 keskmine 

Rahvastik: 1,4 miljonit Kogu riigiabi, v.a põllumajandus, kalandus ja transport 
(omavääringus): 113 miljonit krooni 

SKT: 8,8 miljardit eurot Kogu riigiabi (euros): 7,2 miljonit eurot 
SKT inimese kohta: 6495 eurot ehk  
10798 PPS 

Riigiabi protsendina SKTst: 0,11% 

Vahetuskurss: 1 euro = 15,6466 
EEK 

Riigiabi inimese kohta: 5 eurot ehk  10 PPS 

Riigiabi õigus-, 
haldus- ja 
jõustamisraamistik 

Enne ühinemist kontrollis Eestis riigiabi rahandusministeeriumi (www.fin.ee) 
riigiabi ja riigihangete talitus. Riigiabi reguleeriti konkurentsiseaduse ja 
kümne määrusega riigiabi andmise eritingimuste kohta. Alates 1. maist 2004 
muudeti riigiabi peatükki konkurentsiseaduses ja kümme valitsuse määrust 
tunnistati kehtetuks. Konkurentsiseaduse uutes sätetes määratakse kindlaks 
Euroopa Komisjonile riigiabi andmise loa taotluste ja riigiabi aruannete 
(sealhulgas grupierandi määruste alusel antud riigiabi kokkuvõtliku teabe) 
kooskõlastamise, koostamise ja esitamise siseriiklik kord. Alates 1. maist 
2004 on riigiabi ja riigihangete talitusel riigiabi valdkonnas kooskõlastav ja 
nõuandev roll. Riigiabi küsimusi koordineerib põllumajanduse ja kalanduse 
valdkonnas põllumajandusministeerium ning transpordi valdkonnas 
majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. 

Riigiabi aastatel 
2000–2003 

Aastatel 2000–2003 andis Eesti aastas ligikaudu 7,2 miljonit eurot riigiabi. 
See moodustas 0,11% SKTst ehk 5 eurot inimese kohta. Abi anti 15 
riigiabimeetme alusel, millest 11 olid abiprogrammid ja 4 individuaalsed 
abimeetmed.  

Horisontaalsetele 
eesmärkidele antud 
abi 

Aastatel 2000–2003 anti Eestis eranditult kogu abi horisontaalsetele 
eesmärkidele. Suurimad summad anti regionaalarengule (33% kogu 
riigiabist), kultuuripärandi säilitamisele ja kultuurile (20%), keskkonnale 
(15%) ning teadus- ja arendustööle (13%). Kultuuripärandi säilitamiseks ja 
kultuurile antud abi oli aastas kokku 1,5 miljonit eurot (20% kogu riigiabist) 
ning valdavalt kulus see Eesti filmitööstuse ja kultuuriajakirjade kirjastamise 
toetustele.  Keskkonnale antud abi vähenes vaatlusalusel perioodil, sest seda 
anti peamiselt 1. jaanuaril 2002 kehtivuse kaotanud saastetasu seaduse 
paragrahvi 10 alusel. Vastukaaluks on teadus- ja arendustööle antud abi 
suurenenud igal aastal. 

Regionaalabi Eestis Aastatel 2000–2003 oli regionaalabi suurus aastas 2,4 miljonit eurot. 
Regionaalabi anti peamiselt kahe suure abiprogrammi kaudu: saastetasu 
asenduskava ja investeeringute toetuskava alternatiivsete majandustegevuste 
arendamiseks ja mitmekesistamiseks maapiirkondades. Eesti SKT inimese 
kohta ei ületa 60% ühenduse keskmisest. Seega saab kõigi piirkondade suhtes 
kohaldada artikli 87 lõike 3 punkti a staatust. NUTS III tasandil on viis 
piirkondade rühma. Piirkondliku kaardi koostamiseks on territoorium jagatud 
kahte ossa: Põhja-Eesti NUTS III piirkond ja ülejäänud neli NUTS III 
piirkonda, sest SKT on Põhja-Eestis märkimisväärselt suurem kui teistes 
piirkondades. Abi ülemmäär toetuskõlblikele kulutustele on Põhja-Eestis 
40% ja Eesti ülejäänud piirkondades 50%. 

Abi vahendid Kõige sagedamini kasutatud abi vahendid olid toetused, mis moodustasid 
kogu riigiabist 69%, nendele järgnesid tagatised (17%) ja maksuvabastused 
(14%).  

Olemasolev abi 
Eestis 

Eestis on 13 olemasolevat riigiabi meedet, mille kaudu võidakse tulevikus 
anda abi nii, et sellest ei teatata eelnevalt komisjonile. Kolm nendest on 
sätestatud ühinemislepingu lisas, ülejäänud kümme kiitis komisjon heaks 
olemasoleva abina ajutise mehhanismi alusel. Need abikavad on ette nähtud 
sellisteks horisontaalseteks eesmärkideks nagu regionaalareng, teadus- ja 
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arendustöö, kaubandus ja rahvusvaheline tegevus ning abi väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.  

Mida toob tulevik ... Seoses mitmete mõõtmisraskustega, mida on käsitletud punktis 1.3.1, ei ole 
võimalik täpselt prognoosida abikulutuste taset tulevikus.  Vaadeldes 
olukorda 2003. aastal, s.o viimasel aastal enne ühinemist, võib märkida, et 
0,7 miljonit koguabist (8%) anti meetmete alusel, mis pärast ühinemist ei 
jätku. Olemasolevate ehk pärast 1. maid 2004 jätkuvate abikavade alusel 
antud abi 2003. aastal oli 7,7 miljonit (92% koguabist). 



 

Märkus: Kõik andmed on eurodes 2000. aasta püsivhindades, nii et inflatsioon ei mõjuta andmeid. 1 Mujal 
liigitamata üldine regionaalabi.  2 Konkreetsetele valdkondadele selliste meetmete alusel antud abi, millel 
horisontaalsed eesmärgid puudusid, ning päästmis- ja ümberkorraldamisabi. 
 
 

Riigiabi Eestis horisontaalsetele eesmärkidele ja valdkondlik abi 2000–2003 

  

Keskmine 2000–
2003 

 
2000 2001 2002 2003 

  

miljonit 
eurot 

 

% 
koguabis

t 
 

miljonit 
eurot 

 

miljonit 
eurot 

 

miljonit 
eurot 

 

miljonit 
eurot 

 
Horisontaalsed eesmärgid 7,2 100% 4,1 7,5 8,7 8,4 
  Teadus- ja arendustöö 1,0 13% 0,3 0,5 1,2 1,8 
  Keskkond 1,1 15% 1,8 2,4 0,0 0,1 
  Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad 0,7 10% 0,0 0,6 1,4 0,8 
  Kaubandus 0,6 8% 0,4 0,5 0,3 1,1 
  Kultuuripärandi säilitamine, abi 
kultuurile 1,5 20% 1,3 1,1 1,6 1,8 
  Mujal liigitamata regionaalabi1 2,4 33% 0,3 2,4 4,2 2,8 
              
Valdkondlik abi2 - - - - - - 

Koguabi miljonites eurodes, v.a 
põllumajandus, kalandus ja 

transport  
7,2 100% 4,1 7,5 8,7 8,4 


