
Tere 

 

Sain Teie kirja kätte ning tutvusin asjaoludega, vesteldes teiste ettevõtjatega ning 

infoga, mis oli otsustajatel. Igas äris on riskid ning nii ka meenete äris ning sellega 

peab iga ettevõtja arvestama. Lisaeelarves oli mitmeid toetusi, mida sai taodelda ka 

meenete sektor seega ei saa öelda, et midagi pole tehtud. Alustades palgatoetusest ja 

lõpetades ühekordsete toetustega väikestele ja keskmistele ettevõtetele. 

 

Valitsuse on lähtunud oma kriisiabi otsuste tegemisel kahest põhimõttest. Esiteks 

töötuse määra hoidmine võimalikult madalal ning riigi tulude languse leevendamine. 

Sellest tulenevalt on toetatud peamiselt neid ettevõtteid, kus on palju töötajaid või 

riigile makstavad maksud on suured. Riigi eelarve seisukohalt ei ole suurt vahet kas 

maksta nö töötuabiraha või palgatoetust. Viimase eelis seisneb teatud oskusteabe 

hoidmises ettevõtetes ning lootuses, et ettevõtted suudavad uute oludega kohaneda 

ning saavad kriisist üle. Teisest küljest on oluliseks argumendiks ka see kui antud 

toetus tuleb maksudena eelarvesse tagasi.  

 

Suveniiri ära on väga kirju ning kuigi see on üks visiitkaartidest ei ole see visiitkaart, 

mille üle saaksime uhked olla. Matrjoškad ning merevaik pole kuidagi Eestipärane 

ning kui minna nende ülejäänud meenete juurde siis on peamiselt tegemist odava 

Hiina kaubaga, mis ei oma riigi vaatenurgast mingit lisandväärtust. Pigem on kurb, 

et Eesti seostub turistidele odava hiina kaubaga, mitte kvaliteetse kodumaise 

toodanguga. Lisandväärtust mõõdame ahelas, mida toode Eestis läbib ja selles kui 

paljusid inimesi mõjutab: materjalide tootmine, toote disain, toote tootmine, 

logistika, müük. Seni tehtud analüüsid näitavad, et meenete juures on see ahel 

peamiselt Hiinas ning selle taaskäivitamine ei nõua suuri investeeringuid või teadmisi.  

Kui nüüd selgub, et tegelik mõju Eestile on märksa suurem ja positiivsem siis oleks 

hea kui sektor esitaks omapoolse visiooni ja selgitused nagu seda tegid näiteks 

turismiettevõtted.  

 

Vaidlused järgmise toetuste paketi üle käivad ning jõuavad vahefinišini septembri 

lõpus, kui valitsus esitab järgmise aasta eelarve. Üldised märksõnad on 

keskkonnasäästlikkus e roheinvesteeringud, nutikad töökohad ning kohaliku tooraine 

väärindamine. 
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