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Eestimaa Rahvaliidu valimisprogramm
Rahvaliidu majanduspoliitiline eesmärk on
· tugevdada ettevõtluskeskkonda ning seeläbi suurendada kogu rahva füüsilist, vaimset ja sotsiaalset
heaolu ning turvalisust. Rahva toimetuleku tagamiseks parandada majanduskeskkonda ning soodustada
väike- ja keskmiste ettevõtete rohket arengut;
· tagada Eesti riigi, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade.
Rahvaliidu majandusplatvormi seisukohad lähtuvad Eesti olukorrast ja eripärast
Makromajanduse neoliberalistlik suundumus vähendab järk-järgult rahvastiku võimet osaleda
ettevõtlusprotsessis, nõrgestab keskklassi ja vähendab riigi konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul.
Turumajanduse äärmuslik-liberaalne käsitus pärsib väike- ja keskmise ettevõtluse arengut, samas on just
väikeettevõtted ühiskonna arengu kandev jõud. Järgides piirkonna looduslikke ja rahvuslikke eeliseid,
kohandub väike- ja keskmine ettevõtlus nõudlusega ning omandab rahvusvahelise konkurentsi tasandile
jõudmiseks vajaliku jõu. Mõistuse hääl peab sundima ühiskonnaliikmeid objektiivselt mõtlema, tooma
välja isiksuse, aitama mõista valitseva hoiaku uinutavat raamistikku, aitama hinnata Eesti ajaloolisi
edulugusid ning mõista protsesside tekke põhjusi. Eduloo looja on keegi, see on inimene.
Lubatud viie rikkama Euroopa riigi hulka kuulumise asemel on Eesti euroala kõige vaesem riik.
· Eesti asub geograafilises parasvöötmes, Euroopa südames – Euroopa Liidu ääremaa ja Venemaa piiril.
· Eesti asub mere ääres.
· Meie elanikkond väheneb ja vananeb
· Ettevõtluses suurenevad sisendkulud (gaas, elekter, pangakulud, maksud).
· Töötasud on naaberriikidega (v.a Läti) võrreldes madalad. Liiga madal on palk strateegiliselt tähtsatel
erialadel korra- ja riigikaitses, samuti meditsiinitöötajatel ja õpetajatel.
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· Populaarsemad ametid on avalikus sektoris, riigi ja kohaliku omavalitsuse omandis olevates ettevõtetes.
· Kõrge tööpuudus, ligi 130 000 töötut. Töövõimelised elanikud lahkuvad riigist ja võõrriigid teenivad
neilt kalendrikuus maksutuluna 700 miljonit krooni.
· 10 000 last elab vaesuspiiril.
· Turistidele jääb Eesti väheatraktiivseks.
· Infrastruktuur on puudulik ja amortiseerunud.
· Väikeettevõtlus on hääbumas, ettevõtjad lõpetavad tegevuse ja keskenduvad muudele turgudele.
· Põllumajandustootjad ei suuda püsida hinnakonkurentsis, ei suuda järgida kokkuostjate ja kohalike
kaubanduskettide maksepoliitikat.
· Toidukaubandus on koondunud suurkettidesse.
· Transiit ei toimi idast läände ega põhjast lõunasse. Narva piiripunkt on pudelikael.
· Meie masina-, metalli- ja aparaaditööstus on tehnoloogiliselt heal tasemel, kuid valdavalt teeme
allhanketöid. Töötlev tööstus ei ole konkurentsivõimeline andma kõrge lisandväärtusega toodangut
rahvusvahelise turu tarbeks.
· Eesti rahandust korraldavad käibevaluuta olemasolu tagavad välispangad. Siinse panganduse
probleemid tulenevad eelkõige kahe Rootsi panga probleemidest Rootsis.
· Makse kasutatakse ebaefektiivselt. Vaatamata avaliku sektori eelarvekärbetele on ministeeriumide ja
ametite ametnike arv ülepaisutatud ning funktsioonid ähmased. Ministeeriumide juures tegutsevad
ripatsina kõikvõimalikud sihtasutused, keskused jms. Euroraha jagamise delegeerimine sarnastele
organisatsioonidele on muutnud toetusraha jagamise kohmakaks; organisatsioonide kasv on karmistanud
protseduure ning pidurdanud eurotoetuste kasutamist.
· Kõrge maksukoormus (http://maksud-eestis.blogspot.com).
Ettevõtluskeskkonna parandamise abinõud
· Pädev ametnikkond. (Riigikontroll leidis, et riiklikud ettevõtlustoetused ei ole täitnud eesmärki ega
elavdanud ettevõtlust, tulenevalt ametnike ebapädevusest.) Avaliku sektori töö tõhustamisel omandavad
otsustava tähtsuse ametnike pädevuse hindamine ning isikliku vastutuse taastamine (õigus, vastutus,
kohustus).
· Riigiteenistujate, sh Riigikogu töökorraldus, Riigikogu liikmete vastutus valijate ees jms vajab
auditeerimist, analüüsi ja saneerimist.
· Eripensionide korrastamise reform. Avaliku sektori koondamishüvitiste süsteem vajab korrastamist, sh
põhjendamatute hüvitiste maksmisest keeldumise sätestamist nii, et seda ei oleks võimalik hiljem kohtus
vaidlustada. Samuti vajab reformimist avaliku sektori kollektiivne tasuline suvepuhkus.
· Stabiilne, ettevõtlust soodustav maksupoliitika. FIE tasub fikseeritud maksu suuruses 2000 kr/kvartalis.
· Tugev, Eesti kapitalil põhinev finantssüsteem, millele lisandub rahvusvaheline konkurents. Loome
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rahvapanga.
· Lennuliikluse arendamine ja toetamine (algpunktid Tallinn, Tartu, Pärnu, Kuressaare).
· Kiirteede arendamine Tallinna-Narva, Tallinna-Luhamaa, Tallinna-Ikla suunal.
· Kiirrongiliiklus Tallinna-Peterburi ja Tallinna-Varssavi suunal.
· Rahandusalase ja ettevõtlushariduse andmine ja arendamine, koolidesse ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpe.
· Valdade volikogudesse külavanemate esindus ning kodanikuühiskonna esindajad: külaseltside juhid ja
koostöökodade esindajad.
· Valdade ja linnade liitumine peab toimuma vajadusest lähtuvalt.
· Tallinn finantskeskuseks.
· Alandada toiduainete, lasteriiete, ravimite ja raamatute ning toitlustus- ja majutusteenuste käibemaks
5%-le. Alandada erametsaomanikele kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist saadud tuludelt
makstav tulumaksumäär 5%-le.
· Tõsta tulumaksuvaba miinimum samale tasemele töötasu alammääraga - 5500 kroonile. See annab
võimaluse motiveerida töötajaid ja tööandjaid; madala sissetulekuga elanikkonnale jääb pere
ülalpidamiseks rohkem raha kätte.
· Tõsta lastetoetus 300 kroonilt 1300-le.
· Impordi-ekspordi tasakaal. Mida rohkem impordime, seda rohkem elame võõral kapitalil. Peame
otsustavalt suurendama eksporti.
· Riigilõivude auditeerimine; nende fikseerimine ja muutumine iga aasta 1. jaanuaril vastavalt
inflatsioonile.
· Suunata riigi investeeringud eelkõige majanduse konkurentsivõimet tõstvatesse meetmetesse: tööjõu
kättesaadavust ja ettevõtlusinvesteeringuid soodustavasse ning välisühendusi parandavatesse
infrastruktuuriobjektidesse ja teenustesse.
· Väikeettevõtluse soodustamine kaubanduses. Välismaiste suurkettide kõrval peab olema võimalik
tegutseda ka Eesti väikeettevõttel. Selveri, Rimi, Prisma ja Maksimarketi kõrval võiks igal tänaval olla ka
näiteks Priidu pood, Rene Köögiviljad, Viljari Kingad jne, jne.
· Kõike seda, mida Eesti põllumees suudab toota ja turustada, tuleb kaitsta ja soosida. Poodidesse Poola
õunte asemele Eesti õunad.
· Bürokraatia vähendamine. Rakendada kvaliteedi tõstmiseks vajalikke meetmeid. Tõsta kohaliku
põllumajandustoodangu ekspordi võimekust, soodustada ja toetada põllumajanduslike väikeettevõtete
ühisuste loomist.
· Ühistegevuse kaudu liha, toiduainete, põllumajandussaaduste turustamine. Luua igas maakonnas
maarahva keskühistu.
· Igas maakonnas peab toimima vähemalt üks regionaalse tähtsusega ettevõte.
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· Mereriik Eesti - igakülgselt arendada ja toetada laevandust ja kalandust. Elustada ning tõsta ausse
meresõidutraditsioonid.
· Riiklik arenduskava äri-, konverentsi- ja messiturismi valdkonnas. Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev EAS ei arenda Eesti majandusele ja kultuurile olulisi
valdkondi (konverentsid, messid), jagab raha mitte eesmärgi-, vaid projektipõhiselt. Põhirõhk on siiani
pandud Eesti tutvustamisele välisriikide messidel.
· Ettevõtete toetamisel tõukefondidest vältida meetmete liigset killustatust ja süsteemitust: suunata
senisest enam toetusi lisandväärtuse loomisega seotud infrastruktuuriobjektide ehitamiseks,
tööstustoodangu suurendamiseks ja ekspordi (sealhulgas turismisektori) toetamiseks. Tõukefondide
toetused peavad tõstma reaalset tootlikkust, s.t vältima lisandväärtust mitteloovate püsikulude teket.
· Kohaliku energia tootmine, tagada alternatiivenergia tootjate subsideerimise stabiilsus.
· Energiasäästlikkus: muuta hooned soojapidavaks, võtta kasutusele ja arendada passiivmaju.
Keskkonnasõbralik ning energiasäästlik maa-õhkkütte rajamine nii uute kui ka olemasolevate
korterelamute ja ühiskondlike hoonete kütmiseks.
· Tagada Narva ja Luhamaa piiripunkti maksimaalne läbilaskevõime, sõlmida Venemaaga Eesti-Vene
piirileping, topeltmaksustamise vältimise leping ja investeeringute kaitse leping.
· Lahendada Venemaaga liikumispiirangud: viisataotlusprotsess kiireks ja inimlikuks.
· Eestile tähtsate kaubanduspartneritega sõlmida topeltmaksustamise vältimise lepingud.
· Võtta eesmärgiks, et monopoolsete ettevõtete turuosa ei ületaks 25%.
Ettevõtluskeskkonna parandamiseks pikas perspektiivis peame vajalikuks
· Avastada väikelaste anded maast-madalast ja suunata lapsi andele vastavalt;
· likvideerida lastekodud ning nende asemel luua asenduskodud; õpetada ja toetada asendusvanemaid.
Rahvaliidu põhiseisukohad
· Riik on inimese jaoks, mitte inimesed riigi jaoks.
· Eestis tuleb luua tingimused, et inimesed soovivad siin elada ja töötada; et noored tahavad pärast
õpinguid, olgu Eestis või välismaal, töötada ja rajada oma kodu Eestis.
· Igas linnas ja vallas luua soodsad võimalused ettevõtluse arendamiseks. Tootmine igasse linna ja valda!
· Igas maakonnas moodustada hoiu-laenuühistud.
· Igas maakonnas peab olema maarahva põllumajanduslik keskühistu.
· Riigi tulud ja kulud siduda inflatsiooniga.
Eesmärgid Tallinnas
· Ostame AS-i Tallinna Vesi tagasi tallinlastele.
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· Kaotada Tallinna maamaks, mis on tallinlastele karistuseks.
· Linna kiire autostumisega ja liiklussõlmede läbilaskvusega seotud probleemide lahendamiseks toetame
Lasnamäega kiirtrammiühenduse loomist.
Eesmärgid riigis
· Hoida riigieelarve tasakaalus; riigieelarve peab ringlema Eesti kapitalile kuuluvas pangas.
· Vähendada Riigikogu koosseisu 51 saadikuni.
· Alandada valimiskünnis 0,7 protsendile.
· Alandada käibemaks 20%-lt 18-le.
· Depolitiseerida kõik linna ja riigi avalik-õiguslikud ettevõtted. Vajame spetsialistide valitsust.
· Siduda riigiametnike palgad miinimumpalgaga.
· Avada tööjõuturg kõrgharidusega spetsialistidele (kui oma tööjõud on uuesti suudetud rakendada) ja
seeläbi alandada pensioniiga. Leiame võimalusi mujal kõrgharidust omandavad noored Eestisse tagasi
tuua.
· Toetada hoonete energiatõhusust ning seeläbi töökohtade teket.
· Toetada tuumajaama rajamist.
· Alandada reisilaevade sadamatasusid.
· Kaasata Eesti inimeste finantsinvesteeringud riigile kasulikesse projektidesse (tuumajaam, Saaremaa
sild, Estlink 2, Estlink 3:Eesti-Rootsi, kiirteed, kiirrongid) aktsiate märkimise kaudu.
· Luua rahvuslikul kapitalil põhinev Eesti Rahvapank. Eesti inimestel on pankades 150 mld krooni,
millele teenitakse aastase deposiidiga 2 mld krooni – seda raha meile välja laenates teenivad Rootsi
pangad 4-6 mld krooni. (4 mld krooni eest saab kaks „Saaremaa silda“ aastas Rootsi, aga mitte Eesti.)
· Eesti kommunaalmajandusettevõtetesse peab olema kaasatud vähemalt 49% Eesti kapitali.
· Alandada Eesti laevaregistri ja teenustasusid, seeläbi toome rohkem laevu Eesti lipu alla.
· Rahvaliit alandab kõik maksud 2007. aasta tasemele
On saabunud aeg, mil valitsus peab vastutama oma tegude eest.
Võim rahvale!
Eesti Rahvusringhääling © 2010 | Kontakt | Kasutajatingimused
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