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ellu viidud

Vabariigi Valitsus astus ametisse 29. aprillil
2019. Vabariigi Valitsusel on viis
üldeesmärki. Vabariigi Valitsuse seatud
eesmärkide algtasemed on järgmised:
Peresõbralik Eesti (summaarne
sündimuskordaja 1,59, laste absoluutse
vaesuse määr 3,2%); sidus ühiskond
(suhteline vaesus 22,6%, absoluutne vaesus
3,4%); teadmistepõhine majandus
(tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL
keskmisest (tunnipõhine) 74,7%, tööhõives
osalemine (20–64 a) 79,2) ; tõhus
valitsemine (valitsussektori töötajate osakaal
tööealises elanikkonnas 15–74 a
vanuserühmas 11,9%, valitsussektori
kulutuste osakaal SKPst 39,3%); vaba ja
kaitstud riik (sõjalise kaitse kulude osakaal
SKPst, millele lisanduvad täiendavad Eesti kui
vastuvõtja riigi kulud ja täiendava
riigikaitseinvesteeringute programmi kulu
1,92%, Eestit turvaliseks riigiks pidavate
elanike osakaal 94%, Eesti elanike valmisolek
isiklikult kaitsetegevuses osaleda, kui Eestile
tungitakse kallale [nende osakaal, kes
vastasid „jah, kindlasti“ ning „tõenäoliselt
jah“ (osaleks isiklikult kaitsetegevuses)]
54%).
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Tegevus

Vabariigi Valitsus astus ametisse 29. aprillil
2019. Vabariigi Valitsusel on viis
üldeesmärki. Vabariigi Valitsuse seatud
eesmärkide algtasemed on järgmised:
Peresõbralik Eesti (summaarne
sündimuskordaja 1,59, laste absoluutse
vaesuse määr 3,2%); sidus ühiskond
(suhteline vaesus 22,6%, absoluutne vaesus
3,4%); teadmistepõhine majandus
(tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL
keskmisest (tunnipõhine) 74,7%, tööhõives
osalemine (20–64 a) 79,2) ; tõhus
valitsemine (valitsussektori töötajate osakaal
tööealises elanikkonnas 15–74 a
vanuserühmas 11,9%, valitsussektori
kulutuste osakaal SKPst 39,3%); vaba ja
kaitstud riik (sõjalise kaitse kulude osakaal
SKPst, millele lisanduvad täiendavad Eesti kui
vastuvõtja riigi kulud ja täiendava
riigikaitseinvesteeringute programmi kulu
1,92%, Eestit turvaliseks riigiks pidavate
elanike osakaal 94%, Eesti elanike valmisolek
isiklikult kaitsetegevuses osaleda, kui Eestile
tungitakse kallale [nende osakaal, kes
vastasid „jah, kindlasti“ ning „tõenäoliselt
jah“ (osaleks isiklikult kaitsetegevuses)]
54%).
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