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EESTI PANK
Bodnar, Katalin ; Fadejeva, Ludmila ; Iordache, Stefania ; Malk, Liina ; Paskaleva, Desislava ;
Pesliakaitė, Jurga ; Todorović Jemec, Nataša ; Tóth, Peter ; Wyszyński, Robert. How do firms
adjust to rises in the minimum wage? Survey evidence from Central and Eastern Europe.
(Working Paper Series ; 1/2018).
Uuringus keskendutakse strateegiatele, mida ettevõtted miinimumpalga tõusuga kohanemiseks
kasutavad.
Vaatluse
all
olnud kohanemismeetodid olid
koondamine, tööjõu värbamise
vähendamine, toodangu hinna tõstmine, muude kulude kärpimine ja tootlikkuse tõstmine.
Küsimustikule vastas kaheksast Kesk- ja Ida-Euroopa riigist (Bulgaariast, Eestist, Leedust, Lätist,
Poolast, Rumeeniast, Sloveeniast ja Ungarist) kokku üle 7400 ettevõtte, kes tegutsesid
põllumajandusvälises erasektoris ja kus oli vähemalt viis töötajat.

RAHVUSVAHELINE KAITSEUURINGUTE KESKUS
Lété, Bruno ; Pernik, Piret (2017). EU-NATO cybersecurity and defence cooperation: from
common threats to common solutions / The German Marshall Fund of the United States.(Policy
Brief 2017 ; No 38).
Kuigi küberrünnakud on vägagi reaalseks ohuks, jääb suurem osa nendest avastamata,
teadvustamata või otsustajate poolt arvesse võtmata.
Erinevate sektorite sidusrühmad
onküberturvalisuse teemadel muutumas aina teadlikumaks ning integreeritumaks, kuid sellega seotud
väljakutsed on endiselt hirmutavad. Seoses Eesti ELi eesistujamaaks olemisega korraldati
2017. aasta novembris Tallinnas konverents, mille eesmärgiks oli tugevdada arutelu ELi ja NATO
koostööst küberturvalisuse ja
küberkaitse
valdkonnas. Väljaanne
sisaldab
lühikest
ülevaadet aruteludest ning soovitustest kõige pakilisemate probleemide lahendamiseks ELi ja NATO
küberjulgeoleku tegevuskavas.

Marmei, Eerik ; White, Gabriel (2017). Policy paper : European Deterrence Initiative : bolstering
the defence of the Baltic States : December 2017.
NDAA on iga-aastane föderaalne õigusakt, mis määratleb Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi
kulutused ning on olulise tähtsusega ka Balti riikidele. Euroopa heidutusalgatuse (European
Deterrence Initiative, EDI; varem Euroopa kindlustunde tugevdamise algatus European Reassurance
Initiative, ERI) rahastamise märkimisväärne suurendamine kaitse-eelarves sisaldab 100 miljoni dollari
suurust rahastusfondi Eesti, Läti ja Leedu ühishangete toetuseks. Käesolev mõttepaber annab
ülevaate Euroopa heidutusalgatusest ja pakub soovitusi, kuidas EDI vahendeid lähitulevikus Balti
riikide oluliste sõjalise võimekuse puudujääkide vähendamiseks kasutada.
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Siplane, Andres (2017). Report : Women in the Estonian defence forces : motivation, attitudes,
experience and challenges.
Uuring viidi läbi eesmärgiga kaardistada olukord ja hoiakud seoses naiste teenimisega Eesti
kaitsejõududes ning koguda mõtteid edasisteks arenguteks. Uuringu meetodiks oli küsimustik, mis
hõlmas kõiki aktiivseid teenistujaid, sõltumata soost, auastmest või teenistusharust. Uuringu peamise
tulemusena võib märkida, et aktiivne teenistuja tunnustab naisterahva sõjalist karjääri suuremas
ulatuses kui kogu ühiskond tervikuna. Samaaegselt on naiste vabatahtliku ajateenistuse toetamine
ühiskonnas märkimisväärselt kõrge.

RIIGIKANTSELEI
Kaunis, Indra ; Koosapoeg, Kaarel ; Lauk, Mihkel ; Jääger, Mari (2017). The legal and political
bottlenecks in the European Union for deployment of maritime transport e-solutions : final
report / Riigikantselei ; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Analüüsis keskendutakse uurimisküsimustele: millised on peamised õiguslikud takistused kehtivas ELi
õiguses, mis piiravad dokumentide digitaliseerimist ja digilahenduste kasutuselevõttu meretranspordis
ELi tasandil? Milliseid uusi õigusakte on vaja vastu võtta, et soodustada digilahenduste laialdasemat
kasutuselevõttu merenduses? Milliseid ELi õigusakte tuleks muuta, et parandada infovahetust
intermodaalselt? Milline on ELi andmekaitse õigusaktide mõju, piirangud, võimalused ja soovituslikud
lahendused meretranspordis jagatavate andmete suhtes? Kas peale õiguslike kitsaskohtade on
ka poliitilisi ja/või tehnoloogilisi küsimusi, mis on takistanud digilahenduste kasutuselevõttu ELi
meretranspordi valdkonnas?

TERVISE ARENGU INSTITUUT
Inno, Marika ; Ruuge, Mare (2017). Eesti tervishoiukulud 2016.
Analüüsis antakse ülevaade aastate 2008–2016 tervishoiukuludest. Eesmärgiks on kirjeldada
tervishoiusüsteemi
finantseerimist
erinevate
rahastamisallikate,
rahastamismudelite,
tervishoiuteenuste
ja
teenuseosutajate
kaudu.
Tervishoiukulude
arvestuse
aluseks
on OECD ja Eurostati
väljatöötatud riigi
tervishoiukulude
arvutamise
metoodika
SHA2011. Sellemetoodika järgi on tervishoiukuludesse arvestatud tervishoiuteenused nagu aktiivravi,
taastusravi, õendusabi, tervishoiu tugiteenused, meditsiinitooted, ennetus ning tervishoiusüsteemi
administreerimine. Samas ei sisalda tervishoiukulud õpetamisele, tervishoiualasele uurimis- ja
arendustööle, keskkonnatervisele ja teistele teenustele, mille põhitegevus ei ole tervise parandamine,
tehtavaid kulutusi. Analüüs hõlmab Eesti elanikele tehtud kulutusi.

Tatar, Merit ; Käger, Maarja ; Harjo, Minna ; Vollmer, Maarja ; Kivistik, Kats ; Pertšjonok,
Anastasia (2017). VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamise vahehindamine : lõpparuanne /
Balti Uuringute Instituut.
Olukorras, kus noorte töötuse määr on kõrge ja koolides on üha enam erivajadustega lapsi, tuleb
järjest enam tähelepanu pöörata klassirahu tagamisele, avatud ja usaldusliku õhkkonna loomisele
klassis ning õpilaste käitumisprobleemide ennetamisele. VEPA Käitumisoskuste Mäng (Good
Behaviour Game) on koolikeskkonnas rakendatav programm, mis ennetab õpilaste
käitumisprobleemide teket või süvenemist. Aruandes antakse ülevaade VEPAst, selle metoodika
rakendamisest, mentorite ja teiste osapoolte rollist jm.
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