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SISSEJUHATUS 

 

Töökohtade loomisel osalevad nii avalik kui ka erasektor. Kui avaliku sektori töökohad 

koonduvad enamasti linnadesse, siis väljaspool linnu on oluliseks töökohtade loojaks just 

eraettevõtlus. Eestis on Statistikaameti andmetel 2014. seisuga avalikus sektoris hõivatud 

26,5% ja erasektoris 73,5% Eesti inimestest. Avaliku sektori hõivatus on suurem just 

nendes piirkondades, kus elab rohkem inimesi. Regionaalselt on avaliku sektori hõivatus 

suurim Harjumaal, kus avalikus sektoris hõivatutest 75,2% asuvad Tallinnas. Erasektori 

ettevõtetel on Eesti majanduses täita oluline roll. Ettevõtlus võimaldab vähemarenenud 

piirkondade ettevõtetes inimestele eneseteostust suurendades seeläbi ka piirkonna heaolu. 

Nii heaolu kasv kui ka eneseteostuse võimaldamine soodustavad tasakaalustatud 

regionaalset arengut ja majanduse paindlikkuse suurenemist. On oluline uurida ja 

analüüsida tegureid, mis avaldavad mõju uute ettevõtete loomisele, sulgemisele ning 

ettevõtluse demograafiale üldisemalt. 

Ettevõtete demograafiat käsitletakse erialakirjanduses kolme eraldiseisva haruna, milleks 

on tööjõu demograafia, organisatsioonisisene demograafia ja ettevõtete demograafia. 

Tööjõu demograafia uurib tööjõu liikumist ettevõttesiseselt. Enim tähelepanu pööratakse 

just tööjõu voolavusele ja liikuvusele organisatsioonis. Organisatsioonisisene demograafia 

uurib seda, kuidas rahvastiku paiknemine mõjutab organisatsiooni majandustulemusi. 

Sellist lähenemist võib käsitleda kui populatsiooni uurimise eritüüpi, mis vaatleb kuidas 

muutused demograafilises struktuuris mõjutavad inimeste käitumist. Ettevõtete 

demograafia ehk organisatsioonide ökoloogia vaatleb organisatsioonide kogumit ning 

uurimisel keskendutakse olulistele näitajatele organisatsioonide kogumis nagu ettevõtte 

loomine, majanduskasv, struktuurimuutused ettevõtte siseselt ning ettevõtete suremus. 

Käesolevas bakalaureusetöös keskendutakse just ettevõtete demograafia uurimisele.    

Igal aastal toimuvad Eestis muutused ettevõtete demograafias – firmasid nii sünnib kui ka  

sureb. Eesti ettevõtete demograafiat mõjutavad majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised, 

tehnoloogilised, juriidilised ja looduskeskkonnaga seotud tegurite muutused. Suur tähtsus 

on ka rahvastiku demograafiat iseloomustavatel näitajatel nagu rahvaarvul, 

asustustihedusel, tööjõus osalemise määral, haridusel, tööhõivel ja väljarändel 
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suurematesse keskustesse või välisriiki. Ettevõtete demograafia muutumine iseloomustab 

olulisel määral majanduse hetkeolukorda ning arengut. 

Praegused Eesti ettevõtluspoliitika ja regionaalpoliitika eesmärgid on suunatud ettevõtluse 

soodustamisele ja uute ettevõte tekkimisele. Ettevõtluse edendamist soodustavad nii Eesti 

praegune maksusüsteem kui ka ettevõtlust toetav toimiv tugistruktuur. Ettevõtete loomine 

aitab kaasa Eesti majanduse arengule, seeläbi ka Eesti firmade konkurentsivõime 

tõstmisele, uute töökohtade loomisele, tööpuuduse vähendamisele ning sotsiaalse heaolu 

suurendamisele nii vähemarenenud piirkondades kui ka tõmbekeskustes. Samas tuleb 

arvestada, et uute ja hästi toimivate ettevõtete rajamisega kaasneb vanemate, mitte nii 

edukate firmade kadumine turult. See on loomulik nähtus dünaamilise ja areneva 

majanduse tingimustes.  

Bakalaureusetöö probleemiks on teada saada, kas erinevad rahvastiku demograafia näitajad 

ja nende muutused mõjutavad ettevõtlusaktiivsust ning ettevõtete sünnimäära. Käesoleva 

uuringu oodatavaks tulemuseks on hinnang ettevõtete demograafiliste näitajate ja 

rahvastiku demograafia näitajate seoste kohta Põlva-, Valga- ja Võru maakonnas võrdluses 

teiste maakondadega.   

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on hinnata ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku 

demograafia seoseid Eestis aastatel 2004-2012, tuues esile Põlva-, Valga- ja Võru 

maakonna eripära võrdluses teiste Eesti maakondadega. Vaatluse alla on võetud just 

Lõuna-Eesti maakonnad, kuna just nendes maakondades on näha suuri muutusi nii 

rahvastiku vähenemise üldises trendis kui ka tööjõu liikumises. Uurimuse tegemisel 

keskendutakse aastatele 2004-2012, seega analüüsitakse perioodi pärast Eesti Euroopa 

Liiduga ühinemist.  

Uurimustöö teostamiseks ja töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimis-

ülesanded: 

1) selgitada ettevõtete demograafia olemust, defineerida mõisted ning anda ülevaade 

ettevõtete demograafiat mõjutavatest teguritest;  

2) töötada välja metoodika uurimistöö empiirilises osas ettevõtete demograafia ning 

rahvastiku demograafia seoste uurimiseks; 

3) anda statistiline ülevaade Eesti ettevõtete demograafiast, analüüsida ja hinnata ette-

võtete sünnimäära ja valitud rahvastiku demograafia näitajate vahelisi seoseid; 
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4) analüüsida Põlva-, Valga- ja Võru maakonna positsiooni võrreldes teiste Eesti maa-

kondadega lähtuvalt ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku demograafia seostest. 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ning empiirilisest. Töö 

teoreetilises osas käsitletakse ettevõtluse ning ettevõtete demograafiaga seotud mõisteid, 

definitsioone ja teooriaid ning antakse ülevaade ettevõtete demograafiat mõjutavatest 

teguritest.  Samuti kirjeldatakse erinevaid Eestis läbiviidud uuringuid ning töö metoodikat. 

Töö empiirilises osas antakse ülevaate firmade demograafia statistikast aastatel 2004-2012 

ning analüüsitakse ning hinnatakse trendi ja võrdlusanalüüsi kaudu rahvastiku demograafia 

näitajate ja ettevõtete sünnimäära vahelisi seoseid. 

Uurimistöö tugineb kvantitatiivsetele andmetele, mis on kogutud Eesti Statistikaameti 

andmebaasist. Saadud tulemuste põhjal koostatakse ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku 

demograafia näitajate põhjal võrdlusanalüüs ja klasteranalüüs, ettevõtete sünnimäära ja 

rahvastiku demograafia muutuste uurimiseks trendianalüüs. Analüüsitakse, kuidas on  

muutunud  ettevõtete sünnimäär võrreldes valitud rahvastiku demograafia näitajatega 

aastatel 2004-2012.   
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1. ETTEVÕTETE DEMOGRAAFIA TEOREETILISED 

ALUSED 

 

1.1. Ettevõtete demograafia olemus ja mõistete defineerimine 

 

Ettevõtluseks nimetatakse kasumit taotlevate ettevõtete asutamist, nende tegevuses 

hoidmist, laiendamist ning arendamist. Lisaks loetakse ettevõtluseks igasugust äri- või 

majandustegevust eesmärgiga kauba tootmise või teenuste osutamise tulemusena tulu 

saada. (Mereste 2003a: 178) Ettevõtlus on tegevus, mis on suunatud kasu saamisele 

(Ettevõtluse olemus...). Samuti võib öelda, et ettevõtlus on äri käivitamine kasutades 

innovatiivset riskivõtvat juhtimist (Fry 1993: 27). Kuratko  (2014: 23) defineerib ettevõtlust 

kui visiooni tekkimist, muutuste ja loomise dünaamilist protsessi, mis nõuab lisaenergiat. 

Lisaks sellele nõuab ettevõtlus tahet rakendada uusi ideid ning innovatiivseid lahendusi. 

Ettevõtlust ei saa käsitleda vaid ettevõtte loomisena, see on pigem mõtteviis, millele on 

iseloomulikud riskide võtmine ning võimaluste otsimine.  Siimon ja Kaseorg (2008: 219) 

selgitavad ettevõtlust kahte moodi. Esiteks võib ettevõtlust käsitleda nii isiklikus elus kui 

ka äris inimese ettevõtliku tegutsemisena. Siin on tähelepanu pööratud ettevõtlikele 

inimestele ning potentsiaalsetele ettevõtjatele. Teiseks võib ettevõtlust selgitada ka kui 

riigi-, regiooni-, või konkreetse piirkonna ettevõtlusena, kus oluline rõhk on suunatud 

ettevõtliku tegutsemise tulemusele läbi ettevõtjate ja ettevõtete. (Siimon, Kaseorg 2008: 

219)  

Eesti majandusteadlane ja poliitik Uno Mereste on defineerinud ettevõtjat kui ettevõtte 

tegevuse organiseerijat ja selle omanikku (Mereste 2003a: 178). Kehtiva äriseadustiku 

kohaselt on ettevõtja oma nimel tegutsev füüsiline isik, kes saab kaupade müügist või 

teenuste osutamisest püsivat tasu ning on seaduses sätestatud äriühinguna (Äriseadustik 

2015, § 1).   

Ettevõtteks ehk käitiseks nimetatakse süsteemselt korraldatud majandusüksust, mis toodab 

materiaalseid esemeid või teenuseid ning turustab neid (Reiljan 2002: 35).  Käitis on 

ühiskondliku tööjaotuse süsteemis toimiv nii majanduslikult, tehnoloogiliselt kui ka 

enamasti juriidiliselt sõltumatu majandusüksus, mis kasutab tootmiseks või 
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tootmislaadiliste teenuste osutamiseks inimtööjõudu ja töövahendeid. Kui äriettevõte on 

seotud riskiga, on firma rajatud eesmärgiga saada kasumit ning ta allub ühtsele juhtimisele. 

(Mereste 2003a: 177)  

Ettevõtteid võib käsitleda organisatsioonina, mis soovib püstitatud eesmärki saavutada ja 

mida mõjutavad nii ettevõttest väljaspool kui ka seespool asuvate tegurite kogumid (Alas 

2008: 7; 34). Keskkonda, kus ettevõtja tegutseb, nimetatakse ettevõtluskeskkonnaks 

(Ettevõtlus...). Väliskeskkonnast tulenevad tegurid jagunevad omakorda mikro- ja 

makrokeskkonnast tulenevateks teguriteks (Ettevõtlus...; Alas: 2008: 34). Makrokeskkonna 

alla kuuluvad nii majanduslikud, õiguslikud kui ka poliitilised tegurid, samuti piirkonna 

kultuurilised põhiväärtused. Mikrokeskkond on makrokeskkonna osa ning selle all 

käsitletakse üksikindiviide, gruppe ning firmasid (konkurendid, kliendid, tarnijad jt), 

kellega ettevõte koostööd teeb. (Alas 2008: 34)  

Ettevõtted liigitatakse suuruse järgi suurettevõteteks, keskmisteks ning väikeettevõteteks. 

Väikeettevõtted jagunevad omakorda väikesteks ja mikroettevõteteks. Firmasid jaotatakse 

põhiliselt kolme näitaja ‒ töötajate arvu, aasta bilansimahu ja aastakäibe järgi. Käitiste 

suuruse järgi liigitamiseks kasutatakse kriteeriumina enim töötajate arvu (Reiljan 2002: 

45). Euroopa Komisjon liigitab mikroettevõtteks ettevõtet, kus töötab kuni kümme inimest, 

kusjuures ettevõtte aastakäive või bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot. Väikeettevõtteks on 

firma, mille aasta bilansimaht ja aastakäive ei ole suurem kui 10 miljonit eurot. 

Väikeettevõte annab tööd kuni 50-le inimesele. Keskmise suurusega ettevõtetes töötab 

Euroopa Komisjoni klassifikatsiooni järgi kuni 250 inimest ning firma aastabilansi 

kogumaht jääb alla 43 miljoni euro ja aastakäive alla 50 miljoni euro. Suurettevõteteks 

võib lugeda kõiki ülejäänud firmasid. (The new... 2005: 14) 

Organisatsioonide demograafia on teadus rahvastiku paiknemisest organisatsioonides 

(Clegg, Bailey 2008: 1042).  Kuigi sotsiaalteadlased hakkasid üldisest organisatsioonide 

tähtsusest rääkima 1980. aastatel, hakati organisatsioonide demograafiale rohkem 

tähelepanu pöörama ja seda teadusharu välja arendama 1990. aastatel. Ettevõtete 

demograafiale kui uuele uurimissuunale hakati spetsialiseeruma umbes 20 aastat tagasi, 

mil demograafia-alases teoorias ja teadustöös hakkas toimuma kiire areng. (Poston, 

Micklin 2005: 451)  
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Organisatsioonide demograafiat kui teadusharu saab  klassifitseerida kolmeks erinevaks 

suunaks, milleks on tööjõu demograafia, organisatsiooni sisene demograafia ja ettevõtete 

demograafia. Neist igal harul on oma uurimistraditsioonid ja mõisted. Põhiline erinevus 

kolme uurimissuuna vahel on see, et kaks esimest tegelevad konkreetsete ettevõttesiseste 

demograafiliste protsessidega, kuid viimane neist uurib ettevõtete demograafiat ehk 

organisatsioonide ökoloogiat. (Sealsamas: 452) 

Tööjõu demograafia uurib tööjõu liikumist erinevate töökohtade vahel ettevõttesiseselt. 

Enim tähelepanu pööratakse just tööjõu voolavusele ja liikuvusele organisatsioonides. Sel 

teemal tehtud teaduslike uurimusi ning analüüsi vaadeldakse samuti organisatsiooni 

tasandil. Ka teoreetilised seisukohad töötatakse välja ja neid arendatakse edasi eelkõige 

prototüübikeskse organisatsiooni vaatenurgast. (Sealsamas: 453) Tööjõu demograafia 

strateegias analüüsitakse demograafiat, et aru saada, miks teatud sündmused aset leiavad. 

Käsitletakse küsimusi nagu töökoha atraktiivsus ning säilitamine, töötajate kaasamine ja 

tulemuslikkus vaadeldavas ettevõttes. Teatud demograafiliste näitajate põhjal 

rühmitatavatel töötajatel on rohkem ühist kui vaid iseloomuomadused, mis neid 

ühendavad. Kindlate demograafiliste omadustega grupid jagavad samu tõekspidamisi ning 

tänu sellele on inimeste käitumist võimalik ette prognoosida. (Workforce Demographics... 

2010: 1)  

Samal raamistikul põhinevad teoreetilised seisukohad keskenduvad teguritele ja 

tingimustele, mis on seotud töökohtade vahelise liikumisega organisatsioonide sees 

(sisemine mobiilsus). Kuid sisemist tööjõu liikuvust hõlmavad seisukohad mõjutavad 

omakorda ka neid teoreetilisi seisukohti, mis käsitlevad ettevõtete välist tööjõu liikumist 

(väline mobiilsus). (Carroll jt 1992: 114) Organisatsioonisisest mobiilsust käsitlevad 

uuringud jagunevad kaheks ning keskenduvad kas inimeste isikuomadustele (inimkapitali 

teooria), võttes individualistliku  hoiaku, või vaatlevad neid organisatsiooni tegureid, mis 

loovad karjäärivõimalusi ettevõttes. (Poston, Micklin 2005: 453)  

Teooriat, mis keskendub indiviidide omadustele nagu vanus ja haridus, nimetatakse 

inimkapitali teooriaks (Sealsamas 2005: 453). Inimkapitali teooria väidab, et 

investeeringud, mis on tehtud haridusse kasvatavad töötaja tootlikkust kasvatades seeläbi 

ka töötaja sissetulekut (Becker, 1975).  Barnett, Baron ja Stuart (2000:92) väidavad, et 

inimkapitali teoreetikud selgitavad sugude, rasside ja töökohtade demograafia vahelisi 
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erinevusi edutamisel ja palga määramisel tööjõuturul paiknevate erinevate gruppide 

oskuste, väljaõppe ja võimekuse taseme põhjal.  

Teine, struktuursem ja traditsioonilisem teooria on seotud väljakujunenud 

organisatsioonisisese tööjõu turu uurimisega  (Poston, Micklin 2005: 453). Tavaliselt 

keskenduvad organisatsioonisisesele tööjõu liikumisele suunatud uuringud 

kindlakskujunenud ettevõtetesisesele tööturu omadustele ja teguritele, mis tööturgu 

mõjutavad (Carroll, Hannan 2000: 31). Sisemise tööturuteooria kohaselt soovib ettevõte 

juhtivamatele kohtadele leida töötaja organisatsiooni seest, mitte ei anna tööd inimestele 

väljastpoolt ettevõtet (Cambridge... 2015 s.v ILM) Organisatsioonisisene kinnine tööturg 

suudab sageli tasandada ettevõtteväliste tegurite mõjusid nagu soo, rahvuse, sotsiaalse 

klassi, tööstussektori ja tööjõu mobiilsuse üldised mõjud. Inimese mobiilsus on muutuv 

näitaja, mis sõltub töötaja asukohast organisatsiooni struktuuris. (Carroll, Hannan 2000: 

31-32) Teaduslikud uurimused organisatsioonisisesest tööjõu mobiilsusest on arenenud 

kahes suunas. Esimene neist keskendub organisatsiooni tööjõule ja selle demograafilistele 

omadustele. Sellised uuringud hõlmavad inimeste mobiilsuse mudelite longitudionaalset 

analüüsi ühes kindlas organisatsioonis. Empiiriliste uuringute tulemused on näidanud, et 

mobiilsus organisatsioonides ja nende vahel sõltub mitmetest teguritest.  Nendeks 

teguriteks võivad olla näiteks ettevõtete areng ja taandareng, töötajate gruppide jaotuvus, 

vabade töökohtade olemasolu ning karjäärivõimalused. (Sealsamas: 32) Teine suund 

keskendub organisatsiooni struktuuri ja mobiilsuse uurimisele. See kirjeldab 

organisatsiooni iseloomustavaid tunnuseid nagu osakondi siduvate üksuste olemasolu, 

keskmine palgatase, ettevõtte staatus ühiskonnas ning töötajate seas ning nendevahelisi 

seoseid. Käsitletakse küsimusi, mis on seotud sisemise tööturu loomise tingimustega, 

sugulise jaotuvusega töökohtadel ja karjäärivõimalustega organisatsiooni sees. Sellel 

suunal tehtud uurimuste demograafiline orientatsioon ei ole väga tugev ega selge.  (Poston, 

Micklin 2005: 454) 

Organisatsioonisisene demograafia vaatleb, kuidas rahvastiku paiknemine mõjutab 

organisatsiooni majandustulemusi. Sellist lähenemist võib käsitleda kui populatsiooni 

uurimise eritüüpi, mis vaatleb kuidas muutused demograafilises struktuuris mõjutavad 

inimeste käitumist. (Poston, Micklin 2005: 452) Kaasaegse organisatsioonisisese 

demograafia alguseks võib lugeda Pfeffer-i 1983. aastal avaldatud esseed. Ta defineeris 

organisatsioonisisest demograafiat kui  uuritava sotsiaalse grupi koosseisu kirjeldust 
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vanuse, soo, haridustaseme, tööstaaži, elukoha ja rassi alusel. Ta väitis, et sotsiaalsete 

üksuste demograafia on nende organisatsioonide individuaalsete liikmete omaduste 

kogum. Pfeffer tõi organisatsioonisisese demograafia uurimisse uudsed ideed 

demograafiliste nähtuste põhjuste ja tagajärgede kohta kindlas organisatsioonis. Enim 

tähelepanu pööras Pfeffer inimeste demograafilisele jaotuvusele organisatsioonis, eriti 

organisatsiooni liikmete tööstaaži jaotuvusele. Pfeffer väitis, et ametikohal töötamise aeg 

mõjutab mitmeid organisatsiooni tulemusi, kaasaarvatud tööjõu voolavust ettevõttes.  

(Pfeffer, 1983) Tööstaaži jaotuvuse heterogeensus mõjutab organisatsiooni tulemusi 

(Carroll, Hannan 2000: 450). Uuringutes jälgitakse ka sarnasuse ja atraktiivsuse 

psühholoogilisi protsesse, homofiilsuse sotsiaalseid psühholoogilisi protsesse ning 

grupidünaamikat. Viimases uuritakse eriti suhtlusmudeleid ning normide kujunemise ja 

säilitamise protsesse.  Kui ametikohal töötamise aega uuriti algselt kogu organisatsiooni 

või selle osade tasandil, siis üha rohkem on hakatud uurima just tööstaaži ettevõtte 

tippjuhtide tasandil. (Poston, Micklin 2005: 455) 

Ettevõtete demograafias ehk organisatsioonide ökoloogias keskendutakse olulistele 

näitajatele organisatsioonide kogumis nagu ettevõtte loomine, areng, struktuurimuutused 

ning ettevõtete suremus (Poston  ja Micklin 2005: 455). Carroll ja Hannan (2000: 30) 

väidavad, et muutused nendes olulistes näitajates toovad kaasa muutusi elanikkonna 

organisatsioonilises koosseisus ja nende muutuste tagajärjena toimuvad muutused ka selle 

populatsiooni sotsiaalses struktuuris.  

Carroll ja Hannan (2000: 31) vaatlevad üldist struktuuri, millel põhineb ettevõtete demo-

graafia analüüs ning jaotavad selle neljaks kontseptuaalseks komponendiks:  

 sotsiaalne struktuurne korraldus või mudel; 

 sotsiaalse süsteemis asuv organisatsioonide kogum, mis koosneb kindlatest popu-

latsioonidest ehk alampopulatsioonidest; 

 olulised rahvastikunäitajad; 

 keskkonnatingimused, mis mõjutavad rahvastikunäitajaid. 

Tihti analüüsivad teadlased üht või mitut tegurit eraldi ja käsitlevad muutuste põhjusi 

eksogeensetena. Näiteks vaadeldakse analüüsis eraldi neid tegureid, mis iseloomustavad 

olulisi populatsiooni näitajate muutusi. (Carroll, Hannan 2000: 30) Joonis 1 kirjeldab 

ettevõtete demograafia analüüsi üldist struktuuri. Skeemil kujutatud nooled näitavad, 

kuidas erinevad tegurid üksteist mõjutavad (Joonis 1.). 
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 Joonis 1. Ettevõtte demograafia üldine struktuur. Allikas: (Carroll, Hannan 2000: 31) 

 

Punktiirjoonega on joonisel märgitud näitajatele tagasiulatuvad mõjud. Tagasiside 

mehhanismidest tulenevatel mudelitel on sisemiselt tekkinud ehk endogeensed põhjused. 

Teised, pikemaajalised tagasiside mehhanismid, mis süsteemis toimuvad, on skeemil 

kujutatud kriipsjoonena. (Joonis 1) Mõnikord ei moodusta pikemaajalised tagasiside 

mehhanismid selget mudelit põhiliselt sellepärast, et teooria on puudulik või seetõttu, et 

paljud asjasse puutuvad olulised sündmused (näiteks revolutsioon) on väga haruldased 

nähtused (Sealsamas: 30) 

Ettevõtted käituvad kui sotsiaalselt iseseisvad majandusüksused, mitte bioloogilised 

organismid. Sellel põhilisel organisatsioonide omadusel on suur mõju ka teatud ettevõtete 

demograafia aspektidele. Kuigi paljusid inim- ja bioloogiliste organismide demograafia 

uurimismeetodeid saab ettevõtete demograafia uurimisel kasutada, on ka selliseid 

meetodeid, mis vajavad uusi intellektuaalseid investeeringuid, et kohaneda 

organisatsioonide sotsiaalse iseloomuga. Ettevõtete demograafia loomise eelduseks on 

sotsiaalsete organisatsioonide ja bioloogiliste organismide vahelise 8 olulise erinevuse 

mõistmine. Nendeks on: 1) erinevate sündmuste mitmekesisus, mis määratlevad 

organisatsioonide sünde ja surmasid, 2) formaalsete organisatsioonide potentsiaalne 

surematus, 3) organisatsioonide selge päritolu (vanemate) puudumine, 4) organisatsioonid 

ei edasta geneetilist informatsiooni nagu teevad seda bioloogilised organismid, 5) 

formaalsete organisatsioonide mitmekihilisus ning osaliselt lagunev struktuur, 6) 

organisatsioonide kogumites esinev suur heterogeenus, 7) organisatsioonidel on võime end 
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transformeerida ning muuta organisatsioonide kogumit, 8) organisatsioonide keskkonna 

potentsiaalselt suur endogeensus. (Sealsamas: 40)    

Ettevõtete demograafia all mõistetakse ka ettevõtete sündi ja surma (Šutova 2008: 1). 

Firmade demograafia statistika iseloomustab seda, kui palju luuakse igal aastal uusi 

ettevõtteid, kui suur osa neist ka järgmistel aastatel tegutsema jääb ning kui paljud neist 

oma tegevuse lõpetavad (Helm-Rosin 2013: 85). Samuti annab ettevõtete demograafia 

ülevaate sellest, kui palju luuakse ja kaotatakse töökohti seoses uute ettevõtete tekkimise ja 

sulgemisega (Šutova 2008: 1). 

Tootmistegurite (maa, tööjõud, kapital) kombinatsioonide loomist, mis on vajalikud 

ettevõtte tegutsemiseks, nimetatakse ettevõtte sünniks. Seda vaid juhul, kui ühenduse 

loomises ei osale teised firmad. (Sealsamas: 2) Ettevõtte sünniks ei loeta uue ettevõtte 

tekkimist mitme firma ühinemise, eraldumise, jagunemise või ümberstruktureerimise 

tulemusena. Lisaks ei nimetata sünniks olukorda, kus ajutiselt mittetoimiv firma alustab 

uuesti oma tegevusega 2 aasta vältel tegutsemise peatamisest. (Sealsamas: 2) 

Organisatsioonide demograafia uurimiseks on võimalik kasutada mitmeid demograafilisi 

mudelid ja meetodid. Nende kasutamine võimaldab ettevõtete uurimist vaadelda uuest 

vaatenurgast (Carroll, Hannan 2000: 17). Demograafiliste mudelite ja meetodite 

kasutamine annab organisatsioonide teooriast ja uurimistöödest andma põhjalikuma 

ülevaate. Ettevõtete demograafia kui uue allharu arenemine toob endaga kaasa ka 

demograafiaalase teooria ja uurimismeetodite suurenenud tähtsuse. Käsitletakse nii 

organisatsioonide dünaamika muutusi kui ka nende sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. 

Ettevõtete siseselt tekkivad uued probleemid aitavad tõenäoliselt samuti välja töötada uusi 

innovaatilisi demograafia-teooriaid ja meetodeid. (Sealsamas: 17) 

Ettevõtete demograafiat iseloomustab mitmete omavahel seotud, kuid eraldi vaadeldavate, 

teooriast tulenevate uurimisprogrammide olemasolu. Kuigi neil programmidel on mitmeid 

ühiseid mõisteid ja eeldusi, käsitlevad nad erinevaid probleeme ning esitavad erinevaid 

teoreetilisi argumente. Lisaks erinevad nad nii konkreetsete mudelite kui ka mõnede 

eelduste poolest. Organisatsiooni ökoloogia erinevad teooria osad pigem täiendavad 

üksteist, kui on üksteisega vastuolus või konkureerivad omavahel. (Poston, Micklin 2005: 

456)  
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1.2. Ettevõtete demograafiat mõjutavad tegurid Eestis ja varasemad 

uuringud  

 

Ettevõtete demograafiat mõjutavad mitmed rahvastiku demograafia näitajad nagu 

rahvaarv, rahvastiku paiknemine, asustustihedus ja ränne, tööealiste inimeste arv, 

demograafiline tööturu surveindeks, soolis-vanuseline koosseis, tööealiste inimeste 

haridustase, tööhõive- ja tööjõus osalemise määr.    

Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal Eesti rahvaarv 1 313 271 inimest. Kolmes Lõuna-

Eesti maakonnas ‒ Põlva-, Valga- ja Võrumaal ‒ oli rahvas arv aastal 2015 vastavalt 27 

438 inimest Põlva maakonnas, 29 944 inimest Valga maakonnas ja 33 172 inimest Võru 

maakonnas. (RV0291) Sellele, kuidas rahvaarvu muutus mõjutab ettevõtlust, pole ühest 

vastust. Mitmed majandusteadlased on öelnud, et rahvaarvu dünaamika mõjutab nii 

majanduskasvu, töötuse taset, varade haldamist kui ka inimeste sissetulekuid. (Cincotta, 

Engelman 1997: 4) Käesoleva uuringu raames lähtutakse eeldusest, et kui rahvaarv 

piirkonnas kasvab, suureneb ka potentsiaalsete loodavate ettevõtete arv antud piirkonnas.  

Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal asustustihedus Võru-, Valga- ja Põlva maakonnas 

vastavalt 14,4 elanikku, 14,7 elanikku ja 12,7 elanikku 1 km² kohta (RV0291). Piirkonna 

rahvastiku tihedus on oluline tegur, mille järgi on võimalik hinnata, kui soodne on 

turukeskkond uutele ettevõtetele (Carroll, Hannan 2000: 223). Ettevõtete sünnimäär 

kasvab, kui olemasolevate ressursside (nii inim- kui ka materiaalsete ressursside) tase 

kasvab ning seda juhul, kui teised, juba tegutsevad organisatsioonid ei oma juba täielikku 

kontrolli olemaseolevate ressursside üle. Rahvaarvu kasv ja majandusareng on 

klassikalisteks näideteks keskkonna tingimustest, milles ressursid kasvad. (Sealsamas: 198) 

Mida suurem on rahvastiku tihedus piirkonnas, seda soodsamad on tingimused ettevõtluse 

jaoks ning seda enam on piirkonnas ka tegutsevaid ettevõtteid (Capelleras jt 2015: 5).  Ka 

Scott Andrew Shane (2000: 29) väidab, et rahvastiku tihedus mõjutab ettevõtlust luues 

ettevõtjatele uusi potentsiaalseid võimalusi äri tegemiseks. Rahvastiku tihedus on seotud 

kahe olulise näitajaga ‒ legitiimsuse ja konkurentsiga. Koos rahvastiku tihedusega tõusuga 

suurenevad ka antud näitajad. Kui legitiimsus suurendab, siis konkurents vähendab uute 

firmade püsima jäämise võimalusi. (Delmar, Wennberg 2010: 128)  

Rahvastiku tiheduse mõju piirkonna tootlikkusele on uurinud ka majandusteadlased Jaison 

Abel, Ishita Dey ja Todd Gabe. Nende uuringust selgub, et rahvastiku tiheduse, 
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inimkapitali ja linnade tootlikkuse vahel on seos. Kui elanikkonna tihedus suureneb 2 

korda, suureneb tootlikkus antud piirkonnas 2-4%. Piirkondades, kus elanikkond on 

haritum ja inimkapitali on rohkem, on tiheduse mõju piirkonna tootlikkusele suurem. 

Samas tuuakse uuringus välja, et tootlikumad inimesed on huvitatud tootlikumatest 

keskustest. (Abel jt 2012) 

Kaire Mets (2008: 40) on oma magistritöös „Piirkonnapõhiste ettevõtluse tugiprogrammide 

rakendamise võimalused ja väljakutsed“ väitnud, et ettevõtlusaktiivsus on 

maapiirkondades väiksem. Ta toob välja seose tegutsevate ettevõtete arvu ning piirkonna 

rahva arvu vahel ning väidab, et piirkonnad, mis on hõredamalt asustatud ning väiksema 

elanike arvuga, ei suuda pakkuda ettevõtluse arenguks ja kasvuks vajalikku turgu ega 

tööjõudu. (Mets 2008: 40) 

Samuti on ettevõtete sünnimäär suurem seal, kus on kõrgem ettevõtlusaktiivsus, kuid uute 

loodud ettevõtete osatähtsust tegutsevatest firmadest ei ole võimalik tõlgendada ainult kas 

positiivse või negatiivsena, sest oluline on vaadelda ka seda, kas firma on jätkusuutlik. 

Kaire Mets teeb oma töös järelduse, et rohkemate ettevõtete arvuga piirkondades on ka 

rohkem võimalusi, et sünniks uus firma, seega on oluline toetada neid piirkondi, kus 

ettevõtlusaktiivusus on madalam. (Sealsamas 2008: 40-41)  

Tallinna linna majanduskonverentsil „Tallinna roll Eesti-Vene majanduse ja transpordi 

suhtes“ aastal 2010 peetud kõnes väitis Tallinna abilinnapea Taavi Aas, et piirkonna 

ettevõtluse arengukiirust ning -suunda mõjutab olemasolev tööjõud – tööealiste inimeste 

hulk piirkonnas, nende oskused ja teadmised (Aas 2010). Eestis kogub andmeid tööhõive 

näitajate kohta nagu tööealiste inimeste arv, vanuseline struktuur ja haridustase, töötuse-, 

tööhõive- ning tööjõus osalemise määr andmeid Eesti Statistikaamet.  

Tööjõud on oluline tootmissisend ning seetõttu mõjutab potentsiaalset majanduskasvu ka 

tööjõu pakkumise ning aktiivsuse muutus. Tööturu muutused võivad avaldada mõju ka 

inflatsioonile. Oluline on ka tööturu paindlikkus ja see, et palk kasvaks vastavalt 

tootlikkuse kasvule.  (Viilmann, Soosaar 2012: 3) Aastal 2012 kasvas Eesti keskmine 

reaalpalk. Töötajatele pakutavat töötasu mõjutavad tööjõu pakkumine ja nõudlus. (Eesti 

statistika... 2012: 26) 

Euroopa elanikkonna, sh Eesti rahvastiku vananemine, mõjutab tööealist elanikkonda 

(Konkurentsvõime... 2013: 5). Tööealise elanikkonna all käsitleb Euroopa Komisjon 
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rahvastikku vanuses 15-64. Põhiliselt toimub rahvastiku vähenemine just tööealiste 

inimeste arvelt, mille põhjuseks võib olla sündimuse vähenemine 1990ndatel aastatel. 

Euroopa Komisjoni „Rahvastiku vananemise aruanne“ toob välja tööealise elanikkonna 

vähenemise tendentsi Eestis ja Eurostat-i ehk Euroopa Komisjoni statistikaameti 

prognoosid. Võrreldes aastaid 2010 ja 2013, on tööealiste inimeste arv Eestis vähenenud 

19 000 inimese võrra ning Eurostati prognooside kohaselt vähenemine jätkub. Aastaks 

2030 väheneb tööealise elanikkonna arv rohkem kui 100 000 inimese võrra. 

(Konkurentsivõime... 2013; The Aging... 2015) Pikemas perspektiivis suureneb 

majanduses vajadus töötajate järele ning selle tõttu kasvab vajadus ka tööhõive ning 

sealhulgas ka tööhõive määra suurendamiseks kõigis Eesti piirkondades  

(Konkurentsvõime... 2013: 5). 

Tööealiste inimeste arvu ja nende vanuselise struktuuri järgi on võimalik hinnata, kui 

aktiivselt inimesed ettevõtluses osalevad ning millises vanuses inimesed on majanduses 

kõige aktiivsemad. Eesti Statistikaamet on rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimise 

aluseks võtnud samuti tööealised inimesed, kuid käsitleb nende all rahvastikku vanuses 15-

74. (Eesti statistika... 2014: 393). 

Demograafiline tööturusurve indeks näitab, kui suur on eelseisval kümnendil tööturule 

saabuvate noorte osatähtsus võrreldes inimestega, kes tööturult lahkuvad. Indeks 

arvutatakse kahe vanuserühma suhtena. Esimesse vanuserühma kuuluvad 5-14 aastased 

ning teisse vanuserühma 55-64 aastased inimesed. Kui tööturusurveindeksi väärtus osutub 

suuremaks kui 1, võib prognoosida, et järgmisel kümnendil tööjõu pakkumine suureneb. 

Kui indeksi väärtus on väiksem kui 1, lahkub tööturult rohkem inimesi kui sinna 

potentsiaalselt siseneb. Seega on olemas võimalus, et piirkonnas tekib tööjõu puudus. 

(Mõisted) Arvestada tuleb ka sellega, et piirkonna tööjõu pakkumine on mõjutatud teiste 

tegurite poolt, nagu piirkonna inimeste vanus, sisse- ja väljaränne. Kui piirkonna rahvastik 

on pigem vanemaealine, on noori töötavaid inimesi vähe. Samuti mõjutavad demograafilist 

tööturusurveindeksit negatiivselt inimesed, kes käivad teistes maakondades tööl. (Võru 

Linna... 2012: 18-19)  

Rahandusministeerium koostab majandusprognoosi 2 korda aastas ning selles käsitletakse 

olulisemaid makromajanduslikke näitajaid nagu sisemajanduse kogutoodang, tarbimine, 

inflatsioon, tööpuudus ja -hõive. 2015. aasta kevadprognoosi kohaselt muutub olukord 

tööturul pingelisemaks. Arvestades asjaolusid, et nii tööjõus osalemise kui ka tööhõive 
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määrad on kõrgemad kui kunagi varem ning tööealise elanikkonna arv väheneb, ei kasva 

hõive enam nii palju ja sama tempoga kui varem. Hõive kasvu 2015. aastal on mõjutanud 

töötajate registreerimiskohustuse jõustumine ning kõrge tööjõus osalemise määra püsimine 

68% juures aastatel 2013 ning 2014. Nii Rahandusministeerium kui ka Eesti Statistikaamet 

prognoosivad 2016. aastaks hõive langust kuni 0,5% võrra. (2015. aasta kevadine... 2015) 

Madala hõive puhul võib tuua välja nende piirkonna elanike suure osakaalu, kes kõrge 

tööpuuduse ja ebapiisavate tööturumeetmete juures ei looda endale sobivat tööd leida. 

(Mets 2008: 43)  

Aktiivsuse määr ehk tööjõus osalemise määr näitab, kui suure osatähtsusega on rahvastikus 

tööjõud (hõivatud ja töötud) (Eesti statistika... 2014: 393). Statistikaameti andmetel kasvab 

Eestis tööjõus osalemise määr ehk järjest enam tööealisi inimesi on tööturul aktiivsed. See 

võib tingitud olla nii pensioniea tõusust, olukorra paranemisest tööturul kui ka sündimuse 

vähenemisest. (Sealsamas: 147) Kui tööjõus osalemise määr oli 2009. aastal meeste seas 

71,2%, siis aastaks 2014 kasvas see näitaja 73,1%-ni. Antud näitaja suurenes ka tööealiste 

naiste seas aastatel 2009-2014. Kui aastal 2009 oli naiste tööhõives osalemise määr 62,1%, 

siis 2013. aastaks oli naistööjõu osatähtsus rahvastikus 63,4%. (TT330)   

Ka tööhõive on mõõdukalt kasvava trendiga. Aastal 2012 oli ettevõtetes 430 000 hõivatut 

ning võrreldes aastaga 2011, suurenes tööhõive firmades 4% ulatuses. Kuna Eestis luuakse 

põhiliselt mikroettevõtteid, on ka nende osatähtsus tööjõuressursi jaotuvusel kasvanud. 

Mikroettevõtetes töötab kolmandik kogu tööjõust. Vaid mikroettevõtetes on hõivatute arv 

kasvanud aastatel 2008-2012. Kõikides teistes ettevõtete suurusrühmades on nendel 

aastatel tööjõu arv vähenenud. (Eesti statistika... 2014: 213) 

Tööhõive määr on näitaja, mille järgi on võimalik hinnata kui palju tööealisest inimestest 

on tööga hõivatuid ning kui suur on nende osatähtsus kogurahvastikust (Eesti statistika... 

2014: 393). Tööhõive määr on Eestis kasvanud. Kui aastal 2004 oli tööhõive määr 15-74-

aastaste seas Eestis keskmiselt 56,7%, siis aastal 2014 oli see näitaja 63,0%. Ka Lõuna-

Eesti maakondades kasvas keskmine tööhõive määr aastal 2012. Põlva-, Valga- ja Võru 

maakondades oli keskmine tööhõive määr aastal 2004 tööealiste naiste ja meeste seas 

kokku vastavalt 44,6%; 54,1% ja 47,1%. Aastaks 2014 suurenes antud näitaja vastavalt 7,4 

protsendipunkti võrra Põlvamaal, 2,5 protsendipunkti võrra Valgamaal ning 4,3 

protsendipunkti võrra Võrumaal. (TT240) Tööhõive määra uurimisega on seotud ka 

töötuse määr. Kui tööhõive määr kasvab, langeb töötuse määr. Kui aastal 2013 oli 
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keskmine töötuse määr Eestis 8,6%, siis aastal 2014 vähenes näitaja 7,4%-ni. See näitab, et 

töötute arv Eestis küll langeb, kuid vähenemise kiirus on aeglustunud võrreldes  

majanduskriisi järgse perioodiga pärast aastat 2011. (Eesti statistika... 2014: 148; TT35). 

Kõige rohkem kaotas majanduskriisi ajal aastal töökohti tööstussektor, seejärel 

ehitussektor. Ehituses töötab tööhõive näitajate järgi kümnendik firmade töötajatest. Kui 

aastal 2012 aktiviseerus ehitustegevus üldise majanduskasvu tõttu, siis võrreldes aastaga 

2007 ehitati neljandiku võrra vähem. Aastal 2007 oli ehituse valdkonnas üle 18 000 

töökoha rohkem kui aastal 2012. (Sealsamas: 213) 

Madal tööhõive maapiirkondades võib olla seotud rahvastiku hõreda paiknemisega, sobiva 

töö puudumise ning halva transpordisüsteemiga. Samuti võivad tööhõivet mõjutada 

piiratud ettevõtlusvõimalused ning inimeste soov keskenduda perele või majapidamisele. 

Eestit iseloomustab kõrgema ettevõtlusaktiivsusega (seega ka ettevõtete sünnimääraga) 

kaasnev kõrgem tööhõive. Samuti kaasnevad suurema arvu töötavate ja ostujõuliste 

inimestega ka suurem turg ja paremad võimalused ettevõtluse arenguks. (Mets 2008: 43)  

Olulist rolli tööhõive näitajate seas mängib ka tööga hõivatute haridustase ning tööealiste 

inimeste haridustase. Kuna Eesti rahvastik vananeb, väheneb ka tööealiste inimeste hulk. 

Üheks lahenduseks on elanikkonna produktiivsuse tõstmine. Kuid selleks, et tootlikkust 

suurendada, on vaja kvalifitseeritud tööjõudu. (Haaristo 2015) Inimressursi ning teadmiste 

ja oskustega töötajate nappus on Eestis suur probleem (Eesti majanduse... 2003: 50).  

Hariduse ja Tööhõive Seirekeskuse uuringus tuuakse välja, et hõive ja haridustaseme vahel 

on tugev seos. Selgub, et kõrgema haridusega kaasneb väiksem töötuse määr ning väiksem 

mitteaktiivsete osatähtsus. Uuringus tehakse 2 järeldust. Esiteks lahkub vaadeldavast 

piirkonnast kvalifitseeritum tööjõud. Teiseks pidurdab ja takistab piirkonna arengut 

kvalifitseeritud tööjõupuudus. (Lõuna-Eesti...2002: 15-16) Ka Robert Lucas on öelnud, et 

kõrgem haridustasemega inimesed on tootlikumad ning  selletõttu on neil võimalik ka 

rohkem teenida.  Ta väidab, et kõrgem haridus kasvatab töötaja produktiivust ning toob 

seega kaasa rohkem investeeringuid,  seega kokkuvõttes kiirendab ka majanduskasvu. 

(Lucas 1988: 38-40) 

Kolmandik Eesti tööealistest inimestest on madala haridustasemega (üldkesk-, põhi- või 

sellest madalama haridustaseme omandanud). Haridustase mõjutab elanikkonna tööhõivet. 

(Haaristo 2015) Mida kõrgem on madalama haridustasemega inimese vanus, seda raskem 
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on tal tööturul püsima jääda. Töötuks jäämise korral on madalama haridusega inimesel aga 

raskem tööturule uuesti siseneda. (Täiskasvanuhariduse... 2014: 8) 

Ühe esimesi Eesti ettevõtete demograafia alaseid uuringuid tegid 2004. aastal Tartu 

Ülikooli majandusteaduskonna vanemteadur Jaan Masso, dekaan Raul Eamets ja dotsent 

Kaia Philips. Vaadeldi aastaid 1995-2001 ja uuriti nii ettevõtete demograafiat Eestis 

üldiselt, ettevõtete sündi (loomist) ja suremist (sulgemist) kui ka tegutsevate firmade 

jätkusuutlikkust. Samuti  uuriti tootlikkuse kasvu juba tegutsevates ettevõtetes ning 

tootmistegurite ümberpaigutamisest tulenevat tootlikkuse muutumist. Uuringust selgus, et 

nii reallokatsioon kui ka firmade demograafia protsessid on soosinud kiiret majanduskasvu 

Eestis.  Ilmnes, et madalate institutsionaalsete sisenemisbarjääride ja väikeste- ja keskmise 

suurusega ettevõtete suurele osakaalule oli vaadeldaval perioodil ettevõtete sünni- ja 

surmamäärad (loodud ja suletud firmade suhe kõikidesse ettevõtetesse) üsna kõrged. 

Lisaks selgus uuringust, et firmade ellujäämismäärad olid vaadeldaval perioodil suhteliselt 

kõrged ning need ettevõtted, kes olid püsima jäänud, kasvasid kiiresti. Ettevõtete kiire kasv 

võis olla seotud kõrge tootlikkusega uutes loodud firmades. (Masso jt 2004: 1; 23) 

Statistikaamet on ettevõtluse demograafiat Eestis uurinud alates 2003. aastast. Uuringu 

eesmärgiks on vaadelda majanduslikult aktiivsete üksuste kogumi muutusi. Jälgitakse 

kogumi suuruse ja üksuste koosseisu muutusi ning analüüsitakse, kui palju igal aastal uusi 

ettevõtteid luuakse (ettevõtte sünd) ja kui palju on ettevõtteid, kes oma tegevuse lõpetavad 

(ettevõtte surm). Statistikaameti uuringus vaadeldakse nii sekundaar- kui ka tertsiaarsektori 

ettevõtteid. Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul on käsitletud vähemalt 20 hõivatuga 

ettevõtjaid (majanduse seisukohalt olulisemaid) ning seda vaid teatud kindlates sektorites. 

Uuring ei hõlma põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. 

Statistikaamet võtab ettevõtluse demograafia statistika esitamise aluseks Statistikaameti 

majandusüksuste statistilise registri andmed. (Šutova 2008: 8) 

Eesti Statistikaamet käsitleb ettevõtluse demograafia uuringus järgnevaid näitajaid: 

 sündinud ettevõtete arv;  

 sündinud ja surnud ettevõtted palgatud töötajate arvu järgi; 

 sündinud ja surnud ettevõtete keskmine tööga hõivatud isikute arv; 

 ettevõtete sünnimäär;  

 sündinud ettevõtete suurus; 

 surnud ettevõtete arv; 
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 ettevõtete surmamäär; 

 surnud ettevõtete suurus; 

 majanduslikult aktiivsed ettevõtted; 

 ellujäänud ettevõtted; 

 sündinud ettevõtete elujõulisus. 

Ettevõtete demograafia alaseid uuringuid on Eestis tehtud vähe. Küll aga uurituid mitmeid 

teisi ettevõtlusega seotud näitajaid. Ettevõtlusaktiivsust ning muid ettevõtlusega seotud 

näitajaid on Eestis uurinud Eesti Statistikaamet, Eesti Arengufond, Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus, Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut, Eesti 

Konjunktuuriinstituut, ärikonsultatsioonifirma Ernst & Young,  jt. 

Ettevõtlusaktiivsus seisneb ettevõtlikkus inimtegevuses, mille eesmärgiks on loovuse või 

majandustegevuse laiendamise läbi luua lisandväärtust, kasutades uuenduslikke tooteid, 

protsesse ja turge. (Ahmad, Seymour 2008: 9)  Ettevõtlusaktiivsust mõõdetakse ettevõtete 

arvu või ettevõtlusega hõivatud inimeste järgi (Jürgenson 2013). Oluline on vaadelda ka 

Statistikaameti tööjõuuuringu andmeid. See annab vastuse küsimusele, kui palju on 

inimesi, kes ütlevad, et nad on põhikohaga ettevõtjad. Vaatlusest on välja jäetud 

vabakutselised ja talupidajad. (Sealsamas 2013)  

Eesti Statistikaameti andmetel on Eestis ettevõtlusaktiivsus kasvava trendiga. Eesti 

statistika aastaraamat 2014 põhjal on ettevõtlusaktiivsus pärast 2009. aasta seisakut 

pidevalt kasvanud. Kui 2011. aastal tegutses Eestis 62 000 ettevõtet, siis 2012. aastaks 

tõusis tegutsevate ettevõtete arv 4000 võrra ehk toimus kasv 7% ulatuses. Põhiliselt 

alustasid tegevust alla 10 hõivatuga ettevõtted (mikroettevõtted). Eestis moodustavad 

mikroettevõtted 90% kogu ettevõtetest. Samuti selgus uuringust, et aastal 2012 loodi iga 

neljas ettevõte kaubanduse valdkonnas.  (Eesti statistika... 2014: 213) 

Tartu Ülikooli üliõpilane Imbi Kaunismaa uuris oma bakalaureusetöös ettevõtlikkuse ja 

väärtushinnangute vahelisi seoseid Euroopa riikide näitel. Uuringust selgus, et indiviidi 

haridustaseme ja vanuse vahel ilmneb positiivne soes ettevõtlikku käitumisega. Selgus, et 

mida vanem on inimene ning mida kõrgem on tema haridustase, seda suurem on tõenäosus, 

et ta on ettevõtja. (Kaunismaa 2012: 22) 

Aastal 2008 alustas Ernst & Young Eestis inimeste ettevõtlusaktiivsuse suurendamise ja 

firmade lisandväärtust tõstva teadlikkuse eelprojektiga. Uuringu esimeses osas analüüsiti 
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Eestis rakendatud riiklike ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika eesmärkidest lähtuvate 

tegevuste tulemuslikkust, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele. Samuti toodi uuringus 

välja samalaadsed probleemide lahendused teiste välisriikide näitel. Teises osas käsitleti 

uusi teadlikkuse programmi sihtrühmasid, struktuuri ning juhtimisskeemi. Uuringust 

selgus, et teadlikkuse tõstmiseks rakendatud tegevused olid mõttekad ja vastavuses 

ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika eesmärkidega. Kuigi paljud kasutatud meetmed olid 

teadlikkuse tõstmisel tähtsad, ei olnud lähenemine siiski terviklik. Lisaks puudusid 

teadlikkusega seoses rajatud programmidel selged eesmärgid. (Eeluuring... 2008: 4-5) 

Maailma suurimaks ettevõtlusaktiivsust ja -hoiakuid vaatlevaks uuringuks on Globaalne 

Ettevõtlusmonitooring (GEM), mille eestvedajateks on London Business School ja Babson 

College USAst (Siimon, Kaseorg 2008: 224). Eesti osaleb antud projektis alates aastast 

2012 ning seda viib läbi Eesti Arengufond. GEM uurib, kas inimeste ettevõtlushoiakutes 

on aset leidnud muutusi ning millised on need muutused. Projektis käsitletakse 

ettevõtlusaktiivsuse uuringus väljakujunenud ettevõtlust (firmasid, mis on tegutsenud 3,5 

või enam aastat) kui ka varajases arengujärgus olevaid ettevõtteid (firmasid, mis on 

tegutsenud kuni 3,5 aastat). (Globaalne... 2013: 7) 

Uued ettevõtted loovad ka uusi töökohti, suurendavad tehnoloogiliste uuenduste kaudu 

inimeste tootlikkust, maksavad inimestele palka, et neil oleks võimalik tarbida uute 

ettevõtete tehtud tooteid ning teenuseid ning mõjutavad nii inimeste kui ka kogu 

majanduse arengut positiivselt. Seega on GEM uuring olulisel kohal poliitikakujundajatele 

ettevõtluskeskkonda arendavate meetmete kujundamisel ja nende mõju hindamisel pikema 

aja vältel. GEM uuringu põhjal on võimalik teha järeldusi sellest, millised on Eesti 

ettevõtluskeskkonna põhilised tugevused ja nõrkused.  (Sealsamas: 7) Kuna Eesti on antud 

projektis osalenud nii lühikest aega, ei ole võimalik teha pikemaajalisi üldistusi 

ettevõtlusaktiivsuse ja -hoiakute suhtes. On oluline, et uuring jätkuks ka järgmistel aastatel, 

et vaadelda trende ja teha pikemaajalisi järeldusi. (Sealsamas: 7) 

GEM uuringu kohaselt on ettevõtlusaktiivsus Eestis võrreldav riikidega, millel on sama 

arengutase. Eesti Vabariigi ettevõtlusaktiivsust võiks võrrelda Euroopa Liidu keskmisega. 

Eestis on Euroopa riikidega võrreldes kõrge ettevõtlusaktiivsus. Uuringus osalenud 

tööealistest inimestest on ettevõtjaid kõikides ettevõtlusfaasides kokku 17,8%. Eesti kogu 

ettevõtlusaktiivsusest on suure osatähtsusega varajases arengujärgus olev ettevõtlus, mis 

näitab, et inimesed küll soovivad ettevõtlusega tegeleda, kuid tegelevad sellega 
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lühiajaliselt. Välja kujunenud ettevõtlus moodustas kogu ettevõtlusest 2013. aastal vaid 

5%. Sellest saab aga järeldada, et Eesti firmade madala ellujäämismäära tõttu ei ole 

varajase faasi ettevõtlusaktiivsus pikema aja vältel jätkusuutlik. (Sealsamas: 33) 

Eurobaromeetri kiiruuringus "Enterpreneurship in the EU and Beyond" (Flash 

Eurobarometer 354) käsitletakse samuti ettevõtlusega seotud teemasid. Uuritakse nii 

ettevõtluse arendamist, avalikkuse suhtumist ettevõtlusesse kui ka motivatsiooni 

ettevõtjaks hakkamisel. Käsitletakse küsimusi kuidas soodustada ettevõtlust ja mis ajendab 

inimesi selleks, et olla ettevõtja. Analüüsitakse probleeme ja hirme, mis võiksid takistada 

ettevõtlusega alustamist. (Enterpreneurship... 2012)  

Ettevõtlusega seotud näitajaid on uurinud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). 

Uuringu "Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika vahehindamine" eesmärgiks on uurida ja 

analüüsida toetuste ja teenuste kasutamise mõju ja tõhusust ettevõtetele. Uuritakse, kas 

toetuste saamine mõjutas ettevõtete arengut, kas lisandväärtus, müügitulu, töötajate arv 

ning teised ettevõtet iseloomustavad olulised näitajad on kasvanud ning milline on toetust 

saanud ettevõtete sektoriaalne jaotus. Hindamisel võrreldakse toetust saanud ettevõtete 

arengut toetust mitte saanud käitistega. Valim koostati KredExi finantsteenuseid kui ka 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetuseid ning teenuseid kasutavate ettevõtete 

põhjal aastatel 2006-2012. Uuringus kasutati nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid 

uurimusmeetodeid. (Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika... 2014) 

Uuringust selgus, et vaatluse all olevad toetust saanud ettevõtete majandusnäitajad on 

olnud paremad kui toetust mitte saanud firmade näitajad. Oluliselt paremaid tulemusi on 

toetust saanud ettevõtted saavutanud töötajate arvus, müügitulus, ekspordimüügitulus, 

ärikasumis ja tööjõukuludes. Ka lisandväärtuse ning lisandväärtuse töötaja kohta näitajad 

on märgatavalt paremad kui toetust mitte saanud käitistel. Vaid ühe näitaja puhul seitsmest 

ei ole märgata paremaid tulemusi. Ekspordimüügitulu dünaamika on toetust saanud 

ettevõtete puhul väiksem kui mitte toetust saanud firmade puhul. Selle põhjuseks võib olla 

suurettevõtete oluliselt suurem ekspordimaht ning samalaadsete käitiste puudumine 

võrdlusgrupis. Märkimisväärne on asjaolu, et 53% kogu ekspordimüügitulust andsid 

suurettevõtted. Kui arvestusest välja jätta suurettevõtte Ericsson ekspordimüügitulu, siis 

suurettevõtete müügitulu kasv vaadeldaval perioodil on oluliselt väiksem (207% asemel 

54,8%). (Sealsamas 2014: 33; 43) 
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Ettevõtete demograafia alaseid uurimis- ja teadustöid on Eestis tehtud vähe, kuid järjest 

enam hakatakse tähelepanu pöörama selle olulisusele. Ettevõtete demograafia 

analüüsimine aitab mõista, kuidas muutused firmade demograafias on mõjutanud kogu 

Eesti majanduse arengut ning näha Eesti ettevõtete demograafia iseärasusi. Mitmeid 

ettevõtlusega seotud uuringuid (näiteks ettevõtlusaktiivus) on seotud ka ettevõtete 

demograafiaga. Seega on lisaks ettevõtete demograafia uuringute kõrval oluline vaadelda 

ka teisi, ettevõtlusega seotud uuringuid.  

 

 

1.3. Bakalaureusetöö metoodika ja kasutatavad materjalid 

 

Teoreetilises osas kasutatud andmed tuginevad kirjandusallikatele ning Eesti 

Statistikaameti, Eesti Arengufondi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Tallinna Ülikooli 

Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi, ärikonsultatsioonifirma Ernst & Young-i ja Eesti 

Konjunktuuriinstituudi läbiviidud uuringutel. 

Uurimustöö empiirilises kasutatakse ettevõtete demograafiat iseloomustavad andmeid ning 

rahvastiku ja majandusüksustega seotud andmeid, mis on pärit Eesti Statistikaameti 

andmebaasist. Bakalaureusetöö koostamisel ja andmete analüüsimisel kasutakse järgnevaid 

Eesti Statistikaameti andmetabeleid:  

 ettevõtete sünnimäär tegevusala järgi (ER034); 

 statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted maakonna ja tegevusala (EMTAK 2008) 

järgi (ER027);  

 sündinud ettevõtted tegevusala ja maakonna järgi (ER052);  

 surnud ettevõtted tegevusala ja maakonna järgi (ER053);  

 sündinud ettevõtted haldusüksuse järgi (ER072);  

 surnud ettevõtted haldusüksuse järgi (ER073);  

 ettevõtete sünnimäär haldusüksuse järgi (ER074); 

 ettevõtete surmamäär haldusüksuse järgi (ER075); 

 rahvastik soo, vanuserühma ja maakonna järgi (RV022); 

 rahvaarv, pindala ja asutustihedus haldusüksuse või asutusüksuse liigi järgi 

(RV0291); 

 demograafiline tööturu surveindeks piirkonna/haldusüksuse järgi (RV06); 
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 15-74-aastased maakonna ja haridustaseme järgi (TT125); 

 Tööhõive määr maakonna ja vanuserühma järgi (TT240); 

 Töötuse määr soo ja vanuserühma järgi. (TT35); 

 15-74-aastaste tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr soo ja maakonna järgi 

(TT466); 

 palgatöötaja kuu keskmine brutotulu ja brutotulu saajad piirkonna/haldusüksuse, 

soo ja vanuserühma järgi (ST005).  

Statistikaamet koostab ettevõtluse demograafia statistikat Statistikaameti majandusüksuste 

statistilise registri andmete alusel. Käesolevas töös valiti ettevõtete demograafia 

analüüsimiseks firmade sünnimäära ehk uute, sündinud ettevõtete osatähtsus tegutsevate 

ettevõtete arvus. Antud valik tehti, et näha, kas ja milline on seos rahvastiku demograafia 

ja uute ettevõtete loomise vahel. Uuritavaks piirkonnaks valiti Eesti Vabariik, tuues esile 

Lõuna-Eestis paiknevad kolm maakonda ‒ Põlva-, Valga- ja Võrumaa. Antud 

maakondades on märgata vanemaealise rahvastiku kasvu ja tööjõu ning tööealiste inimeste 

liikumist maakondadest väljapoole.  Just sellepärast võib kolme Lõuna-Eesti maakonna 

puhul eeldada ka seda, et rahvastiku demograafia muutustel on mõju ka ettevõtete 

majandusnäitajatele ning ettevõtete loomisele.  

Bakalaureusetöö tegemisel kasutatakse kvantitatiivset andmeanalüüsi. Uuring tehakse 

statistiliste arvnäitajate põhjal kasutades andmete töötlemiseks ja tõlgendamiseks trendi- ja 

võrdlusanalüüsi ning üldistusi. Võrdlusanalüüs koostatakse 2012. aasta kohta maakondade 

lõikes ning võrreldakse Statistikaameti poolt viimaseid ettevõtete sünnimäära kohta 

avaldatud andmeid rahvastiku demograafia näitajatega. Trendianalüüsis vaadeldakse 

ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku demograafia näitajate muutumist võrreldes 

baasaastaga. Lisaks uuritakse trendianalüüsi abil firmade sünnimäära ja palgatöötajate 

keskmise brutotulu muutusi. Baasaastaks võetakse aasta 2004.  

Täiendavalt viiakse läbi klasteranalüüs maakonnade valitud rahvastiku demograafia 

keskmiste näitajate alusel grupeerimiseks. Eesmärgiks on vaadata, kas sinesid 

klastritevahelised erinevused ettevõtete sünnimääras. Rahvastiku demograafia ja ettevõtete 

sünnimäära näitajate analüüsimiseks olemasolevate näitajate alusel peab olema tagatud 

nende võrreldavus. Selleks kasutatakse sisendandmete ühismõõtmetesse viimist ehk 

standardiseerimist, mille tulemusena kaovad vastavate näitajate mõõtühikutest tulenevad 

erinevused ning vastavaid näitajaid on võimalik omavahel võrrelda. Käesolevas 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=PMS003&ti=VEISEKASVATUS+MAAKONNA+JA+VEISE+LIIGI+J%C4RGI&path=../Database/Majandus/13Pellumajandus/04Pellumajanduslike_majapidamiste_struktuur/02Loomakasvatus/&lang=2
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bakalaureusetöös kasutatakse näitajate ühismõõtmesse viimiseks standardiseerimist. Kõik 

sisendandmed (arvväärtused) teisendatakse standardiseerimise tulemusel mõõtmesse, mille 

keskväärtus on null ning standardhälve on üks. Selleks, et andmeid vastavale kujule 

teisendada, leitakse kõigepealt vastavate rahvastiku demograafia ja firmade sünnimäära 

keskväärtus ning arvutatakse valimi standardhälve. Seejärel arvutati vastavate andmete 

standardiseeritud näitajad. Standardiseerimiseks kasutatakse järgnevat valemit: 

   
      

 
  

kus  X0 on standardiseeritud arvnäitaja; 

       Xi – vastava näitaja algne väärtus; 

   – valimi aritmeetiline keskmine; 

 s – valimi standardhälve. 

 

Analüüsi koostamiseks kasutatakse tarkvarapaketti STATISTICA. Klasterdamise 

tegemiseks kasutatakse Wardi meetodit, mis on üks enamlevinud klasteranalüüsi 

meetoditest. Klasteranalüüsis ei käsitleta rahvaarvu, sest antud näitaja on korrelatsioonis 

asustustihedusega ning palgatöötajate keskmist brutotulu, mis ei kuulu rahvastiku 

demograafia näitajate alla.  

Ettevõtete sünnimäära mõjutatavate teguritena käsitletakse makrokeskkonnast tulenevaid 

rahvastiku demograafia näitajaid nagu rahvaarv, rahvastiku tihedus, tööturu surveindeks, 

tööealiste inimeste haridustase, tööhõive määr, tööjõus osalemise määr ja välisränne. 

Täiendavalt vaadeldakse palgatöötajate keskmist brutosissetulekut, kuigi antud näitaja ei 

kvalifitseeru rahvastiku demograafia alla. Huvitav on teada, kas antud näitaja vahel on seos 

ettevõtete sünnimääraga või mitte.  
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2. ETTEVÕTETE DEMOGRAAFIA JA RAHVASTIKU 

DEMOGRAAFIA VAHELISED SEOSED  

 

2.1. Ülevaade ettevõtluse demograafiast Eestis 

 

Ettevõtete loomine on seotud soodsa majandusliku olukorraga. Majanduse elavnedes 

lisandub piirkonda uusi elanikke (võimalikke tarbijaid), tõusevad palgad, tööpuudus 

väheneb ning inimeste suhtumine tulevikku on positiivne ‒ inimesed on altimad looma 

uusi firmasid. (Eesti piirkondade analüüs... )  

Statistikaameti andmetel kasvas Eestis statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete ehk 

majanduslikult aktiivsete üksuste arv aastatel 2004-2012. Kui aastal 2004 oli Eestis 60 882 

majanduslikult aktiivset ettevõtet, siis aastaks 2012 suurenes üksuste arv 78,84 

protsendipunkti võrra. Analüüsides ettevõtete demograafia statistilisi andmeid Eestis 

aastatel 2004 - 2012, saab öelda, et kõige vähem uusi ettevõtteid sündis aastal 2004 ja 

kõige rohkem aastal 2012. Eestis sündis 2004. aastal 5461 ja 2012. aastal 9328 uut 

ettevõtet. Uutest käitistest sündis 2012. aastal Põlva maakonnas 100, Võru maakonnas 118 

ja Valga maakonnas 96 uut firmat. (Lisa 1)  

Aastatel 2004-2006 toimus Eestis majanduskasv, mis soodustas uute ettevõtete ja 

töökohtade loomist (Šutova 2008: 1). Võrreldes aastaid 2004 - 2012 oli Eestis kõige 

kõrgem ettevõtete sünnimäär kõikide tegevusalade lõikes kokku aastal 2006, kus antud 

näitaja oli 15,38%. See näitab, et kõikidest tegutsevatest ettevõtetest, olid 15,38% uued, 

2006. aastal loodud firmad. Majanduskriisi tagajärjel langes pärast aastat 2006 ka 

ettevõtete sünnimäär kuni aastani 2009. Seejärel hakkas näitaja taas tõusma. Aastal 2012 

oli ettevõtete sünnimäär Eestis 13,4%, mis on võrreldes aastaga 2004 vaid 0,2 

protsendipunkti võrra kõrgem näitaja. (Lisa 1)  

Harjumaal sündis 2012. aastal 64,99% kõikidest Eestis sündinud ettevõtetest. Seega 

mõjutab Harjumaa tugevalt Eesti keskmise sünnimäära kujunemist. Aastal 2012 oli uute 

firmade osatähtsus kõikidest tegutsevatest ettevõtetest Harjumaal 13,97%. (ER074) 

Vaadeldes Põlva-, Võru- ja Valga maakonna ettevõtete sünnimäära aastal 2012, ilmneb, et 
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ettevõtete sünnimäär on võrreldes aastaga 2004 Valga- ja Põlvamaal vähenenud. Firmade 

sünnimäär kasvas 2012. aastal võrreldes aastaga 2004 vaid Võrumaal. Kui aastal 2004 oli 

antud näitaja Võru maakonnas 9,66%, siis aastaks 2012 kasvas ettevõtete sünnimäär 1,8 

protsendipunkti võrra, ületades 11% piiri. (Lisa 1)  

Enim firmasid loodi Eestis 2012. aastal hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite ning 

rataste remondi valdkonnas, kus asus tegutsema 2101 ettevõtet. Järgnesid kutse-, teadus- ja 

tehnikaalane tegevuse ning ehituse valdkonnad, kus asus tegutsema vastavalt 2101 ja 1407 

uut ettevõtet.  

Tegevusalade lõikes on kõige suuremad muutused aastatel 2004-2012 toimunud kunsti, 

meelelahutuse ja vaba aja valdkonnas, kus võrreldes aastaga 2004 kasvas ettevõtete 

sünnimäär 9,91 protsendipunkti võrra. Aastal 2012 loodi antud valdkonnas 244 uut 

ettevõtet rohkem kui aastal 2004. Kõige suurem ettevõtete keskmise sünnimäära 

vähenemine on toimunud hulgi- ja jaekaubanduse, mootorsõidukite ja mootorrataste 

remondi valdkonnas, kus võrreldes aastaga 2004 toimus langus 3,23% võrra. (ER034)  

Võrreldes aastaid 2004 ja 2012 ilmneb, et ettevõtete surmade arv on aastate lõikes 

kahekordistunud. Kui aastal 2004 lõpetas oma tegevuse 3155 ettevõtet, siis 2012. aastal 

suri 6493 käitist. Kõige rohkem suri ettevõtteid aastatel 2004-2012 tegevusalade lõikes 

kokku aastatel 2009 ja 2012, kus suri vastavalt 6196 ning 6493 käitist. Ka ettevõtete 

surmamäär on kogu Eestis aastatel 2004-2012 tõusnud.  Surnud ettevõtete osatähtsus 

tegutsevate ettevõtete arvus kasvas aastatel 2004-2009. Aastal 2004 oli ettevõtete 

surmamäär Eestis keskmiselt 7,61% ning 2009. aastal 10,38%. Pärast aastat 2009 langes 

ettevõtete surmamäär kuni 2011. aastani 2,35 protsendipunkti võrra. 2012.  aastal kasvas 

ettevõtete surmamäär 1,28 protsendipunkti võrra ületades taas 9% piiri. (Lisa 2) Kui 

võrrelda aastaid 2004 ja 2012, siis enim firmasid lõpetas oma tegevuse ehituse valdkonnas. 

Kui aastal 2004 lõpetas ehituse valdkonnas oma tegevuse keskmiselt 263 käitist, siis aastal 

2012 lõpetas sama tegevusala lõikes oma tegevuse 1078 ettevõtet. Ehituse valdkonnas 

ettevõtete sulgemise põhjuseks 2009. aastal võib olla majanduskriisi mõju ettevõtlusele 

(ER053).  

Põhjuseid, miks ettevõtted oma tootmise lõpetavad, on mitmeid. Firmade sulgemine 

Lõuna-Eesti maakondades on tingitud oskustööliste ja spetsialistide nappusest ning 

elanikkonna ja ettevõtlike inimeste arvu vähenemisest piirkonnas. Probleemi süvendavad 
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ka piirkonnast lahkuvad noored tööealised inimesed. Ettevõtlikkust pärsib aga kõrge 

tööpuudus, mis on pikemat aega Lõuna-Eestis püsinud. (Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti... 

2003: 15-17) Samuti võib põllumajandusettevõtete sulgemise põhjuseks lugeda tootmise 

koondumist suurettevõtjate kätte. Tihti lõpetavad põllumajanduse valdkonnas tegevuse just 

väikese suurusega ettevõtted. Väiksemate põllumajandustootjate kadumine võib olla 

seotud minimaalse kasumi teenimisega, ebasoodsa põllumajanduspoliitika ja piima 

madalate kokkuostuhindadega. Kui saadud tulud ei kata tehtud kulutusi, ei tasu tootmine 

end ära. Ettevõtjate kõrge vanuse ning terviseprobleemide tõttu lõpetatakse tootmine. 

(Väikesearvuliste piimakarjade arenguperspektiivid 2012: 14) 

 

 

2.2. Rahvastiku demograafia ja ettevõtete sünnimäära seoste analüüs 

 

2.2.1. Ettevõtete sünnimäär ja asutustihedus 

 

Tegureid, mis mõjutavad ettevõtete loomist ja sulgemist, on mitmeid. Rahva arv ja tihedus 

on näitajad, millel on mõju ka firmade sünni- ja surmamäärale. Rahvaarv ja rahvastiku 

tihedus on Eestis maakonniti erinevad. Suuremates keskustes, kus rahvaarv ning rahvastiku 

tihedus on suurem, luuakse ka rohkem ettevõtteid. Seda sellepärast, et potentsiaalsete 

ettevõtlike inimeste arv on suurem seal, kus elab rohkem inimesi. Kui piirkonnas elab palju 

potentsiaalselt ettevõtlike inimesi, on ka uute võimalike ettevõtete loomine tõenäolisem. 

Kui piirkonnas elavate inimeste arv väheneb ning vähenemine on jätkuv, on võimalik, et 

ettevõtetel jääb puudu nii tööjõust kui ka klientidest. 

Analüüsides ettevõtete sünnimäära ja Eesti maakondade asutustiheduse vahelist seost 

aastal 2012 ilmneb, et firmade asutustiheduse kasvades suureneb ka ettevõtete sünnimäär. 

Kuna ettevõtete sünnimäära ja asustustiheduse vaheline seos on positiivne, võib järeldada, 

et suurema asutustihedusega piirkondades luuakse rohkem ettevõtteid ning seetõttu on ka 

uute ettevõtete osatähtsus suurem. Antud järeldus vastab ka teoreetilises osas välja toodud 

eeldustele, et mida suuremad on rahvaarv ning asustustihedus piirkonnas, seda soodsamad 

on tingimused ettevõtluse jaoks ning seda rohkem on piirkonnas tegutsevaid ettevõteteid. 

Antud positiivset seost kinnitavad ka varem tehtud uurimused. (vt Capellerasa 2015 jt.; 

Shane 2003; Abel 2012 jt.; Cincotta 1997; Carroll, Hannan 2000)  
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Joonisel 2 eristuvad kolm maakondade gruppi ning üks eraldiseisev maakond. Esimesse 

gruppi kuuluvad maakonnad, mis eristuvad kõrge firmade sünnimäära ja madala 

asutustiheduse poolest. Nendeks on: Põlva, Valga, Lääne, Pärnu ja Rapla maakond. Teise 

gruppi kuuluvad maakonnad, mida saab eristada väikese asutustiheduse ning madala 

firmade sünnimäära järgi. Sellesse gruppi kuuluvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Saare, 

Viljandi ja Võru maakonnad. Kolmandasse gruppi kuuluvad kaks maakonda: Ida-Virumaa 

ning Tartumaa. Eraldi võib vaadelda Harjumaad. Kõigi kolme nimetatud maakonna puhul 

on tegemist kõrge ettevõtete sünnimäära ehk kõrge uute loodud firmade osatähtsusega 

tegutsevate ettevõtete arvust ning suure asutustihedusega. Teistest eristub selgelt  Harju 

maakond, kus võib märgata pealinna piirkonna mõju Harjumaale. (Joonis 2) 

 

 

Joonis 2. Ettevõtete sünnimäära (protsenti) ja asustustiheduse (elanikku km
2
 kohta) vahe-

line seos Eesti maakondades aastal 2012. Allikad: (ER074; RV0291) 

 

Analüüsides vaatluse all olevaid kolme Lõuna-Eesti maakonda, on joonisel 2 näha, et 

aastal 2012 oli Põlva maakond kõrgema ettevõtete sünnimäära ja väiksema 

asustustihedusega kui Valga ja Võru maakonnad. Aastal 2012 oli Põlvamaal ettevõtete 

sünnimäär 12,67%, mis näitab, et uute firmade osatähtsus tegutsevatest ettevõtetest oli 

võrreldes Eesti teiste maakondadega keskmiselt suurem, kuid võrreldes Eesti keskmise 

ettevõtete sünnimääraga madalam. Samas oli 2012 aastal Põlvamaal asustustihedus 12,95 

elanikku 1 km
2
 kohta, mis näitab, et võrreldes Eesti keskmisega suhteliselt hõredalt 

asustatud, kuid võrreldes teiste maakondadega keskmisel tasemel. Tuleb ka märkida, et 

Eesti keskmiseid näitajaid mõjutavad oluliselt Harju maakonna asustustihedus ja 

sünnimäär. Jooniselt 2 on näha, et 2012. aastal oli Valgamaa elanike asustustihedus 
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kõrgem kui Põlva ja Võrumaal. Kui Valgamaal oli asustustihedus vaadeldaval aastal 15,2 

inimest ühe km
2
 kohta, siis Võrumaal oli ühe ruutkilomeetri kohta elanikke 2,56% võrra 

vähem. Aastal 2012 elas Võru maakonnas 14,82 inimest ühel ruutkilomeetril. Ettevõtete 

sünnimäär oli Valgamaal vaadeldaval aastal 11,88% ning Võrumaal 11,46%. Seega oli 

2012. aastal firmade sünnimäär Valga maakonnas 0,42 protsendipunkti võrra kõrgem kui 

Võrumaal. Kõigi kolme Lõuna-Eesti maakonna puhul võib täheldada, et võrreldes teiste 

maakondadega on vaadeldavate üksuste näitajad nii asustustiheduse kui ka sünnimäära 

poolest suurusjärjestuses keskmisel tasemel. (Joonis 2)   

Analüüsides ettevõtete sünnimäära ja asustustiheduse muutuseid aastatel 2004-2012 Eestis 

keskmiselt, ilmneb, et nii Eesti keskmine kui ka kolme vaatluse all oleva Lõuna-Eesti 

maakonna ettevõtete sünnimäära suhe piirkonna asustustihedusse on langenud. Kuivõrd 

asustustihedus on nii Eestis tervikuna kui Lõuna-Eestis olnud langevas trendis, siis 

järelikult on ettevõtete sünnimäära langus osutunud suuremaks võrreldes asustustiheduse 

langusega. Kuna asustustihedus on oluline tegur, mis iseloomustab seda, kui palju elanikke 

elab piirkonnas 1 km
2
 kohta, siis saab esile tuua ka seose ettevõtete demograafia ja 

asutustiheduse vahel, mis viitab asustustiheduse vähenemisega kaasnevale uute käitiste 

osatähtsuse vähenemisele. (Lisa 3) 

Asustustiheduse langemise põhjuseks võib olla elanike lahkumine piirkonnast näiteks 

tööpuuduse tõttu (Kagu-Eesti...). Tihti on majandustegevus koondunud tõmbekeskustesse 

(enamasti linnad). Samuti on suur osa maakonna töökohtadest linnades. 

(Täiskasvanuhariduse... 2014: 9-10)  

 

 

2.2.2. Ettevõtete sünnimäär ja tööhõive määr 

 

Ka tööealiste inimeste arv ning tööhõive määr on näitajad, mis mõjutavad Eesti 

maakondades firmade loomist ning sellega seoses ka ettevõtete sünnimäära. 2004. aastal 

oli Statistikaameti andmetel Eesti keskmine tööhõive määr tööealise elanikkonna seas 

56,70% ning aastal 2005 suurenes Eesti keskmine hõivatute osatähtsus tööealises 

elanikkonnas 1,4 protsendipunkti võrra. Aastal 2012 oli Eesti keskmine tööhõive määr 15-

74-aastaste inimeste seas 60,8%. Seega suurenes tööhõive määr aastal 2012 võrreldes 

2004. aastaga 4,1 protsendipunkti võrra. (TT240) 
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Analüüsides kolme Lõuna-Eesti maakonna ettevõtete sünnimäära ja hõivatute osatähtsust 

tööealises rahvastikus ning nende vahelist seost aastal 2012, on jooniselt 3 näha, et seos 

kahe näitaja vahel on positiivne. Ettevõtete sünnimäära suurenedes kasvab ka tööhõive 

määr. Joonisel 3 eristuvad neli maakondade gruppi ehk hajuvuspilvekest. Esimeses grupis 

on 3 maakonda, mis eristuvad trendist kõrgema sünnimäära ja madalama tööhõive määra 

poolest. Nendeks maakondadeks on Põlva, Valga- ja Ida-Viru maakonnad. Teine 

maakondade grupp eristub joonisel esimesest grupist madalama ettevõtete sünnimäära ja 

kõrgema tööhõive määra poolest, kuid võrreldes teiste gruppidega pigem madala hõivatute 

osatähtsusega tööealises rahvastikus ja madala ettevõtete sünnimääraga. Sellesse gruppi 

kuuluvad Võru-, Hiiu- ja Jõgeva maakonnad. (Joonis 3)  

 

 

Joonis 3. Ettevõtete sünnimäära (protsenti) ja tööhõive määra (protsenti) vaheline seos 

aastal 2012. Allikad: (ER074; TT466) 

 

Kolmandat gruppi võib eristada trendijoonest allapoole jäävate, kõrgema hõivatute 

osatähtsusega tööealises rahvastikus ja teiste maakondadega võrreldes pigem madala 

ettevõtete sünnimääraga. Nendeks maakondadeks on Järva, Viljandi, Saare ja Lääne-Viru 

maakonnad. Harju, Rapla, Lääne, Tartu ja Pärnumaa võib jagada neljandasse maakondade 

gruppi. Neid võib teiste maakondadega võrreldes eristada kõrge ettevõtete sünnimäära ja 

suure hõivatute osatähtsuse järgi tööealises rahvastikus. (Joonis 3) 

Analüüsides kolme Lõuna-Eesti maakonna ettevõtete sünnimäära ja tööhõive määra 

vahelist seost, ilmneb, et Põlva- ja Valga maakond kuuluvad eelpool nimetatud esimesse 

maakondade gruppi. Võru maakond jääb teise maakondade gruppi ning on joonisel lähedal 

trendijoonele. Aastal 2012 oli Põlvamaal uute firmade osatähtsus juba tegutsevatest 

ettevõtetest võrreldes kahe teise Lõuna-Eesti maakonnaga suurem. 12,67%-se käitiste 
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sünnimäära juures oli Põlvamaal tööhõive määr 49,1%. Võrumaal oli tööhõive määr 2012. 

aastal 11,46%-se firmade sünnimäära juures 51,4%. See tähendab, et hõivatute osatähtsus 

tööealistest inimestest on 51,4% . Valgamaal oli 2012. aastal võrreldes kõikide teiste Eesti 

maakondadega kõige väiksem tööhõive määr ‒ hõivatute osatähtsus tööealisest 

rahvastikust oli 44%. (Joonis 3) 

Valgamaal on hõivatute osatähtsus tööealises elanikkonnas aastatel 2004-2012 vähenenud. 

Tööhõive määr Valgamaal kasvas 2004. aastast 2006. aastani. Seejärel vähenes hõivatute 

osatähtsus kuni aastani 2009. Kui aastal 2004 oli tööhõive määr Valgamaal 54,1%, siis 

aastal 2008 oli antud määr 53,6% ja 2012. aastal 44%. Seega vähenes antud määr 9 aastaga 

rohkem kui 10 protsendipunkti võrra.  Võrreldes 2004. aastaga on hõivatute osatähtsus 15-

74-aastastest inimestest olnud 2004. aastast suurem vaid 2006. ja 2007. aastal, kus 

tööealisest elanikkonnast oli hõivatuid 57,2% ja 54,9%. Võrreldes aastaid 2004 ja 2012, 

moodustab 2012. aasta tööhõive määr Valgamaal 2004. aasta hõivatute osatähtsusest 

tööealisest elanikkonnas 81%. (TT466) 

Analüüsides uute firmade osatähtsuse ja tööhõivemäära muutusi Eestis keskmiselt aastatel 

2004-2012 näeme, et Eesti keskmine ettevõtete sünnimäära suhe Eesti keskmisesse 

tööhõive määra on vähenenud. Järelikult ei ole tööhõive määra kasvuga kaasnenud 

proportsionaalselt sama suurt firmade sünnimäära kasvu. Tööhõive määra kasv ei ole 

vaadeldaval perioodil toetanud sünnimäära kasvu. Samuti on nii Põlva-, Valga- kui ka 

Võru maakonna firmade sünnimäära suhe vaadeldavate maakondade tööhõive määra 

vähenenud. (Lisa 3) 

Kuna tööhõive määr on Eestis keskmisena tõusnud, siis järelikult on Eesti keskmine 

ettevõtete sünnimäära kasv osutunud väiksemaks kui tööhõive määra kasv Eestis 

keskmiselt. Samuti võib andmete põhjal järeldada, et kuigi Võru ja Põlvamaa tööhõive 

määr on aastatel 2004-2014 tõusnud, ei ole antud maakondade ettevõtete sünnimäär 

kasvanud kiiremini kui tööhõive määr (Põlva- ja Võru maakondades). Vaid Valga 

maakonnas on tööhõive määr aastate jooksul langenud. Järelikult on vaadeldaval perioodil 

antud maakonnas ettevõtete sünnimäära langus osutunud suuremaks võrreldes tööhõive 

määra langusega. Esile võib tuua seose, mis viitab tööhõive määra kasvu suurenemisega 

kaasnevale ettevõtete sünnimäära kasvule. (Lisa 3) 
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2.2.3. Ettevõtete sünnimäär ja tööjõus osalemise määr 

 

Analüüsides ettevõtete sünnimäära ja tööjõus osalemise määra vahelist seost 2012. aastal, 

ilmneb, et kahe näitaja vahel esineb positiivne seos. Jooniselt 4 eristuvad 3 maakondade 

gruppi ning üks eraldiseisev maakond. Esimesse gruppi võib jagada Valga-, Võru-, Põlva 

maakonna. Kolme vaatluse all oleva Lõuna-Eesti maakonna puhul võib täheldada 

võrreldes teiste Eesti maakondadega pigem madalat tööjõus osalemise määra ning 

keskmisel tasemel ettevõtete sünnimäära. Kui Põlvamaal oli aastal 2012 tööjõus osalemise 

määr 12,67%-se ettevõtete sünnimäära juures 55,5% ning Võrumaal 11,46%-se käitiste 

sünnimäära juures 55,4%, siis Valgamaal oli tööjõus osalemise määr vaadeldaval aastal 

11,88%-se ettevõtete sünnimäära juures 4,00 protsendipunkti võrra väiksem kui Võrumaal 

ja 4,10 protsendipunkti võrra väiksem kui Põlvamaal. Tööjõus osalemise määr oli 

maakondade lõikes kõige madalam aastal 2012 Valgamaal. Teise gruppi võib jagada 6 

maakonda: Viljandi, Jõgeva, Saare, Hiiu, Järva ning Lääne-Viru maakonnad. Nendes 

maakondades oli aastal 2012 pigem madal ettevõtete sünnimäär ja kas keskmine või kõrge 

tööjõus osalemise määr. (Joonis 4) 

 

 

Joonis 4. Ettevõtete sünnimäära (protsenti) ja tööjõus osalemise määra (protsenti) vaheline 

seos Eestis keskmiselt ja maakonniti aastal 2012. Allikad: (ER074; TT446) 

Kolmandasse gruppi võib paigutada 2012. aasta näitel Lääne, Pärnu, Rapla, Tartu ja Ida-

Viru maakonnad. Aastal 2012 oli antud maakondades nii teistest maakondadest kõrgem 

ettevõtete sünnimäär kui ka pigem kõrge tööjõus osalemise määr. Kõikidest maakondadest 

eristub Harjumaa, kus on näha pealinna piirkonna mõju. Harjumaal on nii kõrge ettevõtete 

sünnimäär kui ka kõrge tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. (Joonis 4) 
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Analüüsides uute firmade osatähtsuse ja tööjõus osalemise määra seost aastal 2012, on 

joonisel 4 näha, et kahe näitaja vaheline seos on positiivne. Selle tõttu võib järeldada, et 

kui tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus suureneb, kasvab ka ettevõtete sünnimäär. 

(Joonis 4) 

Ettevõtete sünnimäära suhe 15-74-aastaste inimeste tööjõus osalemise määra on aastatel 

2004-2012 langenud. Kuna aastatel 2004-2012 on tööealiste inimeste tööjõus osalemise 

määr Eestis keskmiselt olnud kasvava trendiga, siis järelikult on ettevõtete sünnimäära 

kasv võrreldes 15-74-aastaste inimeste tööjõus osalemise määra kasvuga olnud aeglasem. 

Seega ei ole tööjõus osalemise määra muutused toonud kaasa proportsionaalset firmade 

sünnimäära kasvu. Järelikult ei ole tööjõus osalemise määra muutused toetanud mitte uute 

ettevõtete loomist, vaid olemasolevate ettevõtete kasvu. (Lisa 3) 

Nii Võru, Valga kui ka Põlva maakondade ettevõtete sünnimäära suhe tööjõus osalemise 

määra on samuti langenud. Baasaasta suhtes on Võru maakonna uute ettevõtete osatähtsuse 

ja 15-74-aastase elanikkonna tööjõus osalemise määra vahelise suhe võrreldes Eesti 

keskmiste näitajatega kasvanud rohkem. Antud näitaja iseloomustab ka ettevõtete 

demograafiat ning selle tõttu võib tuua esile seose, mis viitab tööjõu osatähtsuse kasvuga 

kaasnevale ettevõtete sünnimäära kasvule. (Lisa 3) 

 

 

2.2.4. Ettevõtete sünnimäär ja kolmanda taseme haridus tööealiste inimeste seas 

 

Analüüsides 15-74-aastaste inimeste ehk tööealiste inimeste haridustaseme ja ettevõtete 

sünnimäärade vahelist seost Eesti maakondades aastal 2012, on jooniselt 5 näha, et kahe 

näitaja vahel on positiivne seos. Mida rohkem tööealisi inimesi omandab kolmanda taseme 

hariduse, seda rohkem luuakse Eesti maakondades uusi ettevõtteid. Sellega seoses 

suureneb ka uute ettevõtete osatähtsus juba tegutsevatest ettevõtetest. Joonisel 5 eristuvad 

2 maakondade gruppi ja 3 eraldiseisvat maakonda. Esimeses eristuvas grupis on 

maakondades loodavatel uutel ettevõtetel kõrge osatähtsus olemasolevatest ehk luuakse 

palju uusi ettevõtteid. Samas on kolmanda taseme omandanud inimesi tööealises 

elanikkonnast vähe. Maakonnad, kus on kõrge firmade sünnimäär ja vähe kolmanda 

taseme haridust omavaid tööealisi inimesi on: Põlva, Rapla, Pärnu, Lääne ja Ida-Viru 

maakonnad. (Joonis 5) 
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Joonis 5. Ettevõtete sünnimäära (protsenti) ja tööealiste, kolmanda taseme haridust omava-

te inimeste arvu (inimest tööealise elanikkonna kohta) vaheline seos Eestis keskmiselt ja 

maakonniti aastal 2012. Allikad: (ER074; TT125) 

 

Teise jooniselt 5 eristuvasse maakondade gruppi kuuluvad 7 maakonda: Valga, Võru 

Saare, Jõgeva, Järva, Viljandi ja Lääne-Viru maakonnad. Nendele maakondadele on omane 

väheste 15-74-aastaste inimeste kolmanda taseme hariduse omamine ning teiste 

maakondadega võrreldes madalam ettevõtete sünnimäär. Lisaks eelnimetatud 

maakondadele eristuvad joonisel ka Hiiumaa, Tartumaa ja Harjumaa. Hiiumaa eristub 

teistest maakondadest oluliselt madalama ettevõtete sünnimääraga samas kui Hiiumaal 

elavate 15-74-aastaste inimeste seas on võrreldes teiste maakondadega rohkem kolmanda 

taseme omandanud inimesi. Ka Harjumaa ja Tartumaa eristuvad teistest maakondadest just 

kõrgema käitiste sünnimäära ja rohkemate kolmanda taseme omandanud tööealiste 

inimestega. (Joonis 5) Kuna Tartus asuvad mitmed kõrg-, kutse- ja rakenduskõrgkoolid, 

mis pakuvad konkurentsi ka rahvusvaheliselt (näiteks Tartu ülikool), elab seal ka rohkem 

kolmanda taseme hariduse omandanud inimesi.  

Vaadeldes firmade sünnimäära muutuseid võrreldes kolmanda taseme hariduse omandanud 

inimeste arvu muutustega Eesti tööealises elanikkonnas aastatel 2004-2012, ilmneb, et  

Eestis keskmiselt on ettevõtete sünnimäära suhe 15-74-aastaste kolmanda taseme hariduse 

omandanud elanikesse vähenenud. Kuigi uute firmade osatähtsus juba tegutsevatest 

ettevõtetest on aastate lõikes järjest tõusnud, on kasvanud ka tööealiste inimeste arv, kes on 

omandanud kolmanda taseme hariduse. Eesti keskmine ettevõtete sünnimäär on võrreldes 

kolmanda taseme haridust omavate tööealiste inimeste arvu kasvuga aeglasemini 

kasvanud. Vaatluse all olevate kolme Lõuna-Eesti maakonna ettevõtete sünnimäära ja 

kolmanda taseme haridust omavate inimeste arvu suhte kasv aastate lõikes võrreldes 
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baasaastaga on olnud suurem, kui Eesti keskmine uute käitiste osatähtsuse ja kõrgelt 

haritud inimeste suhte kasv võrreldes baasaastaga. (Lisa 3)   

Võrreldes kolme Lõuna-Eesti maakonna firmade sünnimäära ja kolmanda taseme haridust 

omavate inimeste osatähtsust tööealiste inimeste hulgas ning vastavate näitaate muutust 

aastatel 2004-2012, ilmneb, et aastal 2005 Võrumaa ettevõtete sünnimäära kasv võrreldes 

kolmanda taseme haridust omavate tööealiste inimeste arvu kasvuga on olnud suurem 

võrreldes Põlva- ja Valga maakonna indeksite omavahelise suhte kasvuga. Valga 

maakonnas vähenes kolmanda taseme haridust omavate inimeste hulk aastatel 2004-2012. 

Põlva- ja Võrumaal on samuti käitiste sünnimäära suhe kolmanda taseme haridust 

omavatesse inimeste vähenenud. Nii Põlva kui ka Võru maakonnas on tööealiste kõrgelt 

haritud inimeste hulk kasvanud. Samas on ettevõtete sünnimäär aastate lõikes kasvanud 

vaid Võru maakonnas. (Lisa 3) 

Esile võib tuua seose kolmanda taseme haridust omavate tööealiste inimeste arvu 

suurenemise ja ettevõtete sünnimäära kasvu vahel. Kolmanda taseme haridusega inimeste 

lisandumine tööjõuturule ei ole sarnases proportsioonis tekitanud uute firmade loomise ja 

ettevõtlusega tegelemise kasvu. Kuivõrd ettevõtjad (väljaarenenud ettevõtluse puhul) on 

pigem haritud ja oskustega inimesed, siis võib ka kolmanda taseme haridust pidada 

piirkonna arengu võtmeteguriks. Piirkondades, kus on rohkem haritud inimesi, on 

ettevõtlusaktiivsus suurem ning ka firmade sünnimäär suurem. Samas näeme, et 

vaatlusalustes maakondades ei ole haritud inimeste hulga suurenemine ettevõtlusaktiivsust 

ja sellega seoses ettevõtete sünnimäära kasvatanud. 

 

 

2.2.6. Ettevõtete sünnimäär ja demograafiline tööturusurveindeks 

 

Analüüsides uute firmade osatähtsuse ja demograafilise tööturusurveindeksi seost aastal 

2012, on joonisel 6 näha, et seos kahe näitaja vahel on positiivne. Mida suurem on 

demograafiline tööturusurveindeks Eesti maakondades, seda rohkem luuakse uusi 

ettevõtteid ning uute firmade osatähtsus olemasolevatest suureneb. Jooniselt 6 eristuvad 

neli maakondade gruppi ning kaks eraldiseisvat maakonda. Esimesse maakondade gruppi 

kuuluvad Põlva, Lääne ja Ida-Viru maakonnad ning nad eristuvad võrreldes teiste 

maakondadega kõrge ettevõtete sünnimäära ja madalama demograafilise 

tööturusurveindeksi poolest. Harju-, Pärnu- ja Raplamaa eristusid 2012. aastal teistest 
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maakondadest kõrgema demograafilise tööturusurveindeksi poolest ning kõrge firmade 

sünnimäära poolest ning antud maakonnad võib liigitada teise gruppi. Võru-, Valga- ja 

Lääne-Virumaa võib jagada kolmandasse maakondade gruppi ning jooniselt 6 ilmneb, nad 

eristuvad madalama ettevõtete sünnimäära ja kõrgema tööturule sisenevate noorte ja 

tööturult vanuse tõttu lahkuvate inimeste suhte poolest. Neljandasse gruppi kuuluvad 

Viljandi, Saare, Jõgeva ja Järva maakonnad, kus oli 2012. aastal madalama demograafilise 

tööturusurveindeksi juures ka madal ettevõtete sünnimäär. Teistest maakondadest eristuvad 

joonisel Tartumaa ja Hiiumaa. Kui Tartu maakonnas oli 2012. aastal kõrge ettevõtete 

sünnimäär ja kõrge tööturusurveindeks, siis Hiiumaa eristus madala uute firmade 

osatähtsuse ja madala tööturule sisenevate 5-14 aastaste ja tööturult lahkuvate 55-64 

aastaste inimeste suhte poolest. (Joonis 6) 

 

Joonis 6. Ettevõtete sünnimäära (protsentides) ja demograafilise tööturusurveindeksi (rah-

vastik vanuses 5-14/ rahvastik vanuses 55-64) vaheline seos Eestis keskmiselt ja maakon-

niti aastal 2012. Allikad: (ER074; RV06) 

 

Analüüsides kolme vaatluse all oleva Lõuna-Eesti maakonna ettevõtete sünnimäära ja 

demograafilise tööturuindeksi seost aastal 2012, on jooniselt 6 näha, et Võru- ja Valga 

maakonnas on demograafiline tööturu surveindeks kõrgem kui Põlva maakonnas. Samas 

oli Põlvamaal 2012. aastal kõrgem ettevõtete sünnimäär võrreldes Võru- ja Valgamaaga. 

Võrumaal ja Valgamaal oli vaadeldaval aastal vastavalt 11,46%-se ja 11,88%-se ettevõtete 

sünnimäära juures demograafiline surveindeks vastavalt 0,79 ja 0,82. Põlvamaal oli 

12,67%-se sündinud ettevõtete osatähtsuse juures tööturule sisenevate 5-14 aastaste ja 

tööturult lahkuvate 55-64 aastaste inimeste suhe 0,7, mis näitab, et järgneva kümne aasta 

jooksul siseneb tööturule ühe vanuse tõttu lahkuva inimese kohta 0,7 inimest. (Joonis 6) 
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Firmade sünnimäära suhe demograafilise tööturusurveindeksisse on Eestis keskmiselt 

aastatel 2004-2012 kasvanud. Kuigi uute ettevõtete osatähtsus aastate lõikes on Eestis 

keskmiselt kasvanud, on tööturusurveindeks aastatel 2004-2012 Eestis keskmiselt 

vähenenud. Seega on Eesti keskmise demograafilise tööturusurveindeksi muutused aastatel 

2004-2012 toimunud kiiremini kui Eesti keskmine ettevõtete sünnimäära kasv vaadeldaval 

perioodil. Ilmneb, et aastatel 2004-2012 on Põlva- ja Valga maakonna ettevõtete 

sünnimäära ja demograafilise tööturusurveindeksi suhte kasv aastate lõikes võrreldes 

baasaastaga olnud umbes sama suur kui Eesti keskmine uute käitiste osatähtsuse ja 

demograafilise tööturusurveindeksi suhe. Võrumaa uute käitiste osatähtsuse muutumise ja 

demograafilise tööturusurveindeksi muutuste suhe võrreldes aastaga 2004 on olnud suurem 

kui Põlva- ja Valgamaal ning Eestis keskmiselt. (Lisa 3) 

  

Esile võib tuua seose demograafilise tööturusurveindeksi ja ettevõtete sünnimäära kasvu 

vahel. Kuigi ettevõtete sünnimäär on Eestis keskmiselt tõusnud, siis kolmes vaadeldavas 

maakonnas on antud näitaja suurenenud vaid Võrumaal. Seoses vanemaealise elanikkonna 

kasvuga on kahanenud eelseisval kümnendil tööturule saabuvate noorte osatähtsus nende 

inimeste seas, kes tööturult vanuse tõttu lahkuvad. Kahe näitaja vahelist seost analüüsides 

ilmneb, et ettevõtete sünnimäära muutus ja demograafilise tööturusurveindeksi muutuste 

suhe aastatel 2004-2012 ei ole muutunud samas proportsioonis. Järelikult ei ole 

tööturusurveindeksi halvenemine inimeste ettevõtlusaktiivsust ja sellega seoses ettevõtete 

sünnimäära oluliselt mõjutanud, sest demograafilise tööturu surveindeksi muutumise mõju 

avaldub pikema aja vältel. (Lisa 3) 

 

 

2.2.7 Ettevõtete sünnimäär ja välisränne  

 

Välisränne on Eestis aastatel 2004-2012 oluliselt suurenenud. Kui aastal 2004 asus Eestis 

keskmiselt välismaale vähemalt 12-ks kuuks 2927 inimest, siis aastal 2012 tegi seda 6321 

inimest. Järelikult on välisränne Eestis keskmiselt suurenenud üle 200%. Ka kolmes 

Lõuna-Eesti maakonnas on välisränne suurenenud. Võrreldes kolme Lõuna-Eesti 

maakonda, on Põlvamaal võrreldes aastaid 2004 ja 2012 välisränne suurenenud kõige 

rohkem (524%). Kui aastal 2004 lahkus Põlvamaalt eeldatavasti vähemalt 12-ks kuus 

välismaale 25 inimest, siis aastal 2012 tegi seda 131 inimest. (RVR051) 
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Analüüsides firmade sünnimäära ja välisrände vahelist seost Eesti maakondades aastal 

2012, on joonisel 7 näha, et kahe näitaja vahelist olulist seost ei esine. Järelikult ei ole 

võimalik ka mingisugust trendi kahe näitaja seose vahel eristada ega maakondi seose alusel 

grupeerida. (Joonis 7)  

Kõige rohkem väljarändajaid oli aastal 2012 Pärnumaal ja Lääne-Virumaal, kust lahkus 

välismaale vastavalt 0,68% ja 0,64% elanikest. Kõige vähem inimesi lahkus 2012. aastal 

Ida-Virumaalt ning Hiiumaalt, kust asus välismaale elama vastavalt 0,30% ja 0,32% 

elanikest. Kui Pärnu maakonnas ilmneb ka suhteliselt suur uute ettevõtete osakaas juba 

tegutsevatest (13,37%), siis Hiiumaal on firmade sünnimäär Eesti maakondadest kõige 

madalam (9,70%). (Joonis 7) 

 

 

Joonis 7. Ettevõtete sünnimäära (protsentides) ja välisrände (inimest/ piirkonna rahvastiku 

kohta) vaheline seos Eestis keskmiselt ja maakonniti aastal 2012. Allikad: (ER074; 

RVR01) 

 

Analüüsides kolme Lõuna-Eesti maakonna ja ettevõtete sünnimäära vahelist seost aastal 

2012, on jooniselt 7 näha, et kõige vähem oli vähemalt 12-ks kuuks välisriiki elama asunud 

isikuid Põlvamaal.  Samas loodi Põlvamaal 2012. aastal uusi ettevõtteid rohkem kui Valga- 

ja Võrumaal. Põlva maakonnas asus 2012. aastal välismaale vähemalt 12-ks kuuks elama 

131 inimest, mis tähendab, et 0,47%  Põlvamaa elanikest olid väljarändajad. 2012. aastal 

kolis Valgamaalt vähemalt aastaks välismaale 157 inimest, mis tähendab, et 0,51% 

kogurahvastikust olid väljarändajad. Võrumaal oli ettevõtete sünnimäär 2012. aastal kõige 

madala (11,46%), samas kui välja rännanud elanike arv oli suurim.  Aastal 2012 lahkusid 

piirkonnast välismaale 0,56% elanikest. (Joonis 7) 

Põlva 
Valga Võru 

9,00 

10,00 

11,00 

12,00 

13,00 

14,00 

15,00 

0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 

S
ü

n
n

im
ä
ä
r,

 %
 

Välisränne (inimest/elanike arvu kohta) 



39 

 

Analüüsides firmade sünnimäära ja välisrände muutusi aastatel 2004-2012, ilmneb, et 

Eestis keskmiselt kahe näitaja vaheline suhe on vähenenud. Järelikult on ettevõtete 

sünnimäär muutunud aeglasemalt, kui välja rännanud inimeste arv vaadeldaval perioodil. 

Võrreldes baasaastaga kasvas väljarännanud inimeste arv Eestis 123%, samas kui Eestis 

keskmine firmade sünnimäär kasvas võrreldes baasaastaga vaid 2%. (Lisa 3) 

Kolmes Lõuna- Eesti maakonnas on samuti välisränne kasvanud kiiremini kui ettevõtete 

sünnimäär. Võrreldes baasaastaga suurenes 2012. aastal Põlva-, Valga- ja Võrumaalt 

välismaale asuvate inimeste arv vastavalt 479%, 194% ja 280%. Samas kasvas  ettevõtete 

sünnimäär kolmest Lõuna-Eesti maakonnast vaid Võrumaal. (Lisa3) 

 

2.2.8. Ettevõtete sünnimäär ja palgatöötajate kuu keskmine brutosissetulek 

 

Lisaks rahvastiku demograafia näitajatele uuritakse järgnevalt ka ettevõtete sünnimäära ja 

palgatöötajate kuu keskmise brutotulu seost, mille puhul võib eeldada, et antud näitaja 

puhul on põhjus-tagajärg-seos võrreldes rahvastiku demograafia näitajatega vastupidine.  

Palgatöötajate keskmine brutotulu inimese kohta eurodes on aastatel 2004-2012 kasvanud. 

Eesti keskmine kuu brutotulu palgatöötaja kohta keskmiselt langes majanduskriisi mõju 

tõttu aastatel 2004-2012 vaid 2009. ja 2010. aastal.  Kui aastal 2004 oli Eesti keskmine 

brutosissetulek inimese kohta 443,10 eurot, siis aastaks 2012 kasvas sissetuleku suurus 

brutos 91% võrra. Aastal 2012 oli Eesti keskmine brutotulu suurus 844, 43 eurot. (ST005) 

Analüüsides ettevõtete sünnimäära ja palgatöötaja kuu keskmise brutosissetuleku vahelist 

seost aastal 2012, on jooniselt 8 näha, et seos kahe näitaja vahel on positiivne. Mida 

rohkem luuakse uusi ettevõtteid, seda enam suureneb ettevõtete sünnimäär. Ettevõtete 

sünnimäära suurenemisega kasvab ka Eesti maakondade keskmine brutotulu ühe inimese 

kohta eurodes. Joonisel 8 eristuvad neli maakondade gruppi ja kaks eraldiseisvat 

maakonda. Lääne, Pärnu, Põlva ja Ida-Viru maakonnad võib jaotada esimesse gruppi. 

Need maakonnad eristusid aastal 2012 pigem madala või keskmise kuukeskmise brutotulu 

ja kõrgema uute ettevõtete osatähtsusega. Teise gruppi kuuluvad Viljandi, Jõgeva, Valga ja 

Võru maakonnad. Neile maakondadele oli 2012. aastal omane pigem madal brutosissetulek 

inimese kohta kuus ning väike ettevõtete sünnimäär. Järva-, Lääne- ja Saaremaa, võib 

jagada kolmandasse maakondade gruppi ning neile oli aastal 2012 omane keskmisel 

tasemel brutosissetulek ning madal ettevõtete sünnimäär. Tartu- ja Raplamaa eristusid 
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2012. aastal teistest maakondadest pigem kõrgema ettevõtete sünnimäära ja samas ka 

kõrgema keskmise brutosissetulekuga inimese kohta eurodes ning antud maakonnad võib 

jagada kolmandasse gruppi. Kaks eraldiseisvat maakonda joonisel on Harju ja Hiiu 

maakonnad. 2012. aastal oli Hiiumaale omane kõrge brutosissetulek inimese kohta kuus 

samas kui uute ettevõtete osatähtsus oli teistest Eesti maakondadest oluliselt väiksem. 

Harjumaa eristus kõikidest teistest maakondadest vaadeldaval aastal olulisemalt kõrgema 

uute firmade osatähtsusega kui ka teistest maakondadest kõrgema brutosissetulekuga. 

(Joonis 8) 

 

 

Joonis 8. Ettevõtete sünnimäära (protsentides) ja palgatöötajate kuukeskmine brutotulu 

(eur/ inimese kohta) vaheline seos Eestis keskmiselt ja maakonniti aastal 2012. Allikad: 

(ER074; ST005) 

 

Kõigis kolmes vaadeldavas Lõuna-Eesti maakonnas on palgatöötajate brutotulu aastatel 

2004-2012 kasvanud.  Kui aastal 2004 oli keskmine palgatöötajate brutotulu Põlvamaal 

367,9 eurot, Valga maakonnas 356,3 eurot ja  Võrumaa keskmine palgatöötajate brutotulu 

370,0 eurot, siis aastaks 2012 kasvas palgatöötajate brutotulu vastavalt 730,7 euroni 

Põlvamaal, 700,3 euroni Valgamaal ja 717,2 euroni Võrumaal. Võrreldes aastaid 2004 ja 

2012 on palgatöötajate brutotulu kasvanud kolmes Lõuna-Eesti maakonnas üle 90%. 

(ST005) 

Analüüsides kolme Lõuna-Eesti maakonna käitiste sünnimäära ja brutotulu muutusi aastal 

2012, ilmneb, et nii Valga, Võru kui ka Põlva maakond on teiste maakondadega keskmisel 

tasemel oleva ettevõtete sünnimääraga ning vaadeldavates maakondades on väiksem kuu 
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keskmine brutosissetulek inimese kohta. Võru maakonnas oli aastal 2012 ettevõtete 

sünnimäär 11,46% ning keskmine brutosissetulek ühe inimese kohta kuus 717, 16 eurot. 

Põlvamaal oli uute 2012. aastal loodud firmade osatähtsus väiksem kui Võrumaal ‒ uusi 

firmasid oli 12,67% kõikidest firmadest. Keskmine brutotulu Põlvamaal oli 2012. aastal 

730,7 eurot inimese kohta kuus. Valgamaal oli vaadeldaval aastal võrreldes Võru ja Põlva 

maakonnaga väiksem brutosissetulek. Valgamaal oli 2012. aastal 700,3 eurose 

brutosissetuleku juures ettevõtete sünnimäär 11,88%. (Joonis 8)  

Võrreldes ettevõtete sünnimäära ja palgatöötajate kuu keskmise brutotulu muutusi Eestis 

aastatel 2004-2012, ilmneb, et Eestis keskmiselt on ettevõtete sünnimäära suhe 

palgatöötajate brutotulusse vähenenud. Kuigi uute firmade osatähtsus juba tegutsevatest 

ettevõtetest on aastatel 2004-2012 Eestis keskmiselt tõusnud, on kasvanud ka 

palgatöötajate brutotulu. Järelikult on Eesti keskmine ettevõtete sünnimäär on võrreldes 

palgatöötajate brutotulu kasvuga aeglasemini kasvanud. Põlva, Võru, ja Valga 

maakondades on samuti käitiste sünnimäära suhe palgatöötajate brutotulusse vähenenud. 

(Lisa 3) 

 

 

2.3. Arutelu ja järeldused 

 

Uurimistulemustest selgus, et rahvastiku demograafia muutused mõjutavad ka uute 

ettevõtete loomist ning ettevõtete sünnimäära. Ettevõtete sünnimäära mõjutatavate 

teguritena käsitleti käesolevas töös rahvaarvu, rahvastiku tihedust, tööhõive määra, tööjõus 

osalemise määra, demograafilist tööturu surveindeksit, välisrännet ja palgatöötajate kuu 

keskmist brutosissetulekut.   

Rahva arv ja tihedus mõjutavad uute ettevõtete loomist ning firmade sünnimäära.  

Suuremates keskustes, kus rahvaarv ning rahvastiku tihedus on suurem, luuakse ka rohkem 

ettevõtteid. Seda sellepärast, et potentsiaalsete ettevõtlike inimeste arv on suurem seal, kus 

elab rohkem inimesi. Kui piirkonnas elab palju potentsiaalselt ettevõtlike inimesi, on ka 

uute võimalike ettevõtete loomine tõenäolisem. Selgus, ettevõtete sünnimäära ja Eesti 

maakondade asutustiheduse vahel on positiivne seos ‒ asustustiheduse kasvades suureneb 

ka ettevõtete sünnimäär. Seega võib järeldada, et suurema asutustihedusega piirkondades 

luuakse rohkem ettevõtteid ning seetõttu on ka uute ettevõtete osatähtsus suurem. 
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Positiivset seost käitiste sünnimäära ja rahva arvu ning asustustiheduse vahel kinnitavad ka 

varasemalt samal teemal tehtud uurimused. (vt Capellerasa jt 2015; Shane 2003; Abel jt 

2012; Cincotta 1997 jt; Carroll, Hannan 2000)  

Ettevõtete sünnimäära suhe asustustihedusse on Eestis keskmiselt aastatel 2004-2012 nii 

Eesti keskmine kui ka kolme vaatluse all oleva Lõuna-Eesti maakonnas langenud. Kuna 

asustustihedus on nii Eestis tervikuna kui Lõuna-Eestis olnud langevas trendis, siis 

järelikult on firmade sünnimäära muutused toimunud aeglasemalt kui asustustiheduse 

muutused.  Esile võib tuua seose ettevõtete demograafia ja asutustiheduse vahel, mis viitab 

sellele, et kui inimeste arv ühe km
2
 kohta piirkonnas väheneb, kaasneb sellega firmade 

sünnimäära vähenemine. Kuid nagu on väitnud Cincotta ja Engelman (1997:4), tuleb 

märkida, et rahvastiku demograafia näitajad on omavahel seotud ning rahvaarvu 

dünaamika mõjutab nii majanduskasvu, töötuse taset, varade haldamist kui ka inimeste 

sissetulekuid.  

Põhjuseid, miks asustustihedus nii Eestis keskmiselt kui ka kolmes Eesti maakonnas 

aastatel 2004-2012 langevas trendis on olnud, on mitmeid. Esiteks võib asustustiheduse 

vähenemise põhjuseks olla Eesti, sh Põlva, Võru ja Valga maakonna vanemaealise 

rahvastiku suur osakaal (põhjuseks võib olla oodatava eluea kasv) ning noorte, tööealiste 

inimeste lahkumine piirkonnast suurematesse keskustesse või välismaale. Teiseks 

põhjuseks võib olla see, et Eesti vabariik piirab sisse rändavate inimeste arvu, kuid 

välisränne on piiranguta.    

Bakalaureusetöö analüüsist selgus, et positiivne seos on ka  ettevõtete sünnimäära ja 

tööhõive määra vahel. Ettevõtete sünnimäära suurenedes suureneb ka tööhõive määr. 

Uurimistööst ilmnes, et tööhõivemäär on võrreldes firmade sünnimääraga aastatel 2004-

2012 kiiremini kasvanud. Uued ettevõtted loovad uusi töökohti, seega on võimalik, et 

inimesed, kellel varem töökoht puudus, leiavad endale sobiva töö just uutest loodud 

ettevõtetest. Ka Eesti Arengufondi uuringus "GEM uuring" on öeldud, et vaid uute 

ettevõtlike inimeste pealekasv võimaldab tagada tööhõive ning seeläbi tagada ka ühiskonna 

heaolu tervikuna. Samuti on ettevõtjate seas rohkem inimesi, kes saavad kõrgemat 

sissetulekut. (Globaalne... 2013: 6) Seega sõltub uute ettevõtete loomine ka ettevõtlikest 

inimestest.  



43 

 

Samuti esineb positiivne seos firmade sünnimäära ja tööjõus osalemise määra vahel, mis 

näitab, et uute ettevõtete osatähtsuse suurenemisel olemasolevatest ettevõtetest kasvab ka 

tööhõive määr. Valgamaal on ettevõtete sünnimäär ja tööjõus osalemise määr aastatel 

2004-2012 vähenenud. Kuigi vaatlusalusel perioodil on ettevõtete sünnimäär kolmes 

Lõuna-Eesti maakonnas kasvavas trendis olnud vaid Võrumaal, on tööjõus osalemise määr 

kasvanud nii Põlva- kui Võrumaal. Kuid firmade sünnimäär on Eestis keskmiselt ja kolmes 

vaadeldavas Lõuna-Eesti maakonnas kasvanud aeglasemalt kui tööjõus osalemise määr. 

Tööjõus osalemise määra muutused ei ole toonud kaasa firmade sünnimäära 

proportsionaalset tõusu. Järelikult ei ole tööjõus osalemise määra kasv toetanud mitte uute 

ettevõtete loomist, vaid olemasolevate kasvu.      

Ettevõtlusuuringu GEM tulemused näitavad, et väljakujunenud ettevõtjate hulgas on 

rohkem neid tööealisi inimesi, kes omavad kõrgharidust (ligi 60%). Bakalaureusetöö 

empiirilise osa analüüsist selgus, et ettevõtete sünnimäära ja kolmanda taseme haridust 

omavate inimeste arvu vahel on samuti positiivne seos. Mida rohkem on kolmanda taseme 

haridust omavaid inimesi tööealises rahvastikus, seda enam luuakse uusi ettevõtteid. Samas 

ilmnes, et kuigi uute firmade osatähtsus juba tegutsevatest on nii Eestis keskmiselt kui ka 

Põlva- ja Võru maakonnas aastatel 2004-2012 tõusud, on kasvanud ka kolmanda taseme 

haridust omavate inimeste arv vastavates maakondades ning Eestis keskmiselt. Vaid Valga 

maakonnas on kõrghariduse omandanud inimesi tööealise elanikkonna kohta vähemaks 

jäänud.  

Uuringust selgus, et demograafiline tööturusurveindeksi ja uute loodud ettevõtete vaheline 

seos on samuti positiivne. Mida suurem on 5-14-aastaste inimeste ja 55-64-aastaste 

inimeste vanusrühmade suhe vaadeldavas piirkonnas, seda rohkem luuakse ka uusi 

ettevõtteid ning seda suuremaks kujuneb uute firmade osatähtsus juba tegutsevatest 

ettevõtetest. Kuid kui vaadelda kahe näitaja muutust aastatel 2004-2012, ilmneb, et 

demograafilise tööturu surveindeksi muutused on vaadeldaval perioodil toimunud 

kiiremini kui firmade sünnimäära muutused. Kuna muutused ei ole toimunud samas 

proportsioonis, ei ole demograafilise tööturu surveindeksi vähenemine toonud kaasa 

ettevõtete sünnimäära langust. Tuleb aga märkida, et demograafilise surveindeksi mõju on 

pikaajalisem ning antud näitaja vähenemise mõju on võimalik prognoosida tulevikus.  

Rahvastiku demograafia näitajatest vaid välisrände puhul ilmnes, et firmade sünnimäära ja 

välismaale vähemalt 12-ks kuuks kolinud inimeste arvu vaheline oluline seos puudus. 
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Järelikult ei olnud võimalik ka mingisugust trendi kahe näitaja seose vahel eristada. Kui 

vaadelda välisrände ja ettevõtete sünnimäära muutusi aastatel 2004-2012, ilmneb, et Eestis 

keskmiselt on kahe näitaja vaheline suhe vähenenud. Järelikult on ettevõtete sünnimäär 

muutunud aeglasemalt, kui välja rännanud inimeste arv vaadeldaval perioodil. Ka kolmes 

Lõuna-Eesti maakonnas on välisränne muutunud kiiremini kui firmade sünnimäär. 

Võrreldes baasaastaga kasvas väljarännanud inimeste arv Eestis 123%, samas kui Eestis 

keskmine firmade sünnimäär kasvas võrreldes baasaastaga vaid 2%.  

Lisaks rahvastiku demograafia näitajatele käsitleti uurimistöös ettevõtete sünnimäära 

mõjutava näitajana ka palgatöötajate kuu keskmist sissetulekut. Kahe eelnimetatud näitaja 

vahel ilmnes positiivne seos. Antud näitaja puhul tuleb märkida, et põhjus-tagajärg-seos on 

vastupidine, kui rahvastiku demograafia näitajatel. Uute ettevõtete loomine ning ettevõtete 

sünnimäära kasv võib suurendada palgatöötajate kuu keskmist brutotulu.  Põlva, Valga ja 

Võru maakondades on aastatel 2004-2012 firmade sünnimäära suhe keskmisesse 

brutotulusse vähenenud. Järelikult on uute ettevõtete osatähtsus tegutsevatest ettevõtetest 

muutunud aeglasemini võrreldes palgatöötajate kuu keskmise brutotulu muutuse kiirusega.    

Klasteranalüüsi tulemusena jaotati maakonnad 2012. aasta keskmiste rahvastiku 

demograafia näitajate alusel viieks klastriks. Lääne-, Rapla- ja Saare maakond kuulusid 

esimesse klastrisse. Võrreldes teiste maakondadega oli 2012. aastal antud maakondades 

keskmiste näitajate alusel teistest maakondadest madalam asustustihedus ning samuti ka 

vähem kolmanda taseme hariduse omandanud tööealisi inimesi. Lisaks sellele rändas antud 

maakondadest vaadeldaval aastal ka keskmiselt vähem inimesi välja kui enamikest Eesti 

maakondadest. Vaid Hiiu ja Ida-Viru maakonnast asus 2012. aastal välismaale vähemalt 

12-ks kuuks elama vähem inimesi kui Lääne, Rapla ja Saare maakonnast. Esimesse 

klastrisse grupeeritud maakonnad eristusid 2012. aastal ka kõrge tööhõive määraga ning 

kõrge tööjõus osalemise määraga. Lääne-, Rapla- ja Saaremaal oli 2012. aastal tööhõive 

määr vastavalt 59,80%, 61,7% ja 57,6% ning  tööjõus osalemise määr vastavalt 66,70%, 

67,40% ja 63,3%. Nii tööhõive määr kui ka tööjõus osalemise määr  olid võrreldes Lääne-, 

Rapla- ja Saaremaa näitajatega kõrgemad vaid Harju- ja Tartumaal. Esimesse klastrisse 

kuuluvatele maakondadele on omane pigem kõrge ettevõtete sünnimäär võrreldes enamuse 

Eesti maakondadega. Vaid Tartu ja Harjumaa eristusid kõrgema ettevõtete sünnimäära 

poolest. (TT466; ER074; vt Lisa 4; Lisa 5) 
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Teise klastrisse grupeeriti Hiiu ja Ida-Viru maakonnad, mis erinesid 2012. aastal keskmiste 

näitajate alusel teistest maakonnagruppidest olulisemalt madalama demograafilise 

tööturusurveindeksi ja väikse väljarände poolest elanike arvu  kohta. 2012. aastal asus 

Hiiumaalt välismaale elama vaid 28 inimest, mis näitab, et Hiiumaa elanikest 0,32% asusid 

välismaale potentsiaalselt vähemalt aastaks elama. Hiiumaa demograafiline tööturu 

surveindeks oli vaadeldaval aastal 0,57, mis näitab, et 100 vanuse tõttu töölt lahkuva 

elaniku kohta tuleb järgneval kümnendil tööturule 57 inimest. Ka Ida-Virumaal oli antud 

näitaja väga madal (0,6). Seega võib antud piirkondades järgneva 10 aasta jooksul tekkida 

olukord, kus tööturult lahkub potentsiaalselt rohkem inimesi kui sinna siseneb. Järelikult 

võib nendes maakondades probleemiks osutuda tööjõu puudus. (RV06; RVR01; vt Lisa 4; 

Lisa 5) 

Järva-, Pärnu-, Viljandi ja Lääne-Virumaa grupeeriti rahvastiku demograafia näitajate 

alusel kolmandasse klastrisse ning nad erinesid teistest maakondade gruppidest keskmiste 

näitajate alusel suurema välismaale vähemalt aastaks elama asunud inimeste arvu poolest 

vastavate maakondade rahva arvu kohta. Samuti võib kolmanda klastri puhul välja tuua  

keskmisel tasemel ettevõtete sünnimäära võrreldes teiste maakondade näitajatega. (RV06; 

ER074; vt Lisa 4; Lisa 5;) 

Neljandasse klastrisse jagati Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonnad. Klasteranalüüsi 

tulemusena ilmnes, et kõik kolm vaatluse all olnud Lõuna-Eesti maakonda võib 

grupeeruvad analoogsete näitajate alusel. Neljas klaster (maakondade grupp) eristus 2012. 

aastal teistest klastritest keskmiste näitajate alusel oluliselt madalama tööjõus osalemise 

määra ja tööhõive määra poolest. Jõgeva, Põlva, Võru kui ka Valga maakonnas oli 2012. 

aastal tööhõive määr vastavalt 58,4%, 55,5%, 55,4% ja 51,4%. Kõige madalam oli 

tööhõive määr 2012. aastal neljanda klastri siseselt Valgamaal, kus võrreldes Eesti 

kõrgeima tööhõive määraga Harjumaal (73,7%)  oli Valgamaal tööga hõivatud inimesi 

22,3 protsendipunkti võrra vähem. Jõgeva ja kolm Lõuna-Eesti maakonda eristusid teistest 

Eesti maakondadest vaadeldaval aastal ka vähema arvu kolmanda taseme haridust omavate 

tööealiste inimeste poolest. Samas on neljandasse klastrisse grupeeruvatele maakondadele 

võrreldes teiste maakondadega omane keskmisel tasemel ettevõtete sünnimäär ning teiste 

maakondadega (va Järva-, Pärnu-, Viljandi- ja Lääne-Virumaa) võrreldes suurem 

väljarändajate osakaal vastava maakonna elanikkonnast. (RV06; TT466; ER074; vt Lisa 4; 

Lisa 5;) 



46 

 

Viiendasse klastrisse grupeeriti keskmiste näitajate alusel kaks maakonda: Harju- ja 

Tartumaa. Need maakonnad eristuvad 2012. aastal kõikidest teistest Eesti maakondadest 

nii suurema asustustiheduse ja kolmanda taseme haridust omavate tööealiste inimeste arvu 

poolest, kõrgema tööhõive, tööjõus osalemise määra ja demograafilise tööturusurveindeksi 

poolest. Samuti eristus ettevõtete sünnimäär teistest maakondadest kõrgemate näitajate 

poolest. Viienda klastri puhul on aga keskmiste näitajate alusel märgata väiksemat 

välisrände osakaalu kogu piirkonna rahvastikust. Harju- ja Tartumaal asuvad kaks Eesti 

suurimat linna (Tallinn ja Tartu). Antud maakondades on näha nende kahe suure keskuse 

mõju rahvastiku demograafia näitajatele. Kuna asustustihedus on suurem, luuakse ka 

rohkem ettevõtteid. Ka tööhõive määr ja tööjõus osalemise määr oli antud maakondades 

2012. aastal suur. Samas asuvad antud linnades ka mitmed tunnustatud kõrgkoolid, mille 

tõttu on maakonnas rohkelt kõrgelt haritud inimesi. (TT466; ER074; vt Lisa 4; Lisa5) 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik kolm vaatluse all olevat Lõuna-Eesti maakonda 

grupeerusid keskmiste rahvastiku demograafiliste näitajate alusel ühte klastrisse. Järelikult 

on antud näitajad vaadeldavates maakondades analoogsed. Klasteranalüüsi käigus selgus, 

et klastrite vahelised erinevused ettevõtete sünnimääras eksisteerivad, kuid ei ole väga 

suured. Keskmiste näitajate alusel oli kõrgeim ettevõtete sünnimäär Tartu- ja Harjumaal 

(viies klaster) ning madalaim Hiiu-, Pärnu ja Ida-Virumaal (teine klaster). Järelikult on 

viiendasse klastresse kuuluvates maakondades keskmiste näitajate alusel kõige 

ettevõtlikumad inimesed ning seal luuakse rohkem ettevõtteid . Ettevõtete sünnimäär jäi 

keskmiste näitajate alusel vahemikku 11,23% kuni 13,42%. (Lisa 4) 
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KOKKUVÕTE 

 

Organisatsioonide demograafia kui teadusharu jaguneb kolmeks erinevaks suunaks: tööjõu 

demograafia, organisatsioonisisene demograafia ja ettevõtete demograafia. Igal 

organisatsioonide demograafia harul on oma uurimistraditsioonid ja mõisted. Kolm 

uurimissuunda erinevad põhiliselt selle poolest, et tööjõu- ja organisatsiooni sisene 

demograafia keskenduvad konkreetsetele ettevõttesisestele demograafilistele protsessidele, 

kuid ettevõtete demograafias uuritakse organisatsioonide kogumit, selle muutusi ja 

muutuste põhjusi.  

Ettevõtete demograafia ehk organisatsioonide ökoloogia vaatleb organisatsioonide kogumit 

ning uurib olulisi näitajaid nagu ettevõtete loomine, majanduskasv, struktuurimuutused 

ettevõtte siseselt ning ettevõtete suremus. Ettevõtete demograafiat mõjutavad mitmed 

tegurid. Näiteks võib rahvastiku demograafia näitajatel nagu rahvaarvul, rahvastiku 

paiknemisel, asustustihedusel ja rändel, tööealiste inimeste arvul, tööturu surveindeksil, 

rahvastiku soolis-vanuselisel koosseisul, tööealiste inimeste haridustasemel, tööhõivel- ja 

tööjõus osalemise määral olla suur mõju ka ettevõtlikkusele, ettevõtete loomisele ja 

sulgemisele.    

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli hinnata ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku 

demograafia seoseid Eestis aastatel 2004-2012, tuues esile Põlva-, Valga- ja Võru 

maakonna eripära võrdluses teiste Eesti maakondadega.  

Töö empiirilise analüüsi tulemustest järeldus, et Põlva-, Võru-, Valgamaa ettevõtete 

sünnimäära ja kõikide valitud rahvastiku demograafia näitajate (va välisrände) vahel 

ilmnes aastal 2012 positiivne seos. Ka täiendavalt vaadeldud palgatöötajate keskmise 

brutotulu ja firmade sünnimäära vahel esines positiivne seos. Selgus, et vaadeldavate 

piirkondade asustustiheduse, tööhõive määra, tööjõus osalemise määra, kolmanda taseme 

haridust omavate tööealiste inimeste arvu, demograafilise tööturusurveindeksi ja 

palgatöötajate kuu keskmise brutotulu suurenedes kasvab ka ettevõtete sünnimäär. Kuna ka 

rahvastiku demograafia näitajad mõjutavad üksteist, ilmnes, et ühe rahvastiku demograafia 

näitaja muutus mõjutab ka teisi ning see omakorda kasvatab või kahandab inimeste 

ettevõtlikkust ning seega ka uute ettevõtete osatähtsust tegutsevatest ettevõtetest.  
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Lisaks sellele järeldus uurimustööst, et aastatel 2004-2012 oli ettevõtete sünnimäära ja 

enamike valitud rahvastiku demograafia näitajate suhe Eestis keskmiselt kui ka Põlva, 

Võru ja Valga maakonnas olnud  langevas trendis. Vaid firmade sünnimäära ja 

demograafilise tööturusurveindeksi suhe oli vaadeldaval perioodil kasvavas trendis. 

Järelikult muutus vaadeldavates maakondades ja Eestis keskmiselt kõikide rahvastiku 

demograafia näitajate ja palgatöötajate kuu keskmine brutotulu aastatel 2004-2012 

kiiremini kui muutus ettevõtete sünnimäär.  

Klasteranalüüsi tulemustest järeldus, et kõik kolm vaatluse all olevat Lõuna-Eesti 

maakonda grupeerusid keskmiste rahvastiku demograafiliste näitajate alusel samasse 

klastrisse. Järelikult on antud näitajad vaadeldavates maakondades analoogsed. 

Klasteranalüüsi käigus selgus ka, et klastrite vahelised erinevused ettevõtete sünnimääras 

eksisteerivad, kuid ei ole väga suured. Keskmiste näitajate alusel oli kõrgeim ettevõtete 

sünnimäär Tartu- ja Harjumaal (viies klaster) ning madalaim Hiiu-; Pärnu ja Ida-Virumaal 

(teine klaster). Ettevõtete sünnimäär jäi keskmiste näitajate alusel vahemikku 11,23% kuni 

13,42%. Järelikult olid 2012. aastal keskmiste näitajate alusel viiendasse klastrisse 

grupeeruvates maakondades kõige ettevõtlikumad inimesed ja seal loodi ka rohkem 

ettevõtteid. 

Enamjaolt osutusid tulemused ootuspärasteks. Peamisteks probleemideks antud töö 

analüüsimisel võib välja tuua andmebaasi valimis olevate ettevõtete demograafia ja 

rahvastiku demograafia andmete osaline puudumine ja rahvastiku demograafia näitajate 

omavahelise tugeva seose olemasolu. Samuti võib probleemiks pidada lühikest vaatlusalust 

perioodi, mis ei võimalda uurida pikemaajalisi trende.  

Saadud tulemusi oleks oluline siiski põhjalikumalt edasi uurida ning analüüsida. 

Edaspidistes uurimustöödes võiks käesoleva bakalaureusetöö temaatikat edasi arendada  

ning peale ettevõtete sünnimäära ja rahvastiku demograafia näitajate seoste vaadelda ka 

teisi ettevõtete demograafia ja rahvastiku demograafia näitajaid. Lisaks sellele oleks 

oluline kasutada edaspidises uurimises ka statistilisi andmeanalüüsi meetodeid (näiteks 

regressioonanalüüsi). Peale selle tasuks uurida ka ettevõtete demograafia ja rahvastiku 

demograafia seoste tekkimise tagajärgi ja põhjusi, mis võimaldaks antud piirkondade 

ettevõtluse kujunemisest rohkem teada saada ning annaks hea ülevaate sellest, miks teatud 

sündmused ettevõtete demograafias juhtuvad ning millised on nende sündmuste tagajärjed.  
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ASPECTS OF CORPORATE DEMOGRAPHY AND 

POPULATION DEMOGRAPHY IN ESTONIA IN 2004-2012: 

SOUTH ESTONIAN COUNTIES IN REGIONAL COMPARISON 

 

Ingrid Jufkin 

SUMMARY 

 

Organisational demography as a branch of science can be divided into three different areas: 

workforce demography, internal organisational demography and corporate demography. 

Each branch has its own distinct research traditions and concepts. All the three research 

areas differ mostly in their focus. Workforce demography and internal organisational 

demography examine the demographic processes within enterprises, whereas corporate 

demography focuses on organisational populations,  changes and the causes of changes 

within these populations.  

Corporate demography or organisational ecology examines a population of organisations  

and studies important indicators, such as the founding, economic growth, transformation 

and death of enterprises. Corporate demography is affected by several factors. For 

example, population demography indicators, such as the number, location, density and 

migration of the population,  demographic labour pressure index,  the number,  sex, age 

and educational level  of the working-age  population, employment rate and employment 

participation rate may have a significant effect on entrepreneurship and the founding and 

closing of enterprises. 

The aim of the present Bachelor´s thesis was to examine the correlation between the birth 

rate of enterprises and  population demography in Estonia in 2004-2012 and to point out 

the peculiarities of Põlva, Valga and Võru counties in comparison with other counties in 

Estonia.   

On the basis of the results of the empirical research, it can be concluded that in 2004-2012 

in Põlva, Võru and Valga counties there was a positive correlation between the birth rate of 

enterprises and all the selected population demography indicators, except for emigration to 

foreign countries.   In addition, the examined gross income of employees and the birth rate 
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of enterprises demonstrated a positive correlation.  It appeared that an increase in the 

population density, employment rate, labour force participation rate, the number of 

working age people having tertiary education, demographic labour market pressure index 

and the average gross monthly income of the employees in the regions under study resulted 

in an increase in the birth rate of enterprises in the respective regions. As all the population 

demography indicators affect each other,  it appeared that a change in one population 

demography indicator affects the others and that, in its turn, increases or decreases  

entrepreneurship activity in people and the proportion of new enterprises among the active 

ones.  

The research also demonstrated that in 2004-2012 there was a downward trend in the 

correlation between the birth rate of new enterprises and most of the selected population 

demography indicators in Estonia in general as well as in Põlva, Võru and Valga counties. 

A growing trend was found only in the correlation between  the birth rate of new 

enterprises and demographic labour market pressure index. Consequently, in 2004-2012 in 

the counties studied and also in Estonia in general  the demographic indicators and the 

average gross monthly income of employees changed faster than the birth rate of new 

enterprises. 

The results of the cluster analysis showed that on the basis of population demography 

indicators, all the three South Estonian counties studied  grouped into the same cluster. 

Consequently, the studied indicators in the counties were similar. It was also demonstrated 

by the cluster analysis that differences in the birth rate of enterprises between clusters exist 

but they are not very big. On the basis of average indicators, it was concluded that the 

highest birth rate of enterprises was in Tartu and Harju counties (cluster 5) and the lowest 

was in Hiiu, Pärnu and Ida-Virumaa counties (cluster 2). Based on the average indicators, 

the birth rate of enterprises ranged between 11.23% and 13.42% 

respectively.Consequently, in 2012, on the basis of average indicators, the 

entrepreneurship activity was the highest and the biggest number of new enterprises was 

found in the counties belonging to cluster 5.  

Most of the results proved to be predictable. The main problems encountered in the study 

were caused by the partial lack of data on corporate demography and population 

demography in the sampling of the database,  and by a strong correlation between the  
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population demography indicators. One more problem was related to a short period under 

study, which does not enable to study long-term trends. 

A more detailed further study and analysis of the obtained results could be carried out. The 

themes of the present Bachelor´s thesis could be developed in further studies. In addition to 

the correlation between the birth rate of new enterprises  and population demography 

indicators, some other indicators of corporate demography and population demography 

could be studied. In further research, it would be important  and interesting to apply the 

methods of statistical data analysis, for example regression analysis.  Additionally, it 

would be useful to study the causes and consequences of the development of the 

correlation between corporate  demography and population demography, which would 

enable to learn more about the birth and development of enterprises in the given regions 

and provide a good overview of the reasons why some particular events occur in corporate 

demography  and what the consequences of the events are.   
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Lisa 1.  Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted, sündinud ettevõtete arv 

ja ettevõtete sünnimäär Põlva-, Võru- ja Valga maakonnas ning Eestis 

kokku aastatel 2004–2012 

 

Näitaja Üksus 
Aastad 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Statistilisse 

profiili kuu-

luvad ette-

võtted, tük-

ki 

 Eesti 60882 65362 71012 76159 77948 81909 100216 103833 108884 

Põlva 1080 1147 1200 1235 1251 1333 1904 1931 1967 

Valga 1171 1232 1292 1297 1301 1385 1883 1856 1864 

Võru 1310 1428 1506 1631 1671 1732 2492 2535 2561 
Sündide 

arv, tükki 
 Eesti 5461 6169 7798 7188 6384 6089 7365 8391 9328 

Põlva 65 71 84 70 53 60 94 79 100 

Valga 66 76 107 80 87 66 84 62 96 

Võru 57 97 107 116 91 94 108 107 118 
Sünnimäär, 

protsenti 
 Eesti 13,17 13,76 15,38 12,80 10,84 10,20 11,91 12,90 13,38 

Põlva 13,03 13,10 13,79 10,62 7,95 8,93 13,04 10,58 12,67 

Valga 12,60 13,62 16,69 11,54 12,02 8,88 10,80 8,03 11,88 

Võru 9,66 15,11 14,52 13,78 10,24 10,27 11,42 10,80 11,46 
Allikas: (ER072 ;ER074; ER027)
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Lisa 2.  Surnud ettevõtete arv ja firmade surmamäär Põlva-, Võru- ja 

Valga maakonnas ning Eestis kokku aastatel 2004–2012 

 

Näitaja Üksus 
Aastad 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Surmade arv, 

tükki 
Kogu Eesti 3155 3003 3501 3873 5897 6196 5689 5221 6493 

Põlva 34 34 33 38 45 52 54 51 61 

Valga 36 38 30 49 78 60 75 64 75 

Võru 39 34 39 37 77 55 60 69 77 

Surmamäär, 
 Protsenti 

Kogu Eesti 7,61 6,70 6,90 6,90 10,01 10,38 9,20 8,03 9,31 

Põlva 6,81 6,27 5,42 5,77 6,75 7,74 7,49 6,83 7,73 

Valga 6,87 6,81 4,68 7,07 10,77 8,08 9,64 8,29 9,28 

Võru 6,61 5,30 5,29 4,39 8,66 6,01 6,34 6,96 7,48 

 Allikas: (ER073; ER075) 
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Lisa 3. Ettevõtete sünnimäära, palgatöötajate kuu keskmise brutotulu ja 

valitud rahvastiku demograafia näitajate muutused aastatel 2004-2012 

võrreldes  baasaastaga (2004=1) Põlva-, Valga- ja Võrumaal ning Eestis 

kokku  

Allikad: (ER074; RV0291; TT466; TT125; RV06; RVR01; ST005)  

Näitaja Haldusüksus 
Aastad 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ettevõtete Sünnimäära 

muutused võrreldes baas-

aastaga 

Kogu Eesti 1 1,04 1,17 0,97 0,82 0,77 0,90 0,98 1,02 

Põlva 1 1,01 1,06 0,82 0,61 0,69 1,00 0,81 0,97 

Valga 1 1,08 1,33 0,92 0,95 0,71 0,86 0,64 0,94 

Võru 1 1,56 1,50 1,43 1,06 1,06 1,18 1,12 1,19 

Asustustiheduse muutu-

sed võrreldes baasaastaga 

Kogu Eesti 1 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 

Põlva 1 0,98 0,97 0,96 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 

Valga 1 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90 

Võru 1 0,98 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 

Tööhõive määra muutu-

sed võrreldes baasaastaga 

Kogu Eesti 1 1,02 1,09 1,11 1,11 1,01 0,97 1,04 1,07 

Põlva 1 1,05 1,03 1,06 1,05 1,00 0,96 1,08 1,10 

Valga 1 0,96 1,06 1,01 0,99 0,91 0,99 0,90 0,81 

Võru 1 1,08 1,14 1,04 1,04 1,07 1,04 1,10 1,09 

Tööjõus osalemise määra 

muutused võrreldes baas-

aastaga 
 

Kogu Eesti 1 1,00 1,04 1,05 1,06 1,05 1,05 1,07 1,07 

Põlva 1 1,00 0,94 0,94 0,98 0,96 0,95 1,03 1,05 

Valga 1 0,89 1,03 1,01 0,98 0,99 1,02 0,93 0,86 

Võru 1 1,03 1,07 1,00 1,01 1,15 1,11 1,12 1,07 

Kolmanda taseme hari-

dust omavate tööealiste 

inimeste arvu muutused 

võrreldes baasaastaga 

Kogu Eesti 1 1,10 1,10 1,10 1,13 1,19 1,19 1,25 1,27 

Põlva 1 0,93 0,73 0,65 0,73 0,71 0,70 1,01 1,21 

Valga 1 1,09 1,02 0,98 1,00 1,01 1,21 1,19 0,97 

Võru 1 1,00 1,21 1,14 1,25 1,14 1,01 1,05 1,32 

Demograafilise tööturu 

surveindeksi muutused 

võrreldes baasaastaga 
 

Kogu Eesti 1 0,94 0,89 0,86 0,82 0,80 0,77 0,76 0,76 

Põlva 1 0,94 0,86 0,79 0,75 0,71 0,68 0,64 0,60 

Valga 1 0,92 0,89 0,88 0,85 0,82 0,79 0,76 0,73 

Võru 1 0,93 0,88 0,84 0,79 0,75 0,72 0,69 0,68 

Välisrände muutused 

elanike arvu kohta võr-

reldes baasaastaga 
 

Kogu Eesti 1 1,58 1,91 1,52 1,54 1,63 1,85 2,18 2,23 

Põlva 1 3,29 3,34 3,13 2,67 3,93 4,58 5,75 5,79 

Valga 1 1,27 1,75 1,65 1,91 2,39 2,15 2,75 2,94 

Võru 1 1,88 2,56 2,97 2,56 3,03 2,75 3,13 3,80 

Palgatöötaja keskmise 

brutosissetuleku muutu-

sed võrreldes baasaastaga 

Kogu Eesti 1 1,13 1,31 1,59 1,82 1,74 1,73 1,80 1,91 

Põlva 1 1,14 1,35 1,65 1,91 1,81 1,79 1,87 1,99 

Valga 1 1,14 1,34 1,63 1,88 1,78 1,78 1,87 1,97 

Võru 1 1,14 1,33 1,61 1,85 1,77 1,78 1,84 1,94 
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Lisa 4. Eesti maakondade klasteranalüüsi tulemused 
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Lisa 5. Analüüsitavad näitajad standardiseeritud kujul 

  

Maakonnad 

Näitaja 

Asustus-

tihedus 
Haridus 

Tööjõus 

osalemise 

määr 
Tööhõivemäär 

Surve-

indeks 
Välis-

ränne 
Sünni-

määr 

Lääne, 
Rapla, 

Saare 
-0,46 -0,46 0,53 0,71 -0,27 -0,65 0,23 

Hiiu,    
Ida-Viru 0,04 0,46 -0,16 -0,59 -1,59 -1,65 -0,64 
Järva,  
Pärnu, 

Viljandi, 

Lääne-Viru 
-0,33 -0,43 0,47 0,70 0,17 1,22 -0,17 

Jõgeva, 

Põlva,  

Valga, 

Võru -0,38 -0,49 -1,33 -1,29 0,07 0,19 -0,23 
Harju,  

Tartu 2,06 2,08 1,08 0,72 1,52 -0,21 1,10 
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