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Ettevõtluse sügavama mõistmise jaoks tuleb kompleksse olemusega nähtus lahutada 

osanähtusteks, millest magistritöös uuritakse ettevõtluskeskkonda. Seda iseloomustab 

samuti töö uurimisprobleem: miks on Lõuna-Eesti piirkonna ja kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevused nii piirkonna siseselt kui teiste 

regioonidega võrreldes märkimisväärsed. Magistritöö eesmärk on anda hinnang Lõuna-

Eesti piirkonna kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele 

aastatel 2007–2014. 

Magistritöös luuakse ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime teoreetiline taustsüsteem, 

mille järel teostatakse empiiriline võrdlusuuring. Analüüsis kasutatakse Statistikaameti 

teiseseid andmeid 86 Lõuna-Eesti piirkonna kohaliku omavalitsuse kohta, millele 

tuginedes konstrueeritakse konkurentsivõime indikaatorid ja uuritakse nendevahelisi 

seoseid regressioonide abil. Seoste kinnitamise järel vaadeldakse ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime dünaamikat Lõuna-Eestis uuritaval perioodil. 

Töös leitakse, et ehkki ettevõtluse olukord Lõuna-Eestis on paranemas, ei kaasne sellest 

hoolimata märkimisväärset ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime kasvu. Piiravaks 

faktoriks on kohalike omavalitsustega seotud tegurid, mis ei tulene tihti omavalitsuste 

enese tegevusest. Kriitilise tähtsusega on kohalikele omavalitsustele otsustamisvabaduse 

ja piisava suurusega finantsvahendite tagamine, et omavalitsused saaksid keskenduda oma 

ettevõtluskeskkondade eeliste leidmisele konkurentsivõime tõstmise nimel. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ettevõtlus on üks olulisemaid ühiskonna arengumootoreid juba aastatuhandeid, kuigi 

arhailiste ühiskondade liikmed ei mõtestanud ettevõtlust üldisest ühiskonnakorraldusest 

eraldiseisva nähtusena. Aja möödudes on ühiskonnaga koos arenenud selle liikmete arusaam 

ettevõtlusest ning samaaegselt on tekkinud vajadus ettevõtlust iseseisva nähtusena 

sügavamalt mõista. Ettevõtlust kätkeva mõttetöö eesmärk on majanduse arengu edendamine, 

tagamaks ühiskonna kui inimkonna seisukohast möödapääsmatult vajaliku institutsiooni 

püsimajäämine ja jätkuv areng. Seetõttu vaadeldakse ettevõtluse mõistmiseks nii 

majandussubjekte, nendevahelisi seoseid kui seoseid neid ümbritsevate institutsioonidega. 

Analüütilise arutluskäigu järel muutuvad ettevõtlust iseloomustavad tendentsid ja näitajad 

uurijatele arusaadavamaks, mis omakorda võimaldab teadustöö tulemusi rakendada 

ettevõtluse mõjutamiseks ja seega ühiskonna üldiseks hüvanguks. 

Ettevõtlus tervikuna ei sobi teadustöö uurimisobjektiks oma liigse abstraktsuse ja 

laiahaardelisuse tõttu, mistõttu on ettevõtluse uurimiseks vaja lahutada see väiksemateks 

osadeks. Selline vajadus avaldub magistritöö (edaspidi töö) teemastki, mis hõlmab kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet, mis lisaks ühele ettevõtluse 

alakomponendile keskendumisele seob töö autori bakalaureusetööga. Kui bakalaureusetöös 

„Ettevõtlusaktiivsus Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005–2012“ käsitletakse 

ettevõtlusaktiivsust, siis magistritöö täiendab nimetatud akadeemilist kirjutist uue ettevõtlust 

iseloomustava nüansiga ettevõtluskeskkonna näitel. Ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime uurimine loob sünergilise efekti bakalaureusetööga ja avab samaaegselt 

ettevõtluse olemust uue nurga alt. Ettevõtluskeskkonna uurimine on kriitiline veel põhjusel, 

et erinevalt ettevõtlusest enesest on ettevõtluskeskkonna mõjutamine oluliselt lihtsam. 

Magistritöö teema haarab Lõuna-Eesti piirkonna kohalikud omavalitsused ning perioodi 

2007–2014, mille valiku üheks põhjuseks on taaskord autori bakalaureusetöö kontekst. 

Ehkki nii bakalaureusetöös kui magistritöös vaadeldakse ühte piirkonda, loob magistritöö 

olukorrast piirkonnas värskema ülevaate, seda nii muutunud ettevõtluse seisukorra kui 

uuenenud haldusjaotuse mõjudega arvestades. Varasem akadeemiline looming pole siiski 

piirkonna valiku kõige määravam mõjur: Lõuna-Eesti koos piirkonda kuuluvate kohalike 
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omavalitsustega on regioon, mille konkurentsivõime on mitmete demograafiliste protsesside 

mõjul muutumas. Töö mõistmise seisukohalt on oluline pöörata tähelepanu veel seigale, et 

töö pealkirjas kasutatakse nii mõistet kohalik omavalitsus kui sõna ettevõtluskeskkond 

mitmuses. Ehkki järeldusi tehakse kogu Lõuna-Eesti piirkonna kohta, ei jäeta kõrvale 

üksikuid omavalitsusi üldisest eraldiseisvate ettevõtluskeskkondadena. 

Magistritöö on aktuaalne, sest see on sisulises seoses käimasoleva haldusreformiga, mille 

aluseks on 2016. aastal Riigikogu vastuvõetud haldusreformi seadus. Ehkki uuritav periood 

2007–2014 ei tundu haldusreformi kontekstis ülemäära päevakajaline, tuleneb aastate 

vahemik andmete kättesaadavuse piirangutest. Kohalike omavalitsuste konkurentsivõime 

hindamisel ei saa eirata regionaalseid ettevõtluskeskkondi ja nende konkurentsivõimet, 

millele haldusreformi seaduse tekstis ei pöörata mingisugust sisulist tähelepanu. Käesolevas 

töös uuritakse seevastu just nimetatud lünka seadusloomes, teoreetiliste seisukohtade ja 

empiiriliste andmete sidumine võimaldab hinnata, kui palju õigustab end poliitiline 

retoorika, mis saavutab peagi praktilised mõõtmed. Magistritöö teemale lisab aktuaalsust 

veel uuritav Lõuna-Eesti piirkond kui Eesti kontekstis eripärane ja näiliselt põhjapoolsetele 

aladele vastanduv regioon. 

Töö uudsus seisneb kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

sidumises institutsiooniteooriaga ja uute konkurentsivõime indikaatorite kasutamises. Lisaks 

ettevõtlust kirjeldava teooria sidumisele institutsiooniteooriaga pakuvad lugejale huvi 

magistritöö empiirilises osas konstrueeritavad kolm ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

näitajat. Ehkki ettevõtluskeskkonna analüüse on teostatud varemgi, muudab töö eripäraseks 

veel kõiki Lõuna-Eesti kohalikke omavalitsusi hõlmav valim ja mainitud seik, et lisaks 

ettevõtluse analüüsimisele luuakse seos institutsiooniteooriaga. Nõnda ühendatakse 

konkurentsivõimet iseloomustavate uurimuste põhimõtted ja rakendatakse need kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamise raamistikku. Kirjutises 

lähenetakse seega ettevõtluskeskkonna uurimisele senisest mõneti erineva külje alt, 

rakendades selleks konkurentsivõime analüüsi raamistikku. 

Magistritöö uurimisprobleem seisneb küsimuses, miks on Lõuna-Eesti piirkonna ja selle 

kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevused nii piirkonna 

siseselt kui teiste regioonidega võrreldes märkimisväärsed. Konkurentsivõime termini 

kasutamine pole juhuslik, mõiste kasutamise tingib probleemi olemus ja konkurentsivõime 

raamistiku sobivus probleemi mõistmiseks. Kui uurimisprobleemi mõistmisele tähelepanu 
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ei pöörata, pole Lõuna-Eesti piirkond ei ettevõtluskeskkonna ega seega elukeskkonnana 

jätkusuutlik. Uurimisprobleem piiritleb edasise analüütilise mõttekäigu ning tingib 

uurimiseesmärgi sisu, millele tuginedes jõutakse üldiste tulemusteni, mida saab omistada nii 

Lõuna-Eesti piirkonnale kui laiendada teistele regioonidele. 

Magistritöö eesmärk on anda hinnang Lõuna-Eesti piirkonna kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele aastatel 2007–2014. Töö eesmärgi 

saavutamiseks püstitatakse järgnevad uurimisülesanded: 

1. Sõnastada ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime määratlus sellega seotud nähtuste 

vahendusel kohalike omavalitsuste kontekstis. 

2. Leida magistritöös kasutamiseks sobiv kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime hindamismeetod ja kinnitada uuritavad kohalikud omavalitsused. 

3. Konstrueerida kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime näitajad 

Lõuna-Eesti piirkonna näitel aastatel 2007–2014 ja tuvastada nendevahelised seosed. 

4. Hinnata kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime näitajate 

dünaamikat Lõuna-Eesti piirkonna kohalikes omavalitsustes perioodil 2007–2014. 

5. Leida Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

erinevuste võimalikud põhjused. 

6. Pakkuda välja potentsiaalsed võimalused Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime edendamiseks. 

Magistritöös pööratakse lisaks teemakäsitlusega seotud kirjandusallikatele tähelepanu veel 

asjakohastele statistilistele andmetele, mille põhjal teostatakse töö empiirilises osas 

võrdlusuuring. Teoreetilistele allikatele tuginedes konstrueeritakse ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime näitajad ja leitakse nende väärtused kõigi Lõuna-Eesti maakondadesse 

kuuluvate kohalike omavalitsuste kohta perioodil 2007–2014. Üheks uuritavaks näitajaks on 

ettevõtlusaktiivsus, mida ühe olulisema ettevõtluse olukorra indikaatorina kasutatakse 

ülejäänud kahe näitaja testimiseks, leidmaks regressioonanalüüsi abil vastust küsimusele, 

kas näitajad sobivad ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamiseks. Regressioonide 

kasutamine näitajate vaheliste seoste uurimiseks võimaldab hinnata, kas teoreetilised 

seisukohad on kooskõlas empiiriliste andmetega. Andmeanalüüsi järel tehakse selle 

tulemuste põhjal Lõuna-Eesti piirkonna konkurentsivõime kohta üldisi järeldusi. 

Analüüs tugineb Statistikaameti kogutud teisestele andmetele Lõuna-Eesti piirkonna 

kohalike omavalitsuste kohta, mida kasutatakse ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet 
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iseloomustavate näitajate leidmiseks. Vaadeldakse kuue Lõuna-Eesti maakonna (Jõgeva 

maakond, Põlva maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru 

maakond) koosseisu kuuluvaid kohalikke omavalitsusi, mille valiku dikteerib Euroopa Liidu 

ühine piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator. Kuna piirkonna haldusjaotus on 

vaadeldaval perioodil muutunud, fikseeritakse Lõuna-Eesti haldusjaotus 2014. aasta seisuga. 

Uuritavaid kohalikke omavalitsusi on 86, mille andmete põhjal hinnatakse Lõuna-Eesti 

piirkonna kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet aastatel 2007–

2014. Täpsema ülevaate nii magistritöö metoodikast kui kasutatavatest andmetest ja 

vaadeldavast perioodist annab alapeatükk 2.1. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, mõlema peatükki koosseisu kuulub viis alapeatükki, 

millest esimene peatükk keskendub töö teoreetilisele ja teine empiirilisele poolele. Töö 

esimene peatükk keskendub tervikuna uurimisülesande suure mahu ja kompleksse olemuse 

tõttu esimesele uurimisülesandele vastuse leidmisele. Alapeatükkides 1.1 kuni 1.4 

defineeritakse ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet iseloomustavad olulised mõisted: 

ettevõtlus, ettevõtlusaktiivsus, ettevõtluskeskkond ja konkurentsivõime. See võimaldab 

peatüki viimases alapeatükis 1.5 eelnevalt avatud nähtuste olemusele tuginedes sünteesida 

töö seisukohalt olulise ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime definitsiooni ja ühtlasi 

leida esimesele uurimisülesandele vastuse. Esimesele uurimisülesandele vastuse 

sõnastamise järel uuritakse magistritöö empiirilise poolega seotud aspekte, toetudes 

eelnevalt konstrueeritud teoreetilisele taustsüsteemile. 

Töö teine, magistritöö empiirilise poole moodustav peatükk koosneb samuti viiest 

alapeatükist, millest igaüks vastab ühele uurimisülesandele. Alapeatükis 2.1 vastatakse 

teisele uurimisülesandele ning leitakse sobilik ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

hindamise meetod ja määratletakse uuritavad kohalikud omavalitsused. Alapeatükis 2.2 

konstrueeritakse uuritavad näitajad ja testitakse nendevahelisi seoseid regressioonide abil, 

millega saab vastuse kolmas uurimisülesanne. Alapeatükis 2.3 uuritakse näitajate 

dünaamikat Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes aastatel 2007–2014, et leida vastus 

neljandale uurimisülesandele. Alapeatükkides 2.4 ja 2.5 uuritakse konkurentsivõime 

erinevuste võimalikke põhjuseid ja selle edendamise võimalusi, leidmaks vastust vastavalt 

viiendale ja kuuendale uurimisülesandele. Selle järel avaneb ülevaade, missugune on Lõuna-

Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime aastatel 2007–2014.  
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1. ETTEVÕTLUSKESKKONDADE KONKURENTSIVÕIME 

MÄÄRATLEMINE JA MÕÕTMINE 

 

1.1. Ettevõtluse defineerimine ja nähtuse roll regionaalarengu kontekstis 

 

Ehkki ettevõtlus on eksisteerinud inimühiskonna algusaegadest alates käsikäes majanduse 

kui ühiskondliku nähtusega, on enam tähelepanu selle uurimisele ja defineerimisele 

pööratud viimastel sajanditel. Ettevõtluse mõiste alla kuuluvate elementide, näiteks 

ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtluskeskkonna analüüsimist on enam tähtsustatud alates 

20. sajandi teisest poolest, millal lisaks sotsiaalteaduste teooriatele arenevad mitmesugused 

sotsiaalteoreetilisi käsitlusi täiendavad majandusmatemaatilised meetodid. Hoolimata 

pikaajalisest ettevõtluse uurimise traditsioonist püsib teema veel aktuaalne 21. sajandilgi, 

kandes üha suuremal määral teaduses levivat interdistsiplinaarset vaimu. Ettevõtlus on 

piirnähtus, mille uurimiseks rakendatakse nii psühholoogiast, sotsiaalteadustest kui 

reaalteadustest pärinevaid meetodeid. Enne ettevõtluse defineerimist on tarvilik hinnata, 

miks on nähtuse määratlemine oluline nii üldises kui magistritöö kontekstis. 

Ettevõtluse olulisuse peamine argument seisneb selle tähtsuses majandusele kui ühele 

ühiskonna alustalale, seda nii kvantitatiivses kui kvalitatiivses mõttes. Majandusarengu seost 

ettevõtlusega uuritakse empiirilistes uuringuteski, mille käigus leitakse, et ehkki arenenud 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtete sektor on edukate majanduste iseloomulikuks 

tunnuseks, ei vii nende toetamine üksi majandusliku eduni (Demirgüç-Kunt et al. 2003: 26). 

Tõdemus ei anna siiski väikese ja keskmise suurusega ettevõtete olulisuse eitamiseks alust, 

arvestades asjaoluga, et sellist tüüpi ettevõtted moodustavad 99,7% kõigist Eesti ettevõtetest, 

annavad tööd 78% töötajatest ning loovad 75,6% lisandväärtusest (2015 SBA... 2015: 2). 

Ehkki väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine üksi ei taga edu, viitab niisuguste 

ettevõtete suur arv ja loodava lisaväärtuse suurus ettevõtluse olulisusele majanduse ja seega 

ühiskonna arengu perspektiivist. 

Magistritöö kontekstis on ettevõtlus veel kriitilisema tähtsusega, kuna see moodustab töö 

teoreetilise vundamendi. Ettevõtluse defineerimise tulemused loovad sisendi töö edasiseks 

uurimiskäiguks ja hilisemaks empiiriliseks analüüsiks, mis koos nähtuse rolliga ühiskonna 



 

10 

arengus annavad ettevõtlusele elulise olulisuse. Seetõttu ongi vajalik alustada just 

ettevõtluse defineerimisega, kuigi seda tööd on minevikus teinud paljud uurijad, mis ei 

tähenda aga seda, et ettevõtluse erinevad käsitlused ei leia teed tulevastesse teemakohastesse 

töödesse. Ettevõtluse määratlemise protsess ja selle järel tehtavad üldistused võimaldavad 

siduda nähtust iseloomustavad kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed elemendid, lisaks lugeja 

mõtete magistritöö teemale viimisele. Viimati mainitud tõdemus on ilmselt olulisem kui see 

esmapilgul paistab, kuna tees viitab omakorda teistele ettevõtlusega tihedalt seotud 

nähtustele, millest töös käsitletakse ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtluskeskkonda. 

Olles tunnustanud ettevõtluse tähtsust ühiskonnas ja magistritöös eneses, saab alustada 

ettevõtluse defineerimisega, alustades nähtuse varasematest määratlustest. Ettevõtluse 

defineerimise näol pole tegemist hiljutise ilminguga, sellega on tegeletud viimase kolme 

sajandi jooksul. Esimene ettevõtluse määratlust kitsendanud ja sellele majanduslikku 

tähtsust omistanud uurija on Richard Cantillon, 18. sajandi ärimees ja pankur (Hébert, Link 

2006: 273). Hoolimata termini kasutuselevõtust ei pööra mehe tööd palju tähelepanu 

ettevõtlusele enesele, pigem võtab Cantillon nendes fookusesse varajase turumajanduse 

kujunemise ja seda iseloomustavad põhimõtted (Ibid.: 275). Ehkki tulenevalt ajavaimust ei 

keskendu mees pikalt ettevõtluse olemusele, avab Cantilloni essee „Essai sur la nature du 

commerce en general“ tee mõtlejatele ettevõtluse ja ökonoomika uurimiseks, lisaks 

majandusteadusliku sõnavara rikastamisele ettevõtja mõistega. 

Enne ettevõtluse defineerimise jätkamist tasub uurida veel nähtusega seotud tegija ehk 

ettevõtja mõistet. Kuna eesti keel ei paku selleks oma lühikese ajaloo tõttu teaduskeelena 

liialt palju võimalusi, tuleb pöörduda pika teadustraditsiooniga inglise keele poole, milleks 

annab täiendava ajendi veel eelnev Cantilloni töö käsitlus. Adam Smithi 1776. aastal 

ilmunud teoses „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ 

kasutatakse ettevõtja kohta mõistet undertaker (Smith 2007: 42), erinevalt hilisemast 

Cantilloni juurutatud prantsuse keelest laenatud sõnast entrepreneur (Hébert, Link 2006: 

276). Autorite terminoloogia võrdlemisel oluline silmas pidada mõistete tähendusvarjundite 

erinevusi. Sõna undertaker on tähenduse ja kaasnevate varjundite poolest sarnane 

eestikeelsele ettevõtja mõistele, samas kui entrepreneur on olemuslikult nüansirikkam, 

sisaldades mitte vaid sõnu ette ja võtma, aga ka olemuslikku viidet riskile. 

Lingvistilises mõttes muudab erisuse oluliseks Sapir-Whorfi hüpotees, mille kohaselt keeled 

erinevad semantiliselt (kuid mitte piiranguteta) ning lingvistilised erinevused võivad 
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põhjustada mittelingvistilisi erinevusi kognitiivses tajus (seda siiski mitte täielikult) (Kay, 

Kempton 1984: 77). Hüpoteesi mõte on selle sõnastusest kordades lihtsam: keel mõjutab 

inimese mõtlemist, seega ettevõtja termini semantiline tähendus mõjutab ettevõtluse kui 

nähtuse taju. Sapir-Whorfi hüpotees aitab mõista ettevõtlusega seotud hoiakute erinevusi, 

viidates võimalusele, et ettevõtja ja ettevõtluse iseloomustamiseks kasutatavate mõistete 

tähendusvarjundid mõjutavad neid rakendavate inimeste taju ja seotud hoiakuid. Keelte 

semantilised erinevused seletavad potentsiaalselt seda, miks on mõne keele kasutajad 

ettevõtlikumad teiste keelte kasutajatest. Kuna tegemist pole ainsa ettevõtluse määratlemist 

mõjutava faktoriga, ei saa kauaks antropoloogia ja semantika radadele ekslema jääda. 

20. sajandi alguseks on ettevõtluse ja ettevõtja definitsioon võrreldes varasema Cantilloni 

käsitlusega tunduvalt arenenud, jõudes lähedale tänapäeval levinud määratlustele. Uue külje 

alt läheneb teemale Frank Hyneman Knight, kes põimib ettevõtja rolli ja ettevõtluse tihedalt 

riski ja määramatusega (Hébert, Link 2006: 345). Lisaks ettevõtja definitsiooni 

laiendamisele täiendavate mõjuritega tuleb Knight välja omapoolse riskide ja ebakindluse 

kontrolli teooriaga (Ibid.: 345). Riskile tuginev ettevõtluse definitsioon on eriti oluline 

ettevõtluskeskkonna analüüsimise seisukohast, kuna risk ja ebakindlus on faktorid, mis läbi 

ettevõtlusaktiivsuse mõjutavad ettevõtlust üldisemalt, kuid mida on võimalik minimeerida 

ettevõtluskeskkonda reguleerides. Riski tähtsusele ettevõtluse mõjurina viitab fakt, et riskist 

ja ebakindlusest tulenev hirm on faktor, mis on Eestis üks olulisemaid ettevõtlusaktiivsust 

pärssivaid tegureid (Globaalne ettevõtlusmonitooring... 2015: 18). 

Tõsikindel ettevõtlust iseloomustav teooria peab ettevõtjale jätma võimaluse ettevõtmise 

tasakaalupositsiooni muutmiseks vajalike otsuste tegemiseks (Hébert, Link 2006: 349). 

Niisugust teesi toetab Knighti kaasaegse, Joseph Alois Schumpeteri ettevõtluse käsitlus, 

mille kohaselt on majanduse arengu muutuse peamiseks ajendiks ettevõtja või ettevõtlus 

ning areng ise on majandusliku status quo muutmise dünaamiline protsess (Ibid.: 352). 

Schumpeteri teooria peamine tugevus seisneb ettevõtjale omistatavas staatuses, sarnaselt 

Cantilloni teesidega, millest hoolimata kerkib ettevõtluskeskkonna kontekstis esile teatav 

paradoks. Ettevõtluskeskkonna eesmärk on tagada ettevõtjatele kindlus, millest lähtutakse 

ettevõtluskeskkonna kujundamise protsessi suunamisel. Olemuslikult on Schumpeteri ideed 

seega vastuolus ettevõtluskeskkonna kasutamisega ettevõtluse mõjutamiseks, kuid 

kirjeldavad sellegi poolest ettevõtluse olemust hästi. 
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Cantilloni, Knighti ja Schumpeteri ideed on küll oma kaasaegsete mõjude tõttu eripalgelised, 

kuid nende põhimõtted on sarnased. Kõik kolm autorit lähenevad ettevõtluse määratlemisele 

läbi ettevõtja, kes Cantilloni ideede kohaselt tegeleb kaubandusega kasumi saamise 

eesmärgil (Ibid: 276), Knighti käsitluse järgi kannab määramatusega seotud riske (Ibid.: 345) 

ja kes on Schumpeteri hinnangul majanduse arengu initsiaator pidevalt muutusi teostades 

(Ibid.: 352). Knighti definitsiooni muudab huvipakkuvaks asjaolu, et mees naaseb teatud 

mõttes Cantilloni kirjatöödes visandatud idee juurde, täpsustades samas riski ja määramatuse 

erinevusi ettevõtluse kontekstis. Nimetatud uurijate käsitlused viitavad ettevõtja kui tegija 

tähtsusele, mitte vaid ettevõtluse kui suhteliselt abstraktse nähtuse olulisusele. 

Ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtluskeskkonna kontekstis viitavad eelnevad määratlused 

sellele, et kahe nimetatud nähtuse definitsioonide keskmes peavad olema inimesed. 

Üks autoriteetsemaid ettevõtluse mõõtmise ja hindamisega tegelevaid organisatsioone on 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD), mille ettevõtluse definitsioonid on samuti ajas muutunud. 1997. aasta 

OECD majandusülevaates määratletakse ettevõtlus kui majanduslike võimaluste leidmise ja 

ärakasutamise dünaamiline protsess toodete ja teenuste arendamise, tootmise ja müügi abil 

(Ahmad, Seymour 2008: 5). Hilisemas kirjutises „Fostering Entrepreneurship“ 

defineeritakse ettevõtlus uute ärivõimaluste leidmise võimekusena, koondades selleks 

mitmesuguseid ressursse (Ibid.: 5). 2001. aastal ilmunud artiklis lähenetakse ettevõtlusele 

eraettevõtluse seisukohast, ettevõtja defineeritakse kui keegi, kes töötab iseenda, mitte 

kellegi teise teenistuses (Ibid.: 5) Samal aastal ilmunud publikatsioonis „Drivers of Growth“ 

viidatakse ettevõtlusele eelkõige ettevõtlike inimeste vahendusel, kes on valmis riskeerima 

uute või innovaatiliste elluviimisega uute toodete või teenuste loomiseks (Ibid.: 5). 

OECD hinnangute leidmise protsess pole olnud tulutu, erinevad definitsioonid on aidanud 

kaasa organisatsiooni kasutatava ettevõtlusaktiivsuse raamistiku loomisele, mis tugineb 

üldisemale ettevõtluse definitsioonile. Ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse vaheline seos 

väljendatakse viisil, mille kohaselt on ettevõtlus ettevõtlusaktiivsusega seotud nähtus ning 

ettevõtlusaktiivsus ise ettevõtlik inimtegevus eesmärgiga luua väärtust majandustegevuse 

alustamise või laiendamise abil, leides ja rakendades uusi tooteid, protsesse või turge (Ibid.: 

14). Niisuguses kontekstis samastub definitsioonis kasutatav ettevõtlusaktiivsuse määratlus 

ettevõtluse ehk ettevõtjatöö omaga, mida kasutatakse ettevõtlusaktiivsuse mõõtmiseks. 

Märkimisväärne on seejuures seik, et OECD hilisemates definitsioonides ilmneb ühisosa 
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varasemate autorite riski sisaldavate definitsioonidega, eelkõige Knighti ja teatud mõttes 

Schumpeteri loodud määratlusega. 

Ettevõtluse ühiskondliku ja seega regionaalse rolli ning definitsioonide uurimise järel 

ilmneb, et ettevõtlusel puudub ühene üldiselt aktsepteeritav määratlus, millest hoolimata on 

levinud mitu laiema kandepinna leidnud definitsiooni. Samale järeldusele on jõudnud 

teisedki autorid, kelle hinnangul tuleb ettevõtluse paremaks mõistmiseks üritada ühendada 

ettevõtluse erinevaid tahke, eesmärgiga hoomata paremini nähtuse interdistsiplinaarset 

loomust (Ucbasaran et al. 2001: 16). Metodoloogilises mõttes on käsitlustel teisigi ühiseid 

jooni, eelkõige riski komponent ja rõhuasetus ettevõtja tegevusele, mille eesmärk on muuta 

ettevõtlus nähtusena uurimise tarbeks vähem abstraktseks. Ettevõtluse definitsioonide 

muutumine ajas ja nende kestev areng viitavad asjaolule, et hoolimata pikaajalisest 

ettevõtluse uurimise traditsioonist jääb nähtus siiski teadlastele ja praktikutele isegi 

tänapäeval raskelt mõistetavaks ning jätkuvalt aktuaalseks. 

Magistritöö kontekstis on järeldused ettevõtluse olemuse kohta ühesemad, kuna tegemist on 

osaga töö teoreetilisest taustast, ei saa üksiku kõrval tähelepanuta jätta üldist. Eelkõige 

tähendab tees seda, et ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime määratlemisel ei tohi segamini 

ajada ettevõtlust ja ettevõtlusaktiivsust. Ettevõtluse defineerimise keerukuse ja üheselt 

mõistetava määratluse puudumise kõrval väärivad tähelepanu veel Knighti definitsioonist 

tuttavad risk ja määramatus (Hébert, Link 2006: 345) ning Schumpeteri käsitlusest tulenev 

ettevõtja roll status quo murdjana (Ibid.: 352). Knighti käsitelust pärinev faktorite paar 

mõjutab seejuures ettevõtluse mõõtmist ettevõtlusaktiivsuse abil ja moodustab seeläbi osa 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamise raamistikust. Unustada ei saa samas 

ettevõtluse antropoloogilist mõõdet, kuna Sapir-Whorfi hüpoteesi kohaselt mõjutavad keele 

konnotatsioonid nende kõnelejate kognitiivset taju (Kay, Kempton 1984: 77). 

Töö edasise uurimiskäigu mõttes määratletakse ettevõtlus eelkõige Knighti ja Schumpeteri 

käsitlustele tuginedes, ühendades nende definitsioonide olulisemad märksõnad magistritöö 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamise raamistikku. Ettevõtlus defineeritakse kui 

pidev majandusliku status quo muutmise protsess, mille käigus kannab ettevõtja 

määramatusega seotud riske. Sellisel kujul sõnastatud definitsiooni juures on tarvilik 

eristada riski ja määramatust, millest esimene on mõõdetav, mistõttu on võimalik riski 

maandada ja teistele osalistele või institutsioonidele üle kanda. Määramatus on sama 

definitsiooni kohaselt ettevõtlusega kaasnev loomupärane mõjutegur, mida ei ole võimalik 
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märkimisväärselt vähendada. Valitud ettevõtluse definitsioon muudab võimalikuks 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime määratlemise kohalike omavalitsuste kontekstis, 

toetudes riski ja määramatuse mõistetele ning on osa esimese uurimisülesande vastusest. 

 

 

1.2. Ettevõtlusaktiivsuse määratlemine ettevõtlust iseloomustava 

nähtusena 

 

Ettevõtlusaktiivsus on üks magistritöö sissejuhatuses tutvustatavatest ettevõtluse 

osanähtustest koos teise käsitletava ettevõtlusega seotud nähtuse ehk ettevõtluskeskkonnaga. 

Sarnaselt ettevõtluse enese määratlusega on mainitud nähtuste näol tegu abstraktsioonidega, 

kuna nii ettevõtluse kui seda iseloomustava ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtluskeskkonna 

kõikehõlmav uuring ületab seatud mahupiirangud. Ehkki näiliselt on ettevõtlusaktiivsuse 

näol tegemist suhteliselt üheselt mõistetava nähtusega, ei ole see tegelikult nii. Ettevõtluse 

defineerimisel tehtavad üldistused võimaldavad väita, et ettevõtlusaktiivsust saab kas 

samastada ettevõtlusega, mõistes nähtust kui ettevõtlusega seotud tegevust või vaadelda seda 

ettevõtlust iseloomustava kuid sellega seotud nähtusena. Ettevõtlusaktiivsuse duaalne 

olemus loob mõnetise segaduse kõrval võimaluse ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna 

uurimiseks, mistõttu tuleb enne ettevõtlusaktiivsuse erinevate definitsioonide uurimist 

kaalutleda, miks on selle uurimine oluline. 

Kuivõrd ettevõtluse objektiivne mõõtmine on praktiliselt võimatu, on nähtuse olukorrale 

hinnangu andmiseks vajalik teatavate täiendavate abstraktsioonide tegemine. Siinkohal 

annab uurijale eesmärgi saavutamiseks võtme ettevõtlusaktiivsuse definitsioon, mille 

raames lahutatakse ettevõtlus ettevõtlusaktiivsusest ja vaadeldakse viimast ettevõtluse 

osana, samastamata samas kahte mainitud nähtust. Niisugune eeldus võimaldab leida 

ettevõtlusaktiivsuse ja seega üldisel tasemel ettevõtluse mõõtmiseks vajalikud indikaatorid. 

Mõttekäik muudab ettevõtlusaktiivsuse atraktiivseks kontseptsiooniks majanduspoliitilisest 

seisukohast, kuna see loob võimaluse mõõta kvantitatiivsete näitajate abil ettevõtlust kui 

kvalitatiivset nähtust. Ettevõtlusaktiivsust iseloomustavate indikaatorite olemasolu ei paku 

aga ühelegi huvitatud osapoolele ettevõtluse mõjutamiseks vajalikke praktilisi hoobi, mida 

alapeatükis 1.3 uuritav ettevõtluskeskkond seevastu teeb. 
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Magistritöö uurimiskäigus on ettevõtlusaktiivsusel oluline roll nii töö teoreetilises kui 

empiirilises osas ühe ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime indikaatorina. Ehkki tegemist 

pole ettevõtlusega samast klassist alusmõistega, võimaldab ettevõtlusaktiivsus 

iseloomustada raskelt mõõdetavat ettevõtlust, asetudes seoste ahelas ettevõtluse ja 

ettevõtluskeskkonna nähtuste vahele. Ettevõtlusaktiivsust mõjutavad nii ettevõtlus kui 

ettevõtluskeskkond, samas kui ettevõtlusaktiivsus mõjutab ettevõtluskeskkonda, mistõttu on 

seotud nähtuste vaheline mõju mitmesuunaline. Ettevõtlusaktiivsuse seos nii ettevõtluse kui 

ettevõtluskeskkonnaga muudab selle uurimise magistritöö kontekstis möödapääsmatuks. 

Tõdemust toetavad ettevõtlusaktiivsust sügavamalt käsitleva bakalaureusetöö tulemused, 

mille kohaselt saab ettevõtlusaktiivsust iseloomustavate näitajate abil hinnata adekvaatselt 

vaadeldava piirkonna ettevõtluse olukorda (Kiisk 2015: 47). 

Ettevõtlusaktiivsuse defineerimisega tegeletakse eelkõige praktiliste uuringute raames, kuna 

teoreetilistes tekstides samastatakse mõiste tihti ettevõtluse mõistega. Empiirilistes töödes 

muutub erisuse tegemine seevastu metoodiliselt oluliseks, kuna see mõjutab uuritavate 

indikaatorite valimist. Sobivaks näiteks ettevõtlusaktiivsuse empiirilisest definitsioonist on 

alapeatükist 1.1 tuttav OECD käsitlus, mille kohaselt on ettevõtlusaktiivsus ettevõtlik 

inimtegevus, mille eesmärk on väärtuse loomine majandusliku tegevuse alustamise või 

laiendamise teel ning uute toodete, protsesside ja turgude leidmise ja ärakasutamise abil 

(Ahmad, Seymour 2008: 14). Võrreldes teiste definitsioonidega on mainitud 

ettevõtlusaktiivsuse määratlus selle praktilise suunitluse tõttu vähem abstraktne. OECD 

käsitluse eesmärk on muu seas muuta abstraktne ettevõtlus mõõdetavaks, määratledes 

ettevõtlusaktiivsuse kui ettevõtlusega seotud nähtuse (Ibid.: 14). 

Rahvusvahelistes uuringutes on enamlevinud mitmesuguste indeksite kasutamine, näiteks 

globaalses ettevõtlusmonitooringus (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) kasutatakse 

ettevõtluse hindamiseks indeksite ja indikaatorite kombinatsiooni, mis hõlmab ettevõtlusega 

seotud sotsiaalseid hinnanguid, isiklikke faktoreid ja ettevõtliku tegevusega seotud aspekte 

(Global Entrepreneurship... 2017: 15). Uuring viitab ühele indeksite rakendamise eelisele: 

need kätkevad eneses sünergilisi mõjusid, mis eraldiseisvate arvnäitajate kasutamisel võivad 

jääda tähelepanuta. GEM-i metoodika on ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse mõõtmise 

seisukohalt piisavalt laiahaardeline, kuid magistritöö tarbeks liiga ulatuslik, mistõttu 

kasutatakse töös ühesemaid arvnäitajaid. Organisatsiooni ettevõtluse uurimise mitmekülgne 

metoodika loob koos teiste käsitlustega edasiseks mõttelise aluse. Arvestada tuleb veel 
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asjaoluga, et kasutatava näitaja konstrueerimisel on määrav roll valitud ettevõtluse 

definitsioonil ja saadaolevate andmete iseloomul (Kiisk 2015: 20). 

OECD ettevõtja, ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse definitsiooni muudab intrigeerivaks seik, 

et olemuslikult määratletakse käsitluses seose suund ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse vahel 

vastupidiselt töös kasutatava põhjuslik-tagajärgse seosega, mille kohaselt iseloomustab 

ettevõtlusaktiivsus pigem ettevõtlust. Ehkki oma roll võib olla lingvistikal, ingliskeelse 

termini entrepreneurial activity üks võimalikest tähendustest hõlmab ettevõtjatööd, ei ole 

see ainuvõimalik põhjus. Ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse vahel loodud põhjuslik-

tagajärgne seos ei pruugi olla ühesuunaline, kehtida võib positiives tagasiside printsiip 

Ettevõtlus suurendab potentsiaalselt ettevõtlusaktiivsust kvantitatiivses mõttes, misjärel 

hakkab suurenenud ettevõtlusaktiivsus mõjutama taaskord inimeste hoiakuid. Arutluskäiku 

ning eelkõige selle keskse elemendi ehk elanike hoiakute olulisust kinnitab asjaolu, et 

maapiirkondade näitel on inimkapitali ja sotsiaalse kapitali arendamine ettevõtluse ja 

regionaalarengu seisukohast kriitilise tähtsusega (Bótáné Horváth et al. 2015: 25). 

Vaadeldes ettevõtlusaktiivsust ettevõtlust kirjeldavas võtmes, muutub erisus 

ettevõtlusaktiivsuse kontseptsiooni ja ettevõtluse vahel selgemalt tajutavamaks. Oma osa on 

lingvistikal, kuna näiteks inglise keeles puudub otsene keeleline erisus ettevõtlusaktiivsuse 

kui ettevõtlust kirjeldava nähtuse ja ettevõtlusaktiivsuse kui ettevõtjatöö vahel. Tekib 

paralleel Sapir-Whorfi hüpoteesi alusteesidega, millele tuginedes on inglise keeleruumis 

potentsiaalselt erisus ettevõtluse ja (palga)töö vahel väiksem kui eestikeelses kultuuriruumis, 

mis mõjutab elanike ettevõtlusega seotud hoiakuid. Ettevõtlust iseloomustavas võtmes 

ettevõtlusaktiivsuse uurimine loob eeldused võrreldavate tulemuste saamiseks, mida saab 

kasutada ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime iseloomustamiseks. Edasise uurimiskäigu 

kontekstis tähendab niisugune väide seda, et analüüsis moodustab ettevõtlusaktiivsus 

ettevõtluse ja seega ettevõtluskeskkonna mõõdetava kvantitatiivse väljundi. 

Ettevõtlusaktiivsuse kvantitatiivne pool selle duaalsest olemusest pakub nähtuse 

kvalitatiivsest poolest, mis kätkeb eneses suurel hulgal ettevõtluse enda elemente, enam 

praktilist väärtust. Kvantitatiivse aspekti ehk ettevõtlusaktiivsuse tähtsusele viitab eelnev 

mõttekäikki, mille kohaselt seisneb ettevõtlusaktiivsuse kvalitatiivne mõõde selle sisulises 

seoses ettevõtluse enesega. Töö kontekstis ei ole ettevõtlusaktiivsuse kvalitatiivse mõõtme 

täiendav uurimine tarvilik, kuna sellesisulise mõttetöö osa täidab alapeatükis 1.1 tutvustatav 

ettevõtluse määratlus. Ettevõtlusaktiivsus väljendab seega eelkõige ettevõtluse olukorda 
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kvantitatiivsel viisil, hõlmates lisaks kvantitatiivsetele aspektidele nii ettevõtluse kui 

ettevõtlusaktiivsuse kvalitatiivseid elemente. Ettevõtlusaktiivsus saab ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime uurimise kontekstis seega ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet 

kirjeldava näitaja kuju koos vastavasisulise määratlusega. 

Ettevõtlusaktiivsusele näitaja kuju andmist uurides leitakse, et ettevõtlusest annab erinevate 

piirangutega arvestades parima ülevaate majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 

elaniku kohta (Kiisk 2015: 47). Ettevõtlusaktiivsust iseloomustavaid arvnäitajaid on teisigi, 

näiteks ettevõtlusaktiivsust iseloomustav indeks, ettevõtjakarjääri valimise osakaal, 

ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta ja majanduslikult aktiivsete ettevõtete osakaal kõigist 

ettevõtetest (Siimon, Kaseorg 2008: 224). Oluline on arvestada majandusliku aktiivsusega, 

mis kvantitatiivse näitaja konstrueerimisel lisab sellele teatud määral nähtuse kvalitatiivsete 

omaduste mõju. Majandusliku aktiivsuse mõttes tekib ühisosa OECD ettevõtlusaktiivsuse 

määratlusega, mille järgi on tegemist ettevõtliku inimtegevusega väärtuse loomise eesmärgil 

(Ahmad, Seymour 2008: 14). Tähtis on asjaolu, et majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 

uurimine annab ettevõtluse seisukorrast parema ülevaate kui kõigi statistilisse profiili 

kuuluvate ettevõtete vaatlemine (Kiisk 2015: 47). 

Ettevõtlusaktiivsust määratledes liigub arutluskäik paratamatult ettevõtluse mõõtmise poole, 

mida käsitletakse eelnevatel lehekülgedelgi. Abstraktse nähtuse mõõtmine mõnevõrra 

vähem abstraktse nähtuse vahendusel lisab protsessi suhteliselt märkimisväärsel määral 

määramatust. Ühest küljest on mõõdetava aspekti enese valimine subjektiivne protsess, 

kuivõrd see tuleneb kasutatavast ettevõtluse definitsioonist, mille ühese määratluseni pole 

majandusteadlased tänapäevani jõudnud. Teisest küljest muudab peale mõõdetava aspekti 

valimise tulemused mõneti ebatäpseks andmete olemus, kuivõrd need hõlmavad eneses 

kvalitatiivsete faktorite kvantitatiivseid tõlgendusi, mille käigus jäetakse abstraheerimise 

protsessis osa faktoreid täheldamata. Ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse hindamine on seega 

loomupäraselt kompromiss, mistõttu on suurema täpsusastme saavutamiseks tarvilik 

süveneda nähtustega seotud teoreetilistesse käsitlustesse. 

Edasise analüüsi mõttes on vajalik meelde jätta ettevõtlusaktiivsuse duaalse olemuse tähtsus, 

seda just empiirilise analüüsi kontekstis. Ettevõtlusaktiivsuse definitsioonidest on 

andmeanalüüsi seisukohast sobivaim määratlus selline, mis käsitleb ettevõtlusaktiivsust kui 

ettevõtlust kirjeldavat nähtust (Kiisk 2015: 46). Definitsioon võimaldab luua seose 

ettevõtluskeskkonna kui nähtusega, mis mõjutab ettevõtlusaktiivsust ettevõtluse vahendusel, 
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mida toetab veel OECD käsitlus, milles seotakse ettevõtlus ja ettevõtlusaktiivsus ühte 

raamistikku (Ahmad, Seymour 2008: 14). Samuti võimaldab ettevõtlusaktiivsuse mõiste 

kasutamine hinnata ettevõtluskeskkonda ja siduda see konkurentsivõime konteksti, täites 

ettevõtlust iseloomustava näitaja osa. Ettevõtlusaktiivsus koos seda iseloomustava näitajaga 

on oma seose tõttu nii ettevõtluse kui ettevõtluskeskkonnaga üks ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime hindamise keskseid elemente. 

Esimesele uurimisülesandele vastuse leidmise seisukohast loob eelnev mõttekäik järjekordse 

pidepunkti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime määratlemiseks. Magistritöö 

uurimiskäigu kontekstis defineeritakse ettevõtlusaktiivsus ettevõtlust kirjeldava nähtusena, 

mis lisaks töö teoreetilise osa täiendamisele avab ühe võimaluse selle empiirilise analüüsi 

teostamiseks. Ettevõtlusaktiivsus ettevõtlust iseloomustava nähtusena võimaldab 

ettevõtlusele ja seeläbi ettevõtluskeskkonna enesele ja selle konkurentsivõimele hinnangu 

anda, mistõttu käsitletakse seda töös ühe ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

indikaatorina. Magistritöö teoreetilise taustsüsteemi osas on oluline erisus ettevõtluse ja 

ettevõtlusaktiivsuse vahel, mis seob ettevõtluse otseselt lahti ettevõtlikust tegevuses ja 

tunnustab seda eraldiseisva nähtusena. See muudab võimalikuks ettevõtluskeskkonna 

defineerimise ja selle sidumise institutsiooniteooriaga. 

 

 

1.3. Ettevõtluskeskkonna defineerimine ettevõtlust mõjutava nähtusena 

 

Nii ettevõtlus kui ettevõtlusaktiivsus selle osisena on võrdlemisi abstraktsed, ettevõtlikku 

inimtegevust kirjeldavad nähtused. Nende vahel on aga ühene erinevus, mille kohaselt on 

ettevõtlusaktiivsus ettevõtlust kvantitatiivselt kirjeldav nähtus, mitte sellega sisuliselt kattuv 

ilming. Ehkki ettevõtlust on ettevõtlusaktiivsuse abil võimalik hinnata, ei ole kumbagi 

nähtust võimalik otseselt mõjutada, seda vähemalt mitte ühegi kolmanda osapoole poolt. 

Ettevõtluse edendamiseks annab erinevatele institutsioonide võimaluse ettevõtluskeskkonna 

mõjutamine, mistõttu on oluline ettevõtluskeskkonna analüüsile täiendavat tähelepanu 

pöörata. Ettevõtluse uurimisel tuleb seega liikuda edasi ettevõtluskeskkonna uurimise ja 

defineerimise juurde, leidmaks sobivaid kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime määratlemise viise ja töö empiirilises pooles meetodeid kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamiseks. 
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Enne ettevõtluskeskkonna mõiste sisulist defineerimist on tarvilik uurida selle olulisuse 

aluseid. Kuna ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse näol on tegemist abstraktsete nähtustega, 

mida on raske mõõta ning veel raskem mõjutada, annab ettevõtluskeskkond enese näol 

hoova ettevõtluse mõjutamiseks nii kvalitatiivsel kui kvantitatiivsel tasandil. Intuitiivses 

mõttes tähendab kahe mainitud tasandi mõjutamine seda, et tähelepanu pööratakse nii 

ettevõtlusega seotud mõõdetavatele kui otseselt mõõtmatutele faktoritele. 

Ettevõtluskeskkonna määratlemine pakub lisaks ettevõtetele, ettevõtjatele ja uurijatele huvi 

veel erinevatele avaliku sektori institutsioonidele, mille eesmärk on tagada majanduse jätkuv 

kasv ja areng. Ettevõtluskeskkonnas orienteerumine ja selle nüansside tundmine võimaldab 

huvitatud institutsioonidel seda vastavalt olukorrale manipuleerida, mõjutades seeläbi 

ettevõtlust ennast ning tuues kaasa majanduse kasvu või arengu. 

Magistritöös ei seata ühtegi regionaalpoliitilist eesmärki, mistõttu keskendutakse selles 

eelkõige olukorra analüütilisele vaatlusele. Töö kontekstis ilmneb ettevõtluskeskkonna 

regionaalpoliitiline mõõde töö järelduste osas, mistõttu ei peatuta ettevõtluskeskkonna 

määratlemise käigus niivõrd selle kirjeldamisel, kuivõrd ettevõtluskeskkonna kui ettevõtlust 

hõlmava raamistiku defineerimisele. Niisugune diskreetne erinevus, tähelepanu pööramine 

üldisele raamistikule üksikelementide asemel, sobib magistritöö empiirilisse ossa, mille 

tarbeks lisab käsitlusele praktilist väärtust veel konkurentsivõime koos sellega seotud 

nüanssidega. Käsitluse osa töö uurimiseesmärgi saavutamisel on siduda ettevõtluskeskkond 

kui mõjutatav nähtus konkurentsivõime konteksti, eesmärgiga hinnata abstraktse ettevõtluse 

olukorda. Liigselt detailidesse laskumata on võimalik asuda üldiste ettevõtluskeskkonnaga 

seotud parameetrite defineerimise juurde. 

Knighti riskil ja määramatusel põhinevale ettevõtluse definitsioonile tuginedes ning 

arvestades ettevõtluskeskkonna mõjuga ettevõtlusele ja seeläbi ettevõtlusaktiivsusele on 

võimalik asuda ettevõtluskeskkonna formaalloogilise defineerimise juurde. Knighti 

definitsiooni kohaselt on ettevõtjal võimalik teatava tõenäosusega mõõdetavat riski üle 

kanda või maandada, näiteks kindlustuslepingu abil, mis muudab riski ettevõtja seisukohast 

ebaoluliseks, erinevalt määramatusest (Hébert, Link 2006: 345). Arutluskäigu kontekstis on 

eelkõige oluline riski mõiste, mis on edasise mõttekäigu üheks aluseks, kuna alapeatükis 1.1 

ilmneb asjaolu, et risk on ettevõtlusega möödapääsmatult seotud. Ettevõtluskeskkonna 

analüüsimiseks on tarvis Knighti käsitlust laiendada, muuta seda abstraktsemaks, kuna 

otsestel lepingulistel kohustustel tuginev teooria ei sobi üldiseks kasutamiseks. 
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Abstraheerimise tulemusena väidetakse, et ettevõtluskeskkonna moodustavad seotud 

osapooled või institutsioonid, millele saab ettevõtja oma riske üle kanda. 

Riskile ja määramatusele tuginev ettevõtluskeskkonna definitsioon on pädev nähtusest 

piisava ülevaate andmiseks, ettevõtluskeskkonna eelnevalt tuletatud definitsioon käsitleb 

ettevõtluskeskkonda kui institutsioonide kogumikku, mis on ettevõtjate ja ettevõtetega 

seotud riski vahendusel. Lisaks teoreetilisele õigustatusele, seda eelkõige ettevõtluse ja riski 

seose tõttu, on definitsioon pädev veel intuitiivsel tasandil. Definitsioon võimaldab käsitleda 

ettevõtluskeskkonda ettevõtlusega seotud põhjuslik-tagajärgsete seoste kogumikuna. Kuna 

risk on mõõdetav, erinevalt määramatusest, mille mõõtmine on võimatu, toimib see eelneva 

mõttekäigu põhjuslik-tagajärgseid seoseid iseloomustava nähtusena, muutmaks neid vähem 

abstraktseks mõõdetavaks. Ehkki risk on faktor, mis seob ettevõtluskeskkonna osalisi, ei 

piisa vaid siduva mõjuri tuvastamisest edasise analüüsi teostamiseks, milleks loob seevastu 

eelduse juba varasemalt mainitud institutsiooni mõiste. 

Eelnevat arutelu toetavad samuti varasemad teadustööd, milles lähenetakse küsimusele 

institutsiooniteooriale tuginedes. Uurimistöö käigus on näiteks leitud, et erinevatel 

institutsioonidel on ettevõtlustegevusele määrav roll (Acs et al. 2008: 232). Seejuures sõltub 

erinevate institutsioonide mõju majanduse arengufaasist, kusjuures innovatsioonipõhiste 

majanduste puhul on kriitilise tähtsusega ettevõtlusalane haridus ja ettevõtlust toetavate 

eeskujude leidmine (Ibid.: 232). Tootlikkusel põhinevate majanduste juures on tähtis 

eelkõige institutsionaalse ja makromajandusliku stabiilsuse tagamine ning ettevõtlusega 

tegelemise võimekuse suurendamine (Ibid.: 232). Magistritöö kontekstis suunab viidatud 

artikkel mõtte ettevõtluskeskkonna kriitiliste elementide, institutsioonide, analüüsimisele, 

jätmata seejuures kõrvale üldpilti, millesse kuulub uuritava piirkonna majanduse 

arengufaasiga arvestamine. 

Institutsioonide olemusest annab põhjaliku ülevaate Geoffrey Martin Hodgson oma essees 

„What Are Institutions?“, milles defineeritakse nii institutsiooni mõiste kui teised sellega 

tihedalt seotud mõisted ja kontseptsioonid. Essee autor väidab, et institutsioonid on 

väljakujunenud ja sügavalt põimunud sotsiaalsete reeglite süsteemid, mis struktureerivad 

ühiskondlikke suhteid (Hodgson 2006: 18). Reeglid defineeritakse selles kontekstis kui 

sotsiaalselt edasiantavad ja kombeks olevad normatiivsed tõkendid või püsivad normatiivsed 

kalduvused (Ibid.: 18). Erinevates tekstides kasutatakse tihti väljendeid institutsioon ja 

organisatsioon sünonüümidena, mis pole ühisosast hoolimata tähenduslikult üksüheses 
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vastavuses. Organisatsioonid on institutsioonide alaliik, mille tunnusteks on nende selge 

piiritlemine ja liikmete eristamine organisatsioonivälistest isikutest, iseseisvuspõhimõtete 

olemasolu ning organisatsioonisisese käsuahela(te) olemasolu (Ibid.: 18). 

Hodgsoniga sarnaselt peavad teisedki uurijad institutsiooniteooriat selle märkimisväärse 

üldistamisvõime tõttu üheks võtmeks majanduse paremaks mõistmiseks. Leitakse, et 

institutsiooniteooria on rahvusvahelise ettevõtluse uurimise kontekstis tugevalt alakasutatud, 

hoolimata hiljutistest arengutest institutsioone uurivas teoreetilises kirjanduses (Szyliowicz, 

Galvin 2010: 328). Oluliseks peetakse institutsiooniteooria põhimõtteid kohanemis- ja 

muutumismehhanismide paremaks mõistmiseks, lisaks ettevõtlusega seotud käitumise 

kujunemise põhimõtete tõlgendamisele (Ibid.: 328). Tähelepanu juhitakse veel asjaolule, et 

rahvusvahelise ettevõtluse analüüsi käigus tuleb käsitleda nelja taset, milleks on ettevõtja, 

ettevõte, riik ja maailm (Ibid.: 328). Viimane tees on relevantne magistritöö kontekstis, kuna 

see annab suunise põhimõtte rakendamiseks kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

uurimiseks, seda analoogsete diskreetsete tasandite vaatlemise vormis. 

Institutsioonide interdistsiplinaarsuse tõttu mõjutavad need lisaks majandusele teisigi 

sotsiaalseid ja psühholoogilisi nähtusi. Kuna alapeatükis uuritakse ettevõtluskeskkonna 

defineerimise võimalusi, tekib soov kasutada laialtlevinud määratlust ning jaotada 

institutsioonid formaalseteks ja mitteformaalseteks. Niisugune määratlus võib olla ekslik, 

kuna juba sõna formaalne saab mõista väga erinevalt (näiteks seaduslik, kirjalik ja 

kodeeritav), mistõttu nõuab seesuguse erisuse rakendamine mõistete täpsustamist (Hodgson 

2006.: 18). Probleeme tekitab veel asjaolu, et nii formaalsed kui mitteformaalsed 

institutsioonid tuginevad teineteisele (Ibid.: 18). Magistritöö kontekstis keskendutakse seega 

pigem formaalsetele institutsioonidele, seaduslikus mõttes, unustamata mitteformaalsete 

institutsioonide mõju ja tähtsust, olgu nendeks moraalireeglid, tavad, hoiakud või midagi 

muud. 

Institutsiooniteooria kasutamine ettevõtluskeskkonna defineerimisel ei too enesega kaasa 

vaid positiivset, teooria suur üldistusvõime on nii selle tugevus kui nõrkus. Ühest küljest 

annab teooria uurijale võimaluse üsna liberaalselt tõlgendada ettevõtluskeskkonna toimimist 

ning sellega seotud aspekte, kuid teisest küljest muudab see ähmaseks piiri 

ettevõtluskeskkonna ja teiste ümbritsevate keskkondade vahel. Ohule viitab institutsiooni 

üldine määratluski, mille Hodgson konstrueerib mõistes institutsioone kui väljakujunenud ja 

sügavalt lõimunud sotsiaalsete reeglite süsteeme, mis struktureerivad ühiskondlikke suhteid 
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(Hodgson 2006: 18). Empiiriliselt muudab definitsiooni problemaatiliseks selle mõjurite 

rohkus, mis raskendab institutsioonide mõõtmist. Ettevõtluskeskkonna piiritlemise 

probleemi silmas pidades tuleb piirata institutsioonide uurimist vaid organisatsioonidele ehk 

ühele institutsioonide liigile, mis võimaldab suruda käsitluse magistritöö raamesse. 

Kuigi eelnev lõik juhib tähelepanu nii institutsiooniteooria positiivsetele kui negatiivsetele 

külgedele, tuleb magistritöö kontekstis mõtelda veel ettevõtluskeskkonna analüüsi 

objektiivsuse ja subjektiivsuse küsimusele. Institutsioonide käsitlemine ettevõtluskeskkonna 

tuumaelemendina ettevõtja enese kõrval muudab definitsiooni kontseptuaalselt tõsikindlaks, 

mis toob seevastu töö empiirilises analüüsis kaasa subjektiivsuse kasvu. Subjektiivsuse kasv 

tuleneb asjaolust, et ehkki teoreetilised elemendid on omavahel kooskõlas, ei ole neid 

võimalik objektiivselt mõõta. Kui võtta objektiivsuse kriteeriumiks empiiriline analüüs ja 

lähtuda teoreetilise taustsüsteemi loomisel eelkõige empiirilise analüüsi piirangutest, võib 

see aga kaasa tuua empiiriliselt tõsikindlate järelduste vähenenud teoreetilise kaalu. 

Magistritöö ettevõtluskeskkonna definitsiooni ja teiste uuritavate mõistete määratlemise 

protsessi eesmärk on jõuda tasakaalupunkti objektiivsuse ja subjektiivsuse vahel. 

Eelnevatele käsitlustele tuginedes defineeritakse ettevõtluskeskkond kui institutsioonide 

kogumik, mis on seotud ettevõtjatega läbi riski ülekandmise võimaluse. Magistritöö edasise 

uurimiskäigu mõttes pole kõige olulisem riski mõiste põhjuslik-tagajärgsete seoste 

kvantitatiivse indikaatorina, pigem on oluline just institutsiooni termin määratluse keskse 

mõistena. Hodgsoni loodud raamistik institutsiooniteooria mõistmiseks loob eeldused 

ettevõtluskeskkonna kaudseks mõõtmiseks, seda koos ettevõtlusaktiivsuse 

kontseptsiooniga. Oluline on asjaolu, et tänu institutsiooni mõiste kasutamisele on võimalik 

ettevõtluskeskkondade uurimisel vaadelda veel organisatsioone ühe institutsioonide 

alaliigina, mis vaid ettevõtlusele keskendudes võib kõrvale jääda. Esimese uurimisülesande 

kontekstis moodustab sõnastatud ettevõtluskeskkonna definitsioon olulise osa 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime määratlusest. 

 

 

1.4. Konkurentsivõime määratlemine regionaalmajanduslikus kontekstis 

 

Konkurentsivõime kontseptsioonina ning nii selle defineerimine kui hindamine on pakkunud 

uurijatele mõtteainet alates 20. sajandi teisest poolest. Ehkki tegemist on suhteliselt hiljuti 
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esile kerkinud uurimisvaldkonnaga, on see tekitanud erinevates majandusteaduse 

ringkondades vähemalt samavõrd elava diskussiooni kui ettevõtlus ise. Konkurentsivõime 

mõiste avamisele on lähenetud erinevatelt seisukohtadelt ja erinevaid konkureerimise 

tasemeid (näiteks ettevõtteid, regioone või riike) käsitledes, kahtluse alla on seatud isegi 

kogu konkurentsivõime kontseptsiooni ja seega selle uurimise mõttekus. Teemat ümbritsev 

poleemika viitab vääramatult konkurentsivõime jätkuvale olulisusele ja aktuaalsusele nii 

ettevõtete kui regionaalmajanduslikus või rahvusvahelises kontekstis. Kõik see muudab 

konkurentsivõime uurimise ja ettevõtluskeskkonna temaatikaga sidumise ühe 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamise tuumelemendina möödapääsmatuks. 

Konkurentsivõime olulisusest annavad juba põgusal uurimisel aimu erinevad 

kõrgeprofiililised teemakohased uuringud, millest ehk kõige tõsikindlam on Maailma 

Majandusfoorumi (World Economic Forum, WEF) iga-aastane raport „The Global 

Competitiveness Report“. Koostatavad pingeread saavad riikide võimekuse hindamise 

aluseks nii meedias kui rahvusvahelises kogukonnas. Vaadeldavad indikaatorid on mõjuvad 

iga konkurentsivõimet uuriva empiirilise uurimistöö kontekstis, kuna raportis kasutatavate 

näitajate hulk on märkimisväärne. Raporti metoodika kirjeldus loob ülevaate 

konkurentsivõime indikaatorite rakendamise kontekstist, mis lihtsustab piirkondlike 

eripäradega arvestamist indikaatorite valimise protsessis. Enne konkurentsivõime sisulise 

olemuse analüüsimist on tarvilik kaalutleda veel seda, miks on mõistlik kasutada just 

konkurentsivõimet ettevõtluskeskkonnale ja seeläbi ettevõtlusele hinnangu andmiseks. 

Konkurentsivõime kontseptsioon sobib ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

hindamisprotsessi, kuna konkurentsivõime mõiste kasutamine loob eeldused empiiriliseks 

võrdlusanalüüsiks. Konkurentsivõime hindamise üks põhiidee on erinevate vaadeldavate 

üksuste omavaheline võrdlemine, mille käigus pööratakse tähelepanu nii valimile üldiselt 

kui selle üksikosadele. Konkurentsivõime analüüsi mõistetakse magistritöö kontekstis seega 

kui mõtteviisi, mille abil seotakse ettevõtlust iseloomustavad näitajad nende olemuslike 

põhjustega. Kontseptuaalselt on tööülesanne lihtsam kui praktikas, mistõttu on erinevate 

konkurentsivõime definitsioonide läbitöötamine lähenemise tõsikindluse seisukohast 

kriitilise tähtsusega. Selle tarbeks tutvustataksegi eelnevalt mainitud WEF-i raportis 

kasutatavat konkurentsivõime definitsiooni ja teisi nähtuse määratlusi ning hinnatakse nende 

sobivust konkurentsivõime hindamiseks käesoleva kirjutise raames. 
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WEF-i konkurentsivõime raporti aluse moodustab konkurentsivõime definitsioon, mille 

kohaselt on see institutsioonide, poliitikate ja faktorite kombinatsioon, mis määrab 

majanduse tootlikkuse taseme, kinnitades seeläbi riigi saavutatava võimaliku heaolu taseme 

(The Global... 2016: 4). Konkurentsivõime käsitluse peamine eelis on selle laiahaardelisus 

ja seos tootlikkusega, viimane tõdemus on oluline nähtuse mõõdetavuse osas, kuna heaolu 

enese mõõtmine on äärmiselt keeruline. Samuti ilmneb ühisosa alapeatükis 1.3 tutvustatava 

ettevõtluskeskkonna definitsiooniga, mille keskseks osaks on ettevõtjatega seotud 

institutsioonid. Kuigi WEF-i riikide konkurentsivõime raport annab konkurentsivõime 

mõõtmisest laiahaardelise ülevaate, muudab just see lähenemise kasutamise käesolevas töös 

võimatuks. Suure uuritavate mõjurite hulga tõttu pole WEF-i lähenemine magistritöös 

üksüheselt rakendatav, küll aga pakub see võimaluse valida elemente, mida rakendada 

kohalike omavalitsuste konkurentsivõime hindamisel. 

Sarnaselt WEF-i riikide konkurentsivõime analüüsi meetodiga pööravad uuemad ettevõtete 

konkurentsivõime definitsioonid enam tähelepanu faktoritele, mis jäävad väljapoole 

ettevõtete tasandit. Ettevõtte konkurentsivõime saab defineerida institutsioonide, poliitikate 

ja faktorite kogumina, mis avatud majanduse kontekstis määrab turgudel osalemise, kasumi 

teenimise ning pakkumise ja nõudluse vastavusse viimise võime (Díaz-Chao et al. 2016: 

1773). Ehkki tootlikkus on konkurentsivõime kujunemisel olulise tähtsusega, on seda veel 

teisedki faktorid (Ibid.: 1773). Käsitluste kohaselt kasutatakse ettevõtete konkurentsivõime 

hindamisel lisaks tootlikkuse hindamisele sarnaselt rahvusvaheliste konkurentsivõime 

hindamise raportites kasutatavate metoodikatega veel teisigi indikaatoreid. Märkimist väärib 

veel asjaolu, et ettevõtete konkurentsivõimet iseloomustava konkurentsivõime definitsiooni 

ühe olulise osana märgitakse taaskord ära institutsioonid. 

Michael Eugene Porter (1990: 76) on oma varasemas riikliku konkurentsivõime teemalises 

artiklis samuti loonud otsese seose tootlikkusega, pidades seda kõige mõistlikumaks 

lahenduseks konkurentsivõime uurimiseks riigi tasandil. Tõdemuse aluseks on asjaolu, et 

riigi peamiseks eesmärgiks on oma kodanike elujärje pidev tõstmine, mille jaoks on vaja 

suurendada tootlikkust (Ibid.: 76). Sarnaselt WEF-i lähenemisega tagab tootlikkuse 

uurimine konkurentsivõime hindamisel mõõdetavuse ning kirjeldab piisavalt suurt osa 

konkurentsivõime mõjuritest. Kahe käsitluse ühisosa kinnitab, et tootlikkuse uurimisel on 

konkurentsivõime hindamisel suur, kuid mitte tingimata määrav tähtsus. Porteri lähenemine 

samastab riigi konkurentsivõime selle ettevõtete koondunud konkurentsivõimega, mis mõne 



 

25 

hilisema käsitluse valguses tundub liiga suure lihtsustusena, võttes näiteks ettevõtte 

konkurentsivõime definitsiooni, mis hõlmab institutsioonide, poliitikate ja muude faktorite 

mõju (Díaz-Chao et al. 2016: 1773). 

OECD kasutatav rahvusvahelise konkurentsivõime definitsioon sisaldab samuti tootlikkuse 

elementi, kuid eelnevate määratlustega võrreldes spetsiifilisemal kujul. Statistiliste terminite 

mõttes defineeritakse konkurentsivõime kui näitaja, mis iseloomustab riigi eelist või 

puudujääki müües oma tooteid rahvusvahelisel turul (OECD Glossary... 2017). Mainitud 

määratlust laiendatakse organisatsiooni töödokumendis, milles toodud laiema lähenemise 

kohaselt seisneb konkurentsivõime hindamise protsess makroökonoomilise olukorra ja 

elustandardite võrdlemises, mille käigus keskendutakse tootlikkuse tendentsidele (Durand et 

al. 1998: 4). Uurijad viitavad seejuures samuti tõsiasjale, et konkurentsivõime mõiste 

iseenesest on olemuslikult mõneti ebamäärane (Ibid.: 4). Erinevalt eelnevatest määratlustest 

muudab OECD käsitluse huvipakkuvaks just tendentside, mitte niivõrd tootlikkuse enese 

rolli rõhutamine ja täiendavate kvalitatiivsete faktorite definitsiooni integreerimine. 

WWWforEurope projekti raames analüüsitakse samuti projekti eesmärkide saavutamiseks 

sobilikke konkurentsivõime hindamismeetodeid. Eesmärk on Euroopale kasvuvõimaluse 

leidmine, mis peab olema dünaamiline, sotsiaalselt kaasav ja keskkonnasõbralik (Aiginer, 

Firgo 2015: 31). Sellele tuginedes defineeritakse konkurentsivõime regiooni või riigi 

võimena saavutada sisemajanduse koguproduktist kaugeleulatuvamaid eesmärke, mis sõltub 

kulutustest, majandusstruktuuridest ja võimekustest (Ibid.: 31). Ehkki niisugune käsitlus 

hõlmab tootlikkuse komponenti, on suurem rõhk mainitud sisemajanduse koguproduktist 

kaugeleulatuvamate eesmärkide saavutamisel, mis seab definitsiooni kvalitatiivsete 

elementide kaasatuse osas eelnevatest kõrgemale tasemele. Kvalitatiivsete nähtuste suur 

tähtsus definitsioonis muudab seevastu keeruliseks selle kasutamise konkurentsivõime 

mõõtmiseks, kuigi määratlus viitab asjaolule, et konkurentsivõime definitsioon sõltub suurel 

määral uurija(te) eesmärkidest. 

Kohalike omavalitsuste konkurentsivõime defineerimise ja hindamise võimaluste otsimisel 

ei pea ilmtingimata keskenduma välismaistele käsitlustele. Eesti firma Geomedia on loonud 

kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi andmekogu, mille raames defineeritakse kohalike 

omavalitsuste võimekuse element kui mõõt, mis illustreerib subjekti potentsiaali või võimete 

summat midagi ära teha (Noorkõiv, Ristmäe 2014: 6). Sellises kontekstis sarnaneb 

võimekuse termini mõtteline sisu konkurentsivõime üldise mõttega, mõlema fraasi keskmes 
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on eesmärk midagi saavutada. Ühisosa on võimekuse indeksi kirjeldamisel kasutataval 

käsitlusel ka eelneva WWWforEurope konkurentsivõime käsitlusega, mille keskmes on 

idee, et konkurentsivõime seisneb võimekuses saavutada eesmärke, mis pole seotud vaid 

sisemajanduse koguproduktiga (Aiginer, Firgo 2015: 31). Kuna töö teema kätkeb eneses just 

kohalike omavalitsuste konkurentsivõime hindamist, on edasise analüüsi seisukohalt oluline 

võimekuse element ühe võimaliku ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime mõõdupuuna. 

Hoolimata konkurentsivõime olulisuse ja nähtuse mõtte analüüsist ei ole eelnev mõttekäik 

ainuvõimalik. Paul Robin Krugman (1996: 24) on näiteks oma teemakohases artiklis riikliku 

konkurentsivõime kohta väitnud, et konkurentsi kätkev debatt on vananenud rahvusvahelise 

kaubanduse põhimõtete uue retoorikaga rikastamine, mistõttu on vastavasisuline arutelu 

sisuliselt mõttetu. Ökonomisti hinnangul muudab suhtelise eelise teooria konkurentsivõime 

teemalise arutelu sisutühjaks (Ibid.: 18). Konkurentsivõime nähtus sisaldab sellegi poolest 

piisavalt kvalitatiivseid aspekte, mis ei õigusta selle kõrvaleheitmist suhtelise eelise teooriale 

tuginedes, kuna konkurentsivõime hõlmab eneses metoodiliselt enamat. Lisaks lükkab 

Krugmani argumendi ümber magistritöö kontekst ja asjaolu, et töös keskendutakse 

rahvusvahelise tasandi asemel kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondadele, mille 

toimimispõhimõtted on mõneti nüansirikkamad. 

Konkurentsivõime mõtestamisel asub Krugmaniga võrreldes vastupidisele positsioonile 

Roberto Camagni, kes vaidlustab Krugmani teesi alustala. Kui Krugmani hinnangul tugineb 

rahvusvaheline kaubandus suhtelise eelise printsiibile, mistõttu on konkurentsivõimest 

kohatu rääkida, jääb Camagni erinevale seisukohale (Ibid.: 18). Camagni teeside kohaselt 

konkureerivad piirkonnad rahvusvahelisel turul absoluutse eelise põhimõttel, mistõttu ei 

taga regiooni suhtelisest võimekusest hoolimata ükski efektiivne ja automaatne mehhanism 

piirkonnale rahvusvahelise tööjõu jagunemise protsessis osa (Camagni 2002: 2407). 

Praktikas tähendab see seda, et vähemarenenud piirkondadel on üha suurem oht jääda 

arenguprotsessis ja konkurentsivõimes arenenud piirkondadest üha kaugemale maha (Ibid.: 

2407). Kuigi Camagni käsitlus viitab mitmetele olulistele teoreetilistele ja empiirilistele 

aspektidele, ilmneb tema ja Krugmani vastanduvatest seisukohtadest oluline üldisem seik: 

konkurentsivõime tõlgendamise ja olulisuse osas on diametraalselt erinevaid hinnanguid. 

Arutelu tulemusena muutub konkurentsivõimega seotud teoreetiline tagaplaan mõneti 

ühesemalt mõistetavaks. Üldistatavuse mõttes on sobivaim WEF-i kasutatav määratlus, 

milles defineeritakse konkurentsivõime institutsioonide, poliitikate ja faktorite 
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kombinatsioonina, mis määrab majanduse tootlikkuse taseme, kinnistades seeläbi riigi 

võimaliku saavutatava heaolu taseme (The Global... 2016: 4). Ehkki raporti koostamisel 

rakendatavad põhimõtted on laiahaardelised, annab definitsioon võimaluse leida tööks 

pidepunkte. Olulised on tootlikkuse ja heaolu mõisted, mis võimaldavad luua sideme 

empiiriliste näitajatega. WEF-i konkurentsivõime raport pakub uurijale võimaluse siduda 

raportis kasutatavad indikaatorid saadaolevate statistiliste andmetega, arvestades magistritöö 

eesmärgi ja vaadeldava piirkonna kontekstiga ning unustamata kohalike omavalitsuste 

võimekuse indeksist pärineva võimekuse mõiste tähtsust kohalike omavalitsuste hindamisel. 

Erinevalt ettevõtlusest on konkurentsivõime mõiste suhteliselt hiljuti (teadus)keelde 

jõudnud, mistõttu seatakse tihti veel kahtluse alla nähtuse uurimise vajalikkuski. See viitab 

asjaolule, et nähtuse defineerimise osas ei valitse üksmeel, sarnaselt jätkuva ettevõtluse 

defineerimise protsessiga. Konkurentsivõime määratlemise muudab ebamäärasemaks veel 

regionaalne kontekst, konkurentsivõime hindamine kohalikes omavalitsustes on keerulisem 

ettevõtete konkurentsivõime hindamisest, mille puhul on kesksel kohal mitmesugused 

tootlikkusnäitajad. Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

hindamise muudab nüansirikkamaks seotud kvalitatiivsete mõjurite rohkus, mistõttu on nii 

metoodika kui rakendatavate näitajate olemus mitmekülgsem. Määravaks faktoriks pole 

siinkohal ilmtingimata uurija ja valdkonna autoriteetide teoreetilise taustsüsteemi ulatus ja 

kvaliteet, tihti on kriitilisem andmete kättesaadavus. 

 

 

1.5. Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime määratlemine ja selle 

hindamise meetodid kohalikes omavalitsustes 

 

Konkurentsivõime on kohalike omavalitsuste kontekstis olemuslikult vastuoluline teema, 

seda nii üldises mõttes kui ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime defineerimisel. Lisaks 

ratsionaalsetele kaalutlustele muudab kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime uurimise sensitiivseks eetiline konflikt: konkurentsivõime olemus seisneb 

seigas, et eksisteerivad võitjad ja kaotajad. Sellele viitab konkurentsivõime hindamisel tihti 

kasutatav võrdlusuuringu tüüp, mis reastab uuritavad üksused valitud kvantitatiivse näitaja 

alusel. Kuna kohalike omavalitsuste näol on tegemist institutsioonidega, mis puudutavad ja 

mõjutavad elanikke otseselt, on ettevõttemajandusest tulenevate põhimõtete rakendamine 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamisel ja määratlemisel raskendatud. Sellest 
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hoolimata on ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime määratlemine ja seejärel nähtuse 

hindamine oluline, kuna see aitab hinnata omavalitsust tervikuna. 

Lugeja võib siinkohal taaskord viidata teesile, mille kohaselt on konkurentsivõimet hõlmav 

debatt suhtelise eelise teooria tõttu põhimõtteliselt sisutu (Krugman 1996: 18). Suhtelise 

eelise teooria kohaselt liigub tootmine sinna, kus kapitali tootlikkus on erinevate mõjurite 

tõttu suurem või mahajäämus väiksem, mistõttu suureneb üldine heaolu (Smith 2007: 263). 

Praktikas pole olukord niivõrd mustvalge: tööjõud ühe tootmistegurina kaldub sarnaselt 

teiste tootmisteguritega eelistama piirkondi, millel on mingis valdkonnas absoluutne eelis 

(Camagni 2002: 2407). Kuigi magistritöös ei keskenduta suurel määral küsimusele, kas 

kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade vahelisi suhteid dikteerib absoluutse või 

suhtelise eelise printsiip, ei saa sellist eristust siiski unustada, kuna see on üks võimalikke 

piirkondlike ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erisuste põhjuseid. Sellel põhjusel ei 

saa ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime üldist olulisust eirata. 

Magistritöö tähenduses on ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime defineerimine oluline 

ühe regionaalpoliitika alustõe tõttu: ehkki üldine kasu on tähtis, on samavõrd oluline elu- ja 

ettevõtluskeskkonna kvaliteet regioonides. Ehkki töö uurimisprobleem ja eesmärk ei toeta 

täiemõõdulist kvalitatiivset uurimistööd, tuleb kvantitatiivse analüüsi kõrval silmas pidada 

mainitud mõtet. Regionaalse konkurentsivõime mõtestamisel tuleb arvestada asjaoluga, et 

tegemist ei ole null-summa mänguga, millest hoolimata ei saa küsimust eirata suurema 

kogukasu nimel suhtelise eelise teooriale tuginedes. Tähtis on mõte, et kvantitatiivse kõrval 

ei tohi täielikult kõrvale heita kvalitatiivset ja tähelepanuta jätta vaadeldava üksuse üksikosi. 

Mõtet kätkeb endas samuti magistritöö pealkiri, milles kasutatakse ettevõtluskeskkonna 

mitmuse vormi ettevõtluskeskkonnad, mis osutab seigale, et piirkonna vaatlemisel ei tohi 

kõrvale heita sellesse kuuluvaid eraldiseisvaid haldusüksuseid. 

Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamiseks sobivate meetodite valimisel tuleb 

lisaks konkurentsivõime analüüsi eripäradega regionaalsel tasandil arvestada veel ettevõtlust 

mõjutavate faktoritega. Ehkki ettevõtjaid ja ettevõtlust mõjutavate tegurite hulk on tohutu, 

on suurima mõjuga kolm peamist faktorit: võimalused, oskuslikud inimesed ja ressursid 

(Ahmad, Hoffman 2008: 18). Nimetatud kolme faktori avaldumisele on otsustava mõjuga 

ümbritsev seaduslik raamistik ja kultuur (Ibid.: 18). Tõdemusega arvestamine on teoreetilise 

analüüsi kõrval oluline veel empiirilise analüüsi mõttes, kuna faktorite silmaspidamine aitab 

siduda ettevõtluse ettevõtluskeskkonda iseloomustavate näitajatega, muutes võimalikuks 
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ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime praktilise hindamise. Eelnevalt mainitud 

ettevõtlust mõjutavate faktorite juures saab taaskord luua paralleeli institutsiooniteooriaga, 

kuna seaduslik raamistik ja kultuur tuginevad olulisel määral institutsioonidele. 

Enne ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime ühest defineerimist on tarvilik leida veel 

konkurentsivõime mõjureid, tagamaks määratlusele suuremat tõsikindlust. Riigi tasemel 

mõjutavad konkurentsivõimet ettevõtjad ja valitsus koos, tehes seda vastavalt ettevõtete, 

teenuste ja toodete ning füüsilise keskkonna, institutsionaalse infrastruktuuri ja avaliku 

sektori vahendusel (Eamets et al. 2008: 9). Sisuliselt rakendub põhimõtte samuti kohalike 

omavalitsuste tasandil, ettevõtjate roll on muutumatu, ehkki kohalikel omavalitsustel on 

vähem hoobi konkurentsivõime mõjutamiseks kui riigil. Niisugune tõdemus kitsendab 

näitajate ringi, mida kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

rakendamiseks kasutada, arvestades taaskord esile kerkinud institutsioonide mõistega. 

Silmas tuleb pidada veel majanduse arengufaasi, mis mõjutab erinevate institutsioonide 

toimet ettevõtlusele (Acs et al. 2008: 232). 

Majanduse arengufaasi arvestav ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamine võib 

kasutatava andmestiku ja klassifikatsiooni tõttu takerduda majanduse arengustaadiumi 

määratlemise täpsusesse. Sellele viitab WEF-i ülemaailmses konkurentsivõime raportis 

Eesti asetamine innovatsioonipõhiste majanduste hulka, ehki regionaalse killustatuse tõttu 

ei pruugi niisugune väide täielikult paika pidada (The Global... 2016: 38). Eestit uurivat 

statistikat mõjutavad tugevalt kaks linnalist piirkonda, Tallinn ja Tartu, millest esimese 

elanikkond moodustab 2016. aasta esimese jaanuari seisuga kõigist riigi elanikest 32,18% 

(RV0291). Lõuna-Eesti kontekstis ei saa eirata Tartu mõju statistikale, kuna linna rahvaarv 

moodustab piirkonna elanikkonnast mainitud aasta seisuga 29,57% (Ibid.). Uurides 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet kohalikes omavalitsustes, tuleb niisuguse mõjuga 

arvestada ja hinnata tegureid, mis on kriitilised faktoripõhistele ja efektiivsuspõhistele 

majandustele. 

Arutluskäigu järel saab väita, et ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamine sarnaneb 

pigem riigi konkurentsivõime hindamisele, mille iseloomulikeks näideteks on WEF-i ja 

OECD konkurentsivõime määratlused. Ettevõtete konkurentsivõime analüüsist eristab 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime analüüsi rõhuasetus: kui ettevõtete puhul on kriitilise 

tähtsusega tootlikkus, mida peavad oluliseks näiteks nii OECD, Porter kui WEF, ei ole see 

riigi ega kohaliku omavalitsuse seisukohast ülima tähtsusega. Ehkki tootlikkus on oluline nii 
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regionaalmajanduslikus kui poliitilises mõttes, ei piisa sellest inimesi hõlmava institutsiooni 

konkurentsivõime hindamiseks. Venemaa näitel leitakse, et 2000. aastate alguses on riigi 

ettevõtluse nõrkuse põhjuseks puudulikud (valitsemisega seotud) institutsioonid (Aidis et al. 

2008: 670). Hoolimata ühele riigile keskendumisest, viitab uuring kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamise kontekstis tarvidusele anda 

vaadeldavatele institutsioonidele kvantitatiivne mõõde. 

Ettevõtluskeskkonna defineerimise raames tutvustatava institutsiooniteooria kontekstis 

tuleb alustada ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamise protsessi erinevate 

ettevõtluskeskkondade ühisosade leidmisest. Pidepunkti pakub eelnevalt viidatud Venemaa 

kui Eestiga sarnase postsovetliku riigi näide, mis juhib tähelepanu (kohaliku) valitsuse rollile 

ettevõtluse kujunemisele (Ibid.: 670). See kinnitab kohalike omavalitsuste tähtsust 

ettevõtluskeskkonda mõjutava institutsioonina, lisaks ettevõtjatele, kes omavad igasuguses 

majandustegevuses alati mingisugust märkimisväärset osa (Baumol 1990: 894). Sobivateks 

vaadeldavateks institutsioonideks on seega ettevõtjad ja kohalik omavalitsus (kohalikku elu 

reguleeriva organisatsioonina). Empiirilise ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

hindamise juures lisab kahele nimetatud institutsioonile kaalu veel seik, et nende kohta on 

võimalik suhteliselt lihtsalt leida usaldusväärseid statistilisi andmeid. 

Ühe peamise ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet mõjutava institutsioonina käsitletakse 

kohalikku omavalitsust nii haldusüksuse kui valitsusorganina. Omavalitsus on institutsioon, 

mis oma poliitikate ja vahenditega mõjutab märkimisväärselt ettevõtluskeskkonda ja seeläbi 

ettevõtlust. Seda kinnitab viidatud Venemaad uuriv teadustöö, mis juhib tähelepanu 

administratiivorganite tähtsusele ettevõtluse arengus (Aidis et al. 2008: 670). Lisaks 

arvandmete olemasolule muudab kohalikud omavalitsused sobivaks asjaolu, et kohalik 

omavalitsus organisatsioonina on olemas igas haldusterritoriaalses omavalitsuses, mis 

võimaldab neid võrrelda. Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamise seisukohast on 

tarvilik analüüsis käsitleda nii omavalitsuse hoiakuid kui võimekust, millele viitab näiteks 

kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeksi kuuele komponendile (rahvastik ja maa, 

kohalik majandus, elanikkonna heaolu, kohaliku omavalitsuse organisatsioon, omavalitsuse 

finantsolukord ja omavalitsuse teenused) tuginev käsitlus (Noorkõiv, Ristmäe 2014: 6). 

Võib küsida, kas eelnevas teesis mainitud hoiak(ud) ja võimekus(ed) on ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime uurimise raamistikku lisatud objektiivsetel kaalutlustel või paremate 

indikaatorite puudumise tõttu.  Ehkki kumbagi varianti ei saa täielikult välistada, ei ole 
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tähelepanu pööramine hoiakutele ja võimekusele põhjendamatu. Nende kasutamine kohalike 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime analüüsi indikaatoritena, tugineb taaskord 

institutsiooniteooria põhimõtetele. Ehkki teooria toob enesega kaasa mõnetise määramatuse 

kasvu hindamisprotsessis, on oluline teooriale tuginev püüd muuta seonduvat mõõdetavaks, 

millele viitab määratlus, mille kohaselt on institutsioonid sotsiaalsete reeglite süsteemid, mis 

struktureerivad ühiskondlikke suhteid (Hodgson 2008: 18). Analüüsi kontekstis täidab 

kohalik omavalitsus kohaliku taseme valitsusorganisatsioonina sümboolset rolli, esindades 

institutsiooni, mis suudab mõjutada piirkonna ettevõtluskeskkonda (sotsiaalsete) reeglite ja 

muude vahendite abil. 

Mõttekäik koos eelnevate järeldustega loob tugeva aluse esimesele uurimisülesandele 

vastuse formuleerimiseks. Küsimusele vastamisel ja seega ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime määratlemisel lähtutakse WEF-i konkurentsivõime raportis kasutatavast 

määratlusest, mis seotakse Geomedia kasutatava kohaliku omavalitsuse võimekuse mõiste 

ning magistritöös kasutatava ettevõtluskeskkonna definitsiooniga. Ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime määratletakse magistritöö kontekstis kui ettevõtluskeskkonna 

moodustavate institutsioonide võimekus soosida, toetada ja edendada ettevõtjate tegevust. 

Definitsioon seob ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtluskeskkonna ja konkurentsivõime ühte 

raamistikku, kusjuures ettevõtlusaktiivsus iseloomustab piirkondlikku ettevõtlust üldiselt. 

Institutsioonide võimekusele tuginev ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime definitsioon 

võimaldab töö empiirilises osas konstrueerida võrdlevaks analüüsiks ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad.  
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2. LÕUNA-EESTI KOHALIKE OMAVALITSUSTE 

ETTEVÕTLUSKESKKONDADE KONKURENTSIVÕIME 

AASTATEL 2007–2014 

 

2.1. Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

uurimise meetod ja vaadeldavad kohalikud omavalitsused 

 

Ehkki võimalike konkurentsivõime hindamise meetodite valik on lai, teostatakse Lõuna-

Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamiseks 

magistritöö empiirilises osas võrdlusuuring. Magistritöö tüübi dikteerib konkurentsivõime 

analüüsi olemuslik eripära, mis seisneb konkureerivate üksuste omavahelises võrdlemises. 

Lisaks arvnäitajate leidmisele, arvutamisele ja võrdlemisele uuritakse regressioonanalüüsi 

abil näitajate vahelisi seoseid, kinnitamaks nende sobivust ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime indikaatoriteks. Arvnäitajate leidmisel toetutakse esimeses peatükis 

konstrueeritud ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime definitsioonile ja konkurentsivõime 

hindamise teoreetilisele tagapõhjale, mida täiendatakse empiiriliste uuringute tulemustega. 

Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime analüüsimisel on aga 

peale uuringu tüübi veel teisigi olulisi parameetreid. 

Töös kasutatakse Statistikaameti andmebaasist pärinevaid teiseseid andmeid, mis tähendab 

seda, et uurimise käigus ei koguta täiendavaid kvantitatiivseid ega kvalitatiivseid andmeid 

ning andmete usaldusväärsus on kõrge. Lõuna-Eesti piirkonna kohalike omavalitsustega 

seotud andmeid kasutatakse kaheksa aasta pikkuse perioodi kohta, milleks on aastate 

vahemik 2007 kuni 2014. Mainitud perioodi valimise ajendiks on andmete kättesaadavus 

ning tõsiasi, et sellise pikkusega periood võimaldab andmete põhjal teha piisavalt sisulisi 

järeldusi. Samuti ei hõlma aastate 2007–2014 andmed ühiskonnas toimunud suuremate 

muutuste perioodi, näiteks Eesti Euroopa Liiduga liitumist 2004. aastal või käimasolevat 

mastaapset valdade ühinemise perioodi. Ehkki statistilise andmeanalüüsi mõttes on andmete 

spetsiifilisus hea, ei ole saadaolevate andmete spetsiifilisus kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamise kontekstis kõige parem. 
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Ebapiisavuse seik ilmneb eelkõige sellest, et Statistikaamet ei avalda sisemajanduse 

koguprodukti andmeid kohalike omavalitsuste tasemel, mis muudab võimatuks 

tootlikkusnäitajate kasutamise ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime analüüsis. Piirangu 

mõjuga arvestades valitakse andmebaasist siiski kolm andmetabelit, tabelid ER071 

(majanduslikult aktiivsed ettevõtted haldusüksuse järgi), RR33 (kohalike eelarvete kulud 

piirkonna või haldusüksuse järgi aastatel 2003–2014) ja RV0291 (rahvaarv, pindala ja 

asustustihedus haldusüksuse või haldusüksuse liigi järgi 1. jaanuari seisuga). Nimetatud 

tabelites olevad näitajad loovad aluse, millele tuginedes konstrueeritakse kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet iseloomustavaid näitajaid. 

Andmete täpsema valimise käigus peetakse seejuures silmas perioodil kehtivat 

halduskorraldust ja seda reguleerivate klassifikaatorite jaotust. 

Magistritöö valimisse kuuluvad kõik Lõuna-Eesti piirkonna maakondades asuvad kohalikud 

omavalitsused, piirkonna haldusjaotuslikul määratlemisel kasutatakse Euroopa Liidu riikide 

ühist piirkondlike üksuste statistilist klassifikaatorit (Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques, NUTS). NUTS klassifikaator dikteerib statistiliste andmete kättesaadavuse, 

kuna teatud andmeid kogutakse vaid klassifikaatoris sätestatud tasemetel, mistõttu pole 

näiteks sisemajanduse koguproduktiga seotud arvandmed saadaval kohalike omavalitsuste 

tasemel. NUTS 3 tasemel jaotub Eesti viieks maakondade grupiks: Põhja-Eesti (EE001), 

Lääne-Eesti (EE004), Kesk-Eesti (EE006), Kirde-Eesti (EE007) ja Lõuna-Eesti (EE008) 

(NUTSi piirkonnad 2015). Seejuures kirjutatakse ette, et Lõuna-Eesti piirkonda kuuluvad 

Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad (Ibid.). Magistritöö empiirilises 

analüüsis kasutatakse Statistikaameti andmeid kõigi nimetatud maakondadesse kuuluvate 

kohalike omavalitsuste kohta. 

Kuna kvantitatiivsesse andmeanalüüsi kaasatakse kõik 2014. aasta seisuga eksisteerivad 

Lõuna-Eesti piirkonna omavalitsused, saab valimi ja üldkogumi vahele tõmmata mõttelise 

võrdusmärgi. Kokku hõlmab töö 86 kohalikku omavalitsust, mida on nelja võrra vähem kui 

kaks aastat varem sama piirkonna ja perioodi 2005–2012 kohta koostatud bakalaureusetöös, 

milles uuritakse 90 kohalikku omavalitsust (Kiisk 2015: 28). Ühinenud omavalitsuste 

vastavad andmed konsolideeritakse, et oleks tagatud andmete võrreldavus kogu perioodi 

2007–2014 ulatuses, millega kaasneb siiski teatav määramatuse kasv analüüsi tulemustes. 

Andmestikku mõjutavaid ühinemisi toimub perioodil kaks, neist esimese tulemusel 

moodustatakse Viljandi linna ümber Viljandi vald endiste Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja 
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Viiratsi valdade asemele (Paistu valla... 2013, § 1 lg 1). Teise ühinemise järel moodustub 

Põlva vald endise Põlva linna ja Põlva valla asemele (Põlva linna... 2013, § 1 lg 1). 

Töö empiirilises osas kasutatakse regressioonanalüüsi ettevõtlusaktiivsuse kui ettevõtlust 

kirjeldava nähtuse ja ettevõtluskeskkonda mõjutavate näitajate vaheliste seoste uurimiseks, 

rakendades tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2016 võimalusi. Meetod on 

majandusteaduses üldlevinud, regressioonanalüüsi kasutatakse mitmesugustes magistritöö 

valdkonnaga seotud teadustöödes. Näiteks kasutatakse meetodit ettevõtlussuundumuse ja 

tajutava finantssoorituse seose uurimiseks, mis uurijate analüüsi järel siiski kinnitust ei leia 

(Kurtulmuş, Warner 2015: 747). Regressioonanalüüsi abil testitakse näiteks veel seost 

mikrokrediidipakkujate ärikeskkonda kirjeldava indeksi ja nende sooritusvõime vahel ning 

leitakse, et indeks kirjeldab mikrokrediidipakkujate sooritusvõime muutumist hästi (Cull et 

al. 2015: 378). Mõlema viidatud uuringu ühisosa moodustab asjakohase sisendi ja väljundi 

valimise olulisus, mis on samavõrd tähtis regressioonanalüüsi läbiviimisel magistritöös. 

Regressioonanalüüsi järel teostatakse võrdlusuuring, mille tulemustele tuginedes antakse 

hinnang kohalike omavalitsuste konkurentsivõimele. Ehkki tegemist on levinud meetodiga 

seoste uurimiseks ning näitajate võrdlemine on konkurentsivõime analüüsi klassikaline 

meetod, keskenduvad mastaapsemad rahvusvahelised uuringud mitmetest näitajatest 

koosnevate indeksite kasutamisele. Näiteks on taaskord WEF-i koostatav maailma riikide 

konkurentsivõime raport, milles kasutatakse riikide võrdlemiseks konkurentsivõime 

indeksit, mis koosneb 12 erinevale indikaatorile tuginevast kolmest alaindeksist (The 

Global... 2016: 4). Indikaatoriteks on institutsioonid, infrastruktuur, makromajanduslik 

keskkond, tervis ja põhiharidus, kõrgharidus ja väljaõpe, kaubaturgude ja tööjõuturu 

efektiivsus, finantsturu areng, tehnoloogiline valmisolek, turu suurus, ärikeskkonna 

keerukus ning innovatsioon, millest mõningaid kasutatakse magistritöös kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamiseks (Ibid.: 4). 

Uurimiskäigu üheks puuduseks on kvalitatiivsete tegurite tagaplaanile jätmine. Kuna 

tegemist on analüüsimeetodiga, mis tugineb Statistikaameti kvantitatiivsetele andmetele, 

annab see ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimest teatud mõttes ühekülgse pildi, kuna see 

ei arvesta erinevate hoiakuid mõjutavate faktoritega. Sellest hoolimata piisab võrdlusuuringu 

ja regressioonanalüüsi meetoditest magistritöö uurimiseesmärgi täitmiseks, Lõuna-Eesti 

kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele hinnangu andmiseks 

aastatel 2007–2014. Töö lugejale annab uurimiskäik seevastu võimaluse hinnata teadustöö 
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ja poliitikate erinevust: kui teadustöö puhul saab abstraheerimise järel uurida kvalitatiivseid 

probleeme kvantitatiivsete meetoditega, ei taga poliitilise tegevuse juures kvalitatiivsete 

probleemide lahendamine kvantitatiivsete vahenditega ilmtingimata edu. Niisugune 

tõdemus viitab aspektidele, millega peavad tulevased teema avamisega tegelevad uurijad 

arvestama. 

Erinevate võimaluste uurimise järel on võimalik vastata teisele uurimisülesandele, mis 

kätkeb eneses kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime uurimiseks 

kasutatava meetodi leidmist ja vaadeldavate kohalike omavalitsuste määratlemist. 

Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamiseks konstrueeritakse näitajad, mille 

seoseid kontrollitakse regressioonanalüüsi abil ja seejärel teostatakse ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime võrdlusuuring. Uuritakse kuue Lõuna-Eesti maakonna koosseisu kuuluva 

86 kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet iseloomustavaid 

arvandmeid aastate 2007–2014 kohta. Niisugune teguviis muudab võimalikuks Lõuna-Eesti 

kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele hinnangu andmise 

perioodil 2007–2014. Hinnangu andmisel tuleb tähelepanu pöörata nii üksikutele kohalikele 

omavalitsustele kui Lõuna-Eesti piirkonnale tervikuna. 

 

 

2.2. Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad 

ja nende seos ettevõtlusaktiivsusega Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste 

näitel 

 

Kuigi konkurentsivõime hindamiseks on terve müriaad võimalusi, tuleb töö kontekstis nende 

valikut oluliselt kitsendada. Ehkki rahvusvahelistes uuringutes kasutatav metoodika pole 

üksüheselt rakendatav kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

analüüsiks, pakuvad mitmesugused ülemaailmsed uuringud siiski ülesande lahendamiseks 

erinevaid võimalusi. Eelnevas alapeatükis valitud regressioonanalüüsi ja võrdleva analüüsi 

meetodeid täiendatakse käesolevas alapeatükis võrreldavate näitajate konstrueerimisega ja 

moodustatud näitajate vaheliste seoste kontrollimisega paarisregressioonide abil. Kui eelnev 

tõdemus tugineb teise uurimisülesande lahendusele, siis uuritavate näitajate valikul on tähtis 

töö esimene uurimisülesanne koos selle vastuse ja uurimise raames koondatud teoreetilise 

baasiga. Seega pööratakse hetkeks pilk tagasi töö eelnevale käsitlusele, et leida õiget teed 

uurimiskäigu jätkamiseks. 
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Alapeatükis 1.5 sõnastatav ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime definitsioon loob 

konkurentsivõime näitajate konstrueerimise protsessis pidepunkti. Ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime definitsioon määratleb nähtuse ettevõtluskeskkonna moodustavate 

institutsioonide võimekusena soosida, toetada ja edendada ettevõtjate tegevust. Käsitlus 

viitab veel vajadusele integreerida ettevõtluskeskkonna analüüsi lisaks otseselt ettevõtjatega 

seotud aspektidele veel teiste ettevõtlust mõjutavate institutsioonide mõju. Kõikide kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade juures on ühine nimetaja haldusüksust hõlmav 

valitsusüksus ehk kohaliku omavalitsuse organisatsioon. Seega pööratakse edasi tähelepanu 

just kohalikule omavalitsusele kui valitsusasutusele ning ühele ettevõtluskeskkonna 

moodustavale institutsioonile ja uuritakse selle mõju kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele Lõuna-Eesti piirkonnas. 

Esimene kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet iseloomustav 

indikaator on ettevõtlusaktiivsus. Tegemist on nähtusega, mis iseloomustab ettevõtlust ja on 

seega ettevõtluskeskkonnaga kvalitatiivses seoses, mistõttu saab ettevõtlusaktiivsuse näitajat 

kasutada ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamiseks. Ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime analüüsi raamistikus vaadeldakse ettevõtlusaktiivsust kvantitatiivse 

indikaatorina, jättes kõrvale seotud kvalitatiivsed aspektid. Arvandmete kättesaadavus 

muudab lihtsaks veel ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja konstrueerimise, mida on 

kasutatud varasemalt edukalt ettevõtluse olukorra hindamiseks Lõuna-Eesti kohalikes 

omavalitsustes (Kiisk 2015: 46). Ettevõtlusaktiivsus seotakse ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime hindamise raamistikku ettevõtlust iseloomustava indikaatorina, kasutatav 

näitaja on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta. 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tuhande elaniku kohta sobib ettevõtluse 

iseloomustamiseks, kuna see kätkeb endas nii ettevõtlusega seotud kvalitatiivseid kui 

kvantitatiivseid aspekte. Majandusliku aktiivsuse olulisus ilmneb seoses ettevõtlusega, 

kuivõrd aktiivsuse elemendi kaasamine loob seisukorrast kvaliteetsema ülevaate, samas kui 

lihtsalt statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete vaatlemine jätab olukorrast passiivsusest 

moonutatud mulje. Lisaks eelnevalt viidatud bakalaureusetööle pooldavad majanduslikku 

aktiivsust kätkeva ettevõtlusaktiivsuse näitaja kasutamist varasemad uurijadki, näiteks on 

nähtud ettevõtlusaktiivsuse hindamise võimalustena kasutada ettevõtete arvu 1 000 inimese 

kohta ning majanduslikult aktiivsete ettevõtete osakaalu (Siimon, Kaseorg 2008: 224). 
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Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tuhande elaniku kohta ühendab mõlemad viimases 

teesis mainitud võimalused, nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse elemendi. 

Magistritöös kasutatakse näitaja majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta 

konstrueerimiseks Statistikaameti teiseseid andmeid, täpsemalt andmetabeleid ER071 

(majanduslikult aktiivsed ettevõtted haldusüksuse järgi) ja RV0291 (rahvaarv, pindala ja 

asustustihedus haldusüksuse või haldusüksuse liigi järgi 1. jaanuari seisuga). Kohaliku 

omavalitsuse ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja leidmiseks jagatakse kõigi 

haldusüksuse majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tabelist ER071 haldusüksuse elanike 

arvuga tabelist RV0291 ja korrutatakse tuhandega. Kogu Lõuna-Eesti piirkonna 

ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja leidmiseks liidetakse kuue Lõuna-Eesti maakonna 

(Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonna) majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arvud ja seejärel jagatakse summa piirkonna maakondade elanike arvu summaga 

ja korrutatakse tuhandega. 

Kui ettevõtlusaktiivsuse eesmärk on iseloomustada ettevõtluse olukorda piirkonnas, siis 

järgneva näitaja annab hinnangu kohaliku omavalitsuse kui ettevõtluskeskkonda mõjutava 

organisatsiooni võimekusele. Mainimist väärib varasemalt loodud adekvaatne indikaator 

omavalitsuse konkurentsivõime hindamiseks, kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks, mis 

koosneb kuuest alaindeksist (Noorkõiv, Ristmäe 2014: 6). Vaadeldakse territoriaalüksusliku 

olemusega seotud komponente, rahvastikku ja maad, kohalikku majandust, elanikkonna 

heaolu, lisaks veel omavalitsemisega seotud komponente nagu kohaliku omavalitsuse 

organisatsioon, selle finantsolukord ja pakutavad teenused (Ibid.: 6). Teesist ilmneb põhjus, 

miks ei sobi indeks üheks ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet iseloomustavaks 

indikaatoriks: selle käsitlus on liiga laiahaardeline. Ehkki kohaliku omavalitsuse keskkonna 

mõju ettevõtluskeskkonnale on oluline, takistab see magistritöö ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime analüüsi raamidesse surumist. 

Lisaks eelmainitule on indeksi kasutamisel veel üks praktiline takistus: indeks on esitatud 

perioodiliselt, mistõttu on selle integreerimine regressioonanalüüsi raskendatud, kuna 

magistritöö andmed on arvutatud aastate kaupa. Ehkki kohalike omavalitsuste võimekuse 

indeksi kasutamine ei sobi lisaks praktilistele kaalutlustele andmeanalüüsi seisukohast töö 

üldisesse konteksti, kasutatakse magistritöös mõneti lihtsakoelisemat näitajat, mis 

tuletatakse indeksi keskmes olevast võimekuse mõistest. Uuritavaks näitajaks on kohalike 

eelarvete kulud eurodes elaniku kohta, mille puhul on võimekuse mõõdupuuks kulutused, 
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mis omakorda viitab sõna lihtsakoeline asjakohasusele. Näitaja eesmärk on hinnata kohaliku 

omavalituse võimekust ettevõtluskeskkonna mõjutamiseks ja seega anda ainet kohaliku 

omavalitsuse ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime kvantitatiivse analüüsi tarbeks. 

Omavalitsuste ettevõtluskeskkonna mõjutamise võimekust iseloomustava näitaja kohalike 

eelarvete kulud eurodes elaniku kohta loomiseks kasutatakse Statistikaameti andmetabeleid 

RR33 (kohalike eelarvete kulud piirkonna või haldusüksuse järgi aastatel 2003–2014) ja 

RV0291 (rahvaarv, pindala ja asustustihedus haldusüksuse või haldusüksuse liigi järgi 

1. jaanuari seisuga). Alternatiivne võimalus on rakendada andmetabelit RR301 (kohalike 

eelarvete põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud piirkonna või 

haldusüksuse järgi), mille kasutamise magistritöös välistab fakt, et esimene tabelis olev aasta 

on 2012. Kohalike eelarve kulud eurodes elaniku kohta leitakse jagades omavalitsuse eelarve 

kulud tabelist RR33 haldusüksuse elanike arvuga tabelist RV0291 ja korrutatakse tuhandega 

(kuna andmetes on kulude mõõtühik tuhat eurot). Lõuna-Eesti piirkonna näitaja leidmine 

toimub analoogselt, kuid taaskord summeeritakse kuue vaadeldava maakonna vastavad 

andmed enne nende jagamist ja tulemus korrutatakse taaskord tuhandega. 

Kolmanda konstrueeritava näitaja eesmärk on iseloomustada kohalike omavalitsuste kui 

administratiivüksuste ettevõtluskeskkonnaga seotud hoiakuid. Uuritakse kohalike eelarvete 

majanduskulude osakaalu kogu eelarve mahust, mis annab ülevaate kohaliku omavalitsuse 

prioriteetidest. Näitaja konstrueerimise põhjus tuleneb asjaolust, et vähemarenenud 

piirkondade ettevõtluskeskkondade hindamisel on oluline arvestada kohaliku piirkonna 

majanduse arengutasemega. Ehkki WEF liigitab oma raportis Eesti innovatsioonipõhiste 

majanduste hulka (The Global... 2016: 38), ei tähenda see regionaalarengu killustatuse tõttu 

seda, et innovatsioonile tugineva majanduse edutegurid toovad edu riigi vähemarenenud 

piirkondades. Seega tuleb tähelepanu pöörata mõjuritele, mis on kriitilised faktoripõhistele 

ja efektiivsuspõhistele majandustele, mille osas toob WEF-i raport faktoripõhiste 

majanduste peamiste mõjurite osas välja institutsioonid, infrastruktuuri, makromajanduslik 

keskkonna ning tervise ja põhihariduse (The Global... 2016: 5). 

Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonnaga seotud hoiakuid iseloomustava näitaja 

majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest konstrueerimiseks kasutatakse 

Statistikaameti andmetabelit RR33 (kohalike eelarvete kulud piirkonna või haldusüksuse 

järgi aastatel 2003–2014). Andmetabeli valiku kriteeriumid on eelmise näitajaga võrreldes 

sarnased, suurimaks põhjuseks on taaskord andmete kättesaadavus ja seega võrreldavus. 
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Majanduskulude osakaalu leidmiseks kohalikest eelarvetest jagatakse andmetabelist RR33 

pärinevad kohalike eelarvete majanduskulud haldusüksuse kohta vastava haldusüksuse 

eelarvete kogukuludega. Lõuna-Eesti piirkonna näitaja leidmiseks summeeritakse enne 

jagamistehet kõigi piirkonna kuue maakonna vastavad andmed. Kuna tegemist on 

osakaaluga, puudub näitajal mõõtühik, selle väljendamine protsentuaalsel kujul ei paku aga 

erilist lisaväärtust. 

Edasi uuritakse iseloomustatud näitajate vahelisi seoseid regressioonanalüüsi meetodi abil. 

Levinud määratluse kohaselt on regressioon erinevate nähtuste vaheline seose vorm, mida 

kirjeldatakse mingisuguse matemaatilise funktsiooniga (Vainu 2006: 17). Meetod sobib 

teoreetiliste konstruktsioonide ja praktiliste näitajate seoste uurimiseks, millega seotakse töö 

teoreetiline ja empiiriline osa. Seoste uurimiseks koostatakse kaks paarisregressiooni, 

millest mõlemas on sõltuv muutuja (resultaatnähtus) majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

1 000 elaniku kohta ja sõltumatu muutuja vastavalt kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku 

kohta või majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest. Sõltumatu muutuja kirjeldab 

ettevõtluse olukorda, toimides otsese ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime indikaatorina 

ning ülejäänud kaks näitajat on potentsiaalsed ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet  

mõjutavad tegurid. 

Ehkki uuritavad näitajad leitakse kõigi 86 Lõuna-Eesti piirkonna kohaliku omavalitsuse 

kohta, ei saa regressioonanalüüsi kontekstis mõista üldkogumit valimina. Analüüsis ei võrdu 

uuritav valim üldkogumiga eelkõige seetõttu, et üldkogumis on kohalik omavalitsus, mille 

uuritavate näitajate ekstreemsed väärtused pärsivad tulemuste statistilist usaldusväärsust. 

Mainitud omavalitsus on Piirissaare vald, mille majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

tuhande elaniku kohta on aastatel 2007, 2008, 2009 ja 2012 null (Lisa 3). Tulemuste 

usaldusväärsuse suurendamiseks eemaldatakse seega üldkogumist Piirissaare vald, mistõttu 

muutub üldkogum 85 Lõuna-Eesti kohalikust omavalitsusest koosnevaks valimiks ning 

regressioonanalüüsi tulemusi saab üldkogumile laiendada suhteliselt tõsikindla hinnangu 

vormis. Enne iga paarisregressiooni teostamist on tarvis püstitada hüpotees, mida 

regressiooni tulemuste alusel kinnitatakse või ümber lükatakse (Vainu 2006: 18). 

Esimene paarisregressioon teostatakse majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 

elaniku kohta ja kohalike eelarvete kulude eurodes elaniku kohta vahel, sõltuv muutuja on 

nendest esimene ja sõltumatu muutuja teine näitaja. Regressioon tugineb valimisse kuuluva 

85 Lõuna-Eesti kohaliku omavalitsuse andmetele aastatel 2007–2014, seega on vaatluste 
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koguarv 680 (Lisa 4). Usaldatavuse kontrolliks kasutatakse tõenäosust 95% ja sellest 

tuletatud olulisuse tõenäosust 0,05 ning püstitatakse kaks hüpoteesi: 

• H0 (nullhüpotees): regressioonikordaja võrdub nulliga ehk olulisuse tõenäosus on üle 

0,05, seega pole regressioonikordaja ja regressioon tervikuna statistiliselt oluline (seos 

näitajate vahel puudub); 

• H1 (alternatiivhüpotees): regressioonikordaja ei võrdu nulliga ehk olulisuse tõenäosus on 

alla 0,05, seega on regressioonikordaja ja regressioon tervikuna statistiliselt oluline (seos 

näitajate vahel on olemas). 

Regressioonanalüüsi tulemused näitavad, et olulisuse tõenäosus (Exceli nomenklatuuris P-

value) majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu tuhande elaniku kohta ja kohalike eelarvete 

kulude eurodes elaniku kohta vahel on 0,02, mis on väiksem kui nõutav 0,05 (Lisa 4). Sellest 

tulenevalt võetakse vastu alternatiivhüpotees H1 ja tunnistatakse, et seos näitajate vahel on 

statistiliselt oluline. Kohalike omavalitsuste eelarve kuludel elaniku kohta on seega mõju 

ettevõtlusaktiivsusele, mistõttu saab näitajat kasutada ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime hindamiseks. Regressioonivõrrand tervikuna on usaldatav tõenäosusega 

98,15% (sajast protsendist lahutatakse Significance F väärtus) (Lisa 4). Majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 elaniku kohta ja kohalike eelarvete kulude eurodes elaniku 

kohta seos pole ülemäära tugev, kuna korrelatsioonikordaja (Multiple R) väärtus on vaid 

0,09, mis viitab väikesele seose tihendusele kahe näitaja vahel (Lisa 4). 

Teine paarisregressioon teostatakse majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 elaniku 

kohta ja majanduskulude osakaalu kohalikest eelarvetest vahel, sõltuv muutuja on nendest 

esimene ja sõltumatu muutuja teine näitaja. Regressioon tugineb valimisse kuuluva 85 

Lõuna-Eesti kohaliku omavalitsuse andmetele aastate 2007–2014 kohta, seega on vaatluste 

koguarv 680 (Lisa 5). Usaldatavuse kontrolliks kasutatakse tõenäosust 95% ja sellest 

tuletatud olulisuse tõenäosust 0,05 ning püstitatakse kaks hüpoteesi: 

• H0 (nullhüpotees): regressioonikordaja võrdub nulliga ehk olulisuse tõenäosus on üle 

0,05, seega pole regressioonikordaja ja regressioon tervikuna statistiliselt oluline (seos 

näitajate vahel puudub); 

• H1 (alternatiivhüpotees): regressioonikordaja ei võrdu nulliga ehk olulisuse tõenäosus on 

alla 0,05, seega on regressioonikordaja ja regressioon tervikuna statistiliselt oluline (seos 

näitajate vahel on olemas). 
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Erinevalt esimesest paarisregressioonist ei ole teise regressiooni lõpptulemus võrreldes 

eelnevaga sama. Olulisuse tõenäosus majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu tuhande 

inimese kohta ja majanduskulude osakaalu kohalikest eelarvetest vahel on 0,11, mis on 

suurem kui nõutav 0,05 (Lisa 5). Seega lükatakse alternatiivhüpotees H1 ümber ning 

võetakse vastu nullhüpotees H0, mille kohaselt puudub kahe uuritava näitaja vahel 

statistiliselt oluline seos, seda 95% tõenäosuse juures. Kuna regressioonikordaja ise pole 

statistiliselt usaldatav, pole seda regressioon tervikuna, regressioonivõrrand on usaldatav 

vaid 88,58% tõenäosusega, mis jääb alla kasutatava 95% määra (Lisa 5). Ehkki statistiliselt 

ei ole seos ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja ja majanduskulude osakaalu kohalikest 

eelarvetes vahel oluline, uuritakse põgusalt näitaja dünaamikat siiski järgnevas peatükis 

täiendava kvalitatiivse informatsiooni saamiseks. 

Teise paarisregressiooni teostamise järel on piisavalt informatsiooni kolmandale 

uurimisülesandele vastamiseks. Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime iseloomustamiseks konstrueeritakse kolm näitajat perioodi 2007–2014 

kohta: majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta, kohalike eelarvete kulud 

eurodes elaniku kohta ja majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest. Ehkki moodustatud 

näitajad tuginevad teoreetilistele pidepunktidele, ei ole kõik näitajad ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime hindamiseks adekvaatsed, millele viitavad teostatud regressioonanalüüsi 

tulemused. Statistiliselt oluline seos tuvastatakse majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 

1 000 elaniku kohta ja kohalike eelarvete kulude vahel eurodes elaniku kohta. Ehkki näitaja 

majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest seos kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimega ei leia kinnitust, vaadeldakse selle dünaamikat 

järgnevalt teiste konstrueeritud näitajate kõrval. 

 

 

2.3. Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad 

Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes aastatel 2007–2014 

 

Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime hindamise seisukohalt on töö järgmise sammuna 

uuritavate näitajate leidmise ja nendevaheliste seoste tuvastamise järel tarvilik pöörata 

tähelepanu andmetele endile. Eesmärk on leida kvantitatiivsetele arvandmetele tuginedes 

kvalitatiivseid aspekte, mis mõjutavad Lõuna-Eesti piirkonna ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimet. Teguviis toob ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamise 
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kontekstis esile tendentse ja asjaolusid, mis võivad statistilise andmeanalüüsi tulemustes 

varjule jääda. Tähelepanuta ei saa jätta teesi, et lisaks üldisele on oluline veel üksik, mistõttu 

tuleb lähemalt uurida Lõuna-Eesti piirkonna kohalikke omavalitsusi eraldiseisvalt. 

Vaadeldakse 86 piirkonna kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet 

iseloomustavaid näitajaid, kuigi enne seda tuleb täpsustada üldisi arvutatavate näitajate 

väärtusi mõjutavaid faktoreid. 

Enne andmete täpsemat uurimist on tarvilik tähelepanu pöörata veel üldistele tulemusi 

mõjutavatele teguritele. Kuna näitajate konstrueerimiseks kasutatakse kolme Statistikaameti 

andmetabelit tähisega ER071, RR33 ja RV0291, tuleb näitajate dünaamika hindamisel 

arvestada nende arvutamiseks kasutatavate andmete muutumisega. Asjaolu on tähtsam 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 inimese kohta ja kohalike eelarvete kulude 

elaniku kohta korral, kuna nende näitajate arvutamiseks kasutatakse kahte andmetabelit. 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv Lõuna-Eesti piirkonnas on aastatel 2007–2014 

kasvanud 10 137 ettevõttelt 18 128 ettevõtteni (ER071) ehk 78,83%, kohalike eelarvete 

kulud on suurenenud samal perioodil 330 438 683 eurolt 363 581 576 euroni (RR33) ehk 

10,03% ja elanike arv on kaheksa aastasel perioodil samas vähenenud 340 050 inimeselt 

322 052 inimeseni (RV0291) ehk 5,29% võrra. 

Kirjeldatud statistiliste andmete muutumise trendid moonutavad teataval määral näitajate 

loodavat üldpilti, muutes arvutatud näitajate väärtusi sisuliselt ebatäpsemaks. Elanike arvu 

vähenemine toob enesega kaasa nii majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu tuhande elaniku 

kohta kui kohalike eelarvete kulude eurodes elaniku kohta kasvu. Elanikkonna 

protsentuaalne muutus jääb siiski alla nii majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu kui 

kohalike eelarvete kulude kasvule, mistõttu on selle mõju olemas, kuid mitte analüüsi 

tulemuste seisukohalt määrav. Töö seisukohalt on oluline seik, et näitajate kvantitatiivsed 

faktorid ei ületa oma mõju poolest nende moodustamisel kasutatavate algandmete sisuliste 

muutuste mõju. Märkimisväärne on ühe ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime indikaatori 

ehk ettevõtlusaktiivsuse komponendi, majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu kasv 78,83% 

võrra (10 137 ettevõttelt 18 128 ettevõtteni) (ER071). 

Ettevõtlusaktiivust ja kohalike eelarvete kulusid iseloomustavate näitajate koos vaatlemine 

rikastab ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime käsitlust, pöörates tähelepanu nii selle 

kvalitatiivsele kui kvantitatiivsetele mõjuritele. Kvantitatiivses mõttes tasandavad näitajate 

trendide mõjud võimalikke välismõjude efekte, mis muudab konkurentsivõime hinnangu 
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tõsikindlamaks. Ettevõtlusaktiivsus loob kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondadest 

võrdlemisi usaldusväärse ülevaate, kuna ettevõtlusaktiivsus on otseses seoses ettevõtluse 

enesega. Sellest hoolimata ei piisa ettevõtluskeskkonnale hinnangu andmiseks vaid ühe 

näitaja vaatlemisest, mistõttu täiendatakse ettevõtlusaktiivsuse andmeid kohalike 

omavalitsuste eelarvetega seotud arvandmetega, mis laiendavad hindamisprotsessi 

kvantitatiivsete mõjuritega. Niisugune asjaolu loob pidepunkti inimeste hoiakutega seotud 

ettevõtluse kõrval üldiste majandusega seotud teguritega. 

Magistritöös täidab ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja rolli majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta, mille olemuslikke tagamaid uuritakse alapeatükis 1.2. 

Näitajate väärtuste võrdlevat uurimist alustatakse üleriigiliselt tasandilt ning ilmneb, et Eesti 

riigi keskmise ettevõtlusaktiivsuse näitaja väärtusega võrreldes jääb Lõuna-Eesti piirkonna 

vastav näitaja madalamaks kogu vaadeldava perioodi jooksul. Kui riigis on 2014. aastal 71 

majanduslikult aktiivset ettevõtet tuhande elaniku kohta, siis Lõuna-Eesti piirkonnas on neid 

sama aasta seisuga 56, mis on samas kõrgem kui Eesti valdade keskmine näitaja 54 (Lisa 3). 

Üldise konteksti mõttes ilmneb Tallinna ja Põhja-Eesti piirkonna tugev mõju keskmisele 

väärtusele, kuna Tallinnas elab 2014. aasta seisuga näiteks 31,24% kõigist riigi elanikest 

(RV0291) ning 46,14% kõigist majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest (ER071), mis tõstab 

tunduvalt piirkondade näitajate keskmisi väärtusi. 

Tallinna tuntavale mõjule viitab seik, et vaadeldaval perioodil jääb ettevõtlusaktiivsus 

Lõuna-Eesti piirkonnas samasse klassi Eesti valdade keskmise majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arvuga 1 000 elaniku kohta. 2014. aastal on näitaja väärtus Lõuna-Eesti piirkonnas 

56 ning Eesti valdades keskmiselt 54 majanduslikult aktiivset ettevõtet tuhande elaniku 

kohta, Lõuna-Eesti piirkonna vastav näitaja väärtus perioodil 2007–2014 on 0,02–12,18% 

võrra suurem (Lisa 3). Asjaolu viitab Lõuna-Eesti linnaliste piirkondade väiksemale mõjule 

võrreldes Tallinna mõjuga Eesti keskmistel näitajatele. Märkimist väärib üldine trend, et 

Lõuna-Eesti piirkonna ettevõtlusaktiivsuse mahajäämus vaadeldaval perioodil väheneb, kui 

2007. aastal on Lõuna-Eesti piirkonna majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku 

kohta 30,52% võrra madalam näitaja riiklikust keskmisest, siis aastal 2014 on see Eesti 

keskmisest 20,96% kõrgem (Lisa 3). Vaadeldaval perioodil kasvab ettevõtlusaktiivsus 

jätkuvalt, mida näitlikustab piltlikult järgnev graafik (Joonis 1). 
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Joonis 1. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Eesti riigis, Lõuna-

Eesti piirkonnas ja Lõuna-Eesti maakondades aastatel 2007–2014 (Lisa 3) 

 

Diagramm viitab tõusvale ettevõtlusaktiivsuse trendile kõigis vaadeldavates üksustes, lisaks 

Statistikaameti metoodikamuutusest (majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulka loetakse 

füüsilisest isikust ettevõtjad) tulenevale näitajate tõusule aastal 2013. Eesti keskmise 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvuga tuhande elaniku kohta on võrreldav vaid Tartu 

maakonna tulemus, vastavalt 71 ja 68 majanduslikult aktiivset ettevõtet 1 000 elaniku kohta 

(Lisa 3). Jõgeva maakonna ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtus 2014. aastal on 

seevastu 39 majanduslikult aktiivset ettevõtet tuhande elaniku kohta, mis jääb peaaegu kaks 

korda alla Eesti keskmisele näitajale ja Tartu maakonna tulemusele (Lisa 3). Tulemusi 

mõjutavad vääramatult Tallinn ja Tartu Eesti suurimate linnadena, neist esimene tõstab 

tunduvalt kogu Eesti näitajaid ning teine Lõuna-Eesti omi, Tartu linna ettevõtlusaktiivsus 

aastal 2014 on näiteks 77 majanduslikult aktiivset ettevõtet tuhande elaniku kohta (Lisa 3). 

Ehkki eelnev joonis loob ettevõtluse olukorrast Lõuna-Eesti piirkonnas aastatel 2007–2014 

adekvaatse pildi, tuleb täpsema ülevaate saamiseks vaadelda veel kohalike omavalitsuste 

tasandit. Joonis 1 loob esmase ülevaate sellest, kuidas jaguneb kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime piirkondlikult, mida täiendab edasine 

omavalitsuste endi vaatlemine. See võimaldab hinnata võrdlusuuringu meetodil kohalike 
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omavalitsuste konkurentsivõimet vaadeldaval perioodil. Niisuguseks teesiks loob aluse 

asjaolu, et eelnevalt käsitletakse ettevõtlusaktiivsust ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet 

iseloomustava indikaatorina. Alapeatükk 2.2 kinnitab ettevõtlusaktiivsuse seose 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimega, mistõttu saab indikaatorile tuginedes leida 

piirkonna konkurentsivõimelisemad ettevõtted (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Kümne konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonnaga Lõuna-Eesti kohaliku 

omavalitsuse koht pingereas ettevõtlusaktiivsuse (majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

1 000 elaniku kohta) alusel aastatel 2007–2014, järjekorranumber pingereas 

Haldusüksus 
Koht pingereas ettevõtlusaktiivsuse alusel järjestatult aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ülenurme vald 1 1 1 1 1 3 2 1 

Tartu linn 2 2 2 2 2 2 1 2 

Otepää vald 4 5 4 3 3 4 3 3 

Viljandi linn 3 3 3 4 4 5 4 4 

Tartu vald 5 4 5 6 5 6 6 5 

Võru linn 8 7 7 7 6 7 5 6 

Tõrva linn 6 6 6 5 7 8 7 7 

Tähtvere vald 10 8 9 10 9 11 15 8 

Põlva vald 7 9 10 9 10 13 9 9 

Karksi vald 19 15 16 18 19 20 13 10 

Märkus. Tabel tugineb arvutatud ettevõtlusaktiivsuse näitaja väärtustele, mis on aastate lõikes järjestatud 

kahanevalt ja fikseeritud 2014. aasta seisuga, kogu andmetabel on lisatud magistritööle (Lisa 3). 

 

Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime pingerida viitab eelkõige linnaliste omavalitsuste 

suuremale konkurentsivõimele, mille kõrval paistavad välja veel tõmbekeskuste lähedaste 

valdade tulemused, näiteks Tartu linnaga piirnevate Ülenurme või Tähtvere valdade näitel. 

Andmed aitavad valgust heita veel autori eelnevas akadeemilises kirjutises Pala vallaga 

seoses ilmnevale kurioosumile. Ettevõtlusaktiivsust uurides saavutab nimetatud vald 2012. 

aastal pingereas esimese koha, seda tänu enam kui kahekordistunud majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arvule vallas (Kiisk 2015: 33). Perioodi 2007–2014 andmed seevastu 

viitavad anomaaliale: kui 2012. aastal on ettevõtlusaktiivsus Pala vallas 70 majanduslikult 

aktiivset ettevõtet elaniku kohta, siis aasta hiljem on näitaja väärtus vaid 47 ja aastal 2014 

viimaks 50 (Lisa 3). Väiksema ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimega kohalikest 

omavalitsustest loob seevastu ülevaate järgnev väljavõte pingereast (Tabel 2). 
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Tabel 2. Kümne vähem konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonnaga Lõuna-Eesti 

kohaliku omavalitsuse koht pingereas ettevõtlusaktiivsuse (majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta) alusel aastatel 2007–2014, järjekorranumber pingereas 

Haldusüksus 
Koht pingereas ettevõtlusaktiivsuse alusel järjestatult aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Peipsiääre vald 85 84 84 86 86 85 86 86 

Õru vald 84 85 85 85 85 84 84 85 

Kõo vald 70 77 76 71 67 78 81 84 

Veriora vald 78 72 81 80 79 76 80 83 

Põdrala vald 73 81 82 84 84 80 77 82 

Taheva vald 80 80 71 81 76 74 82 81 

Meeksi vald 81 83 72 83 82 79 85 80 

Hummuli vald 31 46 51 67 83 82 79 79 

Halliste vald 77 63 75 75 71 64 76 78 

Saare vald 57 67 78 79 81 75 74 77 

Märkus. Tabel tugineb arvutatud ettevõtlusaktiivsuse näitaja väärtustele, mis on aastate lõikes järjestatud 

kahanevalt ja fikseeritud 2014. aasta seisuga, kogu andmetabel on lisatud magistritööle (Lisa 3). 

 

Mõtteliselt saab tabelisse lisada veel ühe kohaliku omavalitsuse, Piirissaare valla, mille 

puhul on igal täiendaval majanduslikult aktiivsel ettevõttel omavalitsuse väikese elanike 

arvu tõttu suur roll. Tabelist jääb omavalitsus välja just seetõttu, et aastal 2014 on valla 

ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtus 31, samas kui aastatel 2007, 2008, 2009 ja 

2012 on vallas null majanduslikult aktiivset ettevõtet tuhande elaniku kohta (Lisa 3). Vähem 

konkurentsivõimelisemate valdade ühine tunnus on suhteliselt suur kaugus tõmbekeskustest 

ja kohalike omavalitsuse väike elanike arv. Tõdemust kinnitab fakt, et 2014. aasta seisuga 

jääb kõigi tabelis olevate omavalitsuste rahvaarv suurusjärku 1 500 elanikku või alla selle 

(RV0291). Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime kontekstis ilmneb seik, et rahvaarv 

iseenesest mõjub konkurentsieelisena, samas kui kaugus tõmbekeskustest pärsib kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet. 

Järgneva kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime indikaatorina 

vaadeldakse kohalike eelarvete kulude (eurodes) dünaamikat elaniku kohta. Näitajale 

tähelepanu pööramise vajadus tuleneb asjaolust, et see on statistiliselt olulises seoses 

ettevõtlusaktiivsusega ning sobib seega ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

hindamiseks. Kulude näol on tegemist faktoriga, mida kohalikud omavalitsused saavad 

kohaliku taseme valitsusasutustena kontrollida, kuid mis siiski alluvad riigipoolse toetuse ja 

omavalitsuste omatulude seatavatele piirangutele. Eelarvekulusid elaniku kohta kasutab 
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samuti Riigikontroll kohalike omavalitsuste rahastuse hindamisel, sidudes selle komponente 

näiteks omavalitsuse põhituludega elaniku kohta (Kohalike omavalitsuste... 2017: 3). Edasi 

uuritakse regressioonanalüüsiks rakendatavaid andmeid lähemalt, saamaks kvantitatiivsete 

andmete sisust kvalitatiivsete järelduste tegemiseks tarvilikku ainest. 

Tutvustatakse kohalike omavalitsuste konkurentsivõime hindamise ühe komponendina 

kasutatavaid näitaja väärtusi Lõuna-Eesti piirkonna näitel. Kui ettevõtlusaktiivsust 

iseloomustava näitaja tähtsus seisneb ettevõtluse olukorra kirjeldamises, siis näitaja kohalike 

eelarvete kulud eurodes elaniku kohta eesmärk on iseloomustada kohaliku omavalitsuse 

võimet piirkonna ettevõtluskeskkonda saadaolevate rahaliste vahendite abil mõjutada. Kuna 

tegemist on näitajaga, mille juures on väliste (haldus)asutuste mõju omavalitsuste tegevusele 

märkimisväärne, on trendide tuvastamine ettevõtlusaktiivsuse kirjeldamisest keerulisem. 

Sellele viitab Riigikontrolli ülevaade Riigikogule, mille kohaselt jaguneb kindla otstarbeta 

(vabalt kasutatav) raha omavalitsuste vahel elaniku kohta ebavõrdselt (Ibid.: 2). Näitaja 

väärtustes ilmneb vaadeldaval perioodil Lõuna-Eesti piirkonnas teatav tsüklilisus, seda 

tulenevalt majanduse enese tsüklilisusest, mida illustreerib järgnev graafik (Joonis 2). 

 

 

Joonis 2. Kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta Eesti riigis, Lõuna-Eesti 

piirkonnas ja Lõuna-Eesti maakondades aastatel 2007–2014 (Lisa 1) 
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Kohalike eelarvete kulud elaniku kohta nii Eesti riigis, Lõuna-Eesti piirkonnas kui Lõuna-

Eesti maakondades saavutavad tipu aastatel 2008 ja 2013. Erinevalt ettevõtlusaktiivsust 

iseloomustava näitaja andmetest on Eesti ja Lõuna-Eesti kohalike eelarvete kulutused 

eurodes elaniku kohta peaaegu võrdväärsed, 2014. aastal on eelarvete kulutused eurodes 

Eestis keskmiselt elaniku kohta 1 156 eurot, samas kui Lõuna-Eesti piirkonnas on näitaja 

väärtus samal aastal 1 129 eurot elaniku kohta (Lisa 1). Aastal 2012 on seevastu Eesti riigi 

ja Lõuna-Eesti piirkonna kohalike eelarvete kulutused elaniku kohta peaaegu võrdsed, 972 

eurot (Lõuna-Eestis on kulutused 0,13 euro võrra suuremad) (Lisa 1). Ehkki kulude languse 

elaniku kohta saab siduda 2008. majanduskriisi mõjudega, pole tipphetkede selgitus niivõrd 

ühene. Seose saab luua vaadeldaval perioodil kehtiva Eesti maaelu arengukava perioodiga, 

mis hõlmab aastaid 2007–2013 (Eesti maaelu... 2009: 6). 

Eelnev joonis annab adekvaatse ülevaate üldistest trendidest, kuid heidab vähe valgust 

kohalike omavalitsuste tasemele, mis on kohalike omavalitsuste eelarvete hõlmamise tõttu  

eriliselt oluline. Seega on tarvilik uurida lähemalt omavalitsusi, mille kohalike eelarvete 

kulud eurodes elaniku kohta on oma suuruse mõttes silmapaistvad ja on seega teistega 

võrreldes käesolevas kontekstis teoreetiliselt konkurentsivõimelisemad. Analoogselt 

ettevõtlusaktiivsuse näitajaga kasutatakse vaadeldavat näitajat kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele hinnangu andmiseks. Dünaamika uurimise 

edasise sammuna vaadeldakse kohalikke omavalitsusi, mille eelarvekulud elaniku kohta on 

suuremad teiste omavalitsuste omadest. Tabelis on järjestatud omavalitsused kohalike 

eelarvete kulude alusel elaniku kohta kahanevalt, mille alusel antakse igale omavalitsusele 

koht pingereas (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Kümne konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonnaga Lõuna-Eesti kohaliku 

omavalitsuse koht pingereas kulude (kohaliku eelarve kulud eurodes elaniku kohta) alusel 

aastatel 2007–2014, järjekorranumber pingereas 

Haldusüksus 
Koht pingereas kulude alusel järjestatult aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mustvee linn 6 8 19 6 4 12 13 1 

Kallaste linn 33 39 74 52 54 29 11 2 

Piirissaare vald 1 10 25 4 5 9 1 3 

Meremäe vald 8 16 5 26 42 49 28 4 

Misso vald 10 5 16 16 17 1 2 5 

Värska vald 3 2 6 3 2 5 6 6 
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Varstu vald 2 9 7 8 7 4 8 7 

Rõuge vald 21 18 23 18 28 23 5 8 

Kõpu vald 20 1 1 22 1 3 7 9 

Mõisaküla linn 36 59 67 40 20 8 39 10 

Märkus. Tabel tugineb arvutatud näitaja kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta väärtustele, mis on 

aastate lõikes järjestatud kahanevalt ja fikseeritud 2014. aasta seisuga, kogu andmetabel on lisatud 

magistritööle (Lisa 1). 

 

Tabeli kõige üldisem väärtus seisneb selles, et sellesse on jõudnud eelkõige perifeersed 

kohalikud omavalitsused, samas kui suurema ettevõtlusaktiivsuse näitajaga omavalitsused 

jäävad esikümnest välja. Näiteks kolm pingerea esimest omavalitsust aastal 2014 piirnevad 

Peipsi järvega, millele järgneb mitu Võru maakonnas asuvat riigipiiri vahetus läheduses 

paiknevat valda. Kohaliku eelarve kulude suurus Mustvee linnas aastal 2014 on 2 394 eurot 

elaniku kohta, mis ületab tunduvalt Eesti keskmist sama aasta näitajat, mille suurus on 1 156 

eurot elaniku kohta (Lisa 1). Niivõrd suur näitaja väärtus pole aga tavapärane, kuna esikohta 

hoidva Mustvee linna eelarve kulude suurus eurodes elaniku kohta aasta varem on 1 431 

(Lisa 1). Ilmneb näitaja suur dünaamika vaadeldaval perioodil ja omavalitsustes, mis tuleneb 

tõenäolisel asjaolust, et tõmbekeskustest eemal asuvad omavalitsused peavad oma kuludega 

kompenseerima riigi kohalolu puudumist piirkonnas. 

Samal teemal jätkates uuritakse edasi tabeli alumist osa, millest võib leida nii mõnegi 

kohaliku omavalitsuse, mis asub ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtuste alusel 

pingerea ülemises osas. Mitmed kohalikud omavalitsused, mille eelarvekulud elaniku kohta 

on suhteliselt väiksemad, võidavad mõne muu omandatud eelise vormis, olgu selleks 

omavalitsuse suurus või soodne asukoht. Ehe näide on siinkohal Tartu linn, mille kohaliku 

eelarve kulud eurodes elaniku kohta on 2014. aastal 1 258 eurot (Lisa 1), samas kui linna 

ettevõtlusaktiivsus on 77 majanduslikult aktiivset ettevõtet 1 000 elaniku kohta (Lisa 3) ning 

elanike arv 98 449 (RV0291). Niisugune asjaolu seletab samuti näitajat kätkeva regressiooni 

determinatsioonikordaja suhteliselt madalat väärtust, kuivõrd tulemustest ilmneb teatav 

mastaabiefekti mõju. Ülevaate väiksema eelarve kuludega elaniku kohta ja seega käesolevas 

kontekstis väiksema konkurentsivõimega omavalitsuste olukorrast annab järgnev 

andmekogum (Tabel 4). 
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Tabel 4. Kümne vähem konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonnaga Lõuna-Eesti 

kohaliku omavalitsuse koht pingereas kulude (kohaliku eelarve kulud eurodes elaniku kohta) 

alusel aastatel 2007–2014, järjekorranumber pingereas 

Haldusüksus 
Koht pingereas kulude alusel järjestatult aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tähtvere vald 86 83 84 84 86 86 71 86 

Rõngu vald 73 79 21 79 11 84 85 85 

Palupera vald 51 48 40 74 68 85 84 84 

Viljandi vald 65 66 60 62 50 65 59 83 

Põltsamaa vald 43 82 69 81 81 53 80 82 

Ülenurme vald 76 76 50 34 72 72 82 81 

Peipsiääre vald 78 84 85 82 83 81 81 80 

Antsla vald 67 40 46 47 48 61 52 79 

Kanepi vald 64 53 24 66 63 41 25 78 

Luunja vald 79 72 77 45 71 83 83 77 

Märkus. Tabel tugineb arvutatud näitaja kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta väärtustele, mis on 

aastate lõikes järjestatud kahanevalt ja fikseeritud 2014. aasta seisuga, kogu andmetabel on lisatud 

magistritööle (Lisa 1). 

 

Väiksemate eelarvekuludega omavalitsuste vaatlemine lisab eelnevale mõttekäigule 

intrigeeriva nüansi, mis kinnitab piirkonna kohalike omavalitsuste suuruse ja asukoha 

olulisust ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime kontekstis. Kui kohalike eelarvete kulude 

elaniku kohta edetabeli tipus asuvad suuresti perifeersed vallad, siis selle lõpus asuvad nii 

mõnedki ettevõtluskeskkonna poolest konkurentsivõimelisemad vallad. Näiteks Tartuga 

piirnevad Tähtvere ja Ülenurme vallad on ettevõtlusaktiivsuse poolest eesrindlikud, nende 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tuhande elaniku kohta on 2014. aastal vastavalt 58 

ja 78 ettevõtet (Lisa 3). Nimetatud vallad saavad kasu piirkondliku tõmbekeskuse Tartu 

lähedusest, mistõttu pole valdadel tarvis niivõrd palju kulutada. Teise äärmusesse kuulub 

seevastu Peipsiääre vald, mis iseloomustab nõrgema võimekusega kohalikke omavalitsusi, 

mille elanike arv perioodil on jätkuvalt kahanemas, 950 inimeselt 700 inimeseni (RV0291). 

Uuritud on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 elaniku kohta ja kohalike 

eelarvete kulusid eurodes elaniku kohta, mille teoreetiline ja statistiline olulisus on 

kinnitatud. Esimene näitaja seotakse ettevõtluskeskkonnaga läbi ettevõtlusaktiivsuse seose 

ettevõtlusega, teise näitaja puhul tuvastatakse statistiliselt oluline seos ettevõtlusaktiivsust ja 

seega ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet iseloomustava näitajaga. Kolmas vaadeldav 

näitaja, majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest, ei ole seevastu statistiliselt olulises 
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seoses ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet iseloomustava ettevõtlusaktiivsuse 

näitajaga. Sellegi poolest sobib indikaator magistritöö sisulisse konteksti, mistõttu väärib see 

lähemat uurimist, mida tehakse küll kahest eelnevast indikaatorist põgusamalt. Esmase 

ülevaate majanduskulude osakaalu dünaamikast kohalikes eelarvetes nii riigis kui Lõuna-

Eesti piirkonnas ja sellesse kuuluvates maakondades annab järgnev graafik (Joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest Eesti riigis, Lõuna-Eesti 

piirkonnas ja Lõuna-Eesti maakondades aastatel 2007–2014 (Lisa 2) 
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vaadeldavast kaheksast aastast Eesti riigi keskmist näitajat (Lisa 2). Maakonna mõju tõstab 

aastatel 2013–2014 riigi keskmise näitajaga peaaegu võrdseks veel Lõuna-Eesti piirkonna 

keskmise näitajagi (Lisa 2). Tartu maakond on ühtlasi suurima ettevõtlusaktiivsusega 

Lõuna-Eesti maakond, milles on 2014. aasta seisuga 68 majanduslikult aktiivset ettevõtet 

tuhande elaniku kohta (Lisa 3). Samuti on oluline Põlva maakonna majanduskulude osakaalu 

suurem kõikumine aastate lõikes teiste maakondadega võrreldes. Üldiste trendide 

seisukohalt ilmneb taaskord majanduskriisi mõju alates aastast 2008, mis lõpeb tinglikult 

2013. aastaga, kui suurema osa maakondade majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest 

möödub 2008. aasta väärtusest ja saavutab vaadeldava perioodi tipu. 
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Majanduskulude osakaalu dünaamika osas ilmneb näitaja suur muutlikkus ja asjaolu, et 

majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest on suurem eelkõige perifeersetes kohalikes 

omavalitsustes. See viitab asjaolule, et kohalikud omavalitsused üritavad parandada oma 

konkurentsivõimet, investeerides infrastruktuuri eesmärgiga vähendada kauguse mõju 

tõmbekeskustest oma konkurentsivõimele. Ehedaim näide pingutusest on Kallaste linn, mis 

on kogu vaadeldava perioodi vältel majanduskulude osakaalu poolest kohalikest eelarvetest 

esirinnas, aastatel 2013 ja 2014 on majanduskulude osakaal vastavalt 0,3804 ja 0,5721, 

samas kui aastatel 2007–2012 jääb näitaja väärtus vahemikku 0,1943–0,2392 (Lisa 2). 

Loodetud edu pole see linnale toonud, kuna 2014. aastal on omavalitsuses 28 majanduslikult 

aktiivset ettevõtet 1 000 elaniku kohta, mis tagab linnale 86 Lõuna-Eesti kohaliku 

omavalitsuse seas 75. koha (Lisa 3). 

Väiksema majanduskulude osakaaluga omavalitsuste ühiseks jooneks on nende väike suurus 

ja suhteliselt suur kaugus tõmbekeskustest. Lisaks on madalama majanduskulude osakaaluga 

omavalitsuste näitajate dünaamika kõrgema osakaaluga omavalitsuste näitajatega võrreldes 

väiksem, mis viitab püsivatele suundumustele ja seaduspäradele. Hoolimata niisugusest 

tõdemusest on Kõlleste ja Vara valdade eelarveproportsioonide muutumine märkimisväärne, 

kui aastal 2014 on valdade majanduskulude osakaal eelarvetest vastavalt 0,0249 ja 0,0400, 

siis Kõlleste vallal on näitaja väärtus aastal 2007 0,1762 ning Vara vallal aastal 2008 0,2849. 

Ettevõtlusaktiivsuse näitaja dünaamika nimetatud valdades on madalam ning selle väärtus 

pidevalt suurenev. Majanduskulude osakaalu dünaamika kohalikes eelarvetes viitab sellele, 

et kulude reageerimine projektipõhisele tulubaasi muutumisele on suurema mõjuga väikeste 

omavalitsuste puhul. 

Kõige üldisem andmeanalüüsile tuginev järeldus on seik, et ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime uurimine pole isegi andmete olemasolul üheselt mõistetav tegevus. Ehkki 

ettevõtlusaktiivsus ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime primaarse indikaatorina on 

igati asjakohane näitaja, mida kinnitab alapeatükk 2.2, on ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimele hinnangu andmine suhteliselt subjektiivne tegevus. Ettevõtlusaktiivsus 

üksi ei anna piisavalt spetsiifilist ülevaadet ettevõtluskeskkonna seisukorrast, kuigi 

ettevõtluse hindamiseks üldisel tasemel on tegemist väga hea indikaatoriga, samas kui teised 

mõjurid on tegurite suure arvu tõttu üsna väikese mõjuga. Tõdemust kinnitab veel asjaolu, 

et regressioonanalüüsi tulemused iseloomustavad seose suhtelist nõrkust majanduslikult 
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aktiivsete ettevõtete arvu tuhande elaniku kohta ja kohalike eelarvete kulude elaniku kohta 

eurodes vahel. 

Neljanda uurimisülesande vastamisel tuginetakse kahele statistiliselt olulises seoses olevale 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime näitajale ehk majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arvule 1 000 elaniku kohta ja kohalike eelarvete kuludele eurodes elaniku kohta. 

Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime indikaatoritele toetudes leitakse, et Lõuna-Eesti 

piirkonna kohalike omavalitsuste konkurentsivõime on võrreldes Eesti riigi näitajatega 

madalam, kuid aastatel 2007–2014 on erinevused järjepidevalt kahanenud. Tõdemus käib 

eelkõige ettevõtlusaktiivsuse kohta, olukord kohalike eelarvete kulude osas elaniku kohta on 

mõnevõrra erinev, näitajate väärtused jäävad kogu perioodi vältel Eesti riigi keskmistele 

näitajatele alla. Seega on ettevõtluse olukord Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes paranev, 

kuigi ettevõtluskeskkonna mõjurid ei toeta ettevõtluse arengut piirkonna kohalikes 

omavalitsustes, takistades seega kohalike ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime kasvu. 

 

 

2.4. Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevuste põhjused 

Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes 

 

Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevuste põhjuste kogum on samavõrd 

laiahaardeline kui ettevõtluskeskkonna määratlus. Põhjuste leidmisel ei saa piirduda vaid 

kohalike omavalitsuste siseste mõjuritega, tähelepanu tuleb pöörata kogu Lõuna-Eesti 

piirkonnale ja selle kohalike omavalitsuste omavahelistele seostele. Adekvaatsete põhjuste 

tuvastamisel on tarvilik arvestada nii ettevõtluskeskkondade kvantitatiivse kui kvalitatiivse 

poolega, mis kätkeb vajadust tugineda andmetele. Nendele toetudes luuakse seosed erinevate 

kvalitatiivsete aspektidega, mille abil seotakse statistilise andmeanalüüsi tulemused 

teoreetiliste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevuste põhjustega. Magistritöös 

koondatakse potentsiaalsed Lõuna-Eesti kohalike omavalituste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime erinevused ja tehakse üldistused olulisemate konkurentsivõime erinevuste 

põhjuste kohta. 

Regionaalarengu edendamisega tegeleb peale kohalike omavalitsuste veel Siseministeerium. 

Üheks ministeeriumi tegevuse väljundiks on Eesti regionaalarengu strateegia, mille eesmärk 

on piirkondade arengueelduste tõhusam rakendamine majanduse kasvatamiseks ja 
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elukvaliteedi tõstmiseks vajalike hüvede kättesaadavuse tagamine (Eesti regionaalarengu... 

2014: 20). Ehkki sisuliselt on eesmärk paljulubav, ei taga seatud eesmärgi saavutamist 

kasutatav metoodika, mis hõlmab eesmärgi täitmise hindamiseks kõigi maakondade 

sisemajanduse koguprodukti kasvu saavutamist (Ibid.: 20). Problemaatiliseks muudab 

lähenemise seik, et regioone ei vaadelda piisavalt madalal tasandil, mis jätab tähelepanuta 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime seisukohalt olulised kohalikud omavalitsused. 

Positiivne on seevastu asjaolu, et ühe lahendusena nähakse Tartu linnapiirkonna suuremat 

sidumist Lõuna-Eesti teiste piirkondadega (Ibid.: 33). 

Ettevõtluskeskkondade ja üldise konkurentsivõime erinevuste kõige üldisem põhjus seisneb 

Lõuna-Eesti piirkonna ja selle kohalike omavalitsuste demograafiliste protsesside eripäras 

teiste Eesti omavalitsustega võrreldes. Kui majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv Lõuna-

Eesti piirkonnas on aastatel 2007–2014 kasvanud 78,83% võrra (ER071), siis elanike arv 

piirkonnas on vähenenud 5,29% võrra (RV0291). Eestis keskmiselt ja Harju maakonnas 

näiteks suureneb samal perioodil majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv vastavalt 66,91% 

ja 57,79% võrra (ER071), samas kui rahvaarv Eestis kahaneb 2,02% ja Harju maakonnas 

suureneb 5,13% võrra (RV0291). Niisugused tendentsid tähendavad seda, et näiteks Lõuna-

Eesti piirkonna ettevõtlusaktiivsust iseloomustav näitaja jätab elanikkonna vähenemise tõttu 

ettevõtluse seisukohast parema mulje kui see tegelikkuses on. Ehkki näitaja kvalitatiivne 

kasv on positiivne, ei ole selle osiste muutuste kvantitatiivne mõju samavõrd tervitatav. 

Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime seisukohalt on negatiivne piirkonna rahvaarvu 

vähenemine, mille mõju Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste konkurentsivõimele on suur. 

Elanikkond ja selle suurus on kriitilise tähtsusega, kuna kohalikud omavalitsused ei 

konkureeri ainult kaupade üle, konkureeritakse veel tootmistegurite meelitamiseks, millest 

ühe osa moodustab tööjõud (Camagni 2002: 2407). Kaalu lisab seigale asjaolu, et erinevad 

piirkonnad konkureerivad absoluutse, mitte suhtelise eelise vormis (Ibid.: 2407). Praktilises 

võtmes tähendab niisugune erisus seda, et absoluutse eelise puudumisel on piirkondadel üha 

suurem oht konkurentsivõime mõttes üha enam rohkem arenenud piirkondadest maha jääda 

(Ibid.: 2407). Üldiselt kinnitab selline tõdemus teesi, et arenguerinevused süvenevad ajas, 

seda eriti juhul, kui (regionaal)poliitikas ei viida läbi paradigmaatilisi muutusi, millele 

viitavad samuti empiirilises analüüsis kasutatavad arvandmed. 

Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet mõjutab veel 

omavalitsuste rahastus. Riigikontroll leiab, et omavalitsused saavad oma tulusid vaid vähesel 
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määral mõjutada ning riigilt ühtsetel alustel saadav raha jaguneb kohalike omavalitsuste 

vahel ebaühtlaselt (Kohalike omavalitsuste... 2017: 1). Markantne on fakt, et vaid 17% 

kogutuludest on kohalike omavalitsuste endi mõjutatavad, samas kui 83% tuludest on 

täielikult riigi poolt kontrollitavad ja kindla otstarbega (Ibid.: 2). Auditi tulemustele toetudes 

väidetakse Riigikontrolli ülevaates Riigikogule, et seniste rahastuspõhimõtete muutmata 

jätmisel säilivad lõhed kohalike omavalitsuste vahel ka peale haldusreformi läbiviimist 

loodavate suuremate omavalitsuste vahel (Ibid.: 1). Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

erinevused on seega teataval määral kinnitatud riigi tasandil, kui kohalikele omavalitsustele 

ei jäeta piisavalt tegutsemisvabadust. 

Eelnevates lõikudes mainitavate teeside olulisust kinnitavad samuti Lõuna-Eesti kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime empiirilise analüüsi tulemused. 

Hinnang piirkonna kohalike omavalituste konkurentsivõimele sisaldab mõtet, et ehkki 

ettevõtluse olukord piirkonnas on paranemas, ei toeta selle arengut piirkonna omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondadega seotud mõjurid. Eelkõige viitab sellele kohalike eelarvete kulude 

tase eurodes elaniku kohta, mis jääb kogu vaadeldava perioodi vältel alla Eesti keskmisele 

näitajale, mille väärtus näiteks 2014. aastal on Lõuna-Eesti piirkonnas 1 129 eurot elaniku 

kohta, samas kui Eestis keskmiselt on näitaja väärtus samal aastal 1 156 eurot elaniku kohta 

(Lisa 1). Argumendile lisab kaalu tõsiasi, et ettevõtlusaktiivsus on madalam ja kohalike 

eelarvete kulud elaniku kohta suuremad tihti tõmbekeskustest eemal asuvates kohalikes 

omavalitsustes, mistõttu ei saa kulude erinevust elaniku kohta eirata. 

Üks Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

erinevuste põhjus on nende suhteline geograafiline eraldatus. Mõtet süvendab asjaolu, et 

empiiriliste andmete kohaselt on ettevõtluse olukord ja seega ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime kõrgem piirkondades, kuhu koondub enam elanikke ja potentsiaalseid 

ettevõtjaid. Ettevõtluskeskkondade seisukohalt on tööjõu koondumise kõrval suure mõjuga 

tootmistegurite piiratud vaba liikumise võime. Ehe näide on siinkohal väikese suurusega ja 

Peipsi järvega maismaast eraldatud Piirissaare vald, mille eelarvekulud elaniku kohta 

ületavad küll Eesti keskmisi väärtusi, kuid millest hoolimata on omavalitsuse majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta aastatel 2007, 2008, 2009 ja 2012 null (Lisa 3). 

Ehkki Piirissaare valla näide on ekstreemne, avab see täiendavaid võimalikke perifeersete 

kohalike omavalitsuste konkurentsivõime erinevuste põhjuseid. 
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Esimene nendest on eelnevalt iseloomustatud kauguse mõju laiendus, mida täiendatakse 

füüsilise keskkonna käsitlusega. See osutab asjaolule, et tõmbekeskustest eemal asuvate 

kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet pärsib ühendusteede kehv 

seisukord või puudumine. Kuigi Piirissaare vald on taaskord väga ilmekas näide, eriti 

hilissügisest varakevadeni, millal on saarele navigeerimine raskendatud, kehtib printsiip ka 

maismaaühenduste kohta teiste Lõuna-Eesti valdade vahel. Kuna riik suunab enam ressursse 

riigimaanteede arendamisele ja hooldusele, jääb kohaliku tähtsusega teede ülalpidamine 

omavalitsuste haldusalasse. Kui teedevõrk ja teed ise muutuvad raskelt läbitavaks, muutub 

kohaliku tähtsusega probleem peagi regionaalseks murekohaks, kui transpordivõimaluste 

ahenemine hakkab pärssima kogu Lõuna-Eesti piirkonna ja selle kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet. 

Kauguse mõju omavalitsustele ei tulene ilmtingimata füüsilisest distantsist piirkondade 

vahel, sotsiaalmajanduslikult ja regionaalpoliitiliselt seisukohalt on tähtis see, kui palju aega 

kulub selle vahemaa läbimiseks. Selline lähenemine tugineb ajageograafia mõtteviisile, mis 

pole olemuslikult omaette uurimisvaldkond, pigem on tegemist kontseptuaalse raamistikuga 

(Lenntorp 1999: 155). Lähenemine ühendab kaks eesmärki: siduda süvateaduslik teadmine 

erinevatest valdkondadest igapäevase praktikaga ning tuvastada seosed, mis kaovad kohe 

peale uurija eemaldamist uuritavast keskkonnast (Ibid.: 155). Ehkki käsitlus on tunduvalt 

laiahaardelisem, on selle nimetus sellegi poolest kõnekas: see seob füüsilise keskkonna 

sotsiaalse keskkonnaga, mis võimaldab lisaks vaadeldavate üksuste objektiivsele distantsile 

mõõta nendevahelist subjektiivset kaugust. Lõuna-Eesti kontekstis viitab ajageograafia 

kvaliteetsete ühenduste olemasolu olulisusele piirkonnas. 

Taristu ja teede arendamise problemaatilisusele lisavad kaalu magistritöö empiirilise 

analüüsi tulemusedki, mis viitavad Lõuna-Eesti piirkonna madalamatele kohalike eelarvete 

kuludele elaniku kohta ning asjaolule, et kulud on tihti suuremad tõmbekeskustest kaugemal 

asuvates omavalitsustes. Samas on tegemist küsimusega, mida tähtsustavad veel kohalikud 

omavalitsused ise: Riigikontrolli ülevaates tõdetakse, et omavalitsused soovivad täiendavaid 

vahendeid kohalike teede ja hariduse edendamiseks (Kohalike omavalitsuste... 2017: 4). 

Piiravaks faktoriks on seejuures riigi eraldatavate vahendite sihtotstarbelisus, mis pärsib 

lisaks veel kohalike omavalitsuste motivatsiooni omalt poolt täiendavalt panustada, millele 

viitavad varasemadki OECD ja Riigikontrolli auditid (Ibid.: 5). Tõdemused kinnitavad 
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taristu olulist rolli ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime ühe mõjurina ja ühtlasi asjaolu, et 

kohalike omavalitsuste võimekus ettevõtluskeskkonda seeläbi mõjutada on mõneti kehv. 

Järgmine ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet negatiivselt mõjutav faktor tuleneb 

kohalike omavalitsuste rahastamisest. Nõnda seletatakse veel asjaolu, miks on mitmete 

tõmbekeskustest kaugemal asuvate valdade kohalike eelarvete kulutused eurodes elaniku 

kohta tunduvalt suuremad Eesti ja Lõuna-Eesti piirkonna keskmistest näitajatest. Põhjus on 

suhteliselt ühene: geograafiliselt tõmbekeskustest kaugemal asuvad vallad peavad täitma 

riigi ülesandeid, mis seevastu pole probleem suuremates linnalistes omavalitsustes, kus riigi 

esindatus on suurem. Siinkohal tekib paralleel haldusreformi eesmärkidega, mille üheks 

taotletavaks sihiks on just suuremate ja konkurentsivõimelisemate kohalike omavalitsuste 

loomise soosimine. Omavalitsuste ühendamine üksi ei aita aga tuua riiki inimestele lähemale 

ega paranda omavalitsuste võimekust pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid ja hallata taristut, 

niikaua kuni ei kaasne kohalike omavalitsuste rahastuspõhimõtete paradigmaatilist muutust. 

Kohalike omavalitsuste rahastamise küsimus viitab omakorda ühele põhimõttelisemale 

puudujäägile Lõuna-Eesti piirkonna kohalikes ettevõtluskeskkondades. Eelnev mõttekäik 

ilmestab asjaolu, et ääremaalised kohalikud omavalitsused peavad kompenseerima riigi 

kohalolu puudumist, mis viitab puudujääkidele piirkondlikus institutsionaalses võrgustikus. 

Institutsioonide olulisusele juhib tähelepanu alapeatükis 1.3 sõnastatud ettevõtluskeskkonna 

definitsioongi, milles määratletakse ettevõtluskeskkond institutsioonide kogumikuna, mis 

on seotud ettevõtjatega läbi riski ülekandmise võimaluse. Puudujäägid piirkonna 

institutsionaalses võrgustikus ei johtu vaid regionaalsetest eripäradest, kohalike 

omavalitsuste institutsioonide puudujääke võimendavad riikliku tasemega institutsioonide 

kitsaskohad kohalike omavalitsuste tasandil. Selgub, et Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet pärsivad osaliselt riiklikud institutsioonid. 

Ehkki inimkapitaliga seotud faktoreid ei haarata empiirilisse ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime analüüsi, on nende roll konkurentsivõime kujunemisel märkimisväärne. 

Mõjurid on seotud kahe peamise mõistega: haridus ja hoiakud, kusjuures mõlema nimetatud 

faktori vahel on mõjuseos. Kvaliteetse hariduse pakkumine on küsimus, mis kerkib vähemal 

või suuremal määral haldusreformiga seotud diskussioonides esile, kuid rõhuasetus kaldub 

ennem selle kvantitatiivsele ehk koolivõrgustikuga seotud poolele, mitte kvalitatiivsele 

osale. Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

seisukohast on kriitilise tähtsusega asjaolu, et hariduse kättesaadavuse kõrval peab paranema 
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selle ettevõtlusega seotud sisuline osa. Primaarne on siinkohal kaasaegsete õppekavade 

loomine madalamates haridusastmetes, millele ei pöörata samavõrd palju rõhku kui koolide 

ümberkorraldamisele enesele. 

Ettevõtlusega seotud hoiakute mõjud moodustavad ettevõtluskeskkondade kvalitatiivse 

poole. Ehkki konkurentsivõimelisem ettevõtluskeskkond edendab ettevõtlusaktiivsust ja 

seega ettevõtlusega seotud hoiakuid, mõjutab suurenenud ettevõtlusaktiivsus samamoodi 

ettevõtluskeskkonda ennast. Säilib võimalus pareerida, tuginedes Sapir-Whorfi hüpoteesile 

ja kultuurilisele relativismile, mille kohaselt määrab nähtusega seotud keelekasutus ära selle 

kasutajate nähtuse kognitiivse taju ja seega seotud hoiakud ja seisukohad (Kay, Kempton 

1984: 77). Ehkki argument on kultuuriloolisest seisukohast kohane, pole mõju absoluutne, 

mistõttu on ettevõtlusega seotud seisukohtade mõju omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimele vääramatu. Riigi keskmiste näitajatega võrreldes madalama 

ettevõtlusaktiivsuse tõttu on Lõuna-Eesti piirkonna elanike ettevõtlusega seotud hoiakud ja 

seisukohad pigem konservatiivsemad. 

Eelneva tõdemusega saab siduda teesi, mille kohaselt on ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime üheks erinevuste põhjuseks piirkonnas levinud maaline elulaad ja sellega 

seotud konservatiivne mõtteviis. 2014. aastal on Lõuna-Eesti piirkonnas 21,80% statistilisse 

profiili kuuluvatest ettevõtetest tegevad põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi 

valdkondades, mida langetab tugevalt Tartu maakonna suur mõju, samas kui Eesti keskmine 

osakaal on 11,04% (ER031). Varasemalt spekuleeritakse, et kuigi vanemate roll nende 

järeltulijate hoiakute ja arusaamade kujunemisel toimib analoogselt nii linnalistes kui 

maalistes kohalikes omavalitsustes, on teiste välismõjude suhtelise vähesuse tõttu 

maapiirkondades vanemate tähtsus laste karjäärivalikul suurem (Kiisk 2015: 40). Eelnevalt 

mainitu koosmõju mõjutab Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimet ja tingib teatavad piirkondlikud erinevused. 

Eelnevalt uuritud ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevuste põhjused on seotud 

kauguse või täpsemalt eraldatusega. Kuigi absoluutarvudes ei ole vahemaad Lõuna-Eestis 

niivõrd pikad, võimendub nende mõju ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele. Sellele 

viitab kasutatav ajageograafia raamistik, mille kohaselt võib piirkondi eraldav vahemaa olla 

tajutavalt väiksem või suurem neid tegelikkuses eraldavast distantsist kilomeetrites, mis 

viitab vahemaade suhtelisele mõjutatavusele. Lõuna-Eesti piirkonna kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet mõjutab veel asjaolu, et regionaalpoliitikas ei 
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lähtuta enamasti ajageograafilistest põhimõtetest, mis on kogu regiooni seisukohalt seevastu 

kriitilise tähtsusega. Ääremaastumine pole pöördumatu protsess, kuid selle ümberpööramine 

nõuab nii poliitiliste paradigmade kui kohalike omavalitsuste rahastuspõhimõtete muutmist 

koos üldise ajageograafilise mõtteviisi aktsepteerimisega. 

Mõttekäik annab võimaluse sõnastada viienda uurimisülesande vastuse, mille eesmärk on 

leida Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

erinevuste võimalikud põhjused. Ettevõtluskeskkondade arenguerinevuste põhjused on 

seotud nelja peamise kontseptsiooniga: ajageograafia, kohalike omavalitsuste rahastamine, 

inimkapitali kvaliteet ja absoluutne eelis. Neist kaks esimest moodustavad mõttelise paari ja 

väljenduvad kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade kauguses piirkondlikest ja 

riiklikest tõmbekeskustest ning omavalitsuste võimetuses tajutavat kaugust vähendada. 

Inimkapitali kvaliteet seevastu määratleb ettevõtlussuundumuse ja mõjutab otseselt 

ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtluskeskkonda ennast. Kõige üldisem ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime erinevuste põhjus on absoluutse eelise puudumine, mille praktiline mõõde 

on raskelt tunnetatav ja jääb seetõttu otsustusprotsessides tähelepanuta. 

 

 

2.5. Ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime tõstmise võimalused 

Lõuna-Eesti piirkonna kohalike omavalitsuste näitel 

 

Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele hinnangu 

andmine ja selle erinevuste põhjuste tuvastamine moodustab osa ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime analüüsist. Samavõrd oluline on veel arenguerinevuste vähendamise 

võimaluste leidmine, mis kätkeb eneses probleemidele tähelepanu juhtimisest keerulisemat 

ülesannet. Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime edendamise võimalused ei ole tihti 

niivõrd üheselt mõistetavad kui on seda konkurentsivõime erinevuste põhjused, kuivõrd 

mitmed võimalikud lahendused on kompleksse iseloomuga. Lisaks eelnevale tuleb silmas 

pidada veel uuritavate üksuste omapära, ehkki paljud konkurentsivõime tõstmise võimalused 

on levinud teistelgi tasanditel peale regionaalse ja kohalike omavalitsuste tasandi. Eelnevalt 

tuvastatud konkurentsivõime erinevuste põhjused ja arvandmed muudavad 

ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tõstmise võimaluste leidmise võimalikuks. 
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Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tõstmise võimaluste leidmisel ei saa eirata üldist 

konteksti, mis mõjutab nii Lõuna-Eesti piirkonna kui teisi riigi kohalikke omavalitsusi. 

Seadusandlikul tasandil mõjutab praktiliste otsuste tausta kehtiv haldusreformi seadus ja 

käimasolev haldusreform ise. Seaduses sätestatu toetab reformi eesmärki, milleks on 

kohalike omavalitsuste suutlikkuse kasvamise toetamine avalike teenuste pakkumise 

tarbeks, piirkondlike arengueelduste ärakasutamiseks, konkurentsivõime suurenemiseks ja 

ühtlasema piirkondlikku arengu tagamiseks (Haldusreformi seadus 2017, § 1 lg 2). Ehkki 

seaduse eesmärk on regionaalarengu mõttes positiivne, ei toeta selle teostus otseselt kohalike 

omavalitsuste ega nende ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime kasvu. Haldusreformi 

olemuslik nõrkus on sätestatud seaduse avaparagrahvides, mis keskenduvad kvalitatiivse 

küsimuse lahendamisele kvantitatiivsete meetmetega. 

Magistritöö teoreetilisele osale toetudes saab tõdeda, et kohalike omavalitsuste ja nende 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamine on ettevõtete konkurentsivõime 

hindamisest nüansirikkam. Haldusreformi seaduse aluspõhimõtteid kujundavad seevastu 

ettevõttemajandusest tuttav rõhuasutus (haldus)üksuse suurusele, millele viitavad seaduses 

ettekirjutatud omavalitsusüksuse miinimumsuurus 5 000 elanikku ja soovituslik suurus 

11 000 elanikku (Ibid., § 1 lg 3). Paradigmaatilises mõttes tähendab niisugune arvude 

esiletõstmine seda, et kvalitatiivsele ülesandele lähenetakse kvantitatiivseid meetodeid 

kasutades. Kuigi üldistuste tegemise eesmärgil võib selline käsitlus olla kohane, ei piisa 

sellest praktikas mõjuva muutuse saavutamiseks. Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

edendamise seisukohalt kohalikes omavalitsustes tuleb silmas pidada teesi, et sarnaselt 

poliitikaga on ettevõtlus eelkõige kohaliku iseloomuga (Acs, Szerb 2007: 115). 

Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste, eriti perifeersete valdade peamine puudujääk on kaugus 

tõmbekeskustest, mis võimendab infrastruktuuri ja institutsionaalse võrgustiku puudusi. 

Sellist asjaolu kinnitab näiteks madalama ettevõtlusaktiivsusega omavalitsuste paiknemine 

piirkonna kaugemates osades, mistõttu peab probleemi leevendamisel tähelepanu pöörama 

just eraldatuse aspektile. Rumeenia näitel leitakse, et informatsioonitehnoloogia pole vaid 

äri laiendus, tegemist on ühe peamise arengumootoriga, mistõttu väljub infotehnoloogia vaid 

äri toetavast rollist (Apăvăloaie 2014: 957). Regionaalpoliitika mõttes seisneb elektroonilise 

äriajamise võlu füüsilise ja institutsionaalse infrastruktuuri puudujääkide minimeerimises, 

mis võimaldab siiski kasutada ära kohalikke eripärasid. Omavalitsuste seisukohast tähendab 
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seik siiski seda, et tuleb teha täiendavaid kulutusi, kasvõi internetiühenduse tagamiseks 

piirkonnas. 

Ehk viitab eelnev tees sellele, et abstraktsemal tasemel on tarvis kohalike omavalitsuste kui 

regionaalsete valitsusorganite mõtteviisi muutust, liigne varasematest paradigmadest 

kinnihoidmine pärsib piirkonna edasist arengut. Omavalitsuste juhtidele ei saa siiski seda 

täielikult süüks panna, kuna veel aastatuhande alguses ei pööratud infotehnoloogia arengule 

erilist tähelepanu, mille asemel keskendutakse töötlevale tööstusele. Sellele viitab asjaolu, 

et 2000. aastate esimeses pooles seotakse majandusareng peamiselt töötleva tööstuse 

tootlikkuse kasvuga (Tiits et al. 2004: 2). Regionaalselt muudab niisuguse väite markantseks 

seik, et piirkondlikud arengueeldused on erinevad, mistõttu pole võimalik igas kohalikus 

omavalitsuses töötlevat tööstust edendada, kuivõrd selleks puuduvad loomupärased 

eeldused. Sellest hoolimata ei viita tõdemus võimalusele, et töötlev tööstus on majanduse 

arengu seisukohast tähtsusetu. 

Ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime erinevuste vähendamisele lähenemiseks tuleb uuriv 

pilk pöörata perifeeria argumendi sisuliste implikatsioonide poole. Majandusliku eraldatuse, 

ääremaastumise ja perifeeria mõisted on seejuures suhtelised ja eelkõige on need seotud 

ühenduste olemasolu või puudumisega (OECD Regional... 2016: 153). Eraldatusel on kolm 

mõõdet, milleks on füüsiline kaugus suurematest turgudest, majandusliku lõimumise tase ja 

majandusstruktuuride spetsiifilisus (Ibid.: 153). Edu ja konkurentsivõime tagamiseks tuleb 

seega tähelepanu pöörata sidususe suurendamisele, mis maismaaga ühendatud kohalike 

omavalitsuste puhul tähendab seda, et tuleb enam panustada eelkõige teede arendamisele. 

Diskussiooni väärib siinkohal asjaolu, missugune institutsioon peab vastutama regionaalse 

sidususe suurendamise eest, millest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata veel selle tarbeks 

rahaliste vahendite eraldamisele. 

Kuna magistritöö alapeatükkides 2.2 ja 2.3 tõestatakse kohalike omavalitsuste kulutuste 

tähtsus ühe ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime mõjurina, kätkevad arenguerinevuste 

vähendamise lahendused eneses omavalitsuste kulutustega seotud elemente. Pikaajalise 

konkurentsivõime perspektiivis tuleb kaaluda kohalike omavalitsuste rahastuspõhimõtete 

paradigmaatilist muutmist. OECD regionaalarengu ülevaates juhitakse tähelepanu seigale, 

et kõrgema sissetulekuga riikides kulutatakse enam just kohalike omavalitsuste tasandil 

(Ibid.: 109). Mõneti tähendab niisugune tähelepanek seda, et riik likvideerib oma tegevuse 

puudujäägid: juba praegu peavad kaugemad kohalikud omavalitsused oma haldusalas täitma 
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riigi ülesandeid. Rahastuspõhimõtete muutmine ja kohalike eelarvete kulude suurendamine 

elaniku kohta võimaldab seeläbi tõsta kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimet, seda eriti Lõuna-Eesti piirkonnas regiooni eripärade tõttu. 

Lõuna-Eesti kohalikud omavalitsused on valdavalt maalised, mistõttu nõuavad need 

võrreldes linnaliste piirkondadega eripärast lähenemist. Maaliste piirkondade potentsiaal on 

seejuures suur, kuna maalistes piirkondades asuvad ettevõtted peavad tihti kompenseerima 

transpordiga seotud kulutusi suurema tootlikkuse abil (Ibid.: 159). Perifeeria argumendi ja 

kohalike omavalitsuste tulubaasi mõttes on üks võimalik ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime edendamise viise riigi rolli ümbermõtestamine regionaalpoliitilises 

kontekstis. Selles võtmes kerkib esile kaks peamist võimalust: riik kas võtab piirkondliku 

sidususe suurendamise enda peale või tagab kohalikele omavalitsustele enam vahendeid 

selle kohustuse ja teiste neile seatud ülesannete täitmiseks. Teise võimaluse valimine 

tähendab seejuures seda, et kohalikele omavalitsustele suurema autonoomia ja vahendite 

tagamisega käitutakse sarnaselt teiste arenenud riikidega. 

Kohalikele omavalitsustele suurema otsustusvabaduse ja finantsvahendite tagamine loob 

eeldused Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

jõudsaks edendamiseks. See võimaldab kohalikel omavalitsustel otsida oma absoluutset 

eelist ehk eripära, mille leidmise muudab oluliseks tõsiasi, et erinevalt riikidest 

konkureerivad linnad ja vallad absoluutse eelise põhimõtte kohaselt (Camagni 2002: 2407). 

Konkurentsivõime tõstmiseks on kolm peamist võimalust: avalike teenuste efektiivsuse 

suurendamine, ruumilise spetsialiseerumise süvendamine ja sünergilise efekti loomine 

kohalikus piirkonnas (Ibid.: 2407). Võtmetähtsusega on seejuures just spetsialiseerumine, 

mis võimaldab kohalikel omavalitsustel leida oma nišši ja seeläbi saavutada mingis 

valdkonnas absoluutne eelis teiste piirkondade ees. Vastasel juhul suureneb väiksema 

konkurentsivõimega omavalitsuste mahajäämus veelgi (Ibid.: 2407). 

Absoluutse eelise leidmist toetab seejuures inimkapitali arendamine, mis on küll vähem 

spetsiifilisema kuid sellegi poolest määrava mõjuga Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele. Ungari uurijad jõuavad näiteks järeldusele, et  

inimkapitali ja sotsiaalse kapitali arendamine on üks olulisemaid maapiirkondade 

arendamise võimalusi (Bótáné Horváth et al. 2015: 25). Lisaks juhitakse tähelepanu seigale, 

et maapiirkondadele tuleb läheneda meeskondlikku õppekeskkonna loomise abil, soosimaks 

informatsiooni vahetamist ja suhtlemist sarnase nägemusega organisatsioonide vahel (Ibid.: 



 

63 

25). Seega tuleb kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime kontekstis 

edendada piirkonna elanike ettevõtlusalaseid teadmisi, mis aitab kaasa ettevõtlusaktiivsuse 

kasvule piirkonnas. Eelnevalt mainitud tõdemusele tuginedes väidetakse, et küsimusele 

tuleb läheneda laiemalt kui läbi formaalse hariduse prisma. 

Käsitletud lahendused kannavad eneses ühte ja läbivat sisulist mõtet: muutused on vajalikud, 

seisnegu need võimusuhete ümberhindamises, rahaliste vahendite ja vastutusvaldkondade 

ülekandmises või kohaliku elanikkonna ettevõtlusega seotud hoiakute muutmises. Kõiki 

pakutud kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime edendamise 

võimalusi vaadeldes ilmneb seik, et suur osa neist jääb nii haldusreformireformi reguleeriva 

seaduse tekstist kui selle käimasolevast protsessist välja. Kuigi haldusreform taotleb avalike 

teenuste pakkumise efektiivsuse kasvu, mida on ühel või teisel moel lahendusena näinud 

näiteks OECD ja Camagni, ei ole eesmärk saavutatav vaid kohalikke omavalitsusi ühinema 

soosides või sundides. Lõuna-Eesti ja kogu riigi kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime edendamine nõuab sisulisemat lähenemist ja 

ettevõtluse ja elanikkonna sisulist kaasamist reformi mõttesse. 

Kuuenda uurimisülesande taotletav eesmärk on pakkuda välja potentsiaalseid lahendusi 

Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime 

edendamiseks. Peamised lahendused on seotud eelkõige keskvalitsuse ja kohalike 

omavalitsuste suhete ümbermõtestamisega, seda nii rahaliste vahendite kui täidetavate 

kohustuste mõttes. Esmase tähtsusega on Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste füüsilise ja 

majandusliku sidususe edendamine, mille tarbeks tuleb eraldada piirkonna omavalitsustele 

enam rahalisi vahendeid. Niisugune lähenemine võimaldab vähendada erinevusi ja 

ühtlustada nii Lõuna-Eesti piirkonna kui selle kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimet. Omavalitsustele endile tagab edu seevastu see, kui need suudavad leida 

oma absoluutse eelise, mis muudab kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkonna atraktiivseks 

väliste tootmistegurite ja teiste huviliste jaoks.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõtlus on ühiskonnas olulisel kohal inimühiskonna algusaegadest, ehkki nähtuse 

uurimisele on enam tähelepanu pööratud viimasel paaril sajandil. Ettevõtluse tunnustamine 

eraldiseisva nähtusena teadustööde ja praktiliste käsitluste raames konstateerib selle 

olulisust nii üksikisiku, kohaliku omavalitsuse kui riigi seisukohalt. Ehkki ettevõtluse 

olulisus ühiskonna kontekstis on vääramatu, on selle holistlik analüüsimine ettevõtluse 

kompleksse olemuse tõttu raskendatud, mistõttu on selle paremaks mõistmiseks tarvilik 

lahutada see väiksemateks osadeks. Magistritöö keskendub ühe ettevõtluse komponendi, 

ettevõtluskeskkonna uurimisele, mida tehakse Lõuna-Eesti piirkonna näitel. Nõnda asetub 

töö autori akadeemilise kirjatöö konteksti, kuivõrd eelneva bakalaureusetöö raames 

uuritakse ettevõtlusaktiivsust ühe ettevõtluse osa ja samas seda iseloomustava nähtusena, 

mida täiendab käesoleva magistritöö ettevõtluskeskkonda kätkev käsitlus. 

Ettevõtluskeskkonna ja selle konkurentsivõime uurimise muudab huvipakkuvaks asjaolu, et 

erinevalt ettevõtlusest kui sügavalt inimloomusega seotud nähtusest on võimalik 

ettevõtluskeskkonda praktilist mõõdet omava institutsioonina mõjutada. Autori 

bakalaureusetööga „Ettevõtlusaktiivsus Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005–2012“ 

sünergilise efekti saavutamise nimel vaadeldakse magistritöös samuti Lõuna-Eesti piirkonda 

ja kaheksa aastast perioodi, seekord aastate 2007–2014 näitel. Lisaks bakalaureusetöö 

kontekstile muudab Lõuna-Eesti piirkonna valimise vaatlemiseks oluliseks seik, et piirkonna 

konkurentsivõime on demograafiliste protsesside mõjul muutumas. Ettevõtluskeskkonna 

konkurentsianalüüsimisel ei tohi üldise kõrval tähelepanuta jätta üksikut, mistõttu 

vaadeldakse magistritöös nii piirkonnaülese ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet kui 

selle moodustavate kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet. 

Magistritöö on aktuaalne oma sisulise seose tõttu käimasoleva haldusreformiga, mille 

aktiivne faas algab 2017. aastal. Kuigi reformi eesmärk on tõsta kohalike omavalitsuste 

konkurentsivõimet, ei pöörata haldusreformi aluseks oleva seaduse tekstis põhimõttelist 

tähelepanu ettevõtluskeskkonnale. Töö uudsus seisneb mainitud lünga elimineerimises, 

mille jaoks teostatakse institutsiooniteooriale tuginev ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõime analüüs. Institutsiooniteooria võimaldab seejuures ühendada erinevaid 
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konkurentsivõime määratlusi ja hindamismeetodeid ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime 

hindamise raamistikku. Nii magistritöö aktuaalsust kui uudsust ilmestab veel fakt, et näitena 

kasutatakse Lõuna-Eesti piirkonda, seda eelkõige piirkonna suhtelise mahajäämuse tõttu 

teiste Eesti aladega võrreldes ning käimasolevate demograafiliste protsesside mõjust 

piirkonna ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele tingituna. 

Magistritöö uurimisprobleem seisneb küsimuses, miks on Lõuna-Eesti piirkonna ja selle 

kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevused nii 

piirkonnasiseselt kui teiste regioonidega võrreldes märkimisväärsed. Konkurentsivõime 

mõiste kasutamine ettevõtluskeskkonna uurimise alusena võimaldab nähtuse toimimise 

põhimõtteid paremini mõista ja neid hinnata, lisaks millele on tarvis teha üldised järeldused, 

mida saab laiendada peale Lõuna-Eesti piirkonna veel teistele regioonidele nende 

arenguerinevuste vähendamiseks. Eelnev tõdemus viitab asjaolule, et on vaja jõuda 

konkreetse tulemuseni, milles saavutamiseks seatakse ühene uurimisprobleemiga otseses 

seoses olev uurimiseesmärk. 

Magistritöö eesmärk on anda hinnang Lõuna-Eesti piirkonna kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele aastatel 2007–2014. Eesmärgini jõudmiseks 

püstitatakse järgnevalt tutvustatavad kuus uurimisülesannet. 

Magistritöö esimene uurimisülesanne on sõnastada ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime määratlus sellega seotud nähtuste vahendusel kohalike omavalitsuste 

kontekstis. Uurimisküsimusele vastamiseks jõutakse ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõime osanähtustele tuginedes mõiste magistritöös kasutatava määratluseni, 

mille kohaselt väljendub ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime ettevõtluskeskkonna 

moodustavate institutsioonide võimekuses soosida, toetada ja edendada ettevõtjate tegevust. 

Sõnastatud definitsioon võimaldab ühendada ettevõtluskeskkonna analüüsi institutsioonide 

vahendusel konkurentsivõime raamistikku, lubades siduda institutsioonid kohaliku 

ettevõtluse tinglike eripäradega. Ühtlasi muudab mainitud määratlus võimalikuks 

ettevõtluskeskkondade mõõtmise ja seega võrdleva analüüsi ning aitab leida 

konkurentsivõimet iseloomustavaid näitajaid. 

Töö teine uurimisülesanne on leida magistritöös kasutamiseks sobiv kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime hindamise meetod ja kinnitada uuritavad 

kohalikud omavalitsused. Valitud meetodi kohaselt moodustatakse ettevõtluskeskkondade 



 

66 

konkurentsivõime hindamiseks võrdlusuuringu meetodil konkurentsivõimet iseloomustavad 

näitajad, mille vahel olevaid seoseid kontrollitakse regressioonanalüüsi abil. Analüüs 

hõlmab 86 Lõuna-Eesti kohaliku omavalitsuse ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimet 

iseloomustavaid andmeid aastatel 2007–2014. Selline vastus uurimisülesandele võimaldab 

anda hinnangu piirkonna kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele 

vaadeldaval perioodil. Nii magistritöös rakendatav ettevõtluse hindamismeetod kui 

vaadeldava piirkonna koosseis arvestavad andmete kättesaadavuse piirangute ja piirkonna 

haldusjaotuse muutumisest tulenevate eripärade ja mõjudega. 

Magistritöö kolmas uurimisülesanne on moodustada kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime näitajad Lõuna-Eesti piirkonna näitel aastatel 

2007–2014 ja tuvastada nendevahelised seosed. Konstrueeritakse perioodi ja piirkonna 

kohta kolm ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet iseloomustavat näitajat: majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta, kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta 

ja majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest. Leitakse, et ehkki teoreetiliselt on kõigil 

näitajatel seos ettevõtluskeskkonnaga, ei leia empiiriline seos kinnitust kõigi moodustatud 

näitajate korral. Regressioonanalüüs viitab asjaolule, et ettevõtluskeskkonna 

konkurentsivõimet iseloomustavad majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tuhande elaniku 

kohta ja kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta. Majanduskulude osakaal kohalikest 

eelarvetest ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimega seotuse osas kinnitust ei saa. 

Töö neljas uurimisülesanne on hinnata kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade 

konkurentsivõimet iseloomustavate näitajate dünaamikat Lõuna-Eesti piirkonna kohalikes 

omavalitsustes perioodil 2007–2014. Hinnangu andmisel tuginetakse kahele näitajale, 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvule 1 000 elaniku kohta ja kohalike eelarvete kuludele 

eurodes elaniku kohta, mille seos ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimega on tõestatud. 

Leitakse, et Lõuna-Eesti piirkonna kohalike omavalitsuste konkurentsivõime on võrreldes 

Eesti riigi keskmiste näitajatega madalam, millest hoolimata on perioodil 2007–2014 

erinevused järjepidevalt kahanenud ja üldine trend tõusev. Ettevõtluskeskkondade 

seisukohalt pärsib kohalike omavalitsuste konkurentsivõimet Eesti keskmisest madalamate 

väärtustega kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta. Ettevõtluse olukord piirkonnas 

on seega paranev, kuid ettevõtluskeskkondade areng seda ei toeta. 

Magistritöö viies uurimisülesanne on leida Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevuste võimalikud põhjused. Töös leitakse, et 
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piirkonna kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevused saab 

liigitada nelja peamisesse gruppi: ajageograafilised põhjused, omavalitsuste rahastamisest 

tulenevad põhjused, inimkapitaliga seotud põhjused ja kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade absoluutse eelise puudumine. Kaks esimest tegurite rühma kuuluvad 

mõtteliselt kokku, kuna nendesse kuuluvad faktorid süvendavad üksteise mõju 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõimele, samas kui viimased kaks rühma kirjeldavad 

ettevõtlusega seotud kvalitatiivseid aspekte. Ehkki erinevuste põhjused on kompleksse 

iseloomuga, on Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkondade absoluutse eelise 

puudumine ilmselt kõige määravam võimalik konkurentsivõime erinevuste põhjus. 

Töö kuues uurimisülesanne on pakkuda potentsiaalseid võimalusi Lõuna-Eesti kohalike 

omavalitsuste ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime edendamiseks. Põhimõttelisem 

lahendus seisneb riigi ja kohalike omavalitsuste suhete ümbermõtestamises, mis hõlmab nii 

rahalisi vahendeid kui võetavaid kohustusi. Vahetut tähelepanu nõuab seejuures Lõuna-Eesti 

kohalike omavalitsuste füüsilise ja majandusliku sidususe edendamine, mis kätkeb eneses 

piirkonna kohalikele omavalitsustele eraldatavate vahendite mahu suurendamist. See 

võimaldab ühtlustada nii Lõuna-Eesti kui sellesse kuuluvate kohalike omavalitsuste 

ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime erinevusi. Eraldiseisvate omavalitsuste 

seisukohalt on oluline tees, et ettevõtluskeskkondade konkurentsivõime tõstmisel edu 

saavutamiseks peavad kohalikud omavalitsused leidma oma absoluutse eelise, mis muudab 

ettevõtluskeskkonna atraktiivseks mujalt pärinevate isikute ja institutsioonide jaoks. 

Magistritöö tulemused viitavad asjaolule, et ehkki üksikute näitajate uurimine võimaldab 

luua ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimest teatava tõsikindlusega ülevaate, ei ole 

niisugune meetod ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna kõikehõlmava olemuse tõttu parim. 

Tulevikus tuleb enam tähelepanu pöörata kvalitatiivsete aspektide kirjeldamisele 

kvantitatiivse analüüsi teostamise nimel, mis tagab holistlikuma hinnangu andmise 

võimaluse ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele. Lisaks eelnevale tasub edaspidi 

kaaluda ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet iseloomustava indeksi konstrueerimist, mis 

peab lisaks majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvule 1 000 elaniku kohta ja kohaliku 

omavalitsuse eelarvekuludele elaniku kohta hõlmama teisigi ettevõtluskeskkonda 

iseloomustavaid näitajaid. Indikaatorite sidumine ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimega 

on lisaväärtus, mida pakub käesolev töö ettevõtluskeskkonna edasistele uurijatele.  
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THE COMPETITIVENESS OF THE ENTREPRENEURIAL 

ENVIRONMENTS OF SOUTHERN ESTONIAN LOCAL 

AUTHORITIES IN THE YEARS 2007–2014 

 

Summary 

 

Despite the long-running tradition of researching entrepreneurship prevalent since the 18th 

century, there is not a universally accepted definition of the term. The complex nature of the 

phenomenon necessitates dividing entrepreneurship into less sophisticated sub-phenomena. 

The thesis concentrates on examining one of the sub-phenomena of entrepreneurship, 

entrepreneurial environment, in the example of Southern Estonian local authorities between 

the years 2007–2014. The importance of entrepreneurial environment lies in the fact that 

unlike other sub-phenomena of entrepreneurship, it can be influenced, a notion which is 

particularly important in the context of local authorities. 

The thesis is actual due to its inherent connection to the ongoing administrative reform. 

Although the aim of the reform is to increase the competitiveness of local authorities, little 

attention is paid to entrepreneurial environments. This is also the underlying reason for the 

novelty of the thesis, as the purpose of the work is filling the aforementioned gap, using the 

conceptual basis of institutional theory. It serves as a basis for incorporating different 

definitions of competitiveness with factors influencing and making up the framework of 

entrepreneurial environment. The actuality and novelty of the thesis is further complemented 

by the example of Southern Estonian local authorities. 

The research problem of the thesis is the question why are the disparities in competitiveness 

of the entrepreneurial environments in Southern Estonian area as well as its local authorities 

significant when compared to other regions and within the area itself. Using the framework 

of competitiveness enables an in-depth approach to the fundamental principles of 

entrepreneurial environments, which in turn leads to the formulation of the research 

objective. The objective of the thesis is to offer an assessment regarding the competitiveness 

of the entrepreneurial environments of Southern Estonian local authorities in the years 2007–
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2014. In order to reach the objective, six research tasks are formulated and the results are 

subsequently presented. 

The first research task is to formulate a definition of the competitiveness of entrepreneurial 

environments in the context of local authorities. The competitiveness of entrepreneurial 

environments is defined as the adeptness of the institutions forming the entrepreneurial 

environment to favour, support and promote the activities of entrepreneurs. The definition 

enables the incorporation of the analysis of entrepreneurial environments to the framework 

of competitiveness through the use of the concept of institutions. This makes measuring 

entrepreneurial environments possible, in addition to enabling the use of comparative 

analysis and assisting in the process of finding suitable indicators. 

The second research task of the thesis is to find a suitable method for assessing the 

competitiveness of local entrepreneurial environments and affirm the local authorities 

featured in the analysis. The method involves forming indicators which characterise the 

competitiveness of entrepreneurial environments and using regression analysis to verify the 

connections between the chosen indicators. The analysis features a total of 86 local 

authorities located in Southern Estonian area during the period 2007–2014. The method 

adheres to the limitations regarding the availability of data, in addition to changes in the 

administrative composition of the region. 

The third research task is to construct indicators that characterise the competitiveness of the 

entrepreneurial environments of local authorities in Southern Estonia in the years 2007–2014 

and identify the connections between the indicators. Three indicators are constructed: the 

number of economically active enterprises per 1 000 residents, the expenditures of local 

budgets per capita and the proportion of economic expenditures in local budgets. The 

importance of the number of economically active enterprises per 1 000 residents and the 

expenditures of local budgets per capita is affirmed. However, according to the results of the 

regressions, the proportion of economic expenditures in local budgets does not characterise 

the competitiveness of local entrepreneurial environments. 

The fourth research task of the thesis is to assess the dynamics of the competitiveness of the 

entrepreneurial environments of Southern Estonian local authorities in the years 2007–2014. 

The assessment is based on two indicators, the number of economically active enterprises 

per 1 000 residents and the expenditures of local budgets per capita, both of which share a 



 

74 

confirmed connection to entrepreneurial environments. While the competitiveness of the 

entrepreneurial environments of Southern Estonia in the period of 2007 – 2014 is lower than 

on average in Estonia, the overall trends are positive and the differences have decreased. 

Though the situation of entrepreneurship is improving, the factors affecting entrepreneurial 

environments do not support growth. 

The fifth research task is to identify potentials causes of differences in the competitiveness 

of the entrepreneurial environments of local authorities in Southern Estonia. The major 

causes can be attributed to four primary causes: time-space geographical reasons, reasons 

related to the funding of local authorities, reasons tied to human capital and the lack of an 

absolute advantage of local entrepreneurial environments. The two former groups have a 

significant overlay due to the fact that these factors complement each other, while the latter 

aspects are tied to qualitative aspects of entrepreneurial environments. Though the causes 

share a complex nature, the most significant shortcoming shared by Southern Estonian local 

authorities is the lack of an absolute advantage. 

The sixth research task of the thesis aims to find potential possibilities for increasing the 

competitiveness of the entrepreneurial environments of local authorities in Southern Estonia. 

The most ambitious one of them is the need to redefine the relations between the state and 

local authorities. It is also necessary to increase the connectivity between the local authorities 

in the region, along with offering local authorities more resources for carrying out their 

duties. This reduces the differences of competitiveness inside the region as well as enhancing 

the overall competitiveness of the entrepreneurial environments of the region. However, in 

order to succeed in long-term, it is necessary to find a distinct absolute advantage, to make 

Southern Estonian local authorities appealing for third parties. 

The thesis hints at the possibility that while examining indicators enables offering an 

overview of the competitiveness of an entrepreneurial environment, the method is not 

omnipotent in terms of a holistic analysis. In future research, more attention must be paid to 

qualitative research of entrepreneurial environments in order to provide a deeper insight into 

the matter. In addition to the aforementioned idea, a notion of constructing an index 

involving a multitude of factors is also worthy of deliberation, which should include the 

indicators proposed in the thesis along with other qualitative factors. The indicators and the 

theoretical analysis are the fundamental contribution that the thesis provides to the research 

of entrepreneurship.  
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Lisa 1. Kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta Eestis keskmiselt ja Lõuna-

Eesti kohalikes omavalitsustes aastatel 2007–2014 

 

Haldusüksus 
Kohalike eelarvete kulud täiseurodes elaniku kohta aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Eesti riik 972 1 134 1 017 937 975 1 077 1 184 1 156 

Lõuna-Eesti piirkond 972 1 096 1 008 925 956 1 059 1 187 1 129 

Jõgeva maakond 1 063 1 085 1 062 1 001 992 1 017 1 207 1 127 

..Jõgeva linn 1 196 1 162 1 167 1 070 995 947 1 434 983 

..Jõgeva vald 836 1 052 992 829 890 1 049 1 166 1 092 

..Kasepää vald 661 673 600 597 574 676 688 934 

..Mustvee linn 1 318 1 534 1 158 1 427 1 580 1 283 1 431 2 394 

..Pajusi vald 1 083 1 087 928 749 838 1 006 979 1 226 

..Pala vald 1 026 929 953 840 1 136 962 1 039 1 087 

..Palamuse vald 869 1 072 1 362 1 433 907 1 096 1 477 1 271 

..Puurmani vald 1 088 1 134 1 009 1 382 1 224 985 990 1 047 

..Põltsamaa linn 1 256 1 322 1 496 1 169 1 383 1 230 1 754 1 307 

..Põltsamaa vald 969 803 859 667 682 983 811 876 

..Saare vald 951 1 180 893 1 159 958 950 1 094 1 088 

..Tabivere vald 1 030 1 013 815 784 861 881 937 992 

..Torma vald 1 398 1 041 918 1 076 956 937 870 986 

Põlva maakond 1 030 1 225 1 134 1 059 1 013 1 148 1 190 1 074 

..Ahja vald 908 1 644 930 897 895 999 1 062 1 112 

..Kanepi vald 847 1 052 1 125 784 840 1 049 1 231 911 

..Kõlleste vald 1 124 1 331 1 039 1 062 1 066 1 107 1 059 1 286 

..Laheda vald 1 269 1 398 1 006 897 887 893 1 149 1 216 

..Mikitamäe vald 991 1 563 1 090 936 899 996 1 083 1 177 

..Mooste vald 1 145 1 271 1 269 1 988 1 269 1 202 1 136 1 252 

..Orava vald 1 158 1 385 1 097 2 256 1 079 1 118 1 275 1 395 

..Põlva vald 1 061 1 126 1 168 1 127 1 080 1 213 1 311 1 012 

..Räpina vald 791 1 060 1 206 827 804 1 152 1 056 969 

..Valgjärve vald 950 1 154 851 774 841 1 121 1 084 1 059 

..Vastse-Kuuste vald 1 114 1 070 899 809 1 304 881 977 957 

..Veriora vald 1 031 1 356 1 072 805 887 1 215 1 010 1 064 

..Värska vald 1 723 2 097 1 440 1 462 1 659 1 529 1 579 1 629 

Tartu maakond 947 1 033 933 865 910 1 047 1 189 1 169 

..Alatskivi vald 1 084 1 260 1 313 1 413 1 179 1 378 1 228 1 346 

..Elva linn 1 009 952 1 091 805 1 121 1 051 1 070 1 065 

..Haaslava vald 734 755 904 599 645 736 927 929 

..Kallaste linn 1 026 1 105 812 853 878 1 117 1 445 2 223 

..Kambja vald 773 972 860 868 949 882 922 1 031 

..Konguta vald 702 910 925 716 715 807 840 943 

..Laeva vald 867 1 032 952 771 707 852 995 1 059 
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..Luunja vald 742 932 777 891 754 655 765 925 

..Meeksi vald 1 047 835 707 674 691 1 030 989 1 108 

..Mäksa vald 736 864 751 682 751 815 883 953 

..Nõo vald 875 1 001 791 802 716 763 952 1 017 

..Peipsiääre vald 751 765 622 656 663 710 790 878 

..Piirissaare vald 3 940 1 419 1 121 1 436 1 424 1 353 1 822 2 101 

..Puhja vald 946 909 1 101 763 712 788 915 1 089 

..Rannu vald 926 1 009 827 763 809 949 928 1 068 

..Rõngu vald 788 846 1 150 676 1 277 649 720 780 

..Tartu linn 985 1 084 949 897 944 1 132 1 333 1 258 

..Tartu vald 1 133 933 747 786 885 1 070 891 1 122 

..Tähtvere vald 653 773 686 643 557 572 925 745 

..Vara vald 719 1 170 712 729 736 1 276 1 241 1 021 

..Võnnu vald 817 943 1 134 778 819 1 314 1 112 1 065 

..Ülenurme vald 754 874 964 945 751 854 786 877 

Valga maakond 865 1 042 1 030 988 961 1 012 1 210 1 069 

..Helme vald 771 867 704 731 725 921 1 163 1 057 

..Hummuli vald 879 1 048 923 912 876 1 030 1 200 1 098 

..Karula vald 853 1 058 923 889 943 1 101 1 168 1 240 

..Otepää vald 955 1 123 1 041 986 874 1 080 1 177 1 114 

..Palupera vald 933 1 064 1 043 743 808 626 750 834 

..Puka vald 871 1 278 854 821 900 878 941 977 

..Põdrala vald 971 1 054 1 322 868 846 1 051 943 953 

..Sangaste vald 1 045 1 248 1 021 1 305 974 1 078 1 400 1 290 

..Taheva vald 975 1 105 1 600 962 1 253 1 255 1 294 1 068 

..Tõlliste vald 895 1 078 896 1 313 850 918 907 950 

..Tõrva linn 955 1 211 1 184 1 383 1 367 1 190 1 397 1 146 

..Valga linn 801 955 1 064 936 977 1 011 1 312 1 061 

..Õru vald 664 819 748 1 065 893 819 869 1 049 

Viljandi maakond 979 1 150 1 046 894 1 004 1 044 1 071 1 016 

..Abja vald 1 079 1 136 1 060 1 275 836 1 048 1 060 1 156 

..Halliste vald 752 1 013 1 061 650 678 976 949 1 001 

..Karksi vald 874 1 304 791 825 1 168 972 997 944 

..Kolga-Jaani vald 957 1 062 940 1 192 1 042 1 158 1 188 1 135 

..Kõo vald 974 938 1 340 896 932 962 1 001 1 101 

..Kõpu vald 1 096 2 119 2 321 1 102 1 926 1 725 1 532 1 470 

..Mõisaküla linn 1 015 1 040 875 901 1 130 1 367 1 105 1 446 

..Suure-Jaani vald 808 1 080 1 092 832 1 114 1 209 1 148 955 

..Tarvastu vald 1 016 1 274 1 056 875 798 826 1 160 1 002 

..Viljandi linn 1 111 1 217 1 086 906 1 057 1 095 1 090 1 080 

..Viljandi vald 839 963 919 803 889 909 981 839 

..Võhma linn 1 117 1 162 1 153 1 078 937 904 954 1 007 

Võru maakond 1 029 1 242 1 102 997 1 010 1 142 1 307 1 208 

..Antsla vald 831 1 091 1 009 882 892 944 1 011 886 
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..Haanja vald 1 487 2 004 1 342 1 388 1 369 1 319 1 745 1 317 

..Lasva vald 894 1 051 1 080 947 911 1 186 1 270 1 043 

..Meremäe vald 1 258 1 305 1 444 1 066 910 997 1 190 2 058 

..Misso vald 1 238 1 840 1 180 1 192 1 170 2 522 1 774 1 969 

..Mõniste vald 950 1 279 1 120 912 865 2 033 1 290 1 200 

..Rõuge vald 1 091 1 281 1 126 1 180 1 044 1 181 1 579 1 513 

..Sõmerpalu vald 1 055 1 126 1 551 1 001 1 115 1 191 1 270 1 214 

..Urvaste vald 911 1 078 881 783 1 204 1 528 959 1 070 

..Varstu vald 1 828 1 486 1 383 1 392 1 377 1 647 1 497 1 535 

..Vastseliina vald 1 103 1 951 1 012 1 239 1 630 1 104 1 052 1 156 

..Võru linn 1 035 1 176 1 018 962 921 994 1 445 1 258 

..Võru vald 813 1 043 1 120 865 867 1 109 1 089 930 

Märkus. Arvutused põhinevad Statistikaameti andmetel, näitajad on leitud andmetabelite RR33 ja RV0291 

väärtustele tuginedes.  
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Lisa 2. Majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest Eestis keskmiselt ja Lõuna-

Eesti kohalikes omavalitsustes aastatel 2007–2014 

 

Haldusüksus 
Majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kogu Eesti 0,1592 0,1536 0,1347 0,1271 0,1498 0,1613 0,1731 0,1556 

Lõuna-Eesti piirkond 0,1282 0,1304 0,0881 0,0880 0,0872 0,1091 0,1686 0,1506 

Jõgeva maakond 0,1326 0,1025 0,0712 0,0557 0,0603 0,0726 0,1021 0,1209 

..Jõgeva linn 0,1420 0,1387 0,1478 0,0439 0,0526 0,0844 0,0684 0,1356 

..Mustvee linn 0,0766 0,1521 0,0300 0,0268 0,0310 0,0641 0,1369 0,2881 

..Põltsamaa linn 0,0888 0,0442 0,0318 0,0394 0,0277 0,0311 0,0734 0,0769 

..Jõgeva vald 0,1338 0,1431 0,0904 0,0986 0,0815 0,1172 0,0956 0,0979 

..Kasepää vald 0,1431 0,1878 0,1085 0,1017 0,1044 0,1122 0,1302 0,2823 

..Pajusi vald 0,0178 0,0397 0,0140 0,0205 0,0263 0,0301 0,0390 0,0206 

..Pala vald 0,0484 0,0719 0,0258 0,0393 0,0283 0,0266 0,0272 0,0283 

..Palamuse vald 0,0624 0,0477 0,0249 0,0234 0,0382 0,0765 0,2809 0,0911 

..Puurmani vald 0,0692 0,0617 0,0417 0,0380 0,0420 0,0386 0,0919 0,1002 

..Põltsamaa vald 0,3814 0,1044 0,0767 0,1059 0,0950 0,0793 0,1007 0,1294 

..Saare vald 0,1477 0,2144 0,1359 0,1215 0,1713 0,1461 0,2134 0,1696 

..Tabivere vald 0,1404 0,0751 0,0665 0,0782 0,1172 0,0883 0,1032 0,1094 

..Torma vald 0,0334 0,0630 0,0334 0,0265 0,0579 0,0331 0,0394 0,0384 

Põlva maakond 0,0849 0,1005 0,0989 0,1091 0,0646 0,1007 0,0954 0,0842 

..Ahja vald 0,0583 0,0454 0,0426 0,0334 0,0336 0,0351 0,0244 0,0448 

..Kanepi vald 0,0654 0,0706 0,0361 0,0519 0,0517 0,0467 0,0403 0,0523 

..Kõlleste vald 0,1762 0,1777 0,0946 0,1206 0,1040 0,0423 0,0751 0,0249 

..Laheda vald 0,0386 0,0576 0,0219 0,0296 0,0271 0,0456 0,0448 0,0296 

..Mikitamäe vald 0,1252 0,1620 0,0753 0,1008 0,0834 0,1040 0,1085 0,0855 

..Mooste vald 0,1194 0,1302 0,1859 0,5390 0,2006 0,0646 0,0731 0,0700 

..Orava vald 0,1175 0,2620 0,1347 0,0878 0,1669 0,1797 0,1819 0,2027 

..Põlva vald 0,0926 0,0942 0,0409 0,0413 0,0392 0,1268 0,0854 0,0849 

..Räpina vald 0,0803 0,1020 0,2886 0,1215 0,0701 0,1591 0,1927 0,0920 

..Valgjärve vald 0,0471 0,0601 0,0352 0,0301 0,0382 0,0215 0,0314 0,1517 

..Vastse-Kuuste vald 0,0750 0,1253 0,0479 0,0393 0,0365 0,0545 0,0860 0,0383 

..Veriora vald 0,0883 0,0547 0,0266 0,0670 0,0913 0,0568 0,1005 0,0827 

..Värska vald 0,0476 0,1061 0,0273 0,0988 0,0597 0,0600 0,0937 0,1298 

Tartu maakond 0,1538 0,1622 0,0941 0,1074 0,1138 0,1450 0,2380 0,2035 

..Elva linn 0,1425 0,0961 0,0580 0,0728 0,0510 0,1292 0,0755 0,0796 

..Kallaste linn 0,1943 0,2595 0,2234 0,1675 0,1913 0,2392 0,3804 0,5721 

..Tartu linn 0,1723 0,1726 0,0972 0,1181 0,1329 0,1697 0,2890 0,2364 

..Alatskivi vald 0,0711 0,1054 0,0389 0,0405 0,0404 0,0542 0,0717 0,0609 

..Haaslava vald 0,0982 0,1112 0,0427 0,0664 0,0682 0,0807 0,0696 0,1874 

..Kambja vald 0,0972 0,1145 0,0384 0,0544 0,0482 0,0635 0,0761 0,0561 

..Konguta vald 0,1315 0,1996 0,0757 0,1940 0,1902 0,1848 0,1173 0,1084 
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..Laeva vald 0,1216 0,0929 0,0344 0,0700 0,1125 0,1082 0,1019 0,0670 

..Luunja vald 0,0879 0,0894 0,1053 0,0666 0,0929 0,0939 0,1663 0,1770 

..Meeksi vald 0,0864 0,1720 0,0693 0,1030 0,0527 0,1177 0,0758 0,2121 

..Mäksa vald 0,0892 0,0964 0,0629 0,0644 0,0600 0,0786 0,0767 0,1258 

..Nõo vald 0,0889 0,1077 0,0523 0,0544 0,0628 0,0798 0,0598 0,0549 

..Peipsiääre vald 0,1227 0,1374 0,1098 0,0777 0,0961 0,0895 0,1040 0,1412 

..Piirissaare vald 0,7790 0,3149 0,1521 0,2075 0,2842 0,1585 0,1573 0,1678 

..Puhja vald 0,0717 0,1261 0,0550 0,0940 0,0857 0,0818 0,0953 0,2678 

..Rannu vald 0,0872 0,1114 0,0368 0,0538 0,0495 0,0517 0,0878 0,0764 

..Rõngu vald 0,1437 0,1655 0,0809 0,1129 0,0463 0,1178 0,1061 0,0910 

..Tartu vald 0,1056 0,1740 0,1223 0,1341 0,0848 0,0414 0,0887 0,1364 

..Tähtvere vald 0,0737 0,0778 0,0468 0,0559 0,0736 0,1001 0,1854 0,1334 

..Vara vald 0,0997 0,2849 0,1183 0,1009 0,0988 0,0392 0,0399 0,0400 

..Võnnu vald 0,0764 0,0960 0,0298 0,0533 0,0430 0,1461 0,0636 0,0652 

..Ülenurme vald 0,1191 0,1773 0,2008 0,0849 0,0817 0,0784 0,1007 0,0946 

Valga maakond 0,1099 0,1138 0,0576 0,0607 0,0762 0,0696 0,0905 0,0903 

..Tõrva linn 0,1035 0,1455 0,0511 0,0382 0,0681 0,0752 0,0726 0,0729 

..Valga linn 0,0979 0,1009 0,0513 0,0525 0,0868 0,0611 0,0762 0,0779 

..Helme vald 0,1138 0,2037 0,0596 0,0813 0,0598 0,0791 0,1093 0,1081 

..Hummuli vald 0,0939 0,1007 0,1242 0,0909 0,0697 0,1038 0,1021 0,0700 

..Karula vald 0,0917 0,1171 0,0615 0,0520 0,0574 0,0554 0,0522 0,0543 

..Otepää vald 0,1889 0,1358 0,0934 0,1007 0,1069 0,1057 0,1037 0,1039 

..Palupera vald 0,0675 0,1254 0,0485 0,0668 0,0657 0,0635 0,0774 0,0668 

..Puka vald 0,1047 0,0926 0,0643 0,0666 0,0557 0,0473 0,1184 0,1006 

..Põdrala vald 0,0764 0,0945 0,0406 0,0644 0,0572 0,0611 0,0727 0,0961 

..Sangaste vald 0,1433 0,0658 0,0399 0,0556 0,0641 0,0822 0,2553 0,2558 

..Taheva vald 0,0452 0,0524 0,0207 0,0281 0,0217 0,0258 0,0359 0,0385 

..Tõlliste vald 0,0924 0,1079 0,0476 0,0312 0,0620 0,0571 0,0760 0,0718 

..Õru vald 0,0761 0,0664 0,0784 0,1977 0,0503 0,0712 0,0814 0,0578 

Viljandi maakond 0,0853 0,0900 0,0837 0,0512 0,0509 0,0627 0,1187 0,0972 

..Mõisaküla linn 0,1220 0,1080 0,0824 0,0749 0,0634 0,0640 0,0832 0,0682 

..Viljandi linn 0,0793 0,0965 0,1500 0,0493 0,0580 0,0691 0,1231 0,1190 

..Võhma linn 0,0591 0,0650 0,0281 0,0239 0,0331 0,0605 0,0514 0,0548 

..Abja vald 0,1264 0,0931 0,0278 0,0380 0,0447 0,0400 0,0469 0,0486 

..Halliste vald 0,0662 0,0410 0,0129 0,0257 0,0285 0,0432 0,0817 0,1012 

..Karksi vald 0,0683 0,0691 0,0365 0,0463 0,0238 0,0365 0,0655 0,0363 

..Kolga-Jaani vald 0,0601 0,0492 0,0199 0,0231 0,0276 0,0176 0,1625 0,1160 

..Kõo vald 0,0596 0,0827 0,0441 0,0712 0,0849 0,1177 0,1295 0,1141 

..Kõpu vald 0,1646 0,0759 0,0558 0,1100 0,0653 0,1119 0,2587 0,2240 

..Suure-Jaani vald 0,0752 0,0806 0,0359 0,0363 0,0320 0,0346 0,0426 0,1004 

..Tarvastu vald 0,0968 0,1332 0,0775 0,0789 0,0772 0,0828 0,2455 0,0833 

..Viljandi vald 0,0978 0,0887 0,0462 0,0631 0,0555 0,0753 0,1339 0,0755 

Võru maakond 0,1330 0,1315 0,1045 0,0985 0,0853 0,0906 0,1179 0,1043 

..Võru linn 0,1725 0,1347 0,1228 0,0838 0,0763 0,0937 0,1578 0,1255 
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..Antsla vald 0,1064 0,0950 0,1543 0,0725 0,0702 0,1355 0,1149 0,1148 

..Haanja vald 0,0926 0,0749 0,0470 0,0519 0,0595 0,0702 0,0679 0,0878 

..Lasva vald 0,1138 0,1121 0,1956 0,0839 0,0752 0,2403 0,0586 0,0774 

..Meremäe vald 0,0957 0,2788 0,0929 0,1340 0,1497 0,1782 0,1468 0,0852 

..Misso vald 0,1230 0,2156 0,1867 0,2186 0,1990 0,1145 0,1928 0,2021 

..Mõniste vald 0,1479 0,2892 0,1917 0,1792 0,1544 0,0258 0,0911 0,0562 

..Rõuge vald 0,1271 0,1293 0,0958 0,0595 0,0740 0,1065 0,0733 0,0784 

..Sõmerpalu vald 0,0987 0,1058 0,0313 0,0470 0,0432 0,0443 0,0537 0,0711 

..Urvaste vald 0,2288 0,1801 0,0802 0,0676 0,0563 0,0494 0,1167 0,1199 

..Varstu vald 0,0835 0,1211 0,0343 0,0457 0,0352 0,0585 0,0593 0,0741 

..Vastseliina vald 0,1262 0,1319 0,1418 0,2975 0,2099 0,1128 0,1117 0,1015 

..Võru vald 0,0735 0,0802 0,0376 0,0867 0,0444 0,0368 0,0780 0,0715 

Märkus. Arvutused põhinevad Statistikaameti andmetel, näitajad on leitud andmetabeli RR33 väärtustele 

tuginedes.  
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Lisa 3. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Eestis keskmiselt 

ja Lõuna-Eesti kohalikes omavalitsustes aastatel 2007–2014 

 

Haldusüksus 
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta aastate lõikes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Eesti riik 42 44 45 46 49 53 70 71 

Eesti linnad 51 53 53 55 58 61 80 81 

Eesti vallad 26 29 30 32 34 37 52 54 

Lõuna-Eesti piirkond 29 31 32 33 35 37 54 56 

Jõgeva maakond 18 19 20 21 23 25 39 39 

..Jõgeva linn 31 30 31 33 34 34 57 55 

..Jõgeva vald 16 18 16 18 20 23 38 39 

..Kasepää vald 8 9 13 11 14 15 24 29 

..Mustvee linn 15 20 19 17 22 22 42 43 

..Pajusi vald 16 14 13 13 13 16 30 29 

..Pala vald 17 18 18 23 27 70 47 50 

..Palamuse vald 11 14 14 14 15 16 30 32 

..Puurmani vald 13 14 15 16 20 27 31 30 

..Põltsamaa linn 27 30 32 34 34 33 44 43 

..Põltsamaa vald 13 12 14 17 17 9 29 30 

..Saare vald 12 12 10 10 9 13 25 24 

..Tabivere vald 11 14 14 14 21 22 35 32 

..Torma vald 14 17 18 20 19 22 31 33 

Põlva maakond 22 23 23 25 26 28 44 46 

..Ahja vald 19 23 21 23 22 28 44 48 

..Kanepi vald 16 18 21 21 21 24 35 33 

..Kõlleste vald 14 20 16 19 23 26 43 47 

..Laheda vald 11 15 11 13 17 19 32 31 

..Mikitamäe vald 6 10 10 12 15 12 26 28 

..Mooste vald 14 13 13 14 17 21 32 35 

..Orava vald 10 10 14 18 15 18 36 39 

..Põlva vald 35 33 34 36 36 37 55 58 

..Räpina vald 18 19 20 22 24 25 39 41 

..Valgjärve vald 24 25 29 26 29 35 47 54 

..Vastse-Kuuste vald 23 25 19 24 28 30 47 47 

..Veriora vald 9 10 9 10 12 13 19 19 

..Värska vald 15 21 19 23 23 29 45 49 

Tartu maakond 39 41 42 43 46 49 66 68 

..Alatskivi vald 10 12 10 16 15 23 33 32 

..Elva linn 28 29 30 33 34 38 54 55 

..Haaslava vald 24 28 28 29 34 40 51 51 

..Kallaste linn 10 9 11 11 12 10 31 28 

..Kambja vald 23 24 26 29 35 35 44 44 
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..Konguta vald 16 17 18 22 23 29 37 37 

..Laeva vald 22 21 22 28 30 34 44 41 

..Luunja vald 22 28 35 39 39 40 54 53 

..Meeksi vald 7 6 11 9 8 11 15 22 

..Mäksa vald 21 23 21 21 23 29 41 43 

..Nõo vald 20 21 22 24 23 24 40 46 

..Peipsiääre vald 3 5 6 4 4 4 11 11 

..Piirissaare vald 0 0 0 14 14 0 18 31 

..Puhja vald 16 17 18 19 22 28 34 39 

..Rannu vald 14 20 20 18 19 22 27 29 

..Rõngu vald 16 17 19 22 20 20 31 28 

..Tartu linn 47 48 49 50 53 56 75 77 

..Tartu vald 38 41 41 40 44 47 61 66 

..Tähtvere vald 30 33 34 36 38 40 50 58 

..Vara vald 13 15 14 17 20 23 32 34 

..Võnnu vald 12 13 14 15 18 20 32 31 

..Ülenurme vald 48 53 54 57 60 56 73 78 

Valga maakond 21 22 23 24 24 26 41 42 

..Helme vald 11 14 13 14 14 22 32 34 

..Hummuli vald 18 17 15 13 8 10 19 23 

..Karula vald 15 17 21 21 21 25 40 35 

..Otepää vald 38 40 42 46 48 52 71 73 

..Palupera vald 19 20 18 19 24 25 37 39 

..Puka vald 9 10 14 13 12 15 29 33 

..Põdrala vald 10 8 8 7 7 10 20 20 

..Sangaste vald 19 19 19 22 22 26 37 41 

..Taheva vald 7 8 11 9 12 14 18 20 

..Tõlliste vald 16 17 16 15 17 19 32 31 

..Tõrva linn 37 38 40 42 41 41 59 58 

..Valga linn 20 22 22 23 23 22 39 40 

..Õru vald 4 2 4 4 4 6 18 18 

Viljandi maakond 24 26 28 28 30 32 49 50 

..Abja vald 11 13 15 16 18 22 29 30 

..Halliste vald 9 12 11 11 14 18 23 23 

..Karksi vald 22 25 28 26 28 32 52 56 

..Kolga-Jaani vald 11 12 14 15 15 16 33 38 

..Kõo vald 10 9 11 12 15 12 19 18 

..Kõpu vald 14 16 15 15 13 18 30 31 

..Mõisaküla linn 10 9 8 9 12 19 19 29 

..Suure-Jaani vald 16 18 20 21 21 23 35 34 

..Tarvastu vald 9 12 13 14 18 20 32 31 

..Viljandi linn 41 42 43 43 46 48 71 71 

..Viljandi vald 18 21 22 23 25 25 40 41 

..Võhma linn 17 18 19 17 20 22 38 40 
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Võru maakond 23 25 26 27 29 30 49 50 

..Antsla vald 19 20 20 21 23 26 44 43 

..Haanja vald 18 20 22 22 25 24 44 42 

..Lasva vald 12 15 16 14 18 20 31 34 

..Meremäe vald 9 9 12 12 12 15 28 32 

..Misso vald 17 18 21 19 24 34 55 50 

..Mõniste vald 5 7 10 11 15 14 38 33 

..Rõuge vald 21 21 22 23 26 31 49 48 

..Sõmerpalu vald 12 11 11 14 18 17 31 33 

..Urvaste vald 13 15 16 16 17 18 35 33 

..Varstu vald 11 12 14 12 12 15 41 43 

..Vastseliina vald 15 18 17 20 20 24 40 40 

..Võru linn 35 37 38 40 42 41 64 64 

..Võru vald 20 23 23 25 25 26 40 45 

Märkus. Arvutused põhinevad Statistikaameti andmetel, näitajad on leitud andmetabelite ER071 ja RV0291 

väärtustele tuginedes.  
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Lisa 4. Regressioon majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 elaniku kohta ja 

kohalike eelarvete kulude eurodes elaniku kohta vahel 

 

 

Märkused: 1. Regressioonis kasutatakse näitajaid majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta 

(Lisa 3) ja kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta (Lisa 1), mille arvutamiseks 

kasutatakse Statistikaameti andmeid tabelitest ER071, RR33 ja RV0291. 

2. Sõltuv muutuja (resultaatnähtus) Y on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku 

kohta ja sõltumatu muutuja (faktornähtus) X on kohalike eelarvete kulud eurodes elaniku kohta. 

3. Analüüsi tulemuste usaldatavuse kontroll teostatakse tõenäosusega 95%, regressioon teostatakse 

Microsoft Exceli abil.  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,09034441

R Square 0,00816211

Adjusted R Square 0,00669922

Standard Error 13,7656269

Observations 680

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1057,264249 1057,264 5,579452 0,018454032

Residual 678 128475,9046 189,4925

Total 679 129533,1689

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 20,3659215 2,119157932 9,610384 1,38E-20 16,2050205 24,5268226 16,2050205 24,52682256

X 0,00459393 0,001944862 2,362086 0,018454 0,000775256 0,00841261 0,000775256 0,008412607



 

86 

Lisa 5. Regressioon majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 1 000 elaniku kohta ja 

majanduskulude osakaalu kohalikest eelarvetest vahel 

 

 

Märkused: 1. Regressioonis kasutatakse näitajaid majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta 

(Lisa 3) ja majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest (Lisa 2), mille arvutamiseks 

kasutatakse Statistikaameti andmeid tabelitest ER071, RR33 ja RV0291. 

2. Sõltuv muutuja (resultaatnähtus) Y on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku 

kohta ja sõltumatu muutuja (faktornähtus) X on majanduskulude osakaal kohalikest eelarvetest. 

3. Analüüsi tulemuste usaldatavuse kontroll teostatakse tõenäosusega 95%, regressioon teostatakse 

Microsoft Exceli abil.  

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,06062298

R Square 0,00367515

Adjusted R Square 0,00220564

Standard Error 13,7967289

Observations 680

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 476,053211 476,0532 2,50094 0,114244742

Residual 678 129057,1157 190,3497

Total 679 129533,1689

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 23,926688 0,970722647 24,64833 2,85E-96 22,02070416 25,8326719 22,02070416 25,83267192

X 13,7253544 8,679045138 1,581436 0,114245 -3,315682215 30,7663909 -3,315682215 30,76639095
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