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Sissejuhatus 

Töö eesmärgiks on teostada maaettevõtete olukorra analüüs, mille raames kaardistatakse 

maapiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud erinevate näitajate alusel ning 

nende areng erinevatel perioodidel tegevusalade ja sektorite lõikes, kasutades seejuures ka 

piirkondlikku jaotust. Tegemist on 2012. aastal Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud uuringu Maapiirkonna 

ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus osalise jätku-uuringuga, mille raames 

täiendatakse vajalike näitajate aegrida ning analüüsitakse vastavaid andmeid Eesti Maaelu Arengukava 

2014—2020 (MAK 2014—20) maapiirkonna määratluse alusel. 

Analüüsi tulemused on vajalikud selleks, et saada ülevaade maaettevõtluse olukorrast ja arengu 

kitsaskohtadest. Lisaks võimaldavad analüüsi tulemused hinnata eelpool nimetatud arengukava 

meetmete, ent ka eelneva eelarveperioodi 2007—2013 Eesti maaelu arengukava (MAK 2007—13) 

investeeringumeetmete mõju maapiirkonna ettevõtlusele. Uuringu vajalikkust põhjendab ka asjaolu, et 

puudub kompleksne andmete kogumik, kust oleks võimalik saada kiirelt lihtpäringu teel andmeid ja 

näitajaid iseloomustamaks ja analüüsimaks maapiirkonna ettevõtjaid. See raskendab maapiirkonna 

ettevõtluse olukorra efektiivset hindamist ja analüüsimist. Statistiliste andmete puudumine raskendab 

maapiirkonna ettevõtluse olukorra hindamist ja analüüsimist. Andmed ja vajalikud järeldused ning 

ettepanekud maapiirkonna ettevõtluse arengu kohta on aga olulised olemasolevate MAK 2014—2020 

toetusskeemide koordineerimiseks ning täiendamiseks. Samuti on läbiviidud maapiirkonna ettevõtjate 

uuringud aegunud. Viimane samalaadne uuring valmis 2012. aastal ja see kajastas 2011. aasta andmeid. 

Järgnev aruanne on üles ehitatud selliselt, et esmalt kirjeldatakse uuringus kasutatavat metoodikat, 

seejärel antakse ülevaade maaettevõtete arvukusest ja majandustegevusest. Töö viimases osas tehakse 

uuringu tulemustest kokkuvõte ja esitatakse ettepanekud. 
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Metoodika 

Käesolevas uuringus on ettevõtete arvukuse kirjeldamisel aluseks Statistikaameti avalikud andmed 

majanduslikult aktiivsete üksuste kohta, mis põhinevad Statistikaameti poolt koostataval statistilisel 

profiilil. Ettevõtetena käsitletakse äriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE-d). Äriühinguteks 

loetakse osaühingud, aktsiaseltsid, usaldusühingud, tulundusühingud, välismaa äriühingute filiaalid, 

täisühingud ja Euroopa äriühingud. Uuringus ei käsitleta kasumitaotluseta üksusi 

(mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused). 

Alates 2009. aastast on seni vaid Maksu ja Tolliameti maksukohuslaste registrisse registreerunud FIE-d 

olnud kohustatud registreerima end ka Äriregistrisse. Enne seda oli Äriregistris registreerunud vaid väike 

osa FIE-dest, mistõttu Statistikaameti poolt avaldavates tabelites paljud FIE-d enne aastat 2010 ei 

kajastu. Seda on oluline silmas pidada ettevõtete arvukust kirjeldavaid ajalisi trende jälgides. Kuna 

ettevõtete arv enne ja pärast 2010. aastat ei ole üheselt võrreldav, siis ettevõtete arvukuse muutust ajas 

iseloomustatakse aruandes enamikel juhtudel ajavahemikus 2010—2015 ja muutuste leidmiseks 

hinnatakse näitajate väärtuste erinevust nende kahe aasta võrdluses. 

Ettevõtjate arvu esitamisel kasutatakse aruandes piirkondi ja tegevusalasid ka agregeeritud kujul. 

Piirkondade puhul eristatakse valdasid, maakondi ja regioone ning tegevusalade puhul kõige kõrgemaid 

tegevusalade kategooriaid ja majandussektoreid. Maakondade jaotumisest regioonidesse ja 

tegevusalade jagunemisest sektoritesse on antud ülevaade lisades (vastavalt tabelites 1 ja 2). 

Kuna käesolevas uuringus kirjeldatakse mitmete näitajate puhul ajalisi muutusi piirkondade lõikes, siis 

omavalitsuste ühinemiste tulemusel toimunud muutuste arvesse võtmiseks korrigeeriti Statistikaameti 

andmeid (Statistikaamet 2016). Selleks kanti kõik 2016. aasta novembriks toimunud omavalitsuste 

ühinemised sisse tagasiulatuvalt ja liideti ühinenud omavalitsuste näitajate absoluutväärtused ka nende 

aastate kohta, kui ühinemist ei olnud veel toimunud. 

Aruandes esitatakse kaardid valdade erinevuste võrdlemiseks kolmevärvilistena selliselt, et valge 

iseloomustab teatud näitaja väärtuste alusel keskmist valda ning roheline ja punane vastavalt 

madalamate ja kõrgemate väärtustega valdasid. Keskmise valla leidmisel võetakse aluseks mediaan ehk 

kui järjestada vallad teatud näitaja väärtuste alusel, siis selles järjestuses keskmine vald on tähistatud 

kaardil valgena. Aruandes esinevad tulpdiagrammid on koostatud erinevate gruppide väärtused 

üksteisele lisades ehk ala pindala iseloomustab grupi väärtust. 

Ettevõtete arvukuse kirjeldamisel tehakse uuringus vahet ettevõtte tegutsemise koha alusel ja 

käesolevas aruandes tähendab “ettevõtte tüüp” või “äriühingu tüüp” linnaliste ettevõtete ja 

maaettevõtete eristamist. Maaettevõtete määratlemisel lähtutakse sealjuures MAK 2014—20 

maapiirkonna määratlusest, mille järgi kuuluvad Eestis maapiirkonda vallad1 ja kuni 4000 elanikuga 

linnad2. Erinevus varasema (MAK 2007—13) määratlusega seisneb kuue Tallinnaga piirneva valla 

maapiirkonnast välja arvamises ja Paldiski linna maapiirkonnaks nimetamises. Majandusnäitajate 

analüüsis Paldiski linna maapiirkonnana ei käsitleta. Ettevõtte tüüp põhineb Statistikaameti statistilisel 

profiilil, mille järgi määratakse ettevõtete tegutsemiskoht nende kontaktaadressite järgi. Statistikaameti 

avalikel tabelitel põhinevad päringud tehti haldusüksuste lõikes ja agregeeriti seejärel vastavalt MAK 

                                                           

1
 Valdade hulka ei loetud Kiili, Viimsi, Harku, Rae, Saue ja Saku valdasid. 

2
 Nende hulka kuuluvad Mõisaküla, Kallaste, Suure-Jaani, Püssi, Abja-Paluoja, Võhma, Lihula, Mustvee, Antsla, 

Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, Tamsalu, Otepää, Räpina, Narva-Jõesuu, Tõrva, Loksa, Kehra, Kärdla, Kunda ja Paldiski 

linnad. 
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2014—2020 maapiirkonna määratlusele nii, et maapiirkonna omavalitsuste alla kuuluvad ettevõtted 

loeti maaettevõteteks ja ülejäänud linnalisteks ettevõteteks. 

Majandusnäitajate analüüsimisel võetakse aluseks maapiirkonna äriühingute ja FIE-de võrdlemine kogu 

Eesti ettevõtete või ülejäänud äriühingutega. Võrdlus kogu Eestiga tähendab sealjuures, et 

maapiirkonna ettevõtteid võrreldakse kõikide Statistikaameti statistilisse profiili kuuluvate ettevõtetega, 

sh ka maaettevõtetega. Ülejäänud äriühingute majandusnäitajate hindamisel on aga Statistikaameti 

statistilisest profiilist välja arvatud maapiirkonna äriühingud ja sellistel juhtudel hinnatakse 

maapiirkonna äriühinguid vaid väljaspool maapiirkonda tegutsevate äriühingutega. 

Maaettevõtete majandusliku olukorra kohta andmete saamiseks tehti päringud Maksu- ja Tolliametile 

(MTA) ning Statistikaametile. Esimesel juhul saadi andmed FIE-de deklaratsiooni vorm E alusel esitatud 

tulude ja kulude kohta vahemikus 2012—2015. Statistikaameti päring sisaldas maapiirkonna äriühingute 

mitmete majanduslike näitajate absoluut- ja keskmisi väärtusi perioodil 2012—2014 sektorite, 

regioonide ja tegevusalade lõikes. EMTAK 2008 klassifikaatori järgi on kasutatud tegevusalade määratlus 

esitatud lisades tabelis 3. Võrdlemaks maapiirkonna äriühingute majandustegevust teiste äriühingutega 

võetakse aluseks erinevad Statistikaameti avalikud tabelid. 

Analüüside läbi viimisel kasutatakse peamiselt kirjeldavat statistikat ja näitajate väärtuste jaotusi 

hinnatakse nii keskmise kui ka mediaani alusel. 
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Ettevõtete arv maapiirkonnas 

Linnaliste ja maapiirkonna ettevõtete arv MAK määratluste lõikes on kujutatud joonisel 1. Sajandi alguse 

ja 2015. aasta võrdluses on Eestis ettevõtete arv kasvanud 46,9 tuhandelt ettevõttelt 117,4 tuhande 

ettevõtteni ehk umbes 150% võrra. Maapiirkonna ettevõtete arv tõusis vahemikus 2000—2015 10,2 

tuhandelt 33,2 tuhandeni ehk 225% võrra. Kui välja arvata aastal 2003 aset leidnud langus, on 

ettevõtete arv Eestis pidevalt kasvanud. Trendi jälgides leidis aastal 2010 aset järsk ettevõtete arvu kasv. 

See kasv ei tulenenud aga tegelikust ettevõtete arvu suurenemisest, vaid asjaolust, et nimetatud aastal 

lisati äriregistrisse ka FIE-d, kellel varem äriregistris registreerimise kohustust ei olnud. Maaettevõtete 

osakaal kõikidest Eesti ettevõtetest on vaatlusalusel perioodi aga üsna vähe muutunud, langedes 

2001. aasta 30%-lt 2015. aastal 28%-le. Võttes aga arvesse, et joonisel 1 esitatud perioodi esimeses 

pooles ei ole käsitletud FIE-sid, keda maapiirkonnas esineb proportsionaalselt rohkem kui mujal Eestis 

(joonis 10), võib tegelikku maapiirkonna ettevõtete arvu osakaalu kahanemist hinnata mõnevõrra 

kõrgemaks. Samas on pärast FIE-de registreerimise kohustuse muudatust maaettevõtete osakaal 

langenud 29%-lt 28%-le ehk vaid umbes 1 protsendipunkti võrra. 

 

Joonis 1: Ettevõtete arv aastatel 2000—2015 linnaliste ja maaettevõtete lõikes (Allikas: Statistikaamet 

ER031) 

Kuna MAK 2014—2020 määratluse järgi jäävad maapiirkonnast välja majanduslikus mõttes olulised 

Tallinna linnaga piirnevad vallad, siis on ka maapiirkonna ettevõtete arv võrreldes varasema MAK 

2007—2013 määratluse kasutamisega üsna erinev. Kui aastal 2015 oli MAK 2014—2020 mõistes 

maapiirkonnas 33,2 tuhat ettevõtet ehk 28% kõikidest, siis varasema maapiirkonna määratluse järgi 

oli samal aastal maaettevõtteid 40,1 tuhat ehk 35%. Seega tähendab Tallinnaga piirnevate valdade 
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maapiirkonna määratlusest välja jätmine 7% võrra madalamat maaettevõtete osakaalu. Sealjuures ei ole 

MAK 2014-2020 mõttes maaettevõtete osakaal vahemikus 2010-2015 muutunud, samas kui MAK 2007-

2013 mõistes on nende osakaal tõusnud 2% võrra. 

Võrreldes maaettevõtete osakaaluga kõikidest ettevõtetest (28%), on nende osakaal alla 10 töötajaga 

ettevõtetest vaid 1% võrra kõrgem (joonis 2). Töötajate arvu poolest suuremates ettevõtetes on aga 

maaettevõtteid proportsionaalselt oluliselt vähem. Kui alla 10 töötajaga Eesti ettevõtete hulgas on 

maapiirkonnas tegutsevaid peaaegu kolmandik, siis 250 ja enama töötajaga ettevõtetest 

moodustavad maaettevõtted vaid kümnendiku. Seega on maapiirkonnas tegutsevad ettevõtted 

võrreldes linnaliste ettevõtetega keskmiselt oluliselt väiksemad ja suuremaid ettevõtteid tegutseb 

maapiirkonnas vähem kui mujal Eestis. 

 

Joonis 2: Ettevõtete suurusgruppide osakaal kõikidest vastava tüübi ettevõtetest linnaliste ja 

maaettevõtete lõikes 2015. aastal (Allikas: Statistikaamet ER32) 

Maaettevõtete piirkondlik paiknemine 

Regioonide võrdluses asub kõige enam ettevõtteid Põhja-Eestis, aga maaettevõtteid on seal pigem vähe 

(joonis 3). Kõige enam tegutses aastal 2015 maaettevõtteid Lõuna-Eestis. Kuigi suurem osa ettevõtetest 

Eestis asuvad väljaspool maapiirkonda, on regioonide võrdluses see nii ainult Kirde-ja Põhja-Eestis. Eriti 

madal on maapiirkonna ettevõtete osakaal Põhja-Eestis, kus iga maaettevõtte kohta on peaaegu 17 

linnalist ettevõtet. Lääne- ja eriti Lõuna-Eestis on mõlemat tüüpi ettevõtteid peaaegu võrdselt. See 

tuleneb tõenäoliselt suuremate linnade nagu Tartu ja Pärnu paiknemisest nendes regioonides. Kesk-

Eestis, kus ei ole sellisel määral suuri linnu, on ka maa- ja linnaliste ettevõtete suhe märkimisväärselt 

maaettevõtete kasuks. Kesk-Eestis on maaettevõtteid üle nelja korra rohkem kui linnalisi ettevõtteid. 

Enamik Eesti ettevõtetest tegutseb Põhja-Eestis ehk Harju maakonnas. 
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Joonis 3: Ettevõtete arv regioonide lõikes 2015. aastal (Allikas: Statistikaamet ER32) 

Kõige rohkem ettevõtteid tegutseb Harju, Tartu, Ida-Viru ja Pärnu maakondades ja ka linnalised 

ettevõtted on nendes maakondades ülekaalus (joonis 4). Kõikides teistes maakondades on 

proportsionaalselt rohkem aga maaettevõtteid. Seega on maaettevõtteid proportsionaalselt vähem 

eelkõige piirkondlikult oluliste ja suuremate linnadega (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu) maakondades. Ka 

Viljandi ja Saare maakondades, kus asuvad olulisemad linnad, on linnaliste ettevõtete osakaal ja arv 

pigem kõrge. Jooniselt 4 välja jäänud Harju maakonna linnaliste ettevõtete arvuks on 60 tuhat ehk enam 

kui pool kogu Eesti ettevõtetest. Rapla, Põlva ja Hiiu maakondades tegutsevad vaid maaettevõtted, kuna 

linnad on nendes maakondades üks osa valdadest (vallasisesed). Samuti on maapiirkonna ettevõtete arv 

linnaliste ettevõtetega võrreldes vähemalt kaks korda kõrgem Lääne-Viru, Võru, Jõgeva, Järva ja Valga 

maakondades. 
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Joonis 4: Ettevõtete arv maakondade lõikes 2015. aastal (Allikas: Statistikaamet ER32) 

Eelnevalt kirjeldatud trendid tulevad esile ka joonisel 5, millel on kujutatud ettevõtete arv valdade 

võrdluses aastal 2015. Kõrgema ettevõtete arvuga vallad piirnevad suuremate linnade või oluliste 

maakonnakeskustega. Valdade võrdluses kõige enam ettevõtteid tegutses 2015. aastal Viimsi vallas 

(2165 ettevõtet), aga ka Rae, Harku ja Saue vallas oli ettevõtteid enam kui tuhat (Saku vallas 991). 

Sealjuures ettevõtete arvu poolest oli valdades keskmiselt 2015. aastal 125 ettevõtet, neljandikus 

valdadest oli ettevõtteid 85 või vähem ja neljandikus 241 või rohkem. Ettevõtete arv oli suurem 

mitmetes geograafilises mõttes suuremates valdades (Märjamaa, Lääne-Saare, Kuusalu, Kose). Samuti 

oli ettevõtteid rohkem valdades, mis asusid linnade ääres või nende ümber (Jõhvi, Rapla, Ülenurme, 

Põlva, Tartu, Viljandi, Türi vald). Teistes valdades oli aastal 2015 ettevõtteid alla 600. Suurema 

territooriumi, aga üsna madala ettevõtete arvuga valdadena võib välja tuua Illuka valla Ida-Virumaal 

(kõigest 40 ettevõtet) ning Koonga ja Varbla vallad Lääne maakonnas. Enamikes Eesti omavalitsustes oli 

2015. aastal 86 kuni 299 ettevõtet. Ettevõtete arvu järgi keskmises maapiirkonna omavalitsuses oli 

ettevõtteid 120, samas kui väljaspool maapiirkonda asuvates omavalitsustes oli ettevõtete arvu 

mediaanväärtuseks 1013 ettevõtet. 
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Joonis 5: Ettevõtete arv valdade lõikes 2015. aastal (Allikas: Statistikaamet ER32) 

Kuna vallad on lisaks territooriumile ka mitmete teiste näitajate poolest väga erinevad, siis lihtsalt 

ettevõtete arvu asemel on nende sagedust sobilikum hinnata suhtarvuna mõne teise näitaja suhtes. 

Joonisel 6 on kujutatud ettevõtete arv valdades 1000 elaniku kohta aastal 2015. Eestis keskmiselt oli 

antud näitaja väärtuseks 89 ettevõtet, ettevõtete arvukuse poolest keskmises omavalitsuses oli 1000 

elaniku kohta 78 ettevõtet. Maapiirkonna omavalitsuste seas oli antud näitaja mediaaniks samuti 78 

ettevõtet, mujal aga 76. Nimetatud jooniselt ilmneb, et kõige rohkem on ettevõtteid elanike kohta 

Eesti lääneosas ja sealsetel saartel. Kõrgeim oli see näitaja Kihnu ja Vormsi vallas, kuna nendes 

omavalitsustes on võrdlemisi madal elanike arv. Enamikes Saaremaa, Hiiumaa ja Läänemaa valdades oli 

1000 elaniku kohta vähemalt 90 ettevõtet. Lisaks Lääne-Eestile on keskmisest enam ettevõtteid elanike 

kohta ka Lõuna-Eesti kõige lõunapoolsemates valdades, eriti aga Orava, Misso, Meremäe ja Varstu 

vallas. Samuti on ettevõtete tihedus elanike suhtes kõrgem Tallinna, Tartu ja Pärnu ümbruses. Madala 

ettevõtete ja elanike arvu suhtega paistab peale Kesk-Eesti silma aga ka Ida-Virumaa, kus enamikes 

valdades oli 2015. aastal 1000 elaniku kohta 50 või vähem ettevõtet. Ettevõtete ja elanike suhtarv oli 

madalaim Tapa, Peipsiääre ja Tootsi vallas, kus selle näitaja väärtus jäi alla 30. 
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Joonis 6: Ettevõtete arv 1000 elaniku kohta valdade lõikes 2015. aastal (Allikas: Statistikaamet ER32 ja 

RV0291) 

Muutused maaettevõtete piirkondlikus paiknemises aastatel 2010-2015 

Hinnates ettevõtete arvu muutust joonise 7 alusel, kasvas ettevõtete arv aastatel 2010—2015 selle 

näitaja alusel keskmises omavalitsuses 10% võrra ning enamikes omavalitsustes jäi kasv 3% ja 20% 

vahele. Sealjuures maapiirkonna omavalitsustes keskmiselt suurenes ettevõtete arv 11% võrra, teiste 

omavalitsuste seas oli selle näitaja mediaan 13%. Kõige rohkem on nimetatud ajavahemikus ettevõtteid 

lisandunud Tallinna ja Tartu läheduses asuvatesse valdadesse. Nii suurenes ettevõtete arv näiteks Tartu, 

Ülenurme ja Rae vallas enam kui 40% võrra. Samuti on ettevõtete arv kasvanud keskmisest kiiremini 

Kuressaare ja Võru ümbruses asuvates valdades. Seega tõusis vahemikus 2010-2015 ettevõtete arv 

eelkõige piirkondlikult olulisemate linnade läheduses. Samal ajal oli ettevõtete arvu kasv aga 

aeglasem keskustest eemale jäävates valdades. Nii lisandus ettevõtteid keskmisest aeglasemalt näiteks 

Mandri-Eesti läänerannikul ja Eesti lõunapiiril asuvates valdades. Samal ajal mõningates valdades 

ettevõtete arv ka vähenes ning Vändra, Karula ja Peipsiääre vallas kahanes ettevõtete arv enam kui 14% 

võrra. Samas ei ole ettevõtete arvu kasv olnud kiire kõikide suuremate linnade läheduses, kuna Pärnu, 

Viljandi ja Kirde-Eesti linnade ümbruses ei tõusnud see näitaja oluliselt rohkem kui mujal Eestis. 
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Joonis 7: Ettevõtete arvu protsentuaalne muutus valdade lõikes aastatel 2010—2015 (Allikas: 

Statistikaamet ER32) 

Ettevõtete arv elanike kohta kasvas vahemikus 2010—2015 enamikes omavalitsustes 10% kuni 27%. 

Selle näitaja järjestuse alusel keskmises maapiirkonna omavalitsuses kasvas ettevõtete arv 1000 elaniku 

kohta 17%, mujal Eestis aga 16%. Valdade lõikes on see muutus esitatud joonisel 8. Kõige rohkem tõusis 

ettevõtete arv elanike kohta laiemalt vaadeldes mitmes Tartu ja Jõgeva maakonna vallas, aga ka mujal 

idapoolsemates valdades. Samuti suurenes ettevõtete ja elanike suhtarv Mandri-Eesti põhjarannikul 

asuvates valdades. Ettevõtete arvu poolest elanike kohta ei esine seega aastate 2010 ja 2015 võrdluses 

olulisi erinevusi suurematele linnadele lähemal ja kaugemal asuvate või rohkem ja vähem maaliste 

valdade vahel. 
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Joonis 8: Ettevõtete arvu protsentuaalne muutus 1000 elaniku kohta valdade lõikes aastatel 2010—2015. 

(Allikas: Statistikaamet ER32 ja RV0291) 
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Maaettevõtete üldine iseloomustus 

Maaettevõtete vanus 

Ettevõtete vanuselist jaotust on võimalik hinnata selle järgi kui palju rohkem või vähem on mingil 

perioodil ettevõtteid sündinud võrreldes sellega kui palju nendest on tegevuse lõpetanud. Võtmaks 

sealjuures arvesse ka ettevõtete kogu arvu, kasutatakse sünni- ja surmamäära mõistet ehk vastaval 

aastal surnud või sündinud ettevõtete osakaalu kõikidest ettevõtetest. 

 

Joonis 9: Omavalitsuste keskmise sünni- ja surmamäära vahe ettevõtte tüübi lõikes aastatel 2004—2014. 

Kajastatud ei ole põllumajandusega tegelevaid ettevõtteid (Allikas: Statistikaamet ER074 ja ER075) 

Joonisel 9 on esitatud omavalitsuste keskmiste alusel arvutatud nimetatud kahe näitaja väärtuste vahe. 

Näiteks 2014. aastal sündis maapiirkonnas keskmiselt 10% kõikidest ettevõtetest, samal aastal loeti 

surnuks aga 7,6% kõikidest ettevõtetest, mistõttu nende näitajate vahe oli 2,4 protsendipunkti. 

Vahemikus 2004—2014 oli selliselt arvutatud keskmiste näitajate vahe positiivne, mis viitab keskmisele 

ettevõtete juurdekasvule. Kiirem oli ettevõtete arvu suurenemine nii maapiirkonnas kui ka väljapool 

seda vahetult enne 2008. aastal alanud majanduskriisi, madalam aga selle ajal ning samale trendile 

viitab ka ettevõtete kogu arv joonisel 1. Keskmise sünni- ja surmamäära vahe oli vaadeldavad perioodil 

kõikidel aastatel maapiirkonnas kõrgem kui mujal. Selle alusel võib oletada, et maapiirkonna ettevõtted 

on keskmiselt pigem nooremad kui linnalised ettevõtted. Samas väärib märkimist, et 2012. aastal läbi 

viidud maapiirkonna ettevõtete uuringu (Värnik et al. 2012) kohaselt MAK 2007—2013 määratluse järgi 

piirkondade võrdluses ei olnud ettevõtete vanuse vahel erinevusi. 
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Maaettevõtete õiguslikud vormid 

Maapiirkonna ettevõtted erinevad teistest ettevõtetest muuhulgas ka õigusliku vormi poolest, mida 

ilmestab joonis 10. Enamike ettevõtlusvormide seas olid 2015. aastal suurem osa ettevõtteid linnalised 

ja erandiks olid vaid tulundusühistud, mis moodustasid aga vaid 0,2% kõikidest ettevõtetest. Samas 

kuulus ka suur osa FIE-sid maaettevõtete hulka ja maapiirkonnas tegutses nendest enam kui 47%. Aastal 

2015 olid maaettevõtetest 37% FIE-d ja 60% õiguslikuks vormiks oli osaühing. Sealjuures moodustasid 

osaühingutest maaettevõtted vaid 23%. Nii tegutseb enamik maaettevõtteid küll osaühingutena, ent 

linnaliste ettevõtetega võrreldes iseloomustab maaettevõtteid FIE-vormi laiem levik. 

 

Joonis 10: Ettevõtete arv õigusliku vormi võrdluses linnaliste ja maaettevõtete lõikes 2015. aastal (Allikas: 

Statistikaamet ER07) 

FIE-de suuremale levikule maapiirkonnas viitab ka joonisel 11 kujutatud FIE-de osakaal valdade lõikes 

aastal 2015. Kui enamikes maapiirkonna valdades oli FIE-de osakaal kõikidest ettevõtetest 23-37%, siis 

ülejäänud omavalitsuse seas oli selle näitaja kvartiilhaarde väärtus vahemikus 10-23%. Kõige madalam 

oli see näitaja Tallinnaga piirnevates Rae, Harku ja Viimsi valdades, kus FIE-d moodustasid alla 8% 

kõikidest ettevõtetest, ent ka Kiili, Saku ja Saue vallas oli nende osakaal madalam kui 11%. Kuigi Tartu, 

Pärnu ja Kirde-Eesti linnade ümbruses asuvates valdades oli see näitaja mõnevõrra kõrgem, ilmneb 

jooniselt 11, et suuremate linnade läheduses asuvates valdades on FIE-de osakaal oluliselt madalam 

kui selle näitaja alusel keskmises vallas. Sellisele tendentsile viitavad ka Võru, Jõgeva, Põltsamaa, 

Viljandi ja Lääne-Saare vald. Eriti tagasihoidlikult on FIE-d esindatud Harju maakonna valdades ja 

ülejäänud Eesti põhjaosas, samas kui keskmisest kõrgem on nende osakaal Eesti kagunurgas paiknevates 

valdades. Seega on FIE-ettevõtlusvorm rohkem levinud Eesti lõunaosas. 
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Joonis 11: FIE-de osakaal omavalitsuste ettevõtetest valdade lõikes 2015.aastal (Allikas: Statistikaamet 

ER07) 

Võrreldes jooniseid 11 ja 16 ilmneb, et FIE-sid on proportsionaalselt enam valdades, kus on ka kõrgem 

primaarsektori ettevõtete osakaal. Seda kinnitab ka joonis 12 ning asjaolu, et FIE-de ja primaarsektori 

ettevõtete osakaalu vaheline Pearsoni korrelatsioonikordaja on kõrgem kui 0,85 ning muutujate 

vaheline seos on ka statistiliselt oluline. Seega tuleneb FIE-de kõrge sagedus Lõuna-Eestis suure 

tõenäosusega põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi olulisusest vastavates valdade 

majandustegevuses. 
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Joonis 12: FIE-de osakaalu ja primaarsektori ettevõtete osakaalu vaheline seos valdade lõikes 2015. aastal 

(Allikas: Statistikaamet ER32 ja ER07) 

Aastate 2010 ja 2015 võrdluses langes Eestis FIE-de osakaal aasate 2010 ja 2015 võrdluses keskmiselt 

24-25%. Nii selle muutuja keskmise, mediaanväärtuse kui ka kvartiilhaarde puhul ei ilmnenud sealjuures 

erinevusi maapiirkonna ja ülejäänud omavalitsuste vahel ning FIE-de osakaal kahanes seega 

maapiirkonnas ja mujal võrdselt. Vaid Loksa ja Kallaste linnas FIE-de osakaal nimetatud perioodil ei 

kahanenud. Jooniselt 13 selgub aga, et kõige rohkem (peaaegu poole võrra) on FIE-de osakaal 

vähenenud Tallinna ja Tartu lähedal asuvates Laeva, Tartu, Viimsi ja Rae vallas ning kolmes Lääne-

Virumaal Kiviõli ja Rakverega linnaga piirnevas vallas. Seega on FIE-de osakaal kahanenud eelkõige 

suuremate linnade läheduses. Samal ajal on FIE-de osakaalu vähenemine olnud aeglasem Kagu-Eestis, 

kus 2015. aastal see osakaal ka kõige kõrgem oli. 
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Joonis 13: FIE-de osakaalu protsentuaalne muutus aastatel 2010-2015 linnaliste ja maaettevõtete 

võrdluses 2015.aastal (Allikas: Statistikaamet ER07) 

Maaettevõtete tegevusalad 

Aastal 2015 oli Eestis kõige enam ettevõtteid, mille tegevusalaks oli hulgi- ja jaekaubandus ning 

mootorsõidukite remont või kutse-, teadus ja tehnikaalane tegevus (joonis 14). Sealjuures enamike 

tegevusalade puhul domineerisid linnalised ettevõtted ja neid oli enamikel tegevusaladel mitu korda 

rohkem kui maaettevõtteid. Vaid põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate 

ettevõtete seas oli maaettevõtteid rohkem kui väljaspool maapiirkonda tegutsevaid ettevõtteid. Iga 

selle tegevusala linnalise ettevõtte kohta oli Eestis 2015. aastal peaaegu 6 maapiirkonna ettevõtet. 

Linnaliste ettevõtete ülekaal ei olnud aga kõikide ülejäänud tegevusalade seas mitmekordne. 

Maaettevõtteid oli ka suhteliselt palju ehituse, töötleva tööstuse ning majutuse ja toitlustusega 

tegelevate ettevõtete seas. Nende tegevusalade puhul oli maaettevõtteid umbes kolmandik. 
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Joonis 14: Ettevõtete arv tegevusalade võrdluses linnaliste ja maaettevõtete lõikes 2015. aastal (Allikas: 

Statistikaamet ER32) 

Mõnevõrra teistsugune vaade maaettevõtete tegevusaladele avaneb vaadeldes ettevõtete tüübi 

võrdluses ettevõtete osakaalu, mida kujutab joonis 15. Ka siin tuleb esile ootuspärane põllumajanduse, 

metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete arvukuse oluline sõltuvus piirkonnast, kuna 

antud tegevusala ettevõtteid on maaettevõtete seas kolmandik, samas linnaliste ettevõtete puhul vaid 

2%. Mõlema äriühingu tüübi puhul on levinud tegevusalaks hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite 

remont. Selle tegevusala ettevõtted moodustasid väljaspool maapiirkonda tegutsevatest ettevõtetest 

veidi enam kui viiendiku, samas kui maaettevõtete seas oli nende osakaal peaaegu poole madalam. 

Sarnane oli ettevõtete suhe ka kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas. Mõlema äriühingu 

tüübi võrdluses olid arvukamateks sarnase osakaaluga tegevusaladeks ehitus, töötlev tööstus, 

veondus ja laondus ning muud teenindavad tegevused. Nende tegevusaladega tegelevaid ettevõtteid 

oli 2015. aastal linnaliste ja maaettevõtete hulgas peaaegu võrdselt. 
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Joonis 15: Ettevõtete osakaal ettevõtte tüübi kõikidest ettevõtetest tegevusalade võrdluses linnaliste ja 

maaettevõtete lõikes 2015. aastal (Allikas: Statistikaamet ER32) 

Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevate ettevõtete maalisus tuleb täpsemalt esile 

joonisel 16. Kui primaarsektori ettevõtete osakaalu poolest keskmises maapiirkonna omavalitsuses 

kuulus 2015. aastal 42% ettevõtetest primaarsektorisse, siis väljaspool maapiirkonda asuvate 

omavalitsuste seas oli selle näitaja mediaaniks vaid 4,6% (keskmised vastavalt 40% ja 5,5%). Sealjuures 

kõikidest 2015. aastal Eestis tegutsevatest ettevõtetest tegeles primaarsektoris 11%. Primaarsektori 

ettevõtete osakaal oli kõige madalam Tallinna ümbruses ja Tallinnaga piirnevates valdades jäi selle 

näitaja väärtus alla 6%. Samuti moodustasid primaarsektori ettevõtted väikese osa kõikidest 

ettevõtetest Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa linnade läheduses asuvates valdades. Ka oluliste 

maakonnakeskustega Lääne-Saare, Viljandi ja Võru vallas oli primaarsektori ettevõtete osakaal madalam 

kui keskmises vallas. Seega on põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga tegelevaid ettevõtteid 

vähem piirkondlikult olulisemate linnade läheduses asuvates valdades. Samuti oli selliste ettevõtete 

paiknemine erinev Eesti põhja- ja lõunaosas. Eesti põhjaranniku lähedal asuvates valdades ja Hiiumaal 

oli primaarsektori ettevõtete osakaal alla mediaanväärtuse. Proportsionaalselt rohkem oli 

primaarsektorisse kuuluvaid ettevõtteid samal ajal lisaks Kesk-Eestile ka Eesti kaguosas riigipiiri lähedal 

paiknevates valdades. Nii võib kokkuvõttes öelda, et primaarsektori ettevõtete osakaal on madalam 

Põhja-Eestis. 
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Joonis 16: Primaarsektori ettevõtete osakaal kõikidest valla ettevõtetest valdade lõikes 2015. aastal 

(Allikas: Statistikaamet ER32) 

Sekundaarsektoris tegutsevate ettevõtete osakaal kõikidest ettevõtetest oli 2015. aastal 17% ja pooltes 

omavalitsustes jäi selle näitaja väärtus vahemikku 13-23%. Sekundaarsektori ettevõtete osakaalu järgi 

keskmises maapiirkonna vallas oli antud sektori ettevõtteid samuti 17%, teiste omavalitsuste puhul oli 

vastav näitaja aga 21% (keskmised vastavalt 17% ja 20%). Seega on töötleva tööstuse ettevõtete 

osakaal veidi kõrgem väljaspool maapiirkonda asuvates omavalitsustes. Proportsionaalselt kõige 

rohkem (enam kui 30%) oli 2015. aastal sekundaarsektori ettevõtteid Rakvere, Võru ning Pärnuga 

piirnevates Sauga ja Paikuse vallas ehk linnade läheduses (joonis 17). Kõrgem oli sekundaarsektori 

ettevõtete osakaal ka Tallinna, Tartu ja Võruga mitte ainult vahetult piirnevates valdades, vaid ka selliste 

valdade kõrval. Võrreldes erinevusi erinevates riigi osades, on sekundaarsektori ettevõtete osakaal 

kõrgem Põhja-Eestis. 
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Joonis 17: Sekundaarsektori ettevõtete osakaal kõikidest valla ettevõtetest valdade lõikes 2015. aastal 

(Allikas: Statistikaamet ER32) 

Kõikidest ettevõtetest moodustasid 2015. aastal tertsiaarsektori ettevõtted 71%. Maapiirkonna 

omavalitsuste seas oli see osakaal mediaanväärtuse järgi keskmiselt aga vaid 40%, samas kui väljaspool 

maapiirkonda asuvates omavalitsustes oli teenindussektori ettevõtete osakaalu mediaan 74% 

(keskmised vastavalt 42% ja 74%). Kõige kõrgem oli tertsiaarsektori ettevõtete osakaal Tallinnaga 

piirnevates valdades ning Jõhvi ja Keila vallas. Neis valdades oli antud ettevõtteid üle 69%. Vastav näitaja 

oli keskmisest kõrgem ka Tartu, Pärnu ja Ida-Virumaa suuremate linnade ümbruses. Seega on 

tertsiaarsektori ettevõtteid lisaks arvulisele enamusele ka proportsionaalselt rohkem Eesti nelja 

suurema keskuse lähedal paiknevates valdades. Samuti tuleb vastupidiselt primaarsektori ettevõtete 

osakaalu iseloomustavale tendentsile (joonis 16) esile teenindussektori ettevõtete keskmisest kõrgem 

osakaal Põhja-Eestis ja Hiiumaal. 
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Joonis 18: Tertsiaarsektori ettevõtete osakaal kõikidest valla ettevõtetest valdade lõikes 2015. aastal 

(Allikas: Statistikaamet ER32) 
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Maaettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus 

Maapiirkonna äriühingute majanduslik struktuur 

Maapiirkonna äriühingute arv suuruse ja sektorite võrdluses on esitatud joonisel 19. Iga alla 10 

töötajaga äriühingu kohta oli aastatel 2012-2014 umbes kümme vähemalt 10 töötajaga äriühingut. Kui 

väiksemate äriühingute arv kasvas nimetatud perioodil pidevalt, siis suuremaid äriühinguid oli 2013. 

aastal oluliselt rohkem kui eelneval ja järgneval aastal. See erinevus tulenes sekundaarsektori 

äriühingute arvu järsemast kasvust ja sellele järgnevast langusest. Sektorite võrdluses on suured ja 

väikesed äriühingud erinevad. Kui 2014. aastal väiksematest äriühingutest 57% tegutses 

tertsiaarsektoris, siis vähemalt 10 töötajaga äriühingutest kuulus 55% sekundaarsektorisse. Seega 

tegutsevad maapiirkonnas enamik väiksemaid äriühinguid teenindussektoris, suuremate puhul on 

kõige levinumad tegevusalad aga tööstussektoris. 

 

Joonis 19: Maapiirkonna äriühingute arv suuruste, sektorite ja aastate 2012—2014 võrdluses (Allikas: 

päring Statistikaametile) 

Sektorite erinevused maapiirkonna majanduses 

Sektorite erinevused maapiirkonna äriühingute vahel ilmnevad ka joonisel 20. Suurem osa nii 

maapiirkonna äriühingute poolt loodavast lisandväärtusest kui ka müügitulust on pärit tööstussektorist. 

Selles sektoris tehtud investeeringud olid 2014. aastal aga vaid 42% kõikidest maapiirkonna äriühingute 

poolt tehtud investeeringutest. Samal aastal moodustas primaarsektori äriühingute müügitulu 11% ja 

tööga hõivatud isikute arv 13% kõikide maapiirkonna äriühingute müügitulust, primaarsektori 

äriühingute põhivara investeeringute osakaal oli sealjuures aga 37%. Seega on primaarsektorisse tehtud 
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investeeringud müügitulu ja tööga hõivatud isikute arvu arvestades ebaproportsionaalselt kõrged. 

Kuigi teenindussektori müügitulu ja tööga hõivatud isikute osakaal oli 2014. aastal kolmandik 

maapiirkonna äriühingute vastava näitaja koguväärtusest, oli nii selle sektori poolt loodud 

lisandväärtuse kui ka põhivara investeeringute osakaal oluliselt madalam. 

 

Joonis 20: Maapiirkonna äriühingute kogu müügitulu, lisandväärtus ja investeeringud põhivarasse 

sektorite osakaalu võrdluses 2014. aastal (Allikas: päring Statistikaametile) 

Regioonide erinevused maapiirkonna majanduses 

Eelnevas lõigus kirjeldatud näitajate koguväärtuse jagunemine regioonide vahel on üldiselt 

proportsioonis (joonis 21). Suurem osa maapiirkonna äriühingute müügitulust tekitatakse Lõuna- ja 

Kesk-Eestis, mis on nende regioonide suurusi arvestades mõistetav. Näitajate osakaalu proportsioonide 

järgi paistavad silma Kesk- ja Põhja-Eesti vastavalt kõrgema ja madalama põhivara investeeringute 

osakaaluga ja Lääne-Eesti kõrgema hõivatud isikute arvuga. 
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Joonis 21: Maapiirkonna äriühingute kogu müügitulu, lisandväärtus ja investeeringud põhivarasse 

regioonide osakaalu võrdluses 2014. aastal (Allikas: päring Statistikaametile) 

Tegevusalade erinevused maapiirkonna majanduses 

Maapiirkonna majanduslike ressursside ja tulemuste jagunemise proportsioonid erinevate valdkondade 

võrdluses tulevad paremini esile joonisel 22, millel on esitatud eelnevalt käsitletud nelja näitaja 

jagunemine tegevusalade lõikes. Kõige selgemalt paistab silma põllumajandus, eriti aga piimatootmine, 

kus tehtavate põhivara investeeringute osakaal on enam kui kaks korda kõrgem nii müügitulu, 

hõivatud isikute kui ka lisandväärtuse osakaalust. Sarnane seaduspärasus kehtib ka metsamajanduse 

puhul. Märgatavalt proportsioonist väljas on ka hulgimüügi ja vahendamise valdkonna müügitulu, mis 

ületab teiste näitajate osakaalu mitmekordselt. Hõivatud isikute osakaal on võrreldes teiste näitajate 

osakaaludega oluliselt kõrgem majutuse ning haldus-, kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse puhul. 
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Joonis 22: Maapiirkonna äriühingute kogu müügitulu, lisandväärtus ja investeeringud põhivarasse 

tegevusalade osakaalu võrdluses 2014. aastal (Allikas: päring Statistikaametile) 

Tööga hõivatud isikute arv 

Tööga hõivatute arv maapiirkonna äriühingutes on oluliselt madalam kui mujal, kuigi mõlema piirkonna 

puhul leidis aastatel 2012—2014 aset selle näitaja väärtuse kasv (joonis 23). Aastal 2014 oli selle näitaja 

koguväärtus maapiirkonna äriühingute puhul 79,3 tuhat ja mujal 367,3 tuhat isikut. Seega on 

maapiirkonna äriühingutes hõivatud umbes 18% kõikidest Eesti äriühingutes hõivatud isikutest. 

Maapiirkonna äriühingute puhul oli 2014. aastal kuni 10 töötajaga ettevõtetes hõivatud 40% kõikidest, 

samas kui teiste äriühingute puhul vaid 30%. Nii on maapiirkonna äriühingutes hõivatud isikute seas 

proportsionaalselt rohkem väiksemates ettevõtetes töötavaid isikuid. 
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Joonis 23: Äriühingutes tööga hõivatud isikud ettevõtete tüübi lõikes ning suuruste ja aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM001) 

Teatud tegevusalade võrdluses on tööga hõivatud isikute arv välja toodud joonisel 24. Äriühingu suuruse 

poolest on hõivatute arv tegevusalade lõikes üsna erinev. Kui puidu töötlemise ning toiduainete, mööbli 

ja piimatootmise puhul on valdav enamus hõivatutest vähemalt 10 töötajaga ettevõtetes, siis ülejäänud 

joonisel 24 välja toodud tegevusalade puhul on enamik tööga hõivatuid väiksemates ettevõtetes. Sellest 

võib järeldada, et tootmise ja töötlemisega seotud tegevusalade puhul on enamik tööga hõivatuid 

isikuid hõivatud suuremates ettevõtetes. 
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Joonis 24: Maapiirkonna äriühingutes tööga hõivatud isikute arv tegevusalade lõikes 2014. aastal (Allikas: 

päring Statistikaametile) 

Aastate 2012—2014 võrdluses on hõivatute arv maapiirkonnas enim kasvanud tertsiaarsektoris, 

mõnevõrra vähem aga sekundaarsektoris (joonis 25). Primaarsektoris tegutsevate maapiirkonna 

äriühingute puhul on hõivatute arv aga kahanenud. 
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Joonis 25: Maapiirkonna äriühingutes tööga hõivatud isikute arv sektorite lõikes aastatel 2012—2014 

(Allikas: päring Statistikaametile) 

Maaettevõtete konkurentsivõime 

Maapiirkonna äriühingute konkurentsivõime hindamisel võetakse aluseks müügitulu, lisandväärtus, 

investeeringud põhivarasse, varade, omakapitali ja müügirentaablus ning tööviljakus. 

Müügitulu 

Joonisel 26 kujutatud maapiirkonna äriühingute turuosa on mõlema suurusega ettevõtete puhul üsna 

tagasihoidlik. Alla 10 töötajaga äriühingute puhul oli maapiirkonna äriühingute turuosa 2014. aastal 

13% ja suuremate äriühingute puhul oli vastava näitaja väärtus 12%. Maapiirkonna äriühingute puhul 

tekitasid alla 10 töötajaga äriühingud 31% kogu vastava piirkonna müügitulust, teiste ettevõtete puhul 

aga 29%. Seega on maapiirkonna müügitulu tekitamisel väiksemad ettevõtted mõnevõrra olulisemad 

kui mujal. Erinevalt väljapool maapiirkonda tegutsevatest alla 10 töötajaga äriühingutest püsis 

maapiirkonna äriühingute kogu müügitulu vahemikus 2012—2014 stabiilsena. 



31 

 

 

Joonis 26: Maapiirkonna äriühingute turuosa äriühingu tüübi ja kogu müügitulu lõikes aastate 2012—

2014 võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM001) 

Vähemalt 10 töötajaga äriühingute keskmine müügitulu on umbes 20 korda kõrgem kui väiksemate 

ettevõtete vastav näitaja (joonis 27). Selline tendents kehtib nii maapiirkonna kui ka teiste äriühingute 

puhul. Samas on aga maapiirkonna äriühingute keskmine müügitulu mõlema suurusega ettevõtete 

puhul enam kui kaks korda madalam. Kui maapiirkonna äriühingute keskmine müügitulu aastatel 

2012—2014 oluliselt ei muutunud, siis teiste väiksemate äriühingute keskmine müügitulu 2014. aastal 

langes. 



32 

 

 

Joonis 27: Keskmine müügitulu äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 võrdluses 

(Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM001) 

Samas oli müügitulu puhul äriühingute suuruse lõikes märkimisväärselt erinev kogu müügitulu 

jagunemine sektorite võrdluses (joonis 28). Aastal 2014 tekitasid alla 10 töötajaga maapiirkonna 

äriühingute müügitulust 13% primaar-, 29% sekundaar- ja 58% tertsiaarsektori äriühingud. Enam kui 10 

töötajaga äriühingute seas olid need osakaalud vastavalt 10%, 66% ja 24%. Nii tekitavad suuremate 

äriühingute puhul 2/3 müügitulust tööstussektori äriühingud, samas kui väikeste äriühingute puhul 

luuakse enam kui pool müügitulust teenindussektori poolt. Kokkuvõttes tekitatakse suurem osa 

maapiirkonna äriühingute müügitulust aga sekundaarsektoris. Mõlema suurusega äriühingute puhul 

müügitulu järgi domineerivate sektorite osakaal müügitulust aastatel 2012—2014 kasvas. 
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Joonis 28: Maapiirkonna äriühingute müügitulu jagunemine sektorite lõikes aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Joonisel 29 välja toodud tegevusaladest tekitati kõige enam müügitulu hulgimüügi ja vahendamise, 

puidu töötlemise ning toiduainete tootmise valdkonnas. Vähemalt 10 töötajaga äriühingute poolt 

tekitati sealjuures suurem osa müügitulust tootmise ja töötlemisega seotud valdkondades. Samuti olid 

suuremad ettevõtted müügitulu tekitamise osas paremini esindatud ka muudel tegevusaladel. 
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Joonis 29: Maapiirkonna äriühingute müügitulu jagunemine tegevusalade lõikes aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Kogu müügitulu osas erinevad viis Eesti regiooni vastavalt muudele näitajatele (joonised 21 ja 30). 

Kõikides regioonides on olulisimaks müügitulu allikaks sekundaarsektor. Eriti hästi iseloomustab 

selline tendents Kirde-Eestit ehk Ida-Virumaad. Põhja- ja Lääne-Eestis tekitatakse võrreldes teiste 

regioonidega mõnevõrra suurem osa müügitulust teenindussektori ettevõtete poolt. Enamikes 

regioonides aastatel 2012—2014 märkimisväärseid muudatusi kogu müügitulus aset ei leidnud, kuid 

Lõuna-Eestis suurenes antud perioodi oluliselt nii tööstus- kui ka teenindussektori osakaal neis 

regioonides tekitatud kogu müügitulust. Samuti on Lõuna-Eesti ainuke regioon, kus kogu müügitulu 

vahemikus 2012—2014 märgatavalt kasvas. 
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Joonis 30: Maapiirkonna äriühingute müügitulu jagunemine regioonide lõikes aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Lisandväärtus 

Lisandväärtuse loomisel on oluliselt edukamad suured ettevõtted, kuna vähemalt 10 töötajaga 

äriühingutes loodi aastatel 2012—2014 selle näitaja keskmise väärtuse järgi umbes 25 korda enam 

lisandväärtust kui väiksemate äriühingute poolt (joonis 31). Sealjuures maapiirkonna äriühingud loovad 

keskmise näitaja väärtuse alusel väikeste ettevõtete puhul umbes kolmandiku võrra vähem ja 

suuremate ettevõtete puhul poole võrra vähem lisandväärtust. Aastal 2013 erinevalt teistest 

äriühingutest maapiirkonna äriühingute keskmine lisandväärtus ka langes ja kogu vaadeldud perioodil 

oli kasv väiksem. 
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Joonis 31: Keskmine lisandväärtus äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 võrdluses 

(Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM008) 

Maapiirkonna äriühingute poolt loodavast lisandväärtusest tekitatakse umbes 3/4 vähemalt 10 

töötajaga ettevõtete poolt (joonis 32). Sealjuures on erineva suurusega ettevõtted erinevad ka erinevate 

sektorite poolt loodava lisandväärtuse osakaalu osas. Kui alla 10 töötajaga äriühingute puhul luuakse 

suurem osa lisandväärtusest teenindussektori poolt, siis suuremate äriühingute puhul on selles osas 

ülekaalukalt olulisem tööstussektor. Aastatel 2012—2014 on need tendentsid süvenenud, kuna 

mõlema suurusega ettevõtete puhul kasvas sel perioodil domineeriva sektori poolt loodava 

lisandväärtuse osakaal. 
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Joonis 32: Maapiirkonna äriühingute lisandväärtuse jagunemine sektorite lõikes aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Kui äriühingute poolt tekitati enim müügitulu hulgimüügi ja vahendamise, toiduainete tootmise ning 

puidu töötlemise valdkonnas (joonis 29), siis kogu loodava lisandväärtuse alusel on nendest olulisimate 

seas vaid viimane (joonis 33). Teatud tegevusalade seas loodi 2014. aastal enim lisandväärtust puidu 

töötlemise, põllumajanduse ja piimatootmise valdkondades. 
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Joonis 33: Maapiirkonna äriühingute lisandväärtuse jagunemine tegevusalade lõikes 2014. aastal (Allikas: 

päring Statistikaametile) 

Regioonide võrdluses on kõikidel juhtudel kogu lisandväärtusest suurema osa allikaks sekundaarsektor 

(joonis 34). Sealjuures Kirde- ja Põhja-Eestis ehk Ida-Virumaal ja Harjumaal on primaarsektori osakaal 

lisandväärtuse loomises väga tagasihoidlik. Aastatel 2012—2014 kasvas peaaegu kõikides regioonides 

teenindussektori osakaal loodavas lisandväärtuses ja vaid Kesk-Eesti äriühingute seas selle näitaja osas 

aastate 2012 ja 2014 võrdluses olulisi muutusi aset ei leidnud. Lõuna-Eestis kasvas nimetatud vahemikus 

aga tööstussektori osakaal loodud lisandväärtuses. 
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Joonis 34: Maapiirkonna äriühingute lisandväärtuse jagunemine regioonide lõikes aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Investeeringud põhivarasse 

Võrreldes eelnevalt vaadeldud majandusnäitajatega ei ole keskmiste põhivara investeeringute osas 

niivõrd mastaapseid erinevusi maapiirkonna ja teiste äriühingute vahel (joonis 35), kuigi vähemalt 10 

töötajaga äriühingute puhul olid maapiirkonna äriühingute keskmised investeeringud põhivarasse 

mõnevõrra madalamad. Kui suuremate äriühingute seas keskmised investeeringud põhivarasse aastatel 

2012—2014 mõnevõrra langesid, siis alla 10 töötajaga maapiirkonna äriühingute seas toimus aastal 

2014 oluline keskmiste põhivara investeeringute kahanemine, samas kui ülejäänud sarnase suurusega 

ettevõtete puhul investeeringud hoopis kasvasid. 
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Joonis 35: Keskmised investeeringud põhivarasse äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—

2014 võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM014) 

Kui maapiirkonna äriühingute poolt loodavast kogu müügitulust ja lisandväärtusest tekitati umbes 3/4 

vähemalt 10 töötajaga äriühingute poolt (joonised 28 ja 32), siis põhivara investeeringutest teevad 

suuremad äriühingud vaid umbes 2/3 (joonis 36). Samuti tehakse väiksemate äriühingute puhul 

investeeringuid kõige rohkem primaarsektoris, kuigi nii müügitulu kui ka lisandväärtuse kontekstis on 

tegemist pigem marginaalse sektoriga. Ka suuremate äriühingute puhul on põhivara investeeringud 

primaarsektorisse võrreldes teiste näitajatega ebaproportsionaalselt kõrged. Samas on vähemalt 10 

töötajaga äriühingute seas ka põhivara investeeringute puhul suurima osakaaluga tööstussektor, kuigi 

aastatel 2012—2014 selle osakaal peamiselt primaarsektori arvelt langes. 
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Joonis 36: Maapiirkonna äriühingute põhivara investeeringute jagunemine sektorite lõikes aastate 2012—

2014 võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Ka tegevusalade võrdluses tulevad põhivara investeeringute puhul esile primaarsektoriga seotud 

ettevõtted (joonis 37). Joonisel 37 välja toodud tegevusaladest investeeriti aastal 2014 ülekaalukalt 

kõige rohkem põllumajanduse ja veidi rohkem konkreetsemalt piimatootmisega tegelevate 

ettevõtete poolt. Sealjuures (joonis 29) müügitulu arvesse võttes jäid tagasihoidlikuks investeeringud 

hulgimüügi ja vahendamise, jaemüügi, mootorsõidukite müügi ja remondi ning mööbli tootmise 

valdkonnas. 
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Joonis 37: Maapiirkonna äriühingute põhivara investeeringute jagunemine tegevusalade lõikes aastate 

2012—2014 võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Kui kogu müügitulu ja lisandväärtuse puhul oli kõikides piirkondades domineerivaks sektoriks 

tööstussektor (joonised 30 ja 34), siis põhivara investeeringute puhul oli Lõuna- ja Kesk-Eestis aastatel 

2012—2014 oluline ka primaarsektor (joonis 38). Investeeringud põhivarasse vähenesid nimetatud 

perioodil märkimisväärselt Kirde-Eestis, kus investeeringud kõige olulisemas, sekundaarsektoris 

kahanesid umbes poole võrra. Ka Põhja-Eestis tehti tööstussektoris aastal 2012 oluliselt rohkem 

investeeringuid kui kaks aastat hiljem. Samal ajal Lõuna-Eestis erinevalt teistest regioonidest kõikides 

sektoris investeeringud põhivarasse aga kasvasid. 
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Joonis 38: Maapiirkonna äriühingute põhivara investeeringute jagunemine regioonide lõikes aastate 

2012—2014 võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile) 

Varade rentaablus 

Varade rentaablus arvutatakse puhaskasumi jagamisel ettevõtte varadega. Seetõttu näitab varade 

rentaabluse suhtarv ettevõtte varadesse (kohustustesse ja omakapitali) paigutatud kapitali tasuvust. 

Joonisel 39 kujutatud keskmise varade rentaabluse näitaja alusel ilmneb, et aastatel 2012—2014 

vähenes märgatavalt vähemalt 10 töötajaga äriühingute varade tasuvus ja see langes madalamale 

väiksemate äriühingute vastavast näitajast. Selline areng leidis aset nii maapiirkonna kui ka kogu Eesti 

suuremate äriühingute seas. Aastal 2013 langes oluliselt ka väiksemate maapiirkonna äriühingute 

keskmine varade rentaablus, mis aasta varem oli tunduvalt kõrgem kogu Eesti äriühingute vastava 

näitaja väärtusest. Maapiirkonna äriühingute keskmine varade rentaablus on kogu Eesti äriühingutega 

võrreldes kõrgem väiksemate ettevõtete puhul, madalam aga suuremate ettevõtete võrdluses. 
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Joonis 39: Keskmine varade rentaablus äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM023) 

Omakapitali rentaablus 

Omakapitali rentaabluse leidmiseks jagatakse puhaskasum omakapitaliga. Seega iseloomustab saadud 

suhtarv ettevõttesse paigutatud kapitali või teisisõnu investeeringute tasuvust. Erinevalt varade 

rentaablusest ei võta omakapitali rentaabluse näitaja arvesse ettevõtte kohustusi. Perioodil 2012—2014 

muutus omakapitali rentaablus sarnaselt varade rentaablusele (joonis 40). Selle keskmine väärtus langes 

nii vähemalt 10 töötajaga kui ka väiksemate äriühingute seas ja protsentuaalne keskmise omakapitali 

rentaabluse langus oli kõrgem maapiirkonna äriühingute seas. Ka aastal 2012 kõrgema keskmise 

omakapitali rentaabluse näitaja väärtusega väiksemate maapiirkonna äriühingute puhul langes selle 

näitaja väärtus madalamale kogu Eesti keskmisest, mistõttu mõlema suurusega maapiirkonna 

äriühinguid iseloomustab Eesti keskmisest madalam omakapitali rentaablus. 
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Joonis 40: Keskmine omakapitali rentaablus äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM023) 

Müügirentaablus 

Müügirentaablus (müügitulu puhasrentaablus) näitab, kui suure osa moodustab puhaskasum 

müügitulust, ja iseloomustab seega ettevõtte tegevuse kasumlikkust. Selle näitaja keskmine väärtus on 

muutunud sarnaselt eelnevalt kirjeldatud rentaabluse näitajatele (joonis 27). Mõlema suurusega 

äriühingute seas oli see näitaja aastal 2012 maapiirkonnas kõrgem, kuid aastatel 2013–2014 langes 

kasumlikkus nii suuremate kui ka väiksemate maapiirkonna äriühingute seas. Kui alla 10 töötajaga 

maapiirkonna äriühingute puhul jäi keskmine kasumlikkus hoolimata langusest aastaks 2014 Eesti 

keskmisest kõrgemaks, siis suuremate maapiirkonna äriühingute keskmine müügirentaablus langes 

samaks aastaks madalamale Eesti keskmisest. Üldiselt on maapiirkonna äriühingute müügirentaablus 

aga samal tasemel kogu Eesti äriühingutega. 
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Joonis 41: Keskmine müügirentaablus äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 

võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM023) 

Tööviljakus 

Lisandväärtusel põhineva tööviljakuse leidmiseks jagatakse ettevõtte poolt loodud lisandväärtus 

ettevõttes tööga hõivatud isikute arvuga. Niimoodi arvutatud suhtarv näitab seega, mitu eurot 

lisandväärtust tekitas ettevõttes iga tööga hõivatud isik. Kui välja arvata 2013. aasta väiksemate 

maapiirkonna äriühingute keskmise tööviljakuse langus, kasvas selle näitaja väärtus aastatel 2012—2014 

kõikidel juhtudel järjepidevalt (joonis 42). Tööviljakus oli nimetatud perioodil veidi kõrgem vähemalt 10 

töötajaga äriühingute seas ning see erinevus oli sarnane maapiirkonna ja kogu Eesti äriühingute seas. 

Üldiselt on keskmine tööviljakus kogu Eestiga võrreldes aga maapiirkonnas mõnevõrra madalam. 



47 

 

 

Joonis 42: Keskmine tööviljakus äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 võrdluses 

(Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM008) 

Maaettevõtete jätkusuutlikkus 

Maapiirkonna äriühingute jätkusuutlikkuse hindamisel võetakse aluseks likviidsus, lühiajaliste 

kohustuste kattekordaja ja võlakordaja. 

Likviidsus 

Ettevõtte likviidsuse arvutamiseks lahutatakse käibevarast lühiajalised kohustused ja seejärel jagatakse 

saadud tulemus müügituluga. Nii iseloomustab see näitaja ettevõtte lähemal ajal tasumisele kuuluvate 

kohustuste katvust kergemini rahaks muudetava varaga. Ettevõtte jätkusuutlikkuseks on seega oluline 

omada piisavalt kõrget likviidsuse taset. Aastatel 2012—2014 püsis keskmine likviidsuse suhtarv kõikidel 

joonisel 43 kujutatud juhtudel stabiilsena. Küll aga on maapiirkonna äriühingute keskmine likviidsus 

märkimisväärselt madalam kogu Eesti vastava näitaja väärtusest. Nii vähemalt 10 töötajaga kui ka 

väiksemate äriühingute puhul on maapiirkonna äriühingute keskmine likviidsus enam kui neli korda 

madalam kogu Eesti keskmisest. Väiksemate äriühingute likviidsus on sealjuures sõltumata piirkonnast 

mõnevõrra kõrgem. 
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Joonis 43: Keskmine likviidsus äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 võrdluses 

(Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM001 ja EM009) 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja leitakse ettevõtte käibevara jagamisel lühiajaliste kohustustega. Nii 

kirjeldab selle näitaja väärtus, mitu korda katab käibevara ettevõtte lühiajalisi kohustusi. Kattekordaja 

kõrgem väärtus tähendab seega ettevõtte kõrgemat jätkusuutlikkust, kuigi suhtarvu kõrgem väärtus kui 

3 viitab käibekapitali võimalikule ebaefektiivsele kasutamisele. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 

keskmise väärtuse osas ei esinenud vahemikus 2012—2014 äriühingu suuruse, tüübi ega ka aastate 

võrdluses märkimisväärseid erinevusi (joonis 44). Kuigi heaks võib pidada kattekordaja väärtust 2, siis 

on joonisel 44 kujutatud nii kogu Eesti kui ka maapiirkonna selle suhtarvu väärtus umbes 1,6 ettevõtte 

jätkusuutlikkust silmas pidades piisav. 
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Joonis 44: Keskmine lühiajaliste kohustuste kattekordaja äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 

2012—2014 võrdluses (Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM009) 

Võlakordaja 

Võlakordaja leidmiseks jagatakse ettevõtte võlgade ja pikaajaliste kohustuste summa omakapitaliga. 

Seega näitab võlakordaja, mil määral on ettevõtte vahendid finantseeritud laenudega ja selle madalam 

osakaal on märk ettevõtte jätkusuutlikkusest. Teisalt võib liiga madal võlakordaja väärtus viidata sellele, 

et võõrkapitali ei kasutata ettevõtte arenguks piisavalt efektiivselt. Võlakordajat võib pidada 

rahuldavaks, kui selle väärtus jääb alla 0,5. Kui kogu Eestis keskmiselt on võlakordaja alla 10 töötajaga 

äriühingute puhul veerandi võrra kõrgem kui suurematel äriühingutel, siis maapiirkonnas võlakordaja 

keskmise väärtuse alusel äriühingu suuruse lõikes olulisi erinevusi ei esine (joonis 45). Äriühingu tüübi 

võrdluses on olukord erinev eelkõige väiksemate äriühingute puhul, millistel juhtudel on Eestis 

keskmiselt laenude osakaal äriühingu vahenditest umbes 75% juures väga kõrge. Samal ajal 

väiksemate maapiirkonna äriühingute puhul viitab laenude osakaal 50% juures oluliselt kõrgemale 

jätkusuutlikkusele. Nii maapiirkonna kui ka kogu Eesti suuremate ettevõtete võlakordaja on samuti 

keskmiselt umbes 0,5 ja seega jätkusuutlikkust silmas pidades sobival tasemel. 
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Joonis 45: Keskmine võlakordaja äriühingu tüübi ja suuruse lõikes ning aastate 2012—2014 võrdluses 

(Allikas: päring Statistikaametile, Statistikaamet EM023) 

Maapiirkonna füüsilisest isikust ettevõtjate arv, kulud, tulud ja tulem 

Maapiirkonna FIE-de arvu ja majandustegevust kokku võtvad keskmised näitajad aastatel 2012—2015 

on esitatud joonisel 46. FIE-de arv ei muutunud sel perioodil oluliselt tööstus- ega teenidussektoris, küll 

aga on see aasta-aastalt kahanenud primaarsektoris. Kui aastal 2012 tegutses primaarsektoris 9652 FIE-

t, siis kolm aastat hiljem 8881 ehk 8% vähem. Aastal 2015 tegutses 53% FIE-dest primaar-, 6,4% 

sekundaar- ja 41% tertsiaarsektoris. Seega tegutseb veidi üle poole maapiirkonna FIE-dest 

primaarsektoris, samas kui tööstussektoris tegutsevate FIE-de osakaal on väga madal. 

Maapiirkonna FIE-de keskmise kulu ja tulu puhul primaar- ja sekundaarsektoris aastate võrdluses 

konkreetseid trende ei avaldu, kuid teenindussektoris on vaadeldaval perioodil nii keskmised kulud kui 

ka tulud mõnevõrra vähenenud. Selle tulemusena on tertsiaarsektoris tegutsevate maapiirkonna FIE-de 

keskmine tulem aastate 2012 ja 2015 võrdluses kokkuvõttes veerandi võrra kasvanud ja oli 2015. 

aastal 1744 euroga oluliselt kõrgem kui teistes sektorites. Eriti kõrge oli see näitaja võrreldes 

primaarsektoriga, kus maapiirkonna FIE-de keskmine tulem oli perioodil 2012—2015 enam kui 7500 

euroga miinuses. See tähendab, et maapiirkonnas tegutsevate primaarsektori FIE-de kulud on tuludest 

tunduvalt kõrgemad ja näiteks 2015. aastal olid nende kulud kõrgemad 35% võrra. Maapiirkonna 

primaarsektori FIE-de keskmised kulud ja tulud on umbes kaks korda kõrgemad kui teistes sektorites ehk 

primaarsektori FIE-de majandustegevus on keskmiselt umbes kaks korda mahukam kui tööstus- ja 

teenindussektori FIE-del. 
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Joonis 46: Maapiirkonna FIE-de arv, keskmised kulud, tulud ja tulem aastatel 2012—2015 (Allikas: päring 

Maksu- ja Tolliametile) 

Maapiirkonna FIE-de iseloomustamiseks on neid oluline võrrelda ka teiste FIE-dega. See võrdlus on välja 

toodud joonisel 47. Maapiirkonna FIE-de osakaalu hindamisel on oluline silmas pidada, et joonisel 47 on 

nende arvu määramise aluseks MTA andmebaas, kuhu on kaasatud kõik FIE-d, samas kui kogu Eestit 

iseloomustava arvu puhul on kajastatud vaid äriregistris registreeritud ehk pigem majanduslikult 

aktiivsed FIE-d. Nende andmete põhjal võib aga öelda, et kui primaarsektori FIE-dest suurem osa 

tegutsevad maapiirkonnas, siis teistes sektorites on maapiirkonnas kuni pooled kõikidest FIE-dest. 

Keskmise kulu osas ei esinenud 2014. aastal FIE-de seas nende tegutsemise koha võrdluses 

märkimisväärseid erinevusi, kuigi maapiirkonna FIE-de puhul olid keskmised kulud veidi kõrgemad 

sekundaarsektoris, madalamad aga tertsiaarsektoris. Sama tendents kehtis FIE-de ettevõtlustulu ja 

tulemi puhul. Märgatavalt erinev oli aga maapiirkonna ja kogu Eesti FIE-de võrdluses keskmine 

ettevõtlustulu primaarsektoris. Kui maapiirkonna FIE-de puhul olid tulud 2014. aastal keskmiselt 19,5 

tuhat eurot, siis kogu Eestis keskmiselt 32,5 tuhat eurot. Sellest tulenevalt oli võrreldes Eesti keskmise 

primaarsektori FIE-de tulemiga selle näitaja väärtus maapiirkonna FIE-de seas 2014. aastal tunduvalt 

madalam. Sekundaarsektoris oli keskmine tulem maapiirkonna FIE-de puhul umbes poole madalam. 

Seega on maapiirkonna FIE-de majandustegevus keskmiselt veidi tulusam tertsiaarsektoris, samas kui 

tööstussektoris on nende ettevõtluse keskmine tulem poole madalam kui kogu Eestis tervikuna ja 

primaarsektoris on maapiirkonna FIE-de keskmine tulem erinevalt Eesti keskmisest negatiivne. 
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Joonis 47: Maapiirkonna ja kogu Eesti FIE-de arv, keskmised kulud, tulud ja tulem aastal 2014 (Allikas: 

päring Maksu- ja Tolliametile (maapiirkonna FIE-d); Statistikaamet EM81 (kogu Eesti FIE-d)) 
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Kokkuvõte ja järeldused 

Läbi viidud uuringu eesmärk oli anda ülevaade maapiirkonna ettevõtluse olukorrast, kirjeldades 

maaettevõtete arvukust ja õiguslikke vorme ning majanduslikku arengut valdade ja regioonide ning 

sektorite ja tegevusalade lõikes. Allikatena kasutati Statistikaameti avalikke tabeleid ja päringuid 

Statistikaametile ja Maksu- ja Tolliametile. 

Aastal 2015 tegutses Eesti MAK 2014—2020 mõistes maapiirkondades 33,2 tuhat ettevõtet, mis 

moodustasid 28% kõikidest Eesti ettevõtetest. Võrreldes sajandi algusega ei ole see osakaal 

märkimisväärselt muutunud. Hinnates maaettevõtete osakaalu aga varasema, MAK 2007—2013 

määratluse alusel, oli 2015. aastal Eestis maaettevõtteid 40,1 tuhat ehk kõikidest Eesti ettevõtetest 35%. 

Maaettevõtted on pigem väiksemad: kui alla 10 töötajaga ettevõtete hulgas on maaettevõtteid peaaegu 

kolmandik, siis enam kui 250 töötajaga ettevõtete seas vaid kümnendik. Regioonide võrdluses on 

maaettevõtteid osakaalu mõttes vähem Põhja-Eestis ning maakondade võrdluses Harju, Tartu, Ida-Viru 

ja Pärnu maakondades. Teistes maakondades on ülekaalus maaettevõtted. Valdade võrdluses on enam 

maaettevõtteid vahetult suuremate linnade ümbruses ja seal oli ka nende juurdekasv aastatel 2010—

2015 kiirem. Hinnates ettevõtete arvu aga elanike suhtes, on ettevõtteid elanike kohta enam Eesti 

lääneosas, vähem aga Ida-Virumaal. Seega oleks maaettevõtluse piirkondlike erinevuste 

tasandamiseks kasulik arendada ettevõtlusaktiivsust selles osas vähem arenenud omavalitsustes, eriti 

aga Eesti keskosas ja Ida-Virumaal. 

Kuigi suurem osa maaettevõtetest tegutseb osaühingutena, on võrreldes linnaliste ettevõtetega 

maaettevõtete seas tunduvalt kõrgem FIE-de osakaal. Valdade võrdluses on FIE-de osakaal madalam 

suuremate linnade ümbruses ja kõrgem Eesti lõunaosas. See on seotud tõenäoliselt primaarsektori 

ettevõtete kõrge osakaaluga, kuna nende kahe osakaalu vahel on tugev korrelatsioon. FIE-de osakaal 

vähenes vahemikus 2010—2015 peaaegu kõikides valdades ja kõige enam suuremate linnade läheduses. 

Tegevusalade võrdluses on maaettevõtteid linnalistest rohkem vaid põllumajanduse, metsamajanduse ja 

kalapüügiga tegelevate ettevõtete seas ning suhteliselt palju ka ehituse, töötleva tööstuse ning majutuse 

ja toitlustuse valdkonnas. Maaettevõtetest kolmandik tegelevad primaarsektoris ja enam kui kümnendik 

kaubanduse või mootorsõidukite remondiga. Piirkondlikult on primaarsektori ettevõtete osakaal 

madalam Põhja-Eestis ja teiste suuremate linnade ümbruses. Tööstus- ja teenidussektori ettevõtteid on 

nendes piirkondades aga rohkem ja tertsiaarsektori kõrge osakaal iseloomustab eriti Põhja-Eestit. Nii 

vajavad majandustegevuse väljapoole põllumajandust mitmekesistamist enam Kesk- ja Lõuna-Eestis 

asuvad vallad, kus vastavaid investeeringuid tuleks enam toetada kui näiteks Harjumaal. 

Maapiirkonna äriühingutest umbes kümnendik on sellised, kus on hõivatud 10 või enam töötajat. Alla 10 

töötajaga äriühingud tegutsevad kõige sagedamini teenindussektoris, samas kui suurematest 

maapiirkonna äriühingutest kuulub enamik tööstussektorisse. Võrreldes sektoreid mitmete näitajate 

alusel paistab primaarsektor silma äärmiselt kõrgete põhivara investeeringutega. Sama tõsiasja kinnitab 

ka tegevusalade võrdlemine, sest kui põllumajandusega tegelevate äriühingute müügitulu oli 11%, siis 

põhivara investeeringud 30% kõikide maapiirkonna äriühingute vastavast näitajast. Selle põhjuseks võib 

olla asjaolu, et praegu on valdav enamus maaettevõtlusega seotud investeeringutoetustest suunatud 

põllumajanduse valdkonda. Maaelu- ja ettevõtluse mitmekesisusele aitaks seega rohkem kaasa teistel 

tegevusaladel tegelevate ettevõtete senisest aktiivsem toetamine. Regioonide võrdluses olid Põhja-

Eestis põhivara investeeringud suhteliselt madalamad ja Kesk-Eestis kõrgemad. Mõnevõrra 

ebaproportsionaalselt kõrge hõivatute arv oli Lääne-Eesti maapiirkonna äriühingute seas. Maapiirkonna 

äriühingutes on hõivatud 18% kõikidest Eesti äriühingutes tööga hõivatud isikutest. Võrreldes teiste 

äriühingutega on maapiirkonnas kõrgem alla 10 töötajaga äriühingutes hõivatud isikute osakaal ja 

suuremates maapiirkonna äriühingutes hõivatute osakaal on kõrgem tootmise ja töötlemisega seotud 

tegevusaladel. 
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Maapiirkonna äriühingute turuosa ehk nende poolt tekitatud müügitulu osakaal oli 2014. aastal alla 10 

töötajaga äriühingute puhul 13% ja suuremate äriühingute seas 12%. Maapiirkonna äriühingute 

keskmine müügitulu oli võrreldes teiste äriühingutega samal aastal umbes poole madalam. Nii 

lisandväärtus kui ka põhivara investeeringud on samuti maapiirkonna äriühingutel keskmiselt 

madalamad. Kui müügitulu ja lisandväärtuse loomisel domineerib alla 10 töötajaga äriühingute seas 

tertsiaarsektori ja suuremate äriühingute puhul sekundaarsektor, siis põhivara investeeringute 

kontekstis on ka primaarsektor oluline. Regioonide võrdluses luuakse enam müügitulu ja lisandväärtust 

Kesk- ja Lõuna-Eestis ning kõikides regioonides on selles osas ülekaalus sekundaarsektor. Põhivara 

investeeringud on kõrgemad Kesk-, Lõuna- ja Lääne-Eestis. Maapiirkonna ettevõtete keskmine varade ja 

omakapitali rentaablus on mõnevõrra madalam kui teistel ettevõtetel, kuid müügitulu rentaablus alla 10 

töötajaga ettevõtete puhul kõrgem. Veidi madalam on ka maapiirkonna äriühingutes keskmine 

tööviljakus. Nende näitajate alusel on maapiirkonna äriühingud teistega võrreldes madalama 

konkurentsivõimega. 

Keskmine likviidsus on maapiirkonna äriühingutel umbes neli korda madalam kui kogu Eestis, ent 

lühiajaliste kohustuste kattekordaja samal tasemel ja võlakordaja kõrgem. Seega on maapiirkonna 

äriühingute võlgnevused Eesti keskmisest natuke paremini kaetud nii käibevara kui ka omakapitaliga, 

kuid oluliselt halvemini kergemini rahaks muudetava varaga. 

Enamik maapiirkonna FIE-sid tegutseb primaarsektoris ja väga madal on maapiirkonnas 

sekundaarsektori FIE-de osakaal. Kuigi primaarsektoris on oluliselt kõrgem keskmine tulu, on veelgi 

kõrgemad kulud, mistõttu primaarsektori FIE-de keskmine tulem on kokkuvõttes negatiivne. Valdav osa 

Eesti primaarsektori FIE-dest tegutsevad maapiirkonnas. Võrreldes Eesti keskmisega on maapiirkonnas 

tegutsevate primaarsektori FIE-de ettevõtluse tulem märkimisväärselt madalam, kõrgem aga 

tertsiaarsektoris. 
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Lisad 

Tabel 1: Maakondade jagunemine regioonidesse  

Regioon Maakond 

Kesk-Eesti Järva maakond 

Kesk-Eesti Lääne-Viru maakond 

Kesk-Eesti Rapla maakond 

Kirde-Eesti Ida-Viru maakond 

Lääne-Eesti Hiiu maakond 

Lääne-Eesti Lääne maakond 

Lääne-Eesti Pärnu maakond 

Lääne-Eesti Saare maakond 

Lõuna-Eesti Jõgeva maakond 

Lõuna-Eesti Põlva maakond 

Lõuna-Eesti Tartu maakond 

Lõuna-Eesti Valga maakond 

Lõuna-Eesti Viljandi maakond 

Lõuna-Eesti Võru maakond 

Põhja-Eesti Harju maakond 

Tabel 2: Tegevusalade (EMTAK 2008) jagunemine sektoritesse  

Sektor Tegevusala 

Primaarne Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 

Sekundaarne Ehitus 

Sekundaarne Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

Sekundaarne Mäetööstus 

Sekundaarne Töötlev tööstus 

Sekundaarne Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 

Tertsiaarne Avalik haldus ja riigikaitse; Kohustuslik sotsiaalkindlustus 

Tertsiaarne Finants- ja kindlustustegevus 

Tertsiaarne Haldus- ja abitegevused 

Tertsiaarne Haridus 

Tertsiaarne Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 

Tertsiaarne Info ja side 

Tertsiaarne Kinnisvaraalane tegevus 

Tertsiaarne Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 

Tertsiaarne Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

Tertsiaarne Majutus ja toitlustus 

Tertsiaarne Muud teenindavad tegevused 

Tertsiaarne Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

Tertsiaarne Veondus ja laondus 

Tabel 3: Äriühingute konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse hindamisel kasutatud tegevusalade määratlus 

EMTAK 2008 tegevusalade määratluse järgi  

Tegevusala EMTAK 2008 koodid 

Põllumajandus 011-013, 014-015, 0161- 0164, va 1411 

Piimatootmine 1411 

Metsamajandus 021-024 

Toiduainete tootmine C10 

Majutus ja muu 551-563 
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Kust, meelelahutus ja vaba aeg 900-932 

Muud teenindavad tegevused 941, 951, 952, 960 

Mootorsõidukute müük ja remont 451-453 

Jaemüük 471-79 

Puidu töötlemine 161, 162 

Mööbli tootmine 310 

Haldus- ja abitegevused ning kutse-, 

teadus- ja tehnikaalane tegevus 

771-774, 791, 811, 812, 821, 823, 829, 691, 

692, 701, 702, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 

741, 742, 743, 749, 750 

Hulgimüük ja vahendamine 461-469 

Muud tegevusalad Ülejäänud 

 


