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Sissejuhatus 
Maapiirkondades tegutsevate väikeettevõtete madal konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus ning seal oleva 

kõrge potentsiaaliga loodus- ja kultuuripärandi vähene rakendamine oli põhjenduseks Eesti maaelu aren-

gukava (edaspidi MAK) 2007–2013 meetme 3.1 alameetmete 3.1.1 „Mitmekesistamine mittepõllumajan-

dusliku tegevuse suunas“ ja 3.1.2 „Mikroettevõtete arendamine“ (edaspidi meede 3.1) ellu kutsumisel. 

Meetme 3.1 kaudu toetati ja arendati MAK 2007–2013 programmiperioodi jooksul maapiirkonna ettevõt-

lust ning seal tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõimet ning jätkusuutlikkust. See tegevus jätkub prog-

rammperioodil 2014–2020 meetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiir-

konnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ (edaspidi meede 6.4) raames.  

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli läbi viia meetmete 3.1 ja 6.4 investeeringute mõjususe analüüs, mille 

tulemusena anti ülevaade järgneva osas: 

1 mõjusamate investeeringute analüüsimiseks ja kaardistamiseks vajalikud kriteeriumid ning me-
toodiline alus; 

2 investeeringute mõju maapiirkonna majandustegevusele ja tööhõivele;  

3 meetme raames ellu viidud mõjusaimad investeeringud (väike- ja suurprojektide lõikes eraldi); 

4 ettepanekud meetme 3.1 projektide mõjususe eelhindamiseks; 

5 meetme 6.4 hindamiskriteeriumite analüüs mõjususe seisukohast. 

Täpsemalt oli meetme 3.1 üldine eesmärk maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätku-

suutlikkuse suurendamine läbi maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise (eelkõige keskustest eemale 

jäävates piirkondades) ning sellega uute ja paremate töökohtade loomisele kaasaaitamine. Suurprojek-

tide eesmärk oli põllumajandustootmise mitmekesistamine ja maaettevõtluse arendamine läbi bioener-

giaalaste ja muude innovaatiliste investeeringute, mille kaudu soodustati muuhulgas ka keskkonnasõbra-

liku ettevõtluse arengut ja meetme üldisest eesmärgist tulenevalt paremate töökohtade loomist. 

Käesolev uuring aitab muuhulgas ka välja selgitada meetme 3.1 raames ellu viidud mõjusamad investee-

ringud, mis edendavad ja arendavad enim maapiirkonna tööhõivet ja majandustegevust ning selle mitme-

kesisust. Uuring oli vajalik ka järgnevatel põhjustel: 

 puudus skeem, mille alusel hinnata ja välja tuua meetmete raames ellu viidud mõjusamad pro-

jektid, mis avaldavad enim mõju maapiirkonna majandustegevuse arengule; 

 planeeritavad investeeringud on ellu viidud, kuid puudus ülevaade mõjusatest projektidest, mis 

arendavad ja mitmekesistavad maapiirkonna (eelkõige keskustest eemale jäävate piirkondade) 

majandustegevust enim; 

 välja töötatud mõjusamate investeeringute analüüsimiseks ja kaardistamiseks vajalike kritee-

riumite skeemi alusel oleks võimalik hinnata ka käesoleval hetkel rakendamisel oleva MAK 

2014–2020 meetme 6.4 raames elluviidavate projektide mõjusust maapiirkonna tööhõive ja 

majandustegevuse arendamise seisukohalt. Meetme 6.4 eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige 

keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiiv-

sete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine. 

Programmide mõjususe uurimist võib pidada üsna mahukaks uurimisvaldkonnaks ja uuringu aruanne al-

gabki ülevaatega meetmete mõjususe hindamise metodoloogilisest kontekstist, probleemidest ning pii-

rangutest. Kuivõrd uuringu üheks eesmärgiks on anda ülevaade projektide mõjust maapiirkonna majan-

dustegevusele ja tööhõivele, siis antakse aruande teises peatükis põhjalik ülevaade meetmete mõjususe 
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hindamisega seotud metoodikast ja meetoditest. Kolmas peatükk kirjeldab konkreetsemalt meetme 3.1 

mõjususe hindamise võimalusi. Samuti esitatakse nende meetodite sobivuse alusel koostatud metoodika, 

millega hinnatakse meetme 3.1 projektide mõjusust. Neljandas peatükis kirjeldatakse leitud tulemusi ja 

tuuakse välja, milliste tunnuste alusel on võimalik hinnata projektide mõjusust. Selle alusel tehakse viima-

ses peatükis ettepanekud meetme 3.1 investeeringute hindamise skeemi  kriteeriumite täiendamiseks ja 

analüüsitakse meetme 6.4 hindamiskriteeriumite sobivust mõjusaimate projektide määramisel.
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1. Mõjususe hindamise kontekst 
Meetmete mõjususe hindamist aitab paremini mõista ja näitlikustada kahe dimensiooni - aeg ja ruum - 

eristamine. Meetme 3.1 investeeringute mõjususe hindamise kontekstis on need dimensioonid välja too-

dud alljärgnevalt (Tabel 1). On oluline tähele panna, et kui ajaline dimensioon koosneb üksteist välistava-

test ajahetkedest, siis ruumi puhul on võimalik erinevaid üksusi võrrelda eelkõige ühe tasandi piires ehk 

hinnata kas ettevõtjate või piirkondade erinevust. 

Tabel 1. Meetme 3.1 raames tehtud investeeringute hindamise dimensioonid 

Dimensioonid 
Aeg 

Enne investeeringut Pärast investeeringut 

R
u

u
m

 

Mikro 

tasand 

Investeerijate olukord  Investeerijate olukord  

Teiste olukord  Teiste olukord  

Makro 

tasand 

Investeeringutega piirkonna olukord Investeeringutega piirkonna olukord 

Investeeringuteta piirkonna olukord Investeeringuteta piirkonna olukord 

 

Kõikide arengule suunatud meetmete mõjusust võib mõista ja defineerida erinevusena selle tulemusena 

tekkinud olukorra ja sellise olukorra vahel, kus meedet ei rakendatud (Berriet-Solliec jt 2011:7). Matemaa-

tiliselt väljendudes saab seega investeeringu kvantitatiivset mõjusust hinnata lahutades mingi näitaja 

väärtuse olukorras, kus meede ellu viidi, sama näitaja väärtusest olukorras, kus seda ellu ei viidud1. Vii-

mane aspekt ongi tõenäoliselt mõjususe hindamise suurim väljakutse. Tulemust on võimalik mõõta siis, 

kui meede ellu viidi või siis, kui seda ei tehtud. Tulemust ei ole aga võimalik vaadelda samaaegselt meetme 

rakendamisel ja selle rakendamata jätmisel ning tegelikkuses on mõõdetav vaid üks tulemus korraga. See-

tõttu tuleb meetme kvantitatiivse mõjususe leidmiseks hinnata nö kontrafaktilist (counterfactual) ehk te-

gelikkusele mittevastavat olukorda, mis ilmestaks tulemusi siis, kui analüüsitavad üksused meetmes osa-

lenud ei oleks. Sellist olukorda võimaldab hinnata kontroll- ehk võrdlusgrupi loomine, pärast mida saab 

võrrelda meetmes osalenute tulemusi võrdlusgrupi vastavate tulemustega. Lähtudes selle võrdlusgrupi 

moodustamisest võib vahet teha kolmel uuringu ülesehitusel2, millest igaühele vastavad konkreetsed 

meetodid. Samal ajal on kasutusel ka teisi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid, mida käeso-

levas töös näitlikustatakse. Makrotasandil piirkonnale tekkinud mõjuhindamisel on sobivad nii indikaato-

ritel põhinev hindamine kui ka struktuursete mudelite kasutamine. Samuti on kasutusel instrumentaal-

muutujatel põhinev meetod. Need kolm viimast meetodit on mitte-eksperimentaalsed.   

Kõige usaldusväärsemaks peetakse mõjususe hindamisel eksperimentaalseid uuringuid (Bryson, Dorsett 

ja Purdon 2002:6; Evaluation Expert Network 2014:96; Leeuw ja Vaessen 2009:22; Sinabell ja Streicher 

2004:4).  Sellise uuringu käigus moodustatakse juhusliku valiku alusel osalusgrupp, mille liikmed osalevad 

meetme rakendamisel ja mille tulemusi võrreldakse seejärel kõikide teistega ehk võrdlusgrupi tulemus-

tega. Juhusliku valimisse sattumise tulemusena on vähemalt teoreetiliselt nende kahe grupi liikmed kõi-

kide tunnuste poolest piisavalt sarnased ja ainsaks erinevuseks nende vahel on meetmes osalemine. Nii 

saab igasugune erinevus kahe grupi tunnustes pärast meetme rakendamist olla teatud kitsendustega ai-

nult selle meetme poolt põhjustatud. Nagu eksperimentaalse uuringu nimi viitab, eeldab selline uuring 

meetme ellu viimist ette kavatsetult mõju hindamiseks, mis on mõeldav näiteks pilootprojektide puhul. 

                                                           
1 Selles seisneb lihtsustatult väljendades potential outcome model, mis kirjeldab meetme mõjusust üksikule meet-
mes osalejale (Michalek 2012a:11–12). 
2  Võib eristada eksperimentaalset ja kvaasi-eksperimentaalset (Berriet-Solliec jt 2011:8; Metis, WIFO ja Aeidl 
2014:26), eksperimentaalset ja mitteeksperimentaalset (Asian Development Bank 2004:5) või ka eksperimentaalset, 
kvaasi-eksperimentaalset ja mitte-eksperimentaalset uuringu ülesehitust (Independent Evaluation Group 2011:77). 
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Maaelu arengule suunatud meetmete puhul ei ole taolised eksperimendid reeglina võimalikud, kuna sel-

lised meetmed põhinevad enamasti vabatahtlikkusel (Sinabell ja Streicher 2004:5) ja on ette nähtud üsna 

konkreetsetele valdkondadele mõju avaldamiseks. Meetme 3.1 puhul on tegemist juba lõpetatud prog-

rammiga, milles osalenud ettevõtjad ei sattunud toetuse saajate hulka samuti juhuslikult, vaid isikliku ot-

suse tagajärjel vastavalt meetme võimalusi arvestades.   

Küll aga on käesolevas töös võimalik rakendada teistsugust, kvaasi-eksperimentaalset uuringu ülesehitust.  

Kui meetmes osalenute hulka sattumine ei ole juhuslik, siis ei saa ka eeldada, et selles osalejad on mitteo-

salenutega kõikide ülejäänud tunnuste poolest sarnased. Sellises olukorras on lahenduseks võrdlusgrupi 

moodustamine selliselt, et selle liikmed oleks osalusgrupi liikmetega võimalikult sarnased. Teatud mõttes 

seega simuleeritakse eksperimentaalsete uuringute juhuslikku valikut. Konkreetsed meetodid võrd-

lusgrupi moodustamiseks sõltuvad meetme ülesehitusest ja olemasolevatest andmetest ning on küllaltki 

erinevad nii usaldusväärsuse kui ka keerukuse poolest. Neid käsitletakse täpsemalt 2. peatükis „Meetodid 

mõjususe hindamiseks“.  

Lisaks eelpool välja toodud kahele uuringu ülesehitusele saab rääkida ka mitte-eksperimentaalsetest 

uuringutest, mis ei võrdle meetmes osalenuid võrdlusgrupiga. Sellisel juhul on üks võimalus hinnata prog-

rammi mõjusust lihtsalt selles osalenute näitaja ajalise muutuse alusel. Teine variant on vaadelda vaid 

ühte ajahetke pärast programmi rakendamist ja kaasata analüüsi meetmes osalemise juhuslikkuse hinda-

miseks muutuja, mis meetmes osalemist sellisel määral mõjutab, et võimaldab eristada selle muutuja ja 

meetme mõju. Kuna kummalgi juhul ei tekitata meetmes mitteosalenutest koosnevat võrdlusgruppi, siis 

puudub taolistes uuringutes ka eksperimentaalne külg. 

 Ajaline kontekst 
Hinnates meetme mõjusust mingi näitaja väärtuse järgi erinevatel ajahetkedel on kriitilise tähtsusega, 

millal vastavad mõõtmised teha. Eriti oluline on see investeeringute puhul. Kuna uute tehnoloogiate pai-

galdamine ja tehnikate õppimine võtab paratamatult aega, siis on investeeringute mõju avaldumine pi-

gem pikaajaline kui kohene. Investeeringute mõju avaldumist põllumajandusettevõtetele on uurinud 

Olsen ja Henningsen (2011) Taani seakasvatajate seas aastate 1996–2008 andmete alusel. Põhjaliku em-

piirilise analüüsi tulemusena leidsid kinnitust nende hüpoteesid, mille järgi on investeeringu teinud ette-

võtjate majandustegevus suurema investeeringu tegemise aastal vähem tõhus ja selle paranemist võib 

täheldada alles teisel või kolmandal aastal pärast investeeringu tegemist. Mitte-eksperimentaalsete kvan-

titatiivsete meetodite kasutamisel, mis on eelkõige regioonide ning piirkonna muutuste hindamisel kasu-

tusel, on ajaperiood veelgi suhtelisem. Varasemad autorid näiteks on leidnud, et mõju avaldub ajalise 

nihkega kuni neli aastat (Mohl ja Hagen 2010:16). Tulemus avaldus ökonomeetrilise mudeli kaudu hinna-

tes toetuste mõjus regioonidele. Sotsiaalsete meetmete mõjususe hindamise kontekstis viidatakse tihti 

(Asian Development Bank 2011:8–9; Bryson, Dorsett ja Purdon 2002:8) teatud näitajate langusele 

meetme osalejate seas vahetult enne meetme rakendamist3. Näiteks meetme 3.1 puhul on tõenäoline, et 

selle käigus investeerinud ettevõtjad rahastasid investeeringuid tootmisvahendite arvelt, mistõttu võivad 

investeeringu aastal või sellele eelneval aastal olla nende majandusnäitajad ka madalamad.  

Nimetatud põhjustel võetakse käesolevas töös investeeringu eelse olukorra hindamise aluseks selle tege-

misele eelnenud teise ehk üle-eelmise aasta olukord. Investeeringule järgnevat olukorda hinnatakse in-

vesteeringule järgneva teise aasta näitajate alusel. Seega on kahe ajahetke vahel neli aastat. 

                                                           
3 See nähtus on tuntud kui Ashenfelter’s dip. 
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 Ruumiline kontekst 
Maaelu arengukavade mõju saab lähtudes CMEF-ist 4  hinnata kahel tasandil (Metis, WIFO ja Aeidl 

2014:15–16). Kõige vahetumalt mõjutavad meetmed otseseid kasusaajaid ehk ettevõtjaid mikrotasandil. 

Selle kaudu kandub see mõju teatud määral ka makrotasandile ehk teatud piirkonnale või ka kogu riigile. 

Võimalikke võrdlusmomente on ühel tasandil mitu, mis on välja toodud peatüki alguses (Tabel 1). Näiteks 

mikrotasandil on mõjusust võimalik hinnata järgmiste võrdluste alusel: 

 investeerijate ja teiste olukord pärast, 

 investeerijate olukord enne ja pärast, 

 investeerijate ja teiste olukord enne ja pärast. 

Kõikide võrdlusmomentide rakendamiseks on olemas konkreetsed meetodid, mida kirjeldatakse 2. pea-

tükis. Piirkondlikku konteksti sobivad ökonomeetrilised meetodid hästi, kui on tehtud poliitilisi valikuid 

ühe või teise piirkonna kasuks. Kui üks konkreetne piirkond on mõjutatud, siis on võimalik hinnata välist 

mõju. Välise mõju suurus võib sõltuda ajastusest, näiteks kriisisituatsioonides toetuse ajastatusest. Selle 

tõttu võib ajaline kontekst omada selle meetodi puhul suuremat tähtsust. Ökonomeeriliste mudelite jaoks 

vajalik andmestik nõuab ruumilises kontekstis järjepidevat andmestikku ehk paneelandmeid (ruumi või 

objekti kohta ajas muutuvaid järjepidevaid andmeid).  

 Meetme mõju tähendused 
Meetmete mõju hindamise käsitlustes juhitakse tihti tähelepanu asjaolule, et on olemas vähemalt kaks5 

sisuliselt erinevat mõjusust väljendavat indikaatorit (Evaluation Expert Network 2014:66–67; Imbens ja 

Wooldridge 2009:11–13; Michalek 2012a:20–22). Meetme keskmine mõju (average treatment effect) ise-

loomustab üldisemalt, milline oleks meetme mõju meetmes osalenuid ja mitteosalenuid sisaldavast üld-

kogumust täiesti juhuslikult valitud üksusele. Seda on tõlgendatud ka kui „erinevust programmis osale-

nute ja programmis mitteosalenute keskmise tulemuse vahel“ (Villsaar jt 2014:83). Meetme keskmine 

mõju meetmes osalenutele (average treatment effect on the treated) näitab aga, mil moel muutus tule-

mus konkreetsemalt vaid meetmes osalenute puhul. Selle näitaja arvutamine eeldab seega objektiivse 

kontrafaktilise olukorra hindamist (Evaluation Expert Network 2014:67). Kui esimene indikaator kirjeldab 

meetme mõju ka neile üksustele, mis võib-olla ei vasta isegi meetmes osalemise kriteeriumitele ja ei ole 

seetõttu meetme rakendamise seisukohast üldse oluline, siis viimane hindab seda meetme tulemus-

likkuse mõttes täpsemalt. 

Kuigi kahe indikaatori erinevus on rohkem teoreetiline, on võimalik ka praktikas meetme mõju arvutami-

sel määratleda, millise indikaatori teatud meetodi puhul saaksime. Erinevus seisneb peamiselt võrd-

lusgrupi moodustamisel. Kui sellesse kuuluvad kõik üldkogumi liikmed, siis annab keskmise mõju hinda-

mine ka tulemuseks meetme mõju juhuslikule võrdlusgrupi liikmele. Kui aga võrrelda meetmes osalenute 

tulemust nende tulemusega olukorras, kus meedet rakendatud ei oleks (ehk sarnaste ettevõtetega), siis 

on võimalik arvutada meetme mõju vaid meetmes osalenutele. 

 Mõjususe hindamise probleemid 
Lisaks nö kontrafaktilise olukorra (vt lehekülg 5) loomise keerukusele on meetmete mõjususe hindamisel 

ka teisi piiranguid, sh põhjusliku seose mehhanism, toetuse saajaks osutumise juhuslikkus, analüüsist välja 

                                                           
4  MAK 2007–2013 ühine maaeluarengu seire- ja hindamise raamistik (Common Monitoring and Evaluation 
Framework). 
5 Lisaks lõigus kirjeldatud kahele indikaatorile võib rääkida ka meetme mõjust meetmes mitteosalenutele (average 
treatment effet on non-treated) ja margniaalsest meetme mõjust (marginal treatment effect) (Michalek 2012a:22–
23). Kui esimene neist on lihtsasti mõistetav, siis teine seisneb sama meetmes osalejate hulka sattumise arvutusliku 
tõenäosuse, aga erineva tegeliku meetmes osalemisega üksuste tulemuste erinevuses.  
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jäävate näitajate ja üldiste trendide mõju ning kaudsed efektid. Neid nähtusi tuleb mõjususe hindamise 

tulemuse puhul piirangutena arvesse võtta. 

Põhjusliku seose mehhanism 
Üheks mõju hindamise fundamentaalseks probleemiks on põhjusliku seose põhjendatus meetme ja selle 

mõjususe hindamiseks kasutatavate muutujate vahel. Teatud nähtuste puhul on mingi tunnuse muutu-

mine selgemalt meetme rakendamisega seotud, teistel juhtudel on lisaks suur hulk teisi tegureid, mis mõ-

jutavad nii tulemust kui ka tulemuse ja meetme vahelist seost. MAK-i meetmete mõjususe hindamine nii 

sotsiaalsete kui ka majanduslike näitajate alusel kuulub eelkõige viimaste juhtude hulka ja ka varasemalt 

on tähelepanu juhitud asjaolule, et MAK-i meetmete tulemus- ja mõjuindikaatoreid ei ole võimalik ai-

nuüksi meetmes osalemisega seostada (Ratinger jt 2012:1–2). See kehtib paljuski ka meetme 3.1 mõju 

hindamisel majandustegevusele ja tööhõivele. Ettevõtte käekäiku võivad mõjutada ka teised investeerin-

gud. Kuigi põhjuslikele seostele kinnituse leidmiseks kasutatakse tihti empiirilisi meetodeid, ei ole see või-

malik ilma teoreetilise lähenemiseta. Seega on antud probleemi lahenduseks pigem kvalitatiivsete mee-

todite kasutamine ja vastavate teoreetiliste mudelite loomine6 või ka lihtsalt seose teoreetiline põhjenda-

mine. 

Meetme osalejate hulka sattumise juhuslikkus 
Igasugusel mõjususe hindamisel on oluline meeles pidada, et meetmes osalejate hulka sattumine ei ole 

enamasti juhuslik. MAK-i meetmete puhul on kaks peamist põhjust, miks see nii ei ole. Esiteks on toetuste 

saamiseks taotluste esitamine vabatahtlik, mis tähendab, et seda tegevad ettevõtjad on teistest mingite 

tunnuste poolest erinevad. Näiteks võib väita, et aktiivsematel ettevõtetel on kõrgem majanduslik võime-

kus ja ka kõrgem tõenäosus toetust taotleda (Berriet-Solliec jt 2011:9), samuti on toetusi saavad ettevõt-

jad ilmselt teadlikumad ja haritumad (Sinabell ja Streicher 2004:6), mis samuti aitab kaasa edukale majan-

dustegevusele. MAK-i toetusi taotletakse enamikel juhtudel investeeringute toetamiseks, mis tähendab, 

et toetuse saajate hulka satuvad pigem ettevõtted, kus tehakse investeeringuid. Teiseks mõjutab meetme 

osalejate hulka sattumise juhuslikkust toetuse saajate välja valimine. MAK-i meetmete puhul väljendub 

see probleem kahes asjaolus (Michalek 2012a:18): need on suunatud teatud majandusliku võimekusega 

ettevõtetele ja vaid teatud ettevõtted täidavad taotlemise kriteeriumid. Meetmest sõltumatute tegurite 

mõju võimaldab mõjususe hindamisel vältida sobiliku võrdlusgrupi moodustamine, mille tulemusel olek-

sid meetmes osalejad ja võrdlusgrupp enne meetme rakendamist kõikide tunnuste osas võimalikult sar-

nased. Näiteks MAK-i meetmete puhul tuleks võrdlusgrupi loomisel arvesse võtta meetme raames taot-

luse saamiseks kandideerimise kriteeriumid ja sihtrühm. Seda sarnasust saab hinnata erinevate statisti-

liste testide abil. Näiteks Sinabell ja Streicher (2004:5) on soovitanud mõõta korrelatsiooni meetmes osa-

lemise ja ettevõtte erinevate struktuursete tunnuste vahel. 

Üldiste trendide ja meetme mõju eristamine 
Hinnates meetme mõjusust mingi näitaja ajalise muutmise alusel, on oluline arvestada üldiste trendidega, 

mis on põhjustatud meetmest sõltumatute tegurite poolt. Eriti oluline on see mõjususe hindamisel ma-

jandusnäitajate muutuse kaudu, kuna sel juhul on äärmiselt keeruline kaasata analüüsi kõik tegurid, mis 

majandusarengut mõjutavad. Kõikide MAK-i meetmete mõjususe hindamise majanduslike tulemuste alu-

sel muudab keeruliseks näiteks aastal 2008. alanud majanduslangus. Oluline on ka arvestada asjaoluga, 

et igasugused muutused majanduses mõjutavad erinevaid ettevõtteid erinevalt. Üldiste arengute mõju ei 

pea arvestama siis, kui kasutada meetodeid, mis hindavad mõju ühel ajahetkel pärast meetme rakenda-

mist. Kui aga võtta arvesse ka meetme mõju ajaline dimensioon, siis on üldiste trendide mõju eristamiseks 

kaks võimalust. Esiteks saab hinnata meetmes osalenute olukorda enne ja pärast ning isoleerida üldiste 

trendide mõju mingite näitajate muutuse alusel. See on pigem keerulisem variant. Teine võimalus on aga 

                                                           
6 Mõju mõtestamisele suunatud meetoditest on lähemalt kirjutanud Berriet-Solliec et al. (2011:10–12). 
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hinnata meetmes osalenute ja võrdlusgrupi olukorda enne ja pärast ning võrrelda saadud tulemusi.  Sel 

juhul arvatakse üldiste trendide mõju välja võrdlusgrupi näitajate muutuste alusel. 

Kaudsed efektid 
MAK-i meetmete puhul võib vahet teha erinevatel majanduslikel efektidel (Michalek 2012a:33–37), mil-

lest meetme 3.1 mõjususe hindamisel on olulisemad makroökonoomilised efektid. Need võib kokku võtta 

mõistega „üldise tasakaalu efekt“ (general equilibrium effect). Mõjususe hindamise kontekstis seisneb see 

olukorras, kus meetmes osalevate üksuste mõju hindamisel aluseks võetavad näitajad paranevad teiste 

üksuste arvelt. Näiteks on võimalik, et meetme 3.1 rakendamisel luuakse investeeringutega mingis piir-

konnas uusi töökohti, mistõttu vaba tööjõu hulk väheneb. Eeldusel, et inimeste mobiilsus on selles piir-

konnas madal, vähendab see omakorda kõikide teiste samas piirkonnas tegutsevate ettevõtjate võimalusi 

töökohti täita, mis on aga tingitud meetme rakendamisest. Sel juhul hinnatakse meetme mõju tegelikust 

kõrgemaks. Ükski mõju hindamise meetod (nii eksperimentaalsed kui ka mitte-eksperimentaalsed) ei ar-

vesta sellise mõjuga, mida programm avaldab mitteosalejatele (Bryson, Dorsett ja Purdon 2002:5) ja sell-

iste efektide arvestamine kvantitatiivses analüüsis on keeruline. 
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2. Meetodid mõjususe hindamiseks 
Mõjususe hindamiseks on levinud nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed meetodid. Kvalitatiivsed meeto-

did on suunatud pigem programmi mõju mehhanismi ehk põhjusliku seose uurimisele programmi ja selle 

tulemuste vahel, samas kui kvantitatiivsed meetodid võimaldavad hinnata programmi tulemuslikkust ja 

mõjusust (Berriet-Solliec jt 2011). Samuti on viimasel juhul analüüsi tulemusena võimalik meetme mõju-

sus konkreetsemalt välja selgitada. Seega keskendutakse järgnevalt vaid kvantitatiivsetele meetoditele. 

Enamiku selliseid meetodid võib jagada nende poolt rakendatavate ruumilise ja ajalise dimensiooni alusel 

neljaks. 

 Instrumentaalmuutuja meetod 
Instrumentaalmuutuja meetod on oma olemuselt ilmselt kõige lihtsam, kuna selle käigus ei hinnata 

meetme mõjusust eelnevalt mainitud dimensioonide alusel, vaid analüüsi kaasatakse ainult meetmes osa-

lenud üksused pärast meetme rakendamist. Seega ei hinnata ka nö kontrafaktilist olukorda (vt lehekülg 

5), vaid selle asemel kaasatakse empiirilisse analüüsi mõni tunnus (instrumentaalne muutuja), mis kahte 

gruppi lisaks meetmes osalemisele selgelt eristab. See võimaldab vahet teha meetme osalejate hulka sat-

tumise mõjul ja meetme enda mõjul mingile näitajale, mida on võimalik hinnata erinevate mudelite ra-

kendamise järgi. Nimetatud tunnusel on aga üsna ranged piirangud: see peab oluliselt mõjutama meet-

mes osalejate hulka sattumise tõenäosust, aga ei tohi mingil muul moel mõjutada meetme mõjususe hin-

damiseks kasutatavat näitajat. Kuna neid eeldusi on praktikas enamasti võimatu täielikult kontrollida, on 

tegemist mõnevõrra vastuolulise meetodiga. Tihti kasutatakse instrumentaalset muutujat, mis on seotud 

meetmele ligipääsetavusega: näiteks juhul, kui meede on kättesaadavam teatud asukohas, siis on ruumi-

line lähedus sellele kohale muutuja, mis mõjutab meetmes osalejate hulka sattumise tõenäosust, aga ei 

pruugi olulist mõju avaldada meetme tulemuslikkusele (Asian Development Bank 2011:11). Meetme 3.1 

raames esitatud taotluste menetlemisel võeti arvesse ka projekti rakendamise asukohta (Põllumajandus-

ministeerium 2014:262), mis võimaldaks kasutada näiteks projekti rakenduspiirkonna nö maalähedust 

(keskustest eemale jäävust) instrumentaalse muutujana. Samas on piirkond kindlasti seotud ka majandus-

liku arenguga, mistõttu meetme 3.1 puhul ei oleks see sobiv instrumentaalne muutuja – paremaid alter-

natiive samas aga  ei olegi. Seetõttu ei sobi instrumentaalmuutuja meetod käesoleval juhul meetme mõ-

jususe hindamiseks . 

 Ökonomeetriline analüüs 
Ökonomeetriline analüüs võimaldab välja selgitada suurearvulisest tegurite hulgast olulisemad ja neid 

edasises mudelis kasutada. Ökonomeetrilised mudelid koostatakse üldjuhul regressioonanalüüside baasil. 

Mudelid baseeruvad teoreetilistel alustel, mille usaldusväärsust hakatakse kontrollima. Ökonomeetrilise 

analüüsi läbiviimiseks vajalikud andmed on soovitavalt paneelandmed, mis tagavad andmete kvaliteedi 

tõttu usaldusväärse tulemuse. Sealjuures on hindajad keskendunud majanduskavu ja toetuste mõju 

seoste hindamisele (Mohl ja Hagen 2010). Selleks, et hinnata toetuste mõju ja mõjusamaid projekte, on 

vajalik kaardistada võimalikud muutuvad tegurid ning püstitada ökonomeetriline mudel. Ökonomeetrilise 

analüüsi läbiviimine on võimalik ka kontrollgruppide meetodil, millega minnakse üle eksperimentaalsele 

tasemele. Lisaks tuleks hinnata, kas mudel on juhusliku efektiga või mitte. See sõltub sellest, kas indiviidid 

on valimisse valitud juhuslikult ning mudel lubab indiviidi iseloomustava faktori juhuslikkust.  

Järelhindamiste puhul kasutatakse erinevaid struktuurset ja tegurite muutust esitavaid mudeleid. Mude-

litega on võimalik välja tuua makroökonoomiline efekt. Mohl ja Hagen (2010) on välja toonud ohud, mis 

kaasnevad ökonomeetrilise hindamistega. Esiteks on olemas oht, kus struktuurifondid tekitavad tagurpidi 

põhjuslikkuse. Struktuurifondidel on seos regionaalse SKP-ga, mille alusel rakendusmehhanism toimib. 
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Teiseks, struktuurifondide puhul võib esineda endogeensust, st võib esineda siseseid muutujad, mis mõ-

jutavad samaaegselt struktuurifondide makseid ja sellest tulenevalt kasvu. Kolmandaks võib esineda piir-

kondlike kõrvalmõjude efekt, kus toetusvahendite maksed võivad suurendada ka teise piirkonna kasvu 

läbi teenust pakkuvate ettevõtjate. Mudelite loomisel ja analüüsi läbiviimisel tuleb rakendada erinevaid 

meetodeid, mis aitavad vähendada ohtusid hindamise usaldusväärsusele. 

 Indikaatoritel põhinev hindamine 
Poliitikameetmete rakendamise tulemuslikkust on võimalik hinnata püstitatud indikaatorite alusel. Indi-

kaatoreid hakati kasutama tulemuspõhise juhtimise käsitlustes, mis omakorda on üle kandunud avaliku 

sektori poliitika kujundamisse ja tulemuslikkuse mõõtmisse. Mitmed autorid on käsitlenud indikaatorite 

defineerimist ja kasutamist. Võrreldes käsitlusi erinevate autorite (Delorme ja Chatelain 2011; Hoffmann, 

Larsen ja Oxholm 2006; Kaufmann ja Kraay 2008) vahel, siis oluliseks tuleb pidada kahte etappi, milleks 

on indikaatorite määratlemine ja klassifitseerimine. Määratlemisel on oluline arvestada erinevaid seoseid 

eesmärkidega ja klassifitseerimisel seoseid indikaatorite valitud tüübiga. Kuna indikaatorite süsteem sai 

alguse tulemuspõhise juhtimise alustest, siis on klassifitseerimisel oluline eristada tõhusust (efficiency), 

mis on sisendite ja tulemuste ehk väljundite suhe, ja tulemuslikkust (effectiveness), mis näitab poliitikas 

oodatud tulemuste saavutatust.  

Indikaatorit defineerides võib väita, et indikaator on suurus või suurusjärk, mis on otseselt seotud poliiti-

kaeesmärkidega ja poliitikaalaste tegevuste mõõtmisega (Delorme ja Chatelain 2011:8). Lisaks indikaato-

rile kasutatakse ka terminit mõõdik. Tegemist on üsna samatähendusliku mõistega, kuid täpsustatult on 

tegemist erineva näitajaga. Indikaator on märgatavalt laiem, mis võib olla ka kvalitatiivne, tähistades 

suunda või mingit vahemikku. Mõõdik sisaldab kvantitatiivset informatsiooni, koosneb arvust ja mõõtü-

hikust, kus arv näitab ulatust (kui palju?) ja mõõtühik annab tähenduse (mida?). Indikaatoreid iseloomus-

tab aga nende agregeeritus, st leidub indikaatoreid, mis on kombineeritud mitmetest näitajatest. Sealjuu-

res võivad andmed olla punktisüsteemi seatud (järjestused ehk rankings), kaalutud ning muul moel teh-

niliselt töödeldud (Kaufmann ja Kraay 2008:20). 

Indikaatorite objektiivsust iseloomustab nende mõõtmise viis. Objektiivne mõõtmine on üldjuhul usaldus-

väärsem, sest annab väiksema hajuvuse kui küsitlused (nt rahuloluküsitlused), mis on mõjutatud vastajate 

tujudest, vaimsetest võimetest või isegi küsimuse mõistmisest (Bertrand ja Mullainathan 2001:68–69). 

Konkreetse indikaatori valimine poliitika või poliitikate tulemuste mõõtmiseks sõltub poliitikate sõnastu-

sest ja selle tulemuspõhise juhtimise taga peituvast loogikast. Seega oleks optimaalseks valiku tegemiseks 

ja indikaatorite määratlemiseks vaja teha selgeks indikaatorite ja nendega seotud eesmärkide vahelised 

seosed ning seejärel seosed indikaatorite ja nende nähtuse vahel, mida nad mõõtma peaksid (Delorme ja 

Chatelain 2011:1). 

Meetme 3.1 all on käsitletud ka arengukava pikemaajalisi strateegilisi sihte, mis näitavad taset, kuhu on 

kavandatud arengukava lõppedes jõuda. Indikaatoreid oli kokku kaheksa: kasusaajate arv, tehtavate in-

vesteeringute maht, toetatavate maaturismitegevuste arv, toetatavate ettevõtete mittepõllumajandus-

liku tegevuse lisandväärtuse kasv, täiendav turistide arv, loodavad töökohad ja ettevõtetes loodud lisand-

väärtus töötaja kohta (Põllumajandusministeerium 2014:261–62).  

Kuigi tulemuste esitamisel läbi indikaatorite on vajalik summerida mikrotasandi ehk ettevõtjate andmed, 

siis on võimalik hinnata konkreetse ettevõtte tulemuslikkust võrreldes teiste ettevõtjate või keskmisega. 

Sõltuvalt hindamise eesmärgist on võrdlemiseks mitmeid võimalusi. Näiteks, jaotades toetust saanud et-

tevõtjad punktisüsteemi viidud indikaatori alusel kvartiilidesse, siis kõrgema tulemuslikkusega on näiteks 

ülemisse kvartiili kuuluva ehk 3. kvartiilist kõrgema näitajaga ettevõtjad.  
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 Meetmes osalenute ja mitte osalenute võrdlemine (with-without meeto-
did) 

Mõjususe hindamisel ühele konkreetsele ajahetkele keskenduvate meetodite puhul võrreldakse enamasti 

meetmes osalenuid võrdlusgrupiga. Sellised meetodid eeldavad, et osalus- ja võrdlusgrupp on meetme 

mõju hindamisel kasutatavate näitajate tulemusi mõjutavate tunnuste alusel üksteisega piisavalt sarna-

sed, mistõttu ka nende vastavate näitajate muutumine ajas ilma meetmes osalemiseta on samaväärne. 

Joonis 1 illustreerib, et alati ei pruugi see nii olla. Joonisel toodud näite puhul ei ole võrdlusgrupi mõjususe 

hindamiseks kasutatava näitaja väärtus meetmes mitteosalenud 1. grupil enne meetme rakendamist sa-

mal tasemel meetmes osalenud grupi vastava näitaja väärtusega. Kui pärast meetme rakendamist oli mõju 

iseloomustavate näitajate vahe nimetatud gruppidel 3 ühikut, siis enne meetme rakendamist oli meetmes 

osalenud grupi näitaja 4 ühiku võrra madalam. Seega hinnatakse sellises olukorras meetme mõju selle 

iseloomustamiseks kasutavat näitajat vähendavaks, kuigi tegelikult meetmes osalenutel vastava näitaja 

väärtus hoopis kasvas ja seda rohkem kui meetmes mitteosalenud 1. grupil. Võrdlusgrupid oleksid ana-

lüüsi läbi viimiseks sobivad, kui enne meetme rakendamist mõlema grupi mõju hindamiseks kasutatavate 

näitajate väärtused oleksid samad ja vahe ajahetkel pärast meetme rakendamist võiks nimetada meetme 

mõjuks.  Näiteks oleks see meetod sobilik, kui meetmes osalenud gruppi võrreldakse meetmes mitteo-

salenud 2. või 3. grupiga. 

Joonis 1. Meetmete mõjususe hindamise võimalused 

 

Kuigi on ka nö naiivseid lähenemisi, mille käigus sobiva võrdlusgrupi moodustamisele tähelepanu ei pöö-
rata (Evaluation Expert Network 2014:79), on eelpool mainitud põhjustel antud meetodi puhul äärmiselt 
oluline võrdlusgrupi kokkulangevus meetmes osalenutega. Omavahel võrreldavate gruppide moodusta-
miseks on mõjususe hindamise kontekstis lisaks nö käsitsi gruppide tekitamisele veel kaks olulisemat mee-
todit, mida kirjeldatakse järgnevalt. 

Propensity Score Matching ehk PSM 
Meetmes osalejad erinevad reeglina nendest, kes meetmes ei osale, ja see erinevus seisneb tihti mõnes 

teguris, mis mõjutab ka mõju hindamiseks kasutatava näitaja väärtust7. PSM lahendab selle probleemi 

                                                           
7 PSM-i on tihti käsitletud ja rakendatud tööjõuturu uuringute kontekstis hindamaks, millised meetmed aitavad 
kaasa kõrgemale tööhõivele ja sissetulekutele (Bryson, Dorsett ja Purdon 2002; Frölich 2004; Imbens ja Wooldridge 
2009), kuna nii töö otsimise meetmetes osalemist kui ka tööle saamist mõjutavad tööotsija enda tunnused ja oma-
dused. Ainus teada olev juhtum PSM-i rakendamisest Eesti kontekstis on Eesti Töötukassa analüüsiosakonna poolt 
läbi viidud uuring töötute seas ettevõtluse alustamise toetuse mõju analüüsimiseks (Villsaar jt 2014). 
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võrreldes omavahel meetmes osalejaid selliste meetmes mitteosalenutega, kellel oli nendega sama kõrge 

statistiline tõenäosus osutuda meetmes osalenuks. Selle tõenäosuse arvutamiseks kasutatakse enamasti 

logistilist regressiooni, milles sõltuvaks muutujaks on tegelik osalemine meetmes ja sõltumatuteks muu-

tujateks kõikvõimalikud tegurid, mis nii seda kui ka meetme tulemust mõjutada võiksid. Sel viisil iga osa-

lus- ja võrdlusgrupi liikme kohta arvutatud tõenäosuse skoori (propensity score) sarnasuse alusel sobita-

takse (matching) iga meetmes osalenu ühe või mitme mitteosalenuga. Selliste paaride või gruppide sise-

selt arvutatakse osalus- ja võrdlusgrupi näitajate väärtuste erinevus pärast meetme rakendamist ja saa-

dud tulemuste keskmine iseloomustabki, mil määral meede vastavat näitajat mõjutas. Tehnika edukusele 

sobiliku võrdlusgrupi tekitamisel on tihti viidatud (Imbens ja Wooldridge 2009:28; Leeuw ja Vaessen 

2009:25) ja ilmselt on tegemist ühe usaldusväärseima meetodiga. Kuigi PSM on mõju hindamistel alles 

hiljuti laiemalt kasutusele võetud, on seda rakendatud muuhulgas ka põllumajandusele ja teistele maaelu 

arengule suunatud meetmete mõjususe hindamiseks8. PSM meetod on igati sobilik ka meetme 3.1 mõju-

suse hindamiseks sobiva võrdlusgrupi tekitamisel. 

Regression Dicontinuity Design ehk RDD 

Mõnikord määratakse meetmes osalejad teatud kriteeriumite alusel, mille tulemusel rakendatakse mee-

det nende puhul, kes ületavad teatud lävendi. Kui see lävend eristab selgelt meetmes osalenuid ja mit-

teosalenuid, siis on sellest lävendist veidi madalamal ja veidi kõrgemal asuvad üksused omavahel sarna-

sed. Tulenevalt sellest, et keegi ei satu teiste tunnuste alusel meetmes osalenute hulka,  saab lävendi 

lähedal paiknevatest üksustest moodustada osalus- ja võrdlusgrupi, mis on üksteisega sarnased kõikide 

tunnuste poolest peale meetmes osalemise. Gruppide moodustamise järel rakendatakse RDD meetodi 

puhul regressioonanalüüsi, mille mudelis on sõltuvaks muutujaks mõju hindamiseks kasutatav näitaja ja 

sõltumatute muutujate seas lisaks teistele tulemust mõjutavatele teguritele ka binaarse muutujana tege-

lik meetmes osalemine. Nii võib kasutada viimase muutuja regressioonikoefitsienti hindamaks seda, kui 

mitme ühiku võrra meetmes osalemine vastavat näitajat muutis. Kuigi ka meetme 3.1 raames olid toetuse 

taotlemiseks sätestatud konkreetsed kriteeriumid, mida saaks kasutada antud meetme kontekstis läven-

dina, siis ei olnud meetmes osalejate hulka sattumine ikkagi juhuslik, kuna see sõltus ka toetuse taotleja 

enda otsusest. Seetõttu ei sobi antud meetod MAK-i meetmete mõju hindamiseks. 

 Kahe ajahetke võrdlemine (before-after meetod) 
Meetmes osalenute ja mitteosalenute võrdlemise kõrval on teine lihtsam lähenemine mõjususele kui 

meetmes osalenute mingi näitaja muutumisele ajas. Sellise mõjususe käsitlusel on aga kaks väga olulist 

eeldust: (1) meetme rakendamata jätmisel ehk nö kontrafaktilises (vt lehekülg 5) olukorras mõjususe hin-

damiseks kasutatav näitaja ei muutu ja (2) ükski teine tegur ei mõjuta hinnataval perioodil näitajat. Jooni-

sel ülalpool iseloomustab selle meetodi järgi meetme mõjusust vastava näitaja kasv väärtuselt 4 väärtu-

seni 7, aga see on tõepärane vaid juhul, kui meetme mitterakendamisel olnuks vastava näitaja väärtus 

pärast meetme rakendamist 4. Tõenäoline on ka näiteks olukord, kus meedet rakendamata oleks mõju-

sust iseloomustav näitaja langenud väärtuseni 3 (2. grupp) või kasvanud väärtuseni 9 (3. grupp). Sellisel 

juhul hinnatakse selle meetodi alusel meetme mõju tegelikkust vastavalt madalamaks või siis kõrgemaks. 

Nimetatud eeldused ei pea aga pikemat ajavahemikku hinnates majanduslike näitajate puhul peaaegu 

kunagi paika. Sellest hoolimata on kahe ajahetke võrdlust erinevates riikides MAK meetmete majandus-

liku mõju hindamiseks laialdaselt kasutatud ja alles viimastel aastatel on sellise nö naiivse meetodi prob-

                                                           
8 Näiteks Kirchweger et al. (2012); Medonos et al. (2012); Michalek (2012a, 2012b), Michalek et al (2014), Pufal et 
al. (2008). 
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leemidele tähelepanu juhitud (Evaluation Expert Network 2014:78–79; Michalek 2012a:9). Kuna ka käeso-

levas töös hinnatakse majanduslike näitajate väärtuse muutumist ja seda mitme aasta jooksul, siis ei paku 

sellise meetodi rakendamine meetme mõju hindamiseks asjakohaseid tulemusi. 

 Erinevuste erinevuse hindamine (difference in differences meetod) 
Eelnevalt käsitletud kahel meetodil on olulised piirangud. Meetmes osalenute ja mitteosalenute võrdle-

mine ei arvesta ilma sobiva võrdlusgrupi moodustamiseta meetmes osalejate hulka sattumise eripärasid. 

Kahe ajahetke võrdlus ei võta aga arvesse üldisemaid meetme mõjusust iseloomustava näitaja arengu 

trende. Seega kumbki meetod oma lihtsamal kujul ei hinda mõju lähtuvalt  olukorrast, kus meedet ei ra-

kendatud. Lahenduseks on nende meetmete kombineerimine ehk võrrelda osalus-ja võrdlusgrupi erine-

vusi erinevatel ajahetkedel, mis on mõju hindamisel tõenäoliselt kõige enam levinud meetod (Asian De-

velopment Bank 2011:7; Independent Evaluation Group 2011:8). Sellisel viisil meetme mõjususe arvuta-

mist on võimalik iseloomustada lihtsa valemi abil: 

𝑌 = (𝐴2 − 𝐴1) − (𝐵2 − 𝐵1), 

milles Y iseloomustab mõju suurust, 𝐴1 on investeeringu teinud ettevõtete ja 𝐵1investeeringu tegemata 

jätnud ettevõtete keskmine näitaja enne investeeringut ning 𝐴2 ja 𝐵2 puhul on tegemist vastavate näita-

jatega  teatud perioodil pärast investeeringute tegemist. Meetme 3.1 kontekstis tähendaks see, et meet-

mes osalenute näitaja muutusest lahutatakse meetmes mitteosalenute näitaja muutus. Sama tulemuse 

annab ka alternatiivne arvutuskäik, mille puhul arvutatakse kahe grupi erinevused enne ja pärast ning siis 

lahutatakse varasem erinevus hilisemast: 

𝑌 = (𝐴1 − 𝐵1) − (𝐴2 − 𝐵2), 

Joonist ülalpool (Joonis 1) aluseks võttes kirjeldatud valemi alusel mõjususe hindamiseks tuleks kõigepealt 

välja arvutada meetmes osalenute näitaja väärtuse muutus (7-4) ja seejärel lahutada sellest ühe võrd-

lusgrupi vastava näitaja väärtuse muutus (10-8, 9-4 või 3-4). Saadav arv näitabki, mitme ühiku võrra kasvas 

näitaja meetme rakendamise tõttu. Kui võtame võrdlusgrupiks 3.  grupi, mille näitaja kasvas 5 ühiku võrra, 

siis võib öelda, et meede vähendas vastavat näitajat. Kui aga 1. grupi, mille vastav kasv oli 2, siis antud 

meetodi kasutamine annaks tulemuseks meetme rakendamisel hoopis vastava näitaja kasvu. 

Erinevuste erinevuse meetodi kasutamise puhul ei iseloomusta nö kontrafaktilist olukorda (vt lehekülg 5) 

võrdlusgrupp ise, mistõttu ei pea omavahel võrreldavad meetmes osalenud ja mitteosalenud tingimata 

sarnased olema. Võrdlusgrupp võetakse lihtsalt aluseks meetmes osalejate mõjusust iseloomustava näi-

taja väärtuse muutumise hindamisel olukorras, kus meedet ei oleks rakendatud. Siit ilmneb erinevuste 

erinevuse meetodi tähtis eeldus: osalus- ja võrdlusgrupi mõjususe hindamisel aluseks võetav näitaja peab 

nö kontrafaktilises olukorras muutuma samas suunas ja samal kiirusel. Kuna selle näitaja arenemine võib 

sõltuda selle väärtusest, siis mõjususe hindamisel annab objektiivsema tulemuse siiski meetmes osaleja-

tele võimalikult sarnase võrdlusgrupi tekitamine. Sel põhjusel peetakse meetmete mõjususe hindamisel 

üheks usaldusväärseimaks meetodiks PSM-i ja erinevuste erinevuse meetodi kombineeritud rakendamist 

(Evaluation Expert Network 2014:96), mille käigus tekitatakse võrreldavad grupid sobitamise teel ja see-

järel hinnatakse nende näitajate muutumist erinevuste erinevuse põhimõttel. Kuigi algelisemal kujul 

nõuab erinevuste erinevuse hindamine küll andmeid rohkem kui ühe ajahetke ja seda nii osalus- kui ka 

võrdlusgrupi kohta, on see tehniliselt üsna lihtne. Kui võtta meetme 3.1 mõju hindamise aluseks Äriregist-

ris olevad andmed, siis on selline näitajate ajalise muutumise hindamine kahe grupi võrdluses võimalik ja 

üsna lihtsasti teostatav.  
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3. Meetme 3.1 raames tehtud investeeringute mõjususe hinda-
mise metoodika 

Käesolevas peatükis selgitatakse eelnevalt käsitletud meetmete mõjususe hindamise tausta ja probleeme 

meetme 3.1 kontekstis. Samuti kirjeldatakse vastavate meetodite rakendamist meetme 3.1 raames teh-

tud investeeringute mõjususe hindamiseks. 

 Mõjususe tasand 
Ettenähtud ülesande püsitusest lähtudes tuleks hinnata investeeringute mõju maapiirkonnale ja seega 

investeeringutest põhjustatud olukorra muutust eelkõige makro tasandil (Tabel 1). Sellise lähenemisega 

on aga kaks olulist probleemi. Esiteks ei ole maaelu arengukava meetmete mõju makro tasandile vahetu 

(Metis, WIFO ja Aeidl 2014:15–16). Kuna meetme 3.1 toetuste sihtrühmaks ja otsesteks kasusaajateks on 

ettevõtjad, siis vastavate investeeringute mõju avaldub kõige vahetumalt ettevõtte tasemel ja enamasti 

väga vähe piirkonna tasandil (Joonis 2. Maapiirkonna majandustegevuse ja tööhõive olukord sõltub oma-

korda investeeringu teinud ettevõtete käekäigust, kuna teatud määral seisnebki maapiirkonna majandus-

tegevus suuresti seal tegutsevate ettevõtete tegevuses. Samas mõjutavad seda ka paljud teised tegurid, 

sh sellised, mida on keeruline või võimatu täpselt määratleda ja hinnata. Kuna kõik meetme 3.1 raames 

toetust saanud ettevõtjad tegutsesid lähtudes meetme sihtrühma määratlusest maapiirkonnas, siis võib 

oletada, et nende ettevõtete käekäik mõjutas konkreetselt maapiirkonna majandustegevuse ja tööhõive 

olukorda. Samuti on vaja selgitada iga investeeringu mõju võimalikult unikaalselt ja hinnates toetuse saaja 

tulemust ilma seda piirkonna tasandile agregeerimata annab investeeringu mõju osas kahtlemata täp-

sema hinnangu. 

Joonis 2. Meetme 3.1 raames tehtud investeeringute mõju mehhanism 

 

 

Teine probleem meetme 3.1 hindamisel makro-tasandil ja põhjus meetme 3.1 maapiirkonna mõju hinda-
miseks mikrotasandi alusel on tehniline. Nagu nähtub allpool esitatud tabelist (Tabel 2) eeldaks kontra-
faktilise olukorra tekitamine makro tasandil piisaval hulgal ainult toetust mitte saanud ettevõtetega, ent 
teiste tunnuste poolest toetatud ettevõtetega piirkondadega piisavalt sarnaste piirkondade olemasolu. 
Meetme 3.1 rakenduspiirkonda kuulus kokku aga 212 valda ja linna ehk valdav enamus Eesti kohalikest 
omavalitsustest, mistõttu ei ole sobiliku võrdlusgrupi tekitamine võimalik. Küll aga on mikrotasandil ole-
mas piisaval arvul juhtumeid osalus- ja võrdlusgrupi moodustamiseks ettevõtete tasemel. 

Tabel 2. Meetme 3.1 raames tehtud investeeringute hindamise võimalused 

 Olukord investeeringuga Olukord ilma investeeringuta 

Mikrotasand Toetatud ettevõtete näitajad Toetust mitte saanud ettevõtete näitajad 

Makrotasand Toetatud ettevõtetega piirkonna näi-
tajad 

Ainult toetust mitte saanud ettevõtetega 
piirkonna näitajad 

 

Eelnevalt nimetatud põhjustel hinnatakse meetme 3.1 raames tehtud investeeringute mõju maapiirkon-

nale ettevõtete kontekstis lähtudes joonisel ülalpool (Joonis 2) kujutatud mõju mehhanismist ja ulatusest. 

Maapiirkonna ettevõtete 
investeering

Maapiirkonna ettevõtete 
majandusnäitajate ja 

töötajate arvu muutus

Maapiirkonna 
majandustegevuse ja 

tööhõive muutus
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 Indikaatorid, andmed ja valim 
Investeeringuid tehes võetakse tihti kasutusele uued tehnoloogiad, mis muudavad tootmise ja töö efek-

tiivsemaks, ent vähendavad sellest tingitult ka töökohtade arvu. Seega on majandustegevus ja tööhõive 

mõneti vastandlikud eesmärgid, mistõttu on sobilik neid eraldi hinnata. On väidetud (Metis, WIFO ja Aeidl 

2014:16), et sobivaimad indikaatorid MAK-de meetmete majandusliku mõju hindamiseks makro-tasandil 

on majanduskasv, tööjõu tootlikkus ja loodud töökohtade arv ning mikrotasandil brutolisandväärtuse 

(edaspidi BLV) kasv, uusi tooteid tootvate või tehnoloogiaid kasutavate ettevõtete arv, lisandunud ette-

võtete arv, mittepõllumajandusliku BLV kasv, loodud töökohtade arv ja turistide arvu kasv. Meetme 3.1 

rakendamise mõju hindamisel kasutatavad indikaatorid on antud soovitustega paljuski kooskõlas. Kuivõrd 

meetme 3.1 üldiseks eesmärgiks oli ühest küljest ettevõtete elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurenda-

mine ning teisalt uute ja paremate töökohtade loomine (Põllumajandusministeerium 2014:258), siis on 

antud indikaatorid seotud ka meetme edukuse kriteeriumitega. Need indikaatorid on koos põhjendus-

tega, miks need hindamisel aluseks võetakse, välja toodud tabelis allpool (Tabel 3) eraldi majandustege-

vuse ja tööhõive kontekstis ning ilmestavad olulisemaid majandustegevuse ja tööhõive aspekte.  

Nende indikaatorite kohta saadakse andmed Äriregistrist. Andmed toetuse ja investeeringute suuruse 

ning teiste tunnuste kohta saadakse PRIA MAK toetuste andmebaasist. Valimisse kuulub Äriregistri and-

mebaasist kogutud ligikaudu 14 tuhat ettevõtet, mille alusel moodustatakse osalus- ja võrdlusgrupp. 

Tabel 3. Indikaatorid meetme 3.1 mõju hindamiseks 

Mõju valdkond Indikaator Põhjendus 

Majandustegevus BLV (brutolisandväärtus)9 Maapiirkonnas loodav lisandväärtus 

Müügitulu Ettevõtte ja maapiirkonna võimekus 

Põhivara Ettevõtte ressursid 

Tööjõu tootlikkus (BLV töötaja 
kohta) 

Ettevõtte ja maapiirkonna konkurentsivõime 

Tööhõive Töötajate arv Maapiirkonnas elamise võimalused 

Tööjõukulud (töötaja kohta) Töötamistingimused maapiirkonnas 

 Analüüsi tehniline lahendus 
Järgnevad analüüsid viiakse läbi R statistikatarkvara versiooni 3.3.1 (R Core Team 2016) ja täiendavate 

pakettide abil. Andmestiku korrastamiseks kasutatakse paketti data.table (Dowle jt 2015) ja PSM meetodi 

rakendamisel sobitamise läbi viimiseks paketti Matching (Sekhon 2011). 

 Hindamise ülesehitus 
Nagu peatükist 2 selgus, annab kõige täpsema tulemuse mõju arvutamisel nii kahe grupi kui ka kahe aja-

hetke arvesse võtmine ehk erinevuste erinevuse hindamine. Selle rakendamine eeldab, et osalus- ja võrd-

lusgrupi mõju hindamiseks kasutatavad näitajad muutuvad samas suunas ja samal kiirusel, mistõttu on 

äärmiselt oluline moodustada nö kontrafaktilise olukorra hindamiseks usaldusväärne võrdlusgrupp. 

Meetme 3.1 hindamise võimaluste kontekstis sobib selleks hästi PSM meetod. Nimetatud kahe meetodi, 

erinevuste erinevuse ja PSM meetodi, kombineerimist peetaksegi üheks kõige usaldusväärsemaks 

meetme mõjususe arvutamise meetodiks (Evaluation Expert Network 2014:96; Metis, WIFO ja Aeidl 

2014:31).  

Kui reeglina hinnatakse meetmete mõju puhul seda kogu meetme kohta tervikuna, siis käesoleva töö kon-

tekstis tuleb hinnata mõju iga investeeringu kontekstis eraldi. Seetõttu ei võrrelda mitte kahe grupi kesk-

                                                           
9 BLV arvutamisel võeti aluseks järgmised näitajad: müügitulu; kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulu; muud 
tegevuskulud; muud ärikulud. 
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misi eelpool kirjeldatud näitajaid (Tabel 3), vaid iga projekti esitanud ettevõtte näitajaid võrdlusgrupi et-

tevõtete keskmiste näitajatega. Täpsemalt kirjeldatakse erinevuste erinevuse ja PSM meetodi rakenda-

mist meetme 3.1 mõju hindamisel alljärgnevalt: 

1 Koosatakse andmestik, mis sisaldab Äriregistrist pärit ettevõtjate majandusnäitajate väärtusi aastate 

lõikes ja loogilist muutujat, mis iseloomustab, kas ettevõte kuulus konkreetsel aastal heaks kiidetud 

taotluse alusel meetme 3.1 toetuse saajate hulka või mitte (omades vastavalt väärtust 1 või 0). 

2 Meetme 3.1 iga taotluse heakskiitmise aasta puhul vahemikus aastatel 2008–2012 testitakse logisti-

lise regressiooni mudelit, hindamaks eelneva majandusaasta näitajate alusel iga ettevõtte tõenäosust 

kuuluda nende ettevõtjate hulka, kellele määrati vastaval aastal meetme 3.1 raames toetus. Kuigi 

toetusi määrati ka aastatel 2013 ja 201410, ei ole neil aastal heaks kiidetud projektide hindamiseks 

piisavalt hilised andmed (st 2015. ja 2016. majandusaasta kohta) kättesaadavad. Antud mudelites on 

sõltuvateks muutujateks eelnevas punktis kirjeldatud loogiline muutuja ja sõltumatuteks muutujateks 

ettevõtte näitajad, mis seda mõjutavad. Seda mudelit kirjeldab järgnev logistilise regressiooni funkt-

sioon: 

ln [
𝑌

(1 − 𝑌)
] = 𝛽0 + 𝛽1𝑚 + 𝛽1𝑡 + 𝛽1𝑘 + 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑛,  

milles olevad muutujad on järgmised: 

 𝑌 on toetuse saamist iseloomustav näitaja;  

 𝑚  on ettevõtte taotluse esitamisele vahetult eelneva majandusaasta müügitulu, mis peab 

meetme 3.1 raames toetuse taotlemiseks tulenevalt mikroettevõtja määratlemise nõudest11 

olema alla 2 mln euro (juhul kui aastane bilansimaht ületab 2 mln eurot);  

 𝑡 on ettevõtte taotluse esitamisele vahetult eelneva majandusaasta töötajate arv, mis peab 

meetme 3.1 raames toetuse taotlemiseks tulenevalt mikroettevõtja määratlemise nõudest12 

olema vähem kui 10;  

 𝑘 on ettevõtte taotluse esitamisele vahetult eelneva majandusaasta finantskohustused, kuna 

taotluste menetlemisel hinnatakse ettevõtjate jätkusuutlikkust;  

 𝑖 on ettevõtte poolt teiste MAK 2007–2013 meetmete raames (va teine telg) tehtud investee-

ringute maksumus, et hinnata ettevõtja aktiivsust investeeringute tegemisel;  

 𝑛 on ettevõtte poolt kogu MAK-i raames esitatud taotluste arv, et hinnata samuti ettevõtte 

aktiivsust, mis on seotud ka tema majandusnäitajatega. 

Sarnaseid näitajaid on ka varasemalt kasutatud PSM meetodi rakendamisel põllumajandustootjaid 

puudutavate uuringute puhul13. Meetme 3.1 raames esitatud taotluste menetlemisel võeti arvesse 

mitmeid hindamiskriteeriume (Riigi Teataja 2012 lisa 6, 7), mis mõjutasid nii toetuste määramist kui 

ka taotlemist, kuna nende kriteeriumite alusel hindasid mitte ainult taotluste menetlejad, vaid ka et-

tevõtjad ise enda toetuse saamise võimalusi. Kõikide nende kriteeriumite (Riigi Teataja 2012 lisa 6, 7) 

kohta ei ole sobilikke andmeid või need ei ole kohaldatavad ettevõtte tasemel, ent müügitulu käsitlev 

                                                           
10 Aastal 2013 kiideti meetme 3.1 raames heaks 157 taotlust ja 2014. aastal 1 taotlus. 
11 Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat 
liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokku sobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 
2 punkt 7. 
12 Ibid. 
13 Näiteks maaelu arengukava 2007–2013 meetmete mõju Tšehhi kontekstis uurides kaasati vastavasse analüüsi sel-
lised näitajad nagu tootja poolt kasutatav põllupind ja rohumaa pindala, ettevõtte aastane tulu, käive ja kulum (Ra-
tinger et al. 2012:10). Samuti on põllumajanduse arengule suunatud meetmete mõju hindamiseks kasutatud Slovak-
kia näitel kokku 30 ja Saksamaa näitel 38 näitajat, sh näiteks ettevõtte varasid, loomade arvu, põllumaa pindala, 
tööjõu tootlikkust ja töötajate arvu (Michalek 2012a:45, 65–6). 
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kriteerium ühe olulisima tegurina on käesolevasse analüüsi kaasatud. Kuna taotluste menetlemisel 

tehakse otsuseid taotluse esitamisele vahetult eelneva majandusaasta majandusnäitajate alusel, siis 

müügitulu, töötajate arvu ja finantskohustuste puhul kaasatakse mudelisse taotluse esitamisele va-

hetult eelneva majandusaasta vastavate näitajate väärtused. 

3 Mudeli testimisel arvutatud prognoositava sõltuva muutuja väärtuse alusel moodustatakse osalusgru-

piga sarnase toetuse saajaks osutumise tõenäosusega võrdlusgrupid iga taotlusvooru aasta kohta. So-

bitamisel kasutatavaid tehnikaid on erinevaid, ent üheks kõige täpsemaks tehnikaks võib pidada nö 

ulatuse alusel sobitamist (caliper matching), mida kasutatakse ka käesolevas analüüsis. Ulatuse väär-

tuseks võetakse 0,1, mis tähendab, et iga meetmes 3.1 osalenud ettevõtte kohta võetakse võrd-

lusgruppi meetmes 3.1 mitteosalenud ettevõtjad, kelle meetmes osalejaks osutumise tõenäosus asus 

kõige rohkem 0,1 terve kogumi standardhälbe kaugusel vastava meetmes 3.1 osalenud ettevõtte tõe-

näosusest. Juhul kui üks meetmes 3.1 mitteosalenud ettevõte sobitub kahe või enama meetmes 3.1 

osalenuga, siis arvestatakse teda ikkagi ühekordselt. 

4 Iga aasta kohta vahemikus aastatel 2008–2012 moodustatud grupis arvutatakse aastate lõikes näita-

jate keskmised väärtused.  

5 Iga meetme 3.1 raames ellu viidud investeeringu puhul arvutatakse erinevuste erinevuse meetodil 

selle teostanud ettevõtte näitajate erinevus võrdlusgrupi vastavatest näitajatest. Sealjuures võetakse 

arvesse ka investeeringute tegemise aasta. Näiteks kui 2009. aastal taotluse esitanud ettevõte viis 

vastava projekti ellu aastaks 2012, siis võrreldakse selle ettevõtte näitaja muutust aastate 2010 ja 

2014 võrdluses nende ettevõtete vastavate aastate näitajaga, mis kuulusid 2008. aasta näitajate alu-

sel moodustatud võrdlusgruppi. Seda arvutust võib kirjeldada ka järgmisel kujul:  

𝑌 = (𝐴2𝑖𝑎 − 𝐴1𝑖𝑎) − (𝐵2𝑎 − 𝐵1𝑎) 

kus Y iseloomustab investeeringu mõju ettevõttele, 𝐴1 on aastal 𝑎 esitanud taotluse alusel investee-

ringu teinud ettevõtte 𝑖 ja 𝐵1toetust mitte saanud vastava taotlusvooru aasta võrdlusgrupi ettevõt-

jate keskmine näitaja enne investeeringut ning 𝐴2 ja 𝐵2 vastavad muutujad teatud perioodil pärast 

investeeringute tegemist. 

6 Arvutatakse eraldi majandustegevuse ja tööhõive mõju indeksid. Majandustegevuse mõju indeks pee-

geldab BLV, müügitulu, tööjõu tootlikkuse ja põhivara muutust ning tööhõive mõju indeks töötajate 

arvu ja tööjõukulude muutust meetme rakendamise tulemusena. 

Järgnevas peatükis kirjeldatakse, kuidas täpsemalt antud skeemi alusel meetme 3.1 investeeringute mõju 

hindamine läbi viidi.
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4. Meetme 3.1 investeeringute mõjusus 

 Ülevaade meetme 3.1 mõjususest 
Meetme 3.1 mõjususe hindamiseks määrati esmalt kõikide meetme raames ellu viidud projektidele nende 

aluseks oleva taotluse esitamise ja investeeringu teostamise aastad. Investeeringu teostamise aastana 

käsitleti toetuse välja maksmise aastat. Kui taotluse esitamise aasta tulenes selgelt vastavast kuupäevast, 

siis investeeringu teostamist võis tõlgendada mitmeti. Investeeringu elluviimise aastaks loetakse käesole-

vas töös investeeringu viimase toetusosa maksmise aastat ja selle puudumisel 85% ulatuses toetuse väl-

jamakse tegemise aastat. Kui mõlemad puudusid, siis oli investeeringu teostamise aasta aluseks viimane 

toetuse välja maksmise kuupäev.  

Toetuse taotlemise aastale vahetult eelnev aasta võeti aluseks võrdlusgruppide moodustamiseks. Eelne-

vas peatükis kirjeldatud mudelite sobivust hinnati eraldi iga aasta kohta ajavahemikus aastatel 2007–2011 

selliselt, et selgus, kuidas mõjutasid mudelis olevad majandus- ja teised näitajad tegelikku toetuse saamist 

järgneval aastal. Nii selgus ka iga taotlusvooru aasta kohta meetme 3.1 raames taotlusele heakskiidu saa-

nud ettevõtja ja teiste ettevõtjate prognoositav tõenäosus kuuluda sel samal aastal taotlusele heakskiidu 

saajate hulka. Selle tõenäosuse alusel sobitati tegelikult meetme 3.1 raames taotlusele heakskiidu saanud 

ettevõtjad selliste ettevõtjatega, kellele samal aastal antud meetme raames toetust ei määratud. Nii moo-

dustati võrdlusgrupid viie aasta (2008–2012) kohta ja arvutati iga grupi keskmised mõjususe indikaatorite 

väärtused aastate 2006–2014 lõikes. Need keskmised väärtused on välja toodud lisas „Võrdlusgruppide 

keskmised aasta näitajad aastatel 2006–2014“ (Lisa 1). 

Võrdlusgrupi keskmiste näitajate põhjal arvutati iga investeeringu mõju kuuele näitajale. Arvutused viidi 

läbi erinevuste erinevuse meetodi alusel iga investeeringu kohta eraldi. Vastavalt taotluse heakskiitmise 

aastale valiti igale ettevõttele võrdlusgrupp ning investeeringu tegemise aastast lähtudes määrati inves-

teeringueelne ja –järgne aasta. Investeeringu eelseks ajahetkeks valiti investeeringu tegemisele eelnev 

teine aasta ja sellele järgnevaks hetkeks investeeringu tegemise aastale järgnev samuti teine aasta. Nii 

võrreldi investeeringu tegemise perioodil näitajate väärtuste muutuse erinevust  taotlusele heakskiidu 

saanud ettevõtete ja selliste ettevõtete vahel, kellel samal aastal oli analüüsi kaasatud muutujate alusel 

sama suur tõenäosus toetuse saajaks osutuda. Ettevõtte näitaja ja võrdlusgrupi keskmise näitaja erine-

vuse vahet investeeringule eelneval ja järgneval teisel aastal käsitletaksegi järgnevalt meetme mõjuna 

igale meetme 3.1 raames investeeringu teinud ettevõtte näitajatele. Meetme 3.1 toetuse saajaid oli 723 

ja nendest 315 ettevõtte kohta oli tulenevat andmete puudustest võimalik arvutada meetme mõju vähe-

malt ühele kuuest indikaatorist. Meetme mõju kõigile kuuele indikaatorile oli võimalik arvutada 151 meet-

mes osalenud ettevõtte puhul. 

Meetme 3.1 raames tehtud iga investeeringu mõju eraldi arvutamine võimaldas teha kokkuvõtteid muu-

hulgas ka selle kohta, mil moel muutusid ettevõtete erinevate näitajate väärtused investeeringu tegemise 

aasta kontekstis. Varasemalt on erinevates riikides maaelu arengukavade meetmete mõjususe hindamisel 

jõutud erisuguste järeldusteni. Näiteks Tšehhi põllumajandustootjate majandusnäitajate alusel läbi viidud 

analüüsis (Ratinger jt 2012) leiti, et kaasajastamisele suunatud meede parandas oluliselt toetuse saajate 

konkurentsivõimet. Sealjuures ei suudetud meetme mõjusust tuvastada võrreldes toetuse saajate näita-

jaid sektori vastavate näitajatega, samas kui PSM meetodi alusel konstrueeritud võrdlusgrupi tulemused 

viitasid selgemalt konkreetsetele erinevustele. Leiti, et meetme tulemusena kasvas toetuse saajatel nii 

tööjõu tootlikkus kui ka BLV, kuid kasumi osas statistiliselt olulist paranemist ei täheldatud. Poola ja Ungari 

põllumajandustootjate majandustulemused on aga viidanud erinevate ÜPP meetmete võrdlemisi tagasi-

hoidlikule mõjule ettevõtte majandusnäitajatele ja vaid põhivara kasvule investeeringutoetuse maksmise 



Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 20 

tulemusena (Wigier, Wieliczko ja Fogaras 2014). Nende kahe riigi ettevõtete analüüsimisel leiti hoopis, et 

toetuse saajad on tootmisel mitte toetatutest oluliselt vähem efektiivsed, kuna avalik toetus vähendab 

investeerimisel ettevõtja vastutustunnet ja ei eelda niivõrd kvaliteetset äriplaani kui pangalaenu kasuta-

mine. 

Käesoleva analüüsi tulemused langevad mõningal määral kokku mõlema kirjeldatud uuringu tulemustega. 

Meetme 3.1 raames tehtud investeeringute tulemusel erinevate ettevõtete näitajate väärtuste muutust 

investeeringu tegemise aasta suhtes on kujutatud joonisel Tõrge! Ei leia viiteallikat. Müügitulu ja BLV 

näitajatele oli meetme keskmine mõju positiivne. Selgemalt avaldus see müügitulu näitaja puhul, mis oli 

enne meetme raames investeeringute tegemist samal tasemel võrdlusgrupi ettevõtjate müügitulu näita-

jatega, teisel ja kolmandal aastal pärast investeeringute ellu viimist aga vähemalt 31 tuhande euro võrra 

kõrgem. Seega võib meetme 3.1 rakendamisest tingitud müügitulu keskmiseks aastaseks kasvuks pi-

dada 44,7 tuhat eurot. BLV puhul nii selget näitaja paranemist investeeringu tegemise aasta suhtes ei 

avaldu. Selle näitaja keskmine väärtus kasvas toetuse saajatel vahetult enne investeeringu tegemist mõ-

nevõrra kõrgemaks kui võrdlusgrupil, ent langes järgnevate aastate jooksul tunduvalt. Hinnates muutust 

aga investeeringu tegemisele järgneval teisel ja kolmandal aastal, oli meetmes osalenute keskmine BLV 

võrreldes võrdlusgrupi näitajaga oluliselt kõrgem. Meetme 3.1 mõjul tõusis meetmes osalenute kesk-

mine BLV 29,8 tuhande euro võrra. Kui toetuse saajate BLV töötaja kohta ehk tööjõu tootlikkus oli enne 

investeeringu tegemist oluliselt kõrgem võrdlusgrupi vastava näitaja väärtusest, siis pärast investeeringut 

on see langenud madalamaks. Trendi järgi hinnates tööjõu tootlikkus investeeringuga seoses pigem lan-

ges. Sellest võib järeldada, et meetme 3.1 tulemusel on toetuse saajate keskmine tööjõu tootlikkus lan-

genud ja languseks võib pidada 6,1 tuhat eurot aastas. 

Kõige selgem trend avaldub investeeringu aasta kontekstis töötajate arvu muutuses. Meetmes osalenute 

keskmine töötajate arv kasvas võrreldes võrdlusgrupiga investeeringule eelneva ja järgneva kolmanda 

aasta vahel peaaegu pidevalt, kuigi trendi alusel töötajate arvu kasv pärast investeeringu ellu viimist pi-

gem aeglustus. Kui enne investeeringute teostamist oli meetmes osalenutel keskmiselt üks töötaja vähem 

kui võrdlusgrupi ettevõtetel, siis pärast investeeringuid oli meetmes osalenutel pigem rohkem töötajaid. 

Võib öelda, et meetme 3.1 mõjul tõusis toetuse saajate töötajate arv keskmiselt enam kui ühe töötaja 

võrra. Samal ajal on tööjõukulude trend oluliselt erinev. Teisel ja kolmandal aastal enne ja pärast inves-

teeringu tegemist olid meetmes osalenute keskmised tööjõukulud samal tasemel võrdlusgrupi vastava 

näitajaga, vahepealsetel aastatel aga paari tuhande euro võrra madalamad. Sellest võib järeldada, et töö-

jõukulud on seotud investeeringute tegemisega. Näiteks on võimalik, et investeeringute rahastamiseks 

hoiavad ettevõtjad vahetult enne ja pärast investeeringu tegemist ja selle ajal kokku preemiate või muude 

töötajatele makstavate kompensatsioonide arvelt. Kuna keskmiste tööjõukulude kasvuks tehtud investee-

ringute mõjul võib lugeda 586 eurot, siis meetme 3.1 tulemusel ka tööjõukulud mõnevõrra kasvasid.  

Ka meetmes osalenute põhivara muutust investeeringu teostamisele eelneva ja järgneva kolmanda aasta 

vahel iseloomustab üldisemalt tõus. Nagu ka mõne teise näitaja puhul langes põhivara investeeringu ellu 

viimisele eelneva ja järgneva aasta jooksul, mida võib antud juhul seletada samuti investeeringu rahasta-

misega, ent ka vananenud põhivarast loobumisega. Käesolevas analüüsis meetmes osalenutest moodus-

tatud osalusgruppi kuuluvad ettevõtted investeerisid meetme raames tehtud investeeringutega 28,6 mln 

eurot, meetme mõju põhjal arvutatud põhivara lisandumine investeeringutele järgnevaks teiseks aastaks 

oli aga 15 mln eurot. See erinevus võib tulla ka asjaolust, et võrdlusgruppi kuuluvad ettevõtted tegid samal 

ajal mõnevõrra suuremaid investeeringuid, mistõttu arvutatud meetme 3.1 mõju toetuse saajate põhiva-

rale jäi tegelikust tagasihoidlikumaks. Siiski meetme 3.1 tulemusel toetatud ettevõtete põhivara tõusis 

märkimisväärselt ja meetme mõjuks võib pidada keskmiselt 65,4 tuhat eurot. 
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Joonis 3. Majandustegevust ja tööhõivet kirjeldavate näitajate väärtuste muutumine ja investeeringute 
mõju investeeringute tegemise aastate suhtes.  
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Eelneva alusel võib meedet 3.1 pidada üsna edukaks selles osalenute konkurentsi ja jätkusuutlikkuse näi-

tajate tõstmisel ning seega ka maapiirkonna majandustegevuse ja tööhõive parandamisel. Peaaegu kõiki-

dele vaadeldud näitajatele oli meetme raames tehtud investeeringutel positiivne mõju ja vaid ettevõtete 

tööjõu tootlikkus pärast nende investeeringute ellu viimisel selgelt langes. 

Meetme 3.1 mõju toetatud ettevõtete erinevatele näitajatele on enamikel juhtudel vähemalt tagasihoid-

likus positiivses korrelatsioonis, mida ilmestab tabel 4. Eriti märkimisväärne on see mõju puhul BLV-le. 

Kuna BLV näitaja väärtus põhineb suuresti müügitulu näitajal, ei tohiks seos nende kahe näitaja väärtuste 

vahel olla üllatav. Küll aga väärib mainimist, et meetme 3.1 raames ellu viidud investeeringute mõjul kaas-

nes koos BLV kasvuga ka töötajate arvu kasv ja ühe näitaja väärtuste abil on võimalik seletada 49% (0,6992) 

teise näitaja väärtuste variatiivsusest. Samuti oli meetme 3.1 mõju BLV-le mõõdukalt seotud selle mõjuga 

põhivarale ja tööjõu tootlikkusele, samas kui seost tööjõu kuludega sisuliselt ei olnud. Meetme 3.1 mõju 

toetatud ettevõtete müügitulule ja mõju põhivarale oli madalas positiivses korrelatsioonis kõikide teiste 

näitajatega. Kuigi mõju töötajate arvule oli väga vähe seotud tööjõu tootlikkuse ja töötajate arvuga, olid 

vastavad korrelatsioonikordajad negatiivsed ehk meetme 3.1 mõjul töötajate arvu kasvuga kaasnes tea-

tud määral langus  tööjõu tootlikkuse ja tööjõu kulude mõju puhul. 

Tabel 4. Investeeringu teostamisele järgneva teise aasta kohta arvutatud mõjususe näitajate omavaheli-
sed seosed Pearsoni korrelatsioonikordaja alusel 

Müügitulu 0,588 
    

Põhivara 0,371 0,350 
   

Tööjõu tootlikkus 0,395 0,223 0,242 
  

Töötajate arv 0,699 0,265 0,232 -0,109 
 

Tööjõu kulu 0,022 0,270 0,248 0,220 -0,164 

 BLV Müügitulu Põhivara Tööjõu tootlikkus Töötajate arv 
 

 Investeerija ja investeeringu tunnused ning mõjusus 
Hindamaks ettevõtete ja projektide tunnuste mõju meetme 3.1 raames tehtud investeeringute mõjusu-

sele, rakendati andmetel erinevate muutujatega lineaarse regressiooni mudeleid. 

Ettevõtte majandusnäitajad ja meetme 3.1 mõjusus 
Selgitamaks millistele ettevõtetele avaldasid meetme 3.1 raames tehtud investeeringud suuremat ja olu-

lisemat mõju, hinnati kuue mudeli alusel seda, mil määral sõltusid mõju indikaatorid ettevõtte majandus-

näitajatest. Tulemused on esitatud tabelis allpool (Tabel 5). Sõltumatuteks muutujateks olevate näitajate 

väärtuste aluseks võeti toetuse määramisele eelnev aasta, et hinnata, mil määral oleks olnud võimalik 

toetuste määramisel ettevõtte majanduslikku olukorda meetme suurema mõjususe saavutamiseks ar-

vesse võtta. Lähtudes sellest ajahetkest kirjeldatakse järgnevalt ka ettevõtte näitajate mõju sõltuvatele 

muutujatele. Mudelitesse kaasati lisaks ettevõtte majandusnäitajatele sõltumatute muutujatena ka inves-

teeringu suurus ning ajahetke iseloomustavad näitajad, et hinnata nende koosmõju meetme 3.1 mõju 

indikaatorite väärtustele. Statistiliselt oluliseks loetakse vaid selliseid koefitsiente, mille p-väärtus on alla 

0,05.  

Erinevate mudelite seletusvõimet iseloomustab R2 statistik, mis näitab, kui suur osa sõltuva muutuja va-

riatiivsusest on seletatav sõltumatute muutujatega. Näiteks kõige kõrgema väärtusega on R2 töötaja arvu 

mõju mudelil,  mille puhul on meetme 3.1 mõju töötajate arvule seletatav 50% ulatuses teiste mudelisse 

kaasatud muutujatega. Üsna kõrge kirjeldusvõimega on ka meetme 3.1 mõju BLV-le ja põhivarale kirjel-

davad mudelid, samas kui ülejäänud mudelite puhul on see näitaja pigem madal. 
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Konkurentsivõimet iseloomustavad BLV ja müügitulu näitajad määrasid statistiliselt olulisel määral seda, 

milline oli meetme 3.1 mõju nendele näitajatele. Ettevõtte iga BLV euro suurendas meetme 3.1 mõju et-

tevõtete BLV-le 0,57 euro võrra ja mõju müügitulule 1 euro võrra. Samal ajal ei määranud aga müügitulu 

meetme 3.1 mõju BLV-le ja iga ettevõtte müügitulu euro hoopis vähendas selle mõju müügitulule 0,39 

euro võrra. Selline tulemus on teatud mõttes ootuspärane, kuna madalamat müügitulu võib olla kõrgema 

näitajaga võrreldes tegevuse mitmekesistamisega lihtsam suurendada. Ülejäänud meetme 3.1 mõjususe 

indikaatoritele need kaks näitajat statistiliselt olulist mõju ei avaldanud. Eelneva põhjal võib väita, et 

meetmel 3.1 oli positiivsem mõju eelkõige selliste toetuse saajate konkurentsivõimele, kes toetuse 

määramisele eelneval aastal tekitasid oma tegevusega rohkem lisandväärtust, ent kelle müügitulu näi-

taja oli pigem madalam. 

Sarnaselt eelnevatele näitajatele mõjutas ka ettevõtete toetuse määramisele eelnev põhivara näitaja 

meetme 3.1 mõjusust põhivarale. Toetatud ettevõtte iga põhivara euro suurendas meetme 3.1 mõju et-

tevõtte põhivarale 0,45 euro võrra. Kuigi kohustuste summa järgi võis hinnata ka meetme 3.1 mõju töö-

tajate arvule, oli vastav koefitsient äärmiselt madal. Iga kohustuse euro suurendas BLV näitajat meetme 

3.1 tulemusel 0,15 euro võrra ehk suurmate võlgnevustega toetatud ettevõtted lõid oma investeeringuga 

rohkem lisandväärtust. Seega kasvas meetme 3.1 rakendamisel põhivara eelkõige juba kõrgema põhi-

varaga ettevõtetel, samas kohustused suurendasid loodavat lisandväärtust. 

Toetuse saajate suurem töötajate arv tähendas samas madalamat BLV kasvu meetme 3.1 raames tehtud 

investeeringu tulemusel. Iga ettevõtte töötaja vähendas meetme 3.1 mõju ettevõtte lisandväärtuse näi-

tajale umbes 8,2 tuhande euro võrra, mis võis tuleneda kõrgematest tööjõukuludest rohkemate töötaja-

tega ettevõtetel. Samuti vähenes töötajate arv meetme 3.1 tulemusel keskmiselt 0,15 töötaja võrra iga 

ettevõtte töötaja kohta. Nii oli ettevõtte kõrgemal töötajate arvul negatiivne mõju meetme 3.1 mõjul 

BLV-le ja töötajate arvule. 
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Tabel 5. Meetme 3.1 raames investeeringu ja selle teinud ettevõtte toetuse määramise aastale eelne-
vate majandusnäitajate mõju meetme mõjususe näitajatele. 

 Mõju BLV-le Mõju müü-
gitulule 

Mõju põ-
hivarale 

Mõju tööjõu 
tootlikkusele 

Mõju töö-
tajate ar-
vule 

Mõju töö-
jõukulu-
dele 

Konstant 39 890 958 * 91 221 348 
* 

3 257 370 11 895 020 * -387 -1 520 447 
* 

-18 279 538 -39 683 072 -31 697 
376 

-5 562 932 -344 -680 268 

BLV 0,574 *** 1,011 *** 0,015 -0,009 0,000 -0,006 
(0,136) (0,296) (0,233) (0,036) (0,000) (0,005) 

Müügitulu -0,035 -0,388 *** -0,011 -0,004 0,000 0,000 
(0,030) (0,065) (0,051) (0,008) (0,000) (0,001) 

Põhivara 0,004 0,095 0,453 *** 0,004 -0,000 * 0,001 
(0,066) (0,144) (0,114) (0,018) (0,000) (0,002) 

Kohustused 0,147 * 0,203 -0,239 0,007 0,000 *** -0,001 
(0,074) (0,160) (0,126) (0,020) (0,000) (0,002) 

Töötajate arv -8 206 * -1 340 -5 444 -397 -0,151 * -117 
(3 381) (7 341) (5 837) (1 008) (0,063) (129) 

Investee-
ringu summa 

0,113 0,460 * 0,599 *** 0,033 0,000 0,010 ** 
(0,098) (0,213) (0,169) (0,030) (0,000) (0,004) 

Suurprojekt 14 292 26 780 31 714 11 766 1,327 -1 112 
(38 1419 (82 801) (65 785) (10 858) (0,712) (1 3089 

Investee-
ringu tege-
mise aasta 

-16 491 -29 144 -25 499 -1 811 0,072 869,894 * 
(10 0209 (21 752) (17 388) (2 976) (0,184) (366) 

Toetuse 
määramise 
aasta 

-3 361 -16 266 23 882 -4 115 0,120 -113 
(8 969) (19 470) (15 675) (2 751) (0,166) (342) 

R2 0,341 0,183 0,219 0,056 0,498 0,177 
R2 korrigeeri-
tult 

0,320 0,157 0,194 0,007 0,482 0,132 

p 0,000 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 
N 295 295 294 184 296 171 

Ettevõtte rahalist seisu iseloomustavad näitajad ja meetme 3.1 mõjususe indikaatorid on esitatud eurodes. 
Sulgudes on esitatud koefitsientide standardvead. 
* p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

 

Ootuspäraselt suurendas investeeringu summa meetme 3.1 mõju toetuse saajate põhivarale ja iga 

meetme raames investeeritud euro kasvatas meetme mõju põhivarale 0,6 euro võrra. Seda erinevust on 

võimalik mitmeti põhjendada. Näiteks ei paigutatud kõikide tegevuste puhul investeeringut põhivarasse 

(teavitustöö tegemine) või ei kajastu investeeritud summa nii otseselt põhivaras. Samuti võis uue põhivara 

soetamisega kaasneda ka vana maha kandmine. Lisaks investeeringu summale kaasnes kõrgema põhiva-

raga meetme positiivsem mõju müügitulule, kuna iga meetme raames investeeritud euro suurendas mõju 

müügitulule 0,46 euro võrra. Kuigi põhivara tõstis ka meetme mõju tööjõukuludele, oli see mõju vaid 0,01 

eurot ühe põhivara euro kohta. Suurprojektid ei erinenud sealjuures meetme 3.1 mõjususe osas väikep-

rojektidest. Selle põhjal võib väita, et meede 3.1 oli töötajate arvule positiivsema mõjuga selliste projek-

tide puhul, kus investeeringu summa oli kõrgem, kuid suur- ja väikeprojektide vahel selles osas erine-

vust ei olnud.  



Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 25 

Tegevused ja meetme 3.1 mõjusus 

Hindamaks meetme 3.1 mõjusust lähtuvalt investeeringute iseloomust uuriti meetme käigus tehtud tege-

vuste ja meetme mõjususe vahelist seost. Kui eelnev toetuse saajate majanduslikku suurust puudutav 

analüüs viidi läbi selliselt, et iga meetme 3.1 raames tehtud investeering viidi kokku selle mõjuga inves-

teeringu teinud ettevõttele, siis tegevuste mõjususe hindamiseks viidi see mõju kokku nende investeerin-

gute raames ellu viidud tegevustega. Nii arvutati investeeringute kontekstis iga piisavalt sagedase tege-

vuse keskmine mõju kõikidele indikaatoritele, mis on esitatud tabelis allpool  tabelis 6).  

Tabel 6. Keskmised mõjususe indikaatorite väärtused tegevuste lõikes. 

Tegevuse nimetus 
Tege-
vuste 
arv 

Mõju 
BLV-le  
(€) 

Mõju 
müügitu-
lule  (€) 

Mõju 
põhiva-
rale  (€) 

Mõju tööjõu 
tootlikkusele  
(€) 

Mõju töö-
tajate ar-
vule  (€) 

Mõju töö-
jõukulu-
dele  (€) 

Seadme või masina ost-
mine või paigaldamine 

878 38 182 47 535 81 512 -6 432 1,505 1 710 

Hoone või selle osa pa-
rendamine 

494 15 326 11 422 62 307 -7 807 1,884 1 033 

Uue hoone või selle osa 
ehitamine 

359 24 282 62 225 103 216 -4 565 1,227 1 635 

Rajatise ehitamine 176 54 198 31 860 -18 869 10 319 0,038 555 

Teavitustöö tegemine 71 19 359 -41 601 61 500 -5 380 0,933 -195 

Taotluse ja äriprojekti 
tegemine 

57 43 639 96 869 46 266 -3 468 1,623 859 

Voodikoha rajamine või 
parendamine 

54 -22 294 -221 912 -13 595 -55 009 1,314 -976 

Investeeringuobjekti 
tähistamine, seadus-
tamne ja uurimine 

47 10 777 -14 156 16 981 -20 933 0,976 -167 

Omanikujärelevalve te-
gemine 

44 13 352 21 873 115 596 -8 197 0,876 2 466 

Majutusruumi paren-
damine 

39 NA NA NA NA NA NA 

Tee ja parkla ehitamine 36 NA NA NA NA NA NA 

Turu-uuringu teosta-
mine 

8 -39 474 -92 548 -117 418 NA 0,753 NA 

 

Kuna keskmised mõju näitajad tabelis ülalpool kirjeldavad vaid mõningaid meetme 3.1 tegevusi ja on 

suure tõenäosusega juhuslikud, siis viidi ka meetme 3.1 erinevate tegevuste mõjususe võrdlemiseks läbi 

regressioonanalüüs ja selle tulemused on esitatud tabelis  7. Selleks kaasati mudelitesse sõltumatute muu-

tujatena erinevate tegevuste tüübid selliselt, et iga muutuja iseloomustas vastava tegevuse olemasolu. 

Tulenevalt sellisest mudeli ülesehitusest oli vajalik valida nn aluskategooria ehk käesoleval juhul tegevus, 

millega võrrelda teiste tegevuste mõju sõltuvale muutujale. Selleks kategooriaks valiti seadme või masina 

ostmine või paigaldamine, kuna see oli kõige sagedasem tegevus (Tabel 6). Seetõttu kõik koefitsiendid 

allpool asuvas tabelis (Tabel 7) iseloomustavad tegevuste mõju erinevatele meetme 3.1 mõjususe indi-

kaatoritele võrreldes seadme või masina ostmise või paigaldamisega. Ka järgneva analüüsi puhul loetakse 
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statistiliselt oluliseks vaid selliseid koefitsiente, mille p-väärtus on alla 0,05. Erinevalt mudelitest tabelis 

ülalpool (Tabel 5) on meetme 3.1 tegevuste seletusvõime meetme mõjususe kirjeldamisel üsna madal. 

Vaid meetme 3.1 mõju tööjõu tootlikkusele iseloomustava näitaja väärtuste hajuvust seletavad ellu viidud 

tegevuste tüübid vähemalt 10% ulatuses ja ülejäänud mudelite vaid üksikute protsentide ulatuses.  

Võrreldes voodikoha rajamise või parendamisega oli meetme 3.1 mõju müügitulule oluliselt positiivsem 

tegevuste puhul, mis hõlmasid seadme või masina ostmist või paigaldamist. Voodikoha rajamise või pa-

rendamise puhul oli meetme 3.1 mõju müügitulu kasvule enam kui 269,4 tuhande euro võrra madalam ja 

mõju tööjõu tootlikkusele 48,6 tuhande euro võrra madalam kui seadme või masina ostmisel või paigal-

damisel. Meetme 3.1 raames ellu viidud tegevused olid tööjõu tootlikkusele positiivsema mõjuga rajatise 

ehitamisel kui seadme või masina ostmisel või paigaldamisel. Teisalt oli rajatise ehitamisel võrreldes 

seadme või masina ostmise või paigaldamisega negatiivsem mõju meetme mõjul põhivarale, töötajate 

arvule ja tööjõukuludele. Üldiselt võib aga öelda, et meede 3.1 oli voodikohtade rajamise ja parendami-

sega ning rajatise ehitamisega võrreldes mõjusam tegevuste puhul, mille käigus osteti või paigaldati 

seade või masin. Muid statistiliselt olulisi seoseid tegevuste ja nende mõju vahel analüüsist ei selgunud. 

Tabel 7. Meetme 3.1 raames  ellu viidud tegevuste mõju meetme mõjususe näitajatele. Sõltumatute 
muutujate aluskategooriaks on seadme või masina ostmine või paigaldamine 

 Mõju 
BLV-le 

Mõju müü-
gitulule 

Mõju põhi-
varale 

Mõju töö-
jõu tootlik-
kusele 

Mõju töö-
tajate ar-
vule 

Mõju töö-
jõukulu-
dele 

Konstant 38 182 
*** 

47 535 ** 81 512 *** -6 432 *** 1,505 *** 1 710 *** 

(7 658) (16 787) (13 476) (1 830) (0,177) (271) 

Hoone või selle osa 
parendamine 

-22 856 -36 113 -19 205 -1 375 0,379 -677 
(12 674) (27 783) (22 060) (3 117) (0,29) (461) 

Investeeringuobjekti 
tähistamine, seadus-
tamne või uurimine 

-27 405 -61 691 -64 531 -14 501* -0,529 -1 877 
(30 454) (66 758) (53 448) (7 031) (0,695) (1 064) 

Omanikujärelevalve 
tegemine 

-24 829 -25 663 34 084 -1 765 -0,629 756 
(40 280) (88 298) (69 415) (9 038) (0,919) (1 435) 

Rajatise ehitamine 16 016 -15 675 -100 381 
*** 

16 751 *** -1,467 *** -1 155 * 

(16 609) (36 408) (28 733) (3 792) (0,381) (545) 

Taotluse ja äripro-
jekti koostamine 

5 458 49 334 -35 246 2 965 0,118 -851 
(23 617) (51 770) (41 154) (5 428) (0,55) (800) 

Teavitustöö tege-
mine 

-18 822 -89 136 -20 012 1 052 -0,572 -1 906 
(28 137) (61 679) (48 530) (6 376) (0,652) (977) 

Turu-uuringu teosta-
mine 

-77 656 -140 083 -198 930  -0,752  
(153 351) (336 160) (264 073)  (3,498)  

Uue hoone või selle 
osa ehitamine 

-13 900 14 689 21 704 1 867 -0,278 -76 
(14 295) (31 336) (25 164) (3 392) (0,324) (504) 

Voodikoha rajamine 
või parendamine 

-60 476 -269 447 
*** 

-95 107 -48 577 *** -0,191 -2 686 

(35 093) (76 928) (60 492) (7 976) (0,801) (1 435) 

R2 0,009 0,018 0,019 0,103 0,022 0 
R2 korrigeeritult 0,001 0,009 0,01 0,092 0,013 0,01 
p 0,365 0,032 0,022 0 0,007 0,085 
N 1041 1041 1013 615 1034 566 

Meetme 3.1 mõjususe indikaatorid on esitatud eurodes. 
Sulgudes on esitatud koefitsientide standardvead. 
* p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 
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 Mõjusaimate meetme 3.1 projektide kirjeldus 
Et tuua üheselt välja mõju majandustegevusele ja tööhõivele, arvutati nende kahe nähtuse kirjeldamiseks 

iga ettevõtte kohta latentsed muutujad. Selleks normaliseeriti esmalt kuue näitaja väärtused selliselt, et 

nende keskmine oleks 0 ja standardhälve 1. Selleks, et kõik projektid järjestada, arvutati nende kuue nor-

maliseeritud näitaja keskmine. Järgnevalt on kirjeldatud selliselt tekkinud järjestuse alusel selgunud küm-

met mõjusaimat väike- ja suurprojekti ning neid ellu viinud ettevõtteid. Sealjuures arvestati vaid selliseid 

projekte, mille kohta olid kättesaadavad andmed kõigi kuue mõjususe näitaja arvutamiseks. Hindamaks 

mõju maapiirkonnale liideti kokku kõikide projektide mõju ettevõtte majandustegevusele ja tööhõivele. 

Väikeprojektid 

Ülevaade projektidest 
Kümne mõjusaima väikeprojekti maksumuse, rakenduspiirkonna ja tegevusvaldkonna kohta on esitatud 
ülevaade tabelis allpool (Tabel 8). Tegemist oli maksumuse alusel eelkõige suuremamahuliste investee-
ringutega, kuna vaid ühe projekti puhul oli objekti maksumus tagasihoidlikum (4,6 tuhat eurot). Kuigi 
kolme mõjusaima väikeprojekti rakenduspiirkonnaks oli Pärnumaa, siis viidi kümme mõjusaimat väikep-
rojekti ellu pigem erinevate Eesti paikades. Kahel juhul kümnest toetati mõjusaimaid väikeprojekte 
meetme 3.1.1 raames. 

Tabel 8. Ülevaade meetme 3.1 mõjusaimatest väikeprojektidest. 
Välja maks-
tud toetuse 
summa 

Objekti mak-
sumus 

Rakendus-
piirkond: 
Vald 

Rakendus-
piirkond: 
Maakond 

Ala-
meed
e 

Kavan-
datud 
tegevus 

Investeeringu tegevusala 

100 000 253 556 Tõstamaa 
vald 

Pärnumaa 3.1.1 Turism Puhkuse- ja muu lühiajaline 
majutus 

94 172 203 716 Kaarma vald Saaremaa 3.1.2 Turism Restoranid ja liikuvad toit-
lustuskohad 

85 525 171 049 Paikuse vald Pärnumaa 3.1.2 Muu Mootorsõidukite hooldus 
ja remont 

98 326 163 876 Karksi vald Viljandimaa 3.1.2 Muu Metallkonstruktsioonide 
tootmine 

92 606 157 257 Kambja vald Tartumaa 3.1.2 Turism Puhkuse- ja muu lühiajaline 
majutus 

74 201 148 403 Vinni vald Lääne-Viru-
maa 

3.1.2 Muu Lammutamine ja ehi-
tusplatside ettevalmistus 

69 760 139 519 Audru vald Pärnumaa 3.1.2 Käsi-
tööndus 

Lõike- ja tööriistade ning 
rauakaupade tootmine 

54 090 90 150 Valjala vald Saaremaa 3.1.2 Muu Gaasitootmine; gaaskü-
tuste jaotus magistraalvõr-
kude kaudu 

37 101 61 835 Suure-Jaani 
vald 

Viljandimaa 3.1.2 Turism Puhkuse- ja muu lühiajaline 
majutus 

2 294 4 587 Kullamaa 
vald, Märja-
maa vald 

Läänemaa, 
Raplamaa 

3.1.1 Muu NA 

 

Projektide eesmärgid ja toetatavad tegevused 
Kümne mõjusaima väikeprojekti puhul olid ellu viidud tegevused seotud peamiselt uute või olemasolevate 

hoonete, nende osade või uute rajatiste ehitamisega (Joonis 4). Selliseid tegevusi oli 29 tegevusest kokku 

20. Masinaid ja seadmeid osteti ja paigaldati 6 juhul ning toetuse taotlemisega ja äriprojektiga seotud 

tegevusi oli 3.  
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Joonis 4. Kümne mõjusaima väikeprojekti raames ellu viidud tegevuste arv. 

 

Investeeringu tegevusvaldkonnad 
Mõjusaimate väikeprojektide puhul olid neljal juhul kümnest investeeringud suunatud turisminduse suu-
nas ning nendest omakorda kolme projekti eesmärgiks oli majutusteenuse ja ühel juhul toitlustusteenuse 
pakkumine (Tabel 8). Üks projekt oli seotud ka käsitööndusega ja sellesse valdkonda tehti investeeringud 
lõike-, tööriistade või rauakaupade tootmiseks. Ülejäänud viie projekti puhul olid tegevusalad erinevad. 

Mõju maapiirkonna tööhõivele ja majandustegevusele  
Mõjusaimate väikeprojektide ellu viimise tulemusel kasvas need ellu viinud kümnel ettevõttel ja seega ka 
maapiirkonnas töötajate arv 65 võrra, tööjõukulud 26 tuhande ja tööjõu tootlikkus 131,5 tuhande euro 
võrra. Põhivara kasvas 6,8 mln euro võrra ning müügitulu ja brutolisandväärtus vastavalt 4,7 mln euro ja 
2,7 mln euro võrra. 

Projektid ellu viinud ettevõtjate kirjeldus 
Kümne mõjusaima väikeprojekti ellu viinud ettevõtjate majandustegevust ja tööhõivet iseloomustavate 

näitajate väärtuste muutus on välja toodud joonisel allpool (Joonis 5). Aastal 2006. olid need ettevõtted 

näitajate keskmiste väärtuste alusel pigem väiksemad, ent programmiperioodil kasvasid kõik vastavad 

näitajad. Eriti märkimisväärselt suurenes nende ettevõtete keskmine põhivara, mis tõusis 354,5 tuhandelt 

eurolt 1,4 mln euroni. Samuti mitmekordistusid nii keskmine müügitulu kui ka BLV.  Töötajate keskmine 

arv kasvas enam kui poole võrra 10 töötajani.  
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Joonis 5. Kümne mõjusaima väikeprojekti ellu viinud ettevõtja keskmised majandustegevust iseloomusta-
vad näitaja tulemused aastatel 2006-2013. 

 

Meetme 3.1 raames kümne mõjusaima väikeprojekti ellu viinud kümme ettevõtet on võrdlemisi erinevad 

(Tabel 9). Ettevõtete asutamise aastad varieeruvad vahemikus 1996–2006 ja kuigi tegemist on pigem va-

nemate ettevõtetega, siis selles osas mingit tendentsi ei avaldu. Ka tegevusaladelt on tegemist väga eri-

nevate ettevõtetega, kuigi kolm nendest tegutsesid põhitegevusalana põllumajandustootmisega.  

Tabel 9. Mõjusaimad väikeprojektid ellu viinud ettevõtete iseloomustus. 

Äriregistris registreerimise 
kuupäev 

Põhitegevusala 2016. aastal 

1996 Loomakasvatus 

1997 Loomakasvatus 

1997 Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused 

2001 Loomakasvatus 

2002 Muude rajatiste ehitus 

2002 Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused 

2003 Hotellid ja muu sarnane majutus 

2004 Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus 

2005 Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus 

2006 Metallkonstruktsioonide tootmine 

 

Suurprojektid 

Ülevaade projektidest 
Kümne mõjusaima suurprojekti raames tehtud investeeringute summad olid üsna erinevad, kuigi enami-

kel juhtudel ületas objekti maksumus 400 tuhandet eurot (Tabel 10). Kuigi kaks suurprojekti kümnest 

mõjusaimast viidi ellu Halinga vallas, tehti vastavad investeeringud sama ettevõtte poolt. Seda arvesse 

võttes ei avaldu mõjuasimate projektide osas piirkondlikke trende. Vaid üks mõjusam suurprojekt viidi 

ellu meetme 3.1.1 vahendite abil. 
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Tabel 10. Ülevaade meetme 3.1 mõjusaimatest suurprojektidest. 
Väljamakstud 
toetuse 
summa 

Objekti 
maksu-
mus 

Rakendus-
piirkond: 
Vald 

Rakendus-
piirkond: 
Maakond 

Ala-
mee
de 

Kavan-
datud 
tegevus 

Investeeringu tegevusala 

298 593 646 579 Õru vald Valgamaa 3.1.2 Muu Põllumajandust abistavad tegevu-
salad ja saagikoristusjärgsed tege-
vused 

300 000 626 554 Haljala 
vald 

Lääne-Viru-
maa 

3.1.2 Turism Restoranid ja liikuvad toitlustus-
kohad 

299 999 607 607 Antsla vald Võrumaa 3.1.2 Muu Taimse ja loomse õli ja rasva toot-
mine 

269 580 539 159 Kambja 
vald 

Tartumaa 3.1.2 Muu Puidust, korgist, õlest ja punumis-
materjalist toodete tootmine 

200 000 417 626 Tõstamaa 
vald 

Pärnumaa 3.1.1 Turism Puhkuse- ja muu lühiajaline maju-
tus 

200 000 415 426 Torma vald Jõgevamaa 3.1.2 Muu Põllumajandust abistavad tegevu-
salad ja saagikoristusjärgsed tege-
vused 

197 358 394 715 Halinga 
vald 

Pärnumaa 3.1.2 Muu Puidust, korgist, õlest ja punumis-
materjalist toodete tootmine 

153 024 308 693 Karksi vald Viljandimaa 3.1.2 Muu Metallkonstruktsioonide toot-
mine 

100 000 236 345 Suure-
Jaani vald 

Viljandimaa 3.1.2 Käsi-
tööndus 

Sideseadmete parandus 

100 000 169 036 Halinga 
vald 

Pärnumaa 3.1.2 Muu Puidust, korgist, õlest ja punumis-
materjalist toodete tootmine 

 

Projektide eesmärgid ja toetatavad tegevused 
Meetme 3.1 kümne mõjusaima suurprojekti raames viidi ellu kolme tüüpi tegevusi (Joonis 6). Kõige levi-

num tegevus oli olemasoleva hoone või hoone osa ehitamine, mida esines kõikides projektides kokku 12 

korda ehk peaaegu poolte tegevuste puhul. Ülejäänud tegevused olid seotud masinate ja seadmete ost-

mise ja paigaldamise ning uue hoone püstitamisega. Neid tegevusi viidi ellu vastavalt 11 ja 3 juhul.  

Joonis 6. Kümne mõjusaima suurprojekti raames ellu viidud tegevuste arv. 

 

 

Investeeringu tegevusvaldkonnad 
Kaks mõjusaimat suurprojekti kümnest olid seotud turismindusega ja ühe projekti puhul oli kavandatud 

tegevuseks käsitööndus (Tabel 10). Enam kui ühe korra esines investeeringu tegevusalade seas põlluma-

jandust abistavaid tegevusalasid ja saagikoristusjärgseid tegevusi ning puidust, korgist, õlest ja punumis-

materjalist toodete tootmist. 

3

11

12

0 2 4 6 8 10 12 14

Uue hoone püstitamine

Masina ja seadme ostmine ja paigaldamine

Olemasoleva hoone või hoone osa ehitamine

Arv



Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 31 

Mõju maapiirkonna tööhõivele ja majandustegevusele 
Mõjusaimate suurprojektide ellu viimise tulemusel kasvas need ellu viinud kümnel ettevõttel ja seega ka 
maapiirkonnas töötajate arv 22 võrra, tööjõukulud 52,7 tuhande ja tööjõu tootlikkus 418,1 tuhande euro 
võrra. Põhivara kasvas 4,6 mln euro võrra ning müügitulu ja brutolisandväärtus vastavalt 6,4 mln euro ja 
2,9 mln euro võrra. 

Projektid ellu viinud ettevõtjate kirjeldus 
Mõjusaimad kümme suurprojekti viidi ellu üheksa ettevõtte poolt. Aastate 2006 ja 2013 võrdluses kasva-

sid nende ettevõtete seas keskmiste väärtuste alusel kõik vaadeldavad indikaatorid (Joonis 7). Enne prog-

rammiperioodi oli nende ettevõtete müügitulu keskmiselt 833,1 tuhat eurot. Keskmine põhivara kasvas 

veidi enam kui 186,1 tuhandelt eurolt aga peaaegu 1,3 miljoni euroni aasaks 2014. Veidi tagasihoidliku-

malt tõusis ka nende ettevõtete keskmine töötajate arv, mille keskmine väärtus kasvas veidi enam kui ühe 

töötaja võrra. Nende ettevõtete tööjõu tootlikkus sel perioodil aga mitmekordistus.  

Joonis 7. Kümne mõjusaima suurprojekti ellu viinud ettevõtte keskmised majandustegevust iseloomusta-
vate näitajate väärtused aastatel 2006-2013. 

 

Mõjusaimad suurprojektid ellu viinud ettevõtted olid pigem vähem aega tegutsenud, kuna enamike puhul 

jäi asutamise aasta vahemikku 2005–2007 aasta (Tabel 11). Põhitegevusala poolest oli tegemist väga eri-

nevate ettevõtetega ja vaid kaks neist tegelesid põllumajandusliku tegevusega.  

Tabel 11. Mõjusaimad suurprojektid ellu viinud ettevõtete iseloomustus. 

Äriregistris registreerimise 
kuupäev 

Põhitegevusala 2016. aastal 

1997 Kodutarvete hulgimüük 

2002 Enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus 

2003 Muu spetsialiseeritud hulgimüük 

2003 Hotellid ja muu sarnane majutus 

2005 Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine 

2006 Metallkonstruktsioonide tootmine 

2006 Reklaamindus 

2006 Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused 

2007 Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused 
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5. Ettepanekud mitmekesistamise meetmete projektide eelhin-
damiseks 

 Meetme 3.1 projektide hindamise skeem 
Piiratud eelarve tingimustes kasutatakse taotluste valikul hindamiskriteeriume, mille abil selgitatakse 

välja meetme eesmärkidele kõige paremini vastavad taotlused. Tinglikult võib eeldada, et kriteeriumid 

tagavad valikus ettevõtjad, kes suudavad tagada ka parima tulemuse toetusmeetme indikaatorite täitmi-

sel ning tegemist on seega mõjusate projektidega. Eelnevast analüüsist selgus, milliste tunnustega ette-

võtete meetme 3.1 raames ellu viidud projektid olid mõjusaimad maapiirkonna majandustegevuse ja töö-

hõive parandamisel. Samuti ilmnes, milliste tunnuste ja nende väärtuste alusel oli võimalik seda mõjusust 

prognoosida. Järgnevalt esitatakse leitud tulemuste alusel ettepanekud mõjusaimate projektide selgita-

miseks nende eelhindamise käigus.  

Meetme 3.1 alusel võib öelda, et toetust taotleva ettevõtte majandustegevust ja tööhõivet iseloomusta-

vatel näitajatel on erisugune mõju projekti mõjususele. Konkreetsemalt võib välja tuua alljärgnevad seo-

sed: 

 Meetme mõju BLV-le ja müügitulule oli positiivsem kõrgema BLV, ent madalama müügitulu näi-

taja väärtusega ettevõtete puhul.  

 Põhivara kasvas meetme tulemusel kõrgema põhivara ja kõrgema investeeringu summa puhul.  

 Kõrgemad kohustused suurendasid meetme mõju BLV-le.  

 BLV ja töötajate arvu suurenemisel oli meede mõjusam madalama töötajate arvuga ettevõtete 

puhul.  

Meetme 3.1 tegevuste puhul võib eelneva analüüsi alusel järeldada, et seadme või masina ostmine või 

paigaldamine tõstis võrreldes teiste tegevustega enam meetme positiivset mõju BLV-le, müügitulule, põ-

hivarale ja töötajate arvule. Sellest võib järeldada, et meetme 3.1 puhul olid ettevõtjate ja seega ka maa-

piirkonna majandustegevuse ja tööhõive suhtes mõjusamad investeeringud, millega võeti kasutusele uus 

seade või masin. Kirjeldatud seoste põhjal võib järeldada, et mitmekesistamise meetme projektide mõju-

suse eelhindamisel tuleks arvesse võtta ettevõtte BLV-d, müügitulu, põhivara, töötajate arvu ja tegevuse 

iseloomu.  

Nimetatud majandusnäitajate kohta arvutati nende väärtuste kvartiilid eraldi suur- ja väikeprojektide alu-

sel, mis on esitatud tabelis 10. Iga projekti puhul võeti arvesse ettevõtte vastava näitaja väärtust aastal 

enne toetuse määramist. Leitud kvartiilide alusel määrati hindepunktid enamike kriteeriumite puhul sel-

liselt, et näitajate väärtuste alusel mediaani ja kolmanda kvartiili vahele jäävad ettevõtted oleksid saanud 

keskmise väärtusega hindepunkte. Lähtudes tegevuste analüüsimise tulemustest määrati projekti raames 

ellu viidava tegevuse iseloomu alusel saadavad punktid selliselt, et masina ja seadme ostmine ja paigalda-

mine oli väärt 3 punkti. Eelneva alusel koostati võimalikud väike- (Tabel 13) ja suurprojektide (Tabel 14) 

eelhindamise skeemid selliselt, nagu neid oleks võinud rakendada meetme 3.1 puhul. Meetme 3.1 kritee-

riume hinnati ka nende mõju järgi maapiirkonna majandustegevusele ja tööhõivele (Lisa 2). 

Tabel 12. Meetme 3.1 raames toetatud ettevõtete näitajate jaotust aastal enne taotluse esitamist iseloo-
mustavate mõõdikute väärtused projektide alusel. 

Projekti tüüp Näitaja Keskmine 1. kvartiil 2. kvartiil 
(mediaan) 

3. kvartiil 

Väikeprojektid BLV (€) 41 569 1 344 12 864 46 821 

BLV osa müügitulust (€) 20% 10% 32% 55% 
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Müügitulu (€) 134 750 13 797 45 773 144 053 

Põhivara (€) 161 167 9 577 48 029 154 860 

Töötajate arv 2 0 1 3 

Suurprojektid BLV (€) 95 327 9 240 36 350 107 654 

BLV müügitulu kohta (€) 24% 8% 27% 46% 

Müügitulu (€) 470 711 49 262 157 825 381 744 

Põhivara (€) 365 993 34 225 125 294 416 991 

Töötajate arv 4 1 3 7 

Tabel 13. Ettepanek väikeprojektide hindamiseks. Rõhutatud (bold) kirjas olevad arvud on lisatud meetme 
3.1 sihtrühma kirjelduse ja nõuete alusel. 

Kriteerium Hindamise alus 
Võima-
likud 
punktid 

Brutolisandväärtuse 
suhe müügitulusse 
 

10% - 32% 1 

33% - 55%  3 

Üle 55% 5 

Müügitulu 

14 000 - 46 000 5 

46 001- 144 000 3 

144 000 - 2 000 000 1 

Põhivara 

10 000 - 48 000 1 

48 001 - 155 000 3 

Üle 155 000 5 

Töötajate arv 
1 - 3 5 

4 - 9 3 

Tegevuse iseloom Masina ja seadme ostmine ja paigaldamine 3 

Tabel 14. Ettepanek suurprojektide hindamiseks. Rõhutatud (bold) kirjas olevad arvud on lisatud meetme 
3.1 sihtrühma kirjelduse ja nõuete alusel. 

Kriteerium Hindamise alus 
Võima-
likud 
punktid 

Brutolisandväärtuse 
suhe müügitulusse 
 

8% - 27% 1 

28% - 46% 3 

Üle 46% 5 

Müügitulu 

49 000  - 158 000 5 

158 001 - 382 000 3 

382 000 - 2 000 000 1 

Põhivara 

34 000 - 125 000 1 

125 001 - 417 000 3 

Üle 417 000 5 

Töötajate arv 
1 - 7 5 

8 - 9 3 

Tegevuse iseloom Masina ja seadme ostmine ja paigaldamine 3 

 Meetme 6.4  hindamiskriteeriumite analüüs  
Meetme 6.4 hindamiskriteeriumid ja nende sisu on esitatud allpool (Tabel 15). Sotsiaalse mõõtme alla 
kuuluvaid kriteeriume võib samuti seostada nii majandustegevusele kui ka tööhõivele mõju avaldamisega, 
eriti juhul, kui pidada oluliseks piirkondlike erinevuste tasandamist. Näiteks on tõenäoline, et kohalikus 
kontekstis olulisem absoluutne mõju on projektidel, mis on ellu viidud keskustest eemale jäävates ja vä-
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hesema võimekusega piirkondades. Suuremal arvul töökohti loovad projektid on aga otseselt seotud pro-
jektide mõjuga maapiirkonna tööhõivele. Kuigi varem ettevõtluse mitmekesistamise toetust saanutele 
vähemate punktide määramine on põhjendatud, ei ole see kriteerium seotud mõjuga maapiirkonna ma-
jandustegevusele ega tööhõivele. Samuti ei ole alust arvata, et taastuvenergia tootmisele suunatud pro-
jektid oleksid selles mõttes mõjusamad.  

Meetme 3.1 mõjususe analüüsist selgus, et mitmekesistamise meetme puhul tagab suurem investeering 
müügitulu, põhivara ja töötajate arvu kasvu. Samal ajal kõrgema müügituluga ettevõtjate jaoks oli meet-
mel müügitulu langetav mõju. Seega on maapiirkonna majandustegevust ja tööhõivet silmas pidades ees-
märgipärane madalama müügituluga ettevõtete eelistamine ja pigem selliste projektide toetamine, mille 
puhul investeeringu summa on müügitulu suhtes kõrgem. Meetme 3.1 mõjususe analüüsi ei kaasatud küll 
EBITDA näitajat, ent kuna on tõenäoline, et see näitaja on madalam pigem väiksematel ettevõtjatel, siis 
on ka eelkõige madalama EBITDA näitajaga ettevõtete jaoks mitmekesistamise meede majandustegevust 
ergutava mõjuga. Kuigi ei ole alust arvata, et mitmekesistamise meetmed on positiivsema mõjuga põllu-
majandustootjate näitajatele, on meetmete eesmärke silmas pidades põhjendatud rohkem põllumajan-
dusest sõltuvate ettevõtete eelistamine. 

Tabel 15. Meetme 6.4 hindamiskriteeriumid (Riigi Teataja 2015, lisa).  

Valdkond Hindamiskriteeriumi nimetus Hindamiskriteeriumi sisu 

Sotsiaalne 
mõõde 

Keskustest eemale jäävad ja vähese või-
mekusega piirkondades tehtavad inves-
teeringud 

Eelistatakse projekte, mis viiakse ellu 
maalistes omavalitsustes, kus põllumajan-
duse osatähtsus on suurem ja sissetule-
kud madalamad 

Taotleja, kes ei ole saanud ettevõtluse 
mitmekesistamiseks mittepõllumajandus-
likku investeeringutoetust 

Eelistatakse projekte, mille taotlejad ei 
ole saanud toetust meetmetest 3.1, 6.4 
ega meetme 1.5 ühest alategevusest14 

Taotleja, kelle kavandatav investeerin-
guobjekt avaldab mõju piirkonna tööhõi-
vele 

Eelistatakse projekte, mille tulemusel 
luuakse tegevuste raames juurde rohkem 
täistööajaga töökohti 

Keskkond Bioenergia tootmine Eelistatakse projekte, mille raames teh-
tava investeeringu summast vähemalt 
50% paigutatakse bioenergia tootmisse  

Päikese-, vee- ja tuuleenergial põhinev 
energia tootmine 

Eelistatakse projekte, mille raames teh-
tava investeeringu summast vähemalt 
10% paigutatakse päikese-, vee või tuu-
leenergia tootmiseks 

Majandus Taotleja, kelle investeeringu maksumuse 
ja müügitulu tagab toetuse ergutava 
mõju 

Eelistatakse projekte, mille käigus tehtud 
investeering moodustab 151–200% ette-
võtja toetuse taotlemise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta müügitulust 

Taotleja, kes vajab investeeringu tegemi-
seks toetust enam, et tagada toetuse er-
gutav mõju 

Eelistatakse projekte, mille taotleja taot-
lemise aastale vahetult eelnenud kahe 
majandusaasta keskmine ärikasum enne 
kulumit (EBITDA) on vahemikus 10 001 – 
30 000 eurot15 

                                                           
14 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.5 „Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandus-
saadustele mittepõllumajanduslikku lisandväärtuse andmine” alategevus „Metsandussaaduste lisandväärtuse inves-
teeringutoetust andmine”. 
15 Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul peab taotluse 
esitamise aastale vahetult eelnenud kahe kalendriaasta keskmine Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsi-
lise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormil E kajastatud näitajate „ettevõtluse tulem” ja „põhivara 
soetamismaksumus” (vorm E, rida 2.1) summa olema vahemikus 10 001 – 30 000 eurot. 
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Põllumajandustootja puhul taotleja, kes 
sõltub rohkem põllumajanduslikust ette-
võtlusest 

Eelistatakse projekte, mille taotleja taot-
lemise aastale vahetult eelnenud kahe 
majandusaasta keskmine 
omatoodetud põllumajandustoodete või 
nende töötlemisel saadud toodete 
müügitulu kas koos või eraldi moodustab 
üle 90% kogu müügitulust 

Väiksema müügituluga taotleja Eelistatakse projekte, mille taotleja taot-
lemise aastale vahetult eelnenud kahe 
majandusaasta keskmine müügitulu on 
vahemikus 4000 – 20 000 eurot 

 

Meetme 6.4 hindamiskriteeriumite sobivust mõjusamate projektide eelistamisel on võimalik hinnata selle 
järgi, kas seni on toetus määratud projektidele, millel on suurem potentsiaal arendada maapiirkonna ma-
jandustegevust ja parandada tööhõivet. Seisuga 4. aprill 2016 oli rahuldatud 203 ettevõtte taotlused 
meetme 6.4 raames investeeringute toetamiseks. Nendest vähemalt 40 ettevõtte kohta olid kättesaada-
vad andmed 2015. majandusaasta kohta (Joonis 8). Eelnevast selgus, et mõjusamad on projektid, mida 
teostava ettevõtte BLV ja põhivara on kõrgemad, ent müügitulu ja töötajate arv madalamad. Joonisel all-
pool on välja toodud nende näitajate mediaan ja kvartiilhaare ehk näitajate väärtuste poolest keskmised 
50% ettevõtetest. Selle põhjal ilmneb, et analüüsi kaasatud 40 või 41 ettevõtja puhul, kellele on meetme 
6.4 raames toetus määratud, on tõesti tegemist eelkõige kõrgema BLV ja müügitulu suhte ning põhiva-
raga, ent madalama müügitulu ja töötajate arvuga ettevõtjatega. Sellest võib järeldada, et vähemalt 
meetme 6.4 ettevõtete majandusnäitajaid puudutavad hindamiskriteeriumid eelistavad tõepoolest maa-
piirkonnale olulisema positiivse mõjuga projekte. 
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Joonis 8. Meetmes 6.4 osalevate ja teiste ettevõtete valitud näitajate väärtuste kvartiilhaarded aastal 2015. 
Mediaan on tähistatud horisontaalse joonega ja ülejäänud kvartiilid vastavalt kastide ülemiste ja alumiste 
servadega. 
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Kokkuvõte 
Uuringu eesmärgiks oli läbi viia meetme 3.1 investeeringute mõjususe analüüs, mille tulemusena anti 

ülevaade mõjusamate investeeringute analüüsimiseks ja kaardistamiseks vajalikest kriteeriumitest, hin-

nati investeeringute mõju maapiirkonna majandustegevusele ja tööhõivele, kirjeldati meetme 3.1 raames 

ellu viidud mõjusamaid väike- ja suurprojekte, tehti ettepanekud meetme 3.1 projektide mõjususe eel-

hindamiseks ning analüüsiti meetme 6.4 hindamiskriteeriumite. 

Meetmete mõjusust ilmestab hästi selle kujutamine aega ja ruumi väljendavatel telgedel. Ajaline telg või-

maldab hinnata olukorra muutust mitme ajahetke vahel, ruumiline telg aga võrrelda meetme rakendami-

sel ja ilma selleta tekkinud olukordi. Ajalises kontekstis investeeringute mõjususe uurimisel on varasemalt 

jõutud järeldusele, et selle avaldumine võib aega võtta kaks kuni neli aastat. Sealjuures on oluline arves-

tada ka asjaoluga, et vahetult investeeringu tegemisele eelnev ajahetk võib olla sellest mõjutatud. 

Meetme 3.1 mõjususe hindamiseks võeti käesolevas uuringus meetmele eelnevaks ajahetkeks teine aasta 

enne ja selle järgnevaks ajahetkeks teine aasta pärast investeeringu tegemist. Ruumilise konteksti puhul 

sõltub meetme mõjususe hindamisel aluseks võetav ulatus teljel pigem konkreetsest meetmest ja selle 

eesmärgist. Nii on võimalik uuritava üksusena aluseks võtta näiteks indiviid, organisatsioon või mõni piir-

kond. Kuna käesoleval juhul tuli välja selgitada mõjusaimad meetme 3.1 projektid, siis käsitleti võrrelda-

vate üksustena ettevõtteid. Lähtudes meetme mõjususe paiknemisest aja ja ruumi telgedel saab seda 

mõjusust hinnata võrreldes meetmes osalenuid enne ja pärast meetme rakendamist, meetmes osalenuid 

meetmes mitteosalenutega pärast meetme rakendamist või kombineerida mõlemad võrdlused.  

Nende võrdlusmomentide rakendamiseks on välja töötatud mitmeid meetodeid. Kuna meetmes 3.1 osa-

lemine ei olnud juhuslik, siis ei olnud antud juhul võimalik läbi viia ka eksperimentaalset uuringut, vaid tuli 

piirduda kvaasi-eksperimentaalsete meetoditega. Erinevate meetodite sobivuse hindamisel selgus, et 

meetme 3.1 mõjususe hindamiseks sobib kõige paremini PSM meetod kombineerituna erinevuste erine-

vuse hindamisega, võttes mõjususe aluseks sealjuures ettevõtte majanduslikku käekäiku iseloomustavad 

indikaatorid.  Nii modelleeriti esmalt meetmes 3.1 osalenute hindamiseks sobilik võrdusgrupp ja seejärel 

hinnati meetmes osalenute erinevate indikaatorite väärtusi selle võrdlusgrupi vastavate keskmiste näita-

jatega enne ja pärast meetme rakendamist. Ettevõtte näitajate muutuse aluseks võtmine meetme mõju-

suse hindamiseks tulenes asjaolust, et meetme 3.1 raames tehtud investeeringu mõju maapiirkonna ma-

jandustegevusele ja tööhõivele avaldus läbi ettevõtte tegevuse ning seega ka selle majandusliku käekäigu 

kaudu. 

Analüüsi käigus hinnati iga meetme 3.1 toetusega tehtud investeeringut, mille ellu viinud ettevõtte vaja-

likud näitajate väärtused olid kättesaadavad. Andmete piisavuse korral oli seega võimalik arvutada vasta-

vate ettevõtete näitajate muutus konkreetsete väärtustena, mis võimaldas anda ülevaate ka meetme 3.1 

keskmisest mõjususest. Nii selgus, et meetme 3.1 tulemusel kasvas selles osalenute poolt loodav kesk-

mine brutolisandväärtus peaaegu 30 tuhande euro ja müügitulu peaaegu 45 tuhande euro võrra. Üsna 

selgelt ilmnes aga meetme rakendamisest tulenev tööjõu tootlikkuse langus. Keskmise põhivara muutuse 

trendi arvestades oli meetmel ka sellele näitajale suurendav mõju. Meetme tulemusel kasvasid ka toetuse 

saajate keskmine töötajate arv ja tööjõukulud. Sealjuures olid tööjõukulud madalamad investeeringu 

teostamise ajal. Mitme näitaja ajalise muutuse puhul ilmnes trend, mille järgi näitaja väärtus oli madalam 

aastal enne ja/või pärast investeeringu tegemist, mida võib selgitada investeeringu tegemiseks ja raken-

damiseks vajalike kulutustega.  

Hinnates ettevõtete näitajate ja projektide tunnuste mõju meetme 3.1 investeeringute mõjususele, ilm-

nes mitu statistiliselt olulist seost. Ettevõtte konkurentsivõimele oli meetmel 3.1 positiivsem mõju selliste 

ettevõtete puhul, kes toetuse määramisele eelneval aastal tekitasid oma tegevusega rohkem lisandväär-

tust, ent kelle müügitulu näitaja oli pigem madalam. Kõrgem töötajate arv tähendas samuti meetme 3.1 
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raames tehtud investeeringu negatiivsemat mõju meetmes osalenute poolt loodavale lisandväärtusele, 

ent ka töötajate arvule. Seega võib väita, et meede 3.1 oli selles osalenute konkurentsivõime tõstmisel 

tulemuslikum väiksemate (madalama müügitulu ja töötajate arvuga) ettevõtete puhul. Põhivara kasvas 

meetme 3.1 mõjul eelkõige kõrgema põhivaraga ettevõtetel. Projektide raames ellu viidud tegevuste kon-

tekstis oli mitmetest teistest tegevustest ettevõtete majandusliku käekäigu parandamisel mõjusamad sel-

lised, mille käigus osteti või paigaldati seade või masin. Konkreetsete mõjusaimate investeeringute käsit-

lemisel selgus, et mõjusaimate projektide puhul oli enamik tegevusi seotud uute või olemasolevate hoo-

nete või uute rajatiste ehitamisega.  

Kirjeldatud uuringu tulemuste alusel soovitatakse mitmekesistamise meetme projektide eelhindamisel 

eelistada kõrgema brutolisandväärtuse ja põhivaraga, ent madalama müügitulu ja töötajate arvuga ette-

võtteid. Mõjusamad projektid on need, kus saab realiseeruda ettevõtja kasvupotentsiaal, kuid mis on juba 

hea tootlikkuse tasemega. Toetatud tegevuste kontekstis tuleks hinnata kõrgemalt projekte, mille tege-

vuste seas on eraldi välja toodud seadme või masina ostmine.  Meetme 6.4 hindamiskriteeriumite ana-

lüüsist selgus, et toetuse määramisel eelistatakse projekte, millel käesoleva uuringu tulemuste järgi on 

maapiirkonna majandustegevusele ja tööhõivele suurem positiivne mõju.
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Lisad  

Lisa 1. Võrdlusgruppide keskmised aasta näitajad aastatel 2006–2014 

Võrd-
lusgrupi 
aasta 

Võrd-
lusgrupi 
liikmete 
arv 

Majan-
dusaasta 

BLV (€) Müügi-
tulu (€) 

Tööjõu 
tootlik-
kus (€) 

Põhivara 
(€) 

Tööta-
jate arv 
(€) 

Tööjõu 
kulu (€) 

2
0

0
8

 

102 2006 309 289 216 427 86 730 11 644 4,612 5 533 

114 2007 290 633 252 592 108 538 15 382 3,976 7 370 

111 2008 259 483 188 662 43 795 10 365 4,574 8 093 

109 2009 266 551 183 030 37 972 5 047 3,545 7 518 

108 2010 642 800 381 072 96 400 21 067 3,780 13 288 

106 2011 335 925 239 103 59 803 15 658 3,852 8 329 

105 2012 368 854 257 412 75 689 24 170 3,796 8 622 

104 2013 425 667 266 410 67 312 18 884 3,793 9 937 

99 2014 397 745 247 955 75 946 21 824 3,443 10 890 

2
0

0
9

 

30 2006 99 558 147 168 6 098 10 978 5,000 7 073 

30 2007 207 396 130 109 48 364 9 566 3,391 4 819 

33 2008 175 174 108 052 3 310 -8 595 3,120 9 983 

33 2009 157 531 96 508 -17 008 -21 983 2,720 6 925 

33 2010 205 781 86 013 9 419 3 479 2,750 6 780 

32 2011 250 338 92 939 20 528 12 568 1,913 8 473 

32 2012 272 330 108 062 7 376 7 811 1,625 8 207 

30 2013 271 185 105 050 8 597 19 710 1,727 9 169 

27 2014 345 349 86 481 13 474 16 139 1,789 9 376 

2
01

0
 

80 2006 162 235 198 964 95 517 16 383 2,679 5 341 

94 2007 201 113 258 805 139 164 32 000 3,286 6 991 

100 2008 201 416 129 145 43 453 8 331 2,748 7 728 

117 2009 123 498 87 247 26 350 14 738 1,252 6 653 

116 2010 183 946 173 046 37 410 19 280 2,018 10 631 

110 2011 180 244 160 684 58 400 27 567 2,136 7 750 

110 2012 222 729 174 942 59 230 26 426 2,231 7 915 

107 2013 276 030 191 003 56 072 22 645 2,528 8 357 

98 2014 306 795 222 043 75 612 33 327 2,500 8 805 

2
01

1
 

29 2006 114 898 122 209 43 239 11 224 4,300 8 114 

31 2007 218 487 100 454 27 750 6 225 4,727 8 596 

33 2008 583 333 204 625 47 045 17 268 3,444 7 634 

39 2009 1 447 071 169 963 24 685 12 640 3,091 8 583 

39 2010 1 374 583 264 577 67 295 29 907 3,618 9 037 

38 2011 1 486 337 458 781 136 259 42 524 3,606 8 230 

38 2012 1 479 032 363 523 124 685 47 782 3,667 9 083 

37 2013 1 542 650 349 150 89 623 26 598 3,697 7 842 

35 2014 1 592 243 370 552 103 380 34 086 3,452 9 781 

2
01

2
 

42 2006 175 537 75 118 11 380 3 697 2,800 4 670 

47 2007 164 474 100 685 25 044 10 008 2,592 9 440 



Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise meetme investeeringute mõjususe analüüs 42 

59 2008 179 697 73 101 4 595 -3 997 1,793 8 098 

77 2009 107 872 101 583 34 671 1 409 0,838 7 043 

87 2010 106 771 78 235 19 756 9 154 1,178 7 848 

89 2011 110 862 71 023 16 163 7 618 0,939 7 900 

89 2012 124 047 81 781 15 483 8 461 1,110 7 208 

86 2013 162 839 99 727 14 747 5 225 1,293 7 333 

85 2014 182 398 105 333 8 634 -2 014 1,242 8 657 

Lisa 2. Hinnangud meetme 3.1 väikeprojektide eelhindamise kriteeriumitele 

Kriteerium Hindamise alus 
Punk-

tid 
Kommentaar Hinnang 

Taotleja eelmise 
majandusaasta 
müügitulu16 

Müügitulu on 37 552 ja 300 
000 krooni vahel 

25―30    

Müügitulu on  300 000 ja 3 
000 000 krooni vahel 

30  

Müügitulu on 3 000 000 ja 7 
000 000 krooni vahel 

10―30  

Müügitulu on 7 000 000 ja 
10 000 000 krooni vahel 

0―10  

Eelistatakse ette-
võtteid, mis ei ole 
saanud ettevõt-
luse mitmekesis-
tamiseks inves-
teeringutoetust 

Taotleja ei ole viimase kolme 
aasta jooksul saanud mitte-
põllumajandusliku ettevõt-
luse investeeringutoetust  

10   Kriteerium ei ole 
seotud projekti 
mõjuga maapii-
konna majanduste-
gevusele ja tööhõi-
vele 

Taotleja ei ole viimase kolme 
aasta jooksul saanud mitte-
põllumajandusliku ettevõt-
luse investeeringutoetust 
kokku rohkem   kui 1,5 miljo-
nit krooni 

5    

Regionaalne as-
pekt 

Investeeringuobjekt asub 
vallas, mis ei asu Harjumaal. 

10    

Investeeringuobjekt asub 
Harjumaa vallas, mis ei 
piirne Tallinnaga 

5    

Mahajäetud 
hoone (va kuni 60 
m2 ehitusaluse 
pindalaga ja pro-
jekteeritud maa-

Hoone kasutusele võtmine 3 Hoone puhul pea-
vad alles olema 
vähemalt vun-
dament ja seinad. 

Kriteerium ei ole 
seotud kvantitatiiv-
selt leitava projekti 
mõjuga maapii-

                                                           
16 Antud hindamispunkti puhul saadakse punkte järgmise valemi alusel: 

  001

01

0 PPP
MTMT

MTMT
P 














  

P = Ettevõtte punktid 
MT = Ettevõtte müügitulu 
MT0 = suurusgrupi minimaalne müügitulu 
MT1 = suurusgrupi maksimaalne müügitulu 
P0 = hindepunktid suurusgrupi minimaalse müügitulu korral 
P1 = hindepunktid suurusgrupi maksimaalse müügitulu korral 
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pinnast kuni viie-
meetrise kõrgu-
sega hoone) kasu-
tusele võtmine  
 

konna majanduste-
gevusele ja tööhõi-
vele 

Kultuuripärandi 
säilitamine 

kultuuriväärtusega hoonele 
lisandväärtuse andmine 

5 Objekt on kantud 
kultuurimälestiste 
riiklikusse regist-
risse või kajastub 
kultuuriväärtus-
liku objektina või 
miljööväärtusliku 
hoonestusalana  
kohaliku omava-
litsusüksuse õigu-
saktis, piirkondli-
kus arengukavas 
või planeeringus 

Kriteerium ei ole 
seotud kvantitatiiv-
selt leitava projekti 
mõjuga maapii-
konna majanduste-
gevusele ja tööhõi-
vele 

Mõju noorte ette-
võtlusele, puue-
tega inimeste olu-
korra parandami-
sele ning naisette-
võtlusele  

Alla 40-aastased füüsilisest 
isikust ettevõtjad ja äriühin-
gud, kelle osalusest üle 
poole kuulub alla 40-aastas-
tele füüsilistele isikutele 

8   Kriteerium ei ole 
seotud projekti 
mõjuga maapii-
konna majanduste-
gevusele ja tööhõi-
vele Pakub puuetega inimestele 

tööd, parandab juurepääsu-
võimalusi või pakub puue-
tega inimestele suunatud 
teenuseid 

10   

Füüsilisest isikust ettevõtja 
on naine ja äriühingu osalu-
sest üle poole kuulub nais-
soost füüsilistele isikule 

5   

Ettevõtja pädevus  Ettevõtja on asjaomasel te-
gevusalal tegutsenud vähe-
malt ühe aasta või ettevõtte 
vähemalt ühel osanikul, akt-
sionäril või liikmel on  asja-
kohane haridus võikutsekva-
lifikatsioon või on ta läbinud 
sama tegevusala või ette-
võtte juhtimist käsitleva 
koolituse 

3    

Ettevõtja koge-
mus 

Ettevõtja on tegutsenud 
3―5 aastat  

8    

Ettevõtja on tegutsenud 
1―3 aastat 

5    

Ettevõtja on tegutsenud üle 
5 aasta 

3    

Investeering loob 
uue töökoha 

Investeeringuga luuakse 
rohkem kui 1 täistööajaga 
töökoht 

3   Maapiirkonna töö-
hõivet silmas pida-
des peaks hinde-
punktide arv olema 
kõrgem 

Investeeringuga luuakse  
0,5–1 töökohta 

1,5    
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Tegevus, mis on 
seotud kohalike ja 
traditsiooniliste 
toodete ning tee-
nustega. Arvesse 
võivad sobivuse 
korral minna kõik 
loetletud hinde-
punktid. 

Kavandatava tegevusena on 
eelistatud on maaturism 
(maa- ja loodusturismitoo-
dete väljaarendamine), käsi-
töönduslik ettevõtlus, põllu-
majandustootjate toodangu 
töötlemine - lepingud piir-
konna põllumajandustootja-
tega ja rändkauplused 

3   Kriteerium ei ole 
seotud projekti 
mõjuga maapii-
konna majanduste-
gevusele ja tööhõi-
vele 

Töödeldud või toitlustami-
seks kasutatud toode on 
mahe 

5   

Tegevus, mis vä-
hendab ettevõtja 
ettevõtlustege-
vuse hooajalisust 

Lisandub uus tegevus, mis 
leevendab ettevõtja tege-
vuse hooajalisust 

5    

Taotleja kasum Taotleja puhaskasum taot-
luse esitamisele eelnenud 
majandusaastal on vahemi-
kus 0–1 564 660 krooni 

5  Kriteerium ei ole 
seotud projekti 
mõjuga maapii-
konna majanduste-
gevusele ja tööhõi-
vele 

Taotleja sõltuvus 
põllumajandus-
likust ettevõtlu-
sest17 

Omatoodetud põllumajan-
dussaaduste müügitulu ja 
omatoodetud põllumajan-
dussaaduste töötlemisest 
saadud müügitulu moodus-
tab üle 80% kogu müügitu-
lust, kusjuures müügitulu ei 
ületa 10 miljonit krooni 

10   

Lisa 3. Hinnangud meetme 3.1 suurprojektide eelhindamise kriteeriumitele 

Hindamiskritee-
rium 

Hindamise alus 
Punk-

tid 

Maksi-
maal-

sed hin-
de-

punk-
tid18 

Hinnang 

Investeerin-
guobjekti asu-
koht 

Maakonniti  
 

Läänemaa, Hiiumaa, Tartumaa, 
Raplamaa, Pärnumaa 
 

2 6  

Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, 
Järvamaa 
 

3 

Saaremaa, Põlvamaa, Valga-
maa, Jõgevamaa, Viljandimaa, 
Võrumaa 

5 

                                                           
17 Rakendati vaid põllumajandustootjale, kes mitmekesistasid oma mittepõllumajanduslikku tegevust. 
18 Madalaim ja kõrgeim hindepunktide summa oli vastavalt 20 ja 50. 
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Paiknemine 
saarel 

Paiknemine suursaarel 
 

1 

Paiknemine püsiasustusega väi-
kesaarel 

6 

Investeeringu 
tegemise ja ra-
kendamise turu-
uuring: turuinfo 
olemasolu ja 
kvaliteet  

Taotlejal on kvaliteetne vajalik turuinfo. Selge 
ülevaade turul toimuvast (nõudmine-pakku-
mine, turutrendid, konkurents), kõrge teadlik-
kus valdkonda reguleerivast seadusandlusest, 
piirangutest ja riskidest. Eeldatakse seda, et 
tellitakse  põhjalik uuring investeeringu võim-
alustest turu-uuringu korraldajalt. 

4–5 5  

Taotlejal on keskpärase kvaliteediga vajalik 
turuinfo. Üldine pilt turul toimuvast olemas. 

1–3 

Taotlejal puudub vajalik turuinfo. Ettevõtte 
eeltöö investeeringu ettevalmistamisel on ol-
nud puudulik. 

0 

Investeeringu in-
novaatilisus 

Innovaatiline investeering, uus tegevuse 
suund Eestis kohalikke vajadusi ja turgu arves-
tades. 

0–15 15  

Investeeringu 
tegijate ja raken-
dajate pädevus 
investeeringu 
tegemis- ja ra-
kendusfaasis 

Põhipädevuse olemasolu: erialane pädevus;                
juhtimisalane kogemus/pädevus 

3–4 4  

Vähemalt ühe punktis 4.1 nimetatud põhipä-
devuse või töökogemuse olemasolu 

1–2 

Põhipädevuse ja töökogemuse olemasolu 
puudulik 

0 

Ühiskondliku ja 
sotsiaalmajan-
dusliku lisand-
väärtuse loo-
mine 

Eelistatakse investeeringut, mis loob oma te-
gevusega ühiskondlikku ja sotsiaalmajandus-
likku lisandväärtust: keskkonnasõbralik ette-
võtmine, ekskursiooni võimaldamine, käeline 
tegevus, kohalikule sotsiaalmajandusele posi-
tiivse mõju avaldamine 

0–5 5 Kriteerium ei 
ole seotud 
projekti mõ-
juga maapii-
konna majan-
dustegevusele 
ja tööhõivele 

Investeerin-
guplaani realist-
likkus 

Analüüsitakse ja hinnatakse eesmärgi saavu-
tamist tulemuste kaudu, tulemuste saavuta-
mist tegevuste kaudu, tegevuste jaoks vaja-
likke sisendeid. 

0–15 15  

 


