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LÜHIKOKKUVÕTE  

Ettevõtete  loomine ja selle seos töökohtadega on poliitiliselt aktuaalne teema, sest oodatakse, 

et uute ettevõtetega suureneb töökohtade arv. Samas on mitmed uuringud näidanud, et uute 

ettevõtete loomine ei pruugi üks-üheselt tähendada koheselt töökohtade arvu suurenemist 

piirkonnas. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtete sündide seost 

töökohtade arvuga Eesti maakondades aastatel 2005- 2012. Töös on hüpoteesiks seatud, et 

uute ettevõtete sündide ja töökohtade arvu seos on nõrk. Töös  on analüüsitud Statistikaameti 

andmeid majanduslikult aktiivsete ettevõtete, uute ettevõtete sündide ja ettevõtetes hõivatute 

arvu kohta Eestis maakondades. Töö on kasutatud regressioonanalüüsi, et hinnata, milline 

mõju on uute ettevõtete sünnil hõivatute arvule aastatel 2005- 2012. Vaadeldud perioodil 

kasvas majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv Eestis 44840-lt 69 733-ni. Üle 60 % 

majanduslikult aktiivsetest kui ka sündinud  ettevõtetest asus Harju maakonnas. Kõige 

rohkem ettevõtteid loodi aastal 2012 (9328), kõige vähem 2009.a. (6086 uut ettevõtet). Kuigi 

majanduskriisi aastatel 2008 ja 2009 ettevõtete sündide arv vähenes, on sellele järgnevatel 

aastatel 2011 ja 2012 sündide arv oluliselt suurem kui enne kriisi. Kogu Eesti lõikes oli tööga 

hõivatute arv 2012.a. (440 726) jõudnud tagasi samale tasemele kui 2005.a., samas oli see 

oluliselt madalam 2008.a. tasemest (505 933 hõivatut). Problemaatiline on, et enamuses 

maakondades pole hõive saavutanud sama taset, mis majanduskriisi eelsetel aastatel. 

Regressioonanalüüsi tulemused näitasid, et maakondades oli ettevõtete sündide mõju 

töökohtade arvu muutustele väga väike. Perioodil, kui ettevõtete sündide arv suurenes, tööga 

hõivatud isikute arv vähenes. Püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Seega poliitika eesmärk ei 

tohiks olla iga hinna eest ettevõtete arvu suurendamine. 
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ABSTRACT 

Creation of the enterprises and its relation with jobs is politically current theme, because it is 

expected that with new enterprises the number of jobs will increase. However, many studies 

have shown that the creation of new enterprises does not always mean the increase of the 

numbers of workplaces in the area. The aim of current bachelor's thesis is to analyze the 

connection between the birth of the enterprises and the number of the workplaces in the 

Estonian counties in 2005-2012. The hypothesis of the thesis is that that the connection between 

the births of new enterprises and the number of jobs is weak. The data of the Statistics Estonia 

about the economically active enterprises, births of new enterprises and the number of 

employees of the companies in Estonian counties was analyzed in the thesis. Regression 

analysis is used to evaluate the impact of the birth of new companies to the number of 

employees in 2005 - 2012. In the observed period the number of the economically active 

enterprises in Estonia grew from 44840 to 69733. Over 60% of the economically active and also 

born companies were located in Harju county. The most companies were founded in 2012 

(9328), the least in 2009 (6086 new companies). Although the number of births of the 

companies decreased in the years of the economic crisis in 2008 and 2009, the number of births 

is significantly higher than before crisis in the following 2011 and 2012. In Estonia the number 

of the employees in 2012 (440 726) had come back to the same level as in 2005, although it was 

significantly lower from the level in 2008 (505 933 employees). It is problematic that in most 

counties the employment level has not reached the same level that was in the years prior to the 

economic crisis. The result of the regression analysis showed that the impact of births of the 

enterprises in counties was minor to the number of jobs. During the period when the number of 

births of enterprises increased, the number of employees decreased. Hypothesis that was set out 

was confirmed. Thus, the aim of the policy should not be increasing of the number of enterprises 

at any price. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ettevõtlus ja selle arendamine on tänapäeval poliitiliselt väga aktuaalne teema. Seda seetõttu, 

et ettevõtlust nähakse kui peamist majanduskasvu vedurit ja viisi, kuidas lahendada 

regionaalselt ebaühtlane areng (Bosma, Schutjens 2007). Ettevõtlus aitab kaasa majanduse 

arenemisele, sest läbi ettevõtluse luuakse uusi ettevõtteid, uusi töökohti, majanduse kasvu; 

samuti nähakse ettevõtlust kui innovatsiooni allikat ning viisi kuidas majandusmustreid 

uuendatakse (Fayolle 2007). Seetõttu suunatakse palju ressursse julgustamaks inimesi 

ettevõtlusega alustama. Näiteks Töötukassas õpetatakse töötuid ettevõtjaks, et tekiksid uued 

ettevõtted ja seeläbi võimalus uute töökohtade tekkeks. 

Samas teoreetiline kirjandus (näiteks Fritsch 2008; Fritsch 2011; Fritsch, Weyh 2006) annab 

aga arusaama, et uute ettevõtete loomine ei pruugi üks-üheselt tähendada koheselt töökohtade 

arvu suurenemist piirkonnas ja suur ettevõtete sündide arv võib luua hoopis vastupidise efekti. 

Uute ettevõtete tekkimine loob tavaliselt tõesti töökohti, kuid sellega kaasneb ka konkurentsi 

suurenemine, mistõttu vanemad ettevõtted peavad oma efektiivsust tõstma ning seetõttu 

võivad hoopis vähendada enda firma töötajate arvu, et konkurentsis püsida. 

Uurimustöö eesmärgiks on analüüsida ettevõtete sündide seost töökohtade arvu muutumisega. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded:  käsitleda teoreetiliste 

kirjandusallikate põhjal ettevõtluse mõistet, arengut, ettevõtlusega alustamist mõjutavaid 

tegureid, ettevõtluse ja töökohtade arvu vahelisi seoseid;  analüüsida statistiliste näitajate 

põhjal ettevõtete loomise arvulisi näitajaid ja töökohtade arvu aastatel 2005-2012; viia läbi 

regressioonanalüüs selgitamaks ettevõtete sündide arvu ja töökohta arvu vahelist seost.  

Hüpoteesiks seatakse vastavalt M. Fritschi (2006, 2008, 2011) teooriale, et uute ettevõtete 

sündide ja töökohtade arvu seos on nõrk. See tähendab, et uute ettevõtete sünni mõju 
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töökohtade arvule samal aastal ja järgneval paaril aastal on olematu või nõrk. Andmete 

analüüsiks kasutatakse töös sagedustabeleid, % jaotusi, keskmiste arvutamist. Hüpoteesi 

kontrolliks kasutatakse regressioonanalüüsi, millega vaadeldakse kogu Eesti andmete lõikes 

ning maakondade 2005- 2012 paneelandmete alusel ettevõtete sündide arvu seost hõivatute 

arvuga majanduslikult aktiivsetest ettevõtetes. Analüüsil kasutatakse programmi Excel ja 

tarkvara R. 

Töö struktuur koosneb kahest osast. Esimene osa teoreetilisest, mis käsitleb ettevõtluse 

olemust, arengut Eestis, ettevõtlusega alustamist mõjutavad tegurid, Fritschi teooriaid ning 

ettevõtluse ja töökohtade arvu teoreetilisi seoseid. Teine pool uurimustööst koosneb 

empiirilisest osast, milles analüüsitakse ettevõtete sündide ja töökohtade arvu muutuste 

omavahelisi seoseid vaadeldud perioodi lõikes ning tuuakse välja olulisemad muutused ning 

seosed, seda Statistikaameti 2005-2012. aasta andmetele tuginedes. 

Töö läbiviimiseks kasutatakse erinevaid kirjanduseallikaid. Antud töö olulisemateks 

teoreetilisteks allikateks on järgnevad artiklid: M. Fritschi (2011) artikkel  „The effect of new 

business formation on regional development: empirical evidence, interpretation and avenues 

for futher reseach“;  M. Fritschi ja A.  Weyh  (2006) artikkel „How large are the direct 

employment effects of new businesses? An empirical investigation“ ning  M. Fritschi (2008) 

artikkel „How does new business formation effect regional development?“. Töös kasutatud 

andmete allikaks on Statistikaameti elektrooniline andmebaas (Statistikaamet 2015). 
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1. ETTEVÕTLUSE OLEMUS JA AJALUGU 

 

1.1 Ettevõtluse olemus 

 

Ettevõtluse defineerimisel on palju erinevaid käsitlusi, erinevad uurimisdistsipliinid rõhutavad 

erinevaid aspekte, mistõttu eksisteerib palju erinevaid definitsioone (Van Praag 1999). Näiteks 

defineeritakse ettevõtjat, kui kedagi, kes loob organisatsiooni või kes on ettevõtlik inimene või 

kui inimest, kes tunneb ära ja kasutab ära majanduslikku võimalust (Rae 2007). 

Ettevõtja inglisekeelne mõiste entrepreneur on pärit 1437. aastast prantsuse keelsest 

sõnaraamatust, kus antud mõiste tähendas inimest, kes saavutab midagi (Miettinen, Teder 2006, 

lk 8). 

Ettevõtete klassifitseerimiseks on palju erinevaid mooduseid. Üks kõige enam kasutatavaid 

jaotusi on ettevõtete jagamine nende suuruse järgi. Eurostat-i klassifikatsiooni järgi, mida 

järgitakse paljudes Euroopa riikides, jaotatakse ettevõtted: 

 kuni 10 töötajaga ettevõtted – mikroettevõtted; 

 10-49 töötajaga – väikeettevõtted; 

 50-249 - keskmise suurusega ettevõtted; 

 üle 250 töötajaga – suurettevõtted. 

(Kuura 2001, lk 23) 

Enamiku riikide majanduses on valdavalt mikrofirmad. Euroopa Liidus moodustavad VKEd  

lausa 99 % kõikidest firmadest (Väli jt 2006, lk 7). 

Mikrofirmad on peamised töökohtade loojad, aga seal on ka töökohtade kaotamise määrad 

kõige kõrgemad (Venesaar 2003, lk 241). 
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Kaks suurimat mõjurit, mida eristatakse ettevõtjaks hakkamisel on:  

 Nn. sunnitud ettevõtlikkus (Puudub töö ja võimalus leida tööd, palgatöö ei taga 

äraelamist. See omane madalama haridustasemega elanikkonnale.) 

 Nn. loov ettevõtlikkus (Omane kõrgema elatustasemega riikidele ja kõrgelt haritud 

elanikkonnale.)  

(Väli jt 2006, lk 73) 

Tegureid (töökoha kaotus, madalad sissetulekud jms), mis sunnivad inimesi ettevõtjaks 

hakkama, nimetatakse tõuketeguriteks. Tegureid (hea äriidee, atraktiivne ettevõtluskeskkond 

jms), mis meelitavad inimesi ettevõtjaks hakkama, nimetatakse tõmbeteguriteks (Gilad, 

Levine 1986).  

Ettevõtlus toimub teatud sotsiaalmajanduslikus ja juriidilises keskkonnas. Viimase puhul riigi 

seadusandlus ja institutsioonid kujundavad selle juriidilise keskkonna. Äritegevust 

reguleerivad mitmesugused seadused. Nendest olulisemad on Äriseadustik, Võlaõigusseadus, 

Töölepinguseadus, Maksukorraldusseadus, Tulumaksuseadus, Käibemaksuseadus ja 

Sotsiaalmaksuseadus (Väli jt 2006, lk 74). 

 

 

1.2 Ettevõtluse ajalugu  

 

Ettevõtlusel on pikk ajalugu. Antiikajast peale on inimtegevuses olulist rolli mänginud uute 

ärivõimaluste leidmine ja ärakasutamine majandusliku tulu saamiseks (Miettinen, Teder 2006, 

lk 7). 

Juba eelkõige Vanas-Kreekas ja Roomas, ilmus kirjutisi, mis kajastasid üksikuid ettevõtetele 

olulisi probleeme, ennekõike aga arvetepidamise vallas (Reiljan 2004, lk 14-15). 

Ettevõtja mõiste majandusteadustesse tõid kaks meest: Richard Cantillon (1680-1734) ja Jean 
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Baptiste Say (1767-1832). Esimene nimetatutest arendas välja teooria, kus ettevõtja on isik, 

kes leiab mõne seni kasutamata võimaluse ja teeb selle võimaluse ärakasutamiseks vajalikke 

uuendusi (Miettinen, Teder 2006, lk 8). 

Ettevõttemajanduse algusajaks peavad aga paljud aastat 1898, mil avati esimesed kaubandus 

kõrgkoolid (Kuura 2003, lk 20). 

Ettevõttemajanduse kui majandusõpetuse ajalugu on pikk ja keeruline. See võib tähistada nii 

nähtust kui tegevust kui ka uuritavat teadust või õpetust. (Siimon 2003, lk 195) 

Esimesena eraldas ettevõtluse mõiste lihtsalt kapitali omamisest Jean Bapitiste Say, kes 

defineeris ettevõtluse mõistet kui tootmistegurite kombineerimist ühtseks organismiks. Ta 

vaatles eraldi ettevõtlusest ja kapitalist  saadud kasumeid. Nii eraldus kapitali funktsioon 

ettevõtluse funktsioonist (Miettinen, Teder 2006, lk 8-9). 

Ida-Euroopasse jõudis kapitalistlik ettevõtlus aga palju hiljem kui Lääne-Euroopasse. 

Tõsiseltvõetavad manufaktuurid ja tööstused hakkasid Eestisse tulema 19. sajandi teisel poolel, 

kus Vene riik, vajas konkurentsivõimelist sõjatööstust. Lisaks sõjatööstusele kerkis Eestisse 

veel tekstiilitööstus, masinatööstus, puidutööstus, tselluloositööstus, toiduainetööstus ja  

paberitööstus [Arukask (2015)]. 

Lähtudes sotsialistliku omanduse vormidest jaotati Nõukogude Liidus tsiviilseaduses 

juriidilised isikud nelja gruppi: riiklikud, kooperatiivsed, ühiskondlikud ja mitmel omanduse 

vormil rajanevad ettevõtted. Juriidiliste isikute liigitamise põhialuseks oli Nõukogude Liidus 

omandusvorm (Auväärt 2002, lk 11-12).  

Enne sotsialismi hävimist, iseloomustas Eesti ettevõtlust väike ettevõtete arv suure  keskmise 

töötajate arvuga. Näiteks 1985. aastal oli vaid 270 tööstusettevõtet, milles ainult 30-nes oli alla 

100 töötaja (Miettinen, Teder 2006, lk 50). 

Eraettevõtete algus oli seotud üleliidulise perestroika kursiga, mil sihiks ei olnud  esialgselt 

ettevõtete struktuuri radikaalne uuendamine, vaid väikeettevõtete turule toomine (Teder, Teder 

2003, lk 218). 



11 

 

Esimesteks eraettevõteteks olid kooperatiivid, mis asutati 1986. aasta lõpus. Nende tegevus oli 

lubatud esialgu ainult mõnel tegevusalal, aga aasta pärast laiendati tegevusalade nimistust, mis 

tingis ka kooperatiivide hulga suurenemise (Miettinen, Teder 2006, lk 50). 

Lisaks seadustati ka aastal 1986 riiklik väikeettevõtlus, mis vastas küll 

mastaabikriteeriumidele, kuid ei võimaldanud eraisikute käitumist ettevõtjatena (Kuura,  

2001, lk 55). 

Erinevalt kooperatiivist võis väikeettevõte olla riiklik ettevõte, mis aga võis võrreldes teiste 

riiklike ettevõtetega kasutada vabamalt raha. Väikeettevõtteid moodustasid suuremad riiklikud 

ettevõtted (Auväärt 2002, lk 25). 

Aastal 1990 oli Eestis umbkaudu 500 riiklikku väikeettevõtet ja 2000 kooperatiivi, kus kokku 

töötas 4 % tööjõust (Miettinen, Teder 2006, lk 51). 

Eraettevõtlus hakkas arenema 1990. aastate alguses koos majandusreformide läbiviimisega 

(Teder, Teder 2003, lk 220). 

Majandusreformide eesmärk ei olnud küll esialgu majanduse struktuuri radikaalne muutmine, 

vaid majanduse elavdamine väikeettevõtluse abil (Miettinen, Teder 2006, lk 50). 

Väikeettevõtlus hakkaski kiirelt arenema pärast Eesti taasiseseisvumist ja rahareformi (Kuura, 

2001, lk 56). 

Siiski hoolimata sellest, et üritati väikeettevõtete tulekuga kooperatiivide arvu piirata, siis 

erinevatest piirangutest ja kitsendustest, oli ikkagi kooperatiiv 1990-1991 aastatel 

domineerivaim (Auväärt, 2002, lk 23). 

Eesti iseseisvuse taastamise järel tuli võtta vastu igasuguseid seaduseid, et turumajandus saaks 

normaalselt funktsioneerida. Sotsialismilt üleminekule turumajandusele pidi võtma  vastu 

kiiresti ja suurel hulgal uusi seadusi. Näiteks võeti vastu Maksukorralduse seadus (1993), 

Raamatupidamise seadus (1994) ja Äriseadustik (1995) (Miettinen, Teder 2006, lk 52). 

1995. aastal seoses Äriseadustiku jõustumisega hakkasid levima ka osaühingud, mis ettevõtete 
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mastaape arvestades, kujunesid enim domineerivaks (Kuura, 2001, lk 63). 

Samuti hakkas samal aasta kehtima ka Aktsiaseltsi põhimäärus, mis tingis suurel hulgal  

aktsiaseltside asutamise, kuna kooperatiivide maine ei olnud enam kõige parem (Miettinen, 

Teder 2006, lk 51). 

Pärast aktisaseltsi põhimääruse vastuvõtmist, valisid uued ettevõtjad üha enam oma 

ettevõtlusvormiks aktsiaseltsi, mis tingis kooperatiivide kõrvale tõrjumise (Auväärt, 2002, lk 

23-24). 

Viimaste aastatel on Eestis suurenenud teadlikkus ettevõtlusest kui ühiskondliku aktiivsuse 

parandamise allikast ja majandusliku heaolu loomise eeldusest ülemaailmses 

majanduskonkurentsis. Ka on alates 1990. aastast nähtud just ettevõtluses vahendit võitluses 

töötusega, kus ka viimased 10-15 aastat peetakse vajalikuks innovaatiliste ideede leidmist ja 

kasvupotentsiaaliga rahvusvaheliste ettevõtete loomist. Näiteks jagab Eesti Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus alates 2000. aastast välja erinevaid ettevõtluse auhindu [Paes jt 

(2015)]. 

Praegune Eesti on taas väiketööstuse maa, kus püütakse leida pigem uuenduslikke lahendusi 

ning arendatakse suuresti infotehnoloogiat [Arukask (2015)].  

 

 

1.3 Erinevad ettevõtluse vormid 

 

Eestis praegu eksisteerivale ettevõtlusvormidele eelnevalt eksisteerisid ka muud vormid. 

Näiteks segaste aegade tõttu mõeldi välja 1986. aastal lisaks eelpool nimetatule erinevaid 

ettevõtlusvorme, mis on nüüdseks juba ajalukku läinud. Näiteks rendiettevõtted, 

rahvaettevõtted ja riiklikud aktsiaseltsid (Miettinen, Teder 2006, lk 51). 

Ettevõtluse praegused vormid ja toimimise põhialused on reguleeritud Eestis Äriseadustikuga 
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(Väli jt 2006, lk 74). 

Äriseadustikus on peamiseks ärivormideks: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja 

tulundusühistu (Laidre jt 2004, lk 9). 

Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. See peab olema selgesti eristatav teistest Eesti 

äriregistritesse kantud ärinimedest [Äriseadustik (2015)]. 

Üheks olulisemaks osaks ettevõtlusevormide vahel valimisel on vastutuse määr. Eristatakse 

täisvastutust ja piiratud vastutust. Täisvastutuse korral vastutatakse ettevõtte kohustuste eest 

kogu oma isikliku varaga, piiratud vastutuse korral aga ainult osa või aktsiakapitali tehtud 

makse suuruses (Laidre jt 2004, lk 9).  

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on selline ettevõtlusvorm, mis sobib enim neile, kes 

alustavad ettevõtlust üksi või koos perega [Arukask (2015)]. 

FIEna tegutsemise eelised on: 

 saab alustada minimaalsete kulutustega registreerumisel ja puudub omakapitali nõue; 

 formaalsete nõuete lihtsus raamatupidamises; 

 võimalus iseseisvalt otsuseid langetada (ka kasumi kasutamise osas). 

(Väli jt 2006, lk 75) 

FIE puuduseks on aga see, et ettevõtjal lasub kohustus vastutada ettevõtte varade eest kogu 

oma varaga, s.t nii ettevõtluses kasutatava kui ka isikliku varaga [EMTA 2015]. 

Täisühing on ettevõtlusvorm, kus kaks või enam osanikku tegutsevad ühise ärinime all ning 

vastutavad ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga [Äriseadustik 2015]. 

Usaldusühing on sarnane täisühinguga, ka selles on vähemalt üks täisosanik, kes vastutab 

kogu enda varaga või on vähemalt üks usaldusosanik, kes vastutab oma sissemakse suuruses 

ühingu kohustuste eest (Väli jt 2006, lk 76). 

Osaühing on kõige levinum ettevõtlusvorm Eestis, mille eelisteks on lihtne ja kiire 
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registreerimine, suhteliselt madal nõutud osakapital (Alates 01.01.2011 saab osaühingut 

asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei 

nõua) [Ettevõtte loomine (2015)]. 

Osaühingu osaniku seisukohalt on osaühingu üks suur eelis ka see, et vastutus piirneb ainult 

osakapitali tehtud sissemakse suurusega (Väli jt 2006, lk 76). 

Samuti on piiratud vastutusega ärivorm ka aktsiaselts, mille aktsiakapita jaguneb aktsiateks. 

Aktsionär (aktsia omanik) ei vastuta ettevõtte kohustuste eest [Äriseadustik 2015]. 

Aktsiaseltsi eristab teistest ettevõtlusvormidest ka see, et tal on kolmetasandiline 

juhtimisstruktuur, mis on kohustuslik. See jaguneb üldkoosolek, nõukogu ja juhatus (Väli jt 

2006, lk 77). 

Aktsiaseltsi eelisteks on: võimalus noteerida ettevõte börsil, võimalus kaasata lai ring 

aktsionäre ning antud ettevõtlusvorm sobib ideaalselt suuremate projektide elluviimiseks 

[Ettevõtte loomine (2015)]. 

Ühistud jagunevad tulundusühistuteks ja mittetulundusühistutest. Tulundusühistud on 

äriühingud nagu näiteks: tarbijate ühistud, tootjate ühistud, laenu-ja hoiuühistud, 

kindlustusühistud jm tulundusühistud. Mittetulundusühistud (mittetulundusühingud) on 

näiteks korteriühistud, aiandusühistud, suvilaühistud jm mittetulundusühingud [Äriseadustik 

2015]. 

 

 

1.4. Ettevõtluspoliitika- ja keskkond 

 

Ettevõtluspoliitika arenes välja kolmest komponendist, need olid: regionaal-ja 

struktuuripoliitika, konkurentsipoliitika ja tööjõupoliitika (Miettinen, Teder 2006, lk 105). 



15 

 

Eesti ettevõtluspoliitika praegused eesmärgid aastaks 2020 on: Eesti elanike heaolu 

parandamine, Eesti lõimumise parandamine rahvusvahelise majandusega ning ettevõtete 

konkurentsivõime parandamine [Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 2013]. 

Ettevõtluskeskkond kujuneb sotsiaalkultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste faktorite 

koosmõjul. Need tegurid mõjutavad seda, kuivõrd on inimesed valmis ettevõtlusega alustama 

ja tegelema; ning kuivõrd on neil olemas toetav tugisüsteem (Gnyawali, Fogel 1994). 

Ettevõtet ei saa kunagi vaadelda eraldi keskkonnast, milles ta tegutseb, sest nende vahel on 

palju seoseid. Eristatakse ökoloogilist, tehnoloogilist, majanduslikku, sotsiaalset ja juriidilist 

keskkonda. Ettevõtte ökoloogilise keskkonna probleemid on näiteks: nappide 

loodusressursside kasutamine ja keskkonna saastamine ettevõtte poolt. (Reiljan, 2004, lk 59). 

Tehnoloogiline keskkond hõlmab tehnikat ja selle arenguga kursis olemist. Selle oluliseks 

osaks on loodus- ja inseneriteaduste arengutase kõrgkoolides, samuti rakendusuuringud, mida 

teevad kõik kasutavad konkurendid (Laidre jt 2004, lk 60). 

Ettevõte seos majandusliku keskkonnaga on see, et sõltuvat oma valdkonnast huvitab ettevõtet 

andmed rahvastiku kohta, sisemajanduse kogutoodangu, eramajapidamiste tarbimiste, 

inflatsiooni jms kohta (Reiljan 2004, lk 61). 

Sotsiaalne keskkond haarab inimest kui indiviidi. See on väga keeruline allüksus, mis jaguneb: 

perekond, kultuur, poliitika, kirik. Juriidilise keskkonna moodustavad õiguslike normide 

kompleksid ning ettevõtlust reguleerivad seadused. Viimase keskkonna jälgimine on 

ettevõttele kohustuslik (Laidre jt 2004, lk 61-62). 

Lisaks eelpoolnimetatule iseloomustab ettevõtte tegutsemiskeskkonda ka see, et ettevõttel 

tuleb oma tegevuses arvestada mitmesuguste huvigruppidega. Neid gruppe nimetatakse 

ettevõtte huvigruppideks (Reiljan 2004, lk 62). 

Ettevõtte sisesed huvigrupid on näiteks omanikud, tegevjuhtkond ja töövõtjad. Välisgrupid on 

võõrkapitaliomanikud, kliendid, konkurendid, hankijad, riik ja ühiskond (Laidre jt 2004, lk 

62-64). 
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Võõrkapitaliomanikke huvitab kindel kapitalipaigutus, kliente huvitab soodne ja kvaliteetne 

toodang, konkurente huvitab teatud kooperatsioon ja konkurentsireeglite järgimine, hankijaid 

huvitab nõudlus nende toodangu järele. Riiki ja ühiskonda huvitavad uued töökohad (Reiljan 

2004, lk 64). 

Ettevõtluskeskkond on sõltuvuses riigi majanduspoliitikast ning seega ka ettevõtete 

käitumisest ning tekkinud võimalustest.  Ettevõtete majanduslik edukus sõltub suuresti sellest, 

milliseid majanduspoliitilisi otsuseid võtab riik vastu. Need otsused võivad ettevõtteid 

mõjutada nii otseselt kui ka kaudselt (Raudjärv, lk 146). 

Alles alustavates ettevõtetes keskenduvad juhid liigagi tihti firma igapäevase töö 

korraldamisele, kus raiskavad aega ja raha sellele, et ettevõtet käivitada, aga unustavad 

põhilise- kuidas hoida ja leida kliente. Kui rahulolevad kliendid ei too firmale aga piisavalt 

kasumit, siis pole äril pikka iga (Karlson 1999 lk 11). 

Hetkel võib Eesti ettevõtluskeskkonda pidada üldjoontes ettevõtjasõbralikuks. On olemas  

hea maksusüsteem, mis sisaldab ettevõtja seisukohalt mitmeid positiivseid omadusi, pakkudes 

neile erinevaid võimalusi edasiseks arenguteks. Samuti on välja arenenud ka tugistruktuur 

ettevõtluse toetamiseks [Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 2013]. 

Samas on Eesti ettevõtjatel ka olulisi strateegilisi nõrku kohti, mis suuresti pärsivad tootlikkust 

ja rahvusliku rikkuse kasvamist. Näiteks paljusid ettevõtjaid iseloomustab vähene 

ambitsioonikus nii uute toodete arendamisel kui ka väliturgudele laienemises. 

Oluline murekoht Eestis on inimressursi puudumine ehk töötajate teadmised ja oskused. 

Võtmeküsimus on siinkohal, kas hariduse sisu vastab tööturul nõutavale [Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2013]. 
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1.5 Ettevõtte sündide seos tööhõivega 

 

Üliliberaalse majandamise tingimustes tegutsedes, on riik jäänud paljudes olulistes 

valdkondades kõrvaltvaataja rolli, selle asemel, et ise aktiivselt erinevatesse protsessidesse 

sekkuda või neid protsesse suunata. Üheks selliseks suureks probleemiks on töötus ning uute 

töökohtade loomise soodustamine, kus riik peaks just sellistes olukordades, kus ettevõtted 

lõpetavad oma töö ja paljud inimesed jäävad töötuks, osalema aktiivselt ümberõppe 

korraldamisel (Raudjärv 2003, lk 151). 

Töökohtade loomine ja samuti ka kaotamine on pidevad protsessid ettevõtetes. Üksiku 

ettevõtte tasandil võivad töökohtade arvu muutumisi väljendada ettevõtete ja nende töötajate 

reaktsioon erinevatele, neid mõjutavatele majandusnähtustele. Siia võib lugeda näiteks uute 

tehnoloogiate kasutuselevõtmist, turgude ümberstruktureerimist, muutuseid seadusandluses ja 

muid selliseid muutusi (Venesaar 2003, lk 236). 

Oluliselt mõjutab ka töökohtade tekkimist ja kadumist ettevõtete suurus. Alustavad ettevõtted 

kipuvad olema suhteliselt väikesed (Fritsch 2006, lk 246). Samas kõrgemad töökohtade 

loomise määrad on just mikroettevõtetes, kus aga töökohtade kaotamise määrad on samuti 

kõrged, mis kinnitab, et vaid vähesed, loodud uutest mikroettevõtetest suudavad turule püsima 

jääda. Töötuse vähendamise seisukohalt on oluline luua ettevõtete loomiseks ja tegutsemiseks 

soodsad tingimused (Venesaar, lk 241). 

Väikeettevõtte edukust ja kestmajäämist mõjutavad kahesugused tegurid. Need on sisetegurid 

ja välistegurid. Sisetegurid (mikrokeskkond) on ettevõtjast sõltuvad, välistegurid ettevõtjast 

sõltumatud (makrokeskkond) (Kuura 2001, lk 92). 

Majanduspoliitika seisukohalt võib ettevõtlussektori jagada kaheks: ühelt suurettevõtted ja 

teisalt väike-ning keskmised ettevõtted (VKE-d) (Kasemets jt 2000, lk 150). 

Uute ettevõtete tekkimine on VKE sektori arengu seisukohalt olulisim kujundaja ning selles on 

kaks erinevat protsessi: uustulnukate lisandumine protsessi ja ,,alaealise’’ suremise protsess. 
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Kuna need protsessid on vastandlikud, siis võib nende tulem (ehk iive uutele töökohtadele) 

olla nii positiivne kui negatiivne. Kuna on üldteada ka kõrge suremus väikefirmades ehk 

30-50 % loodud firmadest sureb esimese 4-5 aasta jooksul (Kuura 2001, lk 45). 

Kui geneetilisest aspektist lähtudes jagatakse ettevõte (ettevõtte tegevus) kolme perioodiga: 

loomise faas (tehakse otsused tegevusala, eesmärkide, juriidilise vormi ja asukoha kohta), 

tegutsemise faas (kogu ettevõtlusega seotud otsused) ja likvideerimise faas (võib toimuda nt. 

kui on pankrot, ettevõtte eesmärgid täidetud või kapitali ebapiisav rentaablus ja kahjumid). 

Tegutsemise faas sisaldab ka elutsükli analoogia kasutamisel: kasvu-, küpsus-, uuestisünni- ja 

langusfaasi. (Reiljan 2004, lk 40-41). 

Organisatsioone käsitletakse muutuvatena ajas, mida mõistetakse organisatsiooni elutsüklina. 

Freisen ja Miller (1984) eristavad viit organisatsiooni elutsüklit: 

 sünd (birth); 

 kasv (growth); 

 küpsus (maturity); 

 uuestisünd ehk taaselavnemine (revival); 

 langus ehk kokkutõmbumine (decline). 

(Kuura 2001, lk 97)  

Kuigi osa ettevõtteid suudab langusfaasist välja tulla ning ,,uuesti sündida’’, siis kõik 

ettevõtted liiguvad oma ,, surma’’ poole. Suurem osa ettevõtteid ei loo uusi töökohti ning ei 

kesta kauem kui paar aastat (Miettinen, Teder 2006, lk 33). 

Empiirilised uuringud on näidanud, et uusi ettevõtteid iseloomustab suhteliselt kõrge risk 

ebaedu suhtes esimese aasta jooksul alates loomisest (Fritsch 2006, lk 246). 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) on esimesi uuringuid maailmas, mis uurib 

ettevõtlusalaseid hoiakuid, hinnanguid ja kavatsusi. Üldine kontseptsioon põhineb inimeste 

(tööealised elanikud vanuses 18–64) käitumise uurimisel ettevõtete asutamisel, mis hõlmab ka 

ettevõtte elutsüklit [Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2015].   
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GEM-uuringutest on selgunud, et vaid väikese osa uusi ettevõtteid omab suuremaid 

laienemisplaane. Suurte kasvuootustega ettevõtlustegevusena (high expectation 

entrepreneurial activity) defineeritakse varajases uuringuetapis loomisjärgus olevad ettevõtted, 

mis plaanivad laieneda oma firmas 5 aasta jooksul kahekümne töötajani (Miettinen, Teder 

2006, lk 49). 

Eestis on GEM uuring tehtud 2012. aastal ning 2013. aastal, mil küsitleti üle 2000 elaniku. 

Uuringus tuleb silmas pidada, et näitajate varieerumine võib olla juhuslik ja kahe aasta 

uuringutulemused ei iseloomusta pikaajalisi trende [Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2015]. 

Tabel 1 näitab, et aastal 2013 on mõnevõrra madalamad ettevõtlusaktiivsust iseloomustavad 

näitajad kui aastal 2012. Kogu ettevõtlusaktiivsus on vähenenud peamiselt tegutsevate 

ettevõtete arvelt [Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2015]. 

 

Tabel 1. Ettevõtlusprotsessi etapid ja neile vastavad osakaalud Eesti tööealisest elanikkonnast 

aastail 2012 ja 2013, võrdlus EL-i riikidega (%). Allikas: Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeerium 2015 

Ettevõtlusprotsessi etapp Eesti 

2012 

Eesti 

2013 

Teiste EL-i 

siirderiikide 

keskmine 2013 

EL-i 

keskmine 

2013 

Potentsiaalsed ettevõtjad (inimesed, kel on 

kavatsus alustada tegevust ettevõtjana 

lähima kolme aasta jooksu) 

20,1 22,9 22,8 15,1 

Tärkavad ettevõtjad (inimesed, kes enda 

hinnangul teevad midagi selleks et ettevõtet 

luua) 

9,5 8,8 6,3 4,7 

Uusettevõtjad (need inimesed, kes on 

tegutsenud ettevõtjana 4–42 kuud ehk kuni 

3,5 aastat.) 

5,1 4,5 5,0 3,2 

Varase faasi ettevõtjad (TEA indeks) 

(inimesed, kes teevad ettevõtlusega 

alustamiseks reaalseid ettevalmistusi või kes 

tegutsevad ettevõtjana esimesi aastaid) 

14,3 13,1 11,2 7,8 

Tegutsevad ettevõtjad 7,2 5,0 7,7 6,5 
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Kõik ettevõtjad 20,7 17,8 18,6 14,0 

Ärist väljunud ettevõtjad, ettevõte jätkas 

tegevust 

1,5 0,8 1,3 0,9 

Ärist väljunud ettevõtjad, ettevõte lõpetas 

tegevuse 

2,5 1,3 2,2 1,8 

 

Uusi ettevõtjaid  on vaja  ettevõtlusaktiivsuse säilitamiseks, mis kujutab endast 

ebaõnnestujate või vanuse tõttu kõrvaletõmbuvate ettevõtjate asendamist. Ettevõtlusaktiivsuse 

säilitamine on raske, kuna eelistatakse kindlat sissetulekut ja väiksemaid riske (Miettinen, 

Teder 2006, lk 57). Ettevõtlusaktiivsuse mõõtmisel on kasutusel erinevaid näidikud, aga 

mitmetel neist on oma eriomased probleemid. Näiteks äriühingute registreerimine kui 

ettevõtlusaktiivsuse näitaja – Kuura (2001, lk 67) toob välja, et selle kasutamisel 

ettevõtluseaktiivsuse otsese näitajana esineb probleem, et tegutsema hakkab neid alla poole. 

Seega suur uute registreeringute arv ei pruugi tähendada ettevõtluse kiiret arengut ja uute 

töökohtade teket.   

Eriliselt tähtsad on siin kasvule orienteeritud ettevõtted ehk nn. gasellettevõtted. Need on 

ettevõtted, kellel on käibe kasv vähemalt 30 % kolmel järjestikusel aastal. Gasellettevõtete 

osakaal on kogu ettevõtetest suhteliselt väike, aga nende sotsiaalne ja majanduslik tähtsus on 

väga suur, kuna on teada, et just gasellettevõtetest sünnib 70-75 % uusi töökohti (Miettinen, 

Teder 2006, lk 33). 

Äri ebaõnnestumiseks on olemas palju erinevaid põhjuseid, mida näitab see, et iga päev 

peavad suur hulk ettevõtteid oma tegevuse lõpetama (Karlson, 1999, lk 12). 

Käesolevas töös on vaatluse all ettevõtete sündide ja töökohtade arvu seos. Teema on ka 

seetõttu aktuaalne, et mitmed varasemad uuringud (Fritsch 2006, 2008) on näidanud, et see 

seos on mitmetes Lääne-Euroopa riikides nõrk. Uskumus, et uute ettevõtete loomine viib 

majanduskasvuni, motiveerib poliitikuid ettevõtlust edendama stimuleerides nende arengut. 

Paraku on aga tähelepanuväärne see, et sellel teoorial puudub tihti empiiriline alus (Fritsch 

2011, lk 59). 

Üle aastakümnete annavad vastloodud ettevõtted olulise panuse töökohtade tekkimisele, kuid 
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mitmed uuringud näitavad, et see mõju muutub olulisemaks peamiselt pikemas perspektiivis 

(Fritsch 2006, lk 257). 

Uued loodud ettevõtted kipuvad alustama kasvava töökohtade arvuga. Aga tavaliselt ühe või 

kahe aasta jooksul alates uue ettevõtte tekkimisest, kipub tööhõive neis vähenema ja on üsna 

tõenäoline, et see jääb oluliselt alla esialgse taseme (Fritsch 2006, lk 256). 

Fritsch kirjeldab konkurentsi protsessi (joonis 1), kus uued sisenejad (uued ettevõtted) 

sisenevad turule. Konkurentsi tõttu on aga ainult murdosa looduid ettevõtteid, kes jäävad 

pikemas perspektiivis ellu, ja kellel õnnestub luua endale koht turul valitsevate ettevõtete seas. 

Turu toimuv konkurents sarnaneb loodusliku valikuga, kus tootlikud ettevõtted jäävad turule ja 

madala tootlikkusega ettevõtted peavad vähendama oma toodangut või lahkuma turult. Selline 

pidev konkurentsi protsess peaks viima tööhõive languseni, mitte uute töökohtadeni, sest on 

vaja vähem ressursse selleks, et toota teatud hulk kaupu ja teenuseid suurema tootlikkusega. 

Seega kuigi uued ettevõtted vajavad personali, siis  uute ettevõtete loomisel mõju 

töökohtadele ei pea ilmtingimata olema positiivne, vaid võib olla ka negatiivne (Fritsch 2008, 

lk 2). 

See, et värsked ettevõtted peavad lahkuma turult võib tuleneda juba turul eksisteerivatest 

ettevõtetest ehk konkurentidest. On olemas kahte tüüpi turult väljumisi. Esiteks, suur osa uusi 

ettevõtteid ebaõnnestuvad, kuna nad pole piisavalt konkurentsivõimelised ja peavad seetõttu 

turult lahkuma. Teiseks turul valitsevad ettevõtted tõrjuvad uued konkurendid (sündinud 

ettevõtted) turult välja, et oma turuosa säilitada (Fritsch 2006, lk 256). 

Üks põhjus suhteliselt kõrgele sulgemisriskile on see, et paljud ettevõtted ei ela üle seda 

perioodi, mil nad veel pole võimelised saavutama oma esimest kasumit (Fritsch 2006, lk 246). 

Samuti kipuvad ettevõtted olema alustades suhteliselt väikesed, mille tihedat põrumist võib 

iseloomustada ka üsna piiratud kapitaliga, mis ei võimalda neil majanduslikes probleemides 

ellu jääda (Fritsch 2006, lk 246). 

Turul toimuv konkurentsi protsess võib viia tööhõive languseni selle asemel, et hoopis uusi 

töökohti luua. On mitu võimalust, milliseks muutub konkurents turul uute ettevõtete tulekuga. 
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See võib stimuleerida konkurentsivõimet turul (pakkumist) ja võib viia tööhõive kasvuni. Uute 

tulijate mõjud konkurentsile on:  

 efektiivsuse kindlustamine (mitte ainult tegelikud sisenejad vaid ka potentsiaalsed 

sisenejad sunnivad turul valitsevaid ettevõtteid suuremale efektiivsusele); 

 struktuurimuutuste kiirendamine (üsna sageli toimuvad struktuurimuutused uute 

ettevõtete turule sisemisel ja valitsevate ettevõtete üheaegsel väljumisel); 

 innovatsiooni võimendamine (toimub eriti uutel turgudel, kus mõjukas roll on uutel 

firmadel, kes kasutavad radikaalseid uuendusi mida hiljem võtavad omaks ka turul 

valitsevad ettevõtted); 

 suurem mitmekesisus (kui uute tootjate tootevalik erineb turul valitsevate ettevõtete 

omast, siis annab see tulemuseks sortimendi suurenemise turul). 

(Fritsch 2011) 

Kõik need protsessid omavad kaudset mõju, mis võib esile kutsuda suurema tööhõive ja 

heaolu kasvu. Samas kui turul toimub tõepoolest aga looduslik valik, siis sündide otsene 

mõju tööhõivele võib olla piiratud ja koos uute ettevõtete ja vähe efektiivsete ettevõtete 

väljasurumisega valitsevate ettevõtete poolt võib tegelikult tulemuseks olla  töökohtade 

arvu langemine (Fritsch 2008, lk 3). 
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Ettevõtete sünnid   Pakkumisepoolsed efektid:  

* Efektiivsuse tagamine                   

* Struktuurimuutuste 

kiirendamine                         

* Innovatsiooni 

võimendamine                  

* Suurem mitmekesisus 

 

 

Paranenud 

konkurentsivõime  

                                    

 Majanduskasv 

    

Turu protsess, konkurentsis ellujäämine  
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Joonis 1. Uute ettevõtete loomine ja turu toimimise protsess Allikas: autori koostatud Fritsch 2008 

alusel 

 

Fritsch ja Noseleit (2009) hindasid Saksamaa erinevates regioonides ettevõtete sündide mõju 

(joonis 2). Nende analüüsi tulemus oli, et otsene mõju tööhõivele on ainult samal aastal ja 

peale ettevõtte sünni esimest aastat puudus otsene mõju. 
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Joonis 2. Ettevõtete sündide mõju regionaalsele tööhõivele Allikas: Fritsch, Noseleit 2009 

 

Fritsch ja Noseleit (2009) leidsid, et ettevõtte sünnid mõjutavad tööhõivet eelkõige kaudselt 

läbi muude protsesside. Samas peale ettevõtte sünni esimest aastat on sündide mõju tööhõivele 

negatiivne- st et suur sündide arv vähendas töökohtade arvu, sest kuigi kuna suur osa 

sündinutest ei jäänud ellu, kadusid koos nendega seal loodud töökohad. Samas ettevõtete 

sündide positiivne mõju tööhõivele hakkas kerkima esile alles 5. aastal peale asutamist, kui 

eelnevate aastate eest sündinud ettevõtetest ellujäänud hakkasid oluliselt suurendama oma 

töökohti.   
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2. ETTEVÕTETE SÜNDIDE JA TÖÖKOHTADE ARVU SEOS 

EESTI MAAKONDADES AASTATEL 2005- 2012 

 

2.1. Metoodika  

 

Käesolevas töös analüüsitakse ettevõtete sündide ja töökohtade arvu muutuste omavahelisi 

seoseid aastate lõikes ning tuuakse välja olulisemad muutused ning seosed. Seda tehakse 

Statistikaameti 2005-2012. aasta ettevõtlusdemograafia andmetele tuginedes .  

Statistikaameti andmetest kasutatakse täpsemalt andmebaasi järgmised tabeleid: 

majanduslikult aktiivsed ettevõtted (ER051), sündinud ettevõtted (ER052), tööga hõivatud 

isikute arv majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes (ER054) ja tööga hõivatud isikute arv 

sündinud ettevõtetes (ER055). Antud andmeid analüüsitakse kogu Eesti ja maakondade lõikes. 

Andmete analüüsiks kasutatakse sagedustabeleid, % jaotusi, keskmiste arvutamist ja 

regressioonanalüüsi. Seda tehakse kasutades programmi Excel ja tarkvara R.   

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv sisaldab ettevõtteid, mis vaadeldaval perioodil 

tegutsesid. Ettevõtet loeti tegutsevaks kui sel oli aruandeperioodil majanduslik tegevus 

(müügitulu, kulud jne) [Statistikaamet 2014].  Majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulka  

kuulusid kõik majanduslikult aktiivsed ärivormid (ka FIE), samuti ka riigiettevõtted. 

Statistikaameti ettevõtlusdemograafia andmeid ei sisalda aga põllumajandusega ja 

finantsvahendusega tegelevaid ettevõtteid.   

Kuna ettevõtte majandusliku aktiivsuse hindamiseks saadakse andmed peale majandusaasta 

aruannete esitamist, siis 2015.a. kevadel oli 2012.a. viimane aasta, mille kohta olid olemas 

andmed majanduslikult aktiivsete ettevõtete kohta.  

Statistikaameti [2014] ettevõtlusandmete kogumisel defineeritakse  ettevõtte sünd kui 
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ettevõtte tegutsemiseks vajalike tootmistegurite (tööjõud, maa, kapital) kombinatsioonide 

loomine, tingimustel, et teised ettevõtted ei osale selles sündmuses. Näiteks sünniks ei loeta 

ettevõtte tekkimist ühinemise või jagunemise tagajärjel. Samuti ei loeta ka ettevõtete sünniks 

seda, kui ajutiselt mittetegutsev ettevõte taasalustab tegevust kahe aasta jooksul peale tegevuse 

peatamist. Ainult need ettevõtted, mis on alustanud majandustegevust vastaval aastal, loetakse 

sündinud ettevõteteks samal aastal [Statistikaamet 2014]. 

Ettevõtte surm on ettevõtte tegutsemiseks vajalike tootmistegurite (tööjõud, maa, kapital) 

kombinatsiooni likvideerimine, sellistel tingimustel, et teised ettevõtted ei osale antud 

sündmuses. Samuti ei loeta surmaks ettevõtte likvideerimist ühinemise, jagamise jms 

tagajärjel [Statistikaamet 2014]. 

Töökohtade arvu hindamiseks kasutatakse käesolevas töös hõivatute arvu. Vastavalt 

Statistikaameti [2014] definitsioonile on tööga hõivatud isikud, kes töötavad ettevõtetes, 

olenemata nende töönädala pikkusest. Tööga hõivatud isikute hulka ei kuulu pikka aega töölt 

puudujad (lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses viibijad jt). 

Sündinud ettevõtted kajastuvad ka juba käesoleva aasta majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

hulgas; samuti ka nendes hõivatud kajastuvad kõikides majanduslikult aktiivsete ettevõtetes 

hõivatute hulgas.  

Käesolevas töö on hüpoteesiks seatud vastavalt M. Fritschi (2006, 2008, 2011) teooriale, et 

uute ettevõtete sündide ja töökohtade arvu vaheline seos on nõrk. Selle all mõeldakse, et 

statistilist oluline seos nende kahe näitaja vahel puudub või on nõrk.  

Töös kasutakse regressioonanalüüsi. Lineaarse regressioonanalüüsi võrrandiks on (Kiviste 

1999):  

(1) 

 

Võrrandis x on argumenttunnus; y- funktsioontunnus; bₒ ja  sirge vabaliige ja tõus, 
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regressioonvõrrandi parameetrid.  

Käesolevas analüüsis on argumenttunnuseks ettevõtete sündide arv; funktsioontunnuseks 

hõivatute arv majanduslikult aktiivsetest ettevõtetes. Analüüsis vaadeldakse kõigepealt, kas 

ettevõtete sündide arv mõjutas hõivatute arvu ettevõtetes kogu Eesti lõikes.  

Maakondade lõikes vaadeldakse seost fikseeritud efektiga paneelandmete regressioonianalüüsi 

mudeli abil.  

Paneelandmed  (samuti longituudandmed, ristandmete aegread) on andmestik, kus objektide 

(inimesed, ettevõtted, riigid, regioonid) käitumist vaadeldakse ajaperioodi jooksul 

[Torres-Reyna 2010].   Paneelandmete puhul on kättesaadav info samade uurimisobjektide 

kohta erinevatel aastatel. Meetod võimaldab arvesse võtta, et uurimisobjektide puhul  on 

mõningaid mõõtmatuid tegureid, mis aja jooksul ei muutu (nt. ettevõtte-, isikuspetsiifilised 

tegurid, mis on jäävad samaks kogu perioodil) või mis muutuvad aga mitte uuritavate üksuste 

lõikes (nt. riigi poliitika, regulatsioonid, mis ei erine riigisiseselt piirkondade lõikes) 

[Ökonomeetriliste mudelite … 2013; Torres-Reyna 2010].  

Fikseeritud efektiga mudelit kasutatakse kui on huvi analüüsida aja jooksul muutuvate 

tunnuste mõju; fikseeritud efekt uurib seost tunnuste vahel uuritava üksuse (ettevõte, riik, 

regioon jms) piires [Torres-Reyna 2010]. 

Fikseeritud efektide mudel on:  

(2) 

 

 

Võrrandis  y on sõltuv tunnus, i on vaadeldav üksus (maakond), t on aeg; x on sõltumatu 

tunnus;  on koefitsient;   vabaliige iga uuritava üksuse jaoks,  vealiikme väärtus 

üksuses perioodil t [Ökonomeetriliste…2013].  
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Andmed on tasakaalustatud kui kõikide objektide kohta on andmed kõigil vaatluse all olevatel 

perioodidel; tasakaalustamata paneelandmete puhul pole kõigi objektide kohta vaadeldaval 

ajaperioodil kõiki andmeid. Käesolevas töös on andmed kõigi maakondade kohta vaadeldaval 

perioodil ehk tegemist on tasakaalustatud paneeliga.  

Käesolevas töös on küll välja toodud Fritsch ja Noseleit (2009) ja Fritschi (2011) analüüsid 

Saksamaa kohta, kus antud autorid kasutasid mitme aastakümne andmeid. Kuna aga Eesti 

kohta on sobivate andmete aegrida väga lühike (varasemad kui 2005.a. andmed pole ühildavad 

hilisematega, sest definitsioonid ja metoodika muutus), siis kahjuks ei ole võimalik teha täiesti 

võrreldavat analüüsi ning vaadeldud on ainult väga lühikest ajaperioodi. Samuti ei vaadelda 

analüüsis ettevõtete sündide kaudseid mõjusid, vaid ainult sündide ja töökohtade arvu otsest 

seost.  

 

 

2.2 Ettevõtete arv, sünnid ja tööhõive maakondades 

 

2.2.1. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted maakondades 2005- 2012 

 

Alljärgnevalt on analüüsitud majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu muutust kogu Eesti 

lõikes ja maakondade lõikes. Statistikaameti tabel, mille alusel on näitajad arvutatud, asub 

lisas 1. 

Aasta aastalt on vaatlusperioodil majanduslikult aktiivsete ettevõtete üldarv kasvanud (joonis 

3). Kui aastal 2005 oli 44840 majanduslikult aktiivset ettevõtet, siis 2012 aastal oli 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvuks 69733, mis tähendab, et see arv on kasvanud 

55,52 %.  
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Joonis 3. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted Eestis, aastatel 2005-2012 (ettevõtet) Allikas: autori 

koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

Kõige arvukam maakond majanduslikult aktiivsete ettevõtete poolt oli Harju maakond, kus 

vaadeldud perioodil asus üle 60% kõikidest ettevõtetest (joonis 4).  

 

Joonis 4. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete jaotumine maakondade alusel 2012 a. (%) Allikas: 

autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 
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Sarnaselt ettevõtete üldarvule vaatlusperioodil kogu Eestis on ka Harjumaal aasta aastalt 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv kasvanud. Näiteks kui 2005. aastal oli majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arv 27918, siis 2012. aastal oli see arv 43380 mis tähendab, et Harjumaal 

oli majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv kasvanud 55,38 % (joonis 5). 
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Joonis 5. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete juurdekasv 2012 a. võrreldes 2005 a. (%) Allikas: 

autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Harjumaa järel on enim majanduslikult aktiivseid ettevõtteid vaatlusperioodidel Tartu 

maakonnas, kus aastal 2012 eksisteeris 7529 ettevõtet. Tartu maakonnas kasvas aastatel 
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2005-2012 majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 2932 ettevõtte võrra ehk 63,78 %. 

Lisaks kasvas majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv perioodil 2005-2012 ka kõigis teistes 

maakondades. 

Maakondade lõikes oli vaadeldud 8 aasta jooksul majanduslikult aktiivsete ettevõtet arvu 

juurdekasv suurim Rapla, Saare, Tartu ja Võru maakondades (joonis 5).  

Kõige vähem majanduslikult aktiivseid ettevõtteid oli vaatlusperioodil Hiiu maakonnas, kus 

võrreldes 2005. aastaga majanduslikelt aktiivsete ettevõtete arv kasvanud küll mõnevõrra 

vähem kui enamuses maakondades. 

 

 

2.2.2 Ettevõtete sünnid maakondades 2005- 2012 

 

Järgnevalt antakse ülevaade ettevõtete sündidest vaadeldaval perioodil maakondade lõikes (vt 

ka tabel lisas 2).  

Aastatel 2005-2012 (k.a) on sündinud 58 712 ettevõtet Eestis (joonis 6). Kui ettevõtete 

sündide koguarv on aastatel 2005-2009 olnud väga kõikuv ning jäänud 6000-8000 loodud 

ettevõtte piirimaile, siis aastatel 2010-2012 on toimunud ettevõtete sündide kasv. Kahe 

viimase vaatlusperioodil edestab uute ettevõtete arv suuresti varasemate aastate ettevõtete 

sündide arvu.  
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Joonis 6. Ettevõtete sündide arv aastatel 2005-2012 (ettevõtet) Allikas: autori koostatud 

Statistikaameti 2015 alusel 

 

Kõige rohkem ettevõtteid loodi aastal 2012, kus loodud ettevõtete koguarv oli 9328 ettevõtet. 

Kõige väiksema uute ettevõtete arvuga oli aasta 2009, mil loodi 6089 uut ettevõtet. 

Võrreldes 2005a.-ga kui loodi 6169 uut ettevõtet, on 2012 aastal ettevõtete loomise arv 

kasvanud 3159 ettevõtte võrra ehk siis aastane sündide arv on kasvanud 51,21%. 

Kõige enam loodud ettevõtted asuvad püsivalt Harjumaal, kus vaatlusperioodi 8 aastaga on 

loodud 37432 Ettevõtet, mis on sama perioodi Eesti kogu ettevõtete arvust 63,76 %, mis 

tähendab, et üle pooltest uutest ettevõtetest asuvad Harjumaal. 

Harjumaal loodi kõige suurem arv uusi ettevõtteid 2012 a. ehk 6062 uut ettevõtet. Samamoodi 

nagu näitas Eesti uute loodud ettevõtete üldarv, loodi Harjumaal vaatlusperioodis kõige vähem 

ettevõtteid 2009 a. (3878 ettevõtet aastas). 

Harjumaa järel loodud ettevõtete arvu suuruselt teine on Tartumaa, kus vaatlusperioodil loodi 
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6301 uut ettevõtet, mis on sama perioodi ettevõtete koguarvust 10,73%, mis tähendab, et 

arvestav hulk uusi ettevõtteid luuakse ka Tartus. 

Samamoodi nagu Harjumaalgi, oli 2012. a. Tartumaal looduid ettevõtteid vaatlusperioodil 

enim ehk 969 uut ettevõtet. Tartumaal oli kõige kehvem aasta 2005, kui loodi vaid 619 uut 

ettevõtet.  

Uute loodud ettevõtete arvust kolmas maakond on Pärnumaa, kus samamoodi nagu eelnevate 

(Tartu, Harju) maakondadelgi oli 2012 aastal looduid ettevõtteid enim ehk 487 uut ettevõtet. 

Pärnumaal loodi vaadeldaval perioodil kokku 3039 uut ettevõtet, mis on uute ettevõtete 

koguarvust 5,18%. 

Loodud ettevõtete arvu järgi järgnevad Pärnu maakonnale: Ida-Virumaa 2524 uut ettevõtet 

(4,30%), Lääne-Virumaa 1612 uut ettevõtet (2,75%), Viljandimaa 1294 uut ettevõtet (2,20%), 

Raplamaa 1116 uut ettevõtet (1,90%), Saaremaa 953 uut ettevõtet(1,62%), Võrumaa 838 uut 

ettevõtet (1,43%), Läänemaa 741 uut ettevõtet (1,26%), Järvamaa 716 uut ettevõtet (1,22%), 

Valgamaa 658 uut ettevõtet (1,12%), Jõgevamaa 632 uut ettevõtet (1,08%) ja Põlvamaa 611 

uut ettevõtet (1,04%). 

Kõige vähem uusi ettevõtteid loodi Hiiu maakonnas ehk 245 uut ettevõtet, mis moodustab 

ettevõtete koguarvust 0,42%. Samas püsib Hiiumaal uute ettevõtete loomise arv suhteliselt 

stabiilne.  

Nii aastal 2005 kui ka aastal 2012 asus  Harjumaal suurem osa sel aastal sündinud 

ettevõtetest (joonis 7). Kui 2005 aastal oli  Harjumaa  osakaal sündinud ettevõtetest  64,7%, 

siis 2012. aastal suurenes osakaal veelgi ehk 65 %-ni. 
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Joonis 7. Ettevõtete sündide jaotus maakonna alusel aastatel 2005 ja 2012 (%) Allikas: autori 

koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

Tartu maakonna osakaal sündinud ettevõtetest on jäänud samaks; kui 2005. aastal oli see 10%, 

siis 2012. aastal oli osakaal juba 10,4 % kogu loodud ettevõtete arvust. 

Mõnevõrra suurenes Ida-Viru ja Rapla maakondades osatähtsus ettevõtete sündides. . 

2012. aastal võrreldes 2005. aastaga on langenud ettevõtete sündide arvu osakaal kogu Eesti 

sündidest Jõgevamaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Põlvamaal, Saaremaal, Valgamaal, 

Viljandimaal ja Võrumaal. 

Osakaalult püsivad, nii 2005 kui ka 2012. aastal, olid Pärnumaa ja Hiiumaa, kus kahel erineval 

aastal oli sündinud ettevõtete osakaal sama.  

Nimetatud viimane maakond oli ka väiksema osakaaluga maakond ehk nii 2005 a kui ka 2012 
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a. oli Hiiu maakonnas osakaaluks 0,4 % kogu Eesti sündinud ettevõtete arvust antud 

perioodidel. 

 

Joonis 8. Keskmine ettevõtete sündide arv aastas 2005-2012 (ettevõtet) Allikas: autori koostatud 

Statistikaameti 2015 alusel 

 

Joonisel 8 on toodud välja ka vaadeldud perioodi aasta keskmine sündide arv. Vaatlusperioodil 

oli kõige suurem keskmine ettevõtete sündide arv Harju maakonnas, kus keskmine ettevõtete 

sündide arv oli 4679 ettevõtet aastas. Võrreldes sündinud ettevõtete keskmise arvu suuruselt 

teise maakonnaga, milleks oli Tartu maakond 788 ettevõttega, on Harju maakonnas keskmine 
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uute ettevõtete arv 83,16 % suurem. 

Kõige vähem uusi ettevõtteid vaatlusperioodil keskmiselt oli Hiiu maakonnas, kus keskmine 

ettevõtete arv oli 31 ettevõtet aastas, mis on võrreldes Harju maakonnaga 0,6 % Harju 

maakonnas keskmisest ettevõtete arvust vaatlusperioodil. 

 

 

2.2.3 Tööga hõivatud isikute arv majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes aastatel 2005- 

2012 

 

Järgnevalt analüüsiti tööga hõivatuid majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes (lisas 3 on toodud 

tabel hõivatute arvust maakondade lõikes).  

Tööga hõivatud isikute üldarv majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes Eestis on 2012. aastal 

võrreldes 2005. aastaga suhteliselt samal tasemel (joonis 9). Kõige enam oli tööga hõivatuid 

aastal 2008 ehk 505 933 tööga hõivatud inimest. Kõige vähem tööga hõivatute arv oli aastal 

2010, kui hõivatute arv majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes oli ainult 411 255 inimest ehk 

siis võrreldes 2008.a .tasemega vähenes hõivatute arv 19% võrra.  
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Joonis 9. Tööga hõivatud majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes, aastatel 2005-2012 (hõivatute 

arv) Allikas: autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

8 vaatlusaastal on igal aastal Harju maakonnas enim tööga hõivatuid inimesi (joonis 10). 

Sarnaselt Eesti üldtendentsile, on ka Harjumaal kõige vähem tööga hõivatuid isikuid 

majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes 2010. aastal ja enim tööga hõivatuid isikuid aastal 2008. 
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Joonis 10. Hõivatute arv maakondade kaupa aastatel 2005 ja 2012 (hõivatut) Allikas: autori 

koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Harjumaale järgneb Tartumaa. Erinevalt Harju maakonnast oli aga Tartumaal hõivatuid isikuid 

majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes kõige vähem 2011. aastal ehk 38 198 isikut. Suurem 

tööga hõivatute isikute arv jäi samuti aastasse 2008, kui Tartu maakonnas oli 45 484 tööga 

hõivatud inimest majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes. 

Kõige väiksema osakaaluga tööga hõivatute isikute arvestuses majanduslikult aktiivsetes 

ettevõtetes oli Hiiu maakond, kus suurim tööga hõivatute arv oli 2007. aastal ja väiksem 

sarnaselt Tartumaale 2011. aastal. 

Võrreldes omavahel (joonis 11) vaatlusperioodi algusaastat (2005) ja lõpuaastat (2012), siis 

näeme, et võrreldes 2005. aastaga on Harjumaal 2012. aastaks kasvanud tööga hõivatute 

isikute arv 15 696 isiku võrra, mis teeb kasvuks 5,91 %. 
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Joonis 11. Tööga hõivatute arvu muutus maakondades perioodil 2005-2012 (%) Allikas: autori 

koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Samuti on kasvanud tööga hõivatud isikute arv; Jõgeva maakonnas 101 isiku võrra (kasv 

2,46 %), Rapla maakonnas 56 isiku võrra (kasv 0,9%), Saare maakonnas 551 isiku võrra (kasv 

7,22%) ja Tartu maakonnas 968 isiku võrra (kasv 2,53%). 

Siiski on võrreldes 2005 ja 2012 aastat enamikes maakondades toimunud tööga hõivatud 

isikute arvu langus majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes. Nii on näiteks Hiiu maakonnas 

langenud tööga hõivatud isikute arv majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes 210 isiku võrra 

(langus 11,04%). 

Langenud on tööga hõivatud isikute arv ka: Järvamaal 994 isiku võrra (langus 13,10%), 

Läänemaal 500 isiku võrra (langus 9,24 %), Lääne-Virumaal 888 isiku võrra (langus 5,65 %), 

Põlvamaal 571 isiku võrra (langus 12,40%), Pärnumaal 2478 isiku võrra (langus 11,55 %), 
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Valgamaal 546 isiku võrra (langus 9,04%), Viljandimaal 1105 isiku võrra (langus 10,40%) ja 

Võrumaal 443 isiku võrra (langus 6,18 %). 

Kõige enam on tööga hõivatud isikute arv langenud Ida-Virumaal, kus langus on 9475 isiku 

võrra, mis teeb languseks võrreldes 2005. aastaga kokku 24,72 %. 

Tööga hõivatuid isikute koguarv on aastal 2005 ja 2012 siiski suhteliselt sarnasel tasemel, aga 

problemaatiline, et enamuses maakondades pole hõive saavutanud sama taset, mis 

majanduskriisi eelsetel aastatel.  

Jooniselt 12 on näha, et keskmine hõivatute arv majanduslikult aktiivse ettevõte kohta on iga 

aastaga vähenenud. 

 

 

Joonis 12. Keskmine hõivatute arv majanduslikult aktiivse ettevõtte kohta 2005-2012 (hõivatut 

majanduslikult aktiivse ettevõtte kohta) Allikas: autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 
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Kõikides maakondades on vaatlusperioodil 2012. aastaks võrreldes 2005. aastaga keskmine 

hõivatute arv majanduskult aktiivse ettevõtte kohta langenud, sest ettevõtete arv suurenes, 

hõivatute üldarv valdavalt vähenes.  

Kõige suurem langus võrreldes 2005. aastaga oli 2012. aastal Ida-Viru maakonnas, kus 

keskmine hõivatute arv majanduslikult aktiivse ettevõtte kohta langes 2012. aastaks võrreldes 

2005 aastaga 92,13 %. Tõenäoliselt on see tingitud suurte tööstusettevõtete  poolt töökohtade 

vähendamisest, ettevõtete sulgemisest kui ka uute ettevõtete arvu juurdekasvust, mistõttu 

keskmine ettevõtte kohta on langenud (joonis 13). 
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Joonis 13. Keskmine hõivatute arv majanduslikult aktiivse ettevõtte kohta 2006 ja 2012 a. 

maakondades (hõivatut ettevõtte kohta) Allikas: autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Nii 2005. kui ka 2012. aastal oli kõige suurem keskmine hõivatute arv majanduslikult aktiivse 

ettevõtte kohta Ida-Viru maakonnas. Seega sellele piirkonnale on eripärane Eesti keskmisest 

oluliselt suuremad ettevõtted. Harjumaa ettevõtete keskmine oli samal tasemel Eesti 

keskmisega. Eesti keskmisest suurema hõivatute arvuga ettevõtte kohta paistsid silma ka veel 

Järva, Lääne-Viru, Valga maakonnad.   
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Kõige väiksema keskmise hõivatute arvuga ettevõtte kohta oli 2005. aastal Hiiu maakond, kus 

oli keskmiselt 7,6 hõivatut majanduslikult aktiivse ettevõtte kohta. 2012. aastaks oli kõige 

väiksem keskmine hõivatute arv ettevõtte kohta hoopis Raplamaal ehk 4,4 hõivatut ettevõtte 

kohta keskmiselt. 

Kogu Eesti kokkuvõttes on võrreldes 2005. aastaga aastaks 2012 langenud keskmine hõivatute 

arv majanduslikult aktiivse ettevõtte kohta 64,29 %. Ettevõtete arv on tõusnud, samas hõive on 

jäänud samaks või langenud.  

 

 

2.2.4 Tööga hõivatud isikute arv sündinud ettevõtetes aastatel 2005-2012 

 

Järgnevalt analüüsitakse tööga hõivatud isikute arvu sündinud ettevõtetes maakondade lõikes 

(lisas 4 on toodud tabel sündinud ettevõtetes hõivatute arvudest maakondade kaupa).  

Kõige enam tööga hõivatuid isikuid sündinud ettevõtetes oli aastal 2006, kus tööga olid 

hõivatud sündinud ettevõtetes 12 817 isikut. Kõige väiksem tööga hõivatud isikute arv oli 

aastal 2009, mil tööga hõivatud isikute arv sündinud ettevõtetes oli 8906 isikut (joonis 14). 

Võrreldes aastaga 2005 on aastal 2012 tööga hõivatud isikute arv sündinud ettevõtetes 1810 

isiku võrra suurem, seega võrreldes 2005.aastaga oli sel aastal hõivatute arv sündinud 

ettevõtete kohta 17,04 % suurem. 
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Joonis 14. Tööga hõivatud sündinud ettevõtetes aastatel 2005-2012 (hõivatute arv) Allikas: 

autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Kõige enam tööga hõivatuid isikuid sündinud ettevõtetes on 8- aastase perioodi vältel igal 

aastal olnud Harjumaal. Sarnaselt Eesti üldisele tendentsile, siis ka Harjumaal oli 2009. aastal 

8-aastase vaatlusperioodi jooksul kõige vähem tööga hõivatuid isikuid sündinud ettevõtetes 

ehk 5651 isikut (joonis 15). 

Samuti on võrreldes 2005. aastaga Harjumaal 2012. aastal tööga hõivatud isikute arv sündinud 

ettevõtetes keskmiselt kasvanud. Näiteks oli 2012.a. Harjumaal hõivatuid 1478 inimese võrra 

rohkem (22,64 % rohkem kui 2005a.). 

Tööga hõivatute isikute arv sündinud ettevõtetes oli 2012.a. suurem kui 2005.a. Hiiu 

maakonnas, Ida-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas, Lääne maakonnas, Lääne-Viru 

maakonnas, Pärnu maakonnas, Rapla maakonnas, Tartu maakonnas, Valga maakonnas, 

Viljandi maakonnas. Hõivatute arv sündinud ettevõtetes oli võrreldes 2005. aastaga 2012. 

aastal väiksem neljas maakonnas: Järva, Põlva, Saare, Võru.  
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Joonis 15. Tööga hõivatute arv sündinud ettevõtetes maakondade kaupa 2005. ja 

2012.a.(hõivatute arv) Allikas: autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Kui 2005. aastal oli keskmiselt 1,7 hõivatut sündinud ettevõtte kohta, siis 2012 aastaks on see 

arv langenud 1,3 hõivatud isikule sündinud ettevõtte kohta (joonis 16). Võrreldes 2005. 

aastaga teeb see languseks 23,53 %. 

See võib tähendada, et aastaks 2012 on suurenenud nö sündinud ühemehefirmade (FIE-de, 

OÜ-de) arv. 
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Joonis 16. Keskmine hõivatute arv sündinud ettevõtte kohta (hõivatut ettevõtte kohta) Allikas: 

autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Kõige suurem keskmine hõivatute arvu langus sündinud ettevõtetes on toimunud võrreldes 

2005. aastaga  2012. aastal Ida-Viru maakonnas, kus keskmine hõivatute arv sündinud 

ettevõtte kohta langes 58,44% (joonis 17). 

Peaaegu kõikides maakondades on 2012. aastaks võrreldes 2005. aastaga toimunud keskmise 

tööga hõivatute arvu langus sündinud ettevõtte kohta. 

Ainus maakond on Hiiumaa, kus keskmine tööga hõivatute arv sündinud ettevõtte kohta on 

2012. aastal suurem kui 2005. aastal ehk tõus on olnud võrreldes 2005. aastaga  20,63 %. 
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Joonis 17. Hõivatute arv sündinud ettevõtte kohta maakondades aastatel 2005 ja 2012 

(hõivatut sündinud ettevõtte kohta) Allikas: autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Sündinud ettevõtete osakaal majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest oli suurim 2006.a. (15,4 

%) (joonis 18). Nende osakaal vähenes kriisis ajal, kuid 2012.a. oli tõusnud uuesti 13,4% 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete koguarvust.  
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Joonis 18. Sündinud ettevõtete tähtsus majanduslikult aktiivsete ettevõtete ja hõivatute hulgas, 

aastatel 2005-2012 (%) Allikas: autori koostatud Statistikaameti 2015 alusel 

 

Sündinud ettevõtete osatähtsus oli väikseim aastal 2009, mil sündinud ettevõtete osakaal  

majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest oli 10,2 %, millest võib järeldada, et majanduse 

languse esimesel aastal oligi uute ettevõtete loomine raskendatud. 

Sündinud ettevõtete hõivatute osakaal kõigist hõivatutest majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes 

oli suurim aastatel 2011 ja 2012, mil sündinud ettevõtetes  hõivatud moodustasid 2,8 % 

kõigist majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes hõivatutest. Nagu näha ka joonisest, siis 

sündinud ettevõtete poolt loodud töökohtade üldine osatähtsus on olnud väike.  
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2.3 Regressioonanalüüsi tulemused ettevõtete sündide ja hõivatute seose kohta 

Alljärgnevalt on toodud regressioonanalüüsi tulemused (joonis 19, tabelid 2 ja 3).  

.  

Joonis 19. Ettevõtete sünnid ja tööga hõivatud Eestis 2005- 2012 Allikas: autori koostatud 

Statistikaameti 2015 alusel 

 

Kõigepealt vaadeldi kogu Eestis perioodil 2005 kuni 2012 toimunud ettevõtete sündide arvu ja 

samadel aastatel majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes registreeritud hõivatute arvu vahelisi 

seoseid.  

Regressioonanalüüsi tulemused näitasid, et ettevõtete sündide arv kirjeldab ainult väikse osa 

hõivatute arvu muutusest. Determinatsioonikordaja R² järgi ettevõtete sünnid kirjeldaks 12,2% 

hõivatute arvu varieeruvusest.  

Tabelis 2 on toodud Excelis tehtud regressioonanalüüsi üksikasjad. Mudeli olulisuse tõenäosus 
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p>0.05, seega aastatel 2005- 2012 kogu Eesti ettevõtete sündide arvu näitaja ei mõjutanud 

oluliselt hõivatute arvu.  

 

Tabel 2.  Regressioonanalüüsi tulemused kogu Eesti lõikes (ettevõtete sündide arvu seos  

hõivatute arvuga aastatel 2005- 2012) 

Regressiooni statistikud 

Korrelatsioonikordaja R 0,350 

Determinatsioonikordaja R² 0,123 

Determinatsioonikordaja R² nihutamata hinnang -0,024 

Jääkstandardhälve 34144 

Vaatluste arv 8 

Regressioonanalüüsi tulemuste dispersioonanalüüs 

 Vabadusastmete 

arv 

Hälvete ruutude 

summa 

Keskruut  F-statistik Mudeli olulisuse 

tõenäosus (p) 

Regressioonisirge 1 978420028,8 978420028,8 0,84 0,39 

Prognoosjäägid 6 6995167173 1165861196   

Kokku 7 7973587202    

Regressioonivõrrandi kordajate analüüs 

 Parameetri  

hinnang 

Hinnangu 

std.viga 

t-statistik Olulisuse 

tõenäosus 

Alumine 

95% 

usalduspiir  

Ülemine 

95% 

usalduspiir 

Vabaliige bₒ 531616,2 83759,8 6,3 0,0 326663,3 736569,1 

Sirge tõus Error! 

Reference source 

not found. 

-10,3 11,3 -0,9 0,4 -38,0 17,3 

 

Tabelis 3 on välja toodud maakondade paneelandmete regressiooni tulemused. Paneelandmete 

analüüsis oli 15 maakonda (n=15), mille puhul vaadeldi, kuidas 8-aastasel perioodil (T=8) olid 

seotud ettevõtete sünnid ja hõivatute arv (tabel 3). Seos oli statistiliselt oluline (p=0,009). 

Ettevõtete sündide mõju oli hõivatute arvule negatiivne – sündide arvu suurenedes töökohtade 
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arv vähenes. Samas seos oli nõrk, sest sündide arv kirjeldas ainult väga väikse osa töökohtade 

arvu varieeruvusest maakondades (R² = 0,062).  

 

Tabel 3. Maakondade paneelandmete regressiooni tulemused   

Tasakaalus paneel: n=15; T=8; N=120 

Jäägid: 

Miinimum. 1.kvart. Mediaan 3. kvart. Maksimum 

-23400 -486 -38.8 516 24300 

Koefitsiendid: 

 Parameetri  

hinnang 

Std.viga t-statistik Olulisuse 

tõenäosus 

Pr(>|t|) 

Ettevõtete sünnid maakonnas -6,3259 2,4026 -2,633 0,00975 

 

Kogu ruutude summa  2824300000 

Jääkide ruutude summa  2647800000 

Determinatsioonikordaja R² 0,062 

Determinatsioonikordaja R² nihutamata hinnang 0,054 

F-statistik (vabadusastmetel 1ja 104) 6,93258 

F-i  olulisuse tõenäosus 0,009 

 

Tabelis 3 esitatud analüüsi tulemused viitavad Fritschi (2008, 2011), Fritsch, Weyh (2006) ja 

Fritsch ja Noseleitiga (2009) Saksamaa andmete alusel tehtud sarnastele järeldustele, et 

ettevõtete sündide otsene mõju töökohtadele on väga väike.   
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2.4 Järeldused 

 

Alljärgnevalt on kokku võetud mõned olulisemad tulemused ja järeldused. Vaatlusperioodil 

2005-2012 suurenes majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv kasvades kogu Eestis 44 840-lt 

69 733-ni. Võrreldes aastaga 2005 oli aastaks 2012 majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

kasvanud 55% võrra. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete juurdekasv toimus seega nii 

majanduskasvu kui ka kriisi tingimustes. Majanduslanguses ettevõtete arvu juurdekasv 

mõnevõrra aeglustus, aga langust arvus ei toimunud. Samas arvestades, et hõive muutus, 

ettevõtete suur arv ise ei taga töökohti.   

Aastatel 2005-2012 sündis Eestis kokku 58 712 ettevõtet. Üle 60% majanduslikult aktiivsetest 

ettevõtetest ja ettevõtete sündidest toimus vaatlusperioodil Harju maakonnas. Nii ettevõtete 

arvu kui sündide poolest on näha jätkuvat koondumist Harjumaale, mida vaatamata 

regionaalpoliitiliselt seatud eesmärkidele pole õnnestunud muuta. Maakondades oli tähtsuselt 

teine Tartumaa, kus asus kümnendik ettevõtetes.  

Kõige suuremad ettevõtted (rohkem tööga hõivatuid inimesi ettevõtte kohta) tegutsevad aga 

hoopis Ida-Virumaal, samas on selle piirkonna jaoks problemaatiline suur langus keskmise 

hõivatute arvus ettevõtte kohta. Samas ka töökohtade kontsentreerumine väikesse arvu 

suurtesse ettevõtetesse on riskantne, sest tähendab väikest majanduslikku mitmekesisust 

piirkonnas ning ühe tegevuseala kriis võib kaasa tuua väga ulatuslikke sotsiaalmajanduslikke 

tagajärgi kogu piirkonnale.  

Kuigi ettevõtete sündide üldarv vähenes majanduslanguse perioodil, tõusis see oluliselt 

viimaste aastatel vaatamata mitte kõige paremale majanduslikult kliimale. Üheks mõjutajaks 

võib olla, et tekkis võimalus alustada ettevõtet (OÜ) ilma sissemaksuta. Ettevõtete sündide arv 

on suurenenud, aga samas selle mõju töökohtadele on väike.  

Antud analüüsist selgus, et sündinud ettevõtetes olevad hõivatud isikud moodustavad ainult 

väikse % kõigist hõivatutest isikutest, mis ka näitab, et sündinud ettevõtetel pole olulist seost 

tööhõive suurendamisel. 
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Kogu Eesti lõikes oli tööga hõivatute arv 2012.a. (440 726) jõudnud tagasi samale tasemele 

kui 2005.a., kuid see on oluliselt madalam 2008.a. tasemest, kus majanduslikult aktiivsetes 

ettevõtetes oli 505 933 hõivatut). Regionaalarengu seisukohast on  aga keeruline probleem, et 

enamuses maakondades pole hõive saavutanud sama taset, mis majanduskriisi eelsetel aastatel.  

Analüüsi tulemused näitasid, et ettevõtete sündide mõju töökohtadele oli maakondades lõikes 

negatiivne, kuid väga nõrk. See viitab Fritsch ja Noseleit (2009) ja Fritschiga (2011) sarnastele 

tulemustele. Mudelis oli sündide mõju töökohtade muutustele väga väike – maakondade 

paneelandmetega mudelites sündide arv kirjeldas ainult 6,2% hõive muutustest. Seega hõive 

muutumisel üldine makromajanduslik keskkond jms muutujad avaldavad ettevõtete sündidest 

oluliselt rohkem mõju. Samas seos sündidega oli regressioonanalüüsis ka negatiivne ehk siis 

perioodil kui sündide arv suurenes  hõive vähenes.  

Antud tööst selgub kokkuvõtteks, et sissejuhatuses püstitatud hüpotees peab paika. See 

tähendab, et sündide mõju majanduslikult aktiivsete ettevõtete hõivatute arvule on väga nõrk. 

Käesolevas töös vaadeldaval perioodil ettevõtete arv suurenes järjekindlalt, samas tööhõive 

langes oluliselt kriisi aastatel ja keskmine hõivatute arv ettevõtete ja sündinud ettevõtete kohta 

langes.  

Seega peab arvestama, et ettevõtluspoliitika eesmärk ei tohiks olla iga hinna eest ettevõtete 

arvu suurendamine, sest uute ettevõtete teke ei tähenda kohe uute töökohtade teket. Uutest 

ettevõtetest suur osa ei jää ellu, mistõttu nendega loodud töökohad kaovad suhteliselt ruttu. 

Samas ka kuna Eestis on ettevõtete loomist lihtsustatud, ettevõtte loomine ei tähenda tihti ka 

tööjõu palkamist. Seega peaks suunama poliitika meetmeid mitte ainult uutele ettevõtjatele, 

vaid ka olemasolevate konkurentsivõime tõstmisele, et säilitada ja suurendada hõivet nendes 

ettevõtetes, mis loovad enamuse töökohtadest.    
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõtlus ja roll töökohtade loomisel on aktuaalne uurimisteema, sest ettevõtlust nähakse 

poliitikas kui peamist viisi majanduskasvu saavutamiseks, uute töökohtade loomiseks ning 

lahendust regionaalselt ebaühtlasele arengule. Ettevõtlus on kesksel kohal riigi poolt välja 

töötatud strateegiates. Palju riiklikke ressursse suunatakse julgustamaks inimesi ettevõtlusega 

alustama. Selle näiteks on kasvõi Töötukassa meetmed, mis on suunatud töötute ettevõtjateks 

koolitamisele.  

Samas mitmed uuringu tulemused  (Fritsch 2008; Fritsch 2011; Fritsch, Weyh 2006) viitavad 

sellele, et seos uute ettevõtete sünni ja uute töökohtade vahel ei ole nii otsene, et ettevõtete 

sündide arvu suurenemine tooks kaasa kohe ka töökohtade arvu suurenemise. Uuringutest on 

esile tulnud näiteid, kus suur ettevõtete sündide arv võib luua hoopis vastupidise efekti.  Seda 

põhjusel, et kuigi uute ettevõtete sünnil luuakse töökohti,  kaasneb ettevõtete arvu 

suurenemisega ka konkurentsi suurenemine, mistõttu vanemad ettevõtted peavad oma 

efektiivsust tõstma ning seetõttu võivad hoopis vähendada enda firma töötajate arvu, et 

konkurentsis püsida. Samas kuna suur osa uusi ettevõtteid ei jää ellu, kaovad ka nende 

surmaga nendes loodud uued töökohad.  

Töö eesmärk oli analüüsida ettevõtete sündide seost töökohtade arvu muutumisega. Eesmärgi 

saavutamiseks käsitleti teoreetiliste kirjandusallikate põhjal ettevõtluse mõistet, arengut, 

ettevõtlusega alustamist mõjutavaid tegureid, ettevõtluse ja töökohtade arvu vahelisi seoseid;  

analüüsiti statistiliste näitajate põhjal ettevõtete loomise arvulisi näitajaid ja töökohtade arvu 

aastatel 2005-2012; viidi läbi regressioonanalüüs selgitamaks ettevõtete sündide arvu ja 

töökohta arvu vahelist seost. 

Töös kasutatud Staatikaameti ettevõtlusdemograafia andmetes loetakse majanduslikult 
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aktiivseks ettevõtteid, kel oli vaadeldud perioodil majanduslik tegevus (müügitulu, kulud jne). 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulka kuuluvad kõik ärivormid (ka FIE), kuid  

ettevõtlusdemograafia andmed ei sisalda aga põllumajandusega ja finantsvahendusega 

tegelevaid ettevõtteid. Ettevõtte sünniks loetakse ettevõtte tegutsemiseks vajalike 

tootmistegurite (tööjõud, maa, kapital) kombinatsioonide loomine, tingimustel, et teised 

ettevõtted ei osale selles sündmuses. Käesolevas töö kasutati töökohtade arvu hindamiseks 

hõivatute arvu majanduslikult aktiivsetes, sh sündinud ettevõtetes.  

Antud töö hüpoteesiks seati vastavalt M. Fritschi (2006, 2008, 2011) teooriale, et uute 

ettevõtete sündide ja töökohtade arvu seos on nõrk. Hüpoteesi kontrolliks kasutati 

regressioonanalüüsi, millega vaadeldi kogu Eesti andmete lõikes ning maakondade 

paneelandmete alusel ettevõtete sündide arvu seost hõivatute arvuga perioodil 2005- 2012 

jooksul. Analüüsil kasutati programmi Excel ja tarkvara R. 

Peamised tulemused olid, et vaadeldud perioodil kasvas majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

arv Eestis 44 840-lt 69 733-ni. Üle 60 % majanduslikult aktiivsetest kui ka sündinud  

ettevõtetest asus Harju maakonnas.  

Kõige rohkem ettevõtteid loodi aastal 2012 (9328), kõige vähem 2009.a. (6086 uut ettevõtet). 

Kuigi majanduskriisi aastatel 2008 ja 2009 ettevõtete sündide arv vähenes, on sellele 

järgnevatel aastatel 2011 ja 2012 sündide arv oluliselt suurem kui enne kriisi. Kogu Eesti 

lõikes oli tööga hõivatute arv 2012.a. (440 726) jõudnud tagasi samale tasemele kui 2005.a., 

samas oli see oluliselt madalam 2008.a. tasemest (505 933 hõivatut). Problemaatiline on, et 

enamuses maakondades pole hõive saavutanud sama taset, mis majanduskriisi eelsetel aastatel. 

Regressioonanalüüsi tulemused näitasid, et maakondades oli ettevõtete sündide mõju 

töökohtade arvu muutustele väga väike. Perioodil, kui ettevõtete sündide arv suurenes, tööga 

hõivatud isikute arv vähenes. Püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Seega peab arvestama, et 

ettevõtluspoliitika eesmärk ei tohiks olla iga hinna eest ettevõtete arvu suurendamine, sest uute 

ettevõtete teke ei tähenda kohe uute töökohtade teket.  

Poliitika meetmeid peaks suunama mitte ainult uutele ettevõtjatele, vaid ka olemasolevate 
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konkurentsivõime tõstmisele, et säilitada ja suurendada hõivet nendes ettevõtetes, mis loovad 

enamuse töökohtadest. 
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SUMMARY 

Enterprises and the role of employment creation are actual research topic, because in the policy 

the entrepreneurship is seen as the main way to achieve economic growth, the creation of new 

jobs and as a solution to uneven regional development. Therefore, a lot of resources are directed 

to encourage people to start a business. An example of this is the measures of the 

Unemployment Insurance Fund that are aimed at the training of unemployed persons into 

entrepreneurs. However, the results of several studies (Fritsch 2008; Fritsch 2011; Fritsch, Weyh 

2006) suggest that the increase in the number of new businesses may not immediately lead to job 

growth in the region. A large proportion of new firms do not survive, and at the same time, older 

companies (incumbent enterprises) improve their efficiency in order to survive in the 

competition; therefore, the number of jobs could actually decline. 

The aim of the thesis was to analyze the relation between the births of the enterprises to changes 

in the number of jobs. For this on the basis of the data of the Statistics Estonia the relations 

between economically active enterprises, enterprise births and the number of employees in 

Estonian counties from 2005 to 2012 was analyzed. The data was analyzed using frequency 

tables, % distributions, calculation of the averages, regression analysis. The hypothesis of the 

thesis was that that the connection between the birth of new enterprises and the number of jobs 

are weak. In order to study the hypothesis, fixed effect regression using panel data of Estonian 

counties was conducted. Program Excel and software R were used for the analysis.  

In the first chapter on the basis of the theoretical literature the concept of business, development, 

start-up factors affecting the business, the relations between the enterprise and the number of 

jobs were discussed. In the second chapter the results of the analysis were pointed out. 

Between 2005- 2012 the number of economically active enterprises in Estonia grew from 44 

840 to 69 733 (by 55.5%). Over 60% of the economically active and as well born enterprises 

were located in Harju County. Within a period of 8 years the largest increase of the economically 

active companies had been observed in Rapla, Saare, Tartu and Võru counties. 
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In the years 2005-2012 a total of 58,712 new companies were born in Estonia. Most companies 

were established in 2012 (9328), the least in 2009 (6086 new companies). Although the number 

of births of the enterprises declined in the years of the economic crisis in 2008 and 2009, the 

subsequent years 2011 and 2012, the number of births is significantly higher than before the 

crisis. 

The total number of employees in Estonia in 2012 (440,726) had been returned to the same level 

as in 2005, whereas it was significantly lower from the level in 2008 (505,933 employees). It is 

problematic that in the majority of counties the employment has not reached the same level as in 

the years before the economic crisis. The average number of employees in the company 

decreased in reviewed years by 9.83 employees of the company in 2005 to 6.32 in 2012. Among 

counties, the average number of employees in the company was the biggest in Ida-Viru county, 

at the same time, this indicator also fell the most during the observed period. 

The average number of people employed in the companies born in Estonia fell from 1.72 to 1.33. 

Employees in the new companies formed a very small % of all the employees. The highest 

proportion of those was in 2011 and 2012, where the employees of the born enterprises formed 

2.8% of all the employees of economically active enterprises. 

Results of the regression analysis showed that the impact of births of the enterprises in counties 

was minor to the change in the number of jobs. The analysis of the panel data of Estonian 

counties showed that enterprise entries described just 6,2% of variance in the number of 

employed persons. The connection was negative as the at the time period when the number of 

enterprise births increased, the number of employed decreased. So the hypothesis was 

confirmed that entries of new enterprises have very weak impact on the employment change. 

Therefore, it is essential that the aim of the business policy should not be increasing the number 

of enterprises at any price, because the formation of new businesses does not mean immediately 

creation of new jobs. Therefore, it is important that the measures of the policy should be targeted 

not only to new entrepreneurs, but also to improving the competitiveness of existing, in order to 

maintain and increase the employment rate in these businesses, which create the majority of 

jobs. 
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Lisa 1. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv maakondads aastatel 2005-2012 

Maakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Harju  27918 31546 34675 36345 36703 38188 40243 43380 

Hiiu  250 275 305 329 321 322 340 361 

Ida-Viru  2240 2445 2743 2959 2970 2968 3041 3257 

Jõgeva  530 580 636 661 667 705 747 791 

Järva  583 665 731 772 777 826 868 931 

Lääne  584 649 700 754 768 805 835 913 

Lääne-Viru  1308 1497 1685 1780 1801 1853 1907 1992 

Põlva  542 609 659 667 672 721 747 789 

Pärnu  2488 2793 3089 3193 3212 3286 3406 3643 

Rapla  773 905 1041 1092 1148 1217 1277 1410 

Saare  813 929 1033 1089 1130 1157 1262 1340 

Tartu  4597 5294 6017 6267 6442 6674 7110 7529 

Valga  558 641 693 724 743 778 772 808 

Viljandi  1014 1140 1290 1374 1408 1417 1486 1559 

Võru  642 737 842 889 915 946 991 1030 

Kogu  Eesti 44840 50705 56139 58895 59677 61863 65032 69733 

Allikas: [Statistikaamet 2015 ] 

Lisa 2. Sündinud ettevõtted maakondades 2005-2012 

Maakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Harju  3989 4832 4488 3982 3878 4638 5463 6062 

Hiiu  26 38 25 35 26 25 35 35 

Ida-Viru  236 320 346 323 246 310 327 416 

Jõgeva  76 80 75 78 52 92 92 87 

Järva  70 98 83 73 64 109 115 104 

Lääne  77 101 81 91 81 98 94 118 

Lääne-Viru  162 222 215 188 168 220 210 227 

Põlva  71 84 70 53 60 94 79 100 

Pärnu  323 408 377 320 318 393 413 487 

Rapla  91 137 139 114 115 159 168 193 

Saare  121 130 115 104 100 94 150 139 

Tartu  619 863 818 678 676 778 900 969 

Valga  76 107 80 87 66 84 62 96 

Viljandi  135 171 160 167 145 163 176 177 

Võru  97 107 116 91 94 108 107 118 

Kogu Eesti 6169 7798 7188 6384 6089 7365 8391 9328 
Allikas: [Statistikaamet 2015 ] 
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Lisa 3. Tööga hõivatud isikute arv majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes 

maakondade lõikes aastatel 2005-2012 

Maakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Harju  265554 285732 307244 312143 285449 260305 269518 281250 

Hiiu  1902 1984 2201 2170 1862 1668 1637 1692 

Ida-Viru  38337 38570 39334 41423 33215 27199 27423 28862 

Jõgeva  4101 4425 4586 4489 4153 4001 4121 4202 

Järva  7588 8003 8186 8412 7225 6464 6261 6594 

Lääne  5411 5565 5747 5819 5192 4776 4892 4911 

Lääne-Viru  15703 16261 17130 17626 15734 13825 14479 14815 

Põlva  4603 4820 5095 4914 4366 3928 3965 4032 

Pärnu  21462 22068 23147 22817 19866 17813 18410 18984 

Rapla  6193 6678 7261 7144 6595 5965 5913 6249 

Saare  7628 8034 8707 8871 8451 7627 7816 8179 

Tartu  38279 41500 44978 45484 40377 36984 38198 39247 

Valga  6040 6395 6447 6395 6180 5543 5678 5494 

Viljandi  10625 11132 11193 10572 9573 8925 9343 9520 

Võru  7174 7229 7704 7654 7121 6232 6566 6731 

Kogu Eesti 440600 468396 498960 505933 455359 411255 424220 440762 
Allikas: [Statistikaamet 2015 ] 

 

Lisa 4. Tööga hõivatud isikute arv sündinud ettevõtetes maakondade lõikes 

aastatel 2005-2012 

Maakond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Harju  6527 7637 6896 5940 5651 6970 7743 8005 

Hiiu  33 64 49 48 48 34 36 56 

Ida-Viru  574 695 810 497 328 446 433 590 

Jõgeva  120 137 110 131 73 169 156 125 

Järva  131 154 141 85 89 142 150 120 

Lääne  132 168 147 128 148 158 151 177 

Lääne-Viru  322 433 370 361 283 395 314 357 

Põlva  136 181 108 81 80 109 103 126 

Pärnu  694 748 655 433 577 634 609 713 

Rapla  153 205 222 172 161 221 188 246 

Saare  204 200 177 156 137 120 199 179 

Tartu  1064 1477 1350 1046 873 1083 1292 1185 

Valga  110 194 159 147 90 127 73 124 

Viljandi  224 312 280 267 237 220 279 249 

Võru  199 212 183 134 131 164 168 181 

Kogu Eesti 10623 12817 11657 9626 8906 10992 11894 12433 
Allikas: [Statistikaamet 2015 ] 
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