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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Ettevõtlus ning ettevõtlusaktiivsus on nähtused, mis on majanduse ja ühiskonna arengu 

seisukohast määrava tähtsusega, johtuvalt ettevõtjate rollist lisandväärtuse tootmises ning 

tööpakkujatena. Tunnustades ettevõtluse olulisust ning selle olemuse ja määratlemise 

keerulisust, on tarvilik selle sisuline uurimine ning hindamine ettevõtlusaktiivsuse abil. 

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ettevõtlusaktiivsust Lõuna-Eesti piirkonna valdades 

aastatel 2005 – 2012. Eesmärgi saavutamiseks defineeritakse töös ettevõtluse mõiste koos 

selle olemusega, uuritakse ettevõtlusaktiivsuse mõõtmiseks kasutatavat metoodikat, 

leitakse seda iseloomustavad näitajad vaadeldavas piirkonnas ning analüüsitakse näitajate 

dünaamikat ja leitakse meetodeid ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks piirkonna valdades. 

Ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse defineerimisel on oluline arvestada nähtuste olemusliku 

keerulisega, andmaks nendest piisavalt holistlikku ülevaadet. Bakalaureusetöö raames on 

tuvastatud riski oluline roll ettevõtluse määratluses, seda lisaks majandustegevusega seotud 

aspektide olulisusele. Valitud ettevõtluse käsitelust on sõltuv ka ettevõtlusaktiivsuse 

analüüsiks sobilik metoodika, mille kontekstis on kaks suuremat nähtuse hindamise viisi: 

ettevõtlusaktiivsuse mõõtmine kasutades lihtsaid arvnäitajaid ning keerulisemate indeksite 

konstrueerimine ja hindamine. Oma komplitseerituma olemuse tõttu võimaldavad indeksid 

ettevõtlust ning ettevõtlusaktiivsust paremini iseloomustada, kuid andmete kättesaadavuse 

ning mahupiirangute tõttu on käesolevas töös kasutatud lihtsamat meetodit, hinnates 

ettevõtlusaktiivsust vaadeldes ettevõtete arvu Lõuna-Eesti valdades. 

Lõuna-Eesti piirkonda iseloomustavad töö tulemustest johtuvalt suhteline mahajäämus 

üleriigilises kontekstis ning märkimisväärsed ettevõtlusaktiivsuse erinevused perifeersete 

haldusüksuste ja tõmbekeskuste lähedaste omavalitsuste vahel. Erinevuste põhjused on 

tingitud eelkõige valdade geograafilisest paiknemisest ning tulenevast elanikkonna koguse 

ja kvalifikatsiooni erinevustest. Mainitud probleemide minimeerimiseks ning arengu 

tagamiseks on tarvilik koostöös riigiga parandada infrastruktuuri kvaliteeti, kuid kohalikel 

omavalitsustel on lisaks mitmesuguseid vahendeid ettevõtlusaktiivsuse edendamiseks, 

eelkõige toetades ettevõtlusalast haridust või edendades koostööd, seda kas kaasates 

piirkonna ettevõtjaid suuremal määral otsustusprotsessi või soosides ühistegevust.  
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ABSTRACT 

 

Entrepreneurship and entrepreneurial activity are phenomena closely related to the 

prospect of economic and societal development, considering the role of entrepreneurs as, 

for an example, employers. Acknowledging the importance of entrepreneurship and its 

inherent elaborate nature, defining and assessing it through the use of entrepreneurial 

activity is a necessity. In this bachelor’s thesis, entrepreneurial activity in Southern 

Estonian parishes during the period of 2005 – 2012 is examined. In order to achieve the 

objective, the nature and concept of entrepreneurship is defined, as well as methodology 

used to evaluate entrepreneurial activity. On the basis of previous analysis, the dynamics of 

entrepreneurial activity in the region are assessed and possible solutions are offered in 

order to increase entrepreneurial activity in Southern Estonian parishes. 

When defining entrepreneurship and entrepreneurial activity, one must take the 

sophisticated nature of the phenomena into account, to provide an adequately holistic 

overview. Considering the role of risk is indispensable, in addition to the importance of 

economical aspects. Depending on the definition chosen, an appropriate approach for 

analysing entrepreneurial activity can be chosen. There are two main approaches, the first 

one utilising simple numerical indicators while the second approach makes use of indexes. 

Due to its more complicated nature, an index offers a more holistic way of assessing 

entrepreneurial activity. In this graduation thesis, however, due to several restrictions, a 

less complex approach has been adapted, in the form of the number of economically active 

ventures per a thousand residents. 

Southern Estonian region has several characteristic features in regards to entrepreneurial 

activity, most prominent of those being relative geographical isolation and low number of 

population, affecting the previously mentioned phenomenon. Compared to the rest of the 

state, the rate of entrepreneurial activity in the region is lower, there are also significant 

differences of the phenomenon within the region. In order to reduce regional differences of 

entrepreneurial activity as well as boost overall levels of it, improving the quality of 

infrastructure, mainly in the form of road network, and promoting co-operation between 

the municipalities and local residents as well as entrepreneurs of the region is vital.  
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäevase majanduse ning sellega paratamatult seoses oleva sotsiaalse keskkonna 

hindamiseks on tarvilik nimetatud kahele, omavahel tugevalt põimunud, valdkonnale 

läheneda holistlikult. Nähtuste seisukorra ja nende dünaamika hindamiseks ei piisa 

makroökonoomiliste näitajate analüüsimisest, need kirjeldavad pigem majanduse 

kvantitatiivset olukorda, selle kasvu, andmata sisulisemat ülevaadet hetkeseisust ja 

trendidest. Ülevaatlikuma hinnangu mõttes on tarvilik analüüsi kaasata ka kvalitatiivseid 

näitajaid, iseloomustamaks nähtuste tihedat seost inimestega. Nimetatud näitajad peavad 

sisaldama nii otseseid majandust iseloomustavaid elemente kui sotsiaalset aspekti 

kirjeldavaid elemente, kajastamaks majanduse ning inimühiskonna mitmekülgset olemust. 

Arvestades mainitud asjaoludega, sobib majanduse seisundi ning selle arengu 

kirjeldamiseks ettevõtlusaktiivsus kui näitaja, mis väljendab seda, kuivõrd hästi on uuritav 

inimgrupp kaasatud majandusse, täpsemalt lisandväärtuse loomise protsessi. Võrdlev 

analüüs võimaldab hinnata erinevate piirkondade majanduslikku arengut, käsitledes nii 

piirkondade hetkeseisundit kui uurides nende pikemaajalisi trende ning koostades 

vastavasisulisi prognoose. Sisuliselt kombineerib ettevõtlusaktiivsus eneses nii 

kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid elemente, kirjeldades nii majanduslikke kui sotsiaalseid 

faktoreid. Seega, nähtus võimaldab lisaks majanduse arengutasemele hinnata veel nii 

majanduse innovaatilisust kui selle kvalitatiivset seisundit. Kuna ettevõtja iseloomulikeks 

isikuomadusteks on teotahe ning ideede rohkus, viitab ettevõtjate rohkus ka 

innovaatilisemale keskkonnale, mis on tööviljakuse tõstmise kõrval üks peamisi 

tänapäevase majanduse arengutegureid. 

Käesolevas uurimistöös vaadeldakse just Lõuna-Eesti piirkonda, kuna demograafiliste 

trendide ning migratsiooni mõjul kannatab piirkond elanikkonna vähenemise all ning see 

mõjutab üha suuremal määral piirkonna majanduse kvantitatiivseid näitajaid. Võib 

eeldada, et elanikkonna koosseisu muutumise tõttu on lisaks majanduse kvantitatiivsetele 

mahulistele näitajatele mõjutatud ka majanduse kvalitatiivsed näitajad, mistõttu pööratakse 

enam tähelepanu valdadele, kuna linnades pole muutused võrreldava raskusastmega, see 

tähendab, rahvastiku vähenemine linnades on aeglasem ning seal on inimeste 
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kontsentratsioon suurem. Eelnevast tulenevalt on käesoleva bakalaureusetöö 

uurimisprobleemiks küsimus, missugune oli ettevõtlusaktiivsuse dünaamika Lõuna-Eesti 

valdades aastatel 2005 – 2012. Uurimisprobleemile tuginedes on töö eesmärgiks leida 

ettevõtlusaktiivsuse erinevused Lõuna-Eesti valdades ning uurida erinevuste põhjuseid ja 

pakkuda välja lahendusi, mille saavutamiseks on püstitatud viis uurimisülesannet. 

Uurimistöö raames püstitatud uurimisülesanneteks on: 

 Ettevõtlusaktiivsuse mõiste defineerimine. Nimetatud mõiste ning ettevõtluse olemuse 

selgitamine üldises ning töös kasutatavas kontekstis ning selle olulisuse ja seoste 

selgitamine erinevate demograafiliste ja majanduslike näitajatega. 

 Ettevõtlusaktiivsuse mõõtmiseks kasutatava metoodika uurimine. Kirjandusele ning 

eelnevalt teostatud uuringutele tuginedes varemkasutatud metoodika analüüsimine 

ning uurimistööks sobiva metoodika valimine. 

 Ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtuste leidmine. Aluseks on statistilised 

andmed Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste kohta aastatel 2005 – 2012. 

 Ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtuste dünaamika analüüs. Uuritakse 

leitud andmetele tuginedes näitaja muutumist valimi sees ning uuritakse seoseid teiste 

arengut iseloomustavate näitajatega, seal hulgas ka kvalitatiivsete näitajatega. 

 Ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks võimalike lahenduste väljapakkumine. Uurimistöö 

tulemustele ning maailmapraktikale tuginedes pakutakse välja võimalusi 

ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks eelnimetatud piirkonnas. 

Uurimistööst on kasu kohalikele omavalitsustele oma ettevõtluse arendamise alase 

tegevuse hindamiseks ning üldisemalt huvilistele, kes tunnevad huvi majanduse arengu 

vastu. Muidugi, ehkki andmete ebatäiuslikkuse tõttu ja sotsiaalsete nähtuste iseärasuste 

ning keerulisuse tõttu pole võimalik pretendeerida täielikule tõsikindlusele, annab töö hea 

ülevaate viimaste aastate inimeste hoiakute ja käitumise muutumisest ettevõtluse 

valdkonnas. Järgnevatel lehekülgedel uuritakse, kuidas on ettevõtlusaktiivsust varasemalt 

käsitletud ning kuidas on muutunud ettevõtlusaktiivsus Lõuna-Eesti valdades valitud 

kaheksa-aastase perioodi jooksul. Bakalaureusetöö esimeses peatükis tutvustatakse töö 

teoreetilist poolt, antakse ülevaade ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse erinevatest 

määratlustest, nähtuste mõõtmisest ja nende mõjuteguritest ning töö teises peatükis 

tutvustatakse empiirilise uurimuse tulemusi ettevõtlusaktiivsuse kohta Lõuna-Eesti 

valdades aastatel 2005 – 2012.  
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1. ETTEVÕTLUSE JA ETTEVÕTLUSAKTIIVSUSE 

DEFINEERIMINE NING MÕÕTMINE 

 

1.1. Ettevõtluse sisuline määratlemine ning ettevõtluse olulisus 

majanduse arengu kontekstis 

 

Ettevõtlusaktiivsuse mõtestamiseks on tarvilik nimetatud liitsõna esimese sõna mõistmine. 

Ülesande raskusele viitab asjaolu, et ettevõtluse määratlemine on andnud majandus- ja 

sotsiaalteadlastele ainest mõtlemiseks aastasadu, ehkki suurema hoo on vastavasisuline 

mõttetegevus saavutanud 20. sajandil, jõudmata tänaseni ühesele seisukohale. Sobiv 

ettevõtluse definitsioon ühendab endas nii nähtuse majandusliku külje kui ettevõtjale 

omased ja edukaks tegevuseks vajalikud isikuomadused. Järgnevalt tõstetakse esile mõned 

ettevõtlust kirjeldavad käsitlused, mis aitavad kujundada lugejal töö mõistmiseks vajalikku 

taustsüsteemi. Lõplikule tõsikindlusele siinkirjutaja ei pretendeeri, samuti ei saa seda teha 

ükski järgnev käsitlus, kuna ettevõtlusel puudub tänapäevani üheselt ning üleüldiselt 

aktsepteeritav definitsioon. 

Enne veel, kui asutakse ettevõtlust bakalaureusetöö taustsüsteemi integreerimiseks 

raamidesse suruma, on paslik analüüsida, miks on ettevõtlus oluline. Laialt on levinud 

arusaam, et ettevõtlus on kui majanduse arengut vedav metafoorne veoloom ning 

ettevõtted ja ettevõtjad on kui selle terviku üksikosad, panustades oma isiklike 

ambitsioonide, ideede ja tegevuste ning protsesside juhtimisega tervikusse. Eelneva 

metafoori kinnituseks on leitud, et ehkki edukate väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 

(VKE) kogum riigis on heal järjel oleva riigi majanduse tunnuseks, ei ole põhja väitel, et 

vaid VKE-de edendamine viib majandusliku eduni (Demirgüç-Kunt et al. 2003: 26). Ehkki 

VKE-de ehk üldistatult ettevõtjate ja ettevõtluse arendamine ei vii ainukese mõjutegurina 

eduni, on ettevõtluse edendamine siiski üheks suuremaks edu saavutamise vahendiks, 

arvestades asjaoluga, et nimetatud ettevõtetes olevate töökohtade osakaal kogutööhõivest, 

nende arv ettevõtete koguarvust ning nende loodav osa riigis toodetud lisandväärtusest on 

väga kõrge. Nende olulisust Eesti jaoks näitab asjaolu, et 74,40% lisandväärtusest 

toodetakse VKE-des ning 78,10% erasektori töötajatest on tegevad nimetatud ettevõtetes, 
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samas kui mainitud ettevõtted ise moodustavad 99,80% kõigist Eesti ettevõtetest (2014 

SBA... 2014: 2). 

Eelneva lõigu järel tuleb välja tuua asjaolu, et majandusarengu edendamise kõrval on 

ettevõtlusel teine oluline roll, mis puudutab kõiki majanduses osalejaid ning ühiskonna 

liikmeid üldisemalt. Mainitud teiseks oluliseks rolliks on töökohtade loomine. Kirjeldatud 

on VKE-de suurt osakaalu kõigist ettevõtetest ning nende olulist rolli tööhõives ja 

lisandväärtuse loomises, mistõttu on valdav enamus erasektori töötajatest tegutsemas just 

nimetatud tüüpi ettevõtetes. Bakalaureusetöös käsitletakse noorte ja väikeste ettevõtete 

olulisust enam sügavuti hiljem, uute töökohtade loomise kontekstis, kuid VKE-de kui 

oluliste töö mahutamise objektide tähtsus elanikkonna jaoks on sobilik tuua välja ka 

käesolevas jaotises. Noorte ja väikeste ettevõtete suurt tähtsust on uuritud USA näitel, 

tuginedes sealsete riigiametite kogutavale statistikale, ning on jõutud järeldusele, et levinud 

idee, et nimetatud ettevõtete osakaal uute töökohtade loomise osas on suur, peab paika 

(Haltiwanger et al. 2010: 31). 

Edasise bakalaureusetöö vajalikkuse mõistmise mõttes ilmneb asjaolu, miks on tarvilik 

ettevõtluse hindamine ettevõtlusaktiivsuse abil. Ehkki tänapäeval nõustuvad nii 

akadeemikud kui praktikud teesiga, et ettevõtluse roll maailmamajanduse arengus on 

määrav, võib ettevõtlus omada nii positiivset kui negatiivset mõju arengule (Toma et al. 

2014: 441). Eelnevatele uurimustele tuginedes on leitud, et ehkki majanduslik areng ning 

ettevõtlus on üha sügavamalt seotud, võib majanduse arenguni viia vaid piisava koguse 

äride tekkimine (Ibid.: 441). Ettevõtlusaktiivsus võimaldab hinnata mainitud tarvilikku 

ettevõtete kriitilist massi ning vastavalt kujundada piirkonna ettevõtluspoliitikat ning 

seonduvat keskkonda. Ettevõtluse negatiivne mõju majandusarengule võib aga avalduda 

juhul, kui olemasolevad ettevõtted paisuvad liiga suureks, mis võib makroökonoomilisel 

tasandil kaasa tuua efektiivsuse languse ning innovatsiooni vähenemise. 

Peatudes veel põgusalt ettevõtlusaktiivsuse ja innovatsiooni teemal, põhjendamaks veel 

ettevõtluse (ja ettevõtlusaktiivsuse mõõtmise) olulisust, on vajalik ettevõtluse sisuline 

eristamine. Üks ettevõtluse liigitamise meetod on selle jagamine vajadusest tingitud ning 

võimalusest tingitud ettevõtluseks. On leitud, et ettevõtlusaktiivsus kui selline võib 

mõjutada innovatsiooni nii positiivselt kui negatiivselt, seda olenevalt ettevõtjate 

äritegevusega alustamise põhjusest (Draghici, Albulescu 2014: 395). Tees põhineb autorite 

uuringul, mille tulemusel järeldati, et ettevõtlusaktiivsus kui selline ei mõjuta kõige 
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üldisemal tasemel innovatsiooni, küll aga mõjutab innovatsiooni positiivselt selle 

võimalusest ehk innovatsiooni või loovuse ajendil ettevõtlusega alustanud isikute 

komponent (Ibid.: 395). Siiski, nagu eelnevalt väidetud, edendab ettevõtlus tervikuna 

majandust tervikuna, selle erinevad vormid mõjutavad aga arengut erinevalt, kasvõi 

edendades innovatsiooni. 

Ettevõtluse teoreetilise määratlemise muudab keeruliseks eelkõige selle 

interdistsiplinaarsus, hõlmates endas näiteks nii psühholoogia, sotsioloogia kui 

antropoloogia elemente (Venesaar et al. 2006: 2). Lisaks eelnevale muudab ettevõtluse 

ühese defineerimise keeruliseks ettevõtjate kogumi eristatus, mis muudab kogumi 

iseloomustamise ning sellest lähtuvalt ettevõtluse määratlemise keeruliseks. Ehkki ei leidu 

samasuguseid ettevõtjaid, nagu ei leidu ka samasuguseid inimesi üldiselt, on vajalik 

ettevõtjate omadustele ning tegevustele tuginedes üldistusi teha. Parimaks ettevõtjate 

iseloomustamise meetodiks on seega nende vahel ühiste joonte leidmine, mida on 

kirjanduses ka varasemalt tehtud, seda alates esimesest Richard Cantilloni vastavasisulisest 

ettevõtja sisulisest määratlemisest. 

Ettevõtluse ja ettevõtluse erinevad määratlused pole vaid hiljutised nähtused. 18. sajandil 

tõi inglasest pankur Richard Cantillon majanduskirjandusse otselaenuna prantsuse keelest 

termini entrepreneur kui hakkaja inimese või tegija (Kõomägi 2003: 92). Filosoofilises 

mõttes kirjeldab hakkaja inimese mõiste ettevõtjat hästi ka tänapäeval, tuues esile 

ettevõtjale omaseid isikuomadusi, eelkõige pealehakkamist ning tahet tegutseda. Siiski, 

eeltoodud definitsioon pole päris sobiv, avaldades ettevõtluse tähendust vaid ettevõtja ning 

temale iseloomulike omaduste näitel, arvestamata paratamatult ettevõtja tegevust 

ärivaldkonnas. Cantilloni lähenemine sobib aga iseloomustama esimesi katseid 

defineerimaks ettevõtlust. Esindatud on ettevõtluse alustamiseks tarvilik initsiatiiv, kuid 

mõjureid on teisigi. 

Tavapärasest juriidilisest kantseliidist täis definitsioonide asemel on Euroopa Komisjon 

oma aastatuhande alguses avaldatud rohelises raamatus ettevõtlust määratlenud ehk 

vabamalt. Nimetatud rohelise raamatu kohaselt on ettevõtlus eelkõige mõtteviis, hõlmates 

üksikisiku motivatsiooni ning võimekust üksi või ettevõtte liikmena leida võimalusi ning 

neid ära kasutada, tootmaks lisandväärtust või saavutamaks majanduslikku edu (Green 

Paper... 2003: 5). Käsitlus määratleb ettevõtlust taaskord lähtuvalt ettevõtjast, tuues välja 

aga enam neile omaseid külgi ning luues seose ettevõtja tegevusega. Lisandub ka loovuse 



10 

või innovatsiooni kombineerimise vajadus pädeva juhtimisega, muutmaks ettevõtja äriidee 

edukaks läbi selle erinevate arengutsüklite, seda mitte igapäevase juhtimise vaid pigem 

äriambitsioonide ning strateegiate mõjul (Ibid.: 5). Ühendatud on nii äri ideeline, 

immateriaalne pool kui selle juhtimise või haldamise vajadus kui materiaalne pool, andes 

ettevõtluse olemusest hea sisulise ülevaate. 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (Organization for Economic Co-

operation and Development, OECD) on samuti süvendanud ettevõtluse määratlemise alast 

segadust, kuna pea iga uuringu puhul on kasutatud erinevat definitsiooni. Näiteks 1997. 

aasta OECD majandusuuringus (Economic Survey) käsitleti ettevõtlust kui dünaamilist 

ärivõimaluste leidmise protsessi ning nende ärakasutamist, tootes kaupu ja teenuseid. 

Väljaandes „Fostering Entrepreneurship“ defineeriti seda kui võimet koondada ressursse 

uute ärivõimaluste ärakasutamiseks. 2001. aastal ilmunud publikatsioonis „Youth 

Entrepreneurship“ võrdsustati ettevõtlus aga füüsilisest isikust ettevõtja tegevusega. 

Lisaks, teises samal aastal ilmunud kasvukäivitajate (Drivers of Growth) väljaandes 

viidatakse sellele kui võimele olla valmis võtma riske uute või innovaatiliste ideedega 

toodete või teenuste loomiseks. (Ahmad, Seymour 2008: 5) 

Sobivaks pidepunktiks ettevõtluse edasisel määratlusel on seadusandlus, hoolimata selle 

paindumatusest ning tulenevast suhtelisest ebatäiuslikkusest. Holistliku arusaama 

kujundamiseks on aga juriidilise käsitluse uurimine vajalik. Äriseaduse mõttes on 

sätestatud ettevõtja kui füüsiline isik, kes pakub püsivalt oma nime all kaupu ja teenuseid, 

saades nimetatud tegevuse eest tasu, või samas seaduses sätestatud äriühing, mis tegeleb 

analoogse tegevusega (Äriseadustik 2015, § 1). Üldistades seaduse mõtet, mõistetakse 

ettevõtluse all lihtsalt kaupade ja teenuste pakkumist ning nimetatu eest tasu saamist. 

Regulatsioonide mõttes on eelmainitud ettevõtluse käsitlus pädev, kuid kvalitatiivse 

uuringu mõttes pole see piisavalt sügav. 

Omapoolse, eelnevatest erineva (või pigem neid ühendava) käsitelu pakub TEA 

entsüklopeedia, mõneti sarnase eelpool kirjeldatud Euroopa Komisjoni määratlusega, olles 

siiski eelnevast avaram. Nimetatud teatmeteos defineerib ettevõtlust kui tegevust, mille 

käigus koondatakse uute majandusliku väärtusega toodete ja teenuste loomiseks vajalikke 

vahendeid ning kasutatakse ära tekkivaid majanduslikke võimalusi ning võetakse 

äritegevusega seotud riske (TEA entsüklopeedia 2011 s.v. ettevõtlus). Seejuures võivad 

ettevõtlusega tegeleda nii üksikisikud kui isikute grupid, seda eelkõige äriühingute, aga ka 
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mittetulundusühingute näol (Ibid. s.v. ettevõtlus). Mainitud määratlus on sobiv, ühendades 

endas nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid elemente, vastavalt majandusliku väärtusega 

toodete ja teenuste mõiste ning võimaluste kasutamise ning riskide võtmise kui ettevõtjale 

omased isikuomadused. Ettevõtluse erinevate definitsioonide hulk ei piirne vaid seni 

käsitletud määratlustega. 

Eelneva mõttekäigu järel tuleb tõdeda, et ettevõtluse ühene määratlemine on tõepoolest 

keerukas, seda enam juhul, kui üritada läheneda küsimusele võimalikult suure täpsusega. 

Vajalik on aga märkimisväärsete üldistuste tegemine. Varemmainitud käsitlused võib 

suuresti jagada kolmeks, pragmaatiline lähenemine seadusandluse näol, rohkem 

filosoofiline ning intuitiivne lähenemine 18. sajandil elanud inglise pankuri poolt ja 

eelnevaid ühendav segalähenemine, mis ühendab nii lihtsalt mõõdetavaid omadusi kui 

raskemini tajutavaid isikuomadusi. Töös vaadeldakse veel erinevaid nimetatud kolme 

eelnevasse kategooriasse liigitatavaid käsitelusid, ehk enam aga erinevaid segalähenemisi. 

Ilmnenud on aga asjaolu, et lisaks jaotise alguses mainitud majanduslike faktorite ning 

ettevõtjale omaste isikuomaduste kõrval lisandub olulise faktorina risk. 

Riski vaatlemine määratluse ühe elemendina on äärmiselt oluline, kuna igasugune 

majandustegevus sisaldab olemuslikult teataval tasemel riski. Seda enam peab riskiga 

arvestama ettevõtja, kelle tegevuse prognoosimine on raskendatud, mistõttu on tema turul 

tegutsemine riskantsem kui mõne teise majandussubjekti puhul. Riskitalumatus on faktor, 

mis välistab nii mõnegi potentsiaalse ettevõtja puhul oma äriidee realiseerimise eos. 

Oluline roll on kultuurilisel tagapõhjal ning rahvuslikul temperamendil. Lisaks eelmainitud 

faktoritele mõjutavad ettevõtlust muidugi ka mitmed majanduslikud ja poliitilised aspektid, 

mille muutumine või selle võimalus on ettevõtja jaoks samuti risk. Näiteks on oluline roll 

suurel maksukoormusel, mida pidas 2012. aastal Eestis teostatud uurimuse kohaselt 

problemaatiliseks 56% valimisse sattunud väikese ja keskmise suurusega ettevõtet (Kaarna 

et al. 2012: 29). 

Suuresti eelnevatega sarnane, kuid siiski senistele käsitlustele lisaväärtust pakkuv on 

ettevõtluse käsitlus ühistegevuse seisukohast. Ühistegevuse vaatepunktist peaksid 

ettevõtjad omama lisaks klassikalise ettevõtja isikuomadustele nagu otsusekindlus, 

riskivalmidus ning hea suhtlemisoskus ühistegevusliku ettevõtluse tarbeks vajalikke 

spetsiifilisemaid isikuomadusi, milleks on võime ja valmidus töötada teiste, mitte vaid 

iseenda hüvanguks, riskide hajutamise ning kasu jagamise valmidus teiste osanikega, 
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ühistegelikest väärtustest ja põhimõtetest arusaamine ning nende järgimine ja viimaks 

ühistegevuse pakutava lisaväärtuse mõistmine (McDonnell et al. 2012: 5). Nimetatud 

lähenemine lisab ettevõtja ja ettevõtluse definitsioonile koostöö elemendi. Üldistusena pole 

koostöö aspekt oluline aga vaid ühistegevuse seisukohast, pigem sobib see iseloomustama 

ka ettevõtlust üldisemalt, kuivõrd koostöö ning enamate inimeste kaasamine suurendab 

märkimisväärselt ettevõtte kasvu- ja arengupotentsiaali. 

Ettevõtluse mõiste määratlemisele on kõige sobivam läheneda mõjutegurite põhiselt. 

Oluline on seega analüüsida, missugused tegurid mõjutavad ettevõtlust üldisemalt ning 

ettevõtjat ennast. Kirjutatud on kaupade ja teenuste pakkumisest, nendest kasu saamisest, 

ärivõimaluste leidmisest, nende ärakasutamisest ning selle tarbeks tootmisvahendite 

koondamisest, innovaatiliste kaupade ja teenuste loomisest ja pakkumisest, aga ka 

pealehakkamisest ja teotahtest kui sellisest. Seejuures võib ettevõtlusega tegeleda nii 

füüsiline isiku kui äriühing. Eelnevast lähtuvalt võib ettevõtlust defineerida kui 

majanduslikku ja psühholoogilist ilmingut, mis ühendab endas mõlema nimetatud 

valdkonna aspekte. Ettevõtlus tähendab seega hüviste pakkumist ning sellest kasu saamist, 

nende loomiseks vajalike tootmisvahendite koondamist ning tekkivate ärivõimaluste 

ärakasutamist ning riskide võtmist oma eesmärkide saavutamiseks. 

Käesoleva jaotise eesmärgiks on bakalaureusetöö lugejale anda ülevaade sellest, kuidas on 

erinevad autorid ning institutsioonid on ettevõtlust defineerinud ning missugustele 

määratlustele tuginetakse vastavasisuliste andmete kogumisel ja nendest lähtuvate otsuste 

tegemisel. Teostatud põgusa kirjandusallikate analüüsi järel on koostatud põgus 

kokkuvõtlik, kuid samas valikuline ülevaade, kuidas on (eelkõige lähemas) minevikus 

teemale lähenetud ning kuidas tehakse seda hetkel. Siiski, ettevõtlus kui inimtegevuse üks 

lahutamatu osa, on eksisteerinud alates sellest hetkest, kui otsustati oma toodetud või 

kogutud kaupu vahetama hakata. Aastatuhandete jooksul pole jõutud ettevõtluse ühesele 

määratlusele, kuid arenenud on selle defineerimise protsess, esimesed määratlused lähtusid 

eelkõige vajalikest isikuomadustest, järgnevad hõlmasid enam otseselt 

majandustegevusega seotud aspekte ning hiljutisemates on definitsiooni kaasatud enam 

otsuste tegemist ning riski olemasolu. Ehkki nagu alguses mainitud, ei sa käesoleva 

bakalaureusetöö raames autor pretendeerida täielikule ülevaatele või tõsikindlusele, on 

järgneva mõistmiseks lugejale vajalik baas loodud. 
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1.2. Ettevõtlusaktiivsuse sisulise olemuse ning ettevõtlusaktiivsuse kui 

näitaja defineerimine 

 

Enne empiiriliste andmete uurimist, töötlemist ning nende põhjal järelduste tegemist tuleb 

eelnevalt analüüsida, missuguseid andmeid on nähtuse mõistmise ning hindamise tarvis 

koguda ning missugustel alustel peab neid käsitlema. Käesoleva bakalaureuseõppe 

uurimistöö raames on seega esimeseks uurimisülesandeks ettevõtlusaktiivsuse kui sellise 

mõiste defineerimine. Jaotises uuritakse, kuidas on ettevõtlusaktiivsust defineeritud 

erinevates kirjandusallikates ning antakse põgus ülevaade erinevatest eelnevalt loodud 

määratlustest. Lisaks mainitust ülevaate andmisele määratletakse uurimistöös kasutatav 

ettevõtlusaktiivsuse definitsioon ning olulised pidepunktid, mis on tarvilikud 

ettevõtlusaktiivsuse hindamisel nii käesolevas töös kui praktilisemat laadi uuringutes. 

Kõige abstraktsemal tasandil võib ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse samastada, seda juhul, 

kui ettevõtlusaktiivsust käsitletakse olemuslikult, mitte piirdudes nähtuse liigitamisega 

kvalitatiivseks või kvantitatiivseks näitajaks. See tähendab, et nii lingvistiliselt kui 

sisuliselt on mõlemal juhul tegemist väga sarnaste näitajatega. Arutluskäik on nimetatud 

juhul järgnev: ettevõtlus kui ettevõtjate või ettevõtete tegevuste kogum avaldub 

põhimõtteliselt tegevus(t)ena, mida eelmainitud institutsioonid teostavad oma igapäevaste 

talituste käigus, võimaldades lahterdada ettevõtluse oma sisuliste tegevuste alusel 

ettevõtlusaktiivsuse termini alla. Nimetatud mõttekäik põhineb siiski suuresti sõnal 

„aktiivsus“, mistõttu on käesolevas lõigus mainitu oluline pigem sobiva mõtlemislaadi 

kujundamiseks. Uurimistöö käigus keskendutakse pigem ettevõtlusaktiivsusele kui 

näitajale, eristades seda teatud määral ettevõtlusest endast kui mõneti abstraktsemast 

nähtusest. 

Ehkki ettevõtlusaktiivsuse defineerimine võib tunduda lihtsa ülesandena, ehk ta mõnel 

juhul seda ongi, tekitab just nimetatud asjaolu, ettevõtlusaktiivsuse olemuse liigne 

lihtsustamine, probleeme mõiste erinevate käsitluste otsimisel, muutes sobivate allikate 

leidmise arvatust raskemaks. Alustuseks tuleb aga täpsemalt mõtelda sellele, missugustele 

organisatsioonidele võib nimetatud näitaja uurimine huvi pakkuda, loomaks edasiseks 

analüüsiks sobivaid pidepunkte. Vastavate institutsioonide seas on mitmed rahvusvahelised 

organisatsioonid, aga ka erinevad riigiasutused ning kohalikud omavalitsused, mille 

huvides on erinevate üksuste võrdlev analüüs, tuginedes ettevõtlusaktiivsuse näitajale, 



14 

pöörates tähelepanu aga ettevõtlusaktiivsuse kui üldisema nähtuse arendamisele. Alustades 

uurimist kõrgeimalt tasemelt, tasub seega uurida, kuidas ja mis alustel hindab 

ettevõtlusaktiivsust OECD. 

OECD on tõepoolest uurinud ettevõtlusaktiivsuse mõõtmist oma ettevõtluse indikaatorite 

programmi raames (Entrepreneurship Indicators Programme, EIP) (Ahmad, Hoffman 

2007: 3). Nimetatud programmi väljundiks on raamistik, mida organisatsioon kasutab 

ettevõtluse, seal hulgas ettevõtlusaktiivsuse, mõõtmiseks. Dokumendis on viidatud 

ettevõtlusaktiivsuse definitsioonile, mis sarnaneb käesoleva bakalaureusetöö autori 

eelnevale mõttekäigule ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse osas, samastades mainitud 

nähtused (sel juhul mõistetakse ingliskeelset terminit entrepreneurial activity kui 

ettevõtjatööd ehk tema ettevõtlusega seotud tegevusi). Mainitud määratluse kohaselt on 

ettevõtlusaktiivsuse puhul tegemist väärtuse tootmisele orienteeritud inimtegevusega, seda 

majandustegevust alustades või seda laiendades, eristades uusi tooteid, meetodeid või turge 

ning neid ära kasutades (Ibid.: 4). Ettevõtlus ning ettevõtja määratletakse seejuures 

vastavalt kui ettevõtjatööga kaasnev nähtus ning ettevõtjatööga tegelev isik (Ibid.: 4). 

Nadim Ahmad on ettevõtlusaktiivsuse defineerimisega tegelenud enam kui vaid 

eelmainitud raamdokumendi puhul. Hilisemas OECD toimetises on ta koos oma 

kaasautoriga ettevõtlusaktiivsust (kui ettevõtjatööd) määratlenud kasutades kolme erinevat 

lähenemist: ettevõtliku inimtegevuse põhist, loovuse ja innovatsiooni ning võimaluste 

leidmise põhist ning viimaks väärtuse loomise põhist lähenemist (Ahmad, Seymour 2008: 

9). Neist esimene lähenemine tähtsustab ettevõtlusaktiivsust kui eelkõige tegevust või tööd, 

suhtumise või kavatsuste asemel, teise lähenemise puhul pannakse eelneva lähenemise 

põhjal teostatud analüüsile tuginedes enam rõhku ressurssidele, võimekustele ning 

turgudele (Ibid.: 9). Viimane, kolmas käsitlus keskendub erinevat tüüpi väärtuste (olgu 

need majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset laadi) loomisele ning on levinud eelkõige 

juhtimisega seotud kirjutistes (Ibid.: 10). 

Ettevõtlusaktiivsuse määratlemise puhul tuleb seega vahet teha, mis alustel selle 

defineerimine toimub. Defineerides seda kui ettevõtjatööd või tegevust on mänguruum lai, 

suures osas võib nimetatud alustel mõistet defineerides tugineda eelnevatele, esimeses 

jaotises käsitletud ettevõtluse määratlustele, kuna sisuliselt tegevusepõhiselt mõisteid 

defineerides kattub ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse sisu märkimisväärsel tasemel. 

Kitsama ja üheselt mõistetavama definitsiooni tuletamine on aga võimalik käsitledes 
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ettevõtlusaktiivsust kui ettevõtlust iseloomustavat kvalitatiivset või kvantitatiivset näitajat 

(tegevuse põhiselt mõistet defineerides on põhjuslik-tagajärgne suhe äraspidine, see 

tähendab, ettevõtlus on ettevõtlusaktiivsust või ettevõtjatööd iseloomustav nähtus). 

Käesolevas jaotises käsitletu aitab ettevõtlusaktiivsust paremini mõista, seda eelkõige 

kvalitatiivses mõttes, käesolevas bakalaureusetöös eristatakse aga ettevõtlus 

ettevõtlusaktiivsusest, seda eelkõige lihtsuse ja ülevaatlikkuse huvides. Edasisega jõutakse 

aga meetoditeni, mille abil muutub võimalikuks ettevõtlusaktiivsuse kvantitatiivne 

hindamine. 

 

 

1.3. Ettevõtlusaktiivsuse hindamise meetodid ning nende sobivus 

analüüsiks 

 

Ettevõtlusaktiivsuse hindamine pole lihtne, kuivõrd on problemaatiline juba ettevõtlusele 

kui nähtusele ühese definitsiooni leidmine, nagu on ilmnenud eelnevates jaotistes antud 

ülevaatest. Peamiselt tulenevad raskused ettevõtlusaktiivsuse hindamisel asjaolust, et 

põhimõtteliselt üritatakse kvalitatiivse näitaja (kui ettevõtlust nähtusema abstraktsel 

tasemel majandusnäitajate hulka integreerida) iseloomustamiseks leida sobivat 

kvantitatiivset näitajat. Siiski, süvenenult eelnevalt ettevõtluse erinevatesse määratlustesse, 

tuleb tõdeda, et ettevõtlusaktiivsuse iseloomustamiseks on välja pakutud mitmeid erinevaid 

indikaatoreid ning konstrueeritud erinevaid näitajaid, andmaks nähtusest võimalikult 

adekvaatset ülevaadet ning loomaks võimalust võrdlevaks analüüsiks. Käesolevas jaotises 

antakse ülevaade indikaatoritest ja arvulistest näitajatest, mis võimaldavad hinnata ning 

võrrelda ettevõtlusaktiivsust. 

Ettevõtlusaktiivsuse hindamine on võimalik nii otsestel kui kaudsetel meetoditel, 

konkreetseteks nähtust iseloomustavateks arvnäitajateks on näiteks ettevõtlusaktiivsuse 

indeks, ettevõtjakarjääri soosimise osakaal, ettevõtete arv 1 000 inimese kohta ning 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete osatähtsus (Siimon, Kaseorg 2008: 224). Eelmainitud 

näitajate puhul on tegemist enamjaolt otseste meetodite alla kuuluvate näitajatega, kuigi on 

kaasatud ka üks kaudne ettevõtlusaktiivsuse hindamise meetod, milleks on ettevõtjakarjääri 

soosimise osakaal. Kaudsete meetodite alla kuuluvad erinevad lähenemised, mis seisnevad 

erinevate kvalitatiivsete nähtuste hindamises. Ettevõtlusaktiivsuse hindamise raames on 
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võimalik käsitleda kvalitatiivsete nähtustena näiteks elanike suhtumist ettevõtlusesse, 

ettevõtlusalase hariduse kvaliteeti ning ühiskonna liikmete riskitaluvust, kõigi muude 

nähtuste seas. Käesoleva uurimistöö kontekstis keskendutakse järgnevalt aga pigem 

konkreetsematele näitajatele, mitte inimeste hoiakute hindamisele, eelkõige andmete 

kättesaadavuse tõttu. 

Enimkasutatavaks ettevõtlusaktiivsuse hindamise viisiks (võimaldades riikide omavahelist 

võrdlemist) on ettevõtlusaktiivsuse indeks, mis hindab ettevõtlusaktiivsust eelkõige 

hinnates uute ettevõtete loomise aktiivsust. Nimetatud indeksit arvutatakse alates 1999. 

aastast korraldatava globaalse ettevõtlusmonitooringu (Global Entrepreneurship Monitor, 

GEM) raames, mille organisaatoriteks on olnud London Business School ja Babson 

College. GEM-i lähenemine ettevõtlusaktiivsuse hindamiseks on seejuures 

mitmetasandiline, hõlmates nelja peamist valdkonda (demograafia, kultuur, haridus ja 

majanduslik infrastruktuur), mis omavad ettevõtlusega seostatavate omaduste 

(tegutsemisvõime ja võimalused) kujunemises ning mõjutamises rolli. Ettevõtlusaktiivsuse 

indeks hindab eelmainitud faktorite koosmõju kaudu ettevõtlusaktiivsust üldisemalt ning 

selle mõju majanduse kasvule. (Ibid.: 224) 

GEM-i ettevõtlusaktiivsuse indeks (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, TEA) 

hõlmab ettevõtlusega alustavaid isikuid ning indiviide, kes tegelevad ettevõtlusega ning 

kelle ettevõte on noorem kui kolm ja pool aastat. Täiskasvanud elanikkonna osakaaluna on 

mainitud määratluse alla liigitatavate inimeste osatähtsus elanikkonnast kõrgem pigem 

tootmisteguritel põhinevate majanduste puhul ning on pöördvõrdelises seoses 

sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuga. Ilmnenud markantne fakt on tingitud 

asjaolust, et kõrgema SKP-ga riikide puhul on tööhõive olukord parem (lähedasem 

täistööhõive tasemele) ning pakutakse enam kõrgepalgalisi ametikohti. Väga kõrgete SKP 

väärtuste puhul kalduvad mõned majandused eelmainitud tendentsist kõrvale, näidates 

oodatus kõrgemaid ettevõtlusaktiivsuse indeksi väärtuseid. (Amorós, Bosma 2014: 12) 

Ehkki GEM-i eelmainitud ettevõtlusaktiivsuse indeks on laialt levinud riikidevahelise 

ettevõtlusaktiivsuse võrdluse alusena, ei ole see indeks täiuslik, hoolimata selle 

evolutsioonilisest arengust. Eelmiste ettevõtlusalaste indikaatorite puudujääkide 

likvideerimiseks ning ettevõtluse rolli täpsemaks määratlemiseks majandusarengus töötati 

välja globaalne ettevõtluse ja arengu indeks (Global Entrepreneurship and Development 

Index, GEDI) (Acs, Autio 2010: 3). Eelneva kirjutise autorite hinnangul on GEDI ainuke 
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indeks, mis täidab kolme peamist nõuet ettevõtlusindeksi konstrueerimisel: piisav 

keerulisus ettevõtluse mitmetasemelise olemuse kirjeldamiseks, kvalitatiivsete erinevuste 

integreeritus lisaks kvantitatiivsetele näitajatele ning viimaks nii institutsiooniliste kui 

üksikisiku taseme muutujate kaasamine (Ibid.: 3). Indeks ise koosneb seejuures kolmest 

alaindeksist, milleks on suhtumise (mõõtmaks ühiskonna suhtumist ettevõtlusesse hariduse 

ja sotsiaalse rahulolu abil), tegevuse (mõõtmaks inimeste reaalseid tegevusi, mida 

teostatakse parandamaks inimkapitali kvaliteeti ja suurendamaks efektiivsust) ning 

püüdluste (mõõtmaks, kuivõrd suur on innovatsioonile, globaliseerumisele ja suure 

tähtsusega ettevõtlusele suunatud tegevuse osakaal) alaindeksid (Ibid.: 5). 

Käesoleva bakalaureusetöö autori hinnangul kirjeldab GEDI indeks ettevõtlust tõepoolest 

hästi, keskendudes enam just raskemini mõõdetavatele kvalitatiivsetele aspektidele, olgu 

selleks suhtumine ettevõtlusesse või inimkapitali kvaliteet. Indeks pakub samuti piisavalt 

infot kõrgematele otsustajatele, seda eelkõige oma alaindeksite abil. Alaindeksite väärtused 

võimaldavad eristada majandusega seotud probleeme, seda vastavalt majanduse 

arengutasemele, mistõttu on oluline alaindeksite järjestuse jälgimine. Ettevõtluse 

edendamiseks peavad erineva arengutasemega majandused tähelepanu pöörama erinevatele 

valdkondadele, tootmisteguripõhistes (agraarsetes) majandustes on olulisem roll 

suhtumisel, tootlikkusepõhistes majandustes on tarvilik tähelepanu pööramine 

üksikettevõtjatele, ajendamaks neid ettevõtteid asutama ning innovatsioonipõhistes 

(teadmistepõhistes) majandustes tasub enam keskenduda suurte ja edukate ettevõtete 

loomisele (Ibid.: 6). 

GEM-i kasutatav TEA-indeks ettevõtlusaktiivsuse mõõtmiseks on aga mõtteainet 

pakkunud veel enamatele akadeemikutele. Ühe alternatiivse lahendusena on välja pakutud 

ettevõtlusaktiivsuse hindamine kasutades selle prognoosimiseks ettevõtlusaktiivsuse või 

ettevõtjatöö tõenäosust, jättes kõrvale inimese ettevõtja staatuse ning hinnates inimeste 

ettevõtlikkust (Justo et al. 2008: 616). Eelmainitud mudeli tuumaks on kaks muutujat: 

üksikisiku äri asutamise tõenäosus (mõõtmaks inimese ettevõtlusalast eelsoodumust) ning 

isikut ümbritsev sotsiaalne ning ettevõtlusalane keskkond (mõõtmaks keskkonna mõju 

inimese ettevõtlusalastele eelsoodumustele) (Ibid.: 606). Eelmainitud lähenemise muudab 

atraktiivseks asjaolu, et see on väga inimesekeskne, võimaldades läheneda loomu poolest 

erinevatele inimestele isikupäraselt, andes hea ülevaate nende sobivusest ettevõtjaks, 

vastavatest väärtushinnangutest ning suhtumisest ettevõtlusesse, aga ka paratamatult 
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inimest mõjutavast (sotsiaalsest) keskkonnast. Küll aga muudab problemaatiliseks meetodi 

rakendamise selle suur töömahukus, mis võib piirata kaasatavate inimeste arvu ning ei 

pruugi seega anda statistiliselt piisavalt usaldusväärset ülevaadet. 

Ameerika Ühendriikide erinevate osariikide ettevõtlusaktiivsuse hindamiseks ja 

võrdlemiseks on omaette meetodi välja töötanud Ewing Marion Kauffmani Sihtasutus 

(Ewing Marion Kauffman Foundation). Kauffmani ettevõtlusaktiivsuse indeks (Kauffman 

Index of Entrepreneurial Activity, KIEA) mõõdab äri alustamise määra nende eraomanike 

tasemel (Fairlie 2014: 4). Indeks mõõdab igakuiselt ettevõtlusega alustavate isikute 

osakaalu ettevõtlusega mittetegelevast täiskasvanute arvust, hoolimata ettevõtlusvormist 

või tööandjaks olemisest (Ibid.: 4). Arvutuse aluseks on Ameerika Ühendriikide 

Rahvaloenduse Büroo (United States Census Bureau) igakuiste hetkerahvastiku uuringute 

(Current Population Survey, CPS) tulemused Tööjõustatistika Büroo (Bureau of Labor 

Statistics) tarbeks, milles seisneb indeksi peamised eelis analoogide ees: vähene viivitus 

andmete kiire kättesaadavuse tõttu, dünaamiline olemus ning kõigi äride kaasamine (Ibid.: 

4). KIEA indeksi rakendamise teiste riikide puhul muudab problemaatiliseks andmete 

kättesaadavus, kuna statistika kogumisega tegelevad asutused ei pruugi vastavasisulisi 

andmeid koguda. Küll aga annab indeks hea ja kohese ülevaate ettevõtlusaktiivsusest. 

KIEA indeksi kajastab lisaks puhtale ettevõtlusaktiivsusele kaudselt ka tööpakkumiste, või 

täpsemalt töökohtade arvu muutumist. Ehkki täieliku tööhõive saavutamine on püüdmatu 

eesmärk, on see siiski stiimul, mis sunnib tegutsema nii riigiametnikest otsustajad kui 

erasektori ettevõtjaid. Ettevõtlusaktiivsuse hindamine on seega oluline lisaks veel tööhõive 

seisukorra hindamiseks, kuna teooria kohaselt loovad noored ning väikese suurusega 

ettevõtted suhteliselt enam tööd kui vanad ja suure(ma)d ettevõtted.  Nimetatud laialt 

levinud seisukohale on USA näitel tõestust otsitud, uuringu järel tõdeti, et hoolimata 

asjaolust, et noored firmad nii loovad kui hävitavad vanematest enam töökohti, kasvavad 

nad ellujäämise korral vanadest kiiremini ning omavad seega suurt mõju töökohtade 

koguarvule (Haltiwanger et al. 2010: 30). Mainitud infokild võib tunduda uurimistöö 

kontekstis tarbetu, kuid on see-eest KIEA indeksi universaalsuse ja headuse tõestuseks 

(kuna indeksi kujunemise puhul on suur roll just alustavatel ettevõtetel). 

Ettevõtjakarjääri eelistamist osakaalu kui inimeste hoiakuid iseloomustavat näitajat võib 

kasutada eraldiseisva näitajana, iseloomustamaks kaudsemalt ettevõtlusaktiivsust ning 

üldisemalt inimeste soovi tegeleda ettevõtluse valdkonnas (Siimon, Kaseorg 2008: 225). 
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Hoolimata nimetatud kvalitatiivse näitaja uurimise suhtelisest raskusest ja kaasneva töö 

mahukusest, peegeldab nimetatud näitaja hästi inimeste suhtumist ettevõtlusesse ning 

ümbritsevasse ettevõtlus- või majanduskeskkonda. Euroopa Liidus tegeleb analoogsete 

uuringute läbiviimisega Eurobaromeeter (Ibid.: 225). Ettevõtjakarjääri eelistamise osakaal 

võimaldab küll hinnata ettevõtlusaktiivsust kaudselt, kuid kajastab seejuures külgi, mida 

lihtne statistika põhjal arvutatud arvnäitaja ei kajasta. 

Üheks enamkasutatavaks ettevõtlusaktiivsust iseloomustavaks arvnäitajaks on ettevõtete 

arv 1 000 elaniku kohta. Nimetatud näitaja eeliseks on tema leidmise suhteline lihtsus ning 

võrreldavus teiste piirkondade või riikide vastava näitajaga (eeldusel, et ettevõtluse ning 

ettevõtete määratlused on analoogsed). Suhteline lihtsus on tingitud asjaolust, et näitaja 

arvutamiseks on tarvis ainult kahte tüüpi statistilisi andmeid, rahvastikuarvu mingi hetke 

seisuga ning ettevõtete arvu sama hetke seisuga. Küll aga on võimalik sellele näiliselt 

lihtsale näitajale anda natuke enam sügavust, valides ettevõtete arvu määratlemise aluseks 

erinevaid kriteeriumeid. Näiteks on võimalik leida 1 000 elaniku kohta majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arvu, füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) arvu või siis äriühingute arvu 

ilma FIE-deta, hindamaks ettevõtlusaktiivsust erinevatel alustel. 

Ettevõtlusaktiivsust on võimalik iseloomustada majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

osakaaluga ettevõtete koguarvust. Majanduslikult mitteaktiivsete ettevõtete alla kuuluvad 

näiteks mitmesugused riiulifirmad ning maksuerisuste ärakasutamiseks asutatud ettevõtted, 

aga ka ettevõtted, mille tegevuse jätkamist pole peetud otstarbekaks ning likvideerimine 

pole vaeva väärt. Analüüsides nimetatud näitajat on võimalik hinnata ettevõtlusaktiivsuse 

reaalselt, majanduslikult kasulikku taset. Ehkki ettevõtluse definitsiooni kohaselt võib 

ettevõtlusega tegeleda iga äriühing, ei kajasta siiski kõigi ühingute arvestusse hõlmamine 

ettevõtluse seisukorda kõige paremini. Ettevõtted, mis ei ole majanduslikult aktiivsed, ei 

vasta aga ka ettevõtja ega ettevõtluse definitsioonile (ei toimu kaupade ega teenuste 

loomist, innovaatilist tegevust, ärivõimaluste ärakasutamist ega riskide võtmist), mistõttu 

võimaldab nimetatud kriteeriumile vastavate ettevõtete analüüsist elimineerimine hinnata 

ettevõtlusaktiivsust adekvaatsemalt. 

Omaette metoodika on välja töötanud Maailmapank. Maailmapanga ettevõtlusuuringu 

(World Bank Group Entrepreneurship Survey, WBGES) üheks eesmärgiks on võrreldavus 

maailma riikide vahel, mõõtes selle tarbeks ametlikku ettevõtlust, arvestades uute 

ametlikult registreeritud piiratud vastutusega ettevõtete arvu (Desai 2009: 5). Nimetatud 
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lähenemise tugevuseks, aga ka nõrkuseks, on asjaolu, et arvestatakse vaid ametlikke 

ettevõtteid. Nimetatud asjaolu tagab maksimaalse võrreldavuse riikide vahel, kuna 

ettevõtted kantakse ametlikesse registritesse ning piiratud vastutuse kriteerium võimaldab 

selekteerida vaid käsitlusse puutuvad ettevõtted (erinevate riikide analoogsele määratlusele 

vastavad ettevõtted). Lähenemise nõrgaks küljeks on aga asjaolu, et majandusüksused ei 

piirdu vaid piiratud vastutusega ühingutega ning teatud riikides võib mitteametliku 

ettevõtluse osakaal olla väga kõrge (mõlemal juhul on meetodi rakendamine kas võimatu 

või annab vigase tulemuse). 

Ettevõtlusaktiivsuse hindamise meetodeid on siiski enamgi veel. Eurostat on samuti 

osaline OECD EIP programmis, millele tuginedes on tegeletud ettevõtlusaktiivsuse 

hindamise meetodite väljatöötamisega. Üheks selliseks näitajaks on tööandjatest ettevõtjate 

arvu muutus, mis hõlmab üksikettevõtjaid, kes ei tööta üksi ega koos oma perekonnaga 

(Entrepreneurship determinants... 2012: 10). Reaalsetest tööandjatest ülevaate saamine on 

eelkõige riigi ning kõrgemate institutsioonide huvides, arvestades asjaolu, et nimetatud 

institutsioonidele on oluline lisaks puhta ettevõtluse hindamisele analüüsida ka tööhõive 

seisukorda. Meetodi eelis seisneb selles, et tööandjatest ettevõtjate arvu muutumise puhul 

pööratakse enam tähelepanu majandusüksustele, millel on enam potentsiaali majanduse 

arendamiseks, kuna ühest ettevõtjast töötajaskonnaga piirduvate ettevõtete kasvu- ja 

arengupotentsiaal on madalam nende ettevõtete omast, mis kaasavad oma töösse ka 

täiendavat inimkapitali. Negatiivne on asjaolu, et nimetatud käsitlus jätab analüüsist välja 

märkimisväärse osa koguettevõtete kogumist ning ei kirjelda kõige paremini 

ettevõtlusaktiivsust. 

Ettevõtlusaktiivsuse hindamise sobiva meetodi valimisel tuleb eelkõige lähtuda valitud 

ettevõtluse definitsioonist ning sobivate algandmete kättesaadavusest. Käesolevast jaotisest 

on ilmnenud mõned aspektid, millega tuleb meetodi valikul arvestada. Vajalik on silmas 

pidada ettevõtluse sisulist tähendust, seega on oluline, et ettevõtlusaktiivsuse otsesel 

hindamisel arvestataks andmete valikul majandustegevuse toimumist, mis arvestab 

ettevõtluseks vajaliku aktiivsuse faktorit ning võimaluste tegemist ja riskide võtmist. 

Erineva ettevõtluse määratluse valimine võimaldab ettevõtlusaktiivsust hinnata erinevatest 

seisukohtadest. Kuna, tulenevalt ettevõtluse olemusest, pole olulised vaid väliselt 

mõõdetavad tahud, vaid ka inimeste hoiakud ettevõtluse suhtes, on tarvilik need analüüsi 

kaasata. 
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1.4. Ettevõtlusaktiivsust mõjutavate tegurite ülevaade ning 

nendevahelised seosed 

 

Uurimistöö mõistmiseks tarviliku taustsüsteemi loomiseks on järgnevalt tarvis analüüsida 

tegureid, mis mõjutavad ettevõtlusaktiivsust. Käesoleva uurimistöö raames aitab 

mõjutegurite uurimine täpsemalt määratleda ettevõtlusaktiivsuse mõistet ja selle 

olemuslikku sisu ning võimaldab samuti adekvaatsemalt ettevõtlusaktiivsust hinnata. 

Uuritakse lähemalt, missugused tegurid võivad ettevõtlusaktiivsust mõjutada, seda nii 

erinevate välisriikide kui Eesti praktikale ja teoreetilistele käsitlustele tuginedes, luues 

täiendavalt seose mõjuteguri ja ettevõtlusaktiivsuse vahel. Järgneb mitteammendav, kuid 

piisavalt lai mõjutegurite uurimine, mis toetab töö eesmärgi saavutamist võimaldades 

lugejal mõista ettevõtlusaktiivsuse varieerumise põhjuseid. 

Aino Siimoni ning Merike Kaseoru hinnangul kujundavad ettevõtlusaktiivsuse suures osas 

kaks tegurite gruppi, milleks on isiku ja keskkonnaga seotud tegurid (Siimon, Kaseorg 

2008: 219). Neist isikuga seotud mõjuriteks on isikuomadused, isiklik sobivus 

ettevõtluseks ning selle tarbeks sobivad teadmised ja kogemused (Ibid.: 219). Teiseks 

ettevõtlusaktiivsuse seisukohast oluliseks faktoriks on keskkond, mida on autorite arvates 

mõistlik analüüsida eristades mikrosotsiaalset, makrosotsiaalset ning makromajanduslikku 

keskkonda (Ibid.: 220). Üldisemal tasemel kaalutlemiseks on eelmainitud üldistused igati 

sobivad, võimaldades kirjeldada ettevõtlusaktiivsuse kujunemist, arvestades nii isiklikke 

mõjutegureid kui üldisemaid ühiskonna ning majanduse aspekte ning leida edasi 

ettevõtlusaktiivsust mõjutavaid tegureid ning meetodeid selle mõõtmiseks. 

Eelpool käsitletud ettevõtlusaktiivsuse indeksit, mida kasutatakse GEM-i uuringutes, 

uurides ilmnes üks intuitiivselt tajutavalt suurima mõjuga asjaolusid. Nimelt, kasutatav 

indeks on pöörvõrdelises seoses tööturul pakutavate töökohtade koguse ning 

palgatasemega (Amorós, Bosma 2014: 12). Esimeseks oluliseks ettevõtlusaktiivsust 

mõjutavaks teguriks on kindlasti tööhõive olukord ning tööturu struktuur (pidades silmas 

eelkõige pakutavate töökohtade ametiülesannete iseloomu ning töökohtade intellektuaalset 

raskusastet). Eelnevale tuginedes võib püstitada hüpoteesi, et tööpuuduse suurenemine (või 

tööpakkumiste arvu vähenemine) toob kaasa ettevõtlusaktiivsuse kasvu, kuna töötud 

üritavad tagada endale piisaval tasemel sissetuleku, asudes eesmärgi saavutamiseks 

tegelema ettevõtlusega.  
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2002. aasta GEM-i tulemustele tuginedes on uuritud seost ettevõtlusaktiivsuse ning töötuse 

vahel. Tuvastati küll pöördvõrdeline seos kahe näitaja vahel, kuid töötuse mõju 

ettevõtlusaktiivsusele osutus varasemast keerulisemaks. Käesoleva perioodi kõrge 

tööpuuduse määr vähendab vajadusest tingitud ettevõtlusaktiivsuse taset, samas kui 

eelneva perioodi kõrge tööpuuduse määr tõstab vajadusest tingitud ettevõtlusaktiivsuse 

määra, võimaldades väita, et kõrge vajadusest tingitud ettevõtlusaktiivsuse võtmeks on 

kõrge, kuid langevat trendi järgiv tööpuuduse määr (Cowling, Bygrave 2003: 551). Ilmnes 

ka huvitav seaduspära ajafaktori rolli näol: kui ettevõtlusega alustamise otsuse tegemise 

hetkel on töötuse määr kõrgem, nähakse ettevõtlusele vähem alternatiive, kui aga 

tööpuuduse määr on jätkuvalt kõrge tegevuse alustamise hetkel, tajutakse  pakutavale 

hüvisele vähest nõudlust, jättes ettevõtte reaalselt asutamata (Ibid.: 551). 

Ettevõtlusaktiivsust mõjutab samuti turule sisenemise lihtsus, hõlbustades ettevõtlusega 

alustamist ning mõjutades seega positiivselt ettevõtlusaktiivsust (Ibid.: 551). Kui inimeste 

hoiakud ettevõtluse suhtes mõjutavad eelkõige initsiatiivi või mõjuvad stiimulina, siis 

reaalse ettevõtlusega alustamise otsuse tegemisel on üheks kõige määravamaks tegevuseks 

majanduskeskkonna tajutav olukord ettevõtja jaoks. Nimetatud tõdemus on intuitiivse 

hinnangu kohaselt samuti olulise tähtsusega, seda lisaks majandusteaduslikust aspektist 

veel üldinimlikust seisukohast lähtuvalt. Siiski, hoolimata sellest, et mitmesugused 

psühholoogilised aspektid on ettevõtlusega alustamise seisukohast olulised, teeb ettevõtja 

määratlusele vastav isik ettevõtlusega alustamise otsuse kaalutlevalt. 

Kaalutlev ettevõtja, nii alustav kui tegutsev, hindab paratamatult jooksvalt ka 

majanduskeskkonna seisukorda. Ettevõtluskeskkonnale on omased mitmesugused erinevad 

osanäitajad, kuid ühe olulisemana võib välja tuua maksukoormuse, mida on põgusalt 

mainitud esimeses töö jaotises. Praxise uuringu kohaselt on üheks suuremaks ettevõtlust 

pärssivaks teguriks maksukoormus, mis on küll autorite hinnangul madalam töötajate või 

tarbijaskonna maksukoormusest, kuid on siiski 56,00% vastanud VKE-de hinnangul 

problemaatiline (Kaarna et al. 2012: 29). Ettevõtlusaktiivsuse seisukohast avaldub tajutava 

suure maksukoormuse mõju kahel viisil: tegutsevate ettevõtete puhul võib see sundida 

äärmisel juhul ettevõtjaid tegevust lõpetama ning alustavate ettevõtjate puhul võib see 

kallutada potentsiaalseid ettevõtjaid tegema otsust ettevõtlusega mittealustamise kasuks. 

Käesoleva uurimistöö kontekstis on oluline asjaolu, et põletavamaks küsimuseks peeti 
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maksukoormuse probleemi suuremal määral just Eesti kirdeosas ja lõunaosas, vastavalt 

73,00% ning 61,00% vastanud VKE-dest (Ibid.: 29). 

Sama uuringu kohaselt oli teiseks enam tegevust mõjutavaks teguriks probleem turgude 

leidmisega, mis valmistas raskusi küll vähem kui pooltele VKE-dele, nõnda vastas 43,00% 

küsitletutest (Ibid.: 29). Uurimus valmis aastal 2012, seega on käesoleval hetkel mainitud 

probleem ilmselt akuutsem, kuigi uuring sobib ajaliselt hästi käesoleva bakalaureusetöö 

taustale. Siiski, ehkki uute turgude leidmine on oluline kõigi ettevõtjate jaoks, võib 

nimetatud tegevuse tajutav raskus osutuda pärssivaks eriti just alustavate ettevõtete seas. 

Eelmainitud asjaolu on seotud just oma hüvisele nõudluse tajumisega, kui ettevõtja ei 

suuda pragmaatilise või intuitiivse  analüüsi järel hinnata piisavaks potentsiaalsete tarbijate 

hulka, ei pruugi isik otsustada ettevõtluse alustamise kasuks. Lõuna-Eestis pole see 

probleem aga eriti valulik, kuna ettevõtted pole seotud vaid ühe suure välismaise turuga 

ning nende tegevus on mitmekesisem. Probleemi peetakse olulisemaks aga Kirde-Eestis 

ning töötleva tööstuse puhul, aga ka väiksemate ettevõtete puhul, keskmistest ettevõtetest 

pidas seda oluliseks probleemiks vaid 26,00% vastanutest (Ibid.: 29). 

Teised uuringus tuvastatud mõjutegurid olid marginaalsemad ning puudutavad enam 

tegutsevaid ettevõtteid, kuid on siiski olulisteks faktoriteks üldise ettevõtlusaktiivsuse 

kujunemisel. VKE-de arengut pidurdavad maksmata või viivitatud arved ning kurnav 

bürokraatia ja seadusandlus, mille olulisus pärssiva tegurina on küll langenud (Ibid.: 29). 

Lisaks mõjutavad juba tegutsevaid ettevõtteid finantsvahendite keerukas kättesaadavus, 

mille olulisus on võrreldes 2008. aastaga kasvanud, oma olulisuse on aga pärssiva tegurina 

kaotanud töötajate ebaadekvaatsed oskused ning üleüldine tööjõupuudus, mis on küll aga 

problemaatilisemad Lõuna-Eestis (Ibid.: 30). Tajutavate probleemide olulisus oleneb 

muidugi ettevõtte tegutsemisvaldkonnast, ehitusettevõtted tajuvad teatud probleeme ilmselt 

teravamalt kui teiste valdkondade ettevõtted, arvestades nende toodangu spetsiifilisuse ja 

kapitalimahukusega. 

Äärmiselt oluliseks mõjuteguriks on aga siiski elanikkonna suhtumine ettevõtlusesse. 

Ettevõtlusesse suhtumise ja ettevõtlusaktiivsuse vahelisi seoseid on uuritud teadustöödes, 

seda Euroopa Liidu tasemel, kaasates valimisse selle liikmesriigid, ning on jõutud 

järeldusele, et nii suhtumine ettevõtlusesse kui ettevõtlustaju omavad positiivset mõju 

ettevõtlusaktiivsusele (Draghici et al. 2014: 209). Uuringu tulemustele toetudes on 

mainitud faktorid olulised ning Euroopa Liidu majanduskasvu tugitaladeks on 
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ettevõtlusalase hariduse ning ettevõtluskultuuri edendamine (Ibid.: 209). Tõepoolest, olles 

käesolevas bakalaureusetöös eelnevalt uurinud ettevõtluse rolli riikide majanduste kasvus 

ning arengus, on ettevõtluse igakülgne edendamine võtmeks majanduse kvantitatiivse ja 

kvalitatiivse arenguni. Riski kõrval on suhtumine ettevõtlusesse ilmselt suurim mõjutegur, 

mis kas ajendab inimest alustama ettevõtlusega või vastupidi, annab otsusele pigem 

negatiivse suuna. 

Nagu on erinevate ettevõtluse definitsioonide osaks risk, nõnda on riski mõju oluline ka 

ettevõtlusaktiivsuse kujunemisel, seejuures pole niivõrd oluline riski suurus, kuivõrd selle 

olemasolu. Eelmainitu puhul on suur roll kultuurilisel tagapõhjal ning rahvuslikul 

identiteedil ja temperamendil, millest tulenevalt avaldub riski vorm. Eestis on GEM-i 

raporti kohaselt oluliseks ettevõtlusega alustamist välistavaks teguriks hirm ebaõnnestuda, 

seda üle Euroopa keskmise taseme (Globaalne ettevõtlusmonitooring... 2014: 7). Hirm on 

suurem pigem naiste kui meeste seas ning väiksem suurema sissetulekuga isikute seas 

(Ibid.: 7). Eesti puhul võib hirm ebaõnnestuda olla komplekstegur, olles ühest küljest 

psühholoogilist laadi faktor, kuid omades teisest küljest siiski majanduslikku tagapõhja, 

kuna Eesti kodanikel ei pruugi olla piisavalt reserve ebaõnnestumise üleelamiseks. Siiski, 

arvestades asjaoluga, et läbikukkumise hirm ehk riski kartus on suur ka teistes Euroopa 

riikides, on siiski alust riski esiletõstmiseks üleüldise olulise mõjutegurina 

ettevõtlusaktiivsuse kujunemisel. 

Käesolevas jaotises on mõjutegurite uurimisel lähtutud nii tegutsevate kui alustavate 

ettevõtjate potentsiaalsetest takistustest tegevuse alustamisel, jätkamisel ja laiendamisel. 

Natuke enam on tähelepanu pööratud aga probleemidele või mõjuteguritele, mis on 

kohasemad eriti alustavate ettevõtjate ning väikeettevõtete puhul. Rõhuasetus on tingitud 

asjaolust, et suurema osa ettevõtete kogumist moodustavad väikese suurusega ettevõtted 

(mis lähevad küll koos keskmise suurusega ettevõtetega VKE-de klassifikatsiooni alla) 

ning tegevust alustavad ettevõtjad asutavad reeglina väiksema suurusega ettevõtted. 

Arvestades nende kvantitatiivselt osakaaluga, on sobiv seega analüüsida mõjutegureid, mis 

mõjutavad enam just neid, kõigist ettevõtetest suurema osa moodustavaid ettevõtteid. 

Samuti toetab selline käsitlus ettevõtlusaktiivsuse kujunemise sügavamat mõistmist, 

rõhutades väiksemate üksuste olulisust. 

Analüüsi käigus tuvastatud mõjutegurid liigituvad kahte suuremasse valdkonda: 

psühholoogilised ning majanduslikud tegurid. Ehk on aga mõjutegurite liigitamine siiski 
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võrdlemisi kohatu ning tarbetu, kuna nii psühholoogilised kui majanduslikud mõjurid on 

tihedalt põimunud ning tihti muutub keeruliseks isegi põhjuslik-tagajärgse seose 

tuvastamine. Siiski, üldistades avalduvad psühholoogilised tegurid peamiselt 

(potentsiaalsete) ettevõtjate tajutava maailmana, raskuste, hinnangute või ootuste näol, 

mõjutades intuitiivselt nende otsustusprotsessi Enamasti on ettevõtjate ootustel ja 

hinnangutel siiski tugevad empiirilised alused, seda majanduslike mõjutegurite näol, mida 

on käesolevas jaotises sügavamalt käsitletud. Tulenevalt ettevõtluse olemusest ning ühese 

defineerimise keerukusest, on analoogselt keeruline luua ammendavat mõjutegurite 

ülevaadet, kuid käesolevas jaotises on koondatud peamised ettevõtlusaktiivsuse kujunemist 

mõjutavad faktorid, võimaldamaks mõista töö järgneva, empiirilise osa aluseid.  
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2. ETTEVÕTLUSAKTIIVSUSE ANALÜÜS LÕUNA-EESTI 

VALDADES AASTATEL 2005 – 2012 

 

2.1. Ettevõtlusaktiivsuse analüüsimiseks kasutatav metoodika ning 

Lõuna-Eesti piirkonna ülevaade 

 

Bakalaureusetöö empiiriline osa teostatakse tuginedes sekundaarsetele andmetele, mis 

pärinevad Statistikaameti andmebaasist. Ameti andmete põhjal koostatakse töö raames 

andmestik, mille põhjal arvutatakse välja ettevõtlusaktiivsust iseloomustavad arvulised 

näitajad Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012. Arvutatud andmetele tuginedes 

teostatakse võrdlev analüüs, mille käigus uuritakse ettevõtlusaktiivsuse varieeruvust 

piirkonna valdades valitud perioodi vältel. Lisaks eelnevale vaadeldakse täiendavalt 

ettevõtlusaktiivsuse näitaja muutumist kogu piirkonna valdade vahel. Nimetatud tegevused 

annavad vastuse küsimusele, kuidas on muutunud ettevõtlusaktiivsus Lõuna-Eesti valdades 

kaheksa-aastase perioodi jooksul ning missugustes valdades on ettevõtlusaktiivsus kõrgem 

ning missugustes madalam. 

Arvutatavaks ettevõtlusaktiivsust kirjeldavaks näitajaks on ettevõtete arv 1 000 elaniku 

kohta. Nagu mainitud, tugineb arvutus Statistikaameti kogutud andmetele, näitaja 

leidmiseks kaasatakse analüüsi kolm statistilist andmekogumit: rahvaarv pindala, pindala 

ja asustustihedus haldusüksuse või asustusüksuse liigi järgi, 1. jaanuari seisuga (RV0291), 

majanduslikult aktiivsed ettevõtted haldusüksuse järgi (ER071) ning statistilisse profiili 

kuuluvad üksused õigusliku vormi ja haldusüksuse järgi (ER07). Nimetatud 

andmetabelitele tuginedes arvutatakse kaks komplekti ettevõtlusaktiivsust iseloomustavaid 

arvnäitajaid, esimene kajastab majanduslikult aktiivseid ettevõtteid 1 000 elaniku kohta 

ning teine kõiki statistilisse profiili kuuluvaid ettevõtteid 1 000 elaniku kohta. Leitavad 

näitajad võimaldavad ettevõtlusaktiivsust analüüsida arvestades mõneti erinevaid 

ettevõtluse määratlusi. 

Võrdlus põhineb pingeridadel, iga aasta kohta koostatakse omaette valdade järjestus, milles 

järjestatakse vallad ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja alusel kõrgeima näitaja 
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väärtusega vallast madalaima ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtusega vallani. 

Kasutatav meetod võimaldab võrrelda erinevate valdade tulemusi perioodide lõikes, 

uurimaks lisaks vallasisesele ettevõtlusaktiivsuse dünaamikale valdadevahelist 

ettevõtlusaktiivsuse dünaamikat. Järjestus koostatakse mõlemal viisil (kirjeldatud eelmises 

lõigus) arvutatud ettevõtlusaktiivsuse näitaja alusel. Nagu mainitud, toimub samuti 

valdadesisene ettevõtlusaktiivsust iseloomustavate näitajate võrdlus, saamaks teada, kuidas 

on aastatel 2005 – 2012 ettevõtlusaktiivsus muutunud erinevates valdades. 

Ettevõtlusaktiivsust valitud piirkonnas uuritakse kaheksa-aastase vahemiku 2005 – 2012 

statistiliste andmete näitel, nimetatud ajaperioodi valimisel on kaks peamist põhjust: 

andmete kättesaadavus ning nende võrreldavus. Andmete kättesaadavuse küsimus oli 

otsustavaks eelkõige majanduslikult aktiivsete ettevõtete statistika puhul, arvestades 

asjaoluga, et bakalaureusetöö koostamise ajal polnud 2013. aasta andmeid saadaval, 

statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete statistika puhul polnud nimetatud faktor määrav. 

Teise mõjurina tuleb arvestada asjaoluga, et aastatel 2005 – 2012 toimus võrdlemisi vähe 

valdade ühinemisi, suurem ühinemiste laine oli enne seda ning peale perioodi lõppu. 

Näiteks on alates 2005. aasta oktoobrist Suure-Jaani valla koosseisus endised Vastsemõisa 

ja Olustvere vallad, ühinemine ei mõjuta seega statistiliste andmete väärtuseid 

bakalaureusetöö valimis (vähemalt majanduslikult aktiivsete ettevõtete puhul, statistilisse 

profiili kuuluvate ettevõtete puhul oli lisaks eelnevale veel problemaatilisi ühinemisi) 

(Olustvere valla... 2005, § 1). 2013. aastal aga moodustati näiteks Viljandi vald, kui 

ühinesid senised Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi vallad, mistõttu raskendanuks 2013. 

aasta kaasamine andmete võrreldavust (Paistu valla... 2013, § 1 lg 1). 

Ehkki arvutatud on kaks komplekti ettevõtlusaktiivsust iseloomustavaid näitajaid, 

kasutatakse analüüsis enam vaid ühte neist, teise roll on väiksem ning seda kasutatakse 

peamiste erinevuste iseloomustamiseks. Eelneva väite põhjuseks on asjaolu, et 

olemuslikult peegeldab majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv ettevõtluse olukorda 

paremini kui teeb seda statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete (üksuste) arv. Lisaks 

olemuslikule küljele mõjutab teise näitaja puhul arvandmete iseloom enam statistilise 

analüüsi tulemusi, see tähendab, väga väikeste haldusüksuste puhul kujunevad nimetatud 

lähenemist kasutades ettevõtlusaktiivsust iseloomustavad arvnäitajad anomaalselt kõrgeks. 

Näiteks sobib Piirissaare vald, mis on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu poolest 

tuhande inimese kohta madalamate sooritajate seas, samas kui arvestada statistilisse profiili 
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kuuluvaid ettevõtteid, kerkis vald näiteks 2005. aastal konkurentsitult esimeseks, 

ettevõtlusaktiivsuse näitajaga 171,43 ettevõtet tuhande inimese kohta (Lisa 2). 

Järgneb ülevaade ettevõtlusaktiivsusest Lõuna-Eesti piirkonnas regiooni kuuluvate 

maakondade valdade ja linnade näitel. Vaadeldava piirkonna omavalitsuste valimi 

suuruseks on 90 haldusüksust, mis asuvad Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru 

maakondades. Piirkonnas elas 2012. aasta esimese jaanuari seisuga 327 322 inimest 

(võrrelduna 2005. aasta seisuga 348 410 elanikku), moodustades 24,70% kogu Eesti 

rahvastikust (aastal 2005 oli vastav näitaja 25,64%) (RV0291). Aastal 2012. oli piirkonnas 

12 506 majanduslikult aktiivset ettevõtet, 17,93% kogu Eesti majanduslikult aktiivsetest 

ettevõtetest, mõlemad näitajad on võrreldes 2005. aastaga paranenud (ER071). Statistilisse 

profiili kuuluvaid ettevõtteid oli Lõuna-Eestis 2012. aastal enam, seda nii absoluutarvuna 

kui osakaaluna kõigist ettevõtetest, vastavalt oli piirkonnas 31 536 statistilisse profiili 

kuuluvat ettevõtet, osatähtsusega 22,42% kõigist Eesti statistilisse profiili kuuluvatest 

ettevõtetest. Teadmisega, et piirkonna elanike osakaal Eesti rahvaarvust on suhteliselt 

suurem kui Lõuna-Eestis asuvate majanduslikult aktiivsete või statistilisse profiili 

kuuluvate ettevõtete arv, sobib asuda olukorda lähemalt vaatlema. 

 

 

2.2. Ülevaade ettevõtlusaktiivsuse olukorrast Lõuna-Eesti piirkonna 

valdades aastatel 2005 – 2012 

 

Järgnevatel lehekülgedel tutvustatakse bakalaureusetöö statistilist tagapõhja, esitades 

ettevõtlusaktiivsust iseloomustavad näitajad Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012. 

Vaadeldakse eelkõige ettevõtluse olukorda üldistades, arvestades bakalaureusetöö 

iseloomust tulenevat mahupiirangut, tuginedes autori arvutustele Statistikaameti andmete 

põhjal. Käesolevas jaotises identifitseeritakse Lõuna-Eesti valdadest omavalitsused, mis on 

ettevõtlusaktiivsuse valdkonnas suhteliselt paremas olukorras ning omavalitsused, mis on 

suhteliselt enam maha jäänud. Alustuseks on kohane luua aga võrdlus Lõuna-Eesti 

piirkonna ettevõtlusaktiivsuse ja Eesti keskmise ettevõtlusaktiivsuse vahel, mõistmaks 

kohalikku ettevõtlusaktiivsuse seisu üleriiklikus kontekstis. 

Enne sisulise ettevõtlusaktiivsust puudutava statistilise analüüsi juurde asumist tuleb 

nentida, et Lõuna-Eesti tervikuna on tõepoolest absoluutarvudes mahajäänum. Võrreldes 
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Harjumaad kui Põhja-Eesti ja ühtlasi kogu Eesti edasijõudnumat maakonda ning 

Tartumaad kui Lõuna-Eesti edukaimat maakonda ilmneb selge mastaapide vahe. 

Vaadeldes valitud perioodi viimase aasta (hoolimata uuemate andmete saadavusest) 

rahvastiku absoluutnäitajaid rahvaarvu näol, ilmneb fakt, et 2012. aastal elas Harju 

maakonnas 3,69 korda enam inimesi kui Tartu maakonnas (vastavalt 566 741 ja 153 479 

elanikku) (RV0291). Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv seevastu erines samal aastal 

5,76 korda, taaskord Harju maakonna kasuks (43 380 ettevõtet Harjumaal võrrelduna 7 529 

ettevõttega Tartumaal) (ER071). Arvestades Harjumaa suurust nii majandusnäitajate kui 

rahvastikunäitajate alusel, tuleneb maakonna käsitlemise vajaduse asjaolust, et Harju 

maakonna mõju Eesti keskmistele ettevõtlusaktiivsuse ja rahvastikualastele näitajatele on 

märkimisväärne. 

Alustuseks on sobilik asetada Lõuna-Eesti piirkonna ettevõtluse ning ettevõtlusaktiivsuse 

hetkeseis üleriigilisse konteksti, olukorda perioodil 2005 – 2012 iseloomustab järgnev 

joonis, millel on kujutatud valitud maakondade ettevõtlusaktiivsus võrrelduna Eesti 

keskmise ettevõtlusaktiivsusega (Joonis 1). Ettevõtete näol on aluseks võetud 

majanduslikult aktiivsed ettevõtted ning näitaja saamiseks on need jagatud piirkonna 

elanikkonnaga vastaval aastal. Tulemused on võrdlemisi ootuspärased, kinnitades 

väljakujunenud stereotüüpe, eelkõige väidet, et Lõuna-Eesti üldisemalt on ülejäänud 

piirkondadega võrreldes pigem mahajääja rollis, seda vähemalt ettevõtlusaktiivsuse osas 

majanduslikult aktiivseid ettevõtteid arvestades, näitaja võrdlus viitab pea kahekordsele 

erinevusele Eesti keskmise näitajaga võrreldes. Piirkonna keskmine nimetatud näitaja 

väärtus jääb samuti tublisti alla Eesti keskmisele väärtusele, seda isegi arvestades Tartu 

maakonna tugevat positiivset mõju, kui Lõuna-Eesti piirkonnas oli näiteks 2012. Aastal 

38,21 majanduslikult aktiivset ettevõtet 1 000 elaniku kohta, siis Eestis keskmiselt oli 

samal aastal majanduslikult aktiivseid ettevõtteid 1 000 inimese kohta 52,62. 
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Joonis 1. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Lõuna-Eesti 

maakondades ning Eestis keskmiselt aastatel 2005 – 2012. Allikas: autori arvutused 

Statistikaameti andmete põhjal (ER071; RV0291) 

 

Ilmneb asjaolu, et Eesti keskmise ettevõtlusaktiivsuse näitajaga (arvestades majanduslikult 

aktiivseid ettevõtteid) peab sammu vaid Tartu maakond. Teised Lõuna-Eesti maakonnad 

sörgivad kaugel tagapool, näiteks oli ettevõtlusaktiivsus Jõgeva maakonnas 2012. aastal 

24,74 majanduslikult aktiivset ettevõtet 1 000 elaniku kohta, samas kui Eesti keskmine 

näitaja samal perioodil oli 52,62, tingides pea kahekordse erinevuse (Lisa 1). Siiski, 

eelneva graafiku ja ettevõtlusaktiivsust iseloomustavate näitajate hindamisel tuleb 

arvestada Harju maakonna kui Eesti mõistes absoluutse mõjuvõimuga piirkonna mõjuga 

Eesti keskmisele näitajale. Samal aastal oli ettevõtlusaktiivsuse näitaja Harjumaal 76,54 

majanduslikult aktiivset ettevõtet 1 000 elaniku kohta (eelnevatele andmetele tuginedes), 

seega ideaalis on mõistlik kogu Eesti ettevõtluse arengut hinnates lülitada Harju maakond 

statistikast välja, kuna see jätab teistest piirkondadest ebakohaselt tagurliku mulje. 

Huvitavam on aga ettevõtlusaktiivsuse vaatlemine kõiki (Statistikaameti statistilisse profiili 

kuuluvaid) ettevõtteid hõlmates. Nimetatud näitaja puhul tasub aga silmas pidada asjaolu, 

et tegemist on eelmise näitajaga võrreldes suuremal määral bürokraatliku näitajaga, 

erinevalt majanduslikult aktiivseid ettevõtteid kasutavast näitajast, kuna lihtsalt statistilisse 

profiili kuuluvate ettevõtete integreerimine näitajasse jätab arvestamata ettevõtluse 

definitsiooni olulise elemendi, milleks on majandustegevuse toimumine. Alloleval joonisel 
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kujutatakse kõiki Statistikaameti valimisse kuuluvaid ettevõtteid tuhande elaniku kohta, 

vastavalt maakonnale ja aastale võrrelduna Eesti keskmistele väärtustele samal perioodil 

(Joonis 2). Järgnev käsitelu lisab eelnevale intrigeeriva olukorda kajastava nüansi, mistõttu 

on vastavasisuline käsitlus bakalaureusetöösse kaasatud. 

 

Joonis 2. Statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Lõuna-Eesti 

maakondades ning Eestis keskmiselt aastatel 2005 – 2012. Allikas: autori arvutused 

Statistikaameti andmete põhjal (ER07; RV0291) 

 

Arvestades ettevõtlusaktiivsust kõigi statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete põhjal on 

erinevused marginaalsemad kui kasutades eelnevat, majanduslikult aktiivsetel ettevõtetel 

põhinevat meetodit. Ootamatult ilmneb samuti asjaolu, et majanduskriis on 

arenguerinevusi ettevõtluse valdkonnas vähendanud. Ettevõtlusaktiivsuse hüppelist kasvu 

2010. aastal võrreldes eelneva aastaga on võimalik seletada ühe teoreetilises osas käsitletud 

teesiga. Nimelt, tuvastati seos vajadusest tingitud ettevõtlusaktiivsuse seos töötuse 

määraga, mainitud tüüpi ettevõtlusaktiivsuse kasvu tingib kõrge, kuid langev töötuse määr 

(Cowling, Bygrave 2003: 551). Tõepoolest, eelnevat kinnitab asjaolu, et töötus Lõuna-

Eestis ning Eestis üldiselt saavutas oma tipu vaadeldaval perioodil aastal 2010 (vastavalt 

15,10% ning 16,70%), edasi oli trend langev (TT50). 

Olles selgitanud 2009 – 2010 aasta ettevõtlusaktiivsuse kõverate „hüppe“, tuleb taaskord 

naasta üldisema olukorra juurde. Loomu poolest on Statistikaameti statistilisse profiili 
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arvatud hoopis enam ettevõtteid kui neid on majanduslikult aktiivsete ettevõtete seas, mis 

ei võimalda parimal võimalikul tasemel kajastada ettevõtluse olemuslikku seisukorda 

piirkondades. Kui aga mõtelda arenguerinevuste üleüldisele kajastamisele, võib olukorra 

paremast küljest näitamiseks kindlasti konstrueeritud näitajat kasutada, kuna see tasandab 

märkimisväärsed erinevused erinevate piirkondade vahel. Naastes aga taaskord 2012. aasta 

Harjumaa ja Tartumaa ettevõtlusaktiivsuse näitajate analüüsi juurde, tuleb veelkord tõdeda 

Tartumaa ning Lõuna-Eesti suuremat mahajäämust. Kui nimetatud perioodil oli Harju 

maakonnas ettevõtlusaktiivsus 1 000 inimese kohta (statistilisse profiili kuuluvaid 

ettevõtteid arvestades) 115,56 ettevõtet tuhande inimese kohta, siis Tartu maakonnas oli 

vastav näitaja 99,57, viidates väiksemale, kuigi siiski märgatavalt madalamale 

ettevõtlusaktiivsusele (Lisa 2). 

Võrreldes Lõuna-Eesti piirkonna ettevõtluse ning ettevõtlusaktiivsuse seisu ülejäänud Eesti 

olukorraga on tuvastatud teatav mahajäämus, eriti võrreldes Põhja-Eestiga ning Harju 

maakonnaga. Piirkondlikult on mahajäämus eelkõige tulenev väikesest rahvastiku 

kontsentratsioonist ning maalise elulaadi valdavusest piirkonnas koos mõneti kehvemate 

transpordivõimalustega, kuid erinevuste põhjuseid analüüsitakse põhjalikumalt järgmises 

jaotises. Selle teadmisega on aga paslik alustada valdade ettevõtlusaktiivsuse erinevuste 

uurimist. Järgnev analüüs on eelkõige üldistav, andmaks sobivat ülevaadet Lõuna-Eesti 

valdade ettevõtluse seisukorrast ning erisustest valdade lõikes, alustades edukamatest. 

Tabelis on välja toodud kümme kõrgeima ettevõtlusaktiivsuse näitajaga valda Lõuna-

Eestis, seda majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu järgi 1 000 elaniku kohta (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Kümne edukama Lõuna-Eesti valla ja linna positsioon ettevõtlusaktiivsuse 

(majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta) alusel aastatel 2005 – 2012, 

järjekorranumber pingereas 

Haldusüksus 

Koht pingereas ettevõtlusaktiivsuse (majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

tuhande elaniku kohta) alusel aastate lõikes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pala vald 39 31 36 46 47 29 24 1 

Tartu linn 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ülenurme vald 1 1 1 1 1 1 1 3 

Otepää vald 6 5 5 5 4 3 3 4 

Viljandi linn 4 4 4 3 3 4 4 5 

Tartu vald 10 7 6 4 5 7 5 6 

Põlva linn 3 3 3 6 7 6 6 7 
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Võru linn 8 8 8 8 8 8 7 8 

Tõrva linn 5 6 7 7 6 5 8 9 

Luunja vald 21 25 18 14 9 9 9 10 

Märkus. Tabel põhineb autori arvutatud ettevõtlusaktiivsuse näitajatel (majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta), mis on järjestatud suuremast väiksemani 

2012. aasta väärtuste alusel, kogu andmetabel paikneb lisades (Lisa 1). 

 

Arvandmed kinnitavad üldlevinud levinud arvamust, et linnalised asulad on suhteliselt 

enam arenenud, mida kinnitab käesoleva bakalaureusetöö raames koostatud statistiliste 

andmete uurimine, seda vähemalt ettevõtluse osas. Ettevõtlusaktiivsus on kõrgem 

piirkondades, kus on rahvastiku kontsentratsioon suurem, aga ka neid ümbritsevates 

omavalitsustes ning üldiselt piirkondlike tõmbekeskuste lähedusse jäävates piirkondades. 

Linnade ülekaalule ettevõtlusaktiivsuse osas viitab lisaks veel asjaolu, et üleriigiliselt on 

linnades vastav näitaja märkimisväärselt kõrgem kui valdades (vastavalt 61,47 ning 37,37 

majanduslikult aktiivset ettevõtet 1 000 inimese kohta) (Lisa 1). Küll aga leidub ka 

erandeid, linnade seast on madalaima ettevõtlusaktiivsusega haldusüksused Mõisaküla ja 

Kallaste linnad, valdade seast tasub intrigeeriva näitena välja tuua aga Pala vald, mis 

tõukas 2012. aastal Ülenurme valla suurima ettevõtlusaktiivsusega kohaliku omavalitsuse 

positsioonilt. Pala valla märkimisväärne positsiooni parandamine tulenes seejuures 2012. 

aastal enam kui kahekordistunud majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvust (kasv 32 

ettevõttelt 76 ettevõtteni) (ER071). 

Ettevõtlusaktiivsuse uurimiseks ning ülevaate andmiseks on sobilik jätkata äärmuslike 

väärtuste vaatlemist. Kinnitatud on linnade kõrgem ettevõtlusaktiivsus ning leitud on 

omavalitsused, mille ettevõtlusaktiivsus on teiste Lõuna-Eesti haldusüksuste 

ettevõtlusaktiivsusest suurem, seega jääb üle uurida, missugused kümme omavalitsust 

Lõuna-Eestis on madalaimate ettevõtlusaktiivsust iseloomustava näitaja väärtustega, 

Järgneb ülevaade kümnest vähemedukamast vallast samal perioodil (Tabel 2). Ei leidu 

järgnevas tabelis aga nõnda suuri üllatajaid kui eelmises oli näiteks Pala vald ning 

tulemused on taaskord intuitiivsetele hinnangutele vastavad. 
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Tabel 2. Kümne vähemedukama Lõuna-Eesti valla ja linna positsioon ettevõtlusaktiivsuse 

(majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta) alusel aastatel 2005 – 2012, 

järjekorranumber pingereas 

Haldusüksus 

Koht pingereas ettevõtlusaktiivsuse (majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

tuhande elaniku kohta) alusel aastate lõikes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piirissaare vald 90 90 90 90 90 67 72 90 

Peipsiääre vald 89 88 89 88 88 90 90 89 

Õru vald 87 87 88 89 89 89 89 88 

Põltsamaa vald 73 70 57 70 67 52 61 87 

Hummuli vald 46 37 35 50 55 71 87 86 

Kallaste linn 78 82 75 83 74 82 81 85 

Põdrala vald 80 78 77 85 86 88 88 84 

Meeksi vald 88 89 85 87 76 87 86 83 

Kõo vald 57 66 74 81 80 75 71 82 

Mikitamäe vald 79 85 86 78 83 77 70 81 

Märkus. Tabel põhineb autori arvutatud ettevõtlusaktiivsuse näitajatel (majanduslikult 

aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta), mis on järjestatud väiksemast suuremani 

2012. aasta väärtuste alusel, kogu andmetabel paikneb lisades (Lisa 1). 

 

Eelnevate tabelisse sattunud omavalitsuste ühisjooneks on suhteline kaugus 

tõmbekeskusest ning väike elanike hulk, mõnel juhul ka otsene geograafiline eraldatus 

(Piirissaare valla näitel). Madala elanike hulga mõju võib aga ettevõtlusaktiivsuse näitajale 

olla märkimisväärselt suur. Näiteks Piirissaare vallas tõstis ühe majanduslikult aktiivse 

ettevõtte olemasolu (ülejäänud perioodi aastatel ei olnud valda registreeritud ühtegi 

tegutsevat ettevõtet) valla pingereas keskmiselt kolmkümmend kohta kõrgemale. Aastatel 

2010 ning 2011 oli ettevõtlusaktiivsus Piirissaare vallas 14,29 majanduslikult aktiivset 

ettevõtet 1 000 elaniku kohta, võrrelduna perioodi ülejäänud aastate kohta käiva väärtusega 

null (Lisa 1). Seejuures tuleb silmas pidada Piirissaare valla äärmiselt väikest elanike arvu, 

milleks näiteks 2012 aastal oli 55 inimest (RV0291). 

Leitud on nii tipud kui mahajääjad, edasiseks uurimiseks on kohane vaatluse alla võtta 

ettevõtlusaktiivsuse muutumise dünaamika, seda eelkõige vaadeldes näiteid Lõuna-Eesti 

haldusüksustest, mille puhul on perioodil 2005 – 2012 uuritava nähtuse muutumine olnud 

suhteliselt suur, seda eelkõige pigem positiivses mõttes. Pikemaajalised trendid Lõuna-

Eesti valdades ei näita, et ettevõtlusaktiivsus piirkonna omavalitsustes oleks püsivalt 

langemas, seda vähemalt valimisse sattunud andmete põhjal. Leidus aga haldusüksusi, 
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mille puhul mõjutas suuresti tulemusi väiksus, mis muudab nende põhjal statistiliselt 

usaldusväärsete järelduste tegemise problemaatiliseks. Dünaamika iseloomustamiseks on 

koostatud graafik, mille puhul on välja toodud mõned enim kasvanud 

ettevõtlusaktiivsusega kohalikud omavalitsused Lõuna-Eestis (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Lõuna-Eesti 

kaheksas enam kasvanud ettevõtlusaktiivsusega kohalikus omavalitsustes aastatel 2005 – 

2012. Allikas: autori arvutused Statistikaameti andmete põhjal (ER071; RV0291) 

 

Ülal paiknev graafik on loodud iseloomustamaks üldist ettevõtlusaktiivsust iseloomustavat 

olukorda Lõuna-Eesti valdades, seda pigem positiivses foonis, joonisele on valitud vallad 

lähtudes põhimõttest, et erinevus perioodi alguse ja lõpu ettevõtlusaktiivsust iseloomustava 

näitaja (majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta) oleks suurusjärgus 

kahekordne või suurem. Ehk kõige positiivsem näide ongi juba eelnevalt tuttav 

anomaalselt kõrge kasvuga Pala vald, mille puhul on ettevõtlusaktiivsuse kasv tingitud 

puhtalt majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu märkimisväärsest suurenemisest. 

Hoolimata asjaolust, et joonise eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele pigem positiivne 

lähenemine, ei saa mõista eelnevat nii mõnegi näite puhul läbinisti rõõmu tekitavana. 

Mõisaküla linna puhul on ettevõtlusaktiivsus aastatel 2005 – 2012 tõusnud 3,88 

majanduslikult aktiivselt ettevõttelt tuhande inimese kohta väärtuseni 18,93, 

iseloomustades pea viiekordset kasvu (Lisa 1). Sisuliselt negatiivseks teeb näitaja kasvu 
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asjaolu, et samal perioodil on elanike arv linnas kahanenud 1 030 elanikult 845 elanikuni 

aastal 2012 (RV0291), mistõttu pole kasv tulenev kvalitatiivsest positiivsest muutusest 

ettevõtlikkuse kasvu näol, pigem negatiivsest kvantitatiivsest muutusest demograafilise 

olukorra halvenemise tõttu. 

Vastupidiselt eelnevale näitele on ettevõtlusaktiivsus kasvanud sisulises mõttes, mitte vaid 

demograafiliste muutuste tõttu, hoopis tingituna sisulisest kvalitatiivsest muutusest eriti 

suurel määral Luunja vallas. Nimetatud vald on tüüpiline näide tõmbekeskuse lähedal 

asuva omavalitsuse kohta, mis saab suurel määral kasu suurest rahvastiku 

kontsentratsioonist. Aastatel 2005 – 2012 on Luunja vallas elanike arv kasvanud 2 730 

inimeselt perioodi algul 4 258 inimeseni selle lõpus (RV0291). Ettevõtete arv on samuti 

kasvanud, seda enam just majanduslikult aktiivsete ettevõtete osas, aastal 2005 oli 

majanduslikult aktiivseid ettevõtteid vallas 43, kaheksa aastat hiljem, aastal 2012, oli neid 

aga 171 (ER071). Samal perioodil kasvas ettevõtlusaktiivsus Luunja vallas 15,75 

majanduslikult aktiivselt ettevõttelt 1 000 inimese kohta 40,16 majanduslikult aktiivse 

ettevõtteni tuhande inimese kohta (Lisa 1). 

Lõuna-Eesti piirkonna valdadele (aga ka linnadele) on seega üldiselt omane suhteline 

ettevõtlusaktiivsuse alane mahajäämus võrreldes Eesti keskmiste ettevõtlusaktiivsust 

iseloomustavate näitajatega, seda nii majanduslikult aktiivsete ettevõtete osas tuhande 

elaniku kohta kui vaadeldes statistilisse profiili kuuluvaid ettevõtteid tuhande inimese 

kohta. Kui aga elimineerida Harju maakonna mõju Eesti keskmisele näitajale, on tulemus 

ilmselt riigi keskmiste näitajatega võrreldavam, või vähemalt väiksema mahajäämusega, 

seda vähemalt teoreetiliselt. Ettevõtlusaktiivsuse dünaamika Lõuna-Eesti valdades on suur, 

tulenevalt haldusüksuste väikesest suurusest, kõige markantsemalt Piirissaare valla näitel, 

mis on nii riigi kui Lõuna-Eesti kontekstis tõeline mikrovald, mistõttu mõjutab iga ettevõte 

valla ettevõtlusaktiivsuse kohast statistikat suurel määral. Lõuna-Eesti valdade 

ettevõtlusaktiivsuse alaseid erinevusi saab analüüsida laiemale praktikale tuginedes, leidub 

aga samuti mõneti spetsiifilisemaid faktoreid, sellest aga järgnevas jaotises. 

 

 

 

 



37 

2.3. Ettevõtlusaktiivsuse erinevuste võimalikud põhjused Lõuna-Eesti 

piirkonna valdade kontekstis 

 

Lõuna-Eesti kui piirkonna mahajäämuse olemuslikke põhjuseid on põgusalt käsitletud 

eelnevateski jaotistes, seda aga üldisemal tasemel. Kohasuse tõttu peatutakse mainitud 

põhjustel sügavamalt aga käesolevas jaotises, mainitu kontekstis uuritakse täiendavalt 

ettevõtlusaktiivsuse erinevuste põhjuseid kohalike omavalitsuste, valdade ja linnade näitel. 

Toimub seega liikumine üldiselt üksikule (mitte küll päris deduktsioon), vaatlemaks 

üldisemaid põhjuseid spetsiifilisemal, kohalike omavalitsuste tasandil. Valdade puhul 

tulenevad arenguerinevused (nii üldises kui ettevõtlusaktiivsuse kontekstis) suuresti 

analoogsetest põhjustest, mis tingivad Lõuna-Eesti piirkonna suhtelise mahajäämuse, 

võimaldades aga analüüsi tulemusi laiendada analoogia põhjal ka teiste piirkondade 

valdadele. Järgnevalt arutletakse seega teemal, mis põhjustest tulenevad 

ettevõtlusaktiivsuse erinevused Lõuna-Eesti piirkonna valdades. 

Üheks olulisemaks ettevõtlusaktiivsuse alaliste erinevuste põhjuseks on geograafiline 

eraldatus, mis on omakorda põhjuslik-tagajärgses seoses teiste mõjuritega, nende seas 

näiteks väikese elanike arvuga. Tegemist on üldise perifeeria argumendiga, mille puhul 

tingib mahajäämuse enamarenenud piirkondadest suhteliselt suur kaugust peamistest 

tõmbekeskustest või üldistatult suurema elanikkonna tihedusega piirkondadest. 

Võimendava tegurina võib mõjuda infrastruktuuri kehv olukord, mis raskendab veelgi 

olukorda, pärssides tootmise või teenuste osutamise võimalusi ja kaubavahetust ning 

inimeste transiiti (mis omakorda soosib rahvastiku vähenemist piirkonnas, piirates inimeste 

elatusvõimalusi). Eriti markantne on geograafilise eraldatuse mõju Piirissaare valla näitel, 

mis on ülejäänud piirkonnast veega eraldatud ning mille suurus seab piirid resideerivale 

elanikkonnale. Väidet kinnitab käesoleva bakalaureusetöö tarbeks teostatud analüüs, mille 

tulemuste kohaselt on tegemist ühe väikseima ettevõtlusaktiivsusega vallaga Lõuna-Eesti 

piirkonnas, näiteks aastal 2012 oli Piirissaare vallas null majanduslikult aktiivset ettevõtet 

tuhande inimese kohta (Lisa 1). 

Asukoht pole oluliseks mõjuriks vaid geograafilise eraldatuse või seotuse iseloomustajana. 

Vaadeldava haldusüksuse asukoht, või täpsemalt kaugus tõmbekeskustest või suurema 

elanike kontsentratsiooniga piirkondadest, mõjutab ettevõtlusaktiivsust lisaks 

kvantitatiivsetele põhjustele (eelkõige materiaalse keskkonna ja ettevõtluse lihtsusega või 
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selle keerukusega seotud faktorid) ka kvalitatiivsete mõjurite osas (eelkõige ettevõtluse 

ideedega seotud faktorid). Suurema elanike arvuga kohalik omavalitsus ning selle 

ettevõtlus on loomupäraselt paremas seisus suuremast inimeste kontsentratsioonist 

tuleneva ideederohkuse tõttu. Eelmise mõtte tõendusena võib võtta asjaolu, et suurema 

inimgrupi puhul on potentsiaalsel ettevõtjal enam võimalik leida seni rahuldamata 

vajadusi, mida oma tegevusega rahuldama hakata. Kinnitust pakuvad samuti statistilised 

andmed, kõrgema ettevõtlusaktiivsusega omavalitsused on reeglina kas suurema elanike 

arvuga või asuvad suuremate linnade lähedal, iseloomulikeks näideteks sobivad Tartu linn 

ja Ülenurme vald, vastavalt 56,15 ning 55,92 majanduslikult aktiivse ettevõttega 1 000 

elaniku kohta (Lisa 1). 

Järgnev ettevõtlusaktiivsuse erinevuse põhjus tuleneb eelnevast, teiseks olulisemaks 

põhjuseks on rahvastiku vähesus kohalikus omavalitsuses. Elanike vähesus võib olla 

põhjustatud geograafilisest eraldatusest, nagu tõdeti eelnevates lõikudes kirjeldatud 

mõttekäigus, kuid põhjused võivad peituda lisaks mainitule veel inimeste suhtumises. 

Suhtumisest tulenevad erinevused on pigem olemuslikku või psühholoogilist laadi, see 

tähendab, lahknevust inimese tajutava keskkonna (muu hulgas ka majandus-sotsiaalse) 

ning temale sobiva ideaali vahel. Olemuslikult ei pruugi nii mõnelegi elanikule seega 

pigem maaeluline tegutsemisviis meeldida, viies hilisemalt elaniku lahkumisele 

piirkonnast või otsuseni mitte mõnda tõmbekeskusest kaugemasse valda elama asuda. 

Inimeste hoiakutele on statistilist kinnitust leida raske, käesoleva bakalaureusetöö raames 

võib aga luua seose eelmises lõigus mainitud põhjusega ning iseloomustamiseks kasutada 

samu näiteid, arvestades nimetatud mõjutegurite tihedat seotust. 

Elanike arvu muutuse mõju võib olla aga kahetise mõjuga. Tõepoolest, kvalitatiivses 

mõttes viib elanike vähenemine teoreetiliselt ning ka praktiliselt ideede koguse ja 

potentsiaalsete ettevõtjate arvu vähenemiseni, mõjudes sisuliselt ettevõtlusaktiivsust 

pärssivalt, arvestades töö teoreetilises osas kirjutatut. Teisest küljest võib kvantitatiivses 

mõttes elanike arvu vähenemine piirkonnas viia ettevõtlusaktiivsuse statistilisele kasvule, 

eelmainitule võib kinnitust leida mitmete Lõuna-Eesti väikevaldade näitel, mille puhul on 

ettevõtlusaktiivsust kasvatanud lisaks üldisele kasvutrendile veel omavalitsuse elanike arvu 

vähenemine. Eelmises jaotises kirjeldatud graafikult tuttava Mõisaküla linna puhul on 

ettevõtlusaktiivsus vaadeldaval perioodil kasvanud 4,88 korda, majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete absoluutarv on kasvanud aga vähem (Lisa 1). Majanduslikult aktiivsete 
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ettevõtete arv aastatel 2005 – 2012 on aga kasvanud vaid neli korda, neljalt ettevõttelt 16 

ettevõtteni (ER071). Elanikke on linnas samal ajal vähemaks jäänud 17,96% võrra, 

panustades omakorda ettevõtlusaktiivsuse statistilisse kasvu (RV0291). 

Peatudes veel valdade ja linnade elanike seosel ettevõtlusaktiivsusega, tuleb käsitleda veel 

ühte mõjutegurit, mis mõjutab suurel määral ettevõtete tegevust ning nende asutamist, 

milleks on inimkapitali kvaliteet, seda eelkõige hariduse kontekstis. Teoreetiliselt ning 

intuitiivselt on tajutav asjaolu, et ettevõtlusega tegelevad inimesed enam juhul, kui neil on 

vastavasisuline teadmistepagas olemas, lisaks pädevale üldharidusele, võtmaks kaalutletud 

riske, mis on üheks ettevõtluse iseloomulikuks jooneks, mida on tutvustatud käesoleva 

bakalaureusetöö teoreetilises osas. Haridusalased erinevused sobivad seega hästi 

iseloomustamaks ühte ettevõtlusaktiivsuse erinevuse põhjust Lõuna-Eesti valdades, 

arvestades asjaoluga, et valdade võimalused (eelkõige rahalises mõttes) hariduse 

edendamiseks on erinevad. Erinev on kohalike omavalitsuste puhul lisaks veel elanike 

juurdepääs kõrgemale haridusele, mis lisaks ettevõtlusalase hariduse puudulikkusele 

mõjutab ettevõtlusaktiivsust potentsiaalseid ettevõtjaid pärssivalt. Ilmneb justkui nõiaringi 

meenutav situatsioon, eriti arvestades valdade rahastamispoliitikaga, mis tugineb kohalikku 

omavalitsusse sissekirjutatute tulumaksuosa jaotamisel, võimendavat efekti omab veel 

eelnevalt mainitud geograafiline eraldatus. 

Eelneva mõtte kontekstis võib spekulatiivselt esitada veel ühe inimkapitali kvaliteeti 

iseloomustava näitaja, mis ühendab endas juba eelmainitud haridust ja suhtumist 

iseloomustavaid elemente. Riskeerides laskuda liigselt metafooriliseks ning kaugeneda 

teaduslikest argumentidest, tuleb siiski välja tuua faktor, mida lihtsustatult nimetada 

pärandiks või ajalooliseks soodumuseks, miski, mida inimühiskonnas tuntakse selle 

liikmete metafooriliste juurtena. Igapäevasemalt võib nimetatud mõista vanemate suure 

rolliga inimeste otsuste tegemisel, seda eriti elustiili valikul. Väite aluseks on taaskord 

teatava nõiaringi olemasolu, tuginedes samale teesile, millel põhineb levinum idee, et 

kitsikusse sündinud lastel on raskem edu saavutada kui nende jõukamatesse peredesse 

sündinud eakaaslastel. Valdade kontekstis aga ei ole määravaks faktoriks mitte rahaline 

jõukus, pigem on määravaks teguriks kultuurilise rikkuse tase või siis üldisem heaolu 

omavalitsuses. 

Perifeersemates Lõuna-Eesti valdades, kus elulaad on rõhutatult maaeluline, on tugevaks 

jõuks, mis kujundab sealsete inimeste suhtumist nii ettevõtlusesse kui ellu üldisemalt, on 
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nende põlvnemine ning (esi)vanemate hoiakud. Vanemate roll järeltulijate hoiakute 

kujunemisel on mõistetavalt analoogne ka linnalistes piirkondades, küll aga on tihedamalt 

asustatud piirkondades mitmesuguseid välismõjusid enam ning nende tähtsus laste 

isiksuste ja hoiakute väljakujunemisel on suhteliselt suurem. Mainitu on taaskord näiteks, 

kuivõrd olulised on immateriaalsed ning ettevõtluskeskkonnaga otseselt mitteseotud 

mõjurid ettevõtlusaktiivsuse kujunemisel, seda eriti piirkondades, kus ei ole hoiakute 

kujunemisel ülemäära mitmekesistavaid faktoreid. Võib seega provokatiivselt väita, et 

maaelu mõttes ei ole erinevus rikastav, kuna maaelulise elulaadi valimisel on suurem roll 

vanematel kui välistel mõjudel. 

Ettevõtlusaktiivsuse puhul pole tegemist lihtsalt tajutava ega mõõdetava nähtusega, 

analoogselt ettevõtluse määratlemise problemaatilisusega. Eelnevale tuginedes tuleb 

arvestada asjaoluga, et ehkki ettevõtlusaktiivsuse erinevused tulenevad ühest küljest 

materiaalsetest ning mõõdetavatest mõjuritest, nagu on seda geograafiline asukoht ning 

sellest tingitud suhteline eraldatus või seotus koos elanike arvuga ja ärikeskkonna ning 

poliitilise keskkonna stabiilsus ja kvaliteet, on ehk olulisemgi roll mittemõõdetavatel 

nähtustel. Viimati mainitud mõjutegurite puhul on mõju ettevõtlusaktiivsusele otsesem, 

kuna ettevõtlusaktiivsuse kujunemise ning ettevõtluse puhul on suurimaks mõjuteguriks 

inimene ise, kui potentsiaalne ettevõtja, olles kooskõlas käsitletud ettevõtluse ja 

ettevõtlusaktiivsuse definitsioonidega. Ehkki inimesest tulenevaid faktoreid on raskem 

hinnata, on nende maksimeerimine, tõstmaks ettevõtlusaktiivsust, suhteliselt odavam kui 

näiteks geograafilise eraldatuse mõju minimeerimine, küll aga enam pingutust ning 

analüüsi nõudev. 

 

 

2.4. Ettevõtlusaktiivsuse edendamise võimalused Lõuna-Eesti valdade 

näitel 

 

Käesolevas bakalaureusetöös on ettevõtlusaktiivsust eelnevalt uuritud lähtuvalt selle 

teoreetilisest olemusest ning samuti on vaadeldud praktilisi ettevõtlusaktiivsust 

iseloomustavaid näitajaid Lõuna-Eesti valdade näitel. Olles tuvastanud ettevõtlusaktiivsuse 

mõttes lisaks edukatele valdadele ja linnadele ka probleemsemad kohalikud omavalitsused, 

on paslik pakkuda välja lahendusi olukorra parandamiseks. Käesolevas jaotises 
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vaadeldakse järgnevalt, kuidas on võimalik ettevõtlusaktiivsust edendada, seda eelkõige 

kohalike omavalitsuste kontekstis. Erinevalt esimeses peatükis kasutatud abstraktsest ning 

üldistavast teoreetilisest lähenemisest, keskendutakse järgnevalt lisaks üleüldistele 

ettevõtlusaktiivsuse edendamise meetoditele ja võimalustele veel lahendustele, mis on 

sobivad kohalike omavalitsuste tasemel rakendamiseks, seda eelkõige lähtudes Lõuna-

Eesti piirkonna ning selle valdade spetsiifilisusest. 

Enne kohalike omavalitsuste tasandile laskumist on vajalik uurida, kas riik tegeleb samuti 

ettevõtluse edendamisega ning kui vastus eelnevale küsimusele on positiivne, siis 

missuguseid meetmeid on eesmärgi saavutamiseks välja töötatud. Tõepoolest, riigile pole 

suhteliselt madal ettevõtlusaktiivsus Eestis tervikuna märkamata jäänud, seda vähemalt 

strateegiate koostamise mõttes. Eesti hetkel kestva perioodi regionaalarengu strateegia 

esimeseks eesmärgiks on „toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu 

ja ettevõtluskeskkond“ (Eesti regionaalarengu... 2014: 23). Probleemi on seega vähemalt 

kõrgemal tasemel tuvastatud, kuid selle lahendamine võib kujuneda problemaatiliseks, 

kuna poliitika rakendamisega peavad tegelema hakkama kohalikud omavalitsused, mitte 

ministeerium. Ettevõtluse edendamine on prioriteediks ka riikideüleselt, seda näiteks 

Euroopa Liidus, kuna ettevõtlus on oluliseks majandusarengu faktoriks. 

Euroopa Liidu üheks peamiseks prioriteediks on teadmistepõhisele majandusele ülemineku 

edendamine, tagamaks edu korral konkurentsivõime kasvu ning majanduse dünaamika ja 

tööhõive suurenemist, töökohtade arvu kasvu ning sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrgema 

määra saavutamist  (Komisjoni teatis... 2008: 2). Eesmärgi saavutamiseks on loodud 

Euroopa väikeettevõtlusalgatus (Small Business Act, SBA), mille ühest teatisest pärineb ka 

eelnev tõdemus, edendamaks eelkõige VKE-de arengut Euroopa Liidus. Euroopa Liidu 

edendatav SBA tugineb arusaamale, et VKE-dele sobivamate tingimuste loomiseks on 

esmajoones tarvis ühiskonnapoolne ettevõtluse tunnustamine (Ibid.: 3). Käesoleva 

bakalaureusetöö raames on analoogselt jõutud järeldusele, et üheks võtmeülesandeks on 

üleüldise suhtumise muutmine ning riski aktsepteerimise parandamine, kuna tegemist on 

ettevõtlusega paratamatult kaasneva nähtusega. Eelnev loob tugeva vundamendi 

initsiatiivile ettevõtlusaktiivsuse kasvatamiseks regionaalselt, mille tarbeks asutakse 

järgnevalt võimalusi otsima. 

Üks juba tuttav autoritepaar näeb ettevõtlusaktiivsuse edendamisel laiemas mõttes kahte 

peamist võimalust. Nendeks on sobiva ettevõtluskeskkonna rajamine, motiveerimaks ning 
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toetamaks ettevõtlikkuse suurenemist toetusmeetmete ning tugistruktuuride abil ja teise 

võimalusena ettevõtlusalase hariduse edendamine (Siimon, Kaseorg 2008: 227). Mainitud 

viisid on tõepoolest kõige laiemas mõttes lahendused ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks, 

hõlmates nii ettevõtlust, seda eelkõige ettevõtluseks sobiva keskkonna loomisel, kui 

ettevõtjaid, edendades ettevõtlusalast haridust. Kuna ettevõtlus ja ettevõtja, ehk aga hoopis 

tegevus ning selleks vajalikud eeldused ja vahendid, on lahutamatud, on kõige efektiivsem 

mõlema meetodi üheaegne rakendamine (seda eelkõige nende koosmõju tõttu, eraldi võttes 

on mõlemad vahendid vähemefektiivsed). Eelistatud tegevuskäik nõuab aga seega riigi ja 

kohalike omavalitsuste tegusat koostööd, mis võib osutuda praeguses õiguslikus ning 

ideelises raamistikus keeruliseks. 

Ehkki ettevõtluse edendamine kohalike omavalitsuste tasandil eeldab teatavat riigipoolset 

tuge, on sobivad hoovad valdade kätes juba olemas. Eelnevate mõtete ajel tuleb välja tuua 

ettevõtlusalase hariduse edendamise võimalus või isegi vajadus ning ettevõtluse 

propageerimine kutsehariduse pakkumisega tegelevates asutustes ja üldhariduskoolides. 

Ehkki koolid, eriti põhihariduse ja üldkeskhariduse osas, järgivad rangelt haridus- ja 

teadusministeeriumi sätestatut, seda riikliku õppekava vormis, on kohalikel omavalitsustel 

võimalus vastavalt oma nägemusele ja õppemahu piires lisada õppekavadesse 

ettevõtlusega seotud aineid, seda enam, et väiksemate omavalitsuste puhul on nimetatud 

teguviis isegi mõneti efektiivsem kui suuremates linnades, tingituna kooli ja omavalitsuse 

tihedamast seosest. Mainitud meetod nõuab aga kohaliku omavalitsuse eelarvest 

täiendavaid rahalisi vahendeid. Mõneti „pehmema" ning kuluefektiivsema meetmena on 

võimalik luua side ettevõtjate ja õpilaste vahel, soosimaks ettevõtlusalaste teadmiste 

edastamist. 

Kui õppekavade modifitseerimise osas on võimalik, et vallavalitsus põrkub kaudselt vastu 

ministeeriumi regulatiivset müüri ning eelarvelisi piiranguid, on mõneti lihtsam edendada 

sidet ettevõtjate ja õpilaste vahel. Ei kaasne märkimisväärseid täiendavaid rahalisi 

kohustusi ning suures osas on tegemist ettevõtmise küsimusega (kurioosselt ilmneb 

asjaolu, et valdade juhtimisega tegelevatel isikutel peab olema omajagu ettevõtjale 

omaseid isikuomadusi), seda isegi väikseimate valdade jaoks. Pingutuse tulemusena 

aidatakse aga kujundada õppuritel arusaama ettevõtlusest ning sellest, mida aastate pärast 

tööturule sisenejatelt oodatakse, kuivõrd nõudmised on pidevas muutumises. Mainitud 

teguviisi puhul on tagatud majanduse areng, kuna õpilased saavad teadmisi tööturu ootuste 
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osas ning võivad nende alusel oma haridusalaseid otsuseid mõjutada, isegi juhul, kui nad ei 

otsusta ettevõtlusega alustada. 

Eelnevas jaotises on nimetatud ühe valdade mahajäämuse põhjusena suhtelist elanike 

vähesust, mis pole küll aga täielikult negatiivne aspekt. Nimelt, omavalitsuse väike elanike 

arv muudab efektiivsemaks selle juhtimise, see tähendab, vallavalitsuse ja vallavolikogu 

otsuste mõju elanikkonnale on vahetum, rääkimata madalamast halduskoormusest. 

Mainitud aspekt võimaldab valda dünaamilisemalt juhtida, reageerides paindlikumalt 

muutuvatele sise- ja välistingimustele, andes enam potentsiaali näiteks ettevõtlusaktiivsuse 

edendamise perspektiivile. Ehkki väiksus võimaldab omavalitsuse efektiivsemat juhtimist, 

ilmneb ka märkimisväärne oht: otsuste ebakohane kvaliteet tulenevalt väikesest inimeste 

hulgast tingitud ideede vähesusest. Eelneva ohu avaldumine sõltub valla juhtkonna 

koosseisust, mistõttu on oluline, et poliitilised mängud, seda eriti väikevaldades, ei 

saavutaks suuri mõõtmeid ning esiplaanile seataks vallaelanike huvid, eeldades 

paratamatult eelnevat ühiskonna ning selle juhtide suhtumise paradigmaatilist muutust. 

Ettevõtlusaktiivsuse edendamiseks valdades ei piisa aga vaid ettevõtja kui isiku toetamisest 

ning arendamisest, tähelepanu tuleb pöörata samuti teda ümbritsevale keskkonnale. 

Siinkohal ei ole vastutav vaid kohalik omavalitsus, ehk enamgi veel on vastutust ja 

võimalusi riigil enesel. Oluliseks valdkonnaks, kus riigi roll on kohalikust omavalitsusest 

suuremgi, eelkõige eelarveliste kaalutluste tõttu, on infrastruktuuri arendamine. Kohalike 

omavalitsuse juhtide ning ettevõtjate hinnangul on üheks olulisemaks riigipoolset toetust 

vajavaks valdkonnaks teede korrashoid (Maapiirkonna ettevõtjate... 2012: 15). 

Infrastruktuuri korrashoid, eelkõige teedevõrgustiku arendamise näol võimaldab 

minimeerida ühe eelnevalt avaldunud ettevõtlusaktiivsuse erinevuseid põhjustava teguri 

mõju, milleks on kaugus tõmbekeskustest ja suhteline eraldatus. 

Eelmises lõigus mainitu puhul mängiti juhtroll küll riigi kätte, kuid siiski on omavalitsusel 

oluline roll infrastruktuuri edendamisel, ehkki rahalised vahendid tulevad enamjaolt 

toetuste näol riigikassast või Euroopa Liidu vahenditest. Vallad saavad eelkõige oma 

vajadused kaardistada ning üritada riiki nende vajalikkuses veenda, võttes enese kanda 

lobitöö. Hoolimata veenmise raskusest, võimaldab juba demokraatlik koostöö vajaduste 

kaardistamiseks kohalike elanike ja ettevõtjatega luua efektiivsemat ettevõtluskeskkonda, 

aga ka tervemat elukeskkonda omavalitsuses. Teatava üldistusena võib väita, et arvestades 

kohalike omavalitsuste piiratud rahaliste võimalustega, seda nii omavahel kui eriti riigiga 



44 

võrrelduna, on linnade ja valdade võimalused ettevõtlusaktiivsuse edendamiseks pigem 

immateriaalset laadi, seisnedes puhtinimlikel väärtustel nagu koostöö 

soosimine.Tunnistades ettevõtluse ning ettevõtlusaktiivsuse keerukust nähtustena, on 

immateriaalne panus ehk aga tihti materiaalsest väärtuslikumgi. 

Koostöö osas on võimalik täiendava lahendusena kaaluda ühistegevuse edendamist, seda 

eriti väiksemates ning maalisemates haldusüksustes, nagu seda on Lõuna-Eesti vallad, mis 

on tihti lisaks veel perifeerse iseloomuga. Ühistegevus võimaldab ettevõtlusaktiivsust 

edendada eelkõige maandades sellega seotud riske, kuna üheskoos tegutsedes jaotub risk 

suuremale hulgale tegutsejatele ning nõnda on isegi väikevaldade ettevõtjate turujõud 

arvatust suurem. Ühistute edendamisel tuleb riigi tasemel eelnevalt aga luua seadusandlik 

baas, misjärel saab alustada kohalike omavalitsuste tasandil ühistute rajamist, seda kas 

omavalitsuse enda juhtimisel või kohalike elanike omavahelise läbikäimise tulemusena. 

Kaasnevad positiivsed mõjud ei piirdu aga vaid ettevõtluse soosimisega, edendades 

elukvaliteeti vallas ning omades seega teisest, ettevõtlusaktiivsust edendavat efekti. 

Ühistegevuse edendamise eelised ei ole seotud vaid ettevõtluse arendamisega ja 

ettevõtlusaktiivsuse tõstmisega. Muidugi, ühistud võimaldavad otseselt ning positiivselt 

mõjutada äritegevust vallas, teooria kohaselt näiteks liikmetele uutele turgudele sissepääsu 

saavutamise näol, nendele omahinna tasemel teenuste osutamise abil ning luues eeldusi 

sisendite  kokkuostuhindade stabiliseerimiseks (Leetsar 2012: 216). Kohaliku omavalitsuse 

seisukohast tuleb arvestada lisaks veel teiste ühistegevuse pakutavate hüvedega, millel on 

potentsiaali lisaks ettevõtluse toetamisele samamoodi parandada üldist heaolu ning 

elukvaliteeti omavalitsuses. Niisugusteks ühistegevuse eesmärkideks on liikmete 

nõustamine, nende igapäevaste ning vaimsete vajaduste katmine ning liikmetele 

adekvaatsete elatusvahendite tagamine (Ibid.: 217). Eelmainitu võimendab ühistegevuse 

otsest ettevõtlusaktiivsust suurendavat efekti, mõjutades elanikkonna suhtumist 

ettevõtlusesse ning kohaliku elu kvaliteeti. 

Eelneva valguses võib tõmmata paralleeli või sisestada isegi võrdusmärgi 

ettevõtlusaktiivsuse ning üleüldise heaolu arendamise vahele, viimase all mõistetakse just 

haldusüksuse arengut. Olenemata sellest, kas rikkust loob eelkõige erasektor või avalik 

sektor on tõesem ning paslikum väita, et rikkuse loomisega tegelevad kõik ühiskonna 

liikmed, olgu rikkus mõistetud rahalise jõukusena, liigirikkusena keskkonnas või mingil 

muul moel. Omades vähem eelarvest tulenevaid rahalisi vahendeid oma tegevuses 
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kasutamiseks, on kohalike omavalitsuste kasutuses teist, kvalitatiivselt kõrgemat laadi 

kapitali hõlmavad vahendid. Seistes elanikele lähemal, on omavalitsusjuhtidel võimalus 

kompenseerida oma haldusüksuse rahalist laadi puudujäägid, kaasates saadaolevat 

inimkapitali kohalike inimeste vormis. Nimetatud võimalust kasutades luuakse kindel 

vundament nii ettevõtluse arendamiseks kui omavalitsuste elanike üldise heaolu ning 

arengu edendamiseks. 

Eelmainitu, rõhutades selle viimast teesi, on eriti oluline käesoleva bakalaureusetöö 

kontekstis, mille uuritavas piirkonnas, Lõuna-Eestis, on võrdlemisi palju valdu, mille 

elanike arv pole teiste Eesti piirkondade valdade elanike arvuga võrreldes eriti suur. Sellest 

tulenevalt on kesisemad valdade rahalised vahendid, nagu on eelmises lõigus arutletud. 

Käesolevas jaotises käsitletud ettevõtlusaktiivsuse edendamise meetmed on rakendatavad 

suurel määral juba hetkel kehtivas õiguslikus raamistikus, küll aga on tarvilik riigi suurem 

tähelepanu kohalike omavalitsuste tasemele, maksimeerimaks nende otsest ning positiivset 

efekti ettevõtluse ja arengu soosimiseks. Ehkki valdade rakendatavad toetusmeetmed pole 

enamjaolt rahalist laadi, tekitades illusiooni suhtelisest odavusest, on alternatiivkulu järgse 

käsitluse kohaselt eeltoodud tegevustel hind – kohalike omavalitsuste juhtfiguurid ja 

ametnikud ning kodanikuaktivistid ja ettevõtjad peavad rahalise puudujäägi 

kompenseerima oma aja ja energia panustamisega.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisprobleemiks on küsimus, missugune oli 

ettevõtlusaktiivsuse dünaamika Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012, millest 

tulenevalt on töö eesmärgiks seatud piirkonna valdades ettevõtlusaktiivsuse erinevuste ja 

nende põhjuste väljaselgitamine ning sobivate lahenduste väljapakkumine, tõstmaks 

probleemsetes piirkondades ettevõtlusaktiivsust ning parandamaks üldist ettevõtluse 

olukorda. Probleemi lahendamiseks on püstitatud viis uurimisülesannet, mille täitmist 

tutvustatakse töö kokkuvõtvas osas. Tuleb tõdeda, et uurimisprobleemi on analüüsitud 

adekvaatselt ning bakalaureusetöö uurimiseesmärk täidetud, mis viitab uurimisülesannete 

pädevale sooritamisele. Järgnevalt antakse ülevaade uurimisülesannete täitmisest, 

bakalaureusetöö eesmärgi saavutamisest ja andmeanalüüsi tulemustest ning üldistest 

järeldustest ettevõtlusaktiivsuse seisukorra kohta Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 

2012. 

Üheks olulisemaks uurimistöö osaks ning uurimisülesandeks on ettevõtlusaktiivsuse ning 

ettevõtluse üldisem määratlemine. Töö raames on ülesande sooritamiseks käsitletud 

erinevaid ettevõtluse ning ettevõtlusaktiivsuse definitsioone, seda töö esimeses, 

teoreetilises peatükis. Ettevõtlusaktiivsusele teoreetilise lähenemise kontekstis on võimalik 

kaks peamist käsitelu, milleks on esiteks ettevõtlusaktiivsuse käsitlemine ettevõtjatöö kui 

ettevõtja tegevuse mõttes, samastades ettevõtlusaktiivsuse mõiste ettevõtluse omaga, ning 

teiseks ettevõtlusaktiivsuse käsitlemine ettevõtlust kirjeldava nähtusena, vaadeldes 

nimetatud nähtuste vahelist seost põhjuslik-tagajärgsena. Eelnevast tulenevalt kujundatakse 

ettevõtluse või ettevõtlusaktiivsuse hindamise metoodika, pöörates enam tähelepanu 

ettevõtja tegevuse sisule või selle normatiivsele väljundile ning sellele tuginedes valitakse 

hindamiseks sobiv meetod. Käesolevas bakalaureusetöös on empiiriliseks analüüsiks 

kasutatud teist lähenemist, käsitledes ettevõtlusaktiivsust ettevõtlust kirjeldava näitajana, 

ehkki tuleb tõdeda, et andmete olemasolu korral annab esimene lähenemine nähtusest 

holistlikuma ülevaate. 

Esimese uurimisülesandega on tihedalt seotud järgnev uurimisülesanne, mis seisneb 

ettevõtlusaktiivsuse mõõtmiseks tarviliku metoodika uurimiseks. Ülesande lahendamiseks 
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on süvenetud eelnevate analoogsete uuringute ja raamdokumentide analüüsimisse, mida on 

rahvusvahelisel tasandil läbi viidud, aga ka üksikuurijate või uurimisgruppide koostatud 

ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse teemaliste teoreetiliste käsitluste uurimisse. 

Maailmapraktikas on üldistades kasutatud kahte peamist meetodit ettevõtlusaktiivsuse 

uurimiseks: lihtsate ning üheselt mõistetavate arvnäitajate analüüs, näiteks ettevõtete arv 

tuhande elaniku kohta, ning teise võimalusena indeksite konstrueerimine ettevõtluse 

uurimiseks ja võrdlemiseks, kasvõi GEM-i kasutatav ettevõtlusaktiivsuse indeksi näitel. 

Bakalaureusetöö raames on kasutatud eelkõige andmete saadaolevuse tõttu just lihtsamat 

meetodit, tavapärast arvnäitajate analüüsi, tunnistades samuti bakalaureusetöö mahu 

piiranguid. Ehkki nimetatud metoodikat iseloomustav lähenemine on lihtsam indeksi 

koostamisest, annab töös kasutatav meetod vaadeldava piirkonna ettevõtluse olukorrast 

piisavalt adekvaatse ülevaate. 

Eelnevaid uurimisülesandeid täites kogutud teadmiste sünteesi tulemusena on leitud sobiv 

meetod ettevõtlusaktiivsuse hindamiseks Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012 ning 

leitud on vastavad arvnäitajad, arvestades algandmete iseloomu ning bakalaureusetöö 

olemusest johtuvaid piiranguid. Valitud metoodikast tulevalt on käesolevas töös 

rakendatud nähtuse uurimiseks kahte näitajat: majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu 

1 000 elaniku kohta ning statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arvu 1 000 elaniku kohta. 

Kahe mainitud näitaja alusel toimub vaadeldava piirkonna ettevõtlusaktiivsuse hindamine, 

seda nii valdade ja linnade vahel kui nende siseselt. Töö esimese peatüki valguses, 

ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse sisulise määratluse kontekstis annab adekvaatsema 

ülevaate ettevõtluse olukorrast nimetatud kahest näitajast majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta, vastates ühesemalt valitud ettevõtluse definitsioonile. 

Töö teises peatükis, empiirilises osas, on koostatud põgus ülevaade ettevõtlusaktiivsusest 

Lõuna-Eesti piirkonna kohalikes omavalitsustes ning selle muutumisest valitud kaheksa-

aastase perioodi jooksul, aastast 2005 aastani 2012. Vastavasisulisi andmeid tutvustatakse 

bakalaureusetöö empiirilises osas, kogu konstrueeritud andmetabel, hõlmates nii 

majanduslikult aktiivseid ettevõtteid kui statistilisse profiili kuuluvaid ettevõtteid tuhande 

inimese kohta, on lisatud käesoleva bakalaureusetöö lisadesse. Ilmneb asjaolu, et ehkki 

tervikuna on ettevõtlusaktiivsus Lõuna-Eesti valdades vaadeldava perioodi jooksul 

kasvanud, pole piirkonnasisene ettevõtluse olukord erinevate valdade vaheliste erinevuste 

mõttes väga muutunud, majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu järgi tuhande inimese 
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kohta on paslik väita, et erinevused on hoopis süvenenud. Pingeridade mõttes on küll 

toimunud teatavat ümberpaiknemist, kuid oma positsiooni on statistiliselt usaldusväärsel 

tasemel muutnud vaid mõned vallad, märkimisväärsemalt näiteks Luunja ja Pala vallad. 

Mõne valla puhul on otsustav tähtsus valla väiksusel, mis Piirissaare valla näitel tõstis valla 

kahel aastal pingereas suurusjärgus 30 kohta kõrgemale. Mainitust tulenevalt on põgusalt 

iseloomustatud veel seost ettevõtlusaktiivsuse ja töötuse vahel, tõdedes asjaolu, et töötuse 

kõrge tase kuid langev trend on 2010. aasta näitel märkimisväärselt kasvatanud 

ettevõtlusaktiivsust piirkonnas, seda eriti statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete näitel. 

Viimase püstitatud uurimisülesande täitmiseks on kirjandusallikatest tulenevalt ning 

teadmiste sünteesi järel ning arvandmetele tuginedes tuvastatud ettevõtlusaktiivsuse 

erinevusi põhjustavaid mõjutegureid, millest on Lõuna-Eesti piirkonnale iseloomulikumad 

geograafiline eraldatus ning sellega põhjuslik-tagajärgses seoses olev rahvastiku vähesus, 

mis mõjutab inimkapitali kvaliteeti piirkonna valdades ja linnades. Arenguerinevuste 

põhjustele tuginedes on bakalaureusetöös välja pakutud ka lahendusi, tasandamaks 

ettevõtlusealaseid erinevusi piirkonna valdades ning parandamaks kogu Lõuna-Eesti 

piirkonna konkurentsivõimet üleriigilises kontekstis. Lahenduste formuleerimisel on silmas 

peetud eelkõige kohalike omavalitsuste perspektiivi, pakkumaks mõtteainet ettevõtluse 

arendamiseks kohalikes omavalitsustes. Olulisemaks perspektiiviks on koostöö 

edendamine, mis võimaldab minimeerida omavalitsuste piiratud eelarve mõju ning 

maksimeerida kohaliku elanikkonna potentsiaali ettevõtluse ning kohaliku elukvaliteedi 

tõstmiseks, ühe konkreetse väljundina on koostööd võimalik soosida edendades 

ühistegevust nii valdade siseselt kui erinevate piirkonna valdade vahel. 

Bakalaureusetöö tulemusena peab töö lugejal olema kujunenud teatav arusaam sellest, 

mida kujutab endast ettevõtlus, missugune on selle seos ettevõtlusaktiivsusega ning kuidas 

mõlemaid nähtusi mõõdetakse. Autori üheks peamiseks motiiviks on aga ettevõtluse ja 

ettevõtlusaktiivsuse määratlemisega seotud komplitseerituse edastamine. Nimetatu 

saavutamiseks on antud ülevaade erinevatest ettevõtluse ja ettevõtlusaktiivsuse teemalistest 

käsitlustest ning on tutvustatud nende mõõtmise viise, eelnevale tuginedes on analüüsitud 

ettevõtlusaktiivsuse dünaamikat ning olukorda Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012, 

loomaks sidet eelnevalt koostatud teoreetilise käsitlusega. Mainitu alusel on tulemusi 

üldistades võimalik analüüsida ettevõtlusaktiivsust üldisemalt, olles samas tuttav selle 

mõõtmisega ning ettevõtluse edendamise võimalustega kohalike omavalitsuste tasemel.  
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ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN SOUTHERN 

ESTONIAN PARISHES FROM 2005 TO 2012 

 

Summary 

 

The primary research question of the bachelor’s thesis is what were the dynamics of 

entrepreneurial activity like in Southern Estonian parishes from 2005 to 2012. The research 

objective is based on the mentioned question, namely to ascertain the differences and their 

underlying reasons in regards to entrepreneurial activity and to offer solutions in order to 

increase entrepreneurial activity in the more problematic areas and to improve the general 

outlook of entrepreneurship. In order to answer the research question, five research tasks 

are conjured up, which are introduced in this section. All in all, the research question of the 

thesis is answered, due to the successful execution of research tasks, the results of which 

are highlighted below, in order to offer an insightful overview of entrepreneurial activity in 

the parishes and towns of Southern Estonian region in the period of 2005 to 2012. 

The first research task is to define entrepreneurial activity and entrepreneurship on a 

general and abstract level. To fulfil the task, a variety of different theories explaining the 

nature and definitions of the mentioned phenomena are introduced in the theoretical part of 

the thesis. When defining entrepreneurial activity on a theoretical level, there are two 

primary methods to approach the matter, which are considering entrepreneurial activity as 

a collection of activities inherently characteristic to entrepreneurship, effectively equating 

entrepreneurial activity and entrepreneurship, while the second approach treats 

entrepreneurial activity as a phenomenon derived from entrepreneurship, specifying a 

causal relation between the phenomena. Based on the chosen method, a methodology of 

assessing entrepreneurial activity is chosen. In the thesis, the second approach is used to 

conduct an empirical analysis, though one must admit, the first approach offers a more 

holistic view and is more appropriate, if relevant data is available. 

The second research task is closely related to the previous task, which entails examining 

the methodology of evaluating entrepreneurial activity. In order to execute the task, a 

number of methods for assessing the phenomena are analysed, based on previously 
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conducted research and relevant frameworks used on an international level as well as 

domestically. The current global practice consists of two primary means of assessing 

entrepreneurial activity, which, correspondingly, consist of analysing straightforward 

numerical measures, like the number of enterprises per thousand residents and as an 

alternative approach, and construction of indexes, like the Total Early-Stage 

Entrepreneurial Activity index utilised by the Global Entrepreneurship Monitor, which, 

due to their more sophisticated nature, enable the observer to evaluate entrepreneurship 

more effectively. In this thesis, the simpler approach is used, due to multiple constraints. 

The chosen method is simpler than constructing an index, however, it does offer a 

sufficiently holistic overview of entrepreneurial activity in the region under observation. 

Utilising the knowledge aggregated in the thesis, a suitable method for assessing 

entrepreneurial activity in Southern Estonian parishes between the years of 2005 and 2012 

is chosen, resulting in the construction of two sets of indicators. The two indicators 

constructed using the selected methodology are the number of economically active 

enterprises per 1 000 residents and the number of enterprises enlisted in the statistical 

profile per 1 000 residents, both of which are employed in the research, to a greater or 

lesser extent. Assessing entrepreneurial activity in Southern Estonia is performed through 

the use of previously mentioned indicators, which involves comparing the parishes as well 

as the towns of the region, both externally and internally. In the light of the theoretical 

chapter of the graduation thesis, the number of economically active enterprises per 1 000 

residents is used more extensively, since it offers a more relevant overview of the situation 

of entrepreneurial activity in the area, corresponding to a greater degree to the definitions 

of entrepreneurship covered than the alternative indicator. 

In the empirical chapter of the paper, a brief overview of entrepreneurial activity in the 

local authorities of Southern Estonian region is offered, the reviewed period lies between 

the years of 2005 and 2012. The analysis of entrepreneurial activity based on the relevant 

data from the database of Statistics Estonia and carried out by the author is introduced in 

the mentioned chapter. The composed data sheets are available in the appendixes, for both 

indicators used in the analysis. Probably the most important conclusion derived from the 

empirical analysis is that while entrepreneurial activity in Southern Estonian parishes has 

increased, regional differences in the area have further deepened, especially in regards to 
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economically active enterprises per a thousand residents, though the number of enterprises 

enlisted in the statistical profile does not quite necessitate such a drastic conclusion. 

While entrepreneurial activity in the region has proportionally changed, only a small 

number of parishes managed to improve their standing in the regional ranking, most 

noticeably in the example of the parishes of Luunja and Pala. In the case of a number of 

parishes, however, the small size of the municipality has a significant effect on its 

statistical entrepreneurial activity. For an example, in the case of Piirissaare parish, the 

addition of a single venture improved the position of the parish in the ranking by nearly 30 

places during the years of 2010 and 2011, in regards to economically active enterprises per 

1 000 residents. Keeping the mentioned aspects in mind, the relationship between 

unemployment and entrepreneurial activity is also briefly introduced, recognising the fact 

that in the case of year 2010, the high but dropping rate of unemployment significantly 

increased entrepreneurial activity in Southern Estonian region, especially in the case of 

enterprises enlisted in the statistical profile per a thousand residents. 

To achieve the objective set in the form of the last research task, a number of underlying 

reasons of regional differences of entrepreneurial activity it the Southern Estonian region 

are identified, utilising the results of the previously conducted theoretical and empirical 

analysis, the principal reasons for differences of entrepreneurial activity in the region are 

relative geographical isolation and the lack of residents caused by the aforementioned 

aspect, which affects the quality of population in the parishes and towns of the area. In 

order to minimise the effects brought about by the previously mentioned factors, a number 

of possible solutions for improving entrepreneurial activity and overall competitiveness in 

the region are outlined, specifically from the perspective of local authorities. 

The purpose of the thesis is to shape the perception of the reader regarding entrepreneurial 

activity and entrepreneurship as a whole, in order to effectively convey the sophisticated 

nature of the aforementioned phenomena. In order to meet the objective, entrepreneurship 

and entrepreneurial activity are analysed, from the empirical perspective as well as the 

theoretical standpoint. As a bachelor’s thesis must provide an ample overview of the topic 

at hand as well as the knowledge accumulated by the author, the author stresses the 

importance of co-operation in encouraging entrepreneurial activity as the most general 

conclusion of the thesis, since working together enables the authorities to improve both 

entrepreneurial activity as well as the common quality of live in their area of jurisdiction.  
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Lisa 1. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Eestis keskmiselt 

ning Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012 

 

Haldusüksus 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta, aastate 

lõikes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Eesti riik 33,00 37,54 41,80 44,00 44,68 46,40 48,91 52,62 

Eesti linnad 41,24 46,35 51,15 52,73 53,37 54,87 57,62 61,47 

Eesti vallad 18,42 22,04 25,51 28,81 29,66 31,77 33,91 37,37 

Lõuna-Eesti piirkond 22,63 26,15 29,81 31,37 32,37 33,78 35,90 38,21 

Jõgeva maakond 14,67 16,36 18,27 19,37 19,85 21,34 23,03 24,74 

Jõgeva maakonna linnad 23,98 25,19 27,43 28,72 29,75 30,96 32,49 32,12 

..Jõgeva linn 25,82 26,69 30,72 30,24 31,19 32,86 34,00 34,05 

..Mustvee linn 9,52 13,17 15,19 19,62 19,50 17,39 21,77 21,68 

..Põltsamaa linn 26,87 27,66 27,46 30,02 31,68 33,65 34,31 32,99 

Jõgeva maakonna vallad 9,86 11,75 13,56 14,54 14,75 16,27 18,12 20,74 

..Jõgeva vald 12,48 14,00 16,20 17,66 16,11 17,91 20,35 22,92 

..Kasepää vald 5,15 7,69 8,15 9,23 13,28 10,94 14,06 14,96 

..Pajusi vald 10,71 12,78 16,15 13,95 12,70 12,50 12,61 16,03 

..Pala vald 12,31 16,03 17,05 17,56 17,97 22,95 26,67 69,60 

..Palamuse vald 10,37 10,97 11,16 13,72 13,84 14,09 15,07 15,58 

..Puurmani vald 8,88 11,98 13,04 13,92 14,74 16,03 20,26 26,84 

..Põltsamaa vald 7,51 9,26 13,44 12,29 13,53 17,46 17,29 9,17 

..Saare vald 9,16 9,38 12,40 11,90 10,24 10,00 8,94 13,22 

..Tabivere vald 8,13 11,39 10,64 14,47 14,35 14,41 21,43 22,07 

..Torma vald 12,04 13,30 14,29 16,59 18,45 20,10 19,05 22,43 

Põlva maakond 17,80 20,27 22,22 22,86 23,19 25,17 26,27 28,15 

Põlva maakonna linnad 35,04 38,07 43,57 37,74 39,57 41,60 41,91 42,24 

..Põlva linn 35,04 38,07 43,57 37,74 39,57 41,60 41,91 42,24 

Põlva maakonna vallad 13,52 15,71 16,81 18,84 18,92 20,91 22,20 24,44 

..Ahja vald 13,64 18,69 18,92 23,30 21,36 22,86 22,33 28,20 

..Kanepi vald 9,65 12,40 16,08 18,07 20,73 20,65 21,46 23,60 

..Kõlleste vald 13,27 14,74 14,43 19,57 16,48 18,95 23,16 26,42 

..Laheda vald 10,45 9,45 10,94 14,52 11,11 13,04 17,24 18,78 

..Mikitamäe vald 5,66 5,94 6,00 9,57 9,80 12,12 14,58 11,94 

..Mooste vald 9,74 15,07 13,70 12,77 13,29 14,29 16,78 20,63 

..Orava vald 8,14 11,11 10,00 10,00 13,75 18,42 14,67 18,36 

..Põlva vald 18,21 20,21 22,11 23,86 24,18 28,11 26,78 28,08 

..Räpina vald 15,34 16,91 18,36 19,42 20,00 21,87 23,73 24,58 

..Valgjärve vald 17,01 19,05 24,11 25,00 29,41 26,24 28,99 34,58 

..Vastse-Kuuste vald 20,66 25,21 22,69 24,79 19,17 23,93 28,10 30,17 

..Veriora vald 7,01 8,00 8,55 9,72 9,15 9,86 11,51 12,62 

..Värska vald 14,60 15,94 14,81 20,63 19,08 23,02 23,20 28,95 
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Tartu maakond 29,55 34,35 39,32 40,88 41,96 43,40 46,26 49,06 

Tartu maakonna linnad 34,19 39,53 45,14 46,22 47,27 48,50 51,71 54,78 

..Elva linn 19,44 24,85 27,82 29,35 29,95 32,70 34,35 37,63 

..Kallaste linn 6,84 6,96 10,00 8,82 11,43 10,78 12,00 10,37 

..Tartu linn 35,41 40,83 46,62 47,67 48,74 49,88 53,18 56,15 

Tartu maakonna vallad 17,56 21,27 24,80 27,75 29,18 31,25 33,41 36,23 

..Alatskivi vald 7,89 10,67 10,14 11,72 10,49 15,83 15,49 23,09 

..Haaslava vald 18,42 22,34 24,47 28,27 28,35 29,35 34,17 39,96 

..Kambja vald 18,60 20,83 23,08 24,23 26,25 29,17 34,96 34,53 

..Konguta vald 11,19 14,48 16,20 16,55 17,93 21,99 22,86 29,08 

..Laeva vald 13,68 14,74 22,34 21,35 22,22 27,91 29,89 34,44 

..Luunja vald 15,75 17,31 22,34 27,87 34,58 39,41 38,90 40,16 

..Meeksi vald 2,56 2,78 6,76 5,56 11,27 8,70 7,81 11,07 

..Mäksa vald 12,24 14,80 21,13 23,23 21,35 20,83 23,24 29,03 

..Nõo vald 16,71 17,91 19,75 21,46 21,98 23,53 22,82 24,27 

..Peipsiääre vald 0,99 3,06 3,16 5,38 5,62 3,57 3,70 4,18 

..Piirissaare vald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 0,00 

..Puhja vald 10,76 13,15 15,66 17,00 18,11 18,60 21,81 28,50 

..Rannu vald 10,17 10,98 14,12 19,76 20,36 18,18 19,41 21,96 

..Rõngu vald 11,15 12,99 15,89 16,61 18,73 21,99 20,21 19,63 

..Tartu vald 23,90 31,17 37,55 41,46 40,69 40,31 43,51 46,76 

..Tähtvere vald 20,27 25,83 30,20 32,78 34,33 35,69 38,01 39,77 

..Vara vald 11,85 12,50 12,92 15,02 14,42 17,31 19,90 22,96 

..Võnnu vald 11,28 11,63 11,63 13,49 13,60 14,88 18,03 19,67 

..Ülenurme vald 36,57 44,51 48,42 52,93 54,43 56,79 60,49 55,92 

Valga maakond 16,48 19,12 20,97 22,24 23,09 24,37 24,45 26,01 

Valga maakonna linnad 18,02 20,63 22,95 24,44 24,87 26,56 25,95 25,03 

..Tõrva linn 29,80 35,59 37,33 37,54 39,86 42,45 40,88 41,12 

..Valga linn 15,38 17,36 19,82 21,59 21,63 23,15 22,76 21,52 

Valga maakonna vallad 15,03 17,67 19,03 20,13 21,37 22,24 23,00 27,00 

..Helme vald 11,43 11,48 11,34 13,87 12,66 14,29 13,85 22,35 

..Hummuli vald 11,43 14,85 18,00 16,84 15,46 13,04 7,78 9,60 

..Karula vald 12,26 11,76 14,56 17,17 21,21 21,21 21,28 24,70 

..Otepää vald 29,51 35,73 37,72 39,85 42,24 45,78 47,56 52,37 

..Palupera vald 12,71 15,83 18,64 19,66 18,42 18,97 24,11 24,53 

..Puka vald 8,65 8,70 8,99 9,71 14,12 12,87 11,70 14,63 

..Põdrala vald 5,38 7,95 9,52 7,69 8,43 7,41 7,41 10,38 

..Sangaste vald 14,79 17,86 19,26 19,12 19,40 21,64 22,14 25,54 

..Taheva vald 4,30 8,05 6,90 8,24 11,36 9,41 12,20 13,99 

..Tõlliste vald 12,90 14,67 16,38 16,85 16,00 15,03 17,34 19,25 

..Õru vald 3,70 3,57 3,57 1,96 4,17 4,35 4,35 6,40 

Viljandi maakond 18,48 21,11 24,39 26,38 27,51 28,14 30,01 32,08 

Viljandi maakonna linnad 28,86 32,83 38,02 38,95 39,75 40,03 42,61 44,76 

..Mõisaküla linn 3,88 5,00 9,57 9,38 7,69 8,89 12,36 18,93 
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..Viljandi linn 31,44 35,76 41,03 42,09 42,92 43,32 45,77 47,71 

..Võhma linn 11,92 13,33 16,67 17,93 18,88 17,48 20,15 21,69 

Viljandi maakonna vallad 11,31 13,06 15,07 17,76 19,01 19,87 21,26 23,18 

..Abja vald 8,08 7,84 10,93 12,55 15,15 16,14 17,86 21,84 

..Halliste vald 7,95 9,04 8,82 12,43 10,98 11,45 13,77 17,79 

..Karksi vald 16,97 18,47 21,53 25,14 27,59 25,74 27,96 32,21 

..Kolga-Jaani vald 4,27 6,45 10,97 12,34 14,09 15,38 14,89 15,75 

..Kõo vald 10,43 9,91 10,00 9,09 10,78 12,38 14,56 11,68 

..Kõpu vald 14,10 13,92 13,51 16,44 15,28 14,67 13,04 18,18 

..Paistu vald 11,26 16,67 18,95 23,18 25,00 26,06 28,17 28,03 

..Pärsti vald 14,25 17,59 20,11 22,28 23,43 26,30 27,65 28,28 

..Saarepeedi vald 10,94 16,00 20,00 23,81 24,39 28,81 27,87 27,27 

..Suure-Jaani vald 12,87 13,81 15,66 18,18 19,72 20,96 21,04 23,46 

..Tarvastu vald 6,97 8,85 9,48 11,73 12,96 14,40 17,75 20,09 

..Viiratsi vald 11,41 12,80 14,59 18,48 18,36 17,65 19,15 18,70 

Võru maakond 17,12 19,87 23,01 24,67 25,67 26,98 28,67 30,14 

Võru maakonna linnad 26,33 30,30 34,98 36,53 38,13 39,86 41,91 41,40 

..Võru linn 26,33 30,30 34,98 36,53 38,13 39,86 41,91 41,40 

Võru maakonna vallad 11,67 13,64 15,94 17,61 18,28 19,37 20,90 23,27 

..Antsla vald 13,15 16,16 18,81 20,00 20,16 21,17 23,21 25,58 

..Haanja vald 14,53 15,32 18,18 20,00 21,90 22,12 24,51 23,90 

..Lasva vald 6,98 8,88 11,76 14,97 16,17 14,11 17,68 20,09 

..Meremäe vald 5,22 7,14 8,85 9,01 12,38 11,65 12,24 14,96 

..Misso vald 12,99 16,44 16,88 17,81 21,43 19,12 23,53 34,07 

..Mõniste vald 7,37 6,52 5,00 7,14 9,57 10,99 14,61 14,00 

..Rõuge vald 16,67 19,25 21,26 20,87 22,22 23,30 25,73 30,61 

..Sõmerpalu vald 9,23 9,33 11,76 11,29 11,23 13,66 17,93 17,40 

..Urvaste vald 9,93 12,41 13,33 14,50 16,42 16,28 16,67 17,86 

..Varstu vald 4,96 8,06 10,83 12,40 13,79 12,28 11,50 15,46 

..Vastseliina vald 11,06 12,62 15,27 18,00 16,67 19,51 19,50 23,59 

..Võru vald 14,69 16,67 19,92 23,24 22,66 25,47 25,10 26,42 

 

Märkus. Autori arvutused tuginevad Statistikaameti andmetele, kasutatud on 

andmetabeleid RV0291 ning ER071.  
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Lisa 2. Statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Eestis 

keskmiselt ning Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012 

 

Haldusüksus 

Statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta, 

aastate lõikes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Eesti riik 66,97 72,14 77,48 79,54 84,02 99,15 102,97 106,14 

Lõuna-Eesti piirkond 58,06 62,28 67,04 69,07 73,18 90,76 94,44 96,35 

Jõgeva maakond 55,52 58,18 60,28 62,25 66,04 84,75 89,36 91,34 

..Jõgeva linn 55,26 55,19 59,56 62,06 66,13 86,43 90,00 86,99 

..Mustvee linn 38,10 37,72 43,04 50,00 54,72 75,78 89,80 93,21 

..Põltsamaa linn 50,00 56,69 54,46 55,66 65,01 84,73 80,05 76,58 

..Jõgeva vald 56,05 63,91 65,00 65,50 69,67 85,29 92,86 96,23 

..Kasepää vald 46,32 48,46 53,33 54,62 64,84 86,72 94,53 99,75 

..Pajusi vald 82,14 83,46 84,62 86,05 84,92 105,83 110,08 113,92 

..Pala vald 51,54 53,44 56,59 58,02 60,94 94,26 100,83 120,88 

..Palamuse vald 65,56 70,46 71,67 74,34 77,68 95,45 101,37 110,95 

..Puurmani vald 56,80 60,48 63,98 67,72 70,51 82,05 90,20 99,11 

..Põltsamaa vald 48,12 47,86 51,71 50,83 51,93 67,58 70,43 70,57 

..Saare vald 87,02 85,16 82,17 81,75 81,10 105,83 107,32 111,57 

..Tabivere vald 41,87 43,46 45,11 50,88 53,04 72,93 81,25 81,53 

..Torma vald 70,83 71,10 73,81 77,25 78,16 91,96 98,41 101,72 

Põlva maakond 55,07 58,27 60,96 63,54 68,08 90,26 92,93 95,48 

..Põlva linn 71,74 74,18 76,79 71,61 79,47 101,02 100,34 98,67 

..Ahja vald 61,82 71,96 67,57 76,70 70,87 99,05 101,94 108,76 

..Kanepi vald 35,91 39,92 44,71 50,20 58,13 75,30 78,95 79,79 

..Kõlleste vald 73,47 81,05 76,29 85,87 85,71 110,53 107,37 113,50 

..Laheda vald 39,55 40,94 46,09 52,42 55,56 73,04 81,03 80,00 

..Mikitamäe vald 48,11 50,50 60,00 62,77 62,75 87,88 87,50 95,55 

..Mooste vald 53,90 61,64 65,07 67,38 69,23 90,00 95,80 106,85 

..Orava vald 66,28 72,84 68,75 76,25 87,50 140,79 140,00 155,37 

..Põlva vald 48,97 53,37 58,16 60,32 64,67 85,41 89,07 88,28 

..Räpina vald 42,70 44,98 47,42 50,68 53,46 75,35 79,51 80,91 

..Valgjärve vald 71,43 70,75 77,30 80,71 89,71 113,48 115,94 115,27 

..Vastse-Kuuste vald 55,37 63,03 57,98 63,25 66,67 87,18 90,91 101,72 

..Veriora vald 36,94 36,67 38,16 45,14 52,82 69,72 74,82 83,15 

..Värska vald 83,21 76,81 82,22 86,51 85,50 107,94 112,00 119,30 

Tartu maakond 61,04 66,82 73,13 74,87 79,17 93,38 97,68 99,57 

..Elva linn 39,66 44,17 49,46 50,31 54,13 68,09 74,28 76,84 

..Kallaste linn 44,44 46,09 48,18 49,02 54,29 78,43 84,00 92,17 

..Tartu linn 65,66 72,67 79,65 81,59 85,95 100,08 104,12 107,24 

..Alatskivi vald 51,32 50,67 56,76 57,24 63,64 82,01 80,99 87,76 

..Haaslava vald 46,32 52,13 60,11 60,73 63,40 75,12 82,41 86,74 
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..Kambja vald 58,53 58,33 64,62 63,85 69,50 90,15 97,74 96,10 

..Konguta vald 57,34 58,62 69,72 68,35 71,72 88,65 97,14 102,91 

..Laeva vald 64,21 65,26 74,47 79,78 77,78 98,84 98,85 102,09 

..Luunja vald 55,31 55,48 63,23 65,25 72,90 93,24 90,68 85,02 

..Meeksi vald 75,64 84,72 71,62 72,22 77,46 89,86 101,56 116,24 

..Mäksa vald 43,37 48,98 53,61 54,55 57,81 70,83 78,38 91,82 

..Nõo vald 45,64 46,52 49,88 52,93 56,76 68,63 70,63 71,57 

..Peipsiääre vald 24,75 26,53 27,37 31,18 33,71 46,43 48,15 47,42 

..Piirissaare vald 171,43 142,86 157,14 128,57 114,29 142,86 142,86 127,27 

..Puhja vald 42,23 42,63 47,39 46,15 48,97 56,61 65,02 68,12 

..Rannu vald 60,45 57,23 65,29 68,86 73,65 74,55 74,12 82,69 

..Rõngu vald 40,45 45,78 50,33 49,50 56,86 72,85 74,91 73,46 

..Tartu vald 61,76 68,83 76,17 78,22 81,71 89,69 96,34 91,84 

..Tähtvere vald 46,96 54,64 60,74 61,59 67,00 82,49 87,33 86,38 

..Vara vald 55,92 57,69 62,20 61,97 62,50 79,81 81,09 87,16 

..Võnnu vald 47,37 48,84 47,29 51,59 55,20 77,69 84,43 84,69 

..Ülenurme vald 67,81 73,99 75,61 78,39 82,28 97,71 104,71 92,22 

Valga maakond 55,07 57,85 59,67 61,14 66,00 83,40 84,38 85,36 

..Tõrva linn 65,89 73,22 76,37 72,63 79,72 99,64 100,36 98,32 

..Valga linn 41,23 42,28 45,23 47,37 51,27 66,20 66,02 62,30 

..Helme vald 57,55 57,38 57,56 57,14 62,03 74,89 72,29 92,52 

..Hummuli vald 69,52 72,28 82,00 80,00 78,35 92,39 93,33 100,84 

..Karula vald 79,25 87,25 84,47 85,86 91,92 143,43 132,98 128,89 

..Otepää vald 77,07 83,62 87,85 90,61 96,69 118,41 120,05 126,95 

..Palupera vald 72,03 75,00 77,12 79,49 82,46 100,00 108,04 87,30 

..Puka vald 46,49 47,28 47,75 50,86 58,82 74,85 80,12 89,69 

..Põdrala vald 51,61 60,23 51,19 47,25 51,81 65,43 69,14 70,04 

..Sangaste vald 74,65 75,71 77,04 76,47 82,84 95,52 109,16 108,94 

..Taheva vald 55,91 62,07 54,02 60,00 64,77 74,12 80,49 91,60 

..Tõlliste vald 52,15 54,35 56,50 62,36 66,29 85,55 85,55 92,06 

..Õru vald 40,74 42,86 33,93 33,33 39,58 63,04 60,87 63,97 

Viljandi maakond 55,61 58,59 63,09 65,85 69,03 88,76 91,84 94,23 

..Mõisaküla linn 22,33 28,00 34,04 34,38 34,07 45,56 51,69 59,17 

..Viljandi linn 59,56 63,98 70,43 72,88 75,80 98,31 102,21 102,76 

..Võhma linn 29,80 30,00 34,03 35,17 37,76 51,75 53,73 56,84 

..Abja vald 48,85 49,02 51,82 59,41 62,34 82,96 82,59 92,94 

..Halliste vald 71,02 68,36 69,41 74,56 79,27 91,57 92,81 112,46 

..Karksi vald 66,58 69,66 71,39 74,58 77,59 104,14 109,12 111,04 

..Kolga-Jaani vald 64,02 75,48 75,48 74,03 77,85 99,30 101,42 108,03 

..Kõo vald 70,43 63,06 61,82 58,18 63,73 69,52 77,67 73,03 

..Kõpu vald 62,82 63,29 70,27 80,82 83,33 92,00 104,35 100,70 

..Paistu vald 54,30 63,46 69,28 74,17 75,68 91,55 97,18 92,50 

..Pärsti vald 48,09 55,12 59,79 62,77 63,49 83,29 85,47 84,31 

..Saarepeedi vald 59,38 64,00 68,80 76,98 75,61 96,61 93,44 87,12 
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..Suure-Jaani vald 37,46 50,08 53,03 56,09 59,69 82,59 84,35 91,96 

..Tarvastu vald 49,52 50,61 54,61 56,12 61,38 75,20 79,72 85,61 

..Viiratsi vald 55,16 53,60 58,11 59,51 65,21 79,83 78,31 76,77 

Võru maakond 56,89 59,92 65,30 67,20 70,65 94,89 98,93 100,24 

..Võru linn 57,60 60,97 67,75 67,19 69,40 91,94 95,31 92,61 

..Antsla vald 36,23 52,53 58,25 59,20 63,76 88,58 92,26 99,09 

..Haanja vald 66,67 69,37 78,18 84,55 95,24 135,58 138,24 142,43 

..Lasva vald 59,30 58,58 57,65 65,87 74,85 93,87 96,95 99,81 

..Meremäe vald 74,78 84,82 88,50 93,69 102,86 133,98 147,96 158,12 

..Misso vald 68,83 75,34 68,83 78,08 81,43 120,59 138,24 161,84 

..Mõniste vald 62,11 56,52 54,00 59,18 69,15 114,29 120,22 129,52 

..Rõuge vald 69,44 72,77 82,61 81,55 89,86 110,19 119,42 123,98 

..Sõmerpalu vald 52,31 51,81 58,29 57,53 60,43 80,33 84,78 83,05 

..Urvaste vald 74,47 73,72 74,81 79,39 84,33 116,28 116,67 130,95 

..Varstu vald 55,37 58,06 65,83 73,55 75,86 102,63 106,19 115,94 

..Vastseliina vald 44,71 51,94 56,16 58,00 58,33 84,39 91,50 99,73 

..Võru vald 48,09 51,61 56,71 60,37 60,08 79,33 79,50 76,07 

 

Märkus. Autori arvutused tuginevad Statistikaameti andmetele, kasutatud on 

andmetabeleid RV0291 ning ER07.  
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartus, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


