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SISSEJUHATUS 
 

Eesti rõivatööstuses tegutseb rohkem kui 400 ettevõtet ning tööstussektor pakub tööd ca 

6000 inimesele. Suuremad rõivatööstuse ettevõtted on töörõivaste tootja OÜ PVMP-Ex 

Haapsalus, AS Baltika ja lasterõivaste tootja OÜ Lenne Tallinnas ning Tartu ettevõtted AS 

Sangar ja AS Ilves-Extra (Eesti rõivatööstus…2013). Statistikaameti andmetest selgub, et 

rõivaste ja jalatsite kauplustes jäi jaemüük eelmise aasta jaanuariga võrreldes samale 

tasemele (Jaanuaris jaemüügi… 2015). Kuna ühest küljest piiras kasvu tagasihoidlik 

nõudlus, teisalt vähendas kasumlikkust kõva konkurents veelgi odavama tööjõuga riikide 

tootjatelt. Samas on Eesti rõivatööstuse konkurentsivõime mõnevõrra paranenud, kuna 

kriisiajal vähenes oluliselt palgasurve, samal ajal kasvasid Aasia töötasud kiiresti. 

Transpordikulude suurenemine nafta kõrge hinna tõttu andis sektorile uue hingamise, sest 

rõivatööstuse toodang on suunatud peamiselt välisturgudele, kuhu müüakse enam kui kaks 

kolmandikku toodetest, mis omakorda andis eelise teiste ettevõtete ees (Rõivatööstus…, 

2015).   

Autor soovib uurida ühe Eesti suurima rõivatööstus ettevõtte AS Sangari konkurentsivõime 

positsiooni kogu rõivatööstusettevõtete hulgas.  

Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata AS Sangar konkurentsivõimet aastatel 2006–2013, 

määrata ettevõtte positsioon sama tegevusalade ettevõtete hulgas ning pakkuda lahedusi 

konkurentsivõime tõstmiseks. Eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised 

uurimisülesanded: 

1) uurida konkurentsivõime teoreetilist käsitlust; 

2) tuua välja erinevad konkurentsivõime hindamise meetodid; 

3) analüüsida AS Sangar sisemist konkurentsivõimet; 

4) analüüsida AS Sangar konkurentsivõimet teiste ettevõtetega; 

5) tuua välja ettevõtte konkurentsivõime ning pakkuda lahendusi konkurentsivõime 

tõstmiseks. 
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Käesolev bakalaureusetöö on jaotatud kaheks osaks: teoreetiliseks ja empiiriliseks. Esimeses 

peatükis on käsitletud konkurentsivõime teoreetilist tausta, kus tuuakse välja 

konkurentsivõime erinevad tasandid. Samuti tuuakse teoreetilises osas välja erinevad 

konkurentsivõime mõõtmise võimalused. 

Empiirilises osas antakse esiteks ülevaade AS Sangar tegevusest ja seejärel hinnatakse 

ettevõtte konkurentsivõimet teiste sama tegevusalade keskmiste näitajatega ning võrdluseks 

on toodud ka Eesti keskmised näitajad. Uuritavaks perioodiks on aastad 2006–2013. 

Konkurentsivõime hindamiseks kasutatakse selles analüüsis töö teoreetilises osas esitatud 

näitajaid, mis on valdavalt erinevad tootlikkuse näitajad. 

Empiirilise osa lõpus tuuakse välja ka AS Sangari konkurentsivõime võrreldes teiste Eestis 

tegutsevate rõivatööstusettevõtetega seisuga 31.12.2013. Selleks kasutatakse Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt väljatöötatud metoodikat ning analüüsis kasutatakse veel 

täiendavaid näitajaid, võrreldes töö teoreetilises osas esitatutega. Kokkuvõttes antakse 

hinnang AS Sangar konkurentsivõimelisusest ja kuidas on see tase viimaste aastate jooksul 

muutunud teiste ettevõtetega võrreldes. 

Käesoleva töö koostamiseks vajaminevad andmed  on saadud ettevõtete majandusaasta 

aruannetest. Majandusaasta aruanded sai töö autor „Äripäeva infopangast“, 

konkurentsivõime edetabeli koostamise metoodikast ja Eesti Statistikaameti andmebaasist.  
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1. KONKURENTSIVÕIME TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1. Konkurentsivõime olemus ja tasemed 
 

Konkurentsivõime selgitamiseks peab alustama mõiste „konkurents“ defineerimisega. 

Konkurents on võitlus klientide pärast, mida peavad kõik samu vajadusi rahuldavad 

ettevõtted. Konkurents ettevõtete vahel muutub üha teravamaks ja seda põhjustavad eelkõige 

ettevõtete arvu suurenemine, tootehindade üleüldine alanemine ning tarbijate ja ettevõtjate 

targemaks muutumine (Konkurents ja konkurentsieelis, 2015). Konkurents on ettevõtlusega 

tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning nende liitude, assotsiatsioonide ja muude 

ühenduste omavaheline võitlus (Konkurentsiseadus, 1993).  

See soodustab konkurentsi võitluses olevate ettevõtete tegevus- ja valikuvabadust, kaupade, 

teenuste ja tehnoloogia uuendamist, kaupade ja teenuste pakkumise vastavusse viimist 

nõudlusega ning turu intensiivistamist ja turutoonuse tõusu (Konkurentsiseadus, 1993). 

Konkurents on subjektide huvide vastandlikkus, mis üldiselt väljendub subjektide soovis 

olla teistest edukam (Reiljan, Hinrikus 1999: 24). Konkurentsi, kus ettevõtted püüdlevad 

ühise eesmärgi poole olukorras, kus ühe ettevõtte edu tähendab teise ebaedu (Konkurents, 

2015). 

Kokkuvõtvalt võib öelda et „konkurents“ on ettevõtete võitlus parema turuosa pärast. 

Soovitakse olla teistest parem ja edukam. Konkurentsist edasi minnes selgitatakse mõistet 

konkurentsivõime. 

Konkurentsivõime on tänapäeval sageli majandusalaste vaidluste ja poliitilis-majanduslike 

loosungite aluseks, mis on loogiline üha laienevas globaalkonkurentsi tingimustes  (Reiljan, 

Hinrikus 1999: 22-23). Tänaseks päevaks on majandusteadlased suutnud ammendavalt 

avada mõiste sisu.  

Konkurentsivõimele on andnud paljud teadlased erinevaid käsitlusi ja selgitusi. Allpool 

tuuakse välja mõned käsitlused.  
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Stephane Garelli on konkurentsivõimet defineerinud kui mõttetegevust, mis on kestnud pika 

perioodi, kus klassikaline majandusteooria hõlmab konkurentsivõime tagajärgi (Garelli 

2005: 610).  

Stephane Garelli on oma artiklis välja toonud teadlasi, kes on samuti läbi aegade 

konkurentsivõimet defineerinud, nendeks on (Garelli 2005: 616):  

1) Adam Smith (1776) – klassikaline majandusteadlane, kes tuvastas neli sisendtegurit: 

maa, kapital, loodausvarad ja tööjõud. 

2) David Ricardo (1817) – kes lõi suhtelise eelise teooria, rõhutades seda, kuidas riigid 

peaksid konkureerima.  

3) Karl Marx (1867) ning teised marksistlikud majandusteadlased, kes rõhutasid 

sotsiaalpoliitilise keskkonna mõju majandusarengule.  

4) Max Weber (1905) – saksa sotsioloog, kes tõi välja seosed väärtuste, usuliste 

tõekspidamiste ja riikide majanduslike tulemuslikkuste vahel.  

5) Joseph Schumpeter (1942) – kes rõhutas ettevõtte rolli  konkurentsivõime tegurina, 

rõhutas, et põhjuseks ongi ebavõrdsus, mis soodustab innovatsiooni ja tehnoloogia 

arengut.  

6) Alfred P. Sloan (1963) ja Peter Drucker (1969) – kes arendasid mõtet juhtimisest kui 

olulisest konkurentsivõime tegurist.  

7) Robert Solow (1957) – kes uuris USA majanduskasvu mõjutavaid tegureid aastate 

1948 ja 1982 vahelisel perioodil ning rõhutas hariduse, tehnoloogia innovatsiooni ja 

oskusteabe olulisust.  

8) Nicolas Negroponte (1995) ja teised kaasaegsed majandusteadlased on täiustanud 

mõistet  „Knowledge” (teadmised) konkurentsivõime sisendteguriks. 

9) Michael Porter (1990) – kes püüdis liita kõik need ideed süsteemseks mudeliks, mida 

nimetatakse „Konkurentsivõime teemandiks“ (Competitiveness Diamond).  

 

Konkurentsivõime on võime seista vastu konkurentsile ning olla  edukas teiste konkurentide 

ees. Samas tähendab see, et on võimalus müüa tooteid, mis vastavad nõudlusele (hind, 

kvaliteet, kogus) ja mis tagavad kasumi aja jooksul luues, ettevõttele arendavaid võimalusi 

(Foresting…2011: 20) 

Eesti majandusteadlase Janno Reiljani arvates  on subjekti konkurentsivõime potentsiaalina 

hinnatult sisemiste omaduste kogum, mis konkreetseid väliskeskkonna tingimusi silmas 
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pidades on tähtsad teiste subjektidega võisteldes edu saavutamiseks (Reiljan 2009: 35). 

Subjekti tegelik konkurentsivõime avaldub ainult praktilises tegevuses ja on mõõdetav 

erinevate subjektide tegevuste tulemuste kvantitatiivse võrdlemise teel (Reiljan 2009: 35). 

Konkurentsivõimet saab määratleda kitsamas ja laiemas käsitluses (Reiljan, Hinrikus 1999: 

24): 

1) Kitsama käsitluse kohaselt vaadeldakse konkurentsivõimet kui subjektide huvide 

vahetut kokkupõrget. 

2) Laiem käsitlus haarab vaatlusaluste subjektide kaudset ja võimalikku konkurentsi, 

s.t. subjektide võrdlust otsese huvide vastuoluta valdkondades.  

 

Konkurentsivõimel saab eristada mitu astet (Reiljan, Hinrikus 1999: 25): 

1) Ellujäämisvõime – konkurentsivõime madalaim aste, võime kohaneda passiivselt 

konkurentsikeskkonnaga ennast muutmata ja arendamata.  

2) Arenguvõime – konkurentsivõime keskaste, võime aktiivselt reageerida 

konkurentsikeskkonna iseloomule ja selle muutustele nende omadusi parandades 

ning tegevust tõhustades.  

3) Edukus (paremus) – konkurentsivõime kõrgeim aste, võime oluliselt kujundada 

konkurentsikeskkonda  konkurentidest paremate omaduste, tõhusama tegevuse või 

kiirema arengu kaudu.  

 

Konkurentsivõime kui omadus seondub alati mingi ühiskondliku subjektiga. Subjektidel on 

aga erisugune olemus eri subjektidel kujunevad ainult neile omased suhted omavahel ja 

väliskeskkonnaga. Samas ühiskondlike subjektide vahel võib leida ka ühiseid jooni. 

Traditsiooniliselt tuuakse subjektide konkurentsivõime analüüsis välja kolm tasandit, 

milleks on ettevõte, majandusharu ja riik (Reiljan, Riik 2003: 16). 

Ettevõtte korral on konkurentsivõime definitsioon kõige selgepiirilisem (võrreldes riigi ja 

majandusharuga): ettevõte on konkurentsivõimeline, kui ta suudab pikaks ajaks võita ja 

säilitada turuosi liberaliseeritud majanduskeskkonnas nii kodu kui ka välisturul (Reiljan, 

Riik 2003: 16). Konkurentsivõime tähendab ettevõtte tasandil võimet säilitada 

turupositsiooni, milles ettevõte peab olema võimeline pakkuma toodangut õigeaegselt, 

kvaliteedi ja konkurentsivõimelise hinnaga (Altenburg jt 1998: 2). Teine definitsioon võtab 

aga lisaks müügiturgudele arvesse ka teguriturgude tähtsuse. Selle definitsiooni järgi on 

konkurentsivõime: 1) võime konkureerida kodu – ja välismaistel müügiturgudel ehk võita ja 
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säilitada turuosi; 2) võime konkureerida tootmistegurite turgudel ehk tasuda tootmistegurite 

eest vähemalt samaväärselt sellega, mida need tootmistegurid teeniksid teistes ettevõtetes. 

(Reiljan, Riik 2003: 16) 

Konkurentsivõime tähendab ettevõtte tasandil võimet säilitada turupositsiooni, milles 

ettevõte peab olema võimeline pakkuma toodangut õigeaegselt, kvaliteedi ja 

konkurentsivõimelise hinnaga (Altenburg jt 1998: 2)  

Ettevõtte tasandil konkurentsivõime saavutamiseks selgitatakse ettevõtlusteoorias kahte 

lähenemisviisi, milleks on turu – ja ressursipõhine käsitlus (Berger 2008: 94). Turupõhise 

käsitluse järgi mõjutab ettevõtet ja selle juhtimist turustruktuur. Tähtsal kohal on võimekus 

kohandada ettevõtet turustruktuuris aset leidnud muudatustega (Porter 1981: 610). 

Ressursipõhise käsitluse järgi põhineb ettevõtte tasandil konkurentsivõime edukal sisemiste 

ressursside kasutamisel (Wernerfelt 1984).  

Ettevõtted, kes on oma tegevusalal teistest konkurentsivõimelisemad (toodavad paremaid 

kaupu, valmistavad tooteid teistest odavamini), saavutavad ka teistest paremaid tulemusi. 

Konkurentsivõime avaldub suuremas läbimüügis, paremates finantstulemustes, 

efektiivsemas ressursside kasutamises jne. Konkurentsivõime näitab ka produktiivsust, 

millega ettevõte kasutab oma ressursse. Samuti näitab, kui palju ettevõte suudab vabades 

turumajanduslikes tingimustes toota ja müüa kaupa ja teenuseid, mis vastavad sise- ja 

välisturgude nõuetele, samaaegselt suurendades oma töötajate sissetulekuid ning tagades 

ettevõtte arengu jätkusuutlikkuse (Ettevõtte konkurentsivõime…, 2005: 4). Ettevõtte puhul 

tähendaks konkurentsivõime puudumine seda, et ettevõte ei suudaks turul konkureerida ja 

tagajärjeks on turult kadumine (Improving ... 2005, p 4). 

Konkurentsivõimelisel ettevõttel peaks olema võimekus tootmist tõhustada. Tähtsad tegurid 

on tööjõuühiku kulud, kuid ka kasutatava tehnoloogia tase. Ettevõtte jaoks on tähtis sisendite 

kättesaadavus. Strateegia väljatöötamine ja elluviimine on ebastabiilses 

majanduskeskkonnas samuti tähtis. Viimaste aastakümnetega on esile kerkinud mitmed 

ettevõttele väärtust loovad tegurid, nagu näiteks: projektijuhtimine, muutuste juhtimine, 

sotsiaalne vastutus, kvaliteedi tagamine. Väga tähtis on, et töötajate, juhtide teadmisi ja 

oskusi pidevalt arendatakse, kuna on lisandunud mitmed tootlikkusega mitteseotud oskused, 

nagu konfliktide juhtimine ja suhtlemisoskuste arendamine. Teadus– ja arendustöö on 

tõusnud üheks määrava tähtsusega teguriks tänapäeva ettevõtete konkurentsivõimelisuses 

(Gál 2010: 2-3). Ettevõtte enamik tasandeid on mõõdikud ja hinnatavad haru tasandil. 
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Konkurentsivõimeliseks saab siis pidada majandusharu, mille kasumlikkus on sama või 

ületab turu keskmise avatud konkurentsis teiste välismaiste pakkujatega (McFetridge 1995: 

11). 

Majandusharu on statistiline mõiste – majandusharuks ühendatakse statistikas samalaadse 

tegevusega ehk turul konkurentidena esinevad ettevõtted. Majandusharu on iseseisev subjekt 

ainult siis, kui majandusharusse kuuluvad ettevõtted on organiseerunud ja esinevad 

majanduslikku konkurentsivõimet puudutavates küsimustes ühtse jõuna. Majandusharu 

esineb sageli poliitilise ühendusena, et riigivõimu abil välja võidelda endale teiste 

majandusharude suhtes soodsamaid konkurentsitingimusi. Majandusharude kui 

konkurentsivõitluse subjektide rolli ja võimalusi peab riik piiritlema, et subjektid ei saaks 

konkurentsikeskkonda moonutada (Reiljan, Hinrikus 1999: 33). 

Samal ajal on majandusharu sisemajanduslikult konkurentsis teiste majandusharudega ning 

välismajanduslikult teiste riikide sarnaste majandusharudega. Sisemajandusliku 

konkurentsivõime hindamisel tuleks vaadelda tema osatähtsust riigi sisemajandusliku 

koguprodukti (SKP) loomisel ja muutmisel. Välismajandusliku vaadeldakse aga vastava 

haru toodangu ja ekspordi ning  impordi mahu suhet (Reiljan, Hinrikus 1999: 34). 

Koduriigi majandussüsteemi lülitudes peab majandusharu tagama suurima võimaliku 

tööhõive ja majanduskasvu. Koduturg on igale majandusharule peamine tegevuspiirkond, 

kus võideldakse sissetungivate väliskonkurentidega müügituru pärast. Samas võideldakse 

teiste majandusharudega teguriturgudel toimetuleku nimel. Tulemuste paranemine siseturul 

loob ka potentsiaali välisturule tungimiseks. Seega loob majandusharu sisemajandusliku 

konkurentsivõime kasvu eeldused ka rahvusvahelise konkurentsivõime tekkimiseks. 

Majandusharu konkurentsivõime kujunemist teguriturul hinnatakse enamasti majandusharu 

käsutuses olevate või potentsiaalselt hangitavate ressursside alusel. (Reiljan. 2015: 131)  

Mida atraktiivsem on majandusharu ressurssidele, seda konkurentsivõimelisem ta on. 

(Reiljan. 2015: 132)  

Ka majandusharu tasandi konkurentsivõimet käsitledes tuleb silmas pidada, et omavahel ei 

konkureeri mitte majandusharud, vaid nendes majandusharudes olevad ettevõtted (Laur, 

Lättemägi 2015: 12). Kui omavahel konkureerivateks poolteks on riigid, siis konkureeritakse 

maailmaturu pärast. Sel juhul oleks õigem rääkida ekspordivõimest, sest maailmaturul 

konkureerivad omavahel eri riikide eksportkaubad (Laur, Lättemägi 2015: 13). 
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Riigi konkurentsivõime on võime tagada rahva elatustaseme pikaajaline edenemine 

võimalikult madala töötuse tingimustes. Elatustaseme kvantitatiivsel määratlemisel 

kasutatakse seejuures üsna sageli sisemajanduse koguprodukti (SKP) elaniku kohta. Kõige 

sagedamini vaadeldakse riigi suhtelist konkurentsivõimet võrdluses teiste riikidega. 

Seejuures keskendutakse mitte niivõrd konkurentsivõime taseme määramisele, vaid 

kõrvutatakse pigem erinevate näitajate dünaamikat teiste riikide omaga. Selles kontekstis ei 

käsitleta riigi konkurentsivõimet kui üldist pikaajalise majanduskasvu tagamise võimet. 

Vaadeldakse aga majanduskasvu tulemusi üleilmastuva majanduskeskkonna tingimustes 

ning võrreldakse teiste riikidega. Üheks oluliseks majanduspoliitiliseks eesmärgiks on sageli 

peetud just suhtelise konkurentsivõime tugevdamist. See tähendab, et konkurentsivõimet 

tõstvaks peetakse olukorda, kus sisemaised hinnad ja kulud kasvavad aeglasemalt kui teistes 

riikides, kus riigi võime teenida rahvusvahelistel turgudel tulu tugevneb (nt tänu ekspordi 

turuosa või kapitali tuluosa kasvule) ning kus sisemajanduse koguprodukt (SKP) elaniku 

kohta kasvab pikaajaliselt kiiremini kui teistes riikides. Esiteks vaadeldakse suhteliste 

hindade ja kulude konkurentsi riikide vahel ning teiseks ekspordinäitajate dünaamikat, mis 

iseloomustab hakkamasaamist rahvusvahelistel turgudel. Kuigi hinnad, kulud ja 

vahetuskursid on tähtsad tegurid, mis mõjutavad (eriti lühiajaliselt) ettevõtete 

konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel (Eesti konkurentsivõime ülevaade, 2013: 5). 

Riik, erinevalt ettevõttest, ei saa lakata olemast, kuitahes konkurentsivõimetu ta on või kui 

halvasti juhitud (Krugman 1994: 34). 

Tähtsamad konkurentsivõime tagajad on riigis kõrge tööviljakuse tase ja loodavate 

innovatsioonide rohkus. Riigi tasandilt konkurentsivõimet vaadeldes võib näidata 

konkurentsi eri tasandeid (Ertis 1998):  

1) regionaalne ehk lokaalne konkurents, kus turul pakkujate arv on piiratud 

kohaliku piirkonnaga;  

2) riigisisene ehk natsionaalne konkurents, kus pakkujad on põhiliselt 

siseriigist;  

3) globaalne ehk rahvusvaheline konkurents, kus pakkujad on kogu maailmast. 

 

Riigi tasandil iseloomustab konkurentsivõimelist majandamiskeskkonnas toimimise 

tulemuslikkust sisemajandusliku koguprodukti (SKP) juurdekasv, SKP ühe inimese kohta 

ning nende näitajate erinevad modifikatsioonid, mille üldeesmärgiks on näidata heaolu 

suurenemist. Riigi konkurentsivõimet kujundavate teguritena on välja toodud kõrget 
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säästude taset (pikaajalises perspektiivis), tööjõu madalamaid kulusid, mida saab valuuta 

devalveerimisega lühiajaliselt võimendada. Veel peetakse oluliseks tehnoloogia arengut 

(innovatsioone), kusjuures kulude tähtsus seejuures on väike (Ertis 1998). 

 

1.2. Konkurentsivõime näitajad 
 

Paljud ettevõtted sooviksid oma tootlikkust parandada ja olla konkurentsivõimelised. 

Gillespie ja teised majandusteadlased on oma artiklis defineerinud tootlikkust, mis on 

oluliselt seotud tehnoloogia, tootmissüsteemi ja juhtimistavadega (Gillespi jt 2010). 

Konkurentsivõime põhitegur on tootlikkus, mille suurendamise vajadus ja sellega seotud 

probleemid muutuvad järjest aktuaalsemaks. Tööjõu vähenemise ja ressursside kallinemise 

tingimustes ei ole teist alternatiivi kui tootlikkuse tõstmine, et globaalses 

konkurentsivõitluses ellu jääda ja kindlustada riigi jätkusuutlik  areng (Kalle 1997: 4). 

Selleks, et tootlikkust oleks võimalik tõsta, tuleb kõigepealt tootlikkuse mõistet defineerida.  

Tänapäeval tuleks tootlikkust käsitleda laiemalt mitte ainult töö tootlikkusena ehk 

tööviljakusena, vaid kõigi majandusressursside efektiivsuse indikaatorina (kapital, maa, 

tööjõud, tooraine, energia, materjal, informatsioon). Tootlikkus on absoluutne mõiste, mis 

tähistab võimet muuta tootmise sisendid väljunditeks ning seda saab mõõta ettevõtte, riigi 

või tööstusharu tasandil (Fostering …2011: 9). Uuringutest on selgunud, et tootlikkuse 

kasvul on tugevad sidemed konkurentsivõimega (Fostering…2011: 30). 

Tootlikkust saab vaadelda, kui süsteemi (riigile, regioonile, ettevõttele), mis  on  teatava 

väljundi ja kulutatud sisendite suhe. Tootlikkuse olemus ja mõõtmine põhineb baasvalemil 

(valem 1.1): (Kalle 2007: 7) 

                                          𝑇𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 

𝑆𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑 
                                                     (1.1) 

Kui väljundid ja sisendid on mõlemad naturaalühikutes (tk, kg, m, jmt), siis võib nende suhet 

nimetada tehniliseks tootlikkuseks ning seda ei mõjuta hinnad (Kalle 2007: 7-8). Väljundina 

saab käsitleda müügimahtu, kogutoodangut või lisandväärtust, mis leitakse kogutoodangu 

väärtusest vahetarbimise lahutamisel (Measuring ... 2001: 24). Kui aga väljundid ja sisendid 

on rahalistes väljenduses, siis võib nende suhet nimetada majanduslikuks tootlikkuseks, mis 

on seotud sisendite ostuhindadega ja väljundite müügihindadega. Seda nimetatakse ka 

tulukuseks ehk finantstootlikkuseks. Oluline on väljundite ja sisendite hindade muutumise 
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suurus ja suund. Kui rohkem on kasvanud väljundite või sisendite hinnad, siis sellest oleneb 

kasum. Tootlikkuse pöördväärtust nimetatakse erikuluks ehk ühikkuluks (Kalle 2007: 7-8). 

Tootlikkust tuleks arvutada eelkõige, lähtudes toodangu mahust, netokäibest või 

lisandväärtusest teatud kulude suhtes. (Kalle 2007: 10) 

Tootlikkuse juhtimissüsteemi esimene funktsioon on tootlikkuse mõõtmine. Tootlikkuse 

mõõtmine on väljundite ja sisendite suhe, kus tuuakse välja ettevõtte talituse kohad, selle 

osade kohad ja selle tegurite kohad (Mereste 2003b: 337). Ilma mõõtmiseta ei ole 

võimalikud järgnevad funktsioonid, nagu tootlikkuse hindamine ja analüüs ning 

prognoosimine ja plaanimine. Tootlikkuse mõõtmine teenib ettevõttes kindlaid eesmärke, 

milleks on näiteks (Kalle 2007: 13-14):  

1) tootlikkuse taseme ja kasvutempo tõstmise reservide leidmine, selgitades välja 

valdkonnad, mis vajavad kõige enam tähelepanu ja arendustegevust;  

2) majandustegevuse variantide valimine, võrreldes erinevate sisendite ja väljundite 

eeliseid ja nende mõju tootlikkusele; 

3) otstarbekate mõõtmismeetodite ja näitajate selgitamine ja nende lülitamine 

tootlikkuse juhtimissüsteemi; 

4) tootlikkuse mõõtmine hõlbustab väljundite ja sisendite plaanimist; 

5) konkurentide tasemega võrdlemine, mis omakorda aitab ettevõttel seada strateegilisi 

ja taktikalisi eesmärke; 

6) töötajate motiveerimine, stimuleerimine jne.  

 

Tootlikkuse mõõtmisel võivad olla omad hierarhiatasandid (joonis 1), kus iga järgnev tasand 

haarab endasse eelmised tootlikkuse mõõtmissüsteemi teatavad osad ehk mõõtmisahelad. 

Igal tasandil võivad kasutusel olla oma mõõtmismeetodid ja näitajad või nende süsteem. 

Tootlikkust ehk efektiivsusnäitajat tuleks mõõtagi süsteemiga, mitte ainult ühe näitajaga. 

(Kalle 2007: 13-14) 
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Joonis 1. Tootlikkuse mõõtmise hierarhia (Kalle 2007: 14) 

Tootlikkuse mõõtmismeetodid tulenevad üldjuhul viisist või mõõtühikuist, milles on 

fikseeritud tootlikkusnäitajad (suhtarvud) lugeja, s.o. väljund (toodang, teenused, resultaat). 

Vastavalt sellele tuntakse põhiliselt kahte tootlikkuse mõõtmismeetodit: 1) Naturaalne 

(väljund on naturaalühikutes: tk, kg, m jmt) 2) Väärtuseline (väljund on rahaühikutes: euro, 

dollar jmt). (Kalle 2007: 15) 

Tootlikkuse naturaalne mõõtmismeetod on otsene mõõtmine. Tootlikkuse naturaalse 

mõõtmismeetodi kasutamine on täielikult põhjendatud siis, kui (Kalle 2007: 15): 

1) väljund on ühetaoline; 

2) väljundi kvaliteet on stabiilne; 

3) lõpetamata väljund puudub või tema jäägid on püsivad; 

4) tootmisprotsesside spetsialiseerumise ja kopereerimise tase on muutumatud; 

5) ressursside erikulu ei muutu. 

 

Jagades naturaal- või väärtuseliste ühikutes väljundi sisendkuluga, saame nii nimetatud 

traditsioonilised ehk klassikalised tootlikkuse näitajad: 

 Osatootlikkus (teguritootlikkus) 

 Tegurirühma tootlikkus 

 Kogutootlikkus 

 

Tuntuimaks osatootlikkuseks on tööviljakus ehk tööjõu tootlikkus, kus sisend võib olla 

naturaalühikutes (töötajate arv ehk tööjõud), väärtuselistes ühikutes (palgakulu, tööandja 

kulud tööjõule) ja ka ajaühikutes (töömahukus tundides, päevades jms) (Kalle 2007:16). 

Osatootlikkuse valemiga mõõdetakse, kuidas toodang teatava sisendi ühiku kohta aja 

Koondis (kontsern, kompanii jt) 

Firma (ettevõte, tehas jt)  

Tsehh Osakond Projektirühm Tooterühm 

Jaoskond 

Töökoht 

Töörühm Projekt Toode 

Töötaja Tööülesanne Tehnoloogia 
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jooksul muutub (Fostering…2011: 22). Osatootlikkuse leidmise üldvalem on järgmine 

(valem 1.2):  

          𝑂𝑠𝑎𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑑)

Ü𝑘𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
                                                                                             (1.2) 

Osatootlikkuse näitajana käsitletakse käesolevas töös tööjõu tootlikkust netokäibe alusel. 

Töötootlikkus ühe töötaja kohta ehk tööjõu tootlikkus näitab, mitu eurot müügitulu teeniti 

töötaja kohta ja see avaldub valemiga (valem 1.3): (Töö- ja … 2015) 

           𝑇öö𝑗õ𝑢 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑇öö𝑡𝑎𝑗𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑣
                                                                                             (1.3) 

Analoogselt leitakse töös ka töökulude tootlikkus, mis väljendub müügitulu ja tööjõukulude 

suhtena. Töökulude leidmise valem on järgmine (valem 1.4):  

          𝑇öö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑
                                                                    (1.4) 

Sarnaselt leitakse ka tööjõukulu ühe töötaja kohta ehk tööjõukulude tootlikkus, mis näitab, 

mitu eurot müügitulu teeniti ühe euro tööjõukulu kohta (Töö- ja… 2015). Eesti 

konjunktuuriinstituudi meetodi põhiselt leitakse aruandeaasta kogu tööjõukulu eurodes, 

jagatud töötajate keskmise arvuga aruandeaastal ja see omakorda jagatud 12-ga. (valem 1.5). 

𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =    
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 1 𝑡öö𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑘𝑜ℎ𝑡𝑎
/12                                        (1.5)                                                                                                   

Olulised osatootlikkuse näitajad on ka materjali- ja energiatootlikkus, kusjuures sisendid 

võivad olla kas naturaal - või rahalistes ühikutes (Kalle 1997: 11-15). Osatootlikkusel on 

palju eeliseid ning ka puudusi. Osatootlikkuse eelisteks on, et seda on lihtne tõlgendada, 

kerge andmete kättesaadavus, tootlikkusnäitajaid on lihtne leida, osatootlikkuse näitajad on 

kättesaadavad terve majandusharu kohta, osatootlikkuse ja tööjõuga on hea analüüsida 

tootlikkuse puudujääke (Kalluste 2014:17-18). Osatootlikkuse piiravateks teguriteks on, et 

kui seda ainsana kasutada võib see olla eksitav ning viia valedele järeldustele. Samuti ei ole 

võimalik välja tuua kulude üldist suurenemist ning see võib viia juhtide tähelepanu valele 

valdkonnale. Osatootlikkuse seostamine kasumiga võib kujuneda probleemseks (Sumanth 

1997: 6).  

Tegurirühma tootlikkus leitakse, kui sisenditest võrreldakse vähemalt kahte kuluelementi. 

Sõltuvalt tootlikkuse mõõtmise eesmärkidest võib kasutada mitmeid kombinatsioone, kuhu 

sisendeid kombineeritakse, lähtuvalt kulude osakaalust (Kalle 1997: 10). Tegurirühma 
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tootlikkus on tootmistegurirühma produktiivsus, mis näitab tootmisteguri toodangusiduvust 

(Mereste 2003b: 347). Tegurirühma tootlikkuse leidmise valem on järgmine (valem1.6):  

             𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑟üℎ𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑑)

𝑀𝑖𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡
                                                                  (1.6) 

Tegurirühma tootlikkuse eelisteks on ettevõtte tasandil andmete lihtne hankimine ning 

ökonomistid peavad tegurirühma tootlikkuse näitajat oluliseks analüütiliseks näitajaks.  

Puudustena on välja toodud piiratud kasutusvõimalus, probleemne kapitalisisendi 

määratlemine, raskendatud hindamine seoses kasumiga ning andmete raske leidmine 

(Kalluste 2014: 18). Tegurite kogutootlikkuse kasv näitab tootmismahu kasvu suhet kõikide 

sisendite kasvuga (Konkurentsiolukorra….., 2009: 9). 

Kogutootlikkuse leidmise eesmärk on välja selgitada, kui efektiivselt ettevõte kasutab kõiki 

oma sisendeid väljundite tootmiseks (Fostering…2011: 22). Kogutootlikkus on näitaja, mis 

võtab arvesse kõikide sisendite koosmõju väljunditele. Kogutootlikkust nimetatakse ka 

mitmefaktoriliseks tootlikkuseks (Latruffe 2010: 19) ning selle arvutamise üldvalem on 

järgmine (valem 1.7): 

           𝐾𝑜𝑔𝑢𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑑)

𝐾õ𝑖𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑 
                                                                                    (1.7) 

Kogutootlikkuse näitajaks on näiteks varade tootlikkust, mis  leitakse valemiga (valem 1.8): 

           𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎
                                                                              (1.8) 

Analoogselt leitakse ka kulude tootlikkus, mis võrdub müügitulu ja kogukulude suhtena. 

Kogutootlikkuse puhul on välja toodud mitmeid eeliseid: Esiteks kogutootlikkus võtab 

arvesse kõik sisendid ja väljundid, mis annavad väga hea ülevaate ettevõtte olukorrast; 

teiseks kogutootlikkus on seostatav kasumi ja kahjumi tekkimise põhjustega; kolmandaks 

kogutootlikkust on väga hea kasutada erinevate tegurite mõju selgitamisel ja analüüsimisel. 

Kogutootlikkuse puudustena on välja toodud kõikide andmete raskendatud hankimine ning 

kogutootlikkus ei võimalda võtta arvesse immateriaalse vara mõju erinevalt osa- ja 

tegurirühma tootlikkusele, mis seda võimaldavad. (Kalluste 2014: 18-19) 

Tootlikkus võib tõusta lähtuvalt innovatsioonist, mastaabiefektidest või olemasolevate 

tootmisvõimsuste paremast ärakasutamisest. Tootlikkuse all mõistetakse tootmistegurite 

kasutamise efektiivsust (Konkurentsiolukorra….., 2009: 9). 
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Ettevõtte tasandil pakub huvi nii nimetatud finantstootlikkus, kus peegeldub otseselt turu ja 

hindade mõju. Ettevõtte tootlikkuse mõõtmissüsteemi loomine on innovatsioon, mis eeldab 

läbimõeldud ja ettenägelikku tegutsemist (Kalle 1997: 11-15). 

Finantstootlikkusena käsitletakse erinevaid finantssuhtarve, milleks on näiteks: 

(Raamatupidajate…2012: 35) 

1) likviidsusnäitajad; 

2) kapitali struktuuri näitajad; 

3) toimimissuhtarvud; 

4) rentaablussuhtarvud; 

5) aktsiate väärtusnäitajad. 

 

Allpool selgitatakse lühidalt finantstootlikkuse suhtarvude jaotus.  

Rentaablus on ettevõtte võime saada kasumit. Kahtlemata on rentaabluse analüüs äärmiselt 

oluline, kuna isegi kõrge likviidsus või kapitali soodne struktuur ei pruugi tagada veel 

piisavat kasumit. Rentaablussuhtarvud iseloomustavad ettevõtte finantsedukust ning 

efektiivsust kasumi teenimisel. Kasumit võrreldakse erinevate näitajatega müügikäibega, 

koguvaraga, omakapitaliga. (Raamatupidajate….2012: 40) 

Üheks oluliseks rentaablusnäitajaks on ettevõttes omakapitali tootlikkus. 

Omakapital on raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe bilansipäeva seisuga. 

Omakapital kajastab bilansipäeva seisuga ettevõtte omanikele kuuluva netovara hulka. 

Omakapitali arvutamine sõltub ettevõtte varade ja kohustuste mõõtmisel rakendatavatest 

arvestuspõhimõtetest, millest osa põhinevad õiglasel väärtusel, osa soetusmaksumusel või 

muudel meetoditel. Samuti ei kajasta omakapital ettevõtte siseselt loodud firmaväärtust 

varade ja kohustuste vahena (RTJ1 2011: 4-5).  

Omakapitali tootlikkust näidatakse protsentides. Omakapitali tootlikkus leitakse 

aruandeaasta puhaskasumi jagamise teel sama perioodi keskmise omakapitaliga, mis 

omakorda leitakse aruandeaasta 31. detsembri omakapitali ja sellele eelnenud aasta 31. 

detsembri omakapitali keskmisena (Ettevõtte konkurentsivõime…,2015). Omakapitali 

tootlikkus on üks olulisem kasumitootluse näitaja – kajastab omanike poolt ettevõttesse 

paigutatud kapitali tasuvust (Teearu 2005: 29). Omakapitali tootlikkus leitakse järgmise 

valemiga (valem 1.9): 
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        𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  
                                                                 (1.9)                                                                                   

Sarnaselt leitakse ka varade tootlikkus, mis väljendub puhaskasumi ja vara suhtena ning 

käibe puhasrentaablus, kus puhaskasum jagatakse müügituluga. 

Kuigi teisi finantssuhtarve ei peeta tootlikkuse näitajateks, on ka teiste finantssuhtarvude 

analüüs oluline, et määrata, kuidas ettevõte konkurentsitingimustes hakkama saab. Selleks 

selgitatakse allpool ka teiste finantssuhtarvude analüüsi võimalusi.  

Näiteks likviidsusnäitaja analüüs seisneb lühiajalise maksevõime analüüsimisel, mille 

käigus püütakse hinnata kuivõrd saab ettevõte oma lühiajalised kohustused tasutud. 

Ettevõtte võime lühiajalisis võlgu tähtajaliselt tasuda sõltub sellest, kas ettevõttel on 

küllaldaselt raha või kergesti rahastatavat vara (Raamatupidajate….2012: 35). 

Kapitali struktuuri näitajaid iseloomustavad ettevõtte võimet tasuda oma lühi – ja pikaajalisi 

kohustusi. Samuti näitab see ka bilansi passiva struktuuri ning proportsiooni oma – ja 

võõrkapitali vahel (Raamatupidajate….2012: 39). Ettevõte, kus suurem osa varasid on 

finantseeritud pigem omakapitaliga, on kindlasti näiteks majanduslanguse perioodi ajal 

konkurentsivõimelisem. Ettevõtte, kes on oma varasid aga fikseerinud pigem võõrkapitali 

osakaaluga on majanduslanguse perioodil vähem konkurentsivõimelisem võrreldes teiste 

ettevõtetega (Raamatupidajate….2012: 37). 

Toimimissuhtarvude analüüsis hinnatakse ettevõtte rahastatavate varade kasutamise 

intensiivsust ja efektiivsust müügitulu genereerimisel. Nende abil hinnatakse ettevõtte 

müügi suhet erinevatesse vara liikidesse, need iseloomustavad, kuidas suudetakse müügitulu 

tekitada. Samuti annavad need ettekujutuse, kuidas ettevõtte saab hakkama 

konkurentsitingimustes (Altman: 1968:595). Reeglina võrreldakse nende suhtarvude kaudu 

mingit vara (näiteks varusid) mingi teise, vara kasutamise efektiivsust iseloomustava 

näitajaga (näiteks müügituluga) (Raamatupidajate….2012: 37).  

Kui konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad on välja valitud, saab hakata mõõtma 

ettevõtte konkurentsivõimet. Finantsnäitajate analüüsi põhilisteks meetoditeks on 

suhtarvuanalüüs ja trendianalüüs. (Alver, Reinberg 1999: 141) Suhtarvude analüüsil võib 

eristada horisontaalanalüüsi ja vertikaalanalüüsi. 

Aruandluse horisontaalanalüüs – aruandluse mitme perioodi näitajate väärtuste võrdlus, 

muudatuste väljatoomine absoluutsummas ja protsentides. (Teearu, Krumm 2005: 17) 

Horisontaalanalüüsi abil on võimalik näha erinevate kirjete protsentuaalseid muutusi ning 
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trende üle aastate (Defranco, Lattin 2007: 60) Horisontaalanalüüs jälgib muutusi aastast 

aastasse, ehk omavahel võrreldakse mitme järjestikuse aasta aruandeid. Tavaliselt 

kajastatakse muutusi nii rahas kui protsentides ning püütakse selgitada, miks on mõni näitaja 

muutunud. (Aruste 2007: 13)  

Aruandluse vertikaalanalüüs – üksikute näitajate osakaalu arvutamine kogumis. Bilansis 

arvutatakse välja varade struktuur ning finantseerimisallikate struktuur, uuritakse nende 

dünaamikat ning võrreldakse normidega. Kasumiaruande vertikaalanalüüsis võetakse 

müügikäive 100% - na ja edasi määratakse kindlaks üksikute näitajate osakaal müügikäibest. 

Tuuakse välja müügikäibe ühe euro jagunemine kululiikideks ja kasumiks, uuritakse 

struktuuri dünaamikat ja võrreldakse normidega. Normidena võib kasutada tootmisharu ja 

ka konkurentide vastavaid näitajaid (Teearu, Krumm 2005: 17). Vertikaalanalüüs keskendub 

ühele konkreetsele finantsaruandele ning uuritakse selle aruande erinevaid finantsnäitajate 

vahelisi seoseid. Selliste seoste paremaks uurimiseks kasutatakse sageli aruandeid, kus 

finantsaruannete arvnäitajaid esitatakse protsentides baassuurusest, milleks võetakse 

tavaliselt suurim summa aruandes (Aruste 2007: 13). Kasutades seda meetodit pikemal 

perioodil, on võimalik näha erinevate kirjete protsentuaalsete osakaalude muutust aastate 

lõikes (Zelgaleve et al. 2012: 155). 

Trendide analüüsis võrreldakse iga objekti eelmiste perioodidega. Trendide meetodit 

kasutatakse siis, kui on vaja prognoosida näitajaid. Seda analüüsi meetodit kasutatakse, kui 

on vaja võrrelda rohkem kui kolme aasta näitajaid (Zelgaleve et al. 2012: 155). Trendide 

analüüs, aitab välja selgitada, kas ettevõttel läheb paremini või halvemini võrreldes eelnevate 

aastate näitajatega (Ilisson. R, 2004: 66-68). Trendide analüüsis üldkasutatavad 

finantssuhtarvudel on  kaks normi: 1) Esimene koosneb ühe firma samalaadsetest 

suhtarvudest kahe perioodi kohta. Sedalaadi võrdlustel põhinevat analüüsi nimetatakse 

trendianalüüsiks. 2) Teise normi moodustavad muude firmade suhtarvud, mis oma 

iseloomult on võrreldavad vaadeldava firmadega, tavaliselt kasutatakse siis majandusharude 

avalikustatud keskmisi näitajaid (Peterson 2000: 117). Finantssuhtarv ei ole midagi muud 

kui suhtarv, mille nimetaja ja lugeja sisaldavad finantsinformatsiooni. Finantsanalüüsis on 

suhtarvude kasutamise eesmärk analüüsida informatsiooni, nii et oleks võimalik võrrelda eri 

firmade suhtarve erinevatel ajahetkedel (Peterson 2000: 118). 
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Kui viia läbi ühe ettevõtte finantsnäitajate horisontaalanalüüs ja vertikaalanalüüs, saab teada, 

kuidas on näitajad ettevõttes aja jooksul muutunud ehk kas näitajad on muutunud paremaks 

või halvemaks.  

Analoogselt saab ka erinevate ettevõtete vahel konkurentsivõimet mõõta. Konkreetse 

ettevõtte konkurentsivõime mõõtmiseks teiste ettevõtetega või kogu tegevusharuga 

tervikuna annab ülevaate ettevõtte seisundist teiste seas. Selleks tuleb läbi viia 

võrdlusanalüüs ehk uuritava ettevõtte näitajaid võrrelda erinevate ettevõtete või tegevusharu 

keskmiste näitajatega. 
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2. AS SANGARI KONKURENTSIVÕIME ANALÜÜS 
 

2.1. Metoodika ja algandmed  
 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit, viiakse läbi 

konkurentsivõimet iseloomustavate suhtarvude analüüs. 

Bakalaureusetöö empiiriline osa on jagatud mitmeks alapeatükiks. Kõigepealt antakse 

ülevaade AS Sangari tegevusest. Seejärel hinnatakse konkurentsivõimet kahel erineval 

viisil. 

Kõigepealt hinnatakse ettevõtte konkurentsivõimet horisontaalanalüüsi põhjal,  teostatakse 

trendide analüüs sama tegevusala ettevõtete statistiliste keskmiste näitajatega ning 

võrdluseks tuuakse välja ka Eesti ettevõtete keskmised näitajad. Vaadeldavaks perioodiks 

on aastad 2006–2013.   

Horisontaalanalüüsi põhjal tehtava trendide analüüsiks on andmed saadud „Äripäeva 

infopangast“, kust on võetud kasutada AS Sangari majandusaasta aruanded aastatest 2006-

2013. Samuti on kasutatud Eesti Statistikaameti andmebaasi „Ettevõtete majandusnäitajad“, 

kust on leitud EMTAK koodi järgi C141 – „rõivatootmine, v.a karusnahast rõivad“, töös 

nimetatakse seda gruppi edaspidi „Rõivatootmise keskmine“ samuti on võetud ka näitajad 

grupist „Tegevusalad kokku“, mis näitab kõigi tegevusalade keskmisi näitajaid, töös 

nimetatakse seda gruppi edaspidi „Eesti keskmine“. Leitud näitajad on välja toodud lisas 2 

ja lisas 3, mida kasutati konkurentsivõime leidmiseks.  

Lisaks horisontaalanalüüsile viiakse bakalaureusetöö empiirilises osas läbi ka 

konkurentsivõime analüüs Eesti Konjunktuuriinstituudi metoodika põhjal. Selle tulemusena 

on võimalik leida AS Sangar positsioon 2013. aasta lõpu seisuga võrreldes konkureerivate 

ettevõtetega ehk ettevõtted paigutatakse pingeritta konkurentsivõime alusel. 

Selle analüüsi läbiviimiseks kasutatakse Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt väljatöötatud 

metoodikat „Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise organisatsioonilisi – 

metoodilisi juhiseid“, mille alusel koostatakse konkurentsivõime edetabel. Juhised on algselt 

koostatud juba 2003. aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostöös Eesti Kaubandus- 
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ja Tööstuskojaga. Juhised fikseerivad ettevõtete konkurentsivõime hindamise näitajate 

süsteemi ja nende töötlemise (ühismõõtsustamise) korra, määravad andmed, mida peavad 

esitama ettevõtted, kes soovivad osaleda edetabeli koostamisel. Samuti iseloomustavad 

juhised korda, mille alusel erinevad edetabelid koostatakse ja kuidas avalikkusele tulemused 

avalikustatakse. (Ettevõtte konkurentsivõime... 2015: 3)  

Selleks, et hinnata AS Sangar positsiooni konkreetsete sama tegevusala ettevõtetega 

võrreldes, oli vaja esiteks selgitada, millised ettevõtted on AS Sangar konkurendid. 

Käesoleva töö analüüsis kasutatakse AS Sangarile sarnaneva tegevusalaga ettevõtteid, kelle 

majandusaasta aruanded on saadud „Äripäeva infopangast“ Eesti Majanduse Tegevusalade 

Klassifikatsiooni (EMTAK) koodide järgi. Põhilised koodid, mida kasutatakse, on C14141 

– allrõivaste  tootmine, sh T–särkide, päevasärkide, hommikumantlite, öösärkide jms 

tootmine, C14121 – töörõivaste tootmine, C14131 – muude pealisrõivaste tootmine, kaasa 

arvatud rätseptööd. Edetabeli tegemiseks kasutatakse ettevõtete majandusaasta aruannetest 

valitud finantsnäitajaid aastate 2012 ja 2013 kohta. Täpsem analüüsi metoodika kajastatakse 

bakalaureusetöö alapeatükis 2.4.  

Kokku saadi analüüsimiseks 17 ettevõtet ning nende andmete põhjal koostati edetabel.  

 

2.2.  AS Sangari iseloomustus  

 

Sangari kvaliteetsärke toodetakse Eestis alates 1956. aastast. Jüri Kraft oli see, kes pani 

Eestis aluse särkide tootmisele. Saanud vabriku direktoriks juba 28-aastaselt, juhtis ta seda 

kindlakäeliselt, läbi raskete aegade pühendumise, oskuste ja traditsioonide abil. Krafti 

nägemus Sangarist oli läbimõeldud ning pikaajaline, mitte kiirele kasumile orienteeritud 

(Sangar 2015). AS Sangari peakontor ja vabrik asuvad Tartus. Eesti majanduse tegevusalade 

klassifikaatori (EMTAK) järgi kuulub AS Sangar töötleva tööstuse valdkonda, 

peategevuseks C14141 „Allrõivaste tootmine, sh T-särkide, päevasärkide, 

hommikumantlite, öösärkide jms tootmine“ (Eesti majanduse….2015). Samuti pakub 

ettevõte veel kõrvaltegevusena mõõdusärki ja ametirõivaid. AS Sangar on rõivafirma, mille 

eesmärk on saada tuntud ja tunnustatud särgibrändiks Euroopas. AS Sangar arendab oma 

kaubamärki ning jaeketti ja toodab allhanketeenusena särke tuntud Euroopa särgibrändidele. 

(Majandusaasta… 2013: 3)  
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Sangari jaekett tegutseb kuuel müügipinnal Eestis – Tallinnas Kristiine keskuses, Ülemiste 

Keskuses, Rocca al Mare keskuses, Pänus Pärnu Keskuses, Tartus Lõunakeskuses ja 

Vabrikupood Sõpruse pst. 2. (Majandusaasta… 2013: 3) Samuti on AS Sangaril Eesti turul 

16 konkureerivat ettevõtet, kes pakuvad sarnaseid teenuseid. AS Sangarile kuulub aastast 

2015 ka  Rootsi ettevõte ja kaubamärk „Oscar of Sweden“, mis võimaldab ettevõttel 

laieneda uutele turgudele. Rootsi ettevõtte kaubamärk on esindatud kõigis Põhjamaades, 

Hollandis, Inglismaal, USA-s ning  Kanadas (Majandus 2015). Ettevõtte juhatusse kuulub 2 

liiget. Ettevõttes on tööl 2015. aasta seisuga 200 töötajat. Joonisel 1 tuuakse välja ettevõtte 

AS Sangari müügitulu aruandeaasta kasumi muutus aastatel 2006-2013, et anda hinnang, 

kuidas ettevõttel läbi aastate on läinud.  

Joonisel 1 tuuakse välja ettevõtte AS Sangari müügitulu aruandeaasta kasumi muutus 

aastatel 2006-2013, et anda hinnang, kuidas ettevõttel läbi aastate on läinud.  

 

  

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete põhjal  

Joonis 1. AS Sangari müügitulu ja aruandeaasta kasum 2006-2013 

Jooniselt 1 on näha, et ettevõtte AS Sangari müügitulu on aastast 2006 langenud kuni aastani 

2010. Aastal 2009, kui oli majanduslangus, on ettevõtte saanud müügitulu ja suutnud oma 

toodangut realiseerida. Aastast 2011 on müügitulu suurenenud, kuna siis mindi üle eurole, 

mis tõi kaasa hindade kasvu, kuid kahe viimase aasta jooksul on müügitulu taas langenud, 

sest Eesti on veel majanduslanguse perioodis. Samuti on ettevõtte suutnud 8 aasta jooksul 

püsida kasumis. Järgnevas alapeatükis võrreldakse ettevõtet AS Sangar teiste analoogsete 

ettevõtetega.   
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2.3. Konkurentsivõime näitajate analüüs 2006-2013 
 

2.3.1.  Rentaablusnäitajate analüüs 

 

Järgnevas peatükis hinnatakse AS Sangari konkurentsivõime näitajaid teiste sama 

tegevusala keskmiste näitajatega ning võrdluseks on toodud ka kogu Eesti keskmine näitaja. 

Esimene grupp näitajaid, mida analüüsitakse, on rentaablusnäitajad. Rentaabluse suhtarvud 

väljendatakse protsentides. Käibe puhasrentaablus iseloomustab ettevõtete kulude taset ning 

puhaskasumi tasuvust käibest. Iseloomustab ka seda, kuidas ettevõtte on oma kulusid 

suutnud juhtida. Joonisel 2 on toodud, et  müügikäibe puhasrentaablus on olnud aastal 2007 

AS Sangaril kõige suurem, kus ettevõte sai 9,1 senti kasumit igalt müügitulu eurolt.  

 

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal  

Joonis 2. Müügikäibe puhasrentaablus (%) 2006-2013 

Aastal 2012 oli AS Sangari müügikäibe puhasrentaablus 7,05 senti, võrreldes aastaga 2013 

oli see 1,91 sendi võrra suurem. Aastal 2008 oli rõivatootmise keskmine müügikäibe 

puhasrentaablus miinuses, mis tähendab seda, et ettevõtted ei saanud kasumit, vaid olid 

kahjumis. Aastaks 2009 olid aga suutnud kõik ettevõtted oma müügikäibe puhasrentaablust 

suurendada. Rõivatootmise keskmine teenis aastal 2012 kõige enam kasumit, milleks oli 7,9 

senti. Eesti keskmise müügikäibe puhasrentaablus on olnud kõige suurem aastal 2006, 

teenides siis kasumit 10,4 senti. Eesti keskmine ületab aga 2013. a kõigi tegevusalade 

müügikäibe puhasrentaablust, teenides 6,9 senti kasumit. Aastal 2013 on AS Sangari 

müügikäibe puhasrentaablus 5,14 senti, jäädes alla nii rõivatootmise, kui ka Eesti 
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keskmisele. Ettevõte teenib müügikäibest kasumit, kui müügikäibe puhasrentaabluse 

protsent on kõrge. Analüüsist selgus, et aastal 2013 on majandustegevus nõrgestunud ja 

kasumi osatähtsus käibest vähenenud.  

Järgmiseks analüüsitavaks rentaablusenäitajaks on varade puhasrentaablus, mis on välja 

toodud joonisel 3.  

 

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal 

Joonis 3. Varade puhasrentaablus (ROA) 2006-2013 

 

Varade puhasrentaablus näitab, kui efektiivselt on ettevõte kasutanud oma ressursse ning 

igat ettevõttesse paigutatud euro taset ehk mitme sendi eest toob kasumit iga investeeritud 

euro. Joonisel 3 on toodud, et analüüsitavatest aastatest on AS Sangarile kõige enam kasumit 

toonud aasta 2011, kus iga varasse paigutatud euro tõi kasumit 13 senti, mis näitab, et siis 

on ettevõte oma ressursse kõige efektiivsemalt kasutanud. Joonisel 3 on näha ka, et aastal 

2008 on kõigi tegevusalade varade puhasrentaablus olnud väga väike, mis näitab seda, et 

ettevõtted ei ole oma ressursse efektiivselt kasutanud. Alates 2009. aastast on Eesti keskmine 

näitaja kasvanud. Aastal 2013 on kõige enam kasumit teeninud Eesti keskmine tegevusala, 

teenides 7,3 senti kasumit iga investeeritud euro kohta. AS Sangar teenis aastal 2013. a 7,2 

senti kasumit investeeritud euro kohta. Analüüsi tulemusena võib öelda, et ettevõtted ei ole 

efektiivselt kasutanud oma ressursse. Varade puhasrentaabluse näitaja võiks olla parem, sest 

siis tasuksid varasse tehtud investeeringud ära. Ettevõte peaks selle saavutamiseks oma 

investeeringuid planeerima ja otsustama, kas need on vajalikud just sellel perioodil.  
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Järgmiseks analüüsitavaks rentaablusenäitajaks on omakapitali puhasrentaablus, mis on 

välja toodud joonisel 4.  

 

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal  

 

Joonis 4. Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 2006-2013 

Omakapitali tulukuse alusel hinnatakse raha paigutamise otstarbekust ettevõttesse. 

Omakapitali tulukuse näitaja alumine piir oleneb aktsionäride nõutavast tulunormist. 

Kindlustades aktsiaomanikule tasuva dividendide taseme tulevikus, suhteliselt madala 

inflatsioonitaseme korral peab omakapitali tulukus olema vähemalt 15%. (Tšistjakov 1996: 

26) Suurema omakapitali rentaabluse korral on ettevõte oma raha osanud õigesti paigutada. 

Omakapitali puhasrentaablus on üheks kasumitootluse näitajaks, mille kujunemist 

mõjutavad aruandeaasta puhaskasum ja müügitulu.  

Aastatel 2008 ja 2009 on nii ettevõtte AS Sangari kui tegevusalade keskmiste ning Eesti 

keskmiste näitajad olnud väga madalad. Siis oli Eestis majanduslangus ning investeeringud  

oma ettevõtetesse olid madalad või puudusid üldse. Samuti saadi ka vähem kasumit ning 

käivet.  

Joonisel 4 on toodud, et aastaks 2013 on omakapitali rentaabluse näitaja vähenenud 12,42%-

lt 8,50%-ni võrreldes aastaga 2012. Eesti keskmistes ettevõtetes on olnud omakapitali 

puhasrentaablus ligi 11%. Rõivatootmiste keskmises on näitajad samuti aastaks 2013 

vähenenud 18,46%-lt 10,72%-ni võrreldes aastaga 2012. Analüüsi tulemusena võib öelda et 

aastal 2013 ei suuda AS Sangar kindlustada aktsiaomanikele tulevikuks tasuvat dividendide 

taset. 
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AS Sangari tasuvusnäitajad on olnud läbi aastate head. Varade puhasrentaablus on 

tegevusalade keskmistest viimaste aastate jooksul kõrgemad, kuid teised näitajad jäävad 

tegevusalade keskmistele alla. Kokkuvõtvalt võib öelda, et rentaablusnäitajad on saadud 

intensiivse majandustegevuse kaudu ning omanike investeeringud on olnud tasuvad 

ettevõtte varadesse. Rentaablusnäitajad ei olnud küll kõrged, kuid olid tasuvad.  

 

2.3.2.  Tootlikkuse näitajate analüüs  

 

Teine grupp näitajaid, mida analüüsitakse, on kogutootlikkuse näitajad müügitulu alusel. 

Varade tootlikkus ehk koguvara käibesiduvus näitab, mitu eurot müügitulu saadi iga varasse 

investeeritud euro kohta, mis on toodud joonisel 5. Mida suurem on varade tootlikkus, seda 

paremini on ettevõtte oma varadesse investeerinud. 

 

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal 

Joonis 5. Varade tootlikkus ehk koguvara käibesiduvus 2006-2013 

Jooniselt 5 on näha, et kõige paremini on oma varasse investeerinud aastal 2006 AS Sangar, 

teenides müügitulu 2,9 eurot. Aastal 2013 sai AS Sangar kõige rohkem müügitulu 1,39 eurot 

iga varasse paigutatu euro kohta. Aastal 2012 saadi müügitulu 1,46 eurot, mis on 0,07 euro 

senti rohkem kui eelmisel aastal. Rõivatootmise keskmine sai müügitulu kõige enam aastal 

2007, kus saadi 1,88 eurot tulu. Aastal 2013 jäi rõivatootmise keskmine aga AS Sangarile 

alla, teenides müügitulu 1,37 eurot, mis on 0,02 euro senti vähem. Eesti keskmisega saadi 

kõige rohkem tulu aastal 2006, teenides siis 1,44 eurot. Jooniselt 5 on veel näha, et Eesti 

keskmise müügitulu on teistest tegevusaladest madalam. Aastatel 2011 ja 2012 on olud Eesti 
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keskmise müügitulu stabiilselt 0,89 euro senti, kuid aastaks 2013 on see vähenenud 0,01 

euro sendi võrra. Analüüsist võib välja lugeda, et aastal 2013 oli varade tootlikkus suurim 

AS Sangaril. Mis tähendab, et ettevõte on osanud oma varadesse investeerida nii, et 

teenitakse müügitulu.  

Järgmiseks analüüsitavaks kogutootlikkuse näitajaks müügitulu alusel on tööjõu tootlikkus 

ehk tööviljakus joonisel 6.  

 

 Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal 

Joonis 6. Tööjõu tootlikkus ehk tööviljakus 2006-2013 

Tööjõu tootlikkus näitab, mitu eurot müügitulu teenis ettevõtte töötaja kohta. Joonisel 6 on 

näha, et AS Sangar teenis müügitulu töötaja kohta kõige enam aastal 2013, kus selleks 

kujunes 22 014 eurot. Ettevõte AS Sangar teenis kõige vähem müügitulu aastal 2009. 

Rõivatootmise keskmise müügitulu on kõige madalam aastatel 2006 ja 2009. Aastast 2009 

on aga rõivatootmise müügitulu töötaja kohta suurenenud. Eesti keskmise müügitulu on 

kõigist teistest tegevusaladest kõige kõrgem. Aastal 2009 sai müügitulu Eesti keskmine 

kõige vähem, kus see kujunes 84 159 euro suuruseks. Aastal 2013 aga saadi müügitulu 

127 737 eurot. AS Sangar sai müügitulu töötaja kohta kõige vähem aastal 2013, võrreldes 

teiste tegevusaladega. Analüüsi tulemus näitab, et ettevõtted on kõik saanud müügitulu oma 

töötajate kohta ja see on stabiilselt tõusnud iga aastaga.  

Järeldusena võib öelda et AS Sangari ja rõivatootmise keskmise tööviljakuse näitajad on 

üsna sarnased, kuid kogu Eesti keskmisest näitajast kordades madalam.  
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Järgmiseks analüüsitavaks kogutootlikkuse näitajaks müügitulu alusel on kulude tootlikkus 

joonis 7.  

 

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal 

Joonis 7. Kulude tootlikkus 2006-2013 

Kulude tootlikkus näitab, mitu eurot müügitulu saadi iga kulutatud euro kohta. Jooniselt 7 

on toodud, et kõige vähem müügitulu sai AS Sangar aastal 2006, saades tulu ühe euro iga 

kulutatud euro kohta. Aastal 2011 sai AS Sangar kõige rohkem müügitulu 1,09 eurot, mis 

ületab nii rõivatootmise keskmise kui ka Eesti keskmise. Aastast 2011 on aga AS Sangari 

müügitulu iga aastaga vähenenud. Jooniselt 7 on aga näha, et aastal 2013 sai müügitulu taas 

kõige enam AS Sangar, kus selleks kujunes 1,05 eurot. Rõivatootmise keskmine sai kõige 

enam müügitulu aastal 2012, kus saadi tulu 1,08 eurot. Aastal 2009 sai rõivatootmise 

keskmine kõige vähem müügitulu. Eesti keskmine sai kõige rohkem tulu aastal 2012, kus 

selleks kujunes 1,02 eurot. Aastal 2013 on  aga Eesti keskmise müügitulu vähenenud 0,01 

euro senti, mis ei ole väga suur muutus. Analüüsi põhjal võib öelda, et ettevõtted on oma 

kulusid osanud õigesti kasutada ja oma kulutusi planeerida.  
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2.3.3.  Osatootlikkuse näitaja analüüs 

 

Viimaseks tootlikkuse näitajaks, mida analüüsitakse, on osatootlikkuse näitajad. Tööjõukulu 

ühe töötaja kohta kuus, mis näitab tööjõukulusid ühe töötaja kohta kuus, mida väljendab 

joonis 8. 

  

Allikas: autori koostatud AS Sangari majandusaasta aruannete ja Eesti Statistikaameti andmebaasi põhjal 

Joonis 8. Tööjõukulu ühe töötaja kohta kuus 2006-2013 

Jooniselt 8 on näha, et kõige väiksemad tööjõukulud ühe töötaja kohta kuus olid AS Sangaril 

aastal 2006, kus tööjõukuludeks oli 574 eurot. Aastast 2010 on AS Sangari tööjõukulud iga 

aastaga suurenenud, ületades ka rõivatootmise keskmise näitajad. Rõivatootmise keskmisel 

on kõige väiksemad tööjõukulud olnud aastal 2006. Viimaste aastatega on aga rõivatoomise 

keskmine jäänud stabiilsele joonele tööjõukulude poolest. Eesti keskmine ületab nii AS 

Sangari, kui ka rõivatootmise keskmist oma näitajate poolest. Eesti keskmise tööjõukulud 

töötaja kohta kuus olid kõige suuremad ja tööjõukuluks kujunes 1158 eurot. Tööjõukulud on 

saanud suureneda viimastel aastatel, kuna kõik tegevusalad on oma töötajaid koondanud, 

mis annab ettevõttele võimaluse tasustada oma töötajaid kõrgemalt.  

Ettevõtted on suutnud oma kulusid planeerida ja kulutusi kontrolli alla hoida. Samuti on 

ettevõtted teinud oskuslikke investeeringuid oma varadesse. Tööjõu tootlikkusest võib 

järeldada, et AS Sangar ja rõivatootmise keskmise näitaja on sarnased aga kordades 

madalamad kui Eesti keskmisel. Samuti on kõik tegevusalad suurendanud oma töötajate 
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töötasusid ja vähendanud töötajaid. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tootlikkuse näitajad on 

olnud tasuvad. 

 

2.4.  AS Sangari konkurentsipositsioon seisuga 31.12.2013 
 

Käesolevas alapeatükis tuuakse välja AS Sangar konkurentsipositsioon, võrreldes 

konkureerivate ettevõtetega seisuga (17 ettevõtet) 31.12.2013 ning selleks kasutatakse  Eesti 

Konjunktuuriinstituudi poolt väljatöötatud metoodikat.  

Eesti Konjunktuuriinstituut on viimastel aastatel mõõtnud Eestis tegutsevate ettevõtete 

konkurentsivõimet, et välja selgitada ettevõtted, kes on teistest tugevamad ja kes on 

nõrgemad.  

Finantsnäitajad, mida selles metoodikas kasutatakse konkurentsivõime mõõtmiseks, on 

järgmised: 1) müügitulu 2) puhaskasum 3) omakapitali tootlikkus 4) keskmine tööjõukulu 

ühe töötaja kohta kuus 5) tootlikkus ühe töötaja kohta aastas 6) investeeringud 7) 

lisandväärtus. (Ettevõtte konkurentsivõime…, 2015). Erinevad näitajad standardiseeritakse 

ning seejärel on võimalik hinnata neid kõiki näitajaid koos.  

Müügitulu ja puhaskasumit kajastatakse absoluutarvudes (eurodes). Omakapitali tootlikkus 

arvutatakse aruandeaasta kasumi ja keskmise omakapitali suhtena (%). Tööjõukulu ühe 

töötaja kohta  kuus leitakse aruandeaasta kogu tööjõukulu ja töötajate keskmise arvu suhtena, 

mis jagatakse omakorda 12-ga. Tootlikkuse ühe töötaja kohta aastas saab müügitulu ja 

töötajate keskmise arvu jagatisena.  

Investeeringud saadakse ettevõtete majandusaasta aruannetest, mis näitab ettevõtete 

investeeringuid varasse rahalises väärtuses, mis leiti majandusaasta aruannetest. 

Aruandeaasta investeeringud varasse rahalises väärtuses, kuhu on kaasa arvatud soetatud 

materiaalne ja immateriaalne vara ning välja on arvatu soetatud firma väärtus. Lisandväärtus 

leitakse metoodika põhjal aruandeaasta puhaskasumi ja tööjõukulude liitmise teel. 

Eelnimetatud absoluutnäitajatele (müügitulu, puhaskasum, investeeringud, lisandväärtus) ja 

suhtarvudele (omakapitali tootlikkus, tööjõukulu ja tootlikkus töötaja kohta), leitakse veel 

kahe absoluutnäitaja (müügitulu ja puhaskasumi) muutus, võrreldes eelnenud 

aruandeaastaga.  
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Müügitulu muutumine leitakse valemiga (valem 2.10):  

      ∆𝑆 =
𝑆𝑛

𝑆𝑛−1
∗ 100                                                                                                       (2.10) 

kus ∆𝑆 on müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga; 

𝑆𝑛  - müügitulu aruandeaastal; 

𝑆𝑛−1   - müügitulu aruandeaastale eelneval aastal; 

 

Analoogselt arvutatakse ka puhaskasumi muutumine, võrreldes eelmise aastaga ehk 

puhaskasum aruandeaastal jagatakse puhaskasumiga aruandeaastatele eelnenud aastal. 

Selleks, et konkurentsivõimet analüüsida koos kõigi valitud näitajatega (kokku 9 

indikaatorit), kasutatakse majandusnäitajate ühismõõtsustamist ehk standardiseerimist. 

Standardiseerimiseks leitakse kõigepealt iga indikaatori kohta ettevõtete kogumi keskmine 

näitaja (�̅�). (Kogumi keskmine näitaja on 17-ne ettevõtte aritmeetiline keskmine). Seejärel 

arvutatakse iga indikaatori kohta varieerumist iseloomustavad standardhälbed (s), kasutades 

valemit (valem2.11): (Ettevõtte konkurentsivõime..., 2015: 5)  

            𝑠 = √
∑( 𝑥𝑖−�̅�)2

𝑛
                                                                                                                  (2.11) 

kus s on standardhälve; 

xi  - konkreetse ettevõtte näitaja; 

�̅� – kogumi aritmeetiline keskmine näitaja; 

n – ettevõtete arv kogumis. 

Järgmiseks arvutatakse iga ettevõtte kõigi kriteeriumite kohta nende nominaalhälbed (N), 

milleks iga ettevõtte individuaalhälve (x – �̅�), jagatakse ettevõtete keskmise 

standardhälbega, nominaalhälve leitakse valemiga (valem 2.12): 

         𝑁 =  
𝑥𝑖 −  �̅�

𝑆
                                                                                                                (2.12) 

kus N on nominaalhälve; 

 xi  - �̅� – individuaalhälve; 

S – standardhälve. 
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Ettevõtete järjestuseks, et luua konkurentsivõime edetabel, leitakse iga ettevõtte 

standardiseeritud näitajate kokkuliitmise teel. Mida suurem on liitmise teel saadud 

sünteetiline näitarv, seda kõrgem on ettevõtte koht edetabelis. Kõige suurema näitarvuga 

ettevõte on kõige konkurentsivõimelisem ettevõte.  

Konkurentsivõime edetabeli koostamiseks kasutati kõigi 17 ettevõtte majandusaasta 

aruandeid, kust leiti näitajad tabeli koostamiseks. Tabelis 1 on välja toodud ettevõtted ja 

näitajate tulemused.  

Tabel 1. Konkurentsivõime edetabeli ettevõtted ja näitajad kokku seisuga 31.12.2013 

Ettevõtted 
Näitajad 
kokku 

Triest-Val AS 7,020 

Sangar AS 4,190 

Svarmil AS 3,669 

Aclima Baltic AS 1,900 

Baltic Intertex OÜ 1,535 

Pambu OÜ 1,434 

AGN OÜ 0,778 

Joutsen OÜ 0,295 

SG Balticum AS -0,195 

Mekemood OÜ -1,266 

M.A.S.I Company 
AS -1,742 

Gemhill AS -1,991 

Rudotex OÜ -2,022 

Maidiga OÜ -2,631 

August OÜ -2,641 

Voglia Eesti AS -3,945 

Year AS -4,388 
Allikas: autori koostatud ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal 

Konkurentsivõime edetabelist on näha, et ettevõtte AS Sangar asub aastal 2013 edetabelis 

teisel kohal. Edetabelit juhib ettevõtte AS Triest-Val, kes sai kokku 7,02 punkti, mis ületab 

AS Sangarit peaaegu kahekordselt. AS Sangar sai kokku 4,19 punkti. Kolmandale kohale jäi 

ettevõtte AS Svarmil, punkte saadi kokku 3,67. AS Sangar on aastal 2013 küll saanud vähem 

müügitulu, aruandeaasta kasumit aga on suutnud säilitada kõrge konkurentsivõime 

positsiooni Eestis teiste samalaadsete ettevõttete ees.  

Konkurentsivõime edetabel koondnäitajatega asub lisas 1. Tabeli põhjal analüüsitakse 

ettevõte AS Sangari positsiooni erinevate näitajate korral, kas ettevõtte AS Sangar asub oma 

näitajatega tabelis eespool või tagapool. AS Sangar asub koondtabelis teisel kohal näitajate 
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müügitulu, kasumi, omakapitali tootlikkuse ja lisandväärtuse näitajatega. Teiste näitajatega 

asub ettevõte koondtabelis tagapool. Koondtabeli analüüsi tulemusena võib öelda, et ettevõte 

AS Sangar on võrreldes oma konkurentidega väga heal positsioonil ning tõenäoliselt suudab 

olla konkurentsivõimeline ka edaspidi sama tegevusala ettevõtete seas.  
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KOKKUVÕTE 

 

Konkurentsivõime on ettevõtete ja majandusharude oluline edu alus. Konkurentsivõimele on 

antud mitmeid erinevaid käsitlusi ja selgitusi. Erialases kirjanduses on toodud välja ka 

erinevaid näitajad, kuidas konkurentsivõimet mõõta. 

Autor uuris ühe Eesti suurima rõivatööstuse AS Sangar ettevõtte positsiooni kogu 

rõivatööstusettevõtete hulgas. Töö eesmärgiks oli hinnata AS Sangar konkurentsivõimet 

aastatel 2006–2013, määrata ettevõtte positsioon sama tegevusalade ettevõtete hulgas ning 

pakkuda lahedusi konkurentsivõime tõstmiseks. 

Bakalaureusetöö teoreetilise osa esimeses alapeatükis käsitleti konkurentsivõime teoreetilisi 

aluseid ning konkurentsivõime analüüsi erinevaid tasemeid. Autoril kujunes tööd kirjutades 

mõnede majandusteadlaste seisukohtade toel arvamus, et konkurentsivõime hindamine on 

oluline tegur tänapäevases globaalses ühiskonnas, kus soovitakse ellu jääda ja piirideta 

majanduses konkureerida. Töös käsitleti sisemajanduslikku konkurentsivõimet. Sellise 

käsitluse juures konkureerib rõivatööstus teiste samalaadsete tööstusharudega, näiteks 

turuosa pärast. Konkurentsivõime mõõtmisel oleks oluline kindlaks teha, millist 

definitsiooni kasutatakse. 

Teoreetilise teise osa alapeatükis käsitleti konkurentsivõime näitajaid, millega 

konkurentsivõimet saab tänapäeval mõõta. Põhiliseks käsitluseks konkurentsivõime 

mõõtmisel oli tootlikkus. Selgitati ka traditsioonilisi ehk klassikalisi tootlikkuse näitajaid, 

mille põhjal tehti töö empiirilises osas analüüs. Tootlikkust vaadeldi ka ettevõtte tasandilt 

finantstootlikkuse kaudu, kus käsitleti erinevate suhtarvude leidmise viise. 

Finantssuhtarvude kaudu anti uuritavale ettevõttele AS Sangar ülevaade tema 

konkurentsivõimest.  

Empiiriline osa jagunes neljaks alapeatükiks. Esimeses osas kirjeldati metoodikat ja kuidas 

andmeid koguti. Tööks vajalikud andmed on autor saanud „Äripäeva infopangast“, kust 

saadi ettevõtete majandusaasta aruanded, millest valiti välja vajalikud finantsnäitajad. 

Samuti kasutati ka Eesti Statistikaameti andmebaasi „Ettevõtete majandusnäitajad“.  
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Empiirilise osa teises alapeatükis iseloomustati Eesti rõivatööstuse ettevõtet AS Sangar. 

Peatükist anti ülevaade, kuidas ettevõte loodi, milliseid rõivaid toodetakse ja kus asuvad 

ettevõtte müügipinnad. Samuti anti ülevaade AS Sangari käekäigust müügitulu ja 

aruandeaasta puhaskasumi kaudu aastatel 2006-2013.  

Töö kolmanda osa alapeatükis anti ülevaade AS Sangari konkurentsivõime näitajatele teiste 

sama tegevusalade keskmiste näitajatega, samuti võrreldi Eesti keskmiste näitajatega. 

Konkurentsivõime näitajad olid AS Sangaril olnud tasuvad, see näitas, et ettevõtte oli osanud 

oma investeeringuid varadesse planeerida. Tööviljakus oli nii AS Sangaril kui ka 

rõivatööstuse keskmisel väga sarnased, kuid kogu Eesti keskmistest näitajast aga kordades 

madalam. Kulude tootlikkus oli viimastel aastatel küll langenud, kuid mitte väga drastiliselt 

ehk ettevõtted olid oma kulutusi õigesti planeerinud ja kontrolli all suutnud hoida. AS 

Sangari tööjõukulud ühe töötaja kohta kuus olid suurenenud võrreldes rõivatööstuse 

keskmistega, mis näitas seda, et ettevõte AS Sangar oli oma näitajate poolest 

konkurentsivõimeline  

 

Viimases alapetükis anti ülevaade AS Sangari konkurentsivõime positsioonist võrreldes 

konkureerivate ettevõttetega. Analüüsi tegemiseks kasutati Eesti Konjunktuuriinstituudi 

poolt väljatöötatud metoodikat ning AS Sangar konkurentsi positsiooni võrreldi 17 Eestis 

tegutseva rõivatööstuse ettevõttega. Analüüsis kasutati kokku üheksat majandusnäitajat, mis 

ühismõõtsustamise teel viidi võrreldavaks. Näitajate tulemuste liitmise teel selgus, milline 

oli AS Sangar konkurentsivõimelisus võrreldes teiste ettevõtetega.  

 

Ettevõte AS Sangar asus konkurentsivõime edetabelis teisel kohal. Autori poolt tehtud 

järeldusel suudab ettevõtte AS Sangar konkureerida teiste sama tegevusalade ettevõtetega ja 

olla konkurentsivõimeline.  

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et ettevõte AS Sangari sisemine konkurentsivõime oli küll 

langenud, võrreldes teiste tegevusalade keskmistega, kuid AS Sangar oli 

konkurentsivõimeline ettevõte ning suudab konkureerida teiste ettevõtetega. AS Sangari 

positsioon teiste samasuguste ettevõtete ees oli kõrge, mis näitab, et ettevõtte oli 

konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik.  

Konkurentsivõimet oleks olnud võimalik tõsta, kui ettevõtted suudaksid oma pakutavate 

toodete kvaliteeti suurendada teiste ettevõtete seas. Tehnoloogiline areng ettevõttes tooks 
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kaasa toodete kvaliteedi paranemise ning kulutuste vähenemise toodet tootmiseks, mis 

suurendaks konkurentsivõimet teiste ettevõtete ees. Ettevõttele, kes suudaks leida oma 

turuniši, suudaks olla konkurentsivõimeline ja püsida konkurentsis. AS Sangari  turunišiks 

oli päevasärkide tootmine ainult meestele aga praeguseks toodetakse särke ka naistele. 

Konkurentsivõimet oleks võimalik tõsta, kui suudetaks muutuvas majanduse keskkonnas 

ennast pidevalt muuta ja arendada.   
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF LTD SANGAR IN 

2006-2013 

 

SUMMARY 
 

Competitiveness is an important basis for success to enterprises and industries. 

Competitiveness has been given many different explanations and discussions. Different 

indicators on how to measure competitiveness have also been exteriorized in specialized 

literature. The author examined the position of one of the largest textile manufacturer of 

Estonia: AS Sangar, amongst other textile manufacturers. The goal of the research was to 

evaluate the competitiveness of AS Sangar between 2006 and 2013, designate the position 

of the enterprise among competitors and offer solutions to raise competitiveness.  

The first subchapter of the bachelor’s thesis approached the theoretical bases of 

competitiveness and different levels of competitiveness analysis. The author developed an 

opinion, based on the position of some economists, that the evaluation of competitiveness is 

an important factor in today’s global society, where it is desired to survive and compete in a 

limitless economy. The thesis dealt with the competitiveness of the domestic economy. In 

this approach, textile manufacturing competes with other similar branches of industry, for 

example, for market shares. While measuring the competitiveness, it is important to find out, 

which definition is being used.  

The second subchapter approached the figures, which could be used to measure 

competitiveness nowadays. The main approach in measuring competitiveness was 

productivity. The traditional or classic indicators were also explained. These were the basis 

of an analysis in the empiric part of the thesis. Productivity was also examined on the 

enterprise level as financial productivity, where a way of finding different ratios was dealt 

with. Examined enterprise AS Sangar was given an overview of its competitiveness trough 

financial ratios.  

The empiric part was divided into four subchapters. The first part described the methods of 

data collection. The author received the necessary data from „Äripäeva infopank“, where 

commercial year reports were examined to pick out necessary financial figures. The Estonian 

Statistics database „Ettevõtete majandusnäitajad“, was also used.  
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The second subchapter of the empiric part described the Estonian textile manufacturer AS 

Sangar. The chapter speaks about the creation of the enterprise, which clothes are being 

made and where the selling spaces are located. Also, an overview of AS Sangar’s revenue 

and profit between years 2006-2013 was given.  

The third subchapter gave an overview of AS Sangar’s competitiveness among other textile 

manufacturer’s average figures and Estonian average figures. Competitiveness figures were 

rewarding. This showed that the enterprise knew to invest in assets Productivity figures were 

similar between AS Sangar and textile manufacturing average, however several times lower 

than Estonian average. Cost productivity had dropped in the last years, though not 

drastically, so enterprises had planned their expenses properly and managed to keep control. 

AS Sangar’s cost of labor per employee was higher than the textile manufacturing average, 

which showed that AS Sangar was competitive.  

The last subchapter gave an overview of AS Sangar competitiveness position compared to 

competing enterprises. Analysis was based on Estonian Institute of Economic Research 

methodology. AS Sangar’s competitive position was compared to 17 Estonian enterprises. 

A total of nine economic indicators were used, which were made comparable trough 

common detailing. By adding the figures, AS Sangar’s competitiveness among other 

enterprises, was shown.  

AS Sangar held the second place in competitiveness rankings. By the conclusions made by 

the author, the enterprise AS Sangar can compete with other enterprises of the same field. 

In conclusion, it could be said that the internal competitiveness of AS Sangar had dropped, 

compared to average figures of other fields, but AS Sangar was a competitive enterprise. AS 

Sangar’s position amongst other similar enterprises was high, which indicates that it is a 

competitive and sustainable enterprise.  

The competitiveness could be increased, if enterprises could increase the quality of the 

products they offer. Technological advance in the enterprise would improve product quality 

and lower expenses, which would increase competitiveness. An Enterprise, who can find its 

market niche, could be competitive. AS Sangar’s market niche was shirt production for men, 

but today, also for women. Competitiveness could be increased, if the enterprise could 

constantly change and develop itself in the changing economic environment. 

  



 
 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD



 
 

45 
 

 

Lisa 1. Konkurentsivõime edetabel 
 

 
Allikas: autori koostatud majandusaasta aruannete põhjal  

Ettevõtted

Müügitulu 

nominaalhälve

Müügitulu 

muutumise 

nominaalhälve

Kasumi 

nominaalhälve

Kasumi 

muutumise 

nominaalhälve

Omakapt 

tootlikksue 

nominaalhälve

Tööjõukulu 1 

töötaja kohta 

nominaalhälve

Tootlikkus 1 

töötaja kohta 

nominaalhälve

Lisandväärtuse 

nominaalhälve

Investeeringu 

nominaalhälve Kokku

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Triest-Val AS 1,636162225 0,640194238 2,953161337 0,085241147 0,251060103 -0,513496179 -0,294973418 2,120933162 0,141266813 7,019549

Sangar AS 1,333856535 -0,16797103 1,030606627 -0,057471986 1,207127691 -0,048177383 -0,442066845 1,862817068 -0,52883557 4,18989

Svarmil AS 1,588265399 0,03875522 -0,03194886 -0,02434886 0,275592671 0,142701855 -0,479365896 1,814835927 0,344690751 3,669178

Aclima Baltic AS 1,455615305 -0,35353416 -0,05666267 -0,143415005 0,244768575 -0,194963691 1,555241374 0,080248438 -0,68693187 1,900366

Baltic Intertex 

OÜ -0,71967945 -0,33156441 0,409604247 1,183221239 0,530843651 0,412233129 0,420662305 -0,37011848 1,535202

Pambu OÜ -0,77675459 0,946228069 0,547168584 0,906913478 0,700815592 -0,597428727 -0,605280213 0,311888138 1,43355

AGN OÜ -0,52568607 0,916314667 0,175446821 1,272911276 0,335846515 0,013612684 -0,613682952 -0,797112861 0,77765

Joutsen OÜ 0,1647619 -0,12213664 -0,06537741 -0,327953645 0,237512644 0,08801745 0,257743041 0,062484741 0,295052

SG Balticum AS 0,991286573 1,252672595 -0,12593949 -2,478366949 0,182032871 0,038250464 0,304723047 -0,360106214 -0,19545

Mekemood OÜ -0,98136113 -2,7279209 -2,13154574 0,140863889 -3,641697159 3,686864703 3,17454305 -0,838498717 2,052614197 -1,26614

M.A.S.I 

Company AS -0,14500498 -0,64916755 -0,60384497 1,830021937 -0,242203551 -0,276333072 -0,69229392 -0,405333845 -0,55757817 -1,74174

Gemhill AS -0,80461112 0,336829782 -0,27363007 -0,149616665 0,062100331 -0,267181956 -0,451361283 -0,443189953 -1,99066

Rudotex OÜ 0,013593797 0,567333289 -0,36210704 -0,74881744 -0,014305212 -0,369318199 -0,26706225 -0,841150407 -2,02183

Maidiga OÜ -0,51506881 -0,3874789 -0,35784104 -0,54802471 -0,00825371 -0,375354601 -0,601477552 0,162971976 -2,63053

August OÜ -1,20560774 1,550484848 -0,38472882 -0,840643397 -0,033947779 -0,769376988 -0,006898675 -0,950409459 -2,64113

Voglia Eesti AS -0,70587325 -0,84224818 -0,5083042 0,624874904 -0,183212964 -0,313371354 -0,674338103 -0,577314896 -0,76522615 -3,94501
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Lisa 2. AS Sangari ja rõivatootmise keskmiste konkurentsivõime näitajate koondtabel  
 

  
Müügitulu, 

tuhat eurot 

Aruandeaasta 

kasum, tuhat 

eurot 

Töötajate 

arv 

Tööjõukulud, 

tuhat eurot 

Investeeringud  

tuhat eurot 

Omakapital, 

tuhat eurot 

Lisandväärtus

, tuhat eurot Kogukulud Varad 

Ettevõtete 

arv 

AS Sangar 

2006 5 662 854 77 245 550 3 788 482 415 426 3 443 019 3 865 727 10046872 3443019   

2007 4 846 002 440 920 294 2 446 984 396 252 3 606 424 2 887 904 4751512 3606424   

2008 4 495 455 2 296 297 2 528 439 115 041 3 270 792 2 530 735 4493438 3270792   

2009 3 519 909 15 565 262 1 989 326 30 038 2 785 302 2 004 891 3506672 2785302   

2010 3 499 410 145 363 251 1 882 983 9 631 2 750 162 2 028 346 3358715 2750162   

2011 4 805 078 431 936 250 2 107 362 147 500 3 221 025 2 539 298 4376576 3221025   

2012 4 584 782 323 185 215 2 151 890 337 600 2 603 128 2 475 075 4248605 3139296   

2013 4 402 723 226 449 200 2 082 498 23 000 2 663 719 2 308 947 4160145 3147906   

Rõivatootmise keskmine  

2006 183 567,40 8 824,20 10 547 60 431,80 7 346,90 77 236,30 73 365,70 175294000 128467000 378 

2007 202 370,40 5 672,00 9 749 63 861,70 7 332,50 56 469,20 75 012,20 196877000 107202000 387 

2008 167 571,90 -1,1 8 548 65 179,10 5 271,90 54 734 73 834,30 164117000 102417000 353 

2009 121 311,70 286,4 6 994 47 547,60 2 292,10 55 990,20 52 149,10 119472000 96487000 311 

2010 121 584,90 7 033,70 6 169 42 798,30 2 909,70 60 971,60 52 431,40 116084000 96089000 310 

2011 147 666,20 9 703,40 6 043 45 471,40 3 727 63 082,70 60 132,80 138708000 96461000 339 

2012 158 099,80 12 612,70 5 891 46 533 3 967,40 68 306,40 63 113,10 145480000 102233000 350 

2013 153 562,20 8 366,10 5 806 49 004,30 6 239,80 78 056,70 61 133,70 147025000 111919000 401 

Allikas: Autori koostatud ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal 
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Lisa 3. Eesti keskmiste konkurentsivõime näitajate koondtabel  
 

  
Müügitulu, 

tuhat eurot 

Aruandeaasta 

kasum, tuhat 

eurot Töötajate arv 

Tööjõukulud, 

tuhat eurot 

Investeeringud  

tuhat eurot 

Omakapital, 

tuhat eurot 

Lisandväärtus, 

tuhat eurot Kogukulud Varad 

Ettevõtete 

arv 

Eesti keskmine 

2006 37503463 3913055 450215 4082840 3475432 16914722 8061102 35404238000 32775740000 47507 

2007 44529371 3958457 470377 5125711 4293682 20399001 9366503 42171796000 40210405000 53012 

2008 44463705 1365820 461750 5617918 3563665 21848281 8897328 43090476000 43343468000 55653 

2009 33717602 474584 400644 4576702 2240010 23794305 7264327 32883857000 45253278000 56095 

2010 37988189 2044949 382215 4409812 2073301 25701563 7832386 36413404000 49032962000 58347 

2011 46226765 3082481 395839 4903713 3176053 27027637 9428049 43830743000 51439761000 61983 

2012 50150560 3583030 410572 5382475 3474552 30170983 10096576 47792037000 56131986000 66063 

2013 53222186 3720471 416654 5790915 3860618 31839927 10653033 50741256000 60300881000 71171 
Allikas: Autori koostatud ettevõtete majandusaasta aruannete põhjal 
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