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Kagu-Eesti KOV-des.  
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva ühiskonnas on ettevõtlusel väga tähtis roll, sest ettevõtlusega tegelemise 

tulemuseks on ühiskonnas kõikide inimeste eluvajaduste rahuldamine. Ühelt poolt on 

ettevõtetel oluline roll olla töökohtade looja ning teiselt poolt saavad ettevõtte juhid 

rakendada oma äriideid, et tarbijatele pakkuda olemasolevaid või innovaatilisi tooteid ja 

teenuseid.  

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ettevõtlusaktiivsuse ning sotsiaalmajanduslike 

arengute seost Kagu-Eestis (Põlva-, Valga-, ja Võru maakond) aastatel 2005-2013. Autor 

on valinud uuritavaks piirkonnaks Kagu-Eesti, kuna see on tänapäeva Eestis üks 

problemaatilisi piirkondasid. Teema on aktuaalne, kuna ettevõtlus on ühiskonnas põhiline 

töökohtade looja ning üks majanduskasvu mõjutavatest teguritest. Tänapäeval on 

maapiirkondades kohalike töökohtade olemasolu väga kriitiline tegur. Paljud inimesed on 

sunnitud igapäevaselt käima suurematesse linnadesse tööle, sõites väga pikki vahemaid, 

sest nende elukohas puuduvad sobilikud töökohad. Selleks, et inimesi jääks maapiirkonda, 

peab olema lähikonnas piisavalt töökohti ja ettevõtlust soodustav sobiv keskkond. Ühest 

küljest mõjutab kohalike inimeste arv ning sissetulekute tase seda, kui palju on kohapeal 

potentsiaalseid ettevõtjaid, kui palju on neil kapitali, ja teisest küljest mõjutavad need 

näitajad ka seda, kas kohapeal on turgu ettevõtte poolt pakutavatele toodetele ning 

teenustele ning kas on tööjõudu ettevõtete jaoks. 

Käesoleva bakalaureusetöö teema on valitud sellepärast, et teada saada, kuidas on 

sotsiaalmajanduslikud arengud seotud ettevõtlusega. Sotsiaalmajanduslike näitajate all 

vaadeldakse rahvaarvu, töötust, füüsilisest isikust ettevõtjate ning primaarsektori osakaalu 

kohalikus majanduses, kolmanda sektori organisatsioonide arvu 1000 elaniku kohta ning 

kohalike elanike sissetuleku taset. 

Töö eesmärgiks on teada saada, kuidas mõjutasid sotsiaalmajanduslikud arengud Kagu-

Eesti ettevõtlusaktiivsust aastatel 2005-2013. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud 

järgmised uurimisülesanded:  
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1) käsitleda teoreetiliste kirjandusallikate põhjal ettevõtlusega seotud definitsioone, 

uurida ettevõtlust mõjutavaid tegureid; 

2) anda ülevaade regionaalsest arengust ning kirjeldada peamisi regionaalarengu 

strateegia eesmärke; 

3) kirjanduse alusel anda ülevaade, kuidas erinevad sotsiaalmajanduslikud arengud 

mõjutavad ettevõtlust; 

4) valida sobivad statistilised andmed ning analüüsida Kagu-Eesti piirkonna 

ettevõtlust mõjutavaid sotsiaalmajanduslikke näitajaid uuritaval perioodil; 

5) viia läbi paneelandmete regressioonanalüüs ning anda ülevaade saadud tulemustest, 

selgitamaks majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu seost kohalike 

sotsiaalmajanduslike arengu näitajatega.  

Kolm esimest uurimisülesannet leiavad käsitlust esimeses peatükis ja kahte viimast 

käsitletakse kolmandas peatükis.  

Töös kasutatakse kvantitatiivset analüüsi ning sekundaarseid andmeid. Arvandmed 

saadakse Eesti Statistikaameti andmebaasist ning Eesti Töötukassa kodulehelt. Vajalikud 

arvutused sobivate näitajate leidmiseks teeb autor andmetöötlusprogrammis Excel. Selleks, 

et võrrelda, kuidas sotsiaalmajanduslikud näitajad Kagu-Eesti valdades on seotud 

ettevõtete arvuga, kasutatakse programmi R-i abil tehtud fikseeritud efektiga 

paneelandmete regressioonanalüüsi. Uurimaks sotsiaalmajanduslike näitajate mõju 

ettevõtlusaktiivsusele püstitab uurimistöö autor kuus konkreetset hüpoteesi, mis on välja 

toodud ning kirjeldatud teises peatükis ehk metoodika osas.  

Uurimistöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses osas tutvustatakse töö teoreetilist osa, 

kus põhinedes kirjandusallikatele kirjeldatakse ettevõtlusega seonduvaid mõisteid, 

ettevõtlust mõjutavaid tegureid ning regionaalset arengut. Teises osas antakse ülevaade 

uurimistöös kasutatavast metoodikast. Töö kolmandas osas ehk empiirilises osas antakse 

ülevaade sotsiaalmajanduslike arengu näitajate muutustest aastatel 2005-2013 ning 

paneelandmete analüüsis saadud tulemuste kohta. Saadud tulemuste põhjal tehakse 

vastavad järeldused. Töö osad on omavahel seotud, kuna teoreetiline osa kirjeldab ära 

empiirilises osas uuritavate näitajate tausta.  

Autor avaldab tänu oma juhendajale Anne Põder-ile, kes aitas kaasa käesoleva 

bakalaureusetöö valmimisele.   
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1. ETTEVÕTLUS JA REGIONAALNE ARENG  

 

1.1. Ettevõtluse defineerimine 

 

Ettevõtlusega seonduvaid mõisteid defineeritakse majandusteaduses väga erinevalt. Välja 

on pakutud palju erinevaid definitsioone, kuid ühtset mõistet ettevõtlusele pole 

määratletud. See on arusaadav, et ettevõtluse käsitlemisel ei kasutata kindlaid 

definitsioone. Selle põhjuseks on see, et mõisted on loodud eri aegadel, olenevalt vastaval 

perioodil domineerivatest ühiskondlikest oludest ning erinevatest arengustaadiumitest. 

(Miettinen, Teder 2006: 34) Samuti põhjendab seda majandusteadlaste erinev taust, sest 

igal ettevõtlusuurijal on olnud oma mõte tuua uurimisse erinevaid taustteaduse varjundeid, 

milleks võivad olla sotsioloogia, majandusteadus, psühholoogia või mõni muu 

majandusharu.  (Sealsamas: 32) 

Mereste (2003) on öelnud, et: „Ettevõtlus on igasugune majandustegevus, mille eesmärgiks 

on tulu saamine kauba tootmise ja teenuste osutamise teel. Ettevõtlus on kasumit taotlevate 

ettevõtete asutamine, käigus hoidmine, arendamine ja laiendamine.“ (Mereste 2003: 178-

179). „Ettevõte ehk käitis on ühiskondliku tööjaotuse süsteemis toimiv tehnoloogiliselt, 

majanduslikult ja enamasti juriidiliselt iseseisev majandusüksus, mis kasutab inimtööjõudu 

ja töövahendeid kas millegi tootmiseks või tootmislaadiliste teenuste osutamiseks.“ 

(Sealsamas: 177) Anu Reiljan (2002) rõhutab aspekte, et: „ettevõte on keeruline sotsiaalne 

süsteem,  

 mille käitumist mõjutavad oluliselt seal tegutsevad indiviidid ja nende grupid;  

 on pidevas vastastikuses seoses keskkonnaga; 

 on pidevas muutumises, kohanedes uute arengutingimustega ja neid ise mõjutades;  

 määrab ise oma eesmärgid, järgides raamtingimustena riigi poolt kehtestatud 

piiranguid ehk seadusi; 

 suunab lõppkokkuvõttes kogu oma tegevuse turuvajadustele“ (Reiljan 2002: 36). 

Äriseadustiku järgi on: „Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu 

või teenuseid ning kaupade müük või teenuste osutamine on talle püsivaks tegevuseks, 
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ning seaduses sätestatud äriühing (Äriseadustik 1995, § 1).“  Ettevõtja on spetsialiseerunud 

otsuste tegemisele, kuidas nappide ressursside korral toime tulla ning ressursse ümber 

paigutada. (Casson 1991a: 22-24). Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020 üheks eesmärgiks 

on ettevõtluse ergutamine ja innovatsioonile julgustamine. Strateegias rõhutatakse, et Eesti 

inimesed peaksid juurde looma uuenduslikke ettevõtteid ning pakkuma ja eksportima 

innovaatilisi kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. (Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 

2013) Ettevõte saab edukaks siis, kui äriidees on uuenduslikkust, mis tagab ettevõttele 

konkurentsieelise. Vastasel juhul võib ettevõtlusega tegelemine ebaõnnestuda, sest 

konkurentsieelise puudumine on peamine läbikukkumise põhjus (Miettinen, Rikkinen, 

Teder 2006: 29-30). „Kindlasti on alati kohta uutele ja innovaatilistele heade äriideedega 

ettevõtetele. Uusi ettevõtjaid on vaja juba ka olemasoleva ettevõtlusaktiivsuse 

säilitamiseks...“ (Miettinen, Teder 2006: 57). Viimasest saab järeldada, et ettevõtjal 

peaksid olema innovaatilised ideed, mida rakendada ka ettevõtte loomises ning tegevuses. 

Samuti on ühel meelel ka mitmed majandusteadlased. Ettevõtjad on isikud, kes soovivad 

luua lisaväärtust läbi majandustegevuse, tutvustades uusi tooteid, teenuseid või turge 

(Ahmad, Seymour 2008). Üheks kuulsaimaks teoreetikuks on olnud A.Schumpeter, kelle 

idee kohaselt on ettevõtjad isikud, kes rakendavad innovatsioone, et tagada majandusareng 

(Miettinen, Teder 2006:10). Seega on Schumpeteri sõnul ettevõtja majanduse arengus 

esmaseks edasiviijaks, kelle funktsiooniks on uute kombinatsioonide teostamine. 

Innovatsiooni all mõtles Schumpeter uue kauba juurutamist, uue tootmismeetodi 

juurutamist, uue turu avamist, uut tüüpi tööstusliku organisatsiooni loomist. (Casson 

1991b: 357-359) Ettevõtjad peavad kasumi saamiseks kasutama uuenduslikke ideid ja 

madala tootlikkusega ettevõtlusaladelt suunama oma ressursid kõrgema tootlikkusega 

aladele (Burns 2007: 11). Innovaatilisust rõhub oma definitsioonides ka Fry (1993), kes 

nimetab ettevõtjat inimeseks, kes loob uue ettevõtte ning arendab seda läbi uuenduslikkuse 

(Fry 1993 ref Siimon, Kaseorg 2008: 221).  

Ettevõtlusaktiivsus on ettevõtliku isiku tegevus, mis annab lisaväärtust ning mille 

tulemusena suureneb majandustegevus, tekivad uued tooted, teenused või turud. (Ahmad, 

Seymour 2008). Ettevõtlusaktiivsus on ettevõtlike inimeste tegevus, kus kasutatakse 

innovatsiooni, erinevaid võimalusi ning loovust, et luua midagi uut. (Seymour 2006: 19). 

Samuti rõhutatakse ka ettevõtlusaktiivsust defineerides innovaatilisusele, mida kirjeldati 

ettevõtja olemuse selgitamises.   
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Ettevõtlusega võivad inimesed tegelema hakata mitmel erineval põhjusel. Neid põhjuseid 

selgitab hästi ära tõuke- ja tõmbeteooria. Tõuketeguritele on omane millegi puudus. Selle 

teooria kohaselt sunnib inimesi ettevõtlusega alustama mingisugune negatiivne faktor. 

Negatiivseteks mõjuriteks võivad olla sissetuleku puudumine, töökoha kaotus, kohalikus 

piirkonnas kehv sotsiaalmajanduslik olukord või rahulolematus tööga. Tõuketeguritest 

tingitud ettevõtlust saab nimetada teisiti ka sundettevõtluseks, kus ettevõtjaks hakatakse 

vajadusest sissetulekut teenida. (Gilad, Levine 1986). See on omane madala sissetulekuga 

ühiskonnale. Tõmbeteguritest tingitud ettevõtlust saab teisiti nimetada võimalustest 

tulenevalt ehk loovaks ettevõtluseks. See on omane kõrgema elatustasemega ning haritud 

tööjõuga riikidele. (Mets 2005: 11) Tõmbefaktoriteks on soodne asukoht, inimese soov 

saada ettevõtjaks, rakendades oma head äriideed ning soov isikliku arengu ja heaolu järgi 

(Gilad, Levine 1986). Tõmbeteguriks on ka soov olla teistest mittesõltuv ning eesmärgiga 

saada paremaks ettevõtjaks kui on teised (Norsiah 2011: 25). Ettevõtlusega tegelemisel on 

üheks eesmärgistatud tulemuseks tulu teenimine, kuid arvestades tõmbefaktoreid, pole see 

ainuke põhjus, miks ettevõtjaks hakatakse.  

Mitmed majandusteadlased nimetavad ettevõtjat innovaatiliste ideede elluviijaks. Nende 

arvates ongi ettevõtlus millegi uue rakendamine, luues kõrget lisandväärtust ja arendades 

tegutsemispiirkonda. Käesolevas uurimistöös on valitud uuritavaks piirkonnaks Kagu-Eesti 

ning autori arvates hakkavad inimesed rohkem selles piirkonnas pigem nn. vajaduspõhiselt 

ettevõtjaks kui, et eesmärgiga rakendada innovatsiooni. Kindlasti saab ka vajaduspõhise 

ettevõtlusega tegelemises teostada uuenduslikkust, kuid enamasti sisenetakse 

ettevõtlusturule pakkuma juba olemasolevaid kaupu ja teenuseid, eesmärgiga ennast ära 

elatada. Seega võib ka arvata, et paljud sundettevõtlusega tegelejad ei ole pühendunud 

ettevõtjad. Kui viimased saavad parema pakkumise tulu teenimiseks, võivad nad suure 

tõenäosusega kergekäelisemalt oma ettevõtlustegevuse lõpetada.    

Ettevõtlust saab vaadelda protsessina (Joonis 1). Ettevõtlusega tegelemise alustamiseks 

peab kõigepealt eksisteerima  ettevõtlusvõimalus ja potentsiaalne ettevõtja peab selle 

võimaluse avastama.  
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Joonis 1. Ettevõtluse protsessi suund (autori koostatud Shane 2003 põhjal)  

 

Peale ettevõtlusvõimaluse avastamist peab ettevõtja vastu võtma otsuse seda ära kasutada. 

Selleks on ettevõtjal vaja soetada vajaminevaid ressursse ning seejärel välja töötada oma 

ettevõtlusstrateegia. Sellele järgneb organiseerimisprotsess ning viimaseks on teostamine 

ehk ettevõtlusega alustamine. (Shane 2003: 12) 

Ettevõtjaks hakates tuleb inimesel otsustada, missuguse ettevõtlusvormi juht valib. Otsus 

tuleb teha selle põhjal, milline on loodava ettevõtte tegevusala, millised on ettevõttele 

nõuded, riskid, vajadused ning võimalused. Samuti tuleb arvestada ka ettevõtte rahalisi 

ressursse ning eesmärke. Äriseadustikuga on reguleeritud kuus ettevõtlusvormi: füüsilisest 

isikust ettevõtja, osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing ja tulundusühistu. 

Ettevõtlusvormid erinevad teatud tunnuste poolest. Nendeks on näiteks osanike vastutuse 

põhimõtted, nõutava algkapitali suurus, ja igapäevase tegevuse koordineerimine. 

(Ettevõtlusvormide võrdlus: 2015)  

Suuruse järgi liigitatakse ettevõtjaid mitme kriteeriumi järgi. Kõige sagedamini liigitatakse 

ettevõtte suurus töötajate arvu põhjal: 

 mikroettevõtted- alla 10 töötaja; 

 väikeettevõtted- 10 kuni 49 töötajat; 

 keskmised ettevõtted- 50 kuni 249 töötajat; 

 suurettevõtted- rohkem kui 250 töötajat (Reiljan 2002: 45).  

Kõige rohkem on Eestis tegutsevatest ettevõtetest väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, 

mis moodustab ligikaudu 99,9% kogu ettevõtetest (Väikese ja keskmise…2012).  

Kokkuvõtlikult saab ettevõtlusega seotud mõistete lahti seletamises öelda, et ettevõtluse 

kirjeldamiseks pole ühtset definitsiooni, kuna erinevatel teadlastel on oma nägemus, samuti 

on eri aegadel ja uurimisvaldkondades kasutatud erinevaid lähenemisi. Seega võib iga 

Ettevõtlus-
võimaluse  
olemasolu 

Võimaluste 
avastamine 

Otsus 
võimalust 
kasutada 

Ressursside 
hankimine 

Ettevõtluse 
strateegia 

Organi-
seerimise 
protsess 

Teostus 
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inimene või ettevõtja otsustada, millise definitsiooni järgi ta käitub või milline nägemus 

neil ettevõtlusest on. Erinevate teoreetikute poolt  seostatakse ettevõtlust tüüpiliselt 

uuenduslikkusega. Ka autori arvates on innovatsioonide rakendamine väga tähtis, sest see 

tagab teiste ettevõtete ees konkurentsieelise ja see eelis seisnebki enamasti uute toodete 

ning teenuste loomises, seejuures uute turgude avamises.  

 

 

1.2. Ettevõtlust mõjutavad tegurid 

 

Ettevõtluse uurimisel on pikka aega domineerinud lähenemised, kus kontsentreerutakse 

ettevõtja isikule ja tema motivatsioonile ettevõtet asutada (Sternberg, 2014).  Isikutega on 

seotud kõik erinevad isikuomadused (enesedistsipliin, ausus, vastutustunne), isiklik 

sobivus ning teadmised ja kogemused (Siimon, Kaseorg 2008: 219).  

Nende kõrval on teine grupp teadlasi, kes üritavad seletada ettevõtlust läbi seda ümbritseva 

keskkonna, uurides ettevõtte väliste faktorite mõju ettevõtlusele (Shane 2003). Igal 

ettevõtjal tuleb pidevalt arvestada ka teda ümbritseva keskkonnaga, kuna 

ettevõtluskeskkond võib suurel määral mõjutada ettevõtte tegevust (Worthington, Britton 

2006: 28-30).  

Keskkonna puhul on otstarbekas eristada kolme erinevat tasandit: mikrosotsiaalne, 

makrosotsiaalne ning makromajanduslik (Siimon, Kaseorg 2008: 220). Teisiti öeldes on 

tegutsevad ettevõtted mõjutatud suuresti tegutsemiskeskkonnast, mis on jaotatud kaheks: 

sisekeskkonnaks ja väliskeskkonnaks (Joonis 2).  
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Joonis 2. Ettevõtet mõjutav sise- ja väliskeskkond (autori koostatud) 

 

Majandusteoorias nimetatakse neid vastavalt mikro- ja makrokeskkonnaks (Kuura 2001: 

92). Sisekeskkond hõlmab endas ettevõtte sees olevaid elemente ning huvigruppe, milleks 

on näiteks juhtkond ja töötajad. Samuti kuuluvad sisekeskkonna huvigruppide alla 

ettevõtte kliendid, tarnijad, konkurendid jms. Ettevõtte juhtimisel on suur roll ettevõtte edu 

saavutamisel, kuid väliskeskkonnast tulenevad faktorid võivad eduka ettevõtte potentsiaali 

muuta (Reiljan 2002: 59). Väliskeskkond hõlmab endas tegureid, mis mõjutavad ettevõtet 

väljastpoolt ning seega pole ettevõtjal võimalik välistegureid erinevalt siseteguritest ise 

otseselt mõjutada. Makrokeskkond hõlmab tegureid, mis mõjutab kõiki ettevõtteid 

võrdselt. (Kuura 2001: 92) 

Hea meetod väliskeskkonna uurimiseks on PEST analüüs, mis on suunatud 

makrokeskkonna analüüsimisele (Tabel 1). PEST lühend tuleneb inglise keelsetest 

sõnadest: Political, Economical, Social and Technological (Leimann jt 2003: 108). Seega 

puudutab analüüs väliskeskkonna poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ning tehnoloogilisi 

tegureid. Antud meetod hindab ning kirjeldab väliskeskkonnast tulenevaid mõjusid 

ettevõtlusele ning tulemustest selgub, kuidas väliskeskkond mõjutab ettevõtte tegevust 

(Pavlov: 2012). 
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Tabel 1. PEST- analüüsi väliskeskkonna tegurid (autori koostatud Pavlov 2012 põhjal)  

POLIITILINE KESKKOND MAJANDUSLIK KESKKOND 

Maksuseadused, keskkonnaseadused, riiklikud 

toetused, tööseadused, rahvusvahelised 

lepingud, rahvusvahelised suhted, valimised, 

konkurentsiregulatsioonid, riiklikud toetused, 

väliskaubanduse reguleerimine jms 

Inflatsioon, sisemajanduse kogutoodang, 

tööpuudus, intressimäärad, üldine sissetulekute 

tase ja sissetulekute erinevus, intressimäärad, 

regionaalsed erinevused majandusarengus, 

välisriikide majandusolukord jms 

SOTSIAALNE KESKKOND TEHNOLOOGILINE KESKKOND 

Rahvaarvu muutumine, riiklikud 

sotsiaalprogrammid, sündimus ja elanikkonna 

vanuseline koosseis, hariduslik koosseis, 

eetilised hoiakud jms 

Uute tehnoloogiate rakendamine, patendikaitse 

areng, uued tooted ja materjalid, uurimis- ja 

arendustööde kulude areng ning tase jms 

 

Poliitiline keskkond on seotud maailmapoliitiliste suundumustega ning erinevate 

regulatsioonide ja õigusaktide muutustega. Ettevõttele võivad suurt mõju avaldada 

muudatused maksuseadustes, riigieelarves, ettevõtlust reguleerivates seadustes ning 

impordi ja ekspordi regulatsioonides. (Leimann jt 2003: 108). Majanduslik keskkond 

tähendab ettevõttele seda, et tuleb arvestada tegutsevas riigis vastava majanduse olukorda 

ning tingimusi. Kuna ettevõte on üks osa kogumajandusest, siis on ta suures sõltuvuses nii 

maailmamajandusest kui ka asukohamaa majanduslikust arengust. (Reiljan 2002: 61) Eesti 

siseturul tegutsevad ettevõtted peavad analüüsima sissetulekute taset, töötuse määra, 

regionaalseid majandusnäitajate erinevusi. Enim jälgitakse erinevaid muudatusi 

rahvusvahelisel tasandil, mis on seotud majanduskasvu või majanduskriisidega eri 

piirkondades, maailmamajanduse arengu tsüklitega, maailmaturu hindadega ja 

intressimääradega. Globaalsed majanduslikud mõjud avalduvad Eesti ettevõtetele hiljem 

ning need toimuvad tavapäraselt läbi ekspordipartnerite. Sotsiaalne keskkond hõlmab 

inimese tegutsemist ühiskonnas ning vaatleb teda kui indiviidina. Otseselt või kaudselt 

avaldavad ettevõtlusele mõju sündimus, piirkondlik paiknemine, vanuseline struktuur, 

sissetulekute jagunemine, inimeste haridustase. Mõju avaldab ka äritegevusele 

kvalifitseeritud tööjõu vähesus ning teisest küljest tööpuudus, mis on mõnes piirkonnas 

väga kõrge ning mille tulemusena võib kaasneda elukeskkonna üldine halvenemine. 

Tehnoloogilist keskkonda iseloomustab arengu kiirenemine ning see hõlmab tehnoloogiat 

ja tehnikat. Tänapäeval toimub pidev uurimis- ja arendustegevus, mille tulemusena 

kaasneb infotehnoloogia kiire areng. Uued tehnoloogilised lahendused mõjutavad otseselt 

peaaegu kõiki ettevõtteid igas majandussektoris. (Leimann jt 2003: 109-111). 

PEST-analüüs on vajalik kõikidele ettevõtetele, kuna see on suunatud makrokeskkonna 

analüüsimisele ning makrokeskkond hõlmab tegureid, mis mõjutavad kõiki tegutsevaid 



14 
 

ettevõtteid võrdselt. Erinevalt mikrokeskkonna teguritele, pole võimalik ettevõttel 

väliskeskkonnast tulenevaid tegureid mõjutada. Need avalduvad igale ettevõttele ning on 

ettevõtjast sõltumatud. Seega reageerivad kõik  tegutsevad ettevõtted ettevõtluskeskkonna 

muutustele ja juhid peavad pidevalt jälgima ümbritsevat keskkonda. Juhid peavad olema 

kursis, kuidas avaldavad erinevad keskkonnad ettevõtte tegevusele mõju ning tegema 

seejuures olulisi otsuseid igapäevases juhtimisprotsessis.  

Keskkonna mõju ettevõtlusele saab käsitleda erinevatel ruumilis-geograafilistel skaaladel, 

näiteks rahvusvahelisel tasandil, rahvuslikul, regionaalsel/piirkondlikul või kohalikul 

tasandil (Bosma, Sternberg 2014). Käesolevas töös vaadeldakse, kuidas ettevõtte välised 

tegurid- sotsiaalmajanduslikud arengud- mõõdetuna kohalikul (KOV-i) tasandil mõjutavad 

ettevõtete arvu.  

Üks enim tsiteeritud artikleid, mis käsitleb piirkondlike tegurite mõju ettevõtlusele, on Paul 

Reynolds, David J. Storey ja Paul Westhead (1994) uurimus, mis võtab kokku erinevate 

ettevõtlust mõjutavate keskkonna tegurite uurimuste tulemusi. Reynolds jt (1994) 

rõhutavad artiklis seitset peamist tegurit, mis mõjutavad ettevõtluse arenemist regioonis. 

Nendeks peamisteks mõjuriteks on: nõudlus, urbaniseerumine/aglomeratsioon, töötus, 

isiklik või leibkonna sissetulek, väikeste firmade osakaal/majandustegevuse 

spetsialiseerumine, kohalik poliitiline võim ja riiklik toetus/poliitika. (Reynolds jt 1994)  

Käesolevas bakalaureuse töös on piirkondlikeks teguriteks välja valitud need, mis on 

kohalikul tasandil aastatel 2005-2013 mõõdetud ning kättesaadavad. Reynoldsi jt (1994) 

käsitletud teguritest on uurimistöö analüüsis näiteks töötus, sissetulekud ja rahvaarv 

(rahvaarv kui nõudluse näitaja). Lisaks on valitud muud tegurid: primaarsektori ettevõtete 

osakaal kogu majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulgast, füüsilisest isikust ettevõtjate 

osakaal kogu majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulgast ning kolmanda sektori 

organisatsioonide arv tuhande elaniku kohta, mis näitavad ka 

urbaniseerumist/aglomeratsiooni.  

Töötuse ning ettevõtluse vahelist seost on uuritud väga paljude teadlaste poolt ning see on 

saanud märkimisväärset tähelepanu uurijate, teadlaste kui ka seadusandjate poolt (Verheul 

jt 2006). Töötuse ning ettevõtluse omavahelist seost on nimetatud väga keeruliseks. Ühelt 

poolt on teadlased järeldusteni jõudnud, et ettevõtlusega tegelemine ning seejuures 

ettevõtlusaktiivsuse kasv kohalikus piirkonnas viib töötuse vähenemiseni. (Ghavidel jt 
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2011) Viimane on loogiline fakt, sest kui ettevõtlusaktiivsus piirkonnas suureneb, kasvab 

töökohtade arv ning seega peaks töötuse määr vähenema.  Teiselt poolt võib töötuse suur 

kasv viia ettevõtete arvu suurenemiseni kui ka vähenemiseni (Ghavidel jt 2011). Kui 

inimesed kaotavad oma töökoha ning neil pole muid alternatiive kohalikus piirkonnas töö 

leidmiseks, hakkavad töötud enamasti kas füüsilisest isikust ettevõtjaks või alustavad uue 

firmaga ehk siis ettevõtete arv suureneb. See on näide niinimetatud sundettevõtlusega 

tegelemisest, sest inimestel pole muid võimalusi tööturul enda ära elatamiseks. Aga teisest 

küljest töötuse suurenemine võib põhjustada ka ettevõtete arvu vähenemist, sest kui töötute 

arv on kohalikus piirkonnas kõrge, siis tüüpiliselt töötutel puuduvad sissetulekud või 

vähenevad sissetulekud, et tarbida olemasolevate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Kui 

tegutseval ettevõttel puuduvad kindlad kliendid, kellele oma tooteid või teenuseid müüa, ei 

tasu enam ettevõtlusega tegelemine ära ning firma peab oma tegevuse selle tõttu lõpetama. 

Tüüpiliselt kaasneb töötuse kasv majanduslangusega. Samuti väheneb ettevõtete arv suure 

töötuse korral seetõttu, et töötutel pole algkapitali uue firmaga alustamiseks (Reynold jt 

1994). Seega ühest küljest ei asutata uusi ettevõtteid ja teisest küljest võivad olemasolevad 

ettevõtted lõpetada maksujõulise tarbijaskonna vähenemise tõttu. Erinevatele uuringutele 

tuginedes saab järeldada, et töötus võib avaldada ettevõtlusele statistiliselt olulist mõju, 

kuid erinevates tingimustes ei pruugi see nii alati olla. Samuti võib avaldatav mõju (kas 

suurendab, vähendab) olla vastuoluline erinevates piirkondades või ajaperioodidel.  

Palgatöötajate sissetulekute tase mõjutab erinevate uuringute põhjal ettevõtlusaktiivsust. 

Esimeseks nõudeks uue firma loomisel on algkapitali olemasolu. Järelikult peab olema 

ettevõtlust alustava isiku sissetulek piisavalt suur, et koguda piisav rahasumma ettevõtte 

stardikapitaliks. Teiseks aga sissetulekute kasvades on kohalikud inimesed võimelised 

tarbima rohkem tooteid ja teenuseid, luues soodsa keskkonna ettevõtluse jaoks (Reynolds jt 

1994). 

Rahvaarv, selle muutus ning elanike vanuseline struktuur võivad avaldada mõju 

ettevõtlusele ning seega ka ettevõtlusaktiivsusele. Eesti Statistikaameti (2016) välja toodud 

mõistete puhul on tööealine rahvastik 15-74 aastased. Tänapäeval suundub enamik noori 

tööd otsima kas välismaale või suurematesse linnadesse ning selle tõttu on 

maapiirkondades järjest vähem aktiivseid noori, kes oleksid potentsiaalsed uute ettevõtete 

loojad. Selle tulemusena võiks oodata maapiirkondades ka madalamat ettevõtlusaktiivsust. 

Samamoodi nagu sissetulekute puhul on kohalik rahvastik ettevõtete kliendid ja 
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potentsiaalsed uued ettevõtjad (Reynolds jt 1994). Seega eeldatakse, et rahvaarvu 

suurendes kohalik nõudlus suureneb ja ettevõtete arv kasvab.   

Aglomeratsiooni/urbaniseerumise efektide all uuritakse, millist majanduslikku jms mõju 

omab inimeste, ettevõtete kontsentratsioon teatud piirkondadesse (Viladecans-Marsal 

2004). Rahvastiku ja ettevõtete kontsentratsioonil aglomeratsioonidesse on positiivsed ja 

negatiivsed küljed. Ühes küljest suur rahvastiku ja ettevõtete tihedus tähendab näiteks 

suuremat nõudlust, klientide ja koostööpartnerite lähedust, paremat infrastruktuuri, 

võimalust transpordikulusid kokku hoida, mitmekesist teenuste ning toodete pakkumist. 

Teisest küljest on konkurents suurem, sealhulgas kulud tööjõule ja kinnisvarale ning 

suurem keskkonna saastatus jms probleemid  (Bosma jt 2008).   

 

 

1.3. Regionaalne areng 

 

„Regionaalareng on riigi või tema territoriaalse osa sotsiaalmajandusliku seisundi 

muutumine regionaalses lõikes“ (Rahandusministeerium 2016a). Regionaalne areng lähtub 

kindlast geograafiliselt määratlevast piirkonnast ning selle käsitlus põhineb majanduse 

arengul. (Maaelu arengu aruanne 2011: 41) 

Sotsiaal-majanduslikus käsitluses nimetatakse regiooni territoriaalseks üksuseks. 

Regioonid on Eestis väga erineva arengutaseme ning arengupotentsiaaliga, mis on tingitud 

sotsiaalsetest, majanduslikest, kultuurilistest, poliitilistest, ajaloolistest, demograafilistest 

ning geograafilistest teguritest. Eri regioonid on pidevas konkurentsis ning seda põhjustab 

eelkõige heaolu kasv. Ka Dabson (2005) rõhutab, et seoses globaalsete muutustega on 

majandusregioonid peamised üksused globaalses konkurentsis.  Ettevõtlus ja innovatsioon 

mängivad selles keskset rolli, kuidas regioonid suudavad identifitseerida, milline on nende 

piirkonna ressursside unikaalne kombinatsioon ja kuidas seda ära kasutada (Dabson 2005).  

Roland L. Martin (2005) võtab kokku erinevate regionaalset konkurentsivõimet mõjutavate 

tegurite kohta teostatud uuringud rõhutades, et regionaalse konkurentsivõime kujundamisel 

on sobiva keskkonna kujundamisel ettevõtlusel oluline roll (Tabel 2). 
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Tabel 2. Regionaalset konkurentsivõimet mõjutavad faktorid (autori koostatud Martin 

2005: 2-32 põhjal) 

Infrastruktuur ja ligipääsetavus 

 

Inimressurss 

 

 

Produktiivne keskkond 

 

 Põhiinfrastruktuur: 

-teed 

-raudtee 

-lennuteed 

-kinnisvara 

 Tehnoloogiline 

infrastruktuur: 

-IKT 

-telekommunikatsioon 

-internet 

 Teadmiste infrastruktuur: 

-teadmisasutused 

 Asukoha kvaliteet: 

-eluasemed 

-looduslik ümbrus 

-kultuurilised hüved 

-turvalisus 

 

 Demograafilised trendid: 

-oskustööjõu migratsioon 

-mitmekesisus 

 Kvalifitseeritud tööjõud: 

-teadmusintensiivsed 

oskused  

 Ettevõtluskultuur: 

-väikesed takistused 

ettevõtlusega alustamiseks 

-riski võtmist soosiv 

kultuur 

 Majandussektorite 

kontsentreeritus: 

-tasakaal/ sõltuvus 

-tööjõu kontsentratsioon 

-kõrge väärtusega 

tegevused 

 Rahvusvahelisus: 

-eksport ja rahvusvaheline 

müük 

-investeeringud 

-ärikultuur 

-välismaiste 

otseinvesteeringute 

iseloom  

 Innovatsioon: 

-patendid 

-teadus ja arendustegevus 

-teadusinstituudid ja 

ülikoolid 

-seosed ettevõtete ja 

teaduse vahel 

 Riiklik institutsionaalne  

võimekus 

 Kapitali kättesaadavus 

 Spetsialiseerumine 

 Turu konkurentsi iseloom 

 

Regiooni konkurentsivõimet kujundab infrastruktuur (tehnoloogiline-, teadmiste 

infrastruktuur, asukoha kvaliteet), inimressursid (näiteks kvalifitseeritud tööjõu osakaal, 

rahvastiku arengud) ning see, kuivõrd viljakas on kohalik keskkond ettevõtluse 

soodustamisel. Soodsa keskkonna kujunemisel on vaja ka sobivat ettevõtluskultuuri, mis 

soodustaks ettevõtlusega tegelema hakkamist, riskide võtmist ja madalaid barjääre. (Martin 

2005: 2-32) 
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Eesti jaoks on üks tähtsamaid tegureid olemasoleva inimressursi kasutamine. Inimesed 

soovivad liikuda madalama arengupotentsiaaliga regioonist kõrgema majandusliku 

arenguga piirkonda, mis toob omakorda kaasa aktiivse rahvastikuosa liikumise. Rännet 

teise regiooni ajendab erinev sissetulekute tase, avaliku sektori teenuste kättesaadavus ning 

üldiselt paremad elamistingimused. Ränne ehk migratsioon põhjustab eri regioonide vahel 

suuremat ebavõrdsust. Regioonidel, kuhu rahvastik enamasti rändab, tekib suurem 

võimalus kasutada majanduslikku arengupotentsiaali paremini ära kui vähem 

atraktiivsemates piirkondades. Nendes piirkondades on jätkusuutlik areng, sest inimesed 

saavad rohkem tarbida ja investeerida ning ettevõtetel on tegevuse laiendamiseks tööjõudu. 

See soodustab omakorda riigi kiiremat majanduskasvu. (Reiljan 2007)  

Suur ränne võib tekitada rahvastiku juurde saavas piirkonnas erinevaid sotsiaalseid, 

kultuurilisi, poliitilisi, demograafilisi probleeme, mis võivad regiooni majanduslikku 

tulemuslikkust vähendada. Vähem arenenud regioonist väljaränne tekitab sotsiaalseid 

probleeme ning takistab arengu jätkusuutlikkust, mille tõttu on keeruline toime tulla 

tugevnevas piirkondade omavahelises konkurentsis. (Reiljan 2007) Tuleb tõdeda, et 

rahvastik koondub suurematesse linnadesse ning selle tõttu jääb teiste piirkondade 

arenguperspektiiv madalamaks. Järelikult on Eestisisene inimeste ränne ühest regioonist 

teise üheks peamiseks põhjuseks, miks sotsiaal-majanduslik areng on riigi siseselt 

ebaühtlane. Uurimistöö vaadeldav piirkond on Kagu-Eesti ning ka nende maakondade 

murekohaks on rahvaarvu vähenemine või selle liikumine suurematesse linnadesse. 

Migratsioon toimub uuritavast piirkonnast peamiselt Lõuna-Eesti tõmbekeskusesse 

Tartusse. Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste hulgast on vaid Võru linnapiirkond stabiilse 

rahvastiku osatähtsusega (Eesti regionaalarengu…2014).  

Eesti regionaalset olukorda ja poliitilisi eesmärke käsitleb „Eesti regionaalarengu 

strateegia“. Strateegia on loodud ühe eesmärgiga sellepärast, kuna kohalikud 

omavalitsused ei ole võimelised regionaalseid erinevusi täielikult ise lahendama (Eesti 

regionaalarengu…2014). Eesti regionaalpoliitika kehtiv strateegia pöörab suurt tähelepanu 

kõigi Eesti piirkondade arenguvajadustele. Eelkõige panustatakse maapiirkondadesse, kes 

linnastumise mõjule on jäänud halvemasse olukorda. Maapiirkonnad on olulisuselt 

esimesel kohal ka sellepärast, et eesmärk on arendada maapiirkondade ettevõtlusaktiivsust. 

Sellega toetatakse uute ettevõtete loomist ning olemasolevate ettevõtete arenemist. 

Oluliselt tähelepanu pööratakse ka maapiirkondades elukvaliteedi säilitamisele, kus 
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toetatakse kohalikke omaalgatusprogramme ning inimeste kaasalöömist kohalikus 

arendustegevuses. Ettevõtluskeskkonna arendamise ning elukvaliteedi säilitamise kõrval 

on oluline toetada ka teenuste paremat kättesaadavusele ning selle kvaliteeti. Riik näeb 

selle lahendusena teenuste infrastruktuuri uuenduslikumat korraldust. (Eesti 

regionaalarengu…2014)  

Eesti Regionaalpoliitika strateegias 2014-2020 rõhutatakse kõikide piirkondade arenemist, 

seejuures kasutades ära iga piirkonna iseärasusi.  Eelkõige lähtutakse traditsioonilistest 

sektorite olulisusest ning maapiirkondade iseloomulikes ressurssidest. Seega panustatakse 

suurel määral põllumajanduse, turismi ning kalanduse arendamisele. Seega töötab riik 

regionaalarengu strateegiale tuginedes selle nimel, et kõikides piirkondades oleks ühtlane 

areng ning sotsiaal-majanduslik areng oleks tasakaalus erinevate piirkondade vahel.  

(Rahandusministeerium 2016a) Käesolev strateegia on väga oluline, sest tänapäeva Eestis 

on aktuaalseks probleemiks piirkondlikud erinevused.  

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse Kagu-Eesti piirkonda, kus on regionaalne areng 

väga ebaühtlane. Võib arvata, et Kagu-Eesti maakonnad on regionaalse arengu poolest 

ühed problemaatilisemad maakonnad kogu Eestis. Palju töökohti on kadunud, suletakse 

väiksemaid teenindusasutusi, milleks on maapiirkondades asuvad postkontorid, apteegid, 

sidejaoskonnad, koolid jms, kuna töökohtade tagamine ning inimestele teenuste osutamine 

on muutunud kulukamaks. (Raagmaa 2007). Seda on põhjustanud erinevad 

maapiirkondade elu- ning ettevõtlustingimuste muutused. Olulisteks põhjusteks on 

põllumajandustegevuse osatähtsuse langus ning linnade kiire areng. Selle tulemusena on 

koondunud rahvastik ja majandustegevus suurematesse linnadesse ning nende 

lähiümbrusesse. Seega on üldiselt Eestisisene regionaalareng ebaühtlustunud ning 

tasakaalust välja läinud. (Taat 2009) Regionaalpoliitika kehtivas strateegias näeb riik 

ebavõrdsuse ühtlustamise võimalusena piirkondliku tasandi initsiatiivi, kus riik on nõus 

olema hea partner kohalikele initsiaatoritele ning valmis toetama erinevaid arendusalgatusi, 

et tagada nende mõju piirkondlikule arengule (Rahandusministeerium 2016a).  

Kagu-Eesti piirkonna kohta on koostatud riigi poolt ka eraldi „Kagu-Eesti tegevuskava 

2015-2020“ (Siseministeerium 2015), mis toetab piiri ääres asuva regiooni arengut. 

Tegevuskava keskendub nendele tähtsatele küsimustele, mille lahendamine aitaks kaasa 

üldisele piirkonna arengule. Tegevuskava kirjeldab, et Kagu-Eestile on iseloomulikud 

järgmised eripärad: 
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 tööturg kahaneb rahvastiku vanusejaotuse arvelt. Kümmekonna aasta kestel tuleb 

Kagu-Eestis juurde 25-35% vähem tööealist rahvastikku kui pensionikka 

jõudjaid; 

 piirkonnas valitseb suhteline vaesus ning elanike sissetulekud on oluliselt 

madalamad kui Eesti keskmine; 

 üldiselt on tööjõu haridustase keskmisest madalam. Olemasoleval tõõjõul on 

rohkem esimese taseme haridus kui kõrgharidus; 

 tööturule kõrvalejäänute hulk on keskmisest suurem ning väljaspool oma 

maakonda töötavate inimeste osatähtsus kõrge; 

 piirkond panustab üldiselt majanduskasvu ning  riigi sisemajanduse 

kogutoodanduse minimaalselt.  

 koolivõrgustik on nõrk, kuna piirkonnas asuvate kutseõppekeskustes õpetavate 

erialade ning loodavate tootmisharude vahel on side nõrk. (Siseministeerium 

2015) 

Kagu-Eesti tegevuskava pöörab suurt tähelepanu ning keskendubki peamiselt piirkonna 

ettevõtlikkusele, kuna selleks, et inimesed elaksid Kagu-Eestis ning tahaksid sellesse 

piirkonda tulla, peab olema töökohti. Seega on fookuses neli põhilist teemat. Nendeks on 

ettevõtluse ja tööhõive soodustamine, piirkonna loodusliku eripära parem ära kasutamine 

(eriliste tegevusalade toetamine), ülepiiri regioonidega koostöö (Valga-Valka, Petserimaa 

ja Läti kirdeosa piirkonnad), parem elukeskkond (julgeoleku ning turvalisuse 

suurendamine). (Rahandusministeerium 2016b) 

 

Tulevikus võivad mõjutada regionaalset arengut järgmised tegurid: 

 koondavatena: töökohtade kadumine primaarsektori ettevõtetes, maapiirkondades 

kõrge töötuse tase, pendelränne, elukohtade koondumine suurematesse linnadesse 

või nende lähiümbrusesse; 

 hajutavatena: kinnisvara ja maa hindade tõus, puhkemajanduse kasv, rohelise 

elulaadi hindamine, elukohtade paigutamine kultuuriliselt ning looduslikult 

meelepärastesse piirkondadesse. (Raagmaa 2007) 

Nii koonduvateks kui ka hajutavateks teguriteks on erinevad väärtushinnangud elukoha 

eelistuste osas. Koondatavaks teguriks saab pidada linnas asuvat töökohta ning 
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hajutavateks teguriteks valikud, mis tulenevad hobidest ning puhke-eelistustest. 

(Sealsamas)  

Kultuurilises ning atraktiivses Lõuna-Eesti piirkonnas (sh Kagu-Eesti) on lootust näha 

aastate pärast ka kasvuvõimalusi. Kõige rohkem suudab seda saavutada Lõuna-Eesti 

piirkonnast Tartu linn, kui linn jätkab endiselt eduka ülikoolilinnana, kus on teaduse-, 

tehnoloogia- ning meditsiinikeskused ning väga head kõrgtehnoloogilise tootmise eelised  

(Sealsamas).  
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

Käesolevas bakalaureuse töös uuritakse sotsiaalmajanduslike näitajate mõju ettevõtete 

arvule Kagu-Eestis aastatel 2005-2013. Kagu-Eesti maakonnad on Põlva-, Võru- ja Valga 

maakond (Joonis 3). Uurimistöö valimi maht on vaadeldaval perioodil 39 üksust ehk 

Kagu-Eesti maakondades on kokku 39 kohalikku omavalitsust. Nende hulgas on 36 valda 

ning 3 linna. Põlva maakonnas toimus 2013. aastal valla ja linna liitumine ühiseks Põlva 

vallaks. Seega liidetakse kogu vaadeldaval perioodil Põlva linna ja valla arvnäitajad, et 

saada võrreldav tulemus aastaga 2013.  

 

Joonis 3. Kagu-Eesti maakonnad ning nende kohalikud omavalitsused (Eesti 

Statistikaamet 2015- piirkondliku statistika portaal) 

 

Käesolevas töös tahetakse teada saada, kuidas erinevate sotsiaalmajanduslike näitajate 

muutumine aastatel 2005-2013 on mõjutanud ettevõtlusaktiivsust Kagu-Eestis. 

Regressioonanalüüsis kasutatakse sõltuva muutujana statistilisse profiili kuuluvate 

ettevõtete arvu 1000 elaniku kohta (ehk käesolevas töös on see ettevõtlusaktiivsuse näitaja) 

ning sõltumatud muutujad on analüüsis erinevad sotsiaalmajanduslikud näitajad.  
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Uurimistöös  kasutatakse sekundaarandmeid, mis pärinevad Eesti Statistikaameti 

andmebaasist ning Eesti Töötukassa kokkuvõtvatest andmetest (Tabel 3).  Uurimistööks on 

valitud need andmed sellepärast, kuna need olid kohalikul tasandil mõõdetud ja 

kättesaadavad. 2013.a. on viimane aasta analüüsis seetõttu, et andmete kokkupanemise 

hetkel oli see viimane aasta mille kohta oli kõik valitud andmed Statistikaameti 

andmebaasis KOV-i tasandil avaldatud.  

 

Tabel 3. Analüüsis kasutatavad andmed aastatel 2005-2013 (Eesti Statistikaamet 2016 ja 

Eesti Töötukassa 2016) 

Sõltuv muutuja Definitsioon Allikas 

Majanduslikult aktiivsete 

ettevõtet arv 1000 elaniku 

kohta ehk ettevõtlusaktiivsus 

Statistilisse profiili kuuluvad 

ettevõtted 1000 registreeritud 

elaniku kohta 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas tabelid: ER031, 

RV0291 

Sõltumatud muutujad 
  

Rahvaarv KOV-i rahvaarv 1. jaanuari 

seisuga 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas tabel RV0282 

Töötuse määr Aastakeskmine registreeritud 

töötute osakaal (%) 

Töötukassa: Aastakeskmine 

registreeritud töötute arv 

KOV-ides 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas: tööealiste 

inimeste arv tabel RV0282 

Primaarsektori ettevõtete 

osakaal 

Primaarsektori ettevõtete 

osakaal (%) statistilisse profiili 

kuuluvate ettevõtete arvust 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas tabelid: ER031 

Palgatöötajate sissetulek Palgatöötajate kuukeskmine 

brutosissetulek eurodes 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas tabel ST005 

Füüsilisest isikust ettevõtjate 

osakaal 

Füüsilisest isikust ettevõtjate 

(FIE) osakaal (%) statistilisse 

profiili kuuluvate ettevõtete 

arvust 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas tabelid: ER07, 

ER031 

Kolmanda sektori 

organisatsioonide arv 

Mittetulundusühingud (MTÜ) ja 

Sihtasutused (SA) tuhande 

elaniku kohta 

Eesti Statistikaameti 

andmebaas tabelid: ER07, 

ER031 

 

Käesolevas bakalaureuse töös kasutatakse seoste hindamiseks Kagu-Eesti kohalike 

omavalitsuste andmeid paneelandmetena. Täpsemalt kasutatakse fikseeritud efektiga 

paneelandmete regressioonanalüüsi. Fikseeritud efektiga mudelit kasutatakse sellepärast, 

kuna eesmärk on alalüüsida aja jooksul muutuvate tunnuste mõju. Paneelandmete 
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regressioonanalüüs viiakse läbi tarkvara R. Muude analüüside, vajalike arvutuste, jooniste 

jms jaoks on autor kasutanud andmetöötlusprogrammi Excel.   

Paneelandmeid iseloomustab see, et uuritavate elementide käitumist jälgitakse mingi teatud 

ajaperioodi jooksul (Tabel 4) (Torres-Reyna 2010; Ökonomeetriliste mudelite…2013).  

Nendeks elementideks võivad olla maakonnad, ettevõtted, isikud, riigid jms. Käesolevas 

uurimistöös jälgitakse Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslike näitajate 

käitumist aastatel 2005-2013.  

 

Tabel 4. Andmete demonstratsioon paneelandmete regressioonanalüüsi koostamiseks 

(autori koostatud Torres-Reyna 2010 näite põhjal) 

 Sõltuv muutuja Sõltumatud muutujad 

Kohalik 

omavalitsus 
Aasta Y X1 X2 X3 

Ahja vald 2005 44,55 63,27 1100 3,88 

Ahja vald 2006 52,34 55,36 1070 2,55 

Ahja vald 2007 47,75 54,72 1110 2,18 

Kõlleste vald 2005 50,00 67,35 980 4,68 

Kõlleste vald 2006 54,74 63,46 950 2,20 

Kõlleste vald 2007 49,48 57,45 970 2,06 

 

Tulenevalt teaduskirjanduses toodud tulemustest (Reynolds et al 1994) püstitati fikseeritud 

paneelandmete regressioonanalüüsi jaoks järgmised konkreetsed hüpoteesid Kagu-Eesti 

ettevõtlusaktiivsuse kohta perioodil 2005- 2013: 

1. Mida suurem on primaarsektori ettevõtete arv, seda väiksem on ettevõtlusaktiivsus; 

2. Rahvaarvu suurenemisel on positiivne mõju ettevõtlusaktiivsusele; 

3. Palgatöötaja kuukeskmise sissetuleku tõusul on positiivne mõju 

ettevõtlusaktiivsusele; 

4. Töötuse määral on statistiliselt oluline mõju ettevõtlusaktiivsusele; 

5. Füüsilisest isikust ettevõtjate osakaalul kogu majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

hulgast on negatiivne mõju ettevõtlusaktiivsusele; 

6. Mida suurem on kolmanda sektori organisatsioonide arv 1000 elaniku kohta, seda 

suurem on kohalikus piirkonnas ettevõtlusaktiivsus. 

Töötuse määra puhul ei too uurimistöö autor hüpoteesis välja kindlat suunda. Selle 

põhjuseks on teaduskirjanduses erinevad tulemused, kus töötuse mõju on olnud nii 

positiivne kui ka negatiivne või töötusel puudub mõju ettevõtlusaktiivsusele. Seega  
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vaadeldakse vaid, kas töötuse määr kui sotsiaalmajanduslik näitaja on antud analüüsis 

statistiliselt olulise mõjuga või mitte. Kolmanda sektori organisatsioonide kohta püstitati 

hüpotees eeldusel, et MTÜ-dega tegelevad inimesed on aktiivsed. Järelikult mida 

aktiivsemad on kohalikud elanikud oma kogukonna ja mittetulundustegevuses, seda 

suurema tõenäosusega on nad ettevõtlikud, mis peaks väljenduma ka suuremas 

ettevõtlusaktiivsuses. Rahvaarv ning palgatöötajate sissetulekute tase näitavad kohapealset 

nõudlust ja potentsiaalsete ettevõtjate kapitali olemasolu. Selle tõttu võib arvata, et 

rahvaarvu ja palgatöötajate sissetulekute suurenedes ettevõtlusaktiivsus kasvab. Kuna 

viimastel aastatel on paljudes kohalikes omavalitsustes rahvaarv vähenenud, võib eeldada, 

et nendes Kagu-Eesti kohalikes omavalitsustes peaks olema ka ettevõtlusaktiivsus 

madalam.  

Hüpotees primaarsektori ettevõtete osakaalu kohta püstitati lähtudes eeldusest, et 

piirkondades, kus primaarsektor mängib veel suurt rolli, on uute ettevõtete juurdekasv 

väike, kuna peamiselt on uued asutatavad ettevõtted teenindusettevõtted. Suur 

primaarsektori ettevõtete osakaal tähendab ka kohaliku majanduse väikest mitmekesisust, 

seega peaks seal olema küllaltki piiratud võimalused mittepõllumajanduslike ettevõtete 

arenguks, mis peaks ka väljenduma väiksemas ettevõtlusaktiivsuses. FIE-de osakaal 

ettevõtete hulgas on olnud kõrgem just maapiirkonnas ja põllumajandusettevõtete hulgas. 

Seega püstitati hüpotees lähtudes arvamusest, et FIE-de suur osakaal on tüüpiline KOV-

dele, kus ettevõtlusaktiivsus on madalam.  Samuti lähtuti arvamusest, et kuna osaühingute 

(OÜ) asutamist lihtsustati, siis uute ettevõtete juurdekasv peaks tulema eelkõige OÜ-de 

arvelt, ning peaks viima FIE-de osakaalu vähenemiseni.  
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Ettevõtlusaktiivsus ja sotsiaalmajanduslik areng Kagu-Eestis 

 

3.1.1. Ettevõtlusaktiivsus Kagu-Eestis 

 

Ettevõtlusaktiivsuse näitaja all on kirjeldatud statistilisse profiili kuuluvaid majanduslikult 

aktiivseid ettevõtteid tuhande elaniku kohta Kagu-Eestis. Ettevõtete hulka kuuluvad 

äriühingud ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Käesolevas peatükis antakse kõigepealt 

üldine ülevaade, kui palju on keskmiselt majanduslikult aktiivseid ettevõtteid tuhande 

elaniku kohta Kagu-Eestis kokku ning antud piirkonna kohalikes omavalitsustes. Samuti 

võrreldakse Kagu-Eesti arvnäitajaid kogu Eestiga. Võrreldavateks aastateks on 

vaatlusperioodi algus ning lõpp ehk aastad 2005 ning 2013. Näitajad on arvutatud 

Statistikaameti andmebaasi andmete põhjal (Lisa 1).  

Kagu-Eesti keskmine majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tuhande elaniku kohta on 

madalam võrreldes Eestiga (joonis 4). Siiski on majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

aastatel 2005-2013 olnud kasvutrendis. 
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Joonis 4. Kagu-Eesti keskmine majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv (1000 elaniku 

kohta) ja Eesti võrdlus aastatel 2005-2013 (autori arvutatud Eesti Statistikaameti 2016 

andmete põhjal) 

 

2005. aastal oli Kagu- Eesti piirkonnas keskmiselt 42,03 majanduslikult aktiivset ettevõtet 

1000 elaniku kohta, ning 2013. aastaks oli majanduslikult aktiivseid ettevõtteid 77,51. 

Samuti on kasvanud kogu Eesti majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1000 elaniku kohta 

48,10 pealt 85,41 ettevõtteni. 2013.a. oli ettevõtlusaktiivsus Kagu-Eestis ca. 10% madalam 

kui kogu Eesti keskmine (2005.a. vahe ligi 14%). Eestis ning Kagu-Eestis tõusis 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv märgatavalt. Seda muutust võis põhjustada osaliselt 

füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimise kord. Need FIE-d, kes olid varasemalt 

maksukohustusregistris, pidid end ümber registreerima Äriregistrisse. Lisaks lihtsustati sel 

perioodil osaühingute asutamist, mistõttu kasv tulenes mingil määral ka sellest, et 

osaühinguid saab asutada ilma osakapitali sissemakseta.  

Järgnevalt tuuakse välja väikseima ning suurima ettevõtlusaktiivsusega kohalikud 

omavalitsused Kagu-Eestis aastatel 2005-2013 (Joonis 5, tabel 5).  
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Joonis 5. Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste ettevõtlusaktiivsus (1000 elaniku kohta) 

2013. aastal  (autori koostatud) 

 

Joonisel 5 on näha, et suurema ettevõtlusaktiivsusega kohalikud omavalitsused paiknesid 

piirkonna äärealadel. Mitmel juhul on piirkonnas asuvate linnade ja linna ümber 

koondunud KOV-de ettevõtlusaktiivsus oluliselt madalam. Samas kui mõned väga väiksed 

KOV-d on suure ettevõtlusaktiivsusega (nt Setomaa), siis teised on jällegi väga madala 

aktiivsusega (nt Õru, Puka). 

 

Tabel 5. Suurima ja väikseima ettevõtlusaktiivsusega kohalikud omavalitsused Kagu-

Eestis aastatel 2005-2013 (autori arvutatud Eesti Statistikaameti 2016 andmete põhjal) 

Suurima ettevõtlusaktiivsusega kohalikud 

omavalitsused (KOV) (1000 elaniku kohta) 

Väikseima ettevõtlusaktiivsusega kohalikud 

omavalitsused (1000 elaniku kohta) 

KOV 2005 KOV 2013 KOV 2005 KOV 2013 

Värska 61,31 Orava 123,73 Laheda 20,90 Valga 42,18 

Karula 60,38 Misso 112,44 Valga 21,10 Õru 45,95 

Meremäe 56,52 Meremäe 106,99 Veriora 22,29 Laheda 53,07 

Hummuli 56,19 Haanja 103,66 Kanepi 25,10 Põdrala 55,56 

Sangaste 54,93 Mõniste 101,19 Räpina 29,94 Võru 56,77 
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Kui vaadelda, kes oli aastal 2005 kõige suurima ettevõtlusaktiivsusega Kagu-Eesti kohalik 

omavalitsus, siis selleks oli Värska vald. Värska vallas tegutses 2005. aastal ~61 ettevõtet 

tuhande elaniku kohta. Kõige madalama ettevõtlusaktiivsusega piirkond oli sel perioodil 

Laheda vald, kus oli ~21 ettevõtet tuhande elaniku kohta ehk sisuliselt kolm korda 

väiksem. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv ajaperioodil 2005-2013 kasvas pidevalt. 

2013. aastal oli suurima ettevõtlusaktiivsusega Orava vald ning madalaima aktiivsusega 

Valga linn, vastavalt ~123 ning ~42 ettevõtet tuhande elaniku kohta. Valga maakonnas 

asuv Õru vald on väikse rahaarvuga ning samuti oli Õru 2013. aastal teisel kohal madala 

ettevõtlusaktiivsusega Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste hulgast.  

Ettevõtlusaktiivsuse suurenemisel on üheks mõjutavaks teguriks rahvaarvu vähenemine, 

sest näitaja on arvutatud kohalikus omavalitsuses registreeritud elanike arvu alusel ja seega 

kasv on tingitud ka demograafilistest teguritest. Orava vallas vähenes uuritaval perioodil 

rahvaarv 20,1% (Lisa 2). Teisest küljest aga kõikides kohalikes omavalitsustes ettevõtete 

arv ka kasvas. Näiteks Orava vallas oli statistilise profiili ettevõtete arv 2005.aastal 44, aga 

2013.aastal 85. Kindlasti on seda mõjutanud ettevõtlusega alustamise lihtsustamine. Võib 

arvata, et tegemist on nn „vajaduspõhise ettevõtlusega“, kus inimesed peavad piirkonnas 

enda ära elatamiseks tegelema ettevõtlusega. 2013. aastal on väikseima aktiivsuse hulgas 

Valga ning Võru linn, mis on suured kohalikud omavalitsused ning rahvaarvu poolest 

arvukad. Viimase tõttu on ettevõtete arv tuhande elaniku kohta antud piirkondades 

madalam, kuna ilmselt mängib rolli ka see, et seal tegutsevad suuremad ettevõtted kui 

valdades. 

 

 

3.1.2. Primaarsektori ettevõtete osakaal 

 

Primaarsektori alla kuuluvad põllumajanduse, metsamajanduse ning kalapüügiga 

tegutsevad ettevõtted. Primaarsektori ettevõtete osakaal on arvutatud tegevusala järgi 

kõikidest statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtete arvust.  

Kagu-Eesti maakondades on primaarsektori ettevõtete osakaal keskmiselt kõrge. See näitab 

Kagu-Eesti maakondades seda, et kohalik majandus on suures sõltuvuses traditsioonilistest 

tegevusharudest. Samuti viitab primaarsektori ettevõtete suur osakaal kohaliku majanduse 
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vähesele mitmekesisusele ehk peamiselt domineerivad põllumajandusettevõtted. Siiski on 

märgata ühtlast primaarettevõtete osakaalu langust. Kui aastani 2008 kasvas Kagu-Eestis 

keskmiselt primaarsektori ettevõtete osakaal, siis aastast 2009 hakkas antud ettevõtete 

osakaal järk-järgult vähenema (Lisa 3). Samuti on olnud ka tervikuna Eestis 2005-2013 

aastatel primaarettevõtete osakaal langustrendis (Joonis 6). Erandiks oli vaid aasta 2010, 

kui primaarsektori osatähtsus kogu statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest kasvas. 

Seejärel aastatel 2011-2013 oli taas märgata langustrendi. Sellest tulenevalt ei saa 

järeldada, et primaarsektori ettevõtteid on vaatlusperioodil järjest vähem juurde tekkinud.  

 

 

Joonis 6. Keskmine primaarettevõtete osakaal (protsentides) Kagu- Eestis ning Eestis 

aastatel 2005-2013 (autori arvutatud Eesti Statistikaameti 2016 andmete põhjal) 

 

Eesti Statistikaameti andmete põhjal on pärast majanduskriisi primaarettevõtteid juurde 

tulnud, kuid siiski ületavad seda teeninduse- ning töötleva tööstuse sektor, mille 

juurdekasvud on nii Kagu-Eesti maakondades kui ka Eestis olnud suuremad 

primaarettevõtete juurdekasvust. Kuna teenindussektori ning töötleva tööstuse sektori 

osatähtsus aastatel 2005-2013 kasvas, langes selle tõttu keskmine primaarettevõtete 

osakaal nii Kagu-Eestis kui ka Eestis tervikuna. Kagu-Eesti maakondadest oli aastatel 

2005-2013 keskmine primaarettevõtete osakaal kõige kõrgem Võru maakonnas. 
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Keskmiselt 52,6% maakonnas tegutsevatest ettevõtetest olid primaarsektori ettevõtted. 

Sellele järgnes Valga maakond  50,3% ning viimaseks Põlva maakond 49,2%. Kuigi 

keskmiste näitajate põhjal aastatel 2005-2013 juhtis maakondade lõikes Võrumaa, siis 

kohalike omavalitsuste paremusjärjestus sellele täpselt ei vasta. Aastal 2005 oli 

primaarsektori ettevõtete osakaal kohalike omavalitsuste hulgas kõige suurem Taheva 

vallas, mis asub Valga maakonnas (Tabel 6). Taheva vallas  moodustasid 

põllumajanduslikud ettevõtted ligikaudu 86% kõikidest ettevõtetest. Vaadeldaval perioodil 

polnud üheski teises Kagu-Eesti kohalikus omavalitsuses nende osakaal nii suur. Taheva 

vallale järgnesid Meremäe vald ning Õru vald, vastavalt 84,6% ning 83,3%. 2013. aastaks 

oli sama näitaja 72,5% ning see jäi madalamaks kui Meremäe valla ning Hummuli valla 

näitaja, millel olid osakaalud vastavalt 74,3% ja 73,3%. 

 

Tabel 6. Suurima ning väikseima primaarettevõtete osakaaluga (protsentides) KOV-id 

Kagu-Eestis aastatel 2005-2013 (autori arvutatud  Eesti Statistikaameti 2016 andmete 

põhjal) 

Suurima primaarettevõtete osakaaluga 

kohalikud omavalitsused (%) 

Väikseima primaarettevõtete osakaaluga 

kohalikud omavalitsused (%) 

KOV 2005 KOV 2013 KOV 2005 KOV 2013 

Taheva 89,6 Meremäe 74,2 Valga linn 4,23 Valga 4,7 

Meremäe 
84,6 

Hummuli 
73,3 

Võru linn 
6,09 

Võru 

linn 
6,4 

Õru 83,3 Taheva 72,5 Tõrva linn 12,6 Tõrva 13,5 

Põdrala 82,5 Orava 70,5 Põlva 15,7 Otepää 16,2 

Mikitamäe 77,8 Veriora 67,5 Otepää 23,04 Põlva 16,9 

 

Võrreldes Põlva-, Valga- ja Võru maakondade valdu ning linnu perioodil 2005-2013, on 

tabelist 6 näha, et linnad asuvad valdade suhtes pingereas viimastel kohtadel, nagu võib ka 

eeldada. Valga linn oli vaatlusperioodi alguses ning lõpus kõige madalama näitajaga, mis 

iseloomustas primaarettevõtete osakaalu kogu statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest. 

Aastal 2005 oli Valga linnas osakaal 4,2% ning 2013. aastal 4,7%. Antud näitaja oli kogu 

perioodi jooksul väge vähe kasvanud ning majanduslangusest tingituna, oli 2009. aastal 

osakaal vaid 2,91%. Valga linnale järgnesid Võru linn ning seejärel Tõrva linn, vastavalt 

kogu vaatlusperioodi jooksul osakaaludega 5,3% ning 11,8% (Lisa 3). Tõrva linna madalat 

primaarsektori osakaalu põhjendab see, et  linnas domineerib suuresti tööstussektor. 
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3.1.3. Rahvaarv 

 

Rahvaarv on Eestis aastatel 2005-2015 vähenenud. Kui 2005. aastal elas Eestis 1358850 

inimest, siis 2013. aastal oli rahvaarv 1320174 (Lisa 2). Seega oli vaatlusperioodil 

rahvaarvu muutus −2,85%. Joonisel 7 on välja toodud rahvastiku muutus aastatel 2005-

2013. Antud joonis annab ülevaate, kui suur on rahvastiku arvu muutus võrreldes 2005 

aastaga Eestis kokku ning Kagu-Eesti maakondades. Täpsemalt annab see ülevaate, kui 

palju on rahvaarv võrreldes 2005. aastaga vaatlusperioodil vähenenud.  

 

 

Joonis 7. Rahvastiku muutus (protsentides) Kagu-Eestis ning Eestis aastatel 2005-2013 

(2005=100) (autori arvutatud Eesti Statistikaameti 2016 andmete põhjal) 

 

Kagu-Eesti maakondades Põlva-, Valga- ja Võrumaal vähenes rahvastik vaadeldaval 

perioodil kokku ligikaudu 8%. Seega oli Kagu-Eestis rahvastiku langus oluliselt suurem 

kui Eestis tervikuna. Rahvaarvu vähenemine oli kõige suurem enamasti valdades, kus oli 

elanike arv väike. Kagu-Eestis on olnud maakondade lõikes kõige suurem rahvaarvu 

vähenemine Võru maakonnas (Lisa 2). Aastal 2005 oli Võru maakonna rahvaarv 37510 

ning 2013. aastal 33826. Rahvaarv vähenes vaadeldaval perioodil  9,82%. Peaaegu sama 

suur oli rahvaarvu langus ka Valga maakonnas. Võru maakond võrreldes Põlva- ning 

Valga maakonnaga ainukene, kus polnud üheski kohalikus omavalitsuses rahvaarv aastatel 

2005-2013 kasvanud ja antud maakonnas asuv Misso vald oli ka suurima rahvaarvu 
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langusega kohalik omavalitsus Kagu-Eestis. Võrreldes 2013. aasta andmeid 2005. aastaga, 

vähenes rahvastik Misso vallas 23,77%. Aastal 2005 oli Valga maakonna rahvaarv 33850 

ning 2013. aastal 30590. Rahvastiku muutus võrreldes 2005. aastaga oli  −9,63%. Seega oli 

üldiselt maakonna rahvastiku arvu muutus aastatel 2005-2013 negatiivne, kuid Valga 

maakonda kuulub Palupera vald, kus rahvaarv oli kasvanud 10% vaatlusperioodi lõpuks. 

Kõige väiksema rahvaarvu ning rahvastiku muutusega oli Kagu-Eestis Põlva maakond. 

Aastal 2005 elas Põlva maakonnas 30450 ning 2013. aastal 27816 inimest. Seega oli Põlva 

maakonnas rahvaarvu vähenemine 2634 inimese võrra ehk 8,65%.  Põlva maakonnas 

asuvas Kõlleste kohalikus omavalitsuses kasvas vaatlusperioodil rahvaarv 3,37% ning 

kõige suurem langus oli Orava ning Veriora vallas.  

 

 

3.1.4. Palgatöötaja kuu keskmine brutosissetulek 

 

Palgatöötaja kuu keskmine brutosissetulek iseloomustab hästi Kagu-Eesti maakondade 

sotsiaalmajanduslikku seisu. Eesti Statistikaameti andmebaasi andmete alusel on 

palgatöötajate kuu keskmine brutosissetulek/brutotulu Põlva-, Valga-, Võru maakonnas 

aastatel 2005-2013 märkimisväärselt kasvanud (Joonis 8). Aastal 2005 oli Põlva 

maakonnas palgatöötaja kuu keskmine brutotulu inimese kohta 454,67 eurot, Valga 

maakonnas 442,65 eurot ning Võru maakonnas 456,27 eurot. 2013. aastaks oli Kagu-Eesti 

maakondades sissetulek vastavalt 855,78 eurot, 811,62 eurot ning 842,81 eurot. Seega on 

Kagu-Eestis kuu keskmine brutosissetulek ajaperioodil 2005-2013 ligikaudu 80% 

suurenenud. Vaadeldava piirkonna näitajad jäid tunduvalt madalamaks kui Eesti keskmine, 

milleks oli 2005. aastal 558,077 eurot ning 2013. aastal 1007,11 eurot. Vaatlusperioodi 

jooksul oli palgatöötaja kuukeskmine brutotulu kõige suurem Põlva maakonnas, millele 

järgnes Võru maakond ning seejärel Valga maakond.  
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Joonis 8. Kagu-Eesti ja Eesti palgatöötaja kuu keskmise brutotulu (eurodes) võrdlus 

aastatel 2005-2013 (Eesti Statistikaamet 2016) 

 

Aastatel 2009 ning 2010 oli märgata Eestis tervikuna sissetulekute vähenemist. Seda 

mõjutas oluliselt majanduslangus. Pärast majanduslanguse perioodi hakkasid taas 

palgatöötajate sissetulekud stabiilselt kasvama. Samalaadset sissetulekute langust oli 

märgata ka Kagu-Eestis. Aastatel 2009-2010 olid Kagu-Eesti piirkonna palgatöötajate 

sissetuleku näitajad madalamad kui 2008. aastal.   

 

 

3.1.5. Töötuse määr 

 

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus. Tööjõuks on töötute ning hõivatute 

kogusumma. Töötuse määra arvutamiseks kasutati käesolevas bakalaureusetöös Eesti 

Töötukassa ja Eesti Statistikaameti andmeid. Töötuse määra (%) saamiseks jagati aasta 

keskmine registreeritud töötute arv kohalikes omavalitsustes tööealiste inimeste arvuga 

ning korrutati 100-ga.  
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Aastal 2005 oli Eestis töötuid kokku 26039 ning 2013. aastal 29494. Seega kasvas 

vaadeldaval perioodi lõpuks töötute arv (Lisa 4). Kõige suurem töötute arv oli Eestis aastal 

2010, mil oli keskmiselt 79654 töötut. Seega oli 2010. aastal töötuid kolm korda rohkem 

kui vaatlusperioodi alguses. Samuti avaldas majanduslangus ka Põlva-, Võru- ning Valga 

maakonnas mõju. Aastatel 2009 ning 2010 oli keskmine töötute arv nendes maakondades 

peaaegu kaks korda kõrgem kui 2005. aastal. Kui Eestis oli keskmine töötute arv aastaks 

2013 kasvanud, siis Kagu-Eesti maakondadest Põlva- ja Valga maakonnas oli 2013. 

aastaks töötute arv vähenenud. Vaid Võru maakonnas vähenes töötute arv aastani 2007, 

seejärel suurenes töötute arv märgatavalt ning pärast 2010. aastat oli maakonnas küll 

rohkem tööga hõivatuid inimesi, kuid siiski 2013. aastaks oli töötuid ikkagi veel rohkem 

kui aastal 2005 neid keskmiselt oli. Kohalike omavalitsuste lõikes oli vaadeldaval perioodil 

kõige suurem töötuse määr enamasti väikese rahvaarvuga piirkondades (Tabel 7).  

 

Tabel 7. Suurima ja väikseima töötuse määraga (protsentides) Kagu-Eesti KOV-id aastatel 

2005-2012 (autori arvutatud Eesti Töötukassa 2016 ja Eesti Statistikaameti 2016 andmete 

põhjal) 

Suurima töötuse määraga kohalikud 

omavalitsused (KOV) 

Väikseima töötuse määraga kohalikud 

omavalitsused 

KOV 2005 KOV 2013 KOV 2005 KOV 2013 

Õru 13,17 Misso 10,83 Palupera 1,80 Palupera 2,56 

Urvaste 8,28 Põdrala 8,91 Kanepi 1,86 Mõniste  3,26 

Valga 

linn 
8,06 

Valga 

linn 
8,41 

Puka 
1,88 

Otepää 
3,55 

Varstu 7,55 Karula 8,30 Vastseliina 2,13 Kõlleste 4,29 

Mõniste 7,29 Mooste 8,17 Sõmerpalu 2,15 Lasva 4,45 

 

Kui aastal 2005 oli Kagu-Eesti kohalikest omavalitsustest kõige väiksem töötuse määr 

Palupera ning Kanepi vallas, siis 2013. aastal olid väikseima töötuse määraga kohalikud 

omavalitsused Palupera ning Mõniste vald.  

Jooniselt 9 on näha, et nii tervikuna Eestis kui ka Kagu-Eesti maakondades oli töötuse 

määr kõige suurem aastatel 2009 ning 2010, mida mõjutas sel perioodil olev 

majanduslangus.  
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Joonis 9. Töötuse määr (protsentides) Eestis ning Kagu-Eesti maakondades aastatel 2005-

2013 (autori arvutatud Eesti Töötukassa 2016 ja Eesti Statistikaameti 2016 andmete 

põhjal) 

 

Pärast majanduslanguse perioodi ehk aastast 2011 on töötuse määr olnud stabiilselt 

langustrendis.  

 

 

3.1.6. FIE-de osakaal 

 

Kagu-Eesti maakondades on füüsilisest isikust ettevõtjatel olnud aastate jooksul suur 

osatähtsus, kuid viimaste aastate jooksul on märgata enamikes valdades langustrendi. 

Keskmiselt moodustasid Kagu-Eestis tegutsevad FIE-d aastatel 2005-2013 ligikaudu 56%  

kõigist majanduslikult aktiivsetest ettevõtetest (Lisa 5). Samal perioodil oli kogu Eesti 

keskmine FIE-de osakaalu näitaja 23%, mis jäi üle poole võrra alla Kagu-Eesti FIE-de 

osakaalule.  

Kõige väiksem FIE-de osakaal oli aastatel 2005-2013 Tõrva-, Võru-, Valga linnas, mille 

keskmised näitajad olid vastavalt 19,1%, 22,2%, 27,5% ning Põlva vallas 32,6% (Lisa 5). 
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Keskmiselt olid küll näitajad madalad, kuid vaadeldava perioodi lõikes oli mainitud 

kohalikes omavalitsustes märgata väikest kasvutrendi. Siiski olid 2013. aastaks näitajad 

tunduvalt madalamad kui teistes Kagu-Eesti KOV-ides. Siinkohal peab paika, et mida 

suurema rahvaarvuga on kohalik omavalitsus, seda väiksem on FIE-de osakaal kõikide 

ettevõtete hulgas.  Samuti on tähtis roll sellel, et tegemist on Kagu-Eesti kõige suuremate 

valdade ja linnadega ning seal tegutsevad suurettevõtjad.  

Valgamaal asuv Õru vald on olnud aastate vältel kõige madalama ettevõtlusaktiivsusega 

vald, kuid FIE-de osakaal oli vaatlusperioodist aastatel 2005-2013 võrreldes teiste Kagu-

Eesti kohalike omavalitsustega Õru vallas kõige kõrgem (Joonis 10).  

 

 

Joonis 10. Viis suurima ja väikseima FIE-de osakaaluga (protsentides) Kagu-Eesti KOV-i 

2005.aastal ja võrdluseks nende osakaal 2013.aastal ja kogu Eestis (autori arvutatud Eesti 

Statistikaameti 2016 andmete põhjal) 

 

Kõikidest ettevõtetest, kes olid majanduslikult aktiivsed, moodustasid FIE-d Õru vallas 

2005. aastal 88,9%. Antud näitaja oli 2013. aastal 47,6% ehk siis 53% 2005.a. tasemest. 

Märgatav langus toimus 2012. aastal, kui FIE-de osatähtsus Õrus langes 80,0% pealt 
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57,1%-ni ning seejärel 47,6%-ni. Kuna Õru on väike vald, kus ettevõtteid on vähe, tuli 

langus nelja FIE kustutamisest äriregistrist, millega FIE-de arv vähenes 16-lt 12-ni.  

Järgnevalt oli Võrumaal asuvas Meremäe vallas suur FIE-de osakaal, milleks oli 2005. 

aastal 86,2% ning 2013. aastal 73,3%. Kolmandaks Taheva vald, kelle näitajad olid 

aastatel 2005 ja 2013 vastavalt 81,6% ning 60,8%. Statistikaameti andmete järgi on 

viimastes valdades rahvaarv üldiselt väike võrreldes teiste Kagu-Eesti kohalike 

omavalitsustega. Seega võib eeldada, et väiksema rahvaarvuga vallas on FIE-de osakaal 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulgas suurem. Kokkuvõttes langes FIE-de osatähtsus 

pidevalt enamikes Kagu-Eesti kohalikes omavalitsustes, kuid oli ka selliseid valdasid, kus 

FIE-de osatähtsus kasvas. Nendeks olid näiteks Veriora-, Räpina-, Laheda- ja Antsla vald.  

 

 

3.1.7. Kolmanda sektori organisatsioonid 

 

Kolmanda sektori organisatsioonide all on käsitletud käesolevas uurimistöös 

kasumitaotluseta organisatsioone mittetulundusühinguid ning sihtasutusi. Selleks liideti 

kokku Kagu-Eestis tegutsevad mittetulundusühingud (MTÜ-d) ning sihtasutused. 

Kolmanda sektori organisatsioonide näitaja on arvutatud tuhande elaniku kohta.  

Kolmanda sektori organisatsioonide arv oli aastatel 2005-2013 kasvutrendis (Joonis 11). 

Erandiks oli aasta 2012, kui MTÜ-de ning SA-de arv vähenes nii Eestis kui ka Kagu-Eestis 

tuhande elaniku kohta. Seejärel hakkas taas kolmanda sektori ettevõtete arv kasvama. 

Jooniselt 11 on näha, et Kagu-Eesti kolmanda sektori ettevõtete arv tuhande elaniku kohta 

jääb alla Eesti näitajale. Aastal 2005 oli Eestis 16,61 kasumitaotluseta organisatsiooni 

tuhande elaniku kohta ning aastaks 2013 oli see arv 22,07. Seega oli juurdekasv ligikaudu 

32%. Kagu-Eesti maakondades oli vaatlusperioodil märgata näitajate osas erinevust. 

Omavahel konkureerisid Valga maakond ning Võru maakond, kus kolmanda sektori 

ettevõtete arvu tase 1000 elaniku kohta oli peaaegu võrdne. Kokkuvõttes olid siiski Võru 

maakonna näitajad madalamad.  
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Joonis 11. Kolmanda sektori organisatsioonid (1000 elaniku kohta) Kagu-Eestis ning 

Eestis aastatel 2005-2013 (autori arvutatud Statistikaameti 2016 andmete põhjal) 

 

Kõige vähem kolmanda sektori ettevõtteid 1000 elaniku kohta oli vaadeldava perioodi 

alguses Põlvamaal. Kui 2005. aastal oli Põlvamaal kolmanda sektori organisatsioone 1000 

elaniku kohta 12,9, siis 2013. aastal oli selleks 21,64, mis ületas juba Võrumaa näitajat. 

Seega loodi Põlvamaal aastatel 2005-2013 juurde palju MTÜ-sid ning sihtasutusi. MTÜ-de 

ning Sihtasutuste juurdekasv Kagu-Eestis iseloomustab ettevõtlikke ning aktiivseid 

inimesi. See omakorda tõstab ka ettevõtlusaktiivsust vaadeldavas piirkonnas.   

 

 

3.2. Fikseeritud efektiga paneelandmete analüüsi tulemused  

 

Paneelandmete analüüsi tegemise eesmärgiks oli teada saada,  millised on ettevõtluse ja 

sotsiaalarengute seosed Kagu-Eesti valdades aastatel 2005-2013. 

Paneelandmete analüüsist selgus, et kuuest sõltumatust muutujast oli neljal teguril 

statistiliselt oluline mõju kirjeldamaks ettevõtlusaktiivsust Kagu-Eestis (Tabel 8). Nendeks 

on rahvaarv, palgatöötajate sissetulek, füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal ning 

mittetulundusühingute arv tuhande elaniku kohta. Seda kinnitavad paneelandmete analüüsi 

16,61 17,39 

18,58 
19,13 

20,56 
21,82 

22,79 
21,90 22,07 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013K
o

lm
an

d
a 

se
k
to

ri
 o

rg
an

is
at

si
o

o
n

id
e 

ar
v
 

1
0
0
0
 e

la
n
ik

u
 k

o
h
ta

 

Aasta 

Põlva maakond Valga maakond Võru maakond Kogu Eesti



40 
 

tulemuste tabelis nende muutujate olulisuse tõenäosused, kus kõikide nelja muutuja 

tõenäosused on väiksemad kui 0,05 (p<0,05). Parameetri hinnangu märk selgitab ja näitab 

ära suuna, missugust mõju (suurenemine, vähenemine) antud sõltumatud muutujad 

avaldavad ettevõtlusaktiivsusele.  

 

Tabel 8. Paneelandmete analüüsi tulemused (autori koostatud) 

Tasakaalus paneel: n=39, T=9, N=351 

Miinimum 1. kvartiil Mediaan 3. kvartiil Maksimum 

-24,2000 -4,5800 0,0921 4,0300 25,5000 

Koefitsiendid:  

 

 
  

Parameetri 

hinnang 
Standardviga t-statistik 

Olulisuse 

tõenäosus 

Pr(>|t|) 
 

Primaarsektori ettevõtete 

osakaal 
-0,0608 0,0507 -1,1986 0,2316 

Rahvaarv -0,0222 0,0047 -4,7498 0,0000 

Palgatöötajate sissetulek 0,0122 0,0058 2,0988 0,0367 

Töötuse määr -0,1720 0,1887 -0,9113 0,3629 

FIE-de osakaal 0,5487 0,0778 7,0543 0,0000 

MTÜ-de arv tuhande elaniku 

kohta 
2,2090 0,1279 17,2739 0,0000 

 

Kogu ruutude summa 86776 

Jääkide ruutude summa 17994 

R
2 
(Determinatsioonikordaja) 0,7926 

Korrigeeritud 

determinatsioonikordaja/ R
2
 

nihutamata hinnang 

 

0,6910 

F-statistik (vabadusastmetel 6 

ja 306 
194,949 

F-i olulisuse tõenäosus 0,0000 

 

Tabelist 8 selgub, et palgatöötajate sissetuleku, füüsilisest isikust ettevõtjate osakaalu ning 

kolmanda sektori organisatsioonide arvu puhul olid koefitsiendid positiivsed. Sellest saab 

järeldada, et palgatöötajate sissetuleku tõus, füüsilisest isikust ettevõtjate osakaalu 

suurenemine ning mittetulundusühingute arvu suurenemine tuhande elaniku kohta viis 

kaasa ettevõtete arvu suurenemiseni Kagu-Eesti kohalikes omavalitsustes perioodil 2005-

2013. Rahvaarvu puhul on parameetri hinnang negatiivne. See näitab seda, et rahvaarvu 

vähenemine aastatel 2005-2013 Kagu-Eesti kohalikes omavalitsuses tähendab suuremat 

ettevõtete arvu tuhande elaniku kohta vaadeldavas piirkonnas. Mudelis olid primaarsektori 

ettevõtete osakaal ja töötuse arv negatiivse koefitsiendiga ning statistiliselt mitteolulised. 
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Saadud mudeli puhul on determinatsioonikordaja 0,79, mis näitab, et sõltumatud muutujad 

kirjeldavad 79% ulatuses ettevõtlusaktiivsuse varieeruvusest.  

Uurimistöö autor püstitas teises peatükis analüüsi osa jaoks kuus alahüpoteesi, millest 

kinnitust leidis ja vastu sai võtta kaks tükki ning tagasi lükata neli tükki.   

Rahvaarvu muutuse mõju kohta oli püstitatud hüpotees, et rahvaarvu suurenemisel on 

positiivne mõju ettevõtlusaktiivsusele. Hüpotees ei leidnud kinnitust, sest mõju oli 

käesolevas analüüsis vastupidine, kui seda võis teoreetilise kirjanduse alusel arvata. 

Aastatel 2005-2013 vähenes rahvaarv Kagu-Eesti kohalikes omavalitsustes märgatavalt. 

Vastupidine olukord oli aga Kagu-Eestis majanduslikult aktiivsete ettevõtetega. 

Vaadeldaval perioodil tõusis Põlva-, Valga- ja Võru maakonnas majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv tuhande elaniku kohta 42,03 pealt 77,51-ni. Sellest seosest võib arvata, et 

ühest küljest on see vajaduspõhine ettevõtlus, kus kohalikud inimesed on sunnitud enda ära 

elatamiseks tegelema ettevõtlusega. See on ajendatud sellest, et alternatiivsed võimalused 

kohalikus omavalitsuses sissetuleku saamiseks puuduvad. Rahvaarvu vähenemine peaks 

tähendama kohapealsete tarbijate ja tööjõu kättesaadavuse vähenemist. Selle  tõttu pole 

üldiselt suure rahvaarvu vähenemisega piirkond ettevõtlusele väga soodne keskkond.  

Ennekõike saavad rahvaarvu vähenemist tunda need ettevõtted, kelle ettevõtlustegevus on 

orienteeritud kohalikule turule.  

Teisest küljest näitab sellistes kohalikes omavalitsustes ettevõtete arvu suurenemine ehk 

ettevõtlusaktiivsuse kasv seda, et viimastel aastatel on hakatud järjest rohkem alustavaid 

ettevõtteid toetama. Seega võib arvata, et riigi poliitika, mis on suunatud sellele, et 

ettevõtlusega alustamine oleks võimalikult lihtne ning ettevõtlustegevus soodne, on 

saavutanud oma eesmärgi.  

Palgatöötajate sissetuleku ning ettevõtlusaktiivsuse seos on oodatav ja uurimistöö teises 

peatükis püstitatud hüpotees leidis tõendust. Palgatöötajate sissetulekute suurenemine 

avaldab ettevõtlusele positiivset mõju. Ühest küljest tähendab see seda, et sissetulekute 

suurenedes on kohapealne elanikkond maksujõulisem ning seega on inimesed nõus ning 

valmis ostma tooteid ja teenuseid kohalikelt ettevõtetelt. Teisest küljest tähendab see seda, 

et kohalikel inimestel suureneb kapital, mida nad saavad kasutada ettevõtlusega 

alustamiseks.  
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Kolmanda sektori ettevõtete arvu  kasv toob kaasa ettevõtete arvu suurenemise. Seega on 

kolmanda sektori ettevõtete arvu (1000 elaniku kohta) ning ettevõtlusaktiivsuse seos 

loogiliselt mõistetav ja enne analüüsi püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Kohalikes 

omavalitsustes, kus inimesed on tegusad ning aktiivsemad mittetulundustegevusega 

tegelema, on samuti ka aktiivsemad ettevõtlusega tegelema.     

Töötuse määra kohta oli püstitatud hüpotees, et töötuse määral on statistiliselt oluline mõju 

ettevõtlusaktiivsusele. Autori arvates  oleks loogiline seos töötuse määra ja majanduslikult 

aktiivsete ettevõtetega. Kuna uute ettevõtete loomiseks on olnud viimastel aastatel soodsad 

võimalused, siis on inimestel rohkem võimalusi suhteliselt lihtsalt ettevõtet asutada või 

tööturul olles oma põhitöö kõrval seda asutada. Samas on viimastel aastatel töötute osakaal 

tööjõus väiksem. Käesolevas analüüsis aga seda seost välja ei tulnud. Töötuse määr polnud 

statistiliselt oluliselt seotud ettevõtet arvu muutusega Kagu-Eesti KOV-des ning esitatud 

hüpotees ei leidnud kinnitust. 

Primaarsektori ettevõtete osakaalu kohta püstitati hüpotees, et mida suurem on 

primaarettevõtete arv, seda väiksem on ettevõtlusaktiivsus. Hüpotees ei leidnud käesolevas 

uurimistöös kinnitust, sest kuigi kordaja oli negatiivne, polnud primaarettevõtete ja 

ettevõtlusaktiivsuse vaheline seos statistiliselt oluline.  

Samuti ei leidnud kinnitust füüsilisest isikust ettevõtjate osakaalu kohta püstitatud 

hüpotees. Fikseeritud efektiga paneelandmete analüüsist selgus, et FIE-de osakaalul kogu 

majanduslikult aktiivsete ettevõtete hulgas on statistiliselt oluline mõju 

ettevõtlusaktiivsusele ning FIE-de osakaalu suurendes  kasvab ettevõtlusaktiivsus 

vaadeldavas piirkonnas.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas uurimistöös uuriti ettevõtlusaktiivsuse ning sotsiaalmajanduslike näitajate seost 

Kagu-Eestis (Põlva, Valga, Võru maakond) aastatel 2005-2013. Sotsiaalmajanduslike 

näitajate all vaadeldi rahvaarvu, töötust, füüsilisest isikust ettevõtjate osakaalu kohalikus 

majanduses, kolmanda sektori organisatsioonide arvu 1000 elaniku kohta,  kohalike 

elanike sissetuleku taset ning primaarsektori osakaalu kohalikus majanduses. 

Ettevõtlusaktiivsust kirjeldasid statistilisse profiili kuuluvad majanduslikult aktiivsed 

ettevõtted tuhande elaniku kohta Kagu-Eestis aastatel 2005-2013.  

Ettevõtlus on ühiskonnas üks peamine majanduskasvu mõjutav näitaja ning põhiline 

töökohtade looja. Kagu-Eesti on viimastel aastakümnetel olnud väga problemaatiliseks 

piirkonnaks, kuna kohalike töökohtade arv on piiratud, elatustase on olnud Eesti 

keskmisest madalam ja rahvastiku väljaränne suur. Ettevõtlust nähakse ühe võimaliku 

lahendusena, et inimesed ei lahkuks maapiirkonnast ja looks uusi töökohti. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli teada saada ning hinnata, kuidas mõjutasid 

sotsiaalmajanduslikud arengud Kagu-Eesti ettevõtlusaktiivsust aastatel 2005-2013. 

Uurimistöö teoreetilises osas käsitleti ettevõtlusega seotud definitsioone, ettevõtlust 

mõjutavaid tegureid ning regionaalset arengut. Ettevõtlusega seonduvaid definitsioone on 

väga palju. Erinevate teadlaste definitsioonide põhjal saab kokkuvõtlikult öelda, et 

ettevõtlus on majandustegevus, mille eesmärgiks on pakkuda tarbijatele tooteid ja 

teenuseid ning seejuures ettevõtte seisukohalt teenida selle tegevuse käigus tulu.  

Suurel määral peavad ettevõtjad arvestama ka erinevate keskkondadega, mis on jaotatud 

sise- ja väliskeskkonnaks. Sisekeskkonna hulka kuuluvad ettevõttesisesed elemendid ning 

neid on ettevõtjal oma juhtimisoskusega võimalik kontrollida ning otseselt mõjutada. 

Vastupidiselt sisekeskkonnale pole üksikettevõtjal võimalik mõjutada väliskeskkonnast 

tulenevaid faktoreid.  

Väliskeskkonna osaks on regionaalsed tegurid, mis tulenevad vastava regiooni 

iseloomulikest eripäradest ning need erinevad piirkonniti. Regionaalsel tasandil mõjutavad 

ettevõtlust demograafilised näitajad, töötus, sissetulekute tase jms tegurid.  
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Tänapäeva Eestis on regionaalne areng erinevates piirkondades väga ebavõrdne. Enim on 

murekohaks maapiirkonnad, kus väheneb rahvastik, kaovad kohalikud töökohad ning 

suletakse esmavajalikud teenindusasutused. Selle lahenduseks on välja töötatud Eesti 

regionaalpoliitika strateegia, mis pöörab suurt tähelepanu eriti maapiirkonna 

arenguvajadustele, kasutades ära kohaliku piirkonna iseärasusi.  

Uurimistöö empiirilises osas andis autor ülevaate kõikidest töös käsitletud 

sotsiaalmajanduslikest näitajatest ehk sõltumatutest muutujatest. Vajalikud arvandmed 

saadi Statistikaameti (2016) ja Eesti Töötukassa (2016) andmebaasidest ning autori tehtud 

arvutustest. Peatükis kirjeldati erinevate sotsiaalmajanduslike näitajate muutust 

vaatlusperioodil 2005-2013 ning toodi mõningaid põhjendusi, miks on vastav muutus 

toimunud. Vaatlusperioodil oli Kagu-Eesti majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 

madalam kui Eesti näitaja, kuid siiski oli ettevõtete arv kasvutrendis. 2005. aastal oli Kagu- 

Eesti piirkonnas keskmiselt 42,03 majanduslikult aktiivset ettevõtet 1000 elaniku kohta, 

ning 2013. aastaks oli majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv kasvanud 77,51-ni 1000 

elaniku kohta.  

Töö eesmärgi saavutamiseks viidi empiirilises osas läbi fikseeritud efektiga paneelandmete 

regressioonanalüüs, selgitamaks majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu seost kohalike 

sotsiaalmajanduslike arengu näitajatega. Analüüsiks püstitas autor teises peatükis kuus 

hüpoteesi, millest kaks tükki leidsid kinnitust ning neli lükati tagasi. Paneelandmete 

regressioonanalüüsi tulemustest selgus, et neljal teguril oli statistiliselt oluline mõju 

kirjeldamaks ettevõtlusaktiivsust Kagu-Eestis. Nendeks oli rahvaarv, palgatöötajate 

sissetulek, füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal ning mittetulundusühingute arv tuhande 

elaniku kohta. Palgatöötajate sissetuleku tõus ja mittetulundusühingute arvu suurenemine 

tuhande elaniku kohta avaldasid ettevõtlusele positiivset mõju. Mõlema teguri  

suurenemine viis kaasa ettevõtete arvu suurenemiseni Kagu-Eesti kohalikes omavalitsustes 

perioodil 2005-2013. Seega leidsid püstitatud hüpoteesid kinnitust. Füüsilisest isikust 

ettevõtjate osakaalu suurenemine viis samuti kaasa ettevõtete arvu suurenemiseni, kuid 

siinkohal lükati esitatud hüpotees tagasi. Rahvaarvu vähenemine Kagu-Eesti kohalikes 

omavalitsuses aastatel 2005-2013 tähendas suuremat ettevõtete arvu tuhande elaniku kohta. 

Rahvaarvu muutuse kohta esitatud hüpotees ning regressioonanalüüsist selgunud 

tulemused ei ühtinud ning hüpotees lükati tagasi. Kahel sotsiaalmajanduslikul näitajal, 
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milleks olid töötuse määr ning primaarsektori ettevõtete osakaal, puudus statistiliselt 

oluline mõju ettevõtlusaktiivsusele ning seega esitatud hüpoteesid ei leidnud kinnitust.   
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RELATIONS BETWEEN BUSINESS AND SOCIOECONOMIC 

DEVELOPMENTS IN PARISHES IN SOUTHEASTERN 

ESTONIA IN 2005-2013 

 

Summary 

 

Present thesis investigates relations between entrepreneurial activity and socioeconomic 

developments in southeastern Estonian parishes in Põlva, Valga and  Võru counties. The 

aim of the thesis is to study the impact socioeconomic developments had on 

entrepreneurial activity in the southeastern parishes in Estonia in 2005-2013. 

Socioeconomic figures included are population, unemployment, share of primary sector 

enterprises, share of sole proprietors among enterprises, average income of an employee, 

number of non-profit organizations per 1000 inhabitant. Entrepreneurial activity is 

measured by number of registered enterprises per 1000 inhabitants in a parish. 

In society entrepreneurship is one of the main providers of economic growth and 

employment. Southeastern Estonia has been an area struggling in last decades with lower 

living standard and population loss. Entrepreneurship and jobs it provides are regarded as a 

possible solution to alleviate some of those problems.  

The theoretical part of thesis discusses definitions of entrepreneurship, factors affecting it 

and regional development. There are many definitions of entrepreneurship. Common 

emphasis it that entrepreneurship is economic activity purpose of which is to provide 

profit. Entrepreneurial activity is impacted also by regional factors and different 

environments. Regional factors are related to specific regional characteristics and these 

differ from region to region. On regional level entrepreneurship is impacted by 

demographic figures, unemployment, income etc. Enterprises are affected by their internal 

and external environment; the factors of latter enterprises themselves cannot influence.  

Nowadays Estonia regional development differs considerably between regions. Most 

problematic are counties where population is decreasing, employment is low and primary 

service institutions are being closed. To encounter this problem Estonia has developed 
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regional policy strategy which focuses on local development needs based on regional 

features. 

Thesis empirical part of thesis gives an overview of the socioeconomic figures. Necessary 

data was retrieved from Estonian Statistical Office and Estonian Unemployment Insurance 

Fund. In the survey period number of economically active enterprises per 1000 inhabitants 

was lower in southeastern Estonia than in Estonia general, although the figure has been 

rising. In 2005 there were average 42,03 economically active enterprises per 1000 persons 

and in 2013 has the number grown to 77,51 for 1000 persons. 

For the analysis a fixed effect panel data regression was used to analyze the impact of the 

selected socioeconomic factors on entrepreneurship. For analysis six hypotheses were 

studied. Panel data regression showed that four socioeconomic factors had statistically 

significant impact on entrepreneurial activity in southeastern Estonia. Those factors are 

population, income of employees, share of sole proprietors among enterprises, and number 

of non-profit organizations per thousand inhabitants.  Increase in employee incomes and in 

number of non-profit organizations provided a positive impact on entrepreneurship. 

Increase in both figures caused an increase in entrepreneurial activity and confirmed the 

hypotheses set for those factors. Share of sole proprietors had a positive effect on 

entrepreneurial activity, but the hypothesis that it connection would be negative, was 

rejected.  Population decrease in southeastern Estonia local municipalities 2005-2013 

meant increase in number of enterprises per 1000 inhabitants as the number of enterprises 

was steadily increasing. The hypothesis that population decrease would have negative 

impact on entrepreneurial activity was thus rejected. Unemployment did not have 

statistically significant impact on entrepreneurship and thus the hypothesis on its impact 

was also rejected. Share of primary sector enterprises also did not  have significant impact 

on entrepreneurship and therefore the hypothesis indicating the link was also rejected. 
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Lisa 1. Kagu-Eesti keskmine ning Eesti majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 1000 

elaniku kohta aastatel 2005-2013 

 

Haldusüksus 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv tuhande elaniku kohta 

Eesti riik 48,10 52,57 56,71 58,24 61,32 75,16 78,09 82,16 85,41 

Ahja vald 44,55 52,34 47,75 53,40 47,57 73,33 74,76 81,57 81,47 

Kanepi vald 25,10 27,91 30,20 33,33 38,62 55,47 57,49 58,77 60,17 

Kõlleste vald 50,00 54,74 49,48 56,52 54,95 75,79 71,58 81,21 79,96 

Laheda vald 20,90 21,26 25,00 27,42 29,91 46,96 54,31 55,51 53,07 

Mikitamäe vald 33,96 34,65 43,00 45,74 45,10 63,64 59,38 65,15 66,52 

Mooste vald 33,77 39,73 39,73 40,43 41,26 58,57 62,24 67,06 70,47 

Orava vald 51,16 53,09 47,50 50,00 61,25 110,53 104,00 115,82 123,73 

Põlva vald 41,61 44,89 47,70 45,42 50,16 69,97 70,20 69,72 72,00 

Räpina vald 29,94 31,41 33,27 35,15 37,50 58,45 62,07 63,09 64,25 

Valgjärve vald 53,06 52,38 58,16 60,00 66,18 89,36 91,30 92,22 90,98 

Vastse-Kuuste 

vald 42,15 47,90 40,34 45,30 45,00 65,81 69,42 76,72 73,81 

Veriora vald 22,29 21,33 23,03 28,47 32,39 47,18 51,80 57,91 62,17 

Värska vald 61,31 53,62 59,26 61,11 61,07 79,37 80,00 84,21 84,83 

Tõrva linn 44,70 49,83 51,71 47,37 52,67 71,22 70,80 69,36 69,74 

Valga linn 21,10 22,18 24,07 26,32 29,10 43,98 43,57 40,86 42,18 

Helme vald 44,08 43,03 42,44 42,44 46,41 58,44 54,98 71,21 70,98 

Hummuli vald 56,19 57,43 67,00 62,11 58,76 71,74 70,00 73,23 71,60 

Karula vald 60,38 67,65 64,08 64,65 67,68 112,12 94,68 96,67 95,86 

Otepää vald 52,93 58,31 60,25 61,68 63,87 82,35 82,01 88,07 89,57 

Palupera vald 54,24 56,67 58,47 58,12 57,89 72,41 78,57 64,94 69,34 

Puka vald 31,35 30,98 30,34 33,14 38,82 54,39 57,31 62,98 66,20 

Põdrala vald 41,94 50,00 40,48 36,26 38,55 49,38 51,85 54,47 55,56 

Sangaste vald 54,93 56,43 56,30 51,47 55,22 64,93 74,81 76,63 82,12 

Taheva vald 40,86 45,98 39,08 42,35 46,59 54,12 59,76 68,70 67,37 

Tõlliste vald 37,63 39,67 40,11 44,38 47,43 63,58 63,58 70,40 69,95 

Õru vald 33,33 32,14 23,21 19,61 25,00 45,65 43,48 44,78 45,95 

Võru linn 34,15 37,09 41,97 43,68 46,50 67,74 70,52 69,36 70,49 

Antsla vald 37,72 42,17 47,16 46,93 50,14 74,09 76,22 82,62 82,99 

Haanja vald 41,88 42,34 50,00 53,64 59,05 98,08 94,12 98,61 103,66 

Lasva vald 43,02 42,60 41,18 46,11 51,50 68,71 68,90 72,82 75,77 

Meremäe vald 56,52 61,61 63,72 65,77 70,48 96,12 103,06 105,77 106,99 

Misso vald 48,05 53,42 46,75 52,05 52,86 85,29 94,12 110,73 112,44 

Mõniste vald 46,32 41,30 39,00 42,86 50,00 91,21 93,26 102,68 101,19 

Rõuge vald 53,70 55,87 63,77 60,68 63,29 80,10 85,92 87,76 91,46 

Sõmerpalu vald 40,00 39,38 43,32 41,40 42,78 61,20 65,22 62,29 66,13 

Urvaste vald 53,90 53,28 54,07 57,25 59,70 88,37 87,30 99,49 98,70 

Varstu vald 39,67 41,94 46,67 52,89 53,45 78,07 80,53 87,92 95,19 
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Vastseliina vald 30,77 37,38 40,39 43,00 42,16 68,78 74,00 82,04 81,43 

Võru vald 29,98 32,73 36,99 39,83 38,67 56,16 55,23 53,82 56,77 

Kagu Eesti 

keskmine 42,03 44,27 45,05 46,62 49,22 70,58 71,85 76,08 77,51 
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Lisa 2. Kagu-Eesti rahvaarv aastatel 2005-2013 ja rahvaarvu muutus 

 

 

Haldusüksus 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Rahva-arvu 

muutus 

Rahvaarv, 1.jaanuari seisuga   

Eesti riik 1358850 1350700 1342920 1338440 1335740 1333290 1329660 1325217 1320174 -2,85% 

Ahja vald 1100 1070 1110 1030 1030 1050 1030 993 982 - 10,73% 

Kanepi vald 2590 2580 2550 2490 2460 2470 2470 2331 2310 -10,81% 

Kõlleste vald 980 950 970 920 910 950 950 1022 1013 3,37% 

Laheda vald 1340 1270 1280 1240 1170 1150 1160 1225 1206 -10,00% 

Mikitamäe vald 1060 1010 1000 940 1020 990 960 921 917 -13,49% 

Mooste vald 1540 1460 1460 1410 1430 1400 1430 1357 1348 -12,47% 

Orava vald 860 810 800 800 800 760 750 708 687 -20,12% 

Põlva vald  9950 9980 9790 9930 9670 9590 9530 9552 9514 -4,38% 

Räpina vald 5410 5380 5230 5150 5200 5030 4930 4882 4825 -10,81% 

Valgjärve vald 1470 1470 1410 1400 1360 1410 1380 1388 1374 -6,53% 

Vastse-Kuuste 

vald 
1210 1190 1190 1170 1200 1170 1210 1160 1138 -5,95% 

Veriora vald 1570 1500 1520 1440 1420 1420 1390 1347 1335 -14,97% 
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Värska vald 1370 1380 1350 1260 1310 1260 1250 1140 1167 -14,82% 

Tõrva linn 3020 2950 2920 2850 2810 2780 2740 2797 2753 -8,84% 

Valga linn 13460 13480 13420 13110 12990 12960 12830 12825 12683 -5,77% 

Helme vald 2450 2440 2380 2380 2370 2310 2310 1924 1916 -21,80% 

Hummuli vald 1050 1010 1000 950 970 920 900 833 838 -20,19% 

Karula vald 1060 1020 1030 990 990 990 940 931 918 -13,40% 

Otepää vald 4100 4030 3950 3940 3930 3910 3890 3781 3729 -9,05% 

Palupera vald 1180 1200 1180 1170 1140 1160 1120 1386 1298 10,00% 

Puka vald 1850 1840 1780 1750 1700 1710 1710 1572 1556 -15,89% 

Põdrala vald 930 880 840 910 830 810 810 771 738 -20,65% 

Sangaste vald 1420 1400 1350 1360 1340 1340 1310 1331 1303 -8,24% 

Taheva vald 930 870 870 850 880 850 820 786 757 -18,60% 

Tõlliste vald 1860 1840 1770 1780 1750 1730 1730 1662 1644 -11,61% 

Õru vald 540 560 560 510 480 460 460 469 457 -15,37% 

Võru linn 13940 13860 13580 13440 13270 13020 12790 12947 12782 -8,31% 

Antsla vald 4030 3960 3880 3750 3670 3590 3490 3401 3350 -16,87% 

Haanja vald 1170 1110 1100 1100 1050 1040 1020 1004 984 -15,90% 
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Lasva vald 1720 1690 1700 1670 1670 1630 1640 1593 1597 -7,15% 

Meremäe vald 1150 1120 1130 1110 1050 1030 980 936 944 -17,91% 

Misso vald 770 730 770 730 700 680 680 587 587 -23,77% 

Mõniste vald 950 920 1000 980 940 910 890 857 840 -11,58% 

Rõuge vald 2160 2130 2070 2060 2070 2060 2060 1960 1968 -8,89% 

Sõmerpalu vald 1950 1930 1870 1860 1870 1830 1840 1782 1754 -10,05% 

Urvaste vald 1410 1370 1350 1310 1340 1290 1260 1176 1155 -18,09% 

Varstu vald 1210 1240 1200 1210 1160 1140 1130 1035 1019 -15,79% 

Vastseliina vald 2080 2060 2030 2000 2040 2050 2000 1865 1879 -9,66% 

Võru vald 4970 4980 4920 4820 4810 4790 4780 5035 4967 -0,06% 
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Lisa 3. Kagu-Eestis tegutsevate primaarettevõtete osakaal aastatel 2005-2013 

 

Haldusüksus 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Keskmine 

2005-

2013 

Primaarettevõtete oskaal (%) statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest 

Eesti riik 15,88 14,25 12,76 12,38 11,74 12,53 12,30 11,65 11,28 12,75 

Põlva 

maakond 
41,15 37,00 35,95 36,21 35,66 37,08 37,08 37,42 36,41 37,11 

Ahja vald 57,14 53,57 54,72 47,27 46,94 50,65 54,55 50,62 45,00 51,16 

Kanepi vald 49,23 43,06 37,66 34,94 35,79 39,42 38,73 41,61 41,01 40,16 

Kõlleste 

vald 
61,22 61,54 54,17 51,92 50,00 47,22 45,59 46,99 44,44 51,46 

Laheda vald 53,57 55,56 46,88 44,12 51,43 46,30 44,44 39,71 37,50 46,61 

Mikitamäe 

vald 
77,78 71,43 74,42 69,77 60,87 57,14 56,14 65,00 60,66 65,91 

Mooste vald 69,23 60,34 60,34 63,16 61,02 57,32 49,44 50,55 52,63 58,23 

Orava vald 68,18 60,47 60,53 62,50 61,22 66,67 70,51 70,73 70,59 65,71 

Põlva vald  15,70 14,73 14,13 15,08 15,05 16,24 17,64 16,97 16,93 15,83 

Räpina vald 40,74 37,87 36,21 37,57 35,90 39,12 37,25 38,96 38,39 38,00 

Valgjärve 

vald 
58,97 50,65 47,56 47,62 45,56 51,59 52,38 48,44 45,60 49,82 

Vastse-

Kuuste vald 41,18 36,84 37,50 39,62 48,15 42,86 39,29 39,33 36,90 40,18 

Veriora vald 62,86 56,25 54,29 56,10 57,78 67,16 66,67 67,95 67,47 61,84 

Värska vald 63,10 56,76 62,50 58,44 56,25 48,00 50,00 47,92 46,46 54,38 

Valga 

maakond 
38,31 35,53 32,54 31,67 31,05 29,37 29,80 30,26 29,42 31,99 

Tõrva linn 12,59 10,88 8,61 11,11 10,81 11,62 12,89 13,92 13,54 11,77 

Valga linn 4,23 3,68 4,02 3,48 2,91 3,86 4,83 6,11 4,67 4,20 

Helme vald 66,67 62,86 66,34 61,39 64,55 58,52 58,27 52,55 52,94 60,45 

Hummuli 

vald 
74,58 70,69 67,16 67,80 68,42 71,21 77,78 75,41 73,33 71,82 

Karula vald 64,06 65,22 62,12 57,81 55,22 50,45 60,67 56,67 59,09 59,04 

Otepää vald 23,04 19,15 16,81 18,52 16,33 15,22 14,73 15,02 16,17 17,22 

Palupera 

vald 
57,81 50,00 50,72 50,00 53,03 55,95 45,45 38,89 41,11 49,22 

Puka vald 58,62 59,65 53,70 50,00 48,48 59,14 54,08 54,55 51,46 54,41 

Põdrala vald 82,05 81,82 76,47 78,79 78,13 67,50 73,81 73,81 60,98 74,82 

Sangaste 

vald 
61,54 55,70 52,63 54,29 55,41 51,72 51,02 50,98 51,40 53,85 

Taheva vald 86,84 82,50 76,47 72,22 70,73 65,22 67,35 72,22 72,55 74,01 

Tõlliste vald 52,86 54,79 52,11 50,63 54,22 54,55 51,82 52,14 51,30 52,71 

Õru vald 83,33 77,78 76,92 80,00 66,67 61,90 65,00 66,67 57,14 70,60 

Võru 

maakond 
41,04 38,58 35,32 35,49 34,64 35,75 35,50 34,28 33,90 36,06 
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Võru linn 6,09 4,28 3,86 4,60 4,05 5,78 6,65 6,35 6,44 5,34 

Antsla vald 52,63 50,30 46,45 48,30 46,74 47,74 48,50 47,33 44,96 48,11 

Haanja vald 53,06 48,94 49,09 50,85 50,00 54,90 56,25 55,56 54,90 52,62 

Lasva vald 72,97 69,44 62,86 61,04 60,47 60,71 61,06 56,03 55,37 62,22 

Meremäe 

vald 
84,62 84,06 79,17 80,82 78,38 79,80 76,24 76,77 74,26 79,34 

Misso vald 59,46 56,41 50,00 52,63 45,95 50,00 50,00 47,69 46,97 51,01 

Mõniste 

vald 
77,27 81,58 79,49 76,19 74,47 65,06 61,45 59,09 61,18 70,64 

Rõuge vald 56,90 53,78 52,27 52,80 48,09 49,70 45,76 41,86 46,11 49,70 

Sõmerpalu 

vald 
65,38 67,11 60,49 62,34 63,75 58,93 55,83 56,76 53,45 60,45 

Urvaste vald 69,74 64,38 67,12 66,67 63,75 66,67 63,64 62,39 63,16 65,28 

Varstu vald 66,67 67,31 64,29 62,50 62,90 67,42 65,93 61,54 56,70 63,92 

Vastseliina 

vald 
46,88 46,75 41,46 39,53 45,35 48,94 48,65 46,41 46,41 45,60 

Võru vald 36,24 35,58 30,22 28,65 28,49 27,51 29,55 27,31 25,89 29,94 
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Lisa 4. Kagu-Eesti aastakeskmine registreeritud töötute arv kohalikes omavalitsustes 

aastatel 2005-2013 

 

  

 Haldusüksus 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aasta keskmine registreeritud töötute arv KOV-ides 

Eesti riik 26039 15235 13459 19706 66971 79654 54544 42781 37062 

Põlva 

maakond 
802 507 468 580 1394 1705 1220 1020 938 

Ahja vald 26 18 15 20 46 83 66 43 33 

Kanepi vald 30 22 38 47 102 121 92 90 70 

Kõlleste vald 29 14 13 18 45 50 42 31 27 

Laheda vald 19 12 14 14 46 66 48 40 51 

Mikitamäe 

vald 
28 21 12 15 32 58 37 31 34 

Mooste vald 33 15 26 38 93 117 86 79 69 

Orava vald 26 19 21 19 23 28 22 23 30 

Põlva vald  306 184 170 214 519 605 414 355 316 

Räpina vald 167 98 76 92 221 259 175 131 145 

Valgjärve 

vald 
30 24 25 27 77 92 61 52 53 

Vastse-

Kuuste vald 39 19 11 21 66 77 52 44 35 

Veriora vald 45 30 25 34 80 87 64 52 40 

Värska vald 24 31 22 22 42 64 63 48 38 

Valga 

maakond 
1249 758 705 870 1941 2227 1747 1483 1309 

Tõrva linn 49 23 28 37 138 189 142 125 108 

Valga linn 703 430 425 534 1050 1167 904 758 676 

Helme vald 76 34 22 40 120 165 153 129 93 

Hummuli 

vald 
26 18 15 19 52 56 46 44 35 

Karula vald 47 33 26 23 64 66 52 49 46 

Otepää vald 62 32 25 32 93 121 95 86 85 

Palupera vald 13 12 11 11 30 39 30 21 20 

Puka vald 22 10 15 21 60 56 42 43 44 

Põdrala vald 36 18 18 23 53 78 61 50 42 

Sangaste vald 49 28 21 33 70 72 53 41 42 

Taheva vald 38 33 31 34 66 67 55 40 37 

Tõlliste vald 82 54 47 41 95 102 86 76 62 

Õru vald 46 32 20 23 50 49 29 21 20 

Võru 

maakond 
1013 582 629 852 2185 2402 1665 1338 1207 

Võru linn 328 191 187 283 811 870 581 474 440 

Antsla vald 149 87 94 116 261 273 190 151 124 

Haanja vald 25 21 21 31 68 92 57 46 47 

Lasva vald 61 29 27 31 78 89 65 56 44 
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Meremäe vald 24 9 17 20 43 45 45 37 39 

Misso vald 18 9 26 37 67 71 52 49 39 

Mõniste vald 42 25 25 25 54 49 30 27 18 

Rõuge vald 73 50 42 47 134 167 117 87 79 

Sõmerpalu 

vald 
26 18 40 62 131 133 88 56 57 

Urvaste vald 71 39 30 33 90 90 64 56 54 

Varstu vald 59 33 26 32 77 81 53 45 43 

Vastseliina 

vald 
26 7 32 45 104 125 94 84 65 

Võru vald 110 66 60 91 269 317 230 169 159 
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Lisa 5. Kagu-Eestis tegutsevate FIE-de osakaal aastatel 2005-2013 

 

Haldusüksus 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Keskmine 

2005-2013 

FIE-de osakaal (%) statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest 

Eesti riik 22,77 20,34 18,48 17,35 18,74 31,33 28,38 26,19 24,39 23,11 

Ahja vald 63,27 55,36 54,72 49,09 51,02 63,64 59,74 59,26 50,00 56,23 

Kanepi vald 46,15 44,44 40,26 36,14 38,95 54,01 52,11 48,18 46,04 45,14 

Kõlleste 

vald 
67,35 63,46 64,58 59,62 60,00 69,44 61,76 57,83 60,49 62,73 

Laheda vald 42,86 40,74 37,50 32,35 45,71 64,81 57,14 52,94 57,81 47,99 

Mikitamäe 

vald 
77,78 71,43 74,42 67,44 58,70 65,08 59,65 65,00 60,66 66,68 

Mooste vald 59,62 51,72 50,00 49,12 49,15 65,85 59,55 56,04 52,63 54,85 

Orava vald 77,27 74,42 73,68 70,00 65,31 76,19 82,05 76,83 76,47 74,69 

Põlva vald  27,29 25,22 23,13 22,84 26,60 44,11 43,20 42,34 39,12 32,65 

Räpina vald 38,89 37,87 35,06 34,81 36,41 53,74 51,96 50,65 46,77 42,91 

Valgjärve 

vald 
60,26 51,95 54,88 48,81 44,44 60,32 55,56 54,69 52,00 53,66 

Vastse-

Kuuste vald 41,18 33,33 33,33 30,19 42,59 53,25 46,43 48,31 48,81 41,94 

Veriora vald 48,57 46,88 48,57 53,66 60,87 70,15 66,67 60,26 57,83 57,05 

Värska vald 73,81 64,86 71,25 62,34 62,50 68,00 68,00 61,46 60,61 65,87 

Tõrva linn 13,33 11,56 9,93 9,63 10,81 31,31 30,41 29,38 25,52 19,10 

Valga linn 21,13 16,39 14,55 12,46 20,11 43,51 40,25 41,22 38,32 27,55 

Helme vald 67,59 66,67 63,37 60,40 61,82 66,67 62,99 56,20 52,94 62,07 

Hummuli 

vald 
72,88 68,97 65,67 64,41 64,91 68,18 73,02 75,41 78,33 70,20 

Karula vald 78,13 73,91 68,18 65,63 64,18 57,66 67,42 62,22 59,09 66,27 

Otepää vald 38,25 31,49 28,99 27,16 26,29 38,20 34,80 31,53 29,34 31,78 

Palupera 

vald 
62,50 55,88 56,52 51,47 50,00 58,33 55,68 48,89 47,78 54,12 

Puka vald 62,07 57,89 51,85 46,55 45,45 63,44 60,20 61,62 57,28 56,26 

Põdrala vald 79,49 75,00 67,65 72,73 71,88 70,00 69,05 66,67 56,10 69,84 

Sangaste 

vald 
61,54 60,76 55,26 54,29 54,05 57,47 54,08 51,96 45,79 55,02 

Taheva vald 81,58 77,50 70,59 66,67 63,41 71,74 65,31 61,11 60,78 68,74 

Tõlliste vald 51,43 52,05 47,89 46,84 48,19 60,00 54,55 52,14 49,57 51,41 

Õru vald 88,89 83,33 84,62 90,00 91,67 80,95 80,00 57,14 47,62 78,25 

Võru linn 16,39 13,42 12,28 10,22 12,80 36,73 33,59 33,63 31,08 22,24 

Antsla vald 54,61 58,08 52,46 53,98 53,80 66,54 65,79 61,57 59,71 58,50 

Haanja vald 61,22 59,57 56,36 55,93 56,45 72,55 68,75 67,68 60,78 62,15 

Lasva vald 70,27 69,44 65,71 59,74 62,79 69,64 63,72 63,79 60,33 65,05 

Meremäe 

vald 
86,15 85,51 80,56 79,45 74,32 81,82 77,23 77,78 73,27 79,56 

Misso vald 72,97 58,97 61,11 63,16 59,46 75,86 68,75 66,15 63,64 65,56 
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Mõniste 

vald 
72,73 76,32 74,36 71,43 70,21 78,31 79,52 77,27 74,12 74,92 

Rõuge vald 62,07 58,82 56,06 55,20 54,20 61,82 58,19 55,81 56,11 57,59 

Sõmerpalu 

vald 
64,10 64,47 60,49 62,34 58,75 66,96 63,33 60,36 54,31 61,68 

Urvaste vald 71,05 69,86 68,49 68,00 66,25 76,32 76,36 70,94 70,18 70,83 

Varstu vald 81,25 75,00 71,43 67,19 67,74 78,65 75,82 72,53 65,98 72,84 

Vastseliina 

vald 
60,94 59,74 53,66 48,84 52,33 68,09 65,54 65,36 56,86 59,04 

Võru vald 41,61 39,26 34,62 31,25 34,95 46,10 44,70 43,17 37,94 39,29 

Kagu-Eesti 

keskmine 59,45 55,94 53,69 51,57 52,28 62,96 60,33 57,57 54,41 56,47 
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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) 
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 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
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