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Eesmärk

• Analüüsi eesmärgiks oli võrrelda maapiirkonna ettevõtjate 
valitud majandusnäitajate muutust perioodil 2009–2011 
ning kirjeldada 2011. aasta seisu võrreldes 2010. aastaga. 

• Analüüsi läbiviimiseks kasutati varasemas uuringus 
püstitatud kahte küsimust:

- Missugune on ettevõtjate olukord maapiirkonnas?

- Missugune on olnud maapiirkonna ettevõtluse areng 

aastatel 2005–2011? 



• Maapiirkonna ettevõtjate andmete saamiseks märgiti Eesti 
maaelu arengukavale 2007–2013 maapiirkonna definitsiooni 
alusel KOV üksused, millede ettevõtjate andmed päriti;

• Maaettevõtjate andmetest tehti väljavõte ettevõtja sektori ja 
suuruse (töötajate arvu alusel), tegevusalagrupi ja suuruse 
ning piirkonna ja sektori alusel.

• Töötajate arvu alusel leiti ettevõtja suurus kahes grupis: kuni 
9 töötajaga ehk mikroettevõtted ning 10 ja enama töötajaga 
ehk mikroettevõtetest suuremad ettevõtted.

• Eesti piirkondadeks jaotamise aluseks oli NUTS3 viie 
regiooniline jaotus: Põhja-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, 
Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti.

Metoodika (1/2) 



• Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi jaotati 
ettevõtted kaheksaks tegevusalade grupiks:

- TG1: kaubandus, remont jms teenindav sektor; 
- TG2: majutus- ja toitlustus, kunst, meelelahutus ja vaba aeg;
- TG3: põllumajandus; 
- TG4: metsamajandus; 
- TG5: toiduainete, joogi ja sööda tootmine; 
- TG6: puidu- ja mööblitööstus; 
- TG7: muu töötlev tööstus
- TG8: ülejäänud tegevusalad

• Andmepäring telliti Statistikaametist maapiirkonna ettevõtete 
kohta aastatel 2009–2011  (ESA tellimus 2013). Kuna väga 
suur osa maapiirkonnas registreeritud ettevõtetest on FIEd, 
siis telliti EMTAst väljavõte maapiirkonnas paiknevate FIEde
ettevõtlustulu andmete kohta (EMTA tellimus 2013).

Metoodika (2/2) 



Maapiirkonnas tegutsevate 
ettevõtjate arv (1/2)

Vaadeldava kolme aasta jooksul on tegutsevate ettevõtjata arv 
olulise kasvutrendiga. Aastal 2011 oli kokku 18 591 tegutsevat 
ettevõtjat.

Kaubanduse ja muu teenindusega 
tegelevad äriühingud (TG1) 
moodustasid 52,2% koguarvust



Maapiirkonnas tegutsevate 
ettevõtjate arv (2/2)

Piirkondade lõikes on ettevõtjate arv mitmekordse erinevusega 
ja arvuline muutus on väikseim Kesk-Eesti piirkonnas.



Maapiirkonnas tegutsevate 
FIEde arv 

Aastal 2009 oli FIEde arv 45% suurem kui 2012. aastal. 
Valdavalt on FIEna tegutsevad ettevõtjad põllumajanduses ja 
teenindavas sektoris. 



Tööga hõivatud isikute arv 

Kõikides maaettevõtetes oli kokku 2011. aastal tööga hõivatud 
100 315 isikut ehk keskmiselt 5,3 hõivatut ettevõtte kohta. 
Mikroettevõtetes oli 35,4% hõivatutest. 



Keskmine hõivatud isikute arv 
ettevõtja kohta

Tegevusalade lõikes eristub toiduainetööstuse valdkond, kus 
keskmine töötajate arv on väga suur. Aastate lõikes on olulised 
erinevused – üldjuhul töötajate arv perioodi jooksul vähenes. 



Keskmine hõivatud isikute arv 
ettevõtja kohta 2005. a

Tööga hõivatud isikute arv on tegevusvaldkondade lõikes 
oluliselt vähenenud võrreldes 2005. aasta taset.



Keskmine müügitulu (1/2)

Keskmine müügitulu oli äriühingu kohta 2011. aastaks suurenenud 
17%-19%. Aastal 2011 müügitulust 46,3% moodustas 
teenindussektori, 44,5% tööstussektori ja 9,2% primaarsektori 
müügitulu.



Keskmine müügitulu (2/2)

Keskmine müügitulu äriühingu kohta tegevusvaldkondade lõikes 
on väga erinev. Oluliselt suurem on keskmine müügitulu töötleva 
tööstuse valdkondades (TG5-TG7).  

Aastal 2010 
saavutati uuesti 
2005. aasta tase



FIEde ettevõtlustulu 
primaarsektoris 

Primaarsektoris oli FIEde 2011. ja 2012. aasta ettevõtlustulu 
vastavalt 259 miljonit ja 277 miljonit eurot. Antud summad 
moodustasid ligikaudu 79% kõikide sektorite FIEde
ettevõtlustulust.



Lisandväärtus (1/2)

Aastal 2011 ületas maapiirkonna ettevõtjate loodud lisandväärtus 
2,0 miljardit eurot. Suurim on lisandväärtus sekundaarsektoris.



Lisandväärtus (2/2) 

Töötleva tööstuse tegevusalade seast eristub toiduainetööstus 
(TG5), kus keskmine lisandväärtus äriühingus on üle 600 tuhande 
euro.



Lisandväärtus 2005. aasta 
võrdluses

Võrreldes 2005. aastaga suurenes 2010. aastaks lisandväärtus 
märgatavalt toiduainetööstuse tegevusalal (sisendhindade jätkuv 
madal tase)



FIEde ettevõtlustulem

Sektorite lõikes on erinevused suured, kuid oluline on stabiilsus 
ning primaarsektori FIEde üle 20 miljoni euro suurune tulem. 



Investeeringud põhivarasse – keskmine 
investeering äriühingus (1/2) 

Aasta 2009 ja 2011 võrdluses on investeeringud kahekordistunud. 
Paraku oli 2009. aasta viimase kümnendi madalaima 
investeeringute aktiivsusega aasta.



Investeeringud põhivarasse – keskmine 
investeering äriühingus (2/2) 

Põllumajandusettevõtjate keskmine investeering 2011. aastal oli 
suurem kui toiduainetööstuse investeering. Tulemus näitab 
primaarsektori väga head investeerimise võimet.



Investeeringud põhivarasse 2005. aasta 
võrdluses

Investeeringute aktiivsus ei olnud 2010. aastal veel 2005. aasta 
tasemel. Tegevusalade lõikes ei olnud tulemus isegi 2011. aastal 
veel kõigil juhtudel samal tasemel.



FIEde deklareeritud kulud, sh 
investeeringud 2012

Primaarsektoris moodustab põhivara soetus kõige suurema 
osakaalu (47,9 mln) ja palgad kõige väiksema osakaalu (6,6 mln)



Kasumlikkus ja varade ning 
omakapitali rentaablus (1/2) 

Põllumajandusettevõtjate rentaablused oli 2009. aastal 
negatiivsed, aga 2011. aastaks on tulemus hästi positiivne. 



Kasumlikkus ja varade ning 
omakapitali rentaablus (2/2) 

Töötleva tööstuse rentaabluse näitajad on olnud väga stabiilsed ja 
positiivsed. 



Kapitali struktuur ja finantsvõimendus
primaarsektoris 

Võrreldes teiste sektoritega, siis võlakordaja erinevus avaldub 
suurus grupiti eelkõige primaarsektoris. Üldine kohustuste tase on 
alla 50%. Võrreldes varasema perioodiga (2005. a) ei ole toimunud 
olulist muutust.



Likviidsus (1/2) 

Primaarsektori likviidsuse tase on kõige positiivsem ja tertsiaar-
sektori puhul kõige väiksem.



Likviidsus (2/2) 



Tööviljakus 

Kõige suurem tööviljakus on kaubanduse, remondi jms teenindava 
sektori (TG1) valdkonnas. Kõige väiksem ja seega tootlikkuse 
arengut vajavad majutuse- ja toitlustuse ning meelelahutuse (TG2) 
tegevusvaldkonnas tegutsevad äriühingud. 



Tööviljakus varasemal perioodil 

Vaadeldes primaarsektori tööviljaksust, mis on üks 
tagasihoidlikumatest, siis perioodil 2003-2010 on toimunud 
märgatav muutus, kuid seda eelkõige töötajate arvu vähenemise 
tõttu.



Kokkuvõte 

Äriühingute puhul on märgatav areng toimunud primaarsektoris ja
põllumajanduse tegevusalal. Kõigi vaadeldud näitaja osas on
tulemuste muutuse kiirus ja positiivsus väga hea.

Töötleva tööstuse sektor on olnud väga stabiilne ja seda isegi
keerulisel 2009. aastal. Stabiilsuse hoidmine tagab nende edu.

Maapiirkonna äriühingutest kõige enam tähelepanu vajavad
tertsiaarsektori ettevõtted, kelle tulemused on rahuldavad.

FIEd tegutsevad peamiselt primaarsektoris ja
teenindusvaldkonnas. FIEde tulu moodustab peamiselt
põllumajanduslik müük ja toetused. FIEde ettevõtlus
maapiirkonnas on väikesemahuline. Mõnevõrra üllatav on FIEde
tulu metsamajandamisest, mis on tagasihoidlik. Sektorite osas on
kulud väga erinevad, kuid tulem küllatki stabiilne, aga väike.
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