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1. Sissejuhatus 
Käesolev dokument võtab kokku projekti CHEER YOU @P raames läbiviidud uuringu tulemused. 

Peamine eesmärk oli mõista, milline on uuringus osalenud riikide hetkeseis ja lüngad 

naisettevõtluse valdkonnas. Uuring viidi läbi veebipõhiselt SurveyMonkey kaudu.  

Uuring viidi läbi ettevalmistatud küsimustiku alusel kogutud empiiriliste andmete põhjal. 

Aruande empiiriline osa tehti 2021. aasta juunist septembrini läbi viidud uuringu põhjal. 

Küsimustik koostati kirjanduse ja eksperdimeetodi põhjal ning see oli suunatud ettevõtjatele, 

eelkõige ettevõtet kavandatavatele või juhtivatele naistele, kes elavad: (1) Poolas, (2) Austrias, 

(3) Kreekas, (4) Hispaanias, (5) Eestis. Samuti täideti küsimustik institutsionaalse keskkonna 

esindajate poolt. Küsimustik oli jagatud mitmesse ossa, s.h (I) isikuandmed, mis sisaldasid 

põhiteavet vastajate kohta. Osas (II) olid küsimused ettevõtlusega tegelevate inimeste kohta, osas 

(III) küsimused, mis puudutasid ettevõtjaks hakata kavatsevaid inimesi, ja osas (IV), kus 

küsimused esitati keskkonnaasutuste esindajatele. Küsimused koostati klassikalise Likert'i 

skaala (1-5) alusel, mis mõõdab hoiakuid, samuti kasutati ühe- ja valikvastustega küsimusi, et 

mõista ettevõtte asutamise vajadusi ja takistusi ning tegutsemisvõimalusi muutuvas 

ettevõtluskeskkonnas erinevates riikides. 

Uuring viidi läbi elektrooniliselt, kasutades CAWI (“Computer-Assisted Web Interview” ehk 

Arvutipõhine veebiintervjuu) tehnikat. Empiirilised andmed koostati Exceli ja IBM SPSSi abil. 

Tulemuste esitamiseks ja tõlgendamiseks kasutati tabeleid ja jooniseid, mis pärast analüüsi said 

aluseks järelduste tegemiseks. Uuringus osales kokku 389 vastajat viiest riigist: (1) Poola - 80, 

mis moodustas 20,6% kogu valimist, (2) Austria - 74, mis moodustas 19,0% kogu valimist, (3) 

Kreeka - 73, mis moodustas 18,8% kogu valimist, (4) Hispaania - 73, mis moodustas 18,8% kogu 

valimist, (5) Eesti - 89, mis moodustas 22,9% kogu valimist. 
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2. Üldised küsimused 
Pärast empiirilise materjali kontrollimist kvalifitseerus uuringu jaoks järgmine vastajate 

struktuur, mis on esitatud järgmiste andmetega (tabel 1, joonis 1): 

Tabel 1. Vastajate vanus 

Rea sildid AT  % EE  % ESP  % GR  % PL  % 

Kogusu

mma % 

N 29  74  57  30  64  254 65,3% 

18 - 24 24 82,8 43 58,1 7 12,3 3 10,0 12 18,8 89 35,0 

25 - 34 1 3,45 11 14,9 25 43,9 14 46,7 20 31,3 71 28,0 

35 - 44 1 3,45 10 13,5 6 10,5 9 30,0 9 14,1 35 13,8 

45 - 54 - 0,0 8 10,8 13 22,8 3 10,0 19 29,7 43 16,9 

55 - 64 3 10,3 2 2,7 6 10,5 1 3,3 4 6,25 16 6,3 

M 45   15   16   43   16   135 34,7% 

18 - 24 44 97,8 14 93,3 3 18,8 4 9,3 4 25,0 69 51,1 

25 - 34 - 0,0 1 6,67 3 18,8 14 32,6 - 0,0 18 13,3 

35 - 44 - 0,0 - 0,0 8 50,0 16 37,2 5 31,3 29 21,5 

45 - 54 - 0,0 - 0,0 2 12,5 5 11,6 6 37,5 13 9,6 

55 - 64 1 2,22 - 0,0 - 0,0 4 9,3 1 6,25 6 4,4 

Kogusumma 74   89   73   73   80   389  

  19%  22,9%  18,8%  19%  20,6%  100% 

Allikas: enda arvutused  

 

Uuringu kohaselt täitis küsimustiku 389 inimest, kellest 65,5% olid naised, 34,7% mehed. 

Analüüsides vastajate vanuselist struktuuri, oli naiste seas suurim grupp 18-24-aastased, kes 

moodustasid 35,0% kogu küsitletavast valimist. Meeste seas oli suurim rühm samuti 18-24-

aastased, kes moodustasid 51,1% kogu küsitletud meeste valimist. Joonisel 1 on esitatud 

vastanute iseloomustus soolises lõikes üksikute riikide lõikes.  

Alljärgnevas tabelis on esitatud vastajate struktuuri täielik kirjeldus üksikute riikide lõikes. 
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Joonis 1. Vastajate sugu 

 

Allikas: enda arvutused  

Nagu jooniselt näha, uuriti üksikutes riikides kõige rohkem mehi Austrias (33,3%) ja Kreekas 

(31,9%), naisi aga Poolas (25,2%), Eestis (29,1%) ja Hispaanias (22,4%). Kokku moodustasid 

naised uuringus 65,3% ja mehed 34,7%.   

Vastajate sotsiaalse seisundi iseloomustamisel (tabel allpool) tuleb rõhutada, et uuringus 

osalesid nii inimesed, kellel olid lapsed (24,9%), kui ka abielus või lasteta inimesed, kes 

moodustasid 26,5% küsitletutest. 
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Tabel 2. Sotsiaalse perekonnaseisu tunnused 

lastega koos elav paar 97 (24,9%) 

18 - 24 46 47,4 

25 - 34 24 24,7 

35 - 44 15 15,5 

45 - 54 9 9,3 

55 - 64 3 3,1 

koos elav paar (abielus või mitte) ilma lasteta 103 (26,5%) 

18 - 24 61 59,2 

25 - 34 30 29,1 

35 - 44 7 6,8 

45 - 54 3 2,9 

55 - 64 2 1,9 

elab üksi (vallaline, lahus elav, lahutatud või lesestunud) 99 (25,4%) 

18 - 24 29 29,3 

25 - 34 18 18,2 

35 - 44 20 20,2 

45 - 54 24 24,2 

55 - 64 8 8,1 

elab üksi koos lastega 90 (23,1%) 

18 - 24 22 24,4 

25 - 34 17 18,9 

35 - 44 22 24,4 

45 - 54 20 22,2 

55 - 64 9 10,0 

Kokku 389 100,0% 

Allikas: enda arvutused  
 

Teine suur vastajate rühm olid üksi elavad inimesed, kellel ei ole lapsi (25,4%), ja üksi elavad 

inimesed, kellel on lapsed (23,1%). Antud valimi osa täielikud näitajad on esitatud alljärgneval 

joonisel. 



 

7 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Joonis 2. Sotsiaalse perekonnaseisu tunnused 

 

Allikas: enda arvutused 

Graafikut analüüsides tuleb rõhutada, et kõige suuremad rühmad kõigi vastajate seas on abielus 

või mitte abielus lastega 18-24-aastased, kes moodustasid 59,2%, ja seejärel samas 

vanuserühmas, kes elavad paarilise ja lapsega/lastega (47,4%). Olulise rühma moodustavad ka 

üksi elavad inimesed, kellel ei ole lapsi, nii 18-24-aastaste (29,3%) kui ka 45-54-aastaste (24,2%) 

vanuserühmas.  

 

Tabel 3. Vastajate praegune olukord tööturul 

Kirjeldus Arv % 

Ma olen ettevõtja (mul on oma firma) 93 25,71 

Ma kaalun uue ettevõtmise alustamist (olen töötaja) 104 26,74 

Ma kaalun uue ettevõtmise alustamist (olen töötu) 100 23,91 

Olen ettevõtlusega seotud asutuse/kohaliku omavalitsuse esindaja/ .... 92 23,65 

Kokku 389 100% 

Allikas: enda arvutused  
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Analüüsides tabelit, mis kirjeldab vastajate struktuuri tööturu praeguse positsiooni seisukohast, 

tuleb rõhutada, et suurima grupi moodustavad inimesed, kes soovivad alustada ettevõtlust ja 

töötada iseseisvalt, nii palgatöötajad (26,74%) kui ka töötud (23,91%). See on seotud noore 

vanusega ja sooviga viia oma karjääriplaanid ellu oma ettevõtte kaudu. 

Joonis näitab vastuste jaotust küsitletute seas:   

 
Joonis 3. Vastajate praeguse olukorra tööturul jaotumine (%) 

 

Allikas: enda arvutused 

Teise poole moodustavad nii need, kes määratlevad end ettevõtjana (25,71%), kes juba juhivad 

oma ettevõtet, kui ka inimesed, kes töötavad ja esindavad ettevõtluskeskkonna institutsioone 

(23,65%). 

  

23.65

23.91

26.74

25.71

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

Olen ettevõtlusega seotud asutuse
esindaja/kohaliku omavalitsuse esindaja.

Kaalun uue ettevõtluse alustamist (olen töötu).

Kaalun uue ettevõtluse alustamist (olen
töötav)

Olen ettevõtja (olen ettevõtte omanik)



 

9 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

3. Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma olen ettevõtja (mul on oma 

firma)" 
Tabel 4. Mis aastal alustasid oma praegust äritegevust? 

 Aastad Hulk  % 
2021-2019 38 40,86 
2018-2015 20 21,51 
2014-2011 11 11,83 
2010<  24 25,81 
Kokku 93 100,00 
Allikas: enda arvutused 

 

Enamik küsitletud ettevõtete omanikest on oma firmad asutanud suhteliselt hiljuti. Üle 40% 

asutati aastatel 2019-2021. Üle 25% ettevõtetest on asutatud üle 10 aasta tagasi. Ligi 12% puhul 

on need aastad 2011-2014 ja üle 21% puhul aastad 2015-2018. Seega võib järeldada, et suurel 

osal küsitletud ettevõtjatest olid esimesed tegevusaastad kõige raskemad. Samas on üle ¾ 

vastanute jaoks asutatud ettevõte nende esimene. 

Alljärgnevas tabelis on iseloomustatud nii neid ettevõtjaid, kellel on esimene ettevõtluskogemus, 

kui ka neid, kelle jaoks on tegemist järjekordse ettevõttega. Nagu selgub, on naistest 17,20% juba 

ettevõtlusega tegelemise kogemust, samas kui küsitletutest vaid 7,53% meestest. Samas on 

48,39% naiste ja 26,88% meeste jaoks tegemist esimese ettevõttega alustamisega. 

 

Tabel 5. Kas praegune äritegevus on teie jaoks esimene? 

Vastus Naised % Mehed % Kogu summa 

Ei 16 17,20 7 7,53 23 24,73 

2021-2019 4 4,30 3 3,23 7 7,53 

2018-2015 7 7,53 1 1,08 8 8,60 

2014-2011 1 1,08 1 1,08 2 2,15 

2010<  4 4,30 2 2,15 6 6,45 

Jah 45 48,39 25 26,88 70 75,27 

2021-2019 22 23,66 9 9,68 31 33,33 

2018-2015 7 7,53 5 5,38 12 12,90 

2014-2011 2 2,15 7 7,53 9 9,68 
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2010<  14 15,05 4 4,30 18 19,35 

Kogu summa 61 65,59 32 34,41 93 100,00 

Allikas: enda arvutused  
 

Nagu tabelist näha, vastasid 7,53% naistest ja üle ühe protsendi meestest, et ajavahemikul 

2015-18 on nad varem ettevõtlusega tegelenud, üle 4% küsitletutest on üle 10 aasta 

ettevõtluskogemust.  

Graafik näitab nende küsitletute jaotust, kelle jaoks praegune äritegevus ei ole esimene. 

Joonis 4. Praegune äritegevus ei ole esimene (%) 

 

Allikas: enda arvutused 

Nagu jooniselt on näha, siis  suurim selline rühm, kelle jaoks praegu äritegevus ei ole esimene, 

on  aastatel 2015-2018 ettevõttega alustanud inimesed - nad moodustasid 7,53% uuritud 

ettevõtjate üldkogumist.  

Tabel 6. Mitu aastat olete varem töötanud palgatöötajana? 

 EA % 

Ma ei ole üldse varem töötanud 14 15,05 

Kuni 1 aasta 12 12,90 

2-5 aastat 24 25,81 

6 aastat ja rohkem 31 33,33 

Ma olen alati oma äri pidanud 12 12,90 

Kokku 93 100% 

Allikas: enda arvutused 
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Vastajatelt küsiti nende varasema töökogemuse kohta. Selgus, et umbes 15% vastanutest ei oma 

mingit töökogemust, ligi 13% on alati oma ettevõtet pidanud ja pole varem kusagil mujal 

töötanud. Enamikul (33%) on töökogemus üle 6 aasta, üle 25% vastanutest on töötanud 2-5 

aastat ja peaaegu 13% kuni aasta. 

Joonis 5. Mitu aastat olete varem töötanud palgatöötajana? 

 

Allikas: enda arvutused 

Nagu jooniselt näha, on enam kui pooltel vastanutest (ettevõtteid omavatel inimestel) enam kui 

kaheaastane töökogemus, mis tähendab, et vaatamata raskustele, mis on seotud ettevõtte 

juhtimisega rasketes majandustingimustes, mis kattusid pandeemiaga, hoidsid nad oma 

ettevõtteid. See võimaldab omakorda neil olla optimistlik nende ettevõtete võimaluste suhtes 

turul tegutsemiseks järgnevatel aastatel. 

Tabel 7. Mitu töötajat on teie ettevõttes? 

 Arv % 

Ainult üks 47 50,54 

Vähem kui 10 22 23,66 

10 ja rohkem 24 25,81 

Kokku 93 100,00 

Allikas: enda arvutused  

Uuringus osalenud ettevõtete seas on enamasti mikroettevõtteid. Üle 50% vastanutest juhivad 

üksikettevõtet. Peaaegu 24% neist annab tööd vähem kui 10 inimesele ja üle veerandi annab 

tööd 10 või enam inimesele. Vaadates ettevõtte turul tegutsemise perioodi, võis sellist suurust 
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oodata. Tavaliselt on äsja asutatud ettevõtted väikese tegevusmahuga väikeettevõtted, mis 

arengu käigus hakkavad laienema ja töötajaid palkama. 

Vastajate struktuur on esitatud alljärgneval joonisel. 

Joonis 6. Mitu töötajat on teie ettevõttes? 

Allikas: enda arvutused 

Nagu jooniselt näha, töötab rohkem kui pooltes ettevõtetes ainult üks inimene, kuid tuleb 

rõhutada, et 25,81% ettevõtetest töötab rohkem kui 10 inimest. Väikeettevõtete enamus 

uuringus on väärtuslik, sest just kõige väiksemad ettevõtted seisavad kõige suuremate takistuste 

ees äritegevuses, samas on nad kõige kiiremini kasvavad ja selle tulemusel võtavad tööle 

töötajaid. Väikeettevõtted on ettevõtluse põhiolemus.  

Tabel 8. Milline on teie ärisektor? (valige ainult 1) 

Kirjeldus Arv % 

Põllumajandus 1 1,08 

Uurimis- ja arendustegevus 3 3,23 

Haridus/sotsiaalteenused 35 37,63 

Tootmine ja transport 9 9,68 

Finants-/haldus-/tarbijateenused 5 5,38 

Tervis 4 4,30 

Hulgi- ja jaemüük 7 7,53 

IKT 8 8,60 

Turundus/reklaam 10 10,75 

Muu (palun täpsustada) 11 11,83 

50.54 23.66 25.81
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Kokku 93 100 
Allikas: enda arvutused 

Vaadates vastajate poolt esindatud ärisektoreid, võib märgata, et märkimisväärne osa inimestest 

töötab haridus- ja sotsiaalteenuste valdkonnas (37,63%). Teisel kohal on turunduse ja 

reklaamiga tegelevad töötajad (11,83%) ning järgmine ärisektor on tootmine ja transport 

(9,68%).  

Oma ettevõtet juhtivate vastajate vastuste jaotus seoses praeguse ärisektoriga, kus nad 

tegutsevad, on esitatud alljärgneval joonisel. 

Joonis 7. Milline on teie ärisektor? (%) 

 

Allikas: enda arvutused 

Üle 10% märkis muud ärisektorit kui küsimustikus märgitud. Ainult umbes 1% vastanutest 

mainis põllumajandust.  

Tabel 9. Kui teil oli varem ettevõte, siis mis oli selle sulgemise põhjus? (palun valige kõik 
sobivad vastused) 

 Arv % 

Majanduslikud tegurid 3 13,04 

Perekondlikud tegurid 5 21,74 

Tööstuse muutus 5 21,74 

Omandiõiguse ümberkujundamine 3 13,04 

Uus/suurem konkurents 1 4,35 
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COVID-19 2 8,70 

Muu (milline?) 4 17,39 

Kokku 23 100% 

Allikas: enda arvutused 
 

Vastajatelt küsiti, kas nad on varem ettevõtet pidanud ja kas nad on selle tegevuse lõpetanud ning 

mis oli selle põhjus. Perekondlikud tegurid osutusid kõige sagedamini esitatud vastuseks 

(22,58%). Teiseks tulid majanduslikud tegurid, millele järgnesid Covid-19 ja  muutused 

tööstusharus.  

Joonis 8. Kui teil oli varem ettevõte, siis mis oli selle sulgemise põhjus? 

Allikas: enda arvutused 

Analüüsides ettevõtte sulgemise põhjuseid uuritud valimi seas, jaotades naised ja mehed eraldi 

gruppidesse, tuleb rõhutada, et naiste grupis olid ettevõtte sulgemise peamiseks põhjuseks 

majanduslikud tegurid (20,45%). Samas meeste seas olid erinevused, sest vastajad rõhutasid 

selliste tegurite tähtsust nagu: perekond (8,60%), tööstuse muutus (8,60%) ja muud tegurid, 

mida uuringu käigus ei võetud arvesse (9,68%). Naiste puhul toodi ettevõtte sulgemise põhjusena 

sagedamini välja perekondlikud tegurid (13,98% naiste ja 8,6% meeste puhul).  

17.39

8.7

4.35

13.04

21.74

21.74

13.04

0 5 10 15 20 25

Muu (milline?)

Covid-19

Uus/täiendav konkurents

Omanike ümberkujundamine

Tööstuse muutus

Perekondlikud tegurid

Majanduslikud tegurid



 

15 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Joonis 9. Kui teil oli varem ettevõte, siis mis oli selle sulgemise põhjus? 

 

Allikas: enda arvutused 

Nagu on näha ülaltoodud joonisest, sulgesid inimesed oma varasema ettevõtte kõige harvemini 

suurenenud konkurentsi tõttu.  

Tabel 10. Kuidas teie praegune ettevõte loodi? 

 Arv % 

Vanemate tegevuse jätkuna (perefirma) 21 22,58 

Täiesti uue ettevõttena (asutatud nullist) 51 54,84 

Eraettevõtte omandamine või jagunemine 2 2,15 

Olin töötu ja otsustasin alustada oma äri 16 17,20 

Sunniviisiliselt või töökoha kaotamise ohu tõttu 1 1,08 

Muu viis (palun täpsustage) 2 2,15 

Kokku 93 100,00 

Allikas: enda arvutused 

Küsimusele ettevõtte asutamise viisi kohta vastas valdav enamik vastanutest, et nad asutasid 

ettevõtte nullist (54,84%). Huvitav on, et 22,58% puhul oli tegemist vanemate poolt alustatud 

tegevuse jätkamisega - pereettevõte. Vaid 2% vastanutest võttis üle olemasoleva ettevõtte.  

Üksikasjalik ülevaade ettevõtjate vastuste jaotumisest on esitatud alljärgneval joonisel. 
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Joonis 10.  Kuidas teie praegune ettevõte loodi? 

 

Allikas: enda arvutused 

Tabel 11. Järgmised tegurid minu elus on minu ettevõtte arendamisel mänginud kas "pro" 
või "contra" rolli. "Pro" viitab teguritele, millel oli positiivne mõju ettevõtte arengule. 
"Contra" tähendab negatiivset, piiravat mõju. 

 Arv pro (%) Arv contra (%) 

Pere 72 77,42 21 22,58 

Raha 68 73,12 25 26,88 

Minu kvalifikatsioon 79 84,95 14 15,05 

Minu iseloom 84 90,32 9 9,68 

Minu isiklikud suhted 82 88,17 11 11,83 

Ligipääs relevantsele infole 69 74,19 24 25,81 

Allikas: enda arvutused  

Vastajatelt küsiti, millised tegurid on nende jaoks ettevõtte arengus piiravaks (contra) ja millised 

positiivseks (pro) mõjuks. Tuleb märkida, et vastused olid üsna positiivsed, sest enamik tegureid 

leiti olevat ettevõtte arengut soodustavad. See puudutab peamiselt vastajate isiksust. Vähem kui 

10% vastanutest märkis, et tegemist on negatiivset, piiravat mõju omava teguriga. Positiivselt 

hinnati ka isiklikke suhteid ja kvalifikatsiooni. 
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Kõige rohkem negatiivseid vastuseid saadi valikute "raha" ja "juurdepääs asjakohasele teabele" 

kohta. Nendest veidi tagapool on perekonnaga seotud tegurid.  

Alljärgnevas tabelis on esitatud vastuste jaotuvus. 

Tabel 12. Järgmised tegurid minu elus on minu ettevõtte arendamisel mänginud kas "pro" 
või "contra" rolli. "Pro" viitab teguritele, millel oli positiivne mõju ettevõtte arengule. 
"Contra" tähendab negatiivset, piiravat mõju. 

 

Allikas: enda arvutused. 

Nagu ülaltoodud tabelist nähtub, on põhimõtteliselt kõik loetletud tegurid ettevõtte 

nõuetekohase toimimise seisukohalt olulised, kuid tuleb rõhutada, et küsitletute arvates on neist 

kõige olulisem ettevõtja isiksus (90,32%). See on psühholoogiline tegur, mis võimaldab ühest 

küljest üle elada rasket perioodi ja seejärel kogemustele tuginedes oma majanduslikke eeldusi 

õigesti rakendada. 

Tegurite tajumise erinevused soolises lõikes on esitatud allpool oleval joonisel. 
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Joonis 11. Järgmised tegurid minu elus on mänginud "pro" või "contra" rolli, et arendada 
minu ettevõtet vastuste erinevus naiste ja meeste jaotuse vahel (%) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Nagu jooniselt selgub, rõhutab 61,29% küsitletud naistest sisulist ettevalmistust, st koolitust ja 

kvalifikatsiooni, samas kui meeste seas on kõige olulisem roll isiksusel (32,26%). Naised märkisid 

meestest sagedamini perekonna negatiivset mõju ettevõtte juhtimisele. 
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Joonis 12. Millised on teie arvates ise endale tööandjaks olemise peamised puudused? 
(skaala 1-7, kus 1 tähendab väikseimat puudust ja 7 suurimat puudust) 

Allikas: enda arvutused 

Joonise analüüsimisel tuleb rõhutada, et ettevõtjate suhtumise kaudu mõõdeti ettevõtte 

omanike arvamust iseendale tööandjaks olemise olulistest puudustest. Uuringus kasutati 

7 tegurit, mida mõõdeti Likerti skaalaga (1-st kuni 7-ni; kus 1 on puudus ja 7 on suurim 

puudus). Uuring näitab, et kõrgeim mediaan (Me = 5) on kahe teguri seas: (1) madalad 

finantstulemused võrreldes jõupingutuste ja riskiga (keskmine = 4,76) ja (2) pidev 

ebakindlus ettevõtte edu suhtes (keskmine = 4, 72). Tuleb märkida, et kõige madalam 

tähtsus on teistest teguril "Kadedus" Me = 3 (keskmine = 3,05). See joonis näitab, et oma 

ettevõtet juhtivate ettevõtjate kõige olulisemad puudused ja hirmud on tegurid, mis on 

seotud ebakindluse ja hirmuga, mis on seotud madala rahalise tasuvusega, mis tähendab, 

et ettevõtluskeskkond ettevõtjate jaoks on turbulentne ja ettearvamatu, mis ühelt poolt 

loob võimalusi ja teiselt poolt ohte. 
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Joonis 13. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) 

 

Allikas: enda arvutused 

Järgmises küsimuses uuriti samal skaalal ettevõtte omanike arvamust iseendale tööandjaks 

olemise oluliste eeliste kohta. Uuring näitab väga kõrget mediaani (Me = 6) koguni 6 teguri puhul, 

millest kõrgeima keskmise sai 3 vastust: "positsioon ettevõttes - sõltumatus ülemustest" 

(keskmine = 5,52), "võimalus erialaseks eneseteostuseks" (keskmine = 5,53) ja "eneseteostus ja 

tegelemine sellega, mida armastad" (keskmine = 5,69). Madalaimad hinded saadi vastuse 

"rahuldavad rahalised hüved" (keskmine = 4, mediaan = 4) puhul, mis võib tunduda üllatav. Siiski 

on see kooskõlas paljude uuringute tulemustega, mis näitavad, et äritegevuse põhiline 
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motivatsioon on tegurid, mis on seotud eneseteostuse ja rahuloluga selle üle, mida tehakse, mitte 

aga rahalised motiivid. Tuleb siiski märkida, et see kehtib inimeste kohta, kes juba juhivad 

ettevõtteid. Teistsugune olukord võib kehtida inimeste suhtes, kes planeerivad tegevust.  

Joonis 14. Millised on naiste (enese)tööalase konkurentsivõime seisukohalt kõige olulisemad 
oskused (palun valige kuni 5 kõige sobivamat vastust) (%) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Vastajatel paluti valida kuni 5 kõige olulisemat oskust naiste iseendale tööandjaks olemise 

seisukohalt. Nad valisid umbes kümme vastust suletud nimekirjast. Kõige sagedamini valitud 

vastus oli eneseorganiseerimine (10%). Samuti hinnati kõrgelt selliseid pehmeid oskusi nagu 

"suhtlemisoskused" (7,69%) ja "suhtlemine" (6,84%). Seejärel olid teised oskused, st 

"finantsjuhtimine" (6,84%) ja "otsuste tegemine" (4,84%). Üllatavalt harva valiti valik 
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"eneseteadlikkus" (1,42%). Vastused "empaatia" (2,28%), "vastupidavus" (1,99%) ja 

"andmeanalüüs" (1,99%) valiti samuti harva. 

Joonis 15. Millised on kõige olulisemad tegurid, mis heidutavad ettevõtlusega alustamist 
(valige kuni 5 vastust) (%)? 

 

 Allikas: enda arvutused. 

Samuti paluti vastajatel valida kuni 5 kõige olulisemat ettevõtlusega alustamist pärssivat tegurit. 

Kõige sagedamini valitud vastus oli teadmiste puudumine võimalike rahastamisallikate kohta. 

See vastus moodustas 15% vastustest. Järgmine kõige sagedamini valitud vastus oli "liiga suur 

risk ettevõtlusega kaasnevateks kuludeks" (12,28%). Järgmised kõige sagedamini valitud 

vastused (10,18%) olid järgmised: "teadmatus ettevõtlust toetavatest institutsioonidest" ja 

"hirm, et see võib valesti minna". Seega võib järeldada, et valdav osa vastustest puudutas 

ettevõtlusega seotud riske ja teadmiste puudumist asutustest ja saadavatest vahenditest. See 

viitab selgelt valdkondadele, mida on vaja parandada ettevõtete institutsioonilises keskkonnas. 

Kõige harvem märgitud vastus oli "puudub ärikontaktide võrgustik".  
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Joonis 16. Millised pehmed pädevused on ettevõtjate jaoks kõige olulisemad (skaala 1-7, kus 
1 tähendab väga madalat tähtsust ja 7 väga suurt tähtsust)? 

 

Allikas: enda arvutused 

Ettevõtjad hindasid pehmeid oskusi skaalal 1-7 (kus 7 oli kõige olulisem pädevus). Enamik 

vastuseid jäi vahemikku 5 ja 7. Suurema osa tegurite puhul oli mediaan 6. See tähendab, et 

ettevõtjad peavad eespool nimetatud pädevusi üldiselt oluliseks. Kõige väiksem oli vastuste 

hajuvus enesekehtestamise puhul. Samas oli see pädevus kõige madalama keskmisega (keskmine 

= 5,27, mediaan = 5). Vastuste kõrgeima keskmise sai "otsustuspädevus" (keskmine = 5,78).  
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Joonis 17. Hinnake oma pehmeid pädevusi (skaala 1-7, kus 1 tähendab väga madalat 
pädevust ja 7 väga kõrget pädevust) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Samuti paluti vastajatel hinnata oma pehmeid oskusi skaalal 1-7. Üldiselt võib järeldada, et 

hindajad peavad oma oskusi üsna kõrgeks. Ainult loovuse ja enesekehtestamise puhul oli hindeid 

1. Enamik hindeid ulatub 7-ni ning kõrgeima keskmise ja mediaani sai paindlikkus (keskmine = 

5,61, mediaan = 6). Väga kõrgelt hinnati riskivalmidust (keskmine = 5,38, mediaan = 6). 

Enesekindluse puhul oli keskmine 4,63. 
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Joonis 18. Kuidas hindate naisettevõtjate omadusi/oskusi ja käitumist? (skaala 1-7, kus 1 
tähendab madalaimat ja 7 kõrgeimat tulemust) 

 

Allikas: enda arvutused 
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Vastajatel paluti hinnata naisettevõtjate oskusi ja käitumist (skaalal 1-7, kus 1 tähendab 

madalaimat tulemust ja 7 kõrgeimat tulemust). Uuring näitab, et hinnangud olid üsna ühtlased, 

nagu näitab mediaan (Me = 5). Kahel juhul jäid vastused vahemikku 4 ja 7. Need on "otsusekindlus 

ja järjepidevus" ning "pere- ja tööülesannete ühendamine". Nende väärtuste graafik on väga 

lühike, mis tähendab, et vastused ei olnud hajutatud ja enamik vastanutest oli oma hinnangutes 

üsna sarnased. Nende muutujate keskmised on vastavalt 5,38 ja 5,27. Kõige suurem tulemuste 

hajuvus ja keskmine 4,71 on väitel "pidev võimaluste otsimine koostöö loomiseks uute 

partneritega". Madalamad keskmised väärtused saadi ka väidete "kogemus juhtimises" 

(keskmine = 4,82) ja "vastupidavus stressile ja ebaõnnestumistele" (keskmine = 4,86) puhul. 
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Joonis 19. Kuidas hindate meesettevõtjate omadusi/oskusi ja käitumist? (skaala 1-7, kus 1 
tähendab madalaimat ja 7 kõrgeimat tulemust)  

 

Allikas: enda arvutused. 
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Meesettevõtjate omaduste ja oskuste hindamiseks esitati sarnane küsimus nagu eespool. Tuleb 

märkida, et siin esinesid palju sagedamini kõrgemad vastused. Viie väite puhul on mediaan 6. 

Need on järgmised: "usk seatud eesmärkide saavutamise võimalikkusse" (keskmine = 5,27), 

"kalduvus võtta ja hinnata riske" (keskmine = 5,46), "enesekindlus, ambitsioonikus "(keskmine = 

5,56), "kõrged püüdlused ja pidev uute väljakutsete otsimine" (keskmine = 5,46) ning 

"enesekindlus ja kõrged ootused töötajate suhtes" (keskmine = 5,35). Kahel juhul jäid vastused 

vahemikku 5 ja 6. Need on "juhtimiskogemus" ja "kirg ja pühendumus". Nende väärtuste graafik 

on väga lühike, mis tähendab, et vastused ei olnud hajutatud ja enamik vastanutest oli oma 

hinnangus üsna ühesugused. Nende muutujate keskmised on vastavalt 5,06 ja 5,23. Suurim 

erinevus naiste ja meeste hinnangute vahel puudutab küsimust "pere- ja tööülesannete 

ühitamine". Meeste keskmine on siin selgelt madalam (keskmine = 4,44). Ja kui naisettevõtjate 

puhul oli madalaim valitud hinnang 4, siis meesettevõtjate puhul on see 1. 

Viimane küsimus ettevõtjate jaoks puudutas lähenemist fondide juhtimisele, kasumile ja 

ettevõtte eesmärkidele. Neil paluti märkida antud väidete puhul "jah" või "ei". Vastuste jaotus on 

esitatud alljärgnevas tabelis. Enamik ettevõtjaid nõustub väitega, et ettevõtte eesmärk on 

pikaajaline kasum (82,8%). Samuti arvab üle 88%, et tegevuse eesmärk peaks olema ettevõtte 

kasv ja üle 76% nõustub, et eesmärk peaks olema isiklik rahulolu. Üsna suur osa vastanutest 

(65,59%) nõustub väitega, et eesmärk on sotsiaalse mõju saavutamine. Ootuspäraselt valis 

enamik vastanutest vastuse, et kasumit tuleks kulutada käibe suurendamiseks (74,19%) ja vaid 

29,03% - tarbimisele. Samas arvab üle 45%, et kasumit tuleks osaliselt suunata sotsiaalsele 

missioonile. ELi vahendite taotlemise ja kasutamise osas vastas "jah" vastavalt 52,69% ja 41,94% 

vastanutest. Vähem kui pooled ettevõtted kasutasid viimase kolme aasta jooksul laenu (46,24%).  
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Joonis 20. Suhestuge alljärgnevate väidetega. Palun valige "jah", kui olete väitega nõus. 
Palun valige "ei", kui te ei nõustu väitega. 

 

Allikas: enda arvutused. 

Oma ettevõtet juhtivate vastajate vastuseid analüüsides tuleb välja tuua, et 82,80% neist rõhutab 

ettevõtte eesmärkide saavutamise tähtsust pikemas perspektiivis. See on väga vastutustundlik 

tegevusstrateegia, mis tuleneb teadlikust konkurentsieelise loomisest. See omakorda põhineb 

usaldusel ja pikaajaliste ärisuhete loomisel, mis viib otseselt selliste tulemusteni. Vastutustundlik 

lähenemine ettevõtte juhtimisele kajastub ka selles, et 70,97% vastanutest ei deklareeri, et 

kasumit tuleks kulutada jooksvale tarbimisele, mis tõestab ratsionaalset lähenemist kapitali 

juhtimise protsessile. 
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Joonis 21. Millist kapitali oli vaja teie äritegevuseks? (palun märgistage kõik asjakohased 
lahtrid) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Kui iseloomustada ettevõtjate märkusi oma ettevõtte alustamiseks kasutatud kapitali kohta, tuleb 

rõhutada, et kõige olulisemaks toeks on laen perekonnalt ja sõpradelt (27,42%). See tähendab, et 

ettevõtet asutades otsivad ettevõtjad esmalt abi perekonnalt ja sõpradelt alles pärast kapitali 

saamise võimalikkuse kontrollimist, seega otsivad nad abi ja toetust subsideerimisega 

tegelevatest asutustest (12,90%), samuti pöörduvad nad sellise abi saamiseks tööhõiveametite 

poole (12,10%). Tuleb märkida, et kommertslaen (4,03%) näitas kõige madalamat huvi.  
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Joonis 22. Mil määral olid järgmised välised (objektiivsed) tegurid teie ettevõtte asutamise 
otsuse tegemisel olulised (1 - ei olnud üldse oluline, 7 - väga oluline)? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Analüüsides tegureid, mis ettevõtluse alustamist ettevõtte omanike arvates oluliselt mõjutasid, 

tuleb esile tõsta kahte iseloomulikku tegurit, milleks on töövõimaluste puudumine, kõrge 

töötuse määr (Me = 4, keskmine = 3,58) ja soodsad turutingimused (Me = 4, keskmine = 3,72), 

teised tegurid on ettevõtete omanike arvates vähem olulised, mille mediaan ei ületa 3. Seega 
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võib väita, et raskused töökoha leidmisel ja soodsad turutingimused võivad määrata 

ettevõtlikku suhtumist, mille tulemuseks on uue ettevõtte loomine. 

Joonis 23. Mil määral olid järgmised sisemised (subjektiivsed) tegurid olulised teie ettevõtte 
asutamise otsuse tegemisel? (1 - ei olnud üldse oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 



 

33 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Ettevõtlusega alustamist motiveerivate sisemiste ja isiklike tegurite iseloomustamisel tuleks 

tähelepanu pöörata kahele kõige kõrgema mediaaniga tegurile - tegutsemisvajadusele (mediaan 

= 6, keskmine = 5,14) ja vajadusele püüelda iseseisvuse poole (me = 6,  keskmine = 5,26). Nagu 

näib, on need olulised elemendid ettevõtja isiksuses, mis moodustavad positiivse 

ettevõtlusmotivatsiooni. Ettevõtjate arvates on olulised ka kogemus antud valdkonnas (Me = 5, 

keskmine = 4,57) ja soov eneseteostuseks (mediaan = 5, keskmine = 4,90). Ettevõtjate arvates on 

kõige vähem oluline riskikandmise kalduvus (mediaan = 4, keskmine = 3,54). 
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Joonis 24. Mil määral on järgmised nõudlusega seotud takistused olulised SINU 
äritegevuses?  (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Ettevõtjate arvates ettevõtete arengut kõige enam mõjutanud takistuste iseloomustamisel tuleb 

märkida, et kõige olulisemaks teguriks on ettevõtjate vaheline väga agressiivne konkurents turul, 
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50% ettevõtjate populatsioonist väljendas oma arvamust sel viisil, märkides Likerti skaalal 

vastused vahemikus 4-6. Tuleb märkida, et hindade langusega seotud tegur on samuti oluline 

ettevõtte arengut piirav tegur.  

Joonis 25. Mil määral on järgmised tarnebarjäärid SINU äritegevuses olulised?  (1 - üldse 
mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Pakkumisega seotud takistuste olulisuse iseloomustamisel tuleks tähelepanu pöörata kahele 

kõige olulisemale: ettevõtete ebapiisavad rahalised vahendid (Me = 4, keskmine = 4,16) ja 

kvalifitseeritud töötajate puudus (Me = 4, keskmine = 4,20). Ülejäänud tegurite puhul on Me = 3 

ja vastuste hajuvus 50% vastajate seas näitab, et ettevõtjate vastused, mis määratlevad nende 

lähenemist iseloomulikele muutujatele, on vähe kontsentreeritud. Tundub, et puuduliku 

kvalifikatsiooniga töötajate probleem on üldine ja seda väljendavad sageli kõik ettevõtjad, 

samamoodi võivad ebapiisavad rahalised vahendid tekitada pakkumise takistusi.  



 

36 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Joonis 26. Kuivõrd on järgmised tegurid praegu ettevõtete jaoks arengutakistuseks? (1 - ei 
ole oluline takistus, 7 - väga oluline takistus) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Arengutõkete kirjeldamisel ettevõtjate arvates tuleb märkida, et neist neli on määratletud kõige 

olulisematena ja eelkõige liiga kõrged maksud (Me = 5, keskmine = 4,89). Teine väga oluline 

muutuja on konkurents suurte turuüksuste poolt (Me = 5, keskmine = 4,58). Teised kaks on 

ebapiisav teave Euroopa fondide abi kohta (Me = 5, keskmine = 4,05) ja pandeemilised piirangud 

(Me = 5, keskmine = 4,44). Määratletud muutujad, mis on arengut takistavad, vähendavad 
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oluliselt ettevõtte konkurentsivõimet ja on enamikul juhtudel objektiivsed muutujad, mida 

ettevõtted ei saa otseselt mõjutada.  

Joonis 27. Kust saate teavet, mis on seotud ettevõtte juhtimisega ettevõtte praeguses 
arengufaasis? (Palun valige kõik teid puudutavad vastused) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Ettevõtte loomise seisukohast on väga oluline saada teavet selle tööstusharu kohta, milles 

ettevõtja kavatseb tegutseda. Nagu selgub, on kõige olulisem tegur teabe saamisel üksikute 

tööstusharude võimaluste kohta ja sellest tulenevalt ettevõtte asutamise kohta, on sotsiaalne 

võrgustik 15,35% ettevõtjate grupi märkustest ja seejärel spetsialiseerunud ja tööstusharu 

portaalid 12,72%. Kolmandaks oluliseks ettevõtluse asutamisel ja juhtimisel abiks oleva teabe 

leidmise viisiks on perekonnalt ja sõpradelt saadud teave 10,53%. Nagu selgub, on sellise teabe 

jagamine mitteametlikes rühmades oluline ettevõtliku hoiaku kujundamisel ühiskonnas.   
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Joonis 28. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele? 

Allikas: enda arvutused. 

Institutsioonilise keskkonna poolt pakutava toetuse osas andsid ettevõtjad järgmised vastused: 

nõustamine arenguprojektide osas (68,25%) ning toetus reklaami- ja teabematerjalide 

valdkonnas (66,67%). Ettevõtjate sõnul olid kõige vähem levinud sellised toetusviisid nagu: maa 

investeeringuteks (28,57%) ja kohalike maksude ja lõivude alandamine (41,27%).  
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Joonis 29. Milline on järgmiste tegurite - kohaliku keskkonna (valla/linna) omaduste - 
tähtsus teie ettevõtte arengule ja edu saavutamisele? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga 
oluline) 

 

Allikas: enda arvutused 

Analüüsides vastuseid ettevõtjate edu saavutamist mõjutavate kohaliku keskkonna tegurite 

omadustele, võib märgata üsna ühtlasi märke. Kõige rohkem viitab see juurdepääsule 
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telekommunikatsiooni infrastruktuurile (kiire internet) (mediaan = 5, keskmine = 4,94) ja 

kohaliku kogukonna heasoovlikkus ettevõtte suhtes; head suhted kogukonnaga; püsiv 

kontaktvõrgustik ja sotsiaalsed sidemed (mediaan = 5, keskmine = 4,59). Kõige vähem tähtsust 

omistasid vastajad erimajandustsoonide olemasolule (mediaan = 4, keskmine = 3,94). 

Joonis 30. Kui olulised on allpool loetletud institutsionaalse keskkonna tegurid-omadused 
teie ettevõtte arengu ja edu saavutamise seisukohalt (1- ei ole üldse oluline, 7- väga oluline)? 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Samuti paluti vastajatel märkida institutsionaalse keskkonna tegurid nende ettevõtete arengus ja 

edukuses. Kõige kõrgemalt hinnati järgmisi tegureid: kontaktide ja koostöö võimalus teiste 

ettevõtjatega kui ettevõtjate ühendustega (mediaan = 5, keskmine = 4,66) ja kohalike 

omavalitsuste üksuste vastavus riigihangete eeskirjadele (mediaan = 5, keskmine = 4,51). Kõige 

väiksema tähtsusega teguriks osutusid välja töötatud kohalikud ruumilise arengu kavad 

(mediaan = 4, keskmine = 3,82). 
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Joonis 31. Kui olulised on teie ettevõtte arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool 
loetletud tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste 
võimalused? (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Institutsioonilise keskkonna poolt läbiviidud toetusmeetmete hindamine osutus üsna ühtlaseks. 

Peaaegu kõik nimetatud tegurid osutusid kõrgelt hinnatud (seega oluliseks), saades mediaani 5 

(skaalal 1-7) ja kõrge keskmise. 

 

Joonis 32. Millist toetust ootaksite oma piirkonna institutsionaalselt keskkonnalt 
ärikonsultatsioonide valdkonnas? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Mis puutub vastajate ootustesse seoses ettevõtluskonsultatsioonide raames antava toetusega, siis 

kõige sagedamini toodi välja järgmised vastused: de minimis toetus (80,95%) ning nõustamine 

kapitali ja investorite kaasamisel (73,02%). Kõige vähem oodati abi toodete ekspordi valdkonnas 

(see võib tuleneda küsitletud ettevõtete spetsiifikast ja rahvusvahelise tegevuse vähesusest) ja 

internetiturunduse valdkonnas (ettevõtte esindajatel võivad olla selles valdkonnas 

märkimisväärsed oskused).  
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Joonis 33. Millist toetust ootaksite oma piirkonna institutsionaalselt keskkonnalt 
eriteenuste valdkonnas (%)? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Mis puutub eriteenustesse, siis kõige enam oodatakse toetust sellistes küsimustes nagu maksud. 

Seda märkis koguni 76,19% vastanutest. Kõige vähem on vastajad huvitatud üsna spetsiifilistest 

teenustest, nagu näiteks: suures formaadis trükkimine ja 3D-printimine. 
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4. Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma plaanin enda ettevõtet" 
Joonis 34. Mitu aastat olete varem töötanud palgatöötajana? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Joonisel on esitatud nende vastajate töökogemus, kes plaanivad ettevõtlusega alustada. Andmete 

kohaselt ei ole enamikul 31,84% inimestest varasemat ettevõtluskogemust. Siiski on nad 

otsustanud võtta riske ja käivitada oma ettevõtte, see on seotud usuga oma võimetesse ja 

raskustega rahuldava töö leidmisel turul. Lisaks on nad noored, hästi haritud inimesed, kes 

tunnevad suures osas oma lähiümbrust ja ümbritsevat maailma. Samuti tuleb rõhutada, et 

suuruselt teine grupp vastanutest on inimesed, kes on varem töötanud 2-5 aastat (27,93%) ja 

seejärel need, kellel on üle 6 aasta töökogemust (21,79%). Neid gruppe iseloomustades tuleb 

rõhutada, et selline töökogemuse pikkus võimaldab hästi hinnata võimalusi ja ohte tööturul ning 

valmisolek ettevõtjaks olemise suunas on põhjendatud mitte ainult ettevõtte ideega, vaid ka 

kogemusega, mis suurendab ettevõtte võimalusi konkureerimise protsessis. Väikseima grupi 

moodustasid ettevõtjad, kes juba juhivad ettevõtet (2,79%) ja kavatsevad avada veel ühe 

ettevõtte. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Ma olen alati oma äri ajanud

Kuni 1 aasta

Mul ei ole staaži

6 aastat ja rohkem

2 kuni 5 aastat



 

46 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Joonis 35. Milline saab olema teie ärisektor? (valige ainult 1)? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Joonisel on esitatud ärisektorid, kus vastajad sooviksid oma ettevõttega alustada. Nagu selgub, on 

kõige populaarsem haridus- ja sotsiaalteenused, 23,24% vastanutest soovib pakkuda 

ühiskonnale haridus- ja sotsiaalteenuseid. Tõenäoliselt on see seotud vastajate kogemusega, mis 

on otseselt seotud nende haridus- ja sotsiaaltegevusega ülikoolides sotsiaalteenuste osutamise 

valdkonnas (eelkõige kehtib see inimeste kohta, kellel puudub varasem ettevõtluskogemus). 

Teine kõige atraktiivsem valdkond, kus ettevõtjad sooviksid eksisteerida, on seotud turunduse ja 

reklaamiga (21,83%). See on tavaliselt valdkond, kus domineerivad noored loovad inimesed, kes 

realiseerivad enda potentsiaali selle protsessi käigus. Samuti tuleb rõhutada, et antud vastajate 

seas oli suurim grupp noori. Kolmandaks kõige populaarsem on finantstööstus (16,90%). IKT oli 

tööstusharu, kus näitajate osakaal oli üks väiksemaid (5,63%). 

 

 

 

 

2.11

21.83

7.75

7.04

5.63

16.9

8.45

23.24

7.04

0 5 10 15 20 25

Muud

Turundus/reklaam

Tootmine ja transport

Tervishoid

IKT

Finants-/haldus-/tarbijateenused

Hulgi- ja jaemüük

Haridus/sotsiaalteenused

Põllumajandus



 

47 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

 

 

Joonis 36. Järgmised tegurid minu elus mängivad minu ettevõtte arendamisel kas "pro" või 
"contra" rolli. "Pro" viitab teguritele, millel on positiivne mõju ettevõtte arengule. "Contra" 
tähendab negatiivset, piiravat mõju.  

 

Allikas: enda arvutused. 

Nagu ettevõtjategi puhul, küsiti ettevõtet asutada kavatsevatelt vastajatelt, millised tegurid 

piiravad nende ettevõtte arengut (contra) ja millised mõjuvad positiivselt (pro). Tuleb märkida, 

et vastused olid üsna positiivsed, kuna enamik tegureid leiti olevat ettevõtte arengut 

soodustavad. See puudutab peamiselt vastajate kvalifikatsiooni. Veidi üle 17% vastanutest 

märkis, et see on tegur, millel on negatiivne, piirav mõju. Ka isiksust hinnati positiivselt.  

Kõige rohkem negatiivseid vastuseid saadi valikute "raha" ja "institutsionaalsed ressursid/tugi" 

kohta. Nendest napilt maha jäid perekonna ja isiklike suhetega seotud tegurid. 
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Joonis 37. Millised on teie arvates iseenda tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Joonist analüüsides tuleb rõhutada, et vastajate arvamust iseendale tööandjaks olemise oluliste 

eeliste kohta mõõdeti ettevõtjate suhtumisega. Uuringus kasutati 7 tegurit, mida mõõdeti Likerti 

skaalaga (1-7; kus 1 on väikseim eelis ja 7 on suurim eelis). Uuring näitab, et suurim mediaan (Me 

= 6) esineb tegurite "võime juhtida tööaega" (keskmine = 5,24) ja "eneseteostus ja selle tegemine, 

mida sa armastad" (keskmine = 5,98) puhul. Viimane väide oli ainus, mis ei saanud vastuseid 1 ja 

2, madalaim oli 3. Mida tuleb märkida, et finantsküsimus "rahuldavad rahalised hüved" näib 

olevat kõige madalama olulisusega (keskmine = 4,53). Joonis näitab, et põhimõtteliselt 

hinnatakse kõrgelt kõiki hüvesid, kuid tulevased ettevõtjad hindavad enesearenguga seotud 

tegureid ja "oma aja peremeheks olemist" paremini kui rahalisi hüvesid.  
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Joonis 38. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised puudused? 
(skaala 1-7, kus 1 tähendab väikseimat puudust ja 7 suurimat puudust) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Samamoodi hindasid need, kes kavatsevad ettevõtlusega alustada, iseendale tööandjaks olemise 

puudusi (1 kuni 7; kus 1 tähendab väikseimat puudust ja 7 suurimat puudust). Uuring näitab, et 

kõrgeim mediaan (Me = 5) on 3 teguri seas: "madalad rahalised tulemused võrreldes tehtud 

jõupingutuste ja riskiga" (keskmine = 4,79), "pidev ebakindlus ettevõtte edu suhtes" (keskmine = 

4,92) ja "arvukatest teguritest tulenev stress" (keskmine = 4,79). Tuleks märkida, et tegur 

"kadedus teiste suhtes" (Me = 3, keskmine = 3,26) on kõige väiksema olulisusega. See joonis 
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näitab, et tulevaste ettevõtjate kõige olulisemad puudused ja mured on ebakindluse, stressi ja 

hirmuga seotud tegurid.  

Joonis 39. Millised on naiste (enese)tööalase konkurentsivõime seisukohalt kõige 
olulisemad oskused (palun valige kuni 5 kõige sobivamat vastust) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Oma ettevõtlust planeerides küsiti, millised on kõige olulisemad oskused naiste (iseendale) 

töötamiseks. Nad said valida kuni 5 vastust küsimustikus esitatud loetelust. Kolm kõige 

populaarsemat vastust olid: ajajuhtimine (8,6%), suhtlemine (7,8%) ja probleemide lahendamine 

(7,8%). Kõige vähem valitud vastused olid IKT juhtimine (1,59%), suhtlemisoskus (2,55%) ja 

algatusvõime (2,71%). 
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Joonis 40. Millised on kõige olulisemad tegurid, mis heidutavad ettevõtlusega alustamist 
(valige kuni 5 vastust). 

 

Allikas: enda arvutused. 

Vastajatel, kes plaanisid ettevõtlusega alustada, paluti märkida kuni 5 tegurit, mis neid selle 

sammu tegemisest heidutavad. Kõige sagedamini toodi vastusena välja liiga suur risk, mis on 

seotud ettevõtlusega (11,61%). Teine tegur on oma rahaliste vahendite puudumine (10,18%) ja 

ettevõtte idee puudumine (10%) ning hirm, et midagi läheb valesti (10%). Kõige vähem nimetati 

liigset bürokraatiat (7,14%) ja sobivate pädevuste puudumist (7,68%).  
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Joonis 41. Millised pehmed pädevused on ettevõtjate jaoks kõige olulisemad (skaala 1-7, 
kus 1 tähendab väga madalat tähtsust ja 7 väga suurt tähtsust)? 

Allikas: enda arvutused. 

Ettevõtte asutamist kavandavad isikud hindasid pehmeid pädevusi skaalal 1-7 (kus 7 oli kõige 

olulisem pädevus). Enamik vastuseid jäi vahemikku 4-7 ning mediaaniks oli 5. See tähendab, et 

ettevõtjad peavad eespool nimetatud pädevusi üldiselt oluliseks. Kolme pädevuse puhul oli 

mediaan 6 ja need olid: paindlikkus (keskmine = 5,18), tööaja hea korraldus (keskmine = 5,42) ja 

suhtlemisoskus (keskmine = 5,32). Lisaks nimetatud vastustele said veel kaks vastust 

maksimaalse hinde 7 ja need olid: enesekindlus (keskmine = 5,36) ja otsustusvõime (keskmine = 

5,36). 
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Joonis 42. Hinnake oma pehmeid pädevusi (skaala 1-7, kus 1 tähendab väga madalat 
pädevust ja 7 väga kõrget pädevust) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Seejärel paluti vastajatel hinnata oma pehmeid oskusi skaalal 1-7 (1 - madal pädevus, 7 - kõrge 

pädevus). Praktiliselt kõigi pädevuste puhul on mediaan 5, mis tähendab, et tulevased ettevõtjad 

hindavad oma pädevusi väga kõrgelt. Kahe pädevuse puhul oli vastajate vastuste hajuvus väiksem 
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(valitud hinnangud jäid vahemikku 3-6) ja need on: riskivalmidus (keskmine = 4,49) ja 

enesekindlus (keskmine = 4,58). Tõenäoliselt paneb juba äritegevuse planeerimine vastajad 

riskivalmidust kõrgelt hindama. Ettevõtluse korraldamist võib käsitada riskide võtmisena.  
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Joonis 43. Kuidas hindate naisettevõtjate omadusi/oskusi ja käitumist? (skaala 1-7, kus 1 
tähendab madalaimat ja 7 kõrgeimat tulemust) 

Allikas: enda arvutused 

Vastajatel paluti hinnata naisettevõtjate oskusi ja käitumist (skaalal 1-7, kus 1 tähendab 

madalaimat tulemust ja 7 kõrgeimat tulemust). Uuring näitab, et hinnangud olid üsna ühtlased, 

nagu näitab mediaan (Me = 5). Kahel juhul tõusid hinded esile ja olid kõrgemad. Need on: võime 

luua meeskondi ja tingimusi meeskonnatööks (keskmine = 5,22) ning kirglikkus ja pühendumus  
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(keskmine = 5,40). Madalamad keskmised said väited "kalduvus võtta riske" (keskmine = 4,67) ja 

"vastupidavus stressile ja ebaõnnestumistele" (keskmine = 4,72). 
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Joonis 44. Kuidas hindate meesettevõtjate omadusi/oskusi ja käitumist? (skaala 1-7, kus 1 
tähendab madalaimat ja 7 kõrgeimat tulemust) 

Allikas: enda arvutused. 
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Samuti paluti vastajatel hinnata meesettevõtjate oskusi ja käitumist (skaalal 1-7, kus 1 on 

madalaim hinne ja 7 on kõrgeim hinne). Uuring näitab, et hinnangud olid üsna ühtlased, nagu 

näitab mediaan (Me = 5). Ühel juhul olid hinnangud kõrgemad: enesekindlus, ambitsioonikus 

(mediaan = 6, keskmine = 5,41). Madalaim hinne anti "pere- ja tööülesannete ühitamine" 

(mediaan = 4, keskmine = 4,29). Nende väärtuste graafik on pikem, mis tähendab, et vastused olid 

hajutatud ja enamik vastanutest ei olnud oma hinnangus ühel meelel. Kõrgemad, kui teistel 

juhtudel, keskmised vastused said riskivalmidus (keskmine = 5,25) ja teadmised turust, kus 

ettevõte hakkab tegutsema (keskmine = 5,25). 

Joonis 45. Suhestuge alljärgnevate väidetega. Palun valige "jah", kui olete väitega nõus. 
Palun valige "ei", kui te ei nõustu väitega. 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Joonis 46. Millist kapitali on vaja teie äritegevuseks (%)? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Vastajatel, kes kavatsevad asutada ettevõtte, paluti märkida oma tegevuse rahastamisallikad. 

Selgelt kõige rohkem vastuseid anti omavahendite kohta (21,91%). Järgnesid krediidiliin 

pangakontol (11,60%), toetused Euroopa Sotsiaalfondist (10,82%) ning laen perekonnalt ja 

sõpradelt (8,25%). Võib märgata, et äriüksustes valitseb ettevõtluse alguses üsna konservatiivne 

lähenemine ja vastumeelsus suurte võlgade suhtes. Selle põhjuseks võib olla suur ebakindlus 

ettevõtluse alustamise ajal (sh Covid-19). Teisest küljest võib see tuleneda raskustest laenu 

saamisel, mis võivad olla seotud kogemuste puudumise ja finantsasutuste rangete menetlustega.  
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Joonis 47. Mil määral olid järgmised välised (objektiivsed) tegurid olulised teie ettevõtte 
asutamise otsuse tegemisel? (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Tulevaste ettevõtjate käest küsiti, mil määral olid teatavad välised tegurid olulised nende 

ettevõtte asutamise otsuse tegemisel (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline). Kõige kõrgemad 

hinded said järgmised vastused: soodsad turutingimused (mediaan = 4, keskmine = 4,10), 

perekondlikud sidemed (mediaan = 4, keskmine = 3,55), vajadus ühendada perekondlikud 

kohustused tööga (mediaan = 4, keskmine = 3, 90). Kõige madalamalt hinnati valikut "puuduvad 
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muud töövõimalused" (mediaan = 3, keskmine = 3,43). See tähendab, et enamiku ettevõtlust 

kavandavate inimeste jaoks ei olnud motivatsioon negatiivne.  

Joonis 48. Mil määral olid järgmised sisemised (subjektiivsed) tegurid olulised teie 
ettevõtte asutamise otsuse tegemisel? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Ettevõtet planeerivatelt vastajatelt küsiti ka, mil määral olid teatavad sisemised tegurid nende 

ettevõtte asutamise otsuse juures olulised (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline). Vastused olid 

siinkohal kõrgemad kui eelmises osas. Viie teguri puhul oli mediaan 5 ja need on järgmised: 

sisemine vajadus tegutseda (keskmine = 4,66), iseseisvuse poole püüdlemine (keskmine = 4,74), 
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vajadus korraliku palga järele (keskmine = 4,50), soov tõestada eneseväärtust (keskmine = 4,68) 

ja soov eneseteostuseks (keskmine = 4,99). Kõige madalamalt hinnati valmisolekut teostatud 

tegevuse legaliseerimiseks (mediaan = 4, keskmine = 4,09). 

Joonis 49. Mil määral on järgmised nõudlusega seotud takistused olulised SINU 
äritegevuses? (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Tulevaste ettevõtjate käest küsiti ka, mil määral on teatud nõudlusega seotud takistused nende 

äritegevuses olulised (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline). Üldiselt olid vastused väga 

sarnased, kuid suurimaks murekohaks näib olevat konkurentide hinnaalandused (keskmine = 

4,45). 
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Joonis 50. Mil määral on järgmised tarnebarjäärid SINU äritegevuses olulised? (1 - üldse 
mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Seejärel küsiti vastajatelt, mil määral on teatud tarnepiirangud nende äritegevuses olulised (1 - 

ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline). Ka siin olid hinnangud väga sarnased (enamiku vastuste 

mediaan = 4) ning suurimaks probleemiks näib olevat kvalifitseeritud töötajate puudus 

(mediaan = 5, keskmine = 4,39). 
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Joonis 51. Kuivõrd on järgmised tegurid praegu ettevõtete jaoks arengutakistuseks? (1 - ei 
ole oluline takistus, 7 - väga oluline takistus) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Oma äritegevust planeerival grupil paluti hinnata, mil määral on teatud tegurid praegu 

takistuseks ettevõtete arengule (1 - ebaoluline takistus, 7 - väga oluline takistus). Vastajate sõnul 

on kolm kõige olulisemat takistust praegu järgmised: liiga kõrged maksud (mediaan = 5, 

keskmine = 4,85), ebapiisav teave ELi fondidest saadava abi kohta (mediaan = 5, keskmine = 4,73) 
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ja pandeemiast tingitud piirangud ( mediaan = 5, keskmine = 4,79). Tähelepanu tuleks pöörata ka 

kahele tegurile, mille puhul on vastuste hajuvus väike, mis tähendab, et vastajad olid oma 

hinnangus üsna üksmeelsed. Need on: raskused laenude saamisel (keskmine = 4,37) ning nõrk 

nõudlus ja kehv majandusolukord (keskmine = 4,57). Kõige madalamalt hinnatud vastus oli uute 

tehnoloogiate kättesaadavuse puudumine (mediaan = 4, keskmine = 3,87), mis tähendab, et 

enamiku vastajate jaoks ei ole see oluline takistus. 

Joonis 52. Kust saate teavet, mis on seotud ettevõtte juhtimisega ettevõtte praeguses 
arenguetapis (%)? (Palun valige kõik teid puudutavad vastused) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Järgmises küsimuses küsiti vastajatelt, kust nad saavad teavet, mis on seotud ettevõtte 

juhtimisega praeguses arenguetapis. Neil oli võimalus märkida mitu vastust. Kõige sagedamini 

valiti järgmised vastused: sotsiaalvõrgustikud (13,66%), portaalid ja spetsialiseeritud veebilehed 

(12,73%), meedia (raadio, televisioon) (10,88%). Kõige vähem vastuseid saadi reklaamtahvlite 

ja erialase ajakirjanduse kohta (kumbki 6,48%). 
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Joonis 53. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele 

 

Allikas: enda arvutused. 

Seejärel küsiti vastajatelt, millist toetust pakub nende piirkonna institutsiooniline keskkond 

ettevõtjatele. Tuleb märkida, et vastuste jaotus on enamikul juhtudel väga ühtlane. See tähendab, 

et piirkondade vahel on üsna suured erinevused. Mõni pakub teatud teenust ja mõni mitte. Samuti 

on võimalik, et vastajad ei ole teadlikud konkreetse toetuse olemasolust, mis tähendaks 

ettevõtluskeskkonna institutsioonide halba reklaami- ja teabepoliitikat. Kõige rohkem vastanuid 

märkis, et puuduvad õigus- ja finantsnõustamist pakkuvad punktid (58,26%). Teiseks 

tugevaimaks märgiks toetuse puudumise kohta oli kontaktvõrgustike loomise toetamine 

(55,65%). Kõige rohkem vastanuid märkis, et on olemas rahastamine ja kursuste korraldamine 

ettevõtjatele (59,13%) ja koolitus (54,78%), samuti rahaline toetus, nagu garantiid ja laenud 

(53,91%). 
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Joonis 54. Milline on järgmiste tegurite - kohaliku keskkonna (valla/linna) omaduste - 
tähtsus teie ettevõtte arengule ja edu saavutamisele? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga 
oluline) 

Allikas: enda arvutused. 
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Vastajatelt küsiti, milline on mõne teguri tähtsus seoses kohaliku keskkonna (kommuuni/linna) 

omadustega ettevõtte arengule (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline). Graafiku 

iseloomustamisel tuleb rõhutada, et kõrgeim mediaan (Me = 5) esineb enamiku tegurite puhul. 

Kaks kõrgeimat näitajat on: telekommunikatsiooniteenuste, näiteks lairiba-interneti sobiv tase 

(keskmine = 4,87) ning kohaliku kogukonna ning kontaktide ja sotsiaalsete sidemete võrgustiku 

soosimine (keskmine = 4,96). Võib tunduda üllatav, et seda tegurit nimetati olulisemaks kui teisi 

"raskemaid" tegureid. Samas näitab see, et väiksemad kohalikud ettevõtted vajavad sageli sobivat 

sotsiaalset kapitali ja tuginevad korralikele suhetele. Madalaim hinne anti tegurile "asjakohane 

varustatus maanteede infrastruktuuris, st kiir- ja kiirteede lähedus" (mediaan = 4, keskmine = 

4,16). Mõne ettevõtte jaoks, sõltuvalt tööstusharust, kus nad tegutsevad, ei pruugi see olla oluline 

tegur. 
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Joonis 55. Kui olulised on allpool loetletud institutsionaalse keskkonna tegurid-omadused 
teie ettevõtte arengu ja edu saavutamise seisukohalt? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga 
oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Teine küsimus ettevõtet planeerivatele inimestele puudutas selliseid tegureid nagu 

institutsionaalse keskkonna omadused ettevõtte arenguks ja edu saavutamiseks (hinded skaalal 

1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline). Üldiselt hinnati kõiki tegureid väga kõrgelt (mediaan = 

5). Kõrgeima keskmise (4,97) sai vastus "tõhusalt toimivad avaliku halduse asutused". See on ka 

ainus tegur, millele keegi ei andnud madalaimat hinde - 1. Madalaimad hinded anti vastusele 

"koostatud ruumilise arengu plaanid (mediaan = 4, keskmine = 4,16). Sõltuvalt sellest, millises 

valdkonnas ettevõtjad tegutsevad, võib selguda, et see tegur on ebaoluline. 
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Joonis 56. Kui olulised on teie ettevõtte arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool 
loetletud tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste 
võimalused? (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Järgmine küsimus, mis oli suunatud ettevõtlusega alustamist kavandavatele inimestele, oli 

järgmine: Kui olulised on allpool loetletud tegurid teie ettevõtte arenguks ja edu saavutamiseks - 

institutsionaalse keskkonna toetavate tegevuste võimalused (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga 

oluline). Ka siin nõustusid vastajad ja hindasid üksikuid tegureid väga kõrgelt (mediaan = 5). 
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Kõige kõrgema keskmise (4,97) saavutas faktor "võimalus saada abi ettevõtlust toetavate 

tegevuste elemendina nn ettevõtluskeskkonna institutsioonide (nt ettevõtluskeskused, 

tehnoloogiasiirde keskused) poolt". Kõige suurem üksmeel hindajate seas puudutas teguri 

"võimalus saada abi kohalike omavalitsuste üksustelt õigus- ja majandusnõustamise valdkonnas 

(nt tasuta õigusnõustamise korraldamine)" olulisust. See on kooskõlas vastustega ühele eelnevale 

küsimusele, kus vastajad väitsid, et nende piirkonnas puuduvad sellised teenused. 
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Joonis 57. Millist toetust ootaksite oma piirkonna institutsionaalselt keskkonnalt 
ärikonsultatsioonide valdkonnas? 

 

Allikas: enda arvutused 

Uuringu järgmises osas püüdi välja selgitada, millist toetust ootavad vastajad oma piirkonna 

institutsionaalselt keskkonnalt eri liiki nõustamise valdkonnas. Esimene küsimuste seeriast 

puudutas ettevõtlusnõustamist. Kõige rohkem vastuseid saadi konkreetsetel teemadel, nt 

maksude kohta (76,52%). Järgmisel kohal on vähese tähtsusega abi toetamine (73,91%). 
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Kolmandal kohal on noorte alustavate ettevõtjate ühendamine juba edukalt asutatud 

ettevõtetega (71,30%). Kõige vähem viiteid tehti prototüüpimise, 3d-modelleerimise ja 3d-

printimise teenuste kohta (41,74%), mis on üsna spetsiifilised teenused, mis ei pruugi enamiku 

ettevõtjate seisukohast kasulikud olla. 

Joonis 58. Millist toetust ootaksite oma piirkonna institutsionaalselt keskkonnalt 
ärikonsultatsioonide valdkonnas? 

 

Allikas: enda arvutused 

Analüüsides graafikut institutsionaalse toetuse kohta neile, kes plaanivad ettevõtet asutada, tuleb 
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kõige sagedamini toote- ja turundusinnovatsioone. Kolmandaks kõige olulisemaks 

76.52

61.74

66.09

42.61

69.57

65.22

60.87

59.13

52.17

41.74

23.48

38.26

33.91

57.39

30.43

34.78

39.13

40.87

47.83

58.26

Nõustamine ja ekspertiis konkreetsetel teemadel (nt
maksud)

Juhendamine ja mentorlus

Finantsteenused - laenud

Immateriaalse vara hindamine

Patendid ja autoriõigused

Tööstusalane nõustamine

Innovatsiooniauditid ja tehnoloogiasiirdeid

Toote/teenuse kommertsialiseerimine

Suureformaadiline trükkimine paberil

Prototüüpimine, 3D-modelleerimine, 3D-trüki
teenused

Jah (%) Ei (%)



 

75 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

institutsioonilise toetuse rühmaks on ettevõtte finantsteenused (66,09%), eelkõige ettevõtluse 

juhtimiseks tekkinud krediidiliinide saamise ja teenindamise valdkonnas.  

Joonis 59. Millist toetust ootaksite oma piirkonna institutsionaalselt keskkonnalt seoses 
muude teenustega? 

 

Allikas: enda arvutused 

Sarja viimane küsimus oli: "Millist toetust ootaksite oma piirkonna institutsionaalselt 

keskkonnalt teistele teenustele?". Siinkohal märkisid ettevõtjad kõige sagedamini konverentsi-

/koolitusruumide rentimist (63,48%). Vähem huvi tuntakse kontoripindade üürimise vastu 

tunnipõhise koostöömudeli puhul (55,65%).  
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5. Analüüs vastajatest, kes ütlesid  "Ma töötan institutsioonis"  
Asutuste esindajatelt küsiti, millised on naiste (iseenda) tööhõive seisukohalt kõige olulisemad 

oskused. Nad said valida kuni 5 vastust küsimustikus esitatud loetelust.  

Tabel 13. Millised on naiste (iseenda)tööalase konkurentsivõime seisukohalt kõige 
olulisemad oskused (palun valige kuni 5 kõige sobivamat vastust) 

 Arv % 

IKT juhtimine 5 1,93 

Digiturundus 12 4,63 

Disain 2 0,77 

Empaatia 4 1,54 

Inimestevahelised oskused 13 5,02 

Tiimitöö 12 4,63 

Eneseregulatsioon 12 4,63 

Elukestev õpe 6 2,32 

Andmete analüüs 9 3,47 

Ajaplaneerimine 23 8,88 

Probleemide lahendamine 24 9,27 

Kommunikatsioon 25 9,65 

Kriitiline mõtlemine 10 3,86 

Juhtimine 4 1,54 

Initsiatiiv 12 4,63 

Paindlikkus ja kohanemisvõime 8 3,09 

Eneseteadlikkus 5 1,93 

Finantsjuhtimine 22 8,49 

Teadmised 24 9,27 

Enesekindlus 15 5,79 

Vastupidavus 2 0,77 

Otsustusvõime 10 3,86 

Kokku 259 100,00 

Allikas: enda arvutused 
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Kolm kõige sagedamini valitud vastust on: suhtlemine (9,6%), probleemide lahendamine (9,3%) 

ja oskused (9,3%). Kõige harvemini valitud vastused on disain (0,8%), vastupidavus (0,8%), 

empaatia (1,5%) ja juhtimine (1,5%). 

Naiste eneseteostusvõimega seotud kõige olulisemate oskuste omadused on esitatud alljärgnevas 

joonises. 

Joonis 60. Kõige olulisemad oskused naiste (enese)tööalase konkurentsivõime seisukohalt 
(kuni 5 kõige sobivamat vastust) - vastuste jaotuvus (%) 

 

Allikas: enda arvutused 

3.86

0.77

5.79

9.27

8.49

1.93

3.09

4.63

1.54

3.86

9.65

9.27

8.88

3.47

2.32

4.63

4.63

5.02

1.54

0.77

4.63

1.93

0 2 4 6 8 10 12

Otsuste tegemine

Vastupidavus

Enesekindlus

Oskused

Finantsjuhtimine

Eneseteadlikkus

Paindlikkus ja kohanemisvõime

Algatusvõime

Juhtimine

Kriitiline mõtlemine

Kommunikatsioon

Probleemide lahendamine

Ajaplaneerimine

Andmeanalüüs

Elukestev õpe

Enesekorraldus

Meeskonnatöö

Inimestevahelised oskused

Empaatia

Disain

Digiturundus

IKT juhtimine



 

78 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Tabel 14. Millised on kõige olulisemad tegurid, mis heidutavad ettevõtlusega alustamist 
(valige kuni 5 vastust)? 

Kirjeldus Arv % 

Puuduvad omavahendid 26 11,35 

Teadmiste puudumine saadaolevatest rahastamisallikatest 27 11,79 

Teadmiste puudumine ettevõtte juhtimise kohta 28 12,23 

Puudub idee ettevõtte jaoks 24 10,48 

Hirm, et see võib minna valesti 19 8,30 

Liiga suur risk ettevõtlusega tegelemisel 23 10,04 

Liigne bürokraatia 23 10,04 

Sobivate pädevuste ja eelsoodumuste puudumine 10 4,37 

Puudub ärikontaktide võrgustik 14 6,11 

Teadmiste puudumine ettevõtlust toetavatest institutsioonidest 16 6,99 

Stress ning ettevõtte juhtimisega seotud aja- ja töömaht 17 7,42 

Muu 2 0,87 

Allikas: enda arvutused 

 

Institutsioonilise keskkonna esindajatel paluti märkida, millised on nende arvates kõige 

olulisemad tegurid, mis takistavad ettevõtlusega alustamist (nad võisid valida kuni 5 vastust). 

Kõige sagedamini valitud vastus oli "teadmiste puudumine ettevõtlusega tegelemisest" (12,23%). 

Järgnesid "teadmatus saadaolevatest rahastamisallikatest" (11,79%) ja "rahaliste vahendite 

puudumine" (11,35%). Võib märgata, et asutuste esindajad märgivad probleemi, mille eest nad 

võivad olla osaliselt vastutavad (teadmiste puudumine rahastamisallikate kohta). Huvitaval 

kombel mainisid nad sageli ka liigset bürokraatiat (10,04%).  
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Joonis 61. Kõige olulisemad tegurid, mis heidutavad ettevõtlusega alustamist (valige kuni 5 
vastust) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Kõige harvemini märgitud vastus oli ettevõtjate sobivate oskuste ja eelsoodumuste puudumine.  
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Joonis 62. Ettevõtjate jaoks kõige olulisemad pädevused (skaala 1-7, kus 1 tähendab väga 
väikest tähtsust ja 7 väga suurt tähtsust) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Seejärel paluti institutsionaalse keskkonna esindajatel märkida, millised pehmed oskused on 

nende arvates ettevõtjate jaoks kõige olulisemad (skaala 1-7, kus 1 tähendab väga vähest tähtsust 

ja 7 väga suurt tähtsust). Üldiselt hinnatakse praktiliselt kõiki esitatud omadusi oluliseks, sest 

enamiku mediaan on 5. Kõige kõrgemad hinded said "otsustusvõime" (keskmine = 5,84), 

"vastupidavus" (keskmine = 5,43) ja "enesekindlus" (keskmine = 5,52). Madalaima tulemuse sai 

"paindlikkus" (keskmine = 4,82). 



 

81 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Joonis 63. Kuidas hindate naisettevõtjate omadusi/oskusi ja käitumist? (skaala 1-7, kus 1 
tähendab madalaimat ja 7 kõrgeimat tulemust) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Samuti paluti vastajatel hinnata naisettevõtjate oskusi ja käitumist (skaalal 1-7, kus 1 tähendab 

madalaimat ja 7 kõrgeimat tulemust). Uuringud näitavad, et hinnangud olid erinevad. Kahel juhul 

paistsid hinded silma ja olid mediaani suhtes kõrgemad (mediaan = 6). Need on: kirg ja 

pühendumus (keskmine = 5,77), enesekindlus, ambitsioonikus (keskmine = 5,39) ja pere- ja 

ettevõtlusülesannete ühendamine (keskmine = 5,38). Madalaimad keskmised väärtused saadi 

väidete "kalduvus võtta ja hinnata riske" (mediaan = 4,5, keskmine = 4,73) ja "usk seatud 

eesmärkide saavutamise võimalikkusesse" (mediaan = 5, keskmine = 4,75) puhul.  

 

  



 

83 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Joonis 64. Kuivõrd on järgmised tegurid praegu ettevõtete jaoks arengutakistuseks? (1 - ei 
ole oluline takistus, 7 - väga oluline takistus) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Tabel 15. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele? 

Kirjeldus Jah 
Jah 
(%) Ei Ei (%) 

Kohalike maksude ja lõivude alandamine 33 67,35 16 32,65 

Rahaline toetus (tagatised ja laenud) 28 57,14 21 42,86 

Soodustingimustel kättesaadavaks tehtud ruumid 29 59,18 20 40,82 
Ettevõtte teeninduspunkt, mis pakub õigus-, finants- ja 
raamatupidamisnõustamist jne.  25 51,02 24 48,98 

Maa investeeringuteks 22 44,90 27 55,10 
Kohalikke ettevõtteid ja nende tooteid edendavad 
meetmed 24 48,98 25 51,02 

Ettevõtluse edendamine piirkonnas 29 59,18 20 40,82 
Ettevõtjate koolituskursuste rahastamine ja 
korraldamine 33 67,35 16 32,65 

Nõustamine arendusprojektide kohta 35 71,43 14 28,57 

Toetus teabe- ja müügiedendusmaterjalide koostamisel 27 55,10 22 44,90 

Kontaktvõrgustiku loomine 24 48,98 25 51,02 

Koostöö suhete loomisel avalike institutsioonidega 22 44,90 27 55,10 

Abi Euroopa Liidu rahaliste vahendite saamisel 23 46,94 26 53,06 

Koolitus 28 57,14 21 42,86 

Allikas: enda arvutused 
 

Samuti paluti vastajatel märkida, mil määral on antud tegurid praegu takistuseks ettevõtete 

arengule (1 - ebaoluline takistus, 7 - väga oluline takistus). Enamiku muutujate puhul oli vastuse 

mediaan 5, mis tähendab, et üksikuid tegureid hinnati tõsiseks takistuseks. Kõrgeim keskmine oli 

vastuse "keerulised õigusnormid" puhul (keskmine = 5,35). Järgnesid "konkurents suurte 

välismaiste ettevõtete poolt" (keskmine = 5,24), "liiga kõrged maksud" (keskmine = 5,20) ja 

"pandeemilised piirangud" (keskmine = 5,18). Kõige väiksema tähtsusega olid "raskused laenude  

saamisel" (mediaan = 4, keskmine = 4,29). 
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Joonis 65. Teie piirkonna institutsioonilise keskkonna poolt ettevõtjatele pakutav toetus - 
jaotus (%) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Joonis 66. Järgmiste tegurite - kohaliku keskkonna (valla/linna) omaduste tähtsus 

ettevõtete arengule ja edu saavutamisele? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline)  

 

Allikas: enda arvutused. 
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Teine tõstatatud küsimus puudutas hinnangut valitud tegurite tähtsuse kohta ettevõtete arengule 

ja edu saavutamisele - kohaliku keskkonna (vald/linn) omadused (1 - üldse mitte oluline, 7 - väga 

oluline). Ettevõtluskeskkonna esindajad andsid kõige suuremat tähtsust " nõudlusele ettevõtte 

poolt pakutavate toodete ja teenuste järele turul" (keskmine = 5,55). Järgmine kõrgeim hinnang 

anti "piisavale varustatusele tehnilise infrastruktuuriga" (keskmine = 5,53). Sellega on raske 

mitte nõustuda; see on üks absoluutne vajadus ja miinimum ettevõtete toimimiseks. Kõige vähem 

oluline tegur on vastajate arvates "kohalike haridus- ja koolituskeskuste olemasolu" (keskmine = 

4,76). Tuleb märkida, et põhimõtteliselt kõiki tegureid hinnati väga kõrgelt. Koguni kuue puhul 

oli madalaim hinne 4. 
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Joonis 67. Kui olulised on allpool loetletud institutsionaalse keskkonna tegurid-omadused 
ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Viimane ülesanne skaalal 1-7 oli määrata, kui olulised on loetletud tegurid ettevõtete arengu ja 

edu saavutamise seisukohalt - institutsionaalsest keskkonnast lähtuva tegevuse toetamise 

võimalus (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline). Enamiku vastuste mediaan oli 6. Kõige olulisem 

on vastajate seisukohast võimalus kasutada kohalike omavalitsusüksuste riiklikku finantstoetust, 

sh maksude ja kohalike tasude vähendamist, sooduslaene jne. (mediaan = 6, keskmine 5,63). 
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Joonis 68. Teie piirkonna institutsioonilise keskkonna poolt ettevõtjatele pakutav toetus - 
jaotus (%) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Joonis 69. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond 
ettevõtluskonsultatsioonide valdkonnas? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Kui iseloomustada ettevõtluskeskkonna asutuste poolt ettevõtjatele rakendatavaid toetusviise, 

tuleb seal töötavate inimeste arvates rõhutada, et kõige olulisem toetus on väikeste või keskmise 

suurusega ettevõtete sektori vähese tähtsusega abi (68,75%) ja abi projektijuhtimisel (samuti 

68,75% märkis seda). Märkimisväärne on ka abi ettevõtete inkubatsiooniks (64,58%). Need on 

ettevõtluskeskkonna asutustes töötavate inimeste arvates peamised nõustamistoetuse vormid.  
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Joonis 70. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsionaalne keskkond eriteenuste 
valdkonnas? 

 

Allikas: enda arvutused. 

Analüüsides asutuste poolt eriteenuste vormis pakutavat toetust, tuleks esile tõsta kahte liiki 

toetust, nimelt suures formaadis trükkimist (70,83%) ja eksperdi nõustamist (68,75%). Kõige 

vähem märgiti toetust patentidele ja autoriõigustele (37,50%). 
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6. Riigipõhised näitajad:  Austria  

6.1.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma olen ettevõtja (mul on oma 

firma)" 
Kui küsiti, millised on iseendale tööandjaks olemise suurimad eelised, andsid Austria ettevõtjad 

kõrgeid hindeid skaalal 1-7. Enamasti oli mediaan 4, kõrgeim vastus oli võimalus ennast erialaselt 

teostada (keskmine 4,64). Ülejäänud vastuseid hinnati väga sarnaselt - üle 4, samas kui kõige 

madalam oli vastus "rahuldavad rahalised eelised" - keskmine = 3,82. 

Joonis 71. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-

7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) AT 

 

Allikas: enda arvutused  
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Hinnates tegureid, mis mängivad oma ettevõtte arengus positiivset või negatiivset rolli, võib 

täheldada, et Austria ettevõtjad näevad palju rohkem positiivset kui negatiivset. Nad pidasid 

perekonda, oma isiksust ja isiklikke suhteid kõige positiivsemaks mõjutajaks (100% vastanutest 

pidas neid ettevõtte arengule positiivset mõju avaldavateks teguriteks). Enamik vastanutest 

(35,29%) pidas finantsküsimusi ja institutsionaalseid ressursse negatiivseks.  

Austria ettevõtjatel paluti ka hinnata naisettevõtjate oskusi skaalal 1-7. Tuleb märkida, et ka need 

hinded olid üldiselt väga kõrged ja kõigi vastuste keskmine oli 4 ja 5 vahel. Kõige kõrgemalt 

hinnati organisatsiooni muutuste juhtimise oskust (mediaan = 5, keskmine 4,82). Ka 

enesekindlust ja ambitsioonikust hinnati kõrgelt (mediaan = 4,5, keskmine 4,78). Madalaimad 

hinnangud anti järgmistele vastustele: usk eeldatavate eesmärkide saavutamise võimalikkusse 

(mediaan = 4, keskmine = 4,21) ja kalduvus võtta ja hinnata riske (mediaan = 4, keskmine = 4 -

20). 

Austria ettevõtjate poolt enim märgitud oskused, mida nad nimetasid naiste iseendale tööandjaks 

olemise juures soovitud omaduste kontekstis, olid: disain (14,29%) ja meeskonnatöö (12,24%). 

Muud pehmed oskused, nagu empaatiavõime ja suhtlemisoskused, said samuti kõrge hinnangu. 

Mõned vastused ei saanud aga ühtegi häält, nt kriitiline mõtlemine ja otsustusvõime. 

6.2.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma plaanin enda ettevõtet"  
Need, kes kavatsevad Austrias ettevõtlusega alustada, hindasid ka iseendale tööandjaks olemise 

eeliseid. Skaalal 1-7 hinnati enesetäiendamise võimalust kõige kõrgemalt (mediaan = 4, keskmine 

= 4,64). Samuti hinnati kõrgelt eneseteostust ja seda, et teha midagi, mida armastad (keskmine = 

4,42). Kõige enam nõustusid vastajad vastusega "võimalus ühendada töö- ja perekondlikud 

kohustused" (keskmine = 4,21) ja kõige madalamalt vastasid 4. Ainus vastus, mille keskmine oli 

alla 4 (keskmine = 3,81), oli "rahuldavad rahalised hüved". 
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Joonis 72. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise olulised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (AT) 

Allikas: enda arvutused  

Tulevastel ettevõtjatel paluti märkida tegurid, mis mõjutavad nende ettevõtte arengut kõige 

enam positiivselt või negatiivselt. Positiivsete tegurite hulgas domineeris vastajate 

kvalifikatsioon (väga suur osutus - 91,49%). Kõrge oli ka perekond (80,85%) ja ehk üllatuslikult 

raha (82,98%). Kõige negatiivsemalt hindasid vastajad institutsionaalseid ressursse (63,83%).  

Ettevõtte asutamist kavandavad isikud hindasid naisettevõtjate võimeid skaalal 1-7. Hinnangud 

olid väga kõrged ja kõik jäid 4 ja 5 vahele. Enamikul juhtudest oli mediaan 5. Kõige kõrgemad 

hinded anti: võimele luua meeskondi ja luua tingimused meeskonnatööks (mediaan = 5, keskmine 

= 4,82), enesekindlusele ja ambitsioonikusele (mediaan = 5, keskmine = 4,80) ning kirglikkusele 

ja pühendumusele (mediaan = 5, keskmine = 4,79). Kõige madalamad hinnangud said vastused: 
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teadmised turust, millel ettevõte tegutseb (mediaan = 4, keskmine 4,13) ja vastupidavus stressile 

ja ebaõnnestumistele (keskmine 4,20). 

Kõige olulisemad naiste iseendale tööandjaks olemist mõjutavad oskused on vastajate sõnul 

elukestev õpe (12,37% vastustest), andmeanalüüs (11,29%) ja suhtlemisoskused (8,6%). Kõige 

vähem kasulik on vastanute sõnul info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juhtimine (0,54%). See 

on üsna üllatav. Võib-olla leiavad vastajad, et see oskus on nii tavaline, et see ei anna tööturul 

mingit eelist.  

6.3.Analüüs vastajatest, kes ütlesid  "Ma töötan institutsioonis"  
Institutsioonide esindajad näitasid erinevaid ettevõtetele pakutavaid toetusi. Valdav enamus 

valisid vastajad ettevõtjatele pakutavatest valikutest - enamasti märgiti 75% ulatuses. Vaid 

37,5% vastanutest valis "maa investeeringuteks", mis tundub loogiline. Samal ajal märkis sama 

suur protsent abi Euroopa Liidu vahendite saamisel. 
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Joonis 73. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele (%) 
AT 

 

Allikas: enda arvutused. 

Kohaliku keskkonna hindamisel ettevõtete arenguvõimaluste kontekstis tõid vastajad kõige 

sagedamini välja avaliku turvalisuse (keskmine = 6,01), sobiva teede infrastruktuuri varustuse 

(keskmine = 5,76), samuti rendihinnad ja kinnisvara kättesaadavus (keskmine = 5,83). Vähem 

tähtsaks peeti erimajandustsoonide olemasolu (keskmine = 4,92). Tuleb siiski märkida, et kõiki 

tegureid hinnati suhteliselt kõrgelt. 

Institutsioonilise keskkonna kirjeldamisel märkisid vastajad (keskmine = 6,24), et oluline on 

võimalus saada toetust tööhõiveametitest (praktikakohad, karjäärinõustamine jne). Teiseks 

kõige olulisemaks osutus abi Euroopa Liidu vahendite taotlemisel (keskmine = 5,92). Samas tuleb 

rõhutada, et iga nimetatud tegurit hinnati kõrgelt (üle 5 skaalal 1-7). 
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Joonis 74. Kui olulised on allpool loetletud institutsionaalse keskkonna tegurid-omadused 
ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) 
AT 

 

Allikas: enda arvutused. 
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7. Riigipõhised näitajad:  Eesti 

 

7.1. Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma olen ettevõtja (mul on oma 

firma)" 
Eesti ettevõtjad hindasid iseendale tööandjaks olemise eeliseid väga kõrgelt. Enamiku vastuste 

mediaan oli 6 skaalal 1-7. Kõige kõrgemalt hinnati tööaja haldamise võimalust (keskmine = 6,26). 

Kõige madalamad keskmised vastused said: võimalus ühendada perekondlikud ja tööalased 

kohustused (keskmine = 5,39) ja rahuldavad rahalised hüved (keskmine = 4,16).  
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Joonis 75. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (EE) 

 

Allikas: enda arvutused 

Ettevõtjad hindasid üksikute tegurite mõju ettevõtte arengule. Valdav enamus tegureid hinnati 

positiivselt, st neil oli küsitletud ettevõtjate arvates positiivne mõju. Kõige rohkem anti selliseid 
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vastuseid vastustele "Minu isiklikud suhted" - 96,55% ja "minu isiksus" - 89,66%. Kindlasti 

negatiivne, piirav mõju on vastanute sõnul raha - 41,38% ja institutsionaalsed ressursid -24,14%. 

Ettevõtjad hindasid naiste iseendale tööandjaks olemise seisukohalt kõige olulisemaid oskusi. 

Kõige rohkem vastuseid anti vastusele "suhtlemine" - 10,47%. Kõrge oli ka eneseorganiseerimise 

ja kriitilise mõtlemise oskus - mõlemad 9,30%. 

 

7.2.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma plaanin enda ettevõtet"  
Nende sõnul, kes plaanivad Eestis ettevõtet asutada, on iseendale tööandjaks olemise suurim 

eelis lihtsalt see, et teed seda, mida sulle meeldib teha. See vastus sai kõrgeima keskmise 6,33 ja 

tuleb märkida, et madalaim hinne, mis sellele vastusele anti, oli 5. Järgmise kõrgeima hinde sai 

vastus tööaja haldamise võimalus, keskmine = 6,14. Kõige madalama keskmise (4,87) sai vastus, 

mis oli positsioon ettevõttes (sõltumatus ülemustest).  
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Joonis 76. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise olulised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) EE 

 

Tulevastel ettevõtjatel paluti hinnata naisettevõtjate oskusi ja käitumist. Neid oskusi hinnati väga 

kõrgelt, mida näitab, et enamiku hinnatud omaduste mediaan oli 1-7 skaalal 6. Kõige kõrgemalt 

hinnati otsustavust ja järjepidevust (keskmine = 5,84). Madalaimad hinnangud anti võimele luua 

meeskonda ja luua tingimused meeskonnatööks, stressi- ja ebaõnnestumisvastupidavusele ning 

juhtimisalasele kogemusele. Siiski tuleb rõhutada, et need olid siiski vastused, mida hinnati üle 5. 
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Analüüsides vastajate poolt hinnatud tegureid, mis mõjutavad ettevõtte arengut positiivselt või 

negatiivselt, võib märgata väga optimistlikku hinnangut enda isiksusele - 94,44% vastustest. Kaks 

teist tegurit, mida vastajad peavad ettevõtte edu seisukohalt oluliseks, on juurdepääs 

asjakohasele teabele ja kvalifikatsioon - 83,33% vastanutest usub, et need on tegurid, mis 

mõjutavad positiivselt nende ettevõtte arengut. Kõige rohkem negatiivseid vastuseid anti 

vastusele "institutsionaalsed ressursid" - 44,44%. 

Hinnates oskusi, mis on naiste füüsilisest isikust ettevõtjate seisukohast kõige olulisemad, võib 

märgata, et kaks tegurit said teistest palju rohkem hääli. Need on otsuste tegemine (12,07%) ja 

juhtimine (11,21%). Ka algatusvõime (7,76%) ja elukestev õpe (6,90%) said palju vastuseid.  

7.3.Analüüs vastajatest, kes ütlesid  "Ma töötan institutsioonis"  
Ettevõtluskeskkonna esindajad märkisid, millist toetust pakutakse ettevõtjatele nende 

piirkonnas. Kõik vastajad nõustusid, et ettevõtjad saavad toetust nii arendusprojektide 

nõustamisel kui ka rahastamisel ja koolituste korraldamisel. Kõige vähem uuriti toetuse 

olemasolu, nagu näiteks koostöö suhete loomisel avalike asutustega ja soodustingimustel 

kättesaadavate valdkondadega. Ainult 20% vastanutest märkis seda tüüpi praktika olemasolu.  
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Joonis 77. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele (%) 
(EE)? 

Allikas: enda arvutused. 

Kohaliku keskkonna tegurite olulisuse hindamisel hindasid institutsioonide esindajad kõige 

enam asjakohase sotsiaalse infrastruktuuri tähtsust. See vastus sai kõige väiksema hinnangute 

hajuvuse ning mediaan ja keskmine oli 6. Kõige madalamaid hinnanguid sai tegur, mis oli 

väliskapitali sissevool ja rahvusvaheliste ettevõtete kasvav tähtsus, keskmine = 4,36. 

Ettevõtluskeskkonna institutsioonide toetavate tegevuste võimaluste olulisust hindasid nende 

institutsioonide esindajad väga kõrgelt. Kõige kõrgemalt hinnati, mediaan = 6, kahte tegurit. Need 

on: võimalus saada abi ettevõtlust toetavate tegevuste raames näiteks ettevõtluskeskuste näol 

(keskmine = 5,21) ja võimalus saada toetust töötust ennetavatelt institutsioonidelt, näiteks 

praktikakohtade või karjäärinõustamise korraldamise võimalus (keskmine = 5,32).  
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Joonis 78. Kui olulised on ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool loetletud 
tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste võimalused? (1 - ei 
ole üldse oluline, 7 - väga oluline) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Nende asutuste esindajad hindasid väga kõrgelt ettevõtluskeskkonna asutuste toetamise 

võimaluste olulisust. Kõige kõrgemalt, mediaan = 6, hinnati kahte tegurit. Need on: võimalus 

saada abi ettevõtlust toetavate tegevuste raames näiteks ettevõtluskeskuste näol (keskmine = 

5,21) ja võimalus saada toetust töötust ennetavatelt asutustelt, näiteks praktikakohtade või 

karjäärinõustamise korraldamise võimalus (keskmine = 5,32). 
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8. Riigipõhised näitajad:  Kreeka 

8.1.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma olen ettevõtja (mul on oma 

firma)" 
Kui Kreeka ettevõtjatel paluti hinnata iseendale tööandjaks olemise peamisi eeliseid, ei olnud neil 

sarnaseid vastuseid. Hinnangute erinevus skaalal 1-7 on üsna suur. Kõige kõrgemalt hinnati 

võimalust ühendada perekondlikud ja tööalased kohustused (mediaan = 6, keskmine 5,55). Väga 

kõrgelt hinnati ka eneseteostust ja seda, mida armastate teha (mediaan = 6, keskmine = 5,45). 

Kõige madalamalt hinnati tööaja haldamise võimet (mediaan = 3, keskmine = 3,36). 
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Joonis 79. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (GR) 

 

Allikas: enda arvutused 

Küsitletud Kreeka ettevõtjad tõid esile tegureid, mis mõjutasid positiivselt või negatiivselt nende 

ettevõtete arengut. Hinnatud valikute hulgas hinnati kõige kõrgemalt järgmisi tegureid: isiksus 

(81,82%) ja kvalifikatsioon (81,82%). Kõige negatiivsemad ettevõtteid piiravad tegurid olid raha 

(63,64%) ja institutsionaalsed ressursid (45,45%). 

Vastajad hindasid naisettevõtjate oskusi erinevalt. Kõrgeimad hinded olid: kõrged püüdlused ja 

pidev uute väljakutsete otsimine (mediaan = 6, keskmine = 5,36), juhtimiskogemus (mediaan = 5, 
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keskmine = 5,35) ja pere- ja ettevõtte ülesannete ühitamine (mediaan = 6, keskmine = 5,33). Kõige 

madalamalt hinnati stressi- ja ebaõnnestumisvastasust (keskmine = 4,44). 

Kõige olulisemad naiste füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist mõjutavad oskused on 

vastajate sõnul "ajajuhtimine" (13,33% vastustest), "eneseorganiseerimine" (8,89%), "kriitiline 

mõtlemine" (8,89%) ja "probleemide lahendamine" (8,89%). Pehmete oskuste tegurite, nagu 

suhtlemis- ja suhtlemisoskused (mõlemad 6,67%) puhul oli märkimisi veidi vähem.  

8.2.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma plaanin enda ettevõtet"  
Nende sõnul, kes kavatsevad Kreekas ettevõtte asutada, on iseendale tööandjaks olemise suurim 

eelis lihtsalt see, et teete seda, mida armastate teha. Selle vastuse kõrgeim keskmine oli 4,86 

(mediaan = 5). Järgmise kõrgeima tulemuse sai vastus "võimalus hallata tööaega" (keskmine = 

4,39). Kõige madalama keskmisega vastus oli töökorraldus (mugavus juhtida ettevõtet kodust) - 

mediaan = 3, keskmine 3,17. 
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Joonis 80. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (GR) 

 

Analüüsides naisettevõtjate oskuste hindamist ettevõtte asutamist kavandavate inimeste poolt, 

võib täheldada, et enamik tegureid hinnati 4 ja 5 vahel (7-pallisel skaalal). Kõige kõrgemalt 

hinnati vastust "pidev koostöövõimaluste otsimine uute partneritega" (mediaan = 5,5, keskmine 

= 5,27). Kõrge hinnangu said ka enesekindlus ja ambitsioonikus ning vastupidavus stressile ja 

ebaõnnestumistele. Madalaimad hinnangud said: kõrged püüdlused ja pidev uute väljakutsete 

otsimine (mediaan = 4,5, keskmine = 4,36) ning usk seatud eesmärkide saavutamise 

võimalikkusesse (mediaan = 4, keskmine = 4,31). 
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Tulevased ettevõtjad hindasid valitud tegureid positiivse või negatiivse mõju poolest ettevõtte 

arengule. Selgelt domineerisid positiivsed vastused. Suurim positiivne mõju on vastajate 

hinnangul juurdepääs teabele. Sellega nõustus üle 77,5% vastanutest. Järgnevad isiklikud suhted 

(70%). Kõige madalamalt hinnati institutsionaalseid ressursse ja perekonda. 

Kõige olulisemad naiste eneseteostust mõjutavad oskused on vastajate sõnul "suhtlemine" 

(12,08% vastustest), "probleemide lahendamine" (10,63%), "ajajuhtimine" (9,18%) ja "kriitiline 

mõtlemine" (8,70%). Pehmete oskustega seotud tegureid, nagu suhtlemisoskused (6,28%), 

nimetati veidi vähem. 

Ettevõtluskeskkonna asutuste esindajad tõid välja oma piirkonna ettevõtjatele pakutava toetuse. 

Huvitaval kombel sai kõige rohkem vastuseid vastus "kohalike maksude ja lõivude vähendamine" 

(78,95%). Vastajate sõnul on rahalise toetuse võimalus garantiide ja laenude näol kõige halvem. 

Ainult 21% vastanutest kinnitas sellist toetust.  

 

8.3.Analüüs vastajatest, kes ütlesid  "Ma töötan institutsioonis"  
Ettevõtluskeskkonna asutuste esindajad tõid välja oma piirkonna ettevõtjatele pakutavaid 

toetusi. Huvitaval kombel sai kõige rohkem vastuseid vastus "kohalike maksude ja lõivude 

vähendamine" (78,95%). Vastajate sõnul on rahalise toetuse võimalus garantiide ja laenude näol 

kõige halvem. Ainult 21% vastanutest kinnitas sellist toetust.  
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Joonis 81. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele (%) 
GR?  

 

Allikas: enda arvutused. 

Institutsioonide esindajatel paluti märkida üksikute tegurite olulisust ettevõtete arengule skaalal 

1-7. Esimesel kohal oli nõudlus ettevõtete pakutavate kaupade ja teenuste järele (mediaan = 6, 

keskmine = 5,63). Vastajate arvates on oluline ka telekommunikatsiooni infrastruktuur (mediaan 

= 6, keskmine = 5,56). Kõige vähem tähtsaks peeti maanteede infrastruktuuri (mediaan = 4, 

keskmine = 3,92). 

Ettevõtluskeskkonna institutsioonide esindajate hinnangu puhul ettevõtlust toetavate tegevuste 

olulisusele võib märgata, et neid tegureid hinnati üsna kõrgelt. Vastused ei erinenud palju ja kõige 

kõrgemalt (keskmine = 5,83) hinnati võimalust saada abi kohalikelt omavalitsusüksu stelt ELi 

vahendite taotlemisel. 
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Joonis 82. Kui olulised on ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool 
loetletud tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste 
võimalused? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) GR 

 

Allikas: enda arvutused  
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9. Riigipõhised näitajad:  Hispaania 

9.1.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma olen ettevõtja (mul on oma 

firma)" 
Küsitletud Hispaania ettevõtjate arvates on iseendale tööandjaks olemise kõige olulisem eelis 

võimalus töö mugavaks korraldamiseks (mediaan = 6, keskmine = 6,14). Teisel kohal on 

sõltumatus ülemustest. Siiski tuleb märkida, et praktiliselt kõiki eeliseid hinnatakse väga kõrgelt 

(mediaan = 6). Ainus erand on rahaline kasu (mediaan = 4, keskmine = 3,72). 

 

Joonis 83. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 
1-7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (ES) 

 

Allikas: enda arvutused 
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Hispaania ettevõtjate hinnang naisettevõtjate võimetele ja oskustele on väga kõrge. Kõige 

kõrgemalt hinnati kirge ja pühendumust (mediaan = 6, keskmine = 5,94). Väga kõrgelt hinnati ka 

mõningaid teisi vastuseid: võime luua meeskondi ja tingimusi meeskonnatööks, samuti kõrged 

püüdlused ja pidev uute väljakutsete otsimine. Kõige madalamalt hinnati kalduvust võtta riske 

(keskmine = 5,18). 

Hispaania ettevõtjatel paluti hinnata tegureid, mis mängisid positiivset või negatiivset rolli nende 

ettevõtete arengus. Kõige positiivsemaks teguriks pidasid nad oma kvalifikatsiooni (100% 

vastustest). Kõige rohkem vastuseid, mis viitasid negatiivsele mõjule nende ettevõtte arengule, 

anti järgmistele teguritele: perekond (63,16%) ja juurdepääs asjakohasele teabele (57,89%). 

Lisaks paluti ettevõtjatel märkida, millised oskused on naiste (endale) töötamise seisukohalt 

kõige olulisemad. Enamik vastanutest märkis suhtlemisoskuste olulisust (14,29%). Suurt 

tähtsust omistati ka algatusvõimele (13,10% vastustest) ja finantsjuhtimisele (11,90%).  

 

9.2.Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma plaanin enda ettevõtet"  
Inimestel, kes plaanivad ettevõtlusega alustada, paluti avaldada oma arvamust iseendale 

tööandjaks olemise peamiste eeliste kohta. Kõige kõrgemalt hinnati töökorraldusega seotud 

eeliseid, näiteks võimalust juhtida ettevõtet kodust (keskmine = 6,19). Samuti hinnati väga 

kõrgelt võimalust ühendada perekondlikud ja tööalased kohustused (mediaan = 6, keskmine = 

5,47). Kõige madalamalt hinnati võimalust ennast tööalaselt teostada (mediaan = 6, keskmine = 

4,82). 
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Joonis 84. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise olulised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (ES) 

 

Allikas: enda arvutused 

Vastajatel paluti hinnata naisettevõtjate omadusi ja käitumist. Tuleb märkida, et need hinnangud 

olid väga kõrged, enamasti jäid need vahemikku 5 ja 6. Kõige kõrgemalt hinnati ambitsioonikust 

ja enesekindlust (mediaan = 6, keskmine = 6,19). Kõige madalamalt hinnati usku eeldatavate 

eesmärkide saavutamise võimalikkusesse (mediaan = 5, keskmine = 5,09). Teiseks kõige 

madalamalt hinnatud vastus oli juhtimiskogemus (mediaan = 5, keskmine = 5,19).  

Vastajatel paluti märkida, millistel teguritel on positiivne ja millistel negatiivne mõju nende 

ettevõtete arengule. Kõik vastajad märkisid positiivse tegurina oma isiksuse ning peaaegu 90% 

vastanutest märkis ka oma isiklikud suhted kui ettevõtte arengut soodustava tegurit. Kõige 
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rohkem negatiivseid vastuseid anti kahele küsimusele: raha (86,21%) ja institutsionaalsed 

ressursid (79,31%). 

Need, kes plaanivad Hispaanias ettevõtlusega alustada, märkisid kõige olulisemad oskused naiste 

iseendale tööandjaks olemisest lähtuvalt. Kõige sagedamini valiti vastuseks inimestevahelised 

oskused (10,61%). Järgnevad kaks kõige sagedasemat nimetust on juhtimisoskused (9,85%) ja 

probleemide lahendamine (8,33%). 

9.3.Analüüs vastajatest, kes ütlesid  "Ma töötan institutsioonis"  
Institutsioonilise keskkonna esindajatel paluti märkida, kas nimetatud toetust pakutakse 

ettevõtjatele nende piirkonnas. Tegevused, mida ettevõtjatele kõige sagedamini pakuti, olid: 

rahastamine ja koolituste korraldamine ettevõtjatele (93,75%) ning kohalikke ettevõtteid ja 

nende tooteid edendavad meetmed (samuti 93,75%). Kõige harvemini pakuti vastanute sõnul 

koostööd suhete loomisel riigiasutustega (87,50%) ja abi Euroopa Liidu vahendite saamisel 

(68,75%). 

Joonis 85. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele (%) 

(ES)

 

Allikas: enda arvutused. 
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Ettevõtluskeskkonna asutuste esindajatel paluti märkida, kui olulised on kohaliku linna või valla 

omadused ettevõtete arengule ja nende edukusele. Kõige kõrgemalt hinnatud teguriks osutusid 

telekommunikatsiooniteenuste, näiteks interneti lairibaühenduse sobiv tase (mediaan = 5,5, 

keskmine = 5,25). Enamik tegureid hinnati kõrgelt, mis tähendab, et vastajate arvates on need 

väga olulised. Kõige madalamalt hinnati tehnilise infrastruktuuriga varustatuse asjakohasust. See 

on ilmselt tingitud asjaolust, et tegemist on üsna ilmselge varustusega.  
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Joonis 86. Kui olulised on ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool 
loetletud tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste 
võimalused? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) (ES) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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Kõige olulisemaks toetavaks tegevuseks institutsionaalse keskkonna poolt pidasid vastajad 

võimalust saada abi kohalikult omavalitsuselt, Euroopa Liidu fondidest vahendite taotlemist 

(keskmine = 5,42) ja ettevõtlust toetavatelt institutsioonidelt saadud abi ettevõtluskeskuste, 

tehnoloogia- ja innovatsioonisiirdekeskuste näol (keskmine = 5,42). 
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Joonis 86. Kui olulised on ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool 
loetletud tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste 
võimalused? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) (ES) 

Allikas: enda arvutused. 
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10. Riigipõhised näitajad:  Poola 

10.1. Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma olen ettevõtja (mul on oma 

firma)" 
Ettevõtjatelt küsiti iseendale tööandjaks olemise oluliste eeliste kohta. Uuring näitab, et kõrgeim 

keskmine (keskmine = 5) on teguril "töökorraldus (kodus ettevõtlusega tegelemise mugavus)". 

Tuleb märkida, et kõige madalam oli "kutsealase eneseteostuse võimalus" (keskmine = 3,33). See 

võib tunduda üllatav, sest samal ajal said "eneseteostus ja selle tegemine, mida armastad", 

kõrgeid hindeid (Me = 5, keskmine = 5,47). 

Joonis 87. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise peamised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (PL) 

 

Allikas: enda arvutused 
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Vastajatel paluti hinnata naisettevõtjate oskusi ja käitumist (skaalal 1-7, kus 1 tähendab 

madalaimat tulemust ja 7 kõrgeimat tulemust). Uuring näitab, et hinnangud ei olnud üsna 

ühtlased. Neljal juhul olid need kõrgemad. Need on: võime luua meeskondi ja tingimusi 

meeskonnatööks (keskmine = 6,82), võime juhtida muutusi (keskmine = 6,68), enesekindlus ja 

kõrged ootused töötajate suhtes (keskmine = 6,71), pere- ja ettevõtlusülesannete ühendamine 

(keskmine = 6,54). Madalamad keskmised said väited "pidev võimaluste otsimine koostöö 

loomiseks uute partneritega" (keskmine = 4,18) ja "teadmised turust, millel ettevõte tegutseb" 

(keskmine = 4,33). Vastus "vastupidavus stressile ja ebaõnnestumistele" sai samuti üsna madala 

hinnangu (keskmine = 4,84) ja kõige rohkem hajutatud vastuseid.  

Kui vastajatel paluti hinnata tegureid, mis mõjutasid ettevõtte arengut positiivselt või 

negatiivselt, olid nad pigem optimistlikud. Kõige rohkem positiivseid vastuseid sai "minu 

isiklikud suhted" (88,24%). Järgmisena tõid vastajad välja oma isiksuse ja perekonna. Kõige 

rohkem negatiivseid vastuseid, 52,94%, sai vastus "institutsionaalsed ressursid", millele järgnes 

vastus "raha". 

Küsitletud ettevõtjatelt küsiti, millised on naiste eneseteostusvõimega seotud kõige olulisemad 

oskused. Kõige rohkem vastuseid anti 15,07% - elukestva õppe kohta. Seejärel valisid ettevõtjad 

suhtlemise (13,70%) ja eneseorganiseerimise (12,33%). Huvitaval kombel ei valitud selliseid 

vastuseid nagu näiteks juhtimine või otsuste tegemine. 

Ettevõtlusega alustamist planeerivatelt vastajatelt küsiti, millised on nende arvates kõige 

olulisemad eelised iseendale tööandjaks olemisel. Rahaliselt rahuldavad eelised olid kindlasti 

kõige kõrgemalt hinnatud vastus (mediaan = 6). Kõigi vastajate vastused selle näitaja kohta jäid 

vahemikku 4-7. Teine märgitud eelis oli võimalus tööaja korraldamiseks (mediaan = 6, keskmine 

= 5,82). Kõige madalamalt hinnati eneseteostust ja seda, mida armastad (mediaan = 3, keskmine 

= 2,9). 
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10.2. Analüüs vastajatest, kes ütlesid "Ma plaanin enda ettevõtet"  
Joonis 88. Millised on teie arvates iseendale tööandjaks olemise olulised eelised? (skaala 1-
7, kus 1 tähendab väikseimat eelist ja 7 suurimat eelist) (PL) 

 

Allikas: enda arvutused 

Poola vastajatel, kes plaanisid ettevõtlusega alustada, paluti hinnata naisettevõtjate oskusi 

skaalal 1-7. Tõsi, hinnangud olid üldiselt väga kõrged. Kõige paremini hinnati enesekindlust ja 

ootusi töötajate suhtes (mediaan = 6,5, keskmine = 6,23). Ka enesekindlus ja ambitsioonikus olid 

kõrged (mediaan = 6,5, keskmine = 6,08). Kõige madalamalt hinnati otsustavust ja järjepidevust 

(mediaan = 4,5, keskmine = 4,41). 

Tulevased ettevõtjad hindasid valitud tegureid positiivse või negatiivse mõju poolest ettevõtte 

arengule. Selgelt domineerisid positiivsed vastused. Suurim positiivne mõju oli vastajate 
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hinnangul nende kvalifikatsioon. Sellele küsimusele vastas üle 93% vastanutest. Isikupära ja 

isiklikud suhted järgnesid kõige madalamate hinnangutega institutsionaalsed ressursid ja raha. 

Nagu ettevõtjate puhul, paluti ka nende puhul, kes plaanivad ettevõtet asutada, märkida kõige 

olulisemad oskused naiste iseendale tööandjaks olemise kontekstis. Kaks kõige sagedamini 

märgitud vastust olid eneseorganiseerimine ja ajajuhtimine (kumbki 10,17%). Vastused 

"probleemide lahendamine" ja "otsuste tegemine" olid samuti kõrged (kumbki 7,63%). Kõige 

vähem vastuseid anti elukestvale õppimisele ja vastupidavusele (0,85%). 

10.3. Analüüs vastajatest, kes ütlesid  "Ma töötan institutsioonis"  
Institutsioonilise keskkonna esindajatel paluti märkida, millist toetust pakutakse ettevõtjatele. 

Kõige rohkem vastuseid saadi rahalise toetuse (tagatised ja laenud) kohta - 93,33%. Järgnesid 

vastused, milles osutati pakutavale toetusele, mis puudutas ettevõtjatele pakutavat koolitust ja 

nõustamist arenguprojektide valdkonnas (80%). Kõige vähem pakuti vastajate sõnul toetust info- 

ja reklaammaterjalide koostamise (13,33%), võrgustike loomise ning juriidilise, finants- ja 

raamatupidamisalase nõustamise (33,33%) valdkonnas. 
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Joonis 89. Millist toetust pakub teie piirkonna institutsiooniline keskkond ettevõtjatele (%) 
(PL) 

 

Allikas: enda arvutused. 

Kui küsiti kohaliku keskkonna omaduste tegurite olulisust ettevõtete arengule, andsid 

ettevõtluskeskkonna esindajad kõige kõrgemad hinnangud järgmistele teguritele: sotsiaalse 

infrastruktuuri sobiv tase (keskmine = 6,49) ja kohaliku kogukonna heatahtlikkus ettevõtte 

suhtes, head suhted kohaliku kogukonnaga, püsivad sotsiaalsed võrgustikud ja sidemed 

(keskmine = 6,48). Madalaimad hinnangud anti avaliku turvalisuse asjakohasele tasemele 

(keskmine = 5,08) ja erimajandustsoonide toimimisele (keskmine = 5,20).  

Kui ettevõtluskeskkonna institutsioonide esindajad hindavad ettevõtlust toetavate tegevuste 

olulisust, siis võib märgata, et neid tegureid hinnati väga kõrgelt seoses nende olulisusega 

ettevõtete arengule ja nende edukusele. Skaalal 1-7 oli enamasti mediaan 6. Vastused ei olnud 
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erinevad ja kõige kõrgemalt hinnati (keskmine = 6,50) võimalust saada abi ettevõtluse 

toetamisega seotud tegevuste raames sellistelt asutustelt nagu ettevõtluskeskused vms abi. 

Kõrged hinded võivad osaliselt tuleneda oma töö tähtsusest.  

Joonis 90. Kui olulised on ettevõtete arengu ja edu saavutamise seisukohalt allpool 
loetletud tegurid - institutsionaalsest keskkonnast tulenevate toetavate tegevuste 
võimalused? (1 - ei ole üldse oluline, 7 - väga oluline) (PL) 

 

Allikas: enda arvutused. 
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11. Kokkuvõte 
Analüüsides kogutud empiirilist materjali (kogu küsitletud valim), tuleb rõhutada, et 26,74% 

küsitletutest olid uue ettevõtte loomist kaaluvad inimesed, kes on praegu hõivatud, ning 23,91% 

olid uue ettevõtte loomist kaaluvad inimesed, kes on praegu töötud. Üle 25% vastanutest olid 

ettevõtjad, kes omavad oma ettevõtet. Selle grupi hulgas oli 40,86% ettevõtjaid, kes asutasid 

ettevõtte aastatel 2019-2021, millest 33,33% ettevõtjatest teatas, et see on nende esimene 

ettevõte ja vaid 7,53% oli juba varem ettevõtlusega tegelenud. Analüüsides ettevõtteid töötajate 

arvu seisukohast, selgub, et 50,54% ettevõtjatest annab tööd vaid ühele inimesele, samas kui 

25,81% annab tööd rohkem kui 10 inimesele. Uuring andis huvitavat teavet ja teadmisi. Uuritud 

küsimuste osas esinesid teatud vastajate rühmade vahel mõningaid erinevusi.  

Näiteks naiste puhul toodi ettevõtte sulgemise põhjusena sagedamini välja perekondlikud 

tegurid (13,98% naiste puhul ja 8,6% meeste puhul). 

Ka ettevõtluse alustamisega seotud pro- ja kontrategurite hindamisel märkisid naisettevõtjad 

meestest sagedamini perekonna negatiivset mõju ettevõtte juhtimisele. Ettevõtlust kavandavate 

isikute puhul said kõige rohkem negatiivseid vastuseid "raha" ja "institutsionaalsed 

ressursid/tugi", kuid nendele järgnesid ka perekonnaga seotud tegurid. 

Nii ettevõtte omanikud kui ka ettevõtet planeerivad inimesed hindasid kõrgelt füüsilisest isikust  

ettevõtja eeliseid. Kõige kõrgemalt vastasid ettevõtjad: "positsioon ettevõttes - sõltumatus 

ülemustest", "võimalus erialaseks eneseteostuseks" ja "eneseteostus ja see, mida sa armastad". 

Ettevõtluse planeerimise puhul olid suurimad eelised "võimalus juhtida tööaega" ja 

"eneseteostus ja teha seda, mida armastad". Mida tuleks esile tõsta oli see, et nii ettevõtjate kui 

ka tulevaste ettevõtjate jaoks näib kõige väiksema tähtsusega olevat finantsküsimus "rahuldavad 

rahalised hüved". See võib olla üllatav avastus, kuid see on kooskõlas paljude teiste uuringutega. 

Üks kõige sagedamini valitud vastus küsimusele naiste eneseteostusvõime oluliste oskuste osas 

oli "suhtlemine". Paljudest loetletud teguritest sai see 6,84% ettevõtjate grupis, 7,8% ettevõttet 

planeerivate inimeste grupis ja 9,6% asutuste esindajate grupis, probleemide lahendamise 

(9,3%) ja oskusteabe (9,3%). See tundub huvitav, et see tegur sai nii palju tähelepanu, kuid see 

on ka märgitud kui üks olulisemaid omadusi, mida ettevõtted turul otsivad.  

Samuti paluti vastajatel valida kõige olulisemad tegurid, mis heidutavad ettevõtlusega alustamist. 

Kõige sagedamini valisid ettevõtjad vastuseks teadmiste puudumise võimalike 
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rahastamisallikate kohta (15% vastustest). Järgmine kõige sagedamini valitud vastus oli "liiga 

suur risk ettevõtlusega kaasnevateks kuludeks" (12,28%). Selle vastuse valisid ka ettevõtlusega 

alustamist kavandavad vastajad (11,61%), samuti enda rahaliste vahendite puudumine (10,18%) 

ja ettevõtte idee puudumine (10%). Seega on ilmselgelt probleemid erinevates arenguetappides 

veidi erinevad. Võib öelda, et valdav osa vastustest puudutas teadmiste puudumist 

institutsioonide ja saadavate rahaliste vahendite kohta. See viitab selgelt valdkondadele, kus 

ettevõtete institutsionaalset keskkonda on vaja parandada. Ja see rühm näib olevat probleemist 

teadlik, kuigi kõige sagedamini valitud vastus oli nende puhul "teadmiste puudumine ettevõtte 

juhtimise kohta" (12,23%). Järgnesid aga "teadmatus saadaolevatest rahastamisallikatest" 

(11,79%) ja "rahaliste vahendite puudumine" (11,35%). Võib märgata, et asutuste esindajad 

märgivad probleemi, mille eest nad võivad olla osaliselt vastutavad (teadmiste puudumine 

rahastamisallikate kohta). Huvitaval kombel mainisid nad sageli ka liigset bürokraatiat (10,04%).  

Samuti paluti vastajatel hinnata naisettevõtjate oskusi ja käitumist. Ettevõtjate puhul olid 

kõrgeimad hinded "sihikindlus ja järjekindlus" ning "pere- ja ettevõtlusülesannete ühitamine". 

Kõige madalamalt hinnati väidet "pidev võimaluste otsimine uute partneritega koostöö 

loomiseks". Madalamad keskmised väärtused saadi ka väidete "kogemus juhtimises" ja 

"vastupidavus stressile ja ebaõnnestumistele" puhul.  

Ettevõtteid kavandavad inimesed valisid kõige sagedamini: võime luua meeskondi ja tingimusi 

meeskonnatööks ning kirglikkus ja pühendumus. Madalamad keskmised said väited "kalduvus 

võtta riske" ja "vastupidavus stressile ja ebaõnnestumistele". 

Institutsioonide esindajate puhul olid kõrgeimad hinded: kirg ja pühendumus, enesekindlus, 

ambitsioonikus ning pere- ja ettevõtlusülesannete ühitamine. Madalaimad keskmised väärtused 

saadi väidete "kalduvus võtta ja hinnata riske" ja "usk seatud eesmärkide saavutamise 

võimalikkusesse" puhul. 

Seega võib väita, et naisettevõtjaid hinnatakse kõrgelt nii kirglikkuse ja pühendumise kui ka pere- 

ja ettevõtlusülesannete ühendamise osas. Ning nõrkadeks külgedeks hinnati uuringu kohaselt 

läbikukkumise ja stressi taluvust ning riskide võtmist.  

Meesettevõtjate omaduste ja oskuste hindamiseks esitati sarnane küsimus nagu eespool. 

Ettevõtjate grupis olid kõrgeimad vastused: "usk seatud eesmärkide saavutamise võimalikkus", 

"kalduvus võtta ja hinnata riske", "enesekindlus, ambitsioonikus," kõrged püüdlused ja pidev uute 
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väljakutsete otsimine" (keskmine = 5,46). Madalaim hinne anti "pere- ja ettevõtlusülesannete 

ühendamisele".  

Ettevõtlust planeeriva rühma vastajate puhul olid kõrgemad hinnangud "enesekindlusele, 

ambitsioonikusele". Madalaim hinne anti samuti "pere- ja ettevõtlusülesannete ühitamisele".  

Ja institutsioonide esindajad hindasid mehi kõrgelt enesekindluse, ambitsioonikuse, sihikindluse 

ja järjepidevuse, kirglikkuse ja pühendumuse, kõrgete püüdluste ja uute väljakutsete pideva 

otsimise ning stressi- ja ebaõnnestumiskindluse poolest. Madalaimad hinded said: pere- ja 

tööülesannete ühitamine ning kalduvus võtta ja hinnata riske. 

Suurim erinevus naiste ja meeste hinnangute vahel on seotud küsimusega "pere- ja äriülesannete 

ühitamine". Meeste keskmine on siin selgelt madalam. 

Analüüsides arengut takistavaid tegureid ettevõtjate arvates, tuleb märkida, et kõige olulisemaks 

teguriks on liiga kõrged maksud. Teised kõrgelt hinnatud vastused on konkurents suurte üksuste 

poolt, ebapiisav teave Euroopa fondide abi kohta, samuti pandeemilised piirangud. Ettevõtet 

kavandava grupi vastajate sõnul on kolm kõige olulisemat takistust praegu: liiga kõrged maksud, 

ebapiisav teave ELi fondidest saadava abi kohta ning pandeemiast tingitud piirangud. Seega on 

kahe vastajarühma (ettevõtjad ja ettevõtlusega alustamist kavandavad) vastused peaaegu 

identsed. Asutuste esindajate puhul oli kõrgeim keskmine vastuste puhul: keerulised õiguslikud 

eeskirjad, konkurents suurte välisriikide ettevõtete poolt, liiga kõrged maksud ja pandeemia tõttu 

tekkivad piirangud. Asutuste esindajad ei näi pidavat peamiseks probleemiks piisava teabe 

puudumist ELi fondidest saadava abi kohta. 

Samuti paluti vastajatel märkida institutsionaalse keskkonna tegurid nende ettevõtete arengus ja 

edukuses. Selles küsimuses esinesid mõned erinevused. Ettevõtjate jaoks olid kõige kõrgemalt 

hinnatud tegurid kontaktide ja koostöö võimalus teiste ettevõtjatega kui ettevõtjate ühendustega 

ning kohalike omavalitsusüksuste vastavus riigihangete eeskirjadele. Oma ettevõtete 

planeerimise puhul oli kõrgeim vastus "tõhusalt toimivad avaliku halduse asutused". Ettevõtte 

arengu algfaasis näib kohalike omavalitsusüksuste nõuetekohane toimimine ja nende abi olevat 

palju olulisem kui ettevõtjate jaoks, kes otsiksid pigem võimalusi sünergiaefekti saavutamiseks 

tänu koostööle. Mõlema rühma jaoks osutus kõige vähem oluliseks teguriks välja töötatud 

kohalikud ruumilise arengu plaanid.  
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Iseloomustades kõige olulisemaid erinevusi Austria, Eesti, Kreeka, Hispaania ja Poola ettevõtjate 

küsitletud grupi vastajate vahel, tuleb rõhutada, et enamiku ettevõtjate arvates on eneseteostuse 

peamine kasu füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisest eneseteostus ja selle tegemine, mida 

elus armastatakse. Kõrgeima keskmise hinde selle teguri kohta andsid Eesti ja Hispaania 

ettevõtjad, samas kui madalaimad näitajad tulid Austriast. Teine oluline muutuja, mis tuleneb 

majanduslikust pragmaatilisusest, on ettevõtte rahuldav finantstulemus, siin olid kõrgeimad 

näitajad Kreekas ja Poolas. 

Sama oluline näib ettevõtjate arvates olevat võimalus ühendada pere- ja tööülesanded, kõigis 

riikides kõiguvad vastanud ettevõtjate keskmised näitajad üle 5 (ainult Austrias napilt üle 4).  

Nagu uuringust järeldub, tuleb märkida, et ka muutuja, mis iseloomustab võimalust hallata oma 

aega, on kõigis uuringus osalenud riikides kõrge näitajaga. Küsitletud ettevõtjad deklareerivad 

selgelt ja hindavad kõrgelt füüsilisest isikust ettevõtlusest tulenevaid eeliseid.  

Kui küsitletakse ettevõtjaks hakata kavatsevaid isikuid, ei erine ettevõtluse eeliste tajumine 

üldjuhul ettevõtjate omast. Samuti on selles grupis kõigis riikides väga kõrgeid näitajaid 

eneseteostuse kohta äritegevusega tegelemisel ja selle tegemisel, mis elus meeldib. Ainult Poolas 

hindasid ettevõtlust kavandavad inimesed seda tegurit kõige madalamalt, samas kui kõigis 

riikides, kus uuring viidi läbi, hinnati ettevõtte pidamisest saadavat rahalist kasu määratlevat 

muutujat väga kõrgelt. Ettevõtlust kavandavad isikud tajuvad ettevõtlustegevust oma rahalise 

seisundi parandamise seisukohalt tulevikus. 

Analüüsides laialt mõistetavat ettevõtluskeskkonda ja seda toetavaid institutsioone esindavat 

isikute rühma, tuleb rõhutada, et uuringus võeti arvesse tegureid, mis toetavad oluliselt noorte ja 

eriti naiste ettevõtlust. Nagu selgub, on koolitused väga olulised eelkõige kolmes riigis, nagu 

selgub selle rühma vastajate vastustest, st Austrias, Poolas ja Eestis, samas kui Hispaanias ja 

Kreekas ei ole ettevõtjatele mõeldud koolitused nii olulised.  

Teine oluline küsimus, mis uurimuse käigus tõstatati, oli võrgustike ja suhtevõrgustike loomise 

probleem, mis põhineb ettevõtlust toetavate asutuste ressurssidel. Seda küsimust analüüsides 

tuleb märkida, et kõige suuremat institutsionaalset toetust selles küsimuses märgiti 3 riigis, s.o 

Austrias, Eestis ja Kreekas, samas kui Hispaania ja Poola ei investeeri ettevõtluse tugiasutuste 

esindajate arvates seda liiki tegevusse. 



 

131 
 TOETUSLEPING: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Teine oluline tegur, mida uuringus arvesse võeti, on toetus, mida institutsioonid korraldavad 

ettevõtete loodud toodete reklaamikampaaniate ehitamise raames. Kõige vähem toetust leiti 

Kreekas ja Poolas, samas kui Austrias, Eestis ja Hispaanias oli toetus parem. 

Riigitasandi analüüside tegemisel on oluline silmas pidada uuringu üsna väikest valimit. Tegemist 

on taustamaterjaliga, mis võib olla kasulik laiemate uuringute seisukohalt. Uuringut võib 

käsitleda pilootuuringuna, kuna ilmnevad huvitavad järeldused, mida tasub põhjalikumalt 

uurida. Näiteks on näha, et ettevõtluse tajumine erineb riigiti. Samuti on erinevusi naiste ja 

meeste ettevõtlusoskuste tajumise vahel ning võib oletada, et tegemist on stereotüüpidega. 

Samuti on näha, et ettevõtjad (ja ka ettevõtlust kavandavad isikud) seisavad silmitsi sarnaste 

probleemide ja takistustega ning institutsioonilised osalejad ei näe tegelikkust alati samamoodi 

nagu ettevõtjad. 
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"Käesoleva aruande sisu esindab ainult autori seisukohti ja on tema ainuvastutus. Euroopa 

Komisjon ei võta vastutust selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest." 

 

 

  


