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Konverents „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?”



Sissejuhatus

• Milliseks kujuneb rahvusvahelise kaubanduse, 

nõudluskeskkonna ja tehnoloogiliste muutuste koosmõju?

• Kuidas see mõjutab ettevõtete toimimist ja nende 

võimekust lisandväärtust kasvatada ja tootlikkust tõsta?

• Millised on arengutega seotud riskid ja võimalused?



Protsess ja meetod

• Uurimissuunaga seotud eeluuringud 2017/2018

• Ekspertide töötoad stsenaariumite loomiseks, mai–september 

2018

• Vahearutelud uurimisprojekti juhtkomisjonis

• Vahearutelu ASK-i konverentsil „Teistmoodi tulevik“ 2017 ja 

2018

• Koostöö ekspertidega ja poliitikakujundajatega



Eeluuringud

• „Eesti ettevõtete osalemine ja positsioon globaalsetes ja 
lokaalsetes väärtusahelates“

– uuringu autorid on Andres Võrk, Uku Varblane, Taavi Unt Tartu Ülikoolist 

• „Kas ettevõtete investeeringud jõuavad tootlikkuseni?“

– uuringu autorid on Kadri Männasoo, Mait Rungi, Heili Hein, Aaro Hazak ja 
Helery Tasane Tallinna Tehnikaülikoolist

• „Eesti ettevõtluse koosluste uuring“

– uuringu autorid on Merli Reidolf, Merle Küttim, Marianne Kallaste, Helena 
Rozeik Tallinna Tehnikaülikoolist ja Aleksander Michelson Poliitikauuringute 
Keskusest Praxis



Tootlikkust mõjutavad tegurid -

eeluuringute tulemused



Tootlikkuse kasvu mõjutavad tegurid

• Ettevõte osaleb GVC-s nii importija kui ka eksportijana 

• GVC-desse liidetud ettevõtted tõmbavad kaasa ka siseriiklikke tarnijaid, 

samas kandub üle ka eksportija ebaedu

• Ettevõte teeb koostööd lokaalses väärtusahelas juhtpositsioonil tegutseva 

ettevõttega, kelle lisandväärtus on kõrgem 

• Mida lähemal on ettevõte eksportimisele (sammude arv lokaalses 

võrgustikus), seda kõrgem on lisandväärtus töötaja kohta



Tootlikkuse kasvu mõjutavad tegurid

• Tootmise automatiseerimine, robotiseerimine ja digitaliseerimine 

• Tootmise sisendkulude alandamine, kasutades tehnoloogial 

põhinevaid tootmisviise (nn Smart Factory-mudeleid)

• Laialdasem IKT ja digitaliseerimise rakendamine mitte IKT-põhistes 

sektorites

• Tootmise täiendamine teenustega, platvormipõhiste jt uute 

ärimudelitega teenuste arendamine rakendades tehnoloogiaid

• Tootmise väljaviimine riikidesse, kus ressursside ja tööjõu 

kättesaadavus on parem, säilitades ettevõtte juhtimis- ja 

arenduskeskuse Eestis



Tootlikkuse 

arengustsenaariumid 2035



Stsenaariumide raamistik

• Rahvusvahelist kaubandust mõjutavad suundumused 

liberalism  vs. uusmerkantilism

• Maailmamajanduse nõudluses toimivad arengud 

masstoodangut eelistav nn vana tüüpi nõudlus 

vs. 

personaliseeritud toodet/teenust eelistav 

nn uut tüüpi nõudlus



Stsenaariumide raamistik

Maailm on 

globaalne turuplats

Targa tarbija 

maailmamajandus

Euroopa(sse) 

kapseldumine ehk 

„paksem klaaslagi““

Euroopa Metsik Lääs 

liberalism uusmerkantilism

vana nõudlus 

uus nõudlus 



Maailm on globaalne turuplats

„Firmadel, kes panustavad odavale tööjõule, läheb

järjest raskemaks. Nad peavad kas oma tööd

efektiivsemalt tegema või midagi digitaliseerima, sest

odava tööjõuga ei pea enam kaua vastu.“

Arno Kütt (Cleveron), Äripäev 7.11.2018



Maailm on globaalne turuplats

• Rahvusvahelises kaubanduses on suund vabakaubandusele 

• Ettevõtted on koondunud pikkadesse globaalsetesse tarneahelatesse, 

milles osalemise tingimus on kulutõhusus 

• Konkurentsieelised on Aasia ja teistel arenevatel turgudel

• Nõudlust kujundab arenevate riikide kasvav keskklass, kes eelistab 

masstoodangut 



Riskid

Eesti ettevõtete võimalused

• Väärtusahelas kõrgemal positsioonil osaledes on võimalik arendada 
siseriiklikku tarnevõrgustikku - suureneb siseriiklikus ahelas osalevate 
ettevõtete tootlikkust ja Eestis loodavat lisandväärtust

• Kasvava vana tüüpi nõudluse rahuldamiseks suurenevad tellimused 
Aasiast, mis võimaldavad Põhjala regioonil säilitada oma positsiooni 
GVC-des ning sealsed juhtettevõtted annavad Eesti tööstusele üha 
keerukamat allhanget

• Tootmise väljaviimine riikidesse, kus ressursside ja tööjõu 
kättesaadavus on parem

• Kitsaste turuniššide tabamine, kus multinatsionaalsed ettevõtted ei 
tegutse



Riskid

• Eesti ettevõtete kasvuvõimekus ainult tootmismahtude kasvatamise 

toel on piiratud, sest ei ole kulueelist Aasia tootmiste ees

• Oht lukustuda vanadesse oskustesse, pole piisavalt motivatsiooni 

kompetentse mitmekesistada

• Investeeringud tootmismahtude laiendamisse võivad olla ettevõtete 

investeerimisvõime ammendanud ning see kujuneb takistuseks 

automatiseerimisel ja uue tehnoloogia rakendamisel

Riskid



Targa tarbija maailmamajandus

„Maailmamajanduses on nii, et ettevõtted ja ärimudelid 

peavad olema võimelised kohanema, muidu ootab neid 

väljasuremine. /…/ Kui me ei muutu koos meid ümbritsevaga, 

siis kasvab risk meie ellujäämisele.“

Priit Salumaa (Mooncascade ja Garage48, Äripäev 24.10.2018



Targa tarbija maailmamajandus

• Vabakaubandus ning mitmekesine ja muutuv nõudlus 

• Konkurentsieelis riikidel, kus majandus on tehnoloogiamahukam ja uuenenud 

ärimudelitega 

• Tarbijad eelistavad personaalseid keskkonnasäästlikke tooteid ja teenuseid, 

mis survestab tootmist digitaliseerima ning keskkonnatehnoloogiaid kasutama 

• Tarneahelad muutuvad keerukamaks 

• Üha enam võtavad tarneahelates funktsioone üle digitaalsed platvormid

• Tootmine tavapärastes tehastes hakkab vähenema 



Riskid

• Ettevõtete vähene valmisolek uut nõudlust ette aimata ja sellega 

kaasa minna, vähene ambitsioonikus

• Investeerimishorisont ja –risk kasvavad, tasuvusajad pikenevad

• Varasem üleinvesteerimine põhivarasse võib saada takistuseks 

automatiseerimisel ja uue tehnoloogia rakendamisel



Eesti ettevõtete võimalused

• Eesti ettevõtted saavad veel mõnda aega osaleda GVC-des, mis on 

orienteeritud Aasia jt arenevate turgude kasvavale nõudlusele

• Uue nõudluse kasv võimaldab tehnoloogia- ja idufirmadel 

majandusstruktuuris järjest olulisemat kohta haarata - „rätsepalahendused“, 

digiplatvormidele teenuste osutamine, personaliseeritud tooted ja teenused, 

mahetooted, ring- ja jagamismajandus

• Väiketootjaid toetab kasvav nõudlus „väikese jalajäljega“ toodete ja 

teenuste järele ning platvormi- ja jagamismajanduse areng 

• Põhjala ettevõtetega koostöö – muutuda võrdväärseteks äripartneriteks, et 

katta uut nõudlust Euroopa suuremates riikides

• Tehnoloogiapõhiste ettevõtete arendamine



Euroopa(sse) 

kapseldumine ehk 

„paksem

klaaslagi“ 



„Kui ettevõte oleks jäänud 

mugavustsooni, oleks võinud mõne 

aastaga pankrotti minna, sest 

piiratud turul madala hinnaga 

toote turustamine pole praegusel 

turul enam jätkusuutlik. /…/ 

Selleks, et see piir murda, 

hakkasime asju tegema täiesti 

teistmoodi. /…/ Me pole enam 

tooraine esmased töötlejad, vaid 

teeme sellega midagi uut.“
Indrek Kasela (PRFoods), Äripäev, 4.10.2018



Euroopa(sse) kapseldumine ehk

„paksem klaaslagi“ 

• Protektsionismi levik maailmamajanduses ning regioonide blokistumine

• MNE-d muudavad tarnepoliitikat ja –praktikaid

• Euroopasse ja Aasiasse kolivad tootmisettevõtete üksused USA-st, toimub 

turgude ümberjaotamine

• Nõudluse iseloom ei muutu ning tugineb arenevate riikide keskklassi 

kasvule

• Aasias on nõudluse kasv kiirem ning kui kaubanduspiirangute küüsis 

tootmisüksused liiguvad sinna, on Euroopal oht kapselduda

• Eelis on teenuseid arendavatel tehnoloogiaettevõtetel, kes pole tundlikud 

turu kauguse suhtes ega sõltu asukohariigi geograafilisest asendist



Riskid

• Euroopa sh ka Eesti jääb maailmamajanduse perifeeriasse, 

nõudlus kahaneb, arenevate turgude kasv ei ulatu meieni 

• Kui kaubanduspiirangutega kaasnevad kapitali liikumise 

piirangud, ei tööta ka teistesse regioonidesse tootmisüksuste 

rajamise strateegia

• Kui regulatiivsete tõkete tulemusel killustub internet, satub 

löögi alla kogu tehnoloogiasektor 

• Eesti allhanketootjate kulueelised osaliselt taastuvad, mis 

lükkab edasi investeeringuid automatiseerimisse ja pikendab 

„klaaslage“



Eesti ettevõtete võimalused

• Tekkivate regionaalsete tarneahelatega liituda ja 

hõivata paremaid positsioone

• Euroopa kui ekspordituru roll Eesti jaoks kasvab

• Kolmandate riikide impordist vabaks jäävate 

turuniššide hõivamine Euroopa turul

• Digiteenuste ja internetipõhise äri arendamine, mis ei 

sõltu kaubanduspiirangutest



Euroopa Metsik Lääs

„Mitte keegi maailmas ei ole nii kiire kui meie. /…/ Järgmise 

10–20 aastaga jõuab tehnoloogia kõikidesse valdkondadesse 

ja kui sellele ei keskendu, siis lihtsalt ei ole võimalik 

konkureerida.“

Markus Villing (Taxify), Äripäev 18.09.2018



Euroopa Metsik Lääs

• Rahvusvahelistel turgudel olukord halveneb – seatakse protektsionistlikke

kaubandustõkkeid ning regioonid blokistuvad

• Väärtusahelad regionaliseeruvad ning tootmis- ja tarnefunktsioonid turgudel 

jaotuvad ümber

• Kiirenevalt areneb uut tüüpi nõudlus, mille kasvu toetavad kolm asjaolu: uued 

tehnoloogiad, demograafilised muutused ning tarbijate teadlikkuse kasv ja 

hoiakute muutus. Tarbimismustrite muutus on kiirem Euroopas, eriti 

Skandinaavias

• Tööstuses ei saa enam läbi targa tootmise (Smart Factory) juurutamiseta

• Arenevad tootmises tarbijaid ja tootmisvõimsusi vahetult kokku viivad 

digiplatvormid



Riskid

• Konkurents Euroopas tiheneb ehk kõik ei mahu regionaliseerunud

turule 

• Ettevõtete seniste äristrateegiate jätkusuutmatuks osutumine ja turult 

väljalangemine

• Ettevõtete vähene valmisolek uut nõudlust ette aimata ja sellega 

kaasa minna, vähene ambitsioonikus

• Vähene võimekus tööstusel teadus ja arendustegevuseks ning 

tehnoloogiaid rakendada.

• Ettevõtete väiksusest tulenev vähene võimekus kaasata kapitali, mis 

on oluline toote-, teenuse- ja ärimudeli arenduseks



Eesti ettevõtete võimalused

• Võimalus orienteeruda Põhjamaade ja Lääne-Euroopa uue nõudlusega 

turule, kuna eeliseks on geograafiline lähedus 

• Uutel tehnoloogiapõhistel kombineeritud lahendustel (digi-, nutistu, AI 

jm) põhinevate tootmiste ja teenusepakkujate turuletulek

• Kaugturgude puhul keskendumine digi- ja internetipõhistele teenustele, 

mille levik pole piiratud kaubandustõketega (eeldusel, et internet jääb 

piisavalt avatuks)

• „Rätsepalahendused“, digiplatvormidele teenuste osutamine, 

personaliseeritud tooted ja teenused, mahetooted, ring- ja 

jagamismajandus





Otsustuskohad

• Tehnoloogia: tootmise automatiseerimine vs. tark tehas

• Nõudlus: järgida tarbimisharjumusi vs. tabada tärkavat nõudlust 

• Eksport: kaugturgudele ekspordi plaan B  vs.  kasvatada turgu kodule lähemal -

Põhjalas ja Euroopas

• Tarneahel: osaleda GVC-des, kus on peamine kuluefektiivsus vs. osaleda 

regionaalsetes võrgustikes ja maandada protektsionismi risk 

• Ärimudel: üks suur klient (reeglina allhange) vs. palju erinevaid kliente (reeglina 

lõpptoode) vs. tehnoloogiaettevõte globaalsel turul

Ettevõtja: “To be, or not to be, that is the question” 



Aitäh!
mari.rell@riigikogu.ee

riigikogu.ee/arenguseire Arenguseire Keskus


