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Eesti ettevõtete osalemine ja positsioon globaalsetes ja 
lokaalsetes väärtusahelates
Kokkuvõte tugineb Arenguseire Keskuse tellitud uuringul „Eesti ettevõtete osalemine ja positsioon globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“, uuringu  

autorid: Andres Võrk, Uku Varblane, Taavi Unt

Uuringu aruandega saab tutvuda Arenguseire Keskuse kodulehel www.riigikogu.ee/arenguseire. Tegemist on uuringuga, kus esmakordselt 

kirjeldatakse Eesti ettevõtete populatsiooni andmetel ettevõtetevahelist võrgustikku ning uuritakse võrgustiku positsiooni seost tootlikkusega. 

Mis on Eesti ettevõtete „geenivaramu“?
Eksport

Import

Lõpptarbija

Ressurss

WIOD

KMD KMD

KMD

KMD INF

KMD, 
väliskaubandus- 
andmed

WIOD

Joonis 1: Eesti ettevõtete „geenivaramus“ on ühendatud kõik  
olulisemad ettevõtte tasandi registriandmed.

•	 Eesti ettevõtete „geenivaramus“ 

on ühendatud kõik olulisemad 

ettevõtte tasandi registriandmed 

(käibe- ning tulu- ja sotsiaalmaksu  

deklaratsioonide, kaupade ja tee-

nuste välisakaubanduse ning Eesti 

Äriregistri andmed) aastatel 2016-

2017, lisaks riikide sisend-väljund 

tabelite andmebaas (WIOD).

•	 Tootmisahela kirjeldamine ettevõ- 

tete ostu- ja müügitehingute abil.

•	 Kasutati uuenduslikku tootegrup-

pide põhist analüüsi, mis võimal- 

dab koondada ärimudelilt läheda- 

sed ettevõtted. 

Eesti ettevõtete „geenivaramule“ tugi- 

nedes otsiti uuringus vastuseid järg-

mistele küsimusele:

•	 Kuidas on üles ehitatud Eesti ette-

võtete lokaalsed väärtusahelad?

•	 Kui kaugel on Eesti ettevõtted  

ekspordist ja lõpptarbijast?

•	 Kuidas Eesti ettevõtete positsioon 

väärtusahelas on seotud nende  

tootlikkusega?

Ettevõtete “geenivaramu” pakub väga 

palju edasisi võimalusi täiendavateks 

analüüsideks, sh detailsemate väärtus- 

ahelate uurimiseks.
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Tasub teada

Mida lähemal eksportimisele, seda kõrgem 
lisandväärtus töötaja kohta

•	 29% Eesti ettevõtetest ekspordivad otse, 

80% on kuni kahe sammu/tehingu-

partneri kaugusel eksportimisest – see  

illustreerib majanduse avatust ja seotust 

globaalsete väärtusahelatega.

•	 Mida lähemal eksportimisele, seda kõr-

gem lisandväärtus töötaja kohta. Ette-

võtted, kes ise ei ekspordi, kuid müüvad 

eksportijatele, on võrreldes eksportivate 

ettevõtetega keskmiselt 16 % ning eks- 

portijast kahe või enama sammu kaugu-

sel asuvad ettevõtted ligi 28 % madalama 

lisandväärtusega töötaja kohta.

•	 Globaalsetesse väärtusahelastesse liide-

tud ettevõtted tõmbavad kaasa ka sise- 

riiklikke tarnijaid, samas kandub üle ka 

eksportija ebaedu.

Sisemaisele lõpptarbijale lähemal paikne-
vate ettevõtete tootlikkus on väiksem

•	 Peaaegu kõigi majandusharude ja too- 

tegruppide puhul kehtis seos – lõpptar-

bijale lähemal paiknemine on lisand-

väärtusega seotud negatiivselt. Lähe-

dus lõpptarbijale viitab enamasti, et 

ettevõte on suunatud siseturule ja ei asu 

globaalses ahelas (eksportimisel tehak-

se tootega enne lõpptarbijani jõudmist 

välisriigis üldjuhul mitmeid tehinguid, 

mistõttu eksportivate ettevõtete kesk-

mine kaugus lõpptarbijast on suurem). 

•	 Kõige lähemal lõpptarbijale on maju-

tuse ja toitlustuse ettevõtted ning muud 

teenindavad tegevused, kõige kaugemal 

mäetööstus ja primaarsktor.

Laiapõhjalisema kliendibaasiga ettevõtete 
keskmine lisandväärtus töötaja kohta on 
kõrgem

•	 Keskmine lisandväärtus töötaja kohta on 

kõrgem ettevõtetel, kellel on laiapõhja- 

lisem kliendibaas ehk tooteid ja teenu-

seid müüakse suuremale arvule Eesti  

ettevõtetele.

•	 Tootegrupipõhises vaates ilmnesid ootus- 

pärased erisused sisendite hankimise 

struktuuris, nt piimatoodete ning töö-

deldud puidutoodete tootmisega tegele-

vate ettevõtete tarneahelad on kontsen-

treeritud; väikelaevade ja mööblitootjate 

tarneahelad on laiemad ning üksikute 

harude osakaal väiksem.

•	 Väärtusahela positsiooni ja tootlikkuse 

keskmist seost mõjutab Eesti ettevõt-

lussktruktuuri eripära (eksportivate  

ettevõtete, sh välisosalusega ettevõtete 

suur osakaal) kui ka valitud metoodika  

ja tehtud eeldused.
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Joonis 2a: Eesti peamiste tootegruppide lokaalsed võrgustikud   

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Saematerjali

tootmine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Veoste

ekspedeerimine

Muu

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Muude ehitus-

materjalide ja

-tarvete jaemüük

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Sanitaarseadmete

 jm ehitusmaterjali-

de hulgimüük

Muu

14%

13%

6%

6%

4%

57%

14%

13%

13%

6%

6%

49%

Metallide ja

metallimaakide

hulgimüük

Muud metall-

konstruktsioonid

ja nende osad

Tööriistade

jm rauakaupade

hulgimüük

Mehaaniline

metallitöötlus

Metallitöötlus

ja metallpindade

katmine

Muu

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Metalluste

ja -akende

tootmine

Kütte-, venti-

latsiooni- ja

kliimaseadmete

paigaldus

Muud metall-

konstruktsioonid

ja nende osad

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Muu

14%

8%

7%

6%

5%

61%

18%

8%

8%

3%

2%

60%

Saematerjali

tootmine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Metsaraie

Kaubavedu

maanteel

Veoste

ekspedeerimine

Muu

Saematerjali

tootmine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Puidust uste

ja akende

tootmine

Puidust tarbe-

esemete jm puit-

toodete tootmine

Muu

25%

12%

7%

4%

3%

50%

20%

17%

17%

5%

4%

37%

Metallide ja

metallimaakide

hulgimüük

Muud metall-

konstruktsioonid

ja nende osad

Mehaaniline

metallitöötlus

Kinnisvara

üürileandmine

ja käitus

Muude üld- ja

eriotstarbeliste

masinate ja sead-

mete hulgimüük

Muu

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Põllumajandus-

masinate ja

-seadmete

hulgimüük

Mehaaniline

metallitöötlus

Muude üld- ja

eriotstarbeliste

masinate ja sead-

mete hulgimüük

Teede ehitus

Muu

11%

7%

7%

5%

4%

67%

5%

3%

2%

2%

2%

86%

Saematerjali

tootmine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Tööriistade

jm rauakaupade

hulgimüük

Kaubavedu

maanteel

Sanitaarseadmete

 jm ehitusmaterjali-

de hulgimüük

Muu

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Muude ehitus-

materjalide ja

-tarvete jaemüük

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Muude puidutööt-

lemissaaduste

tootmine,

sh hakkepuit jms

Muu

11%

10%

8%

5%

5%

61%

20%

11%

6%

5%

4%

54%

Mujal liigita-

mata mööbli

tootmine

Saematerjali

tootmine

Mööbliosade

tootmine

Sanitaarseadmete

 jm ehitusmaterjali-

de hulgimüük

Veoste

ekspedeerimine

Muu

Mujal liigita-

mata mööbli

tootmine

Mööbli ja

valgustite

jaemüük

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Mööbliosade

tootmine

Muu

9%

7%

6%

5%

5%

68%

22%

6%

4%

3%

3%

61%

Mujal liigita-

mata mööbli

tootmine

Metallide ja

metallimaakide

hulgimüük

Veoste

ekspedeerimine

Sanitaarseadmete

 jm ehitusmaterjali-

de hulgimüük

Mehaaniline

metallitöötlus

Muu

Jaemüük kauplus-

tes, kus ülekaa-

lus toidukaubad,

joogid, tubakatooted

Mööbli ja

valgustite

jaemüük

Kokkupandavad

puitehitised ja

nende elemendid

Mööbli, vaipade

ja valgustite

hulgimüük

Kinnisvara

üürileandmine

ja käitus

Muu

14%

3%

3%

3%

3%

74%

12%

11%

5%

5%

4%

63%

Metsaraie

Saematerjali

tootmine

Puidust tarbe-

esemete jm puit-

toodete tootmine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Kaubavedu

maanteel

Muu

Saematerjali

tootmine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Puidust tarbe-

esemete jm puit-

toodete tootmine

Tahkekütuse

hulgimüük

Muude puidutööt-

lemissaaduste

tootmine,

sh hakkepuit jms

Muu

16%

11%

9%

5%

5%

54%

23%

16%

6%

5%

3%

47%

PUITMAJAD

METALLKONSTRUKTSIOONID TÕSTESEADMETE DETAILID TEKID, PADJAD, MADRATSID TÖÖTLEMATA PUIT, KÜTTEPUIT

TÖÖDELDUD PUIT (saetud, hööveldatud jms) PUITAKNAD, -UKSED, -PANEELID, -PLAADID MÖÖBEL
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Joonis 2b: Eesti peamiste tootegruppide lokaalsed võrgustikud   

Kodutekstiili

tootmine

Veoste

ekspedeerimine

Kinnisvara

üürileandmine

ja käitus

Kaubavedu

maanteel

Lainepaberi ja

-papi ning paber-

ja papptaara

tootmine

Muu

Kodutekstiili

tootmine

Mööbli ja

valgustite

jaemüük

Mujal liigita-

mata mööbli

tootmine

Mööbli, vaipade

ja valgustite

hulgimüük

Jaemüük posti

või Interneti

teel

Muu

12%

8%

7%

6%

5%

62%

22%

16%

12%

5%

4%

41%

Turba

tootmine

Kaubavedu

maanteel

Mootorikütuse

hulgimüük

Veoste

ekspedeerimine

Puidu ja puidu

 esmatöötlustoodete

 hulgimüük

Muu

Turba

tootmine

Auru ja kon-

ditsioneeritud

õhuga varustamine

Jaemüük kauplus-

tes, kus ülekaalus

toidukaubad, joo-

gid, tubakatooted

Kaubavedu

maanteel

Piimakarjakasvatus

Muu

26%

11%

6%

4%

4%

49%

26%

14%

2%

2%

1%

55%

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Veoste

ekspedeerimine

Muude

vahetoodete

hulgimüük

Kinnisvara

üürileandmine

ja käitus

Muude

keemiatoodete

hulgimüük

Muu

Liha- ja

linnulihatoodete

tootmine

Jaemüük kauplus-

tes, kus ülekaalus

toidukaubad, joo-

gid, tubakatooted

Sanitaarseadmete

 jm ehitusmaterjali-

de hulgimüük

Lemmikloomade

ja -indude ning

nende toidu ja

tarvete jaemüük

Muude

vahetoodete

hulgimüük

Muu

9%

8%

7%

4%

4%

67%

8%

6%

2%

2%

2%

81%

Muude üld- ja

eriotstarbeliste

masinate ja sead-

mete hulgimüük

Veoste

ekspedeerimine

Elamute ja

mitteeluhoonete

ehitus

Elektrimaterja-

lide, -tarvikute

ja -seadmete

hulgimüük

Metallide ja

metallimaakide

hulgimüük

Muu

Muu

17%

4%

3%

3%

3%

70%

100%

Elektrimaterja-

lide, -tarvikute

ja -seadmete

hulgimüük

Veoste

ekspedeerimine

Kaubavedu

maanteel

Elektroonika- ja

telekommunikat-

siooniseadmete

ning nende osa-

de hulgimüük

Elektrijuhtmete

ja -seadmete

paigaldus

Muu

Elektrijuhtmete

ja -seadmete

paigaldus

Elektri- ja

sidevõrkude

ehitus

Elektrimaterja-

lide, -tarvikute

ja -seadmete

hulgimüük

Elektrijaotus-

seadmete ja

juhtaparatuuri

tootmine

Veoste

ekspedeerimine

Muu

17%

4%

3%

2%

2%

72%

9%

8%

8%

6%

3%

67%

Piimakarjakasvatus

Piimatoodete,

munade, toidu−

õli ja −rasva

hulgimüük

Teravilja, tööt−

lemata tubaka,

seemnete ja

loomasööda

hulgimüük

Kaubavedu

maanteel

Jaemüük kauplus-

tes, kus ülekaalus

toidukaubad, joo-

gid, tubakatooted

Muu

Jaemüük kauplus-

tes, kus ülekaalus

toidukaubad, joo-

gid, tubakatooted

Toidukaupade,

jookide ja

tubakatoodete

spetsialiseeri-

mata hulgimüük

Piimatoodete,

munade, toidu-

õli ja -rasva

hulgimüük

Piimakarjakasvatus

Teravilja, tööt-

lemata tubaka,

seemnete ja

loomasööda

hulgimüük

Muu

33%

23%

4%

4%

2%

34%

41%

16%

10%

3%

2%

28%

Mootorsõidukite

osade ja

lisaseadmete

hulgimüük

Muud metall-

konstruktsioonid

ja nende osad

Metallide ja

metallimaakide

hulgimüük

Mehaaniline

metallitöötlus

Muude üld- ja

eriotstarbeliste

masinate ja sead-

mete hulgimüük

Muu

Muude

mootorsõidukite

müük

Kinnisvara

üürileandmine

ja käitus

Mootorsõidukite

osade ja

lisaseadmete

jaemüük

Sõiduautode ja

väikebusside

müük

Mootorsõidukite

hooldus ja

 remont

Muu

13%

7%

7%

4%

3%

66%

9%

3%

3%

3%

3%

79%

VALGUSTID PLASTPAKENDID JA PLASTIST TARBEKAUBAD ELEKTRILISED LÜLITUS- JA KAITSESEADMED HAAGISED

TURVAS VÄIKELAEVAD JA PAADID PIIMATOOTED
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