Maailma Majandusfoorumi
konkurentsivõimeindeks:
Eesti Positsioon, konkurendid ja võimalused
Sissejuhatus
Konkurentsivõime on suhteline mõõdupuu: ta võib tugineda paljudele erinevatele teguritele ja
sõltub sellest, kuidas riigid (ettevõtted) oma tegevusi planeerivad ja ellu viivad. Ühe riigi
(ettevõtte) konkurentsivõime sõltub alati ka sellest, kuidas toimetavad konkurendid.
Konkurentsivõime erinevaid aspekte püüab kombineerida Maailma Majandusfoorumi
(edaspidi WEF ehk World Economic Forum) konkurentsivõimeindeks (edaspidi ka KVI), mis
võrdleb 148 riiki kõikjal maailmas võttes arvesse ka riikide erinevaid arengufaase ja võimekust.
Selle indeksi väärtus on selles, et see võimaldab analüüsida konkurentsivõime erinevaid aspekte
ja teha seda globaalsel tasandil. Kuna KVI on laialdaselt kasutusel, saab selle põhjal analüüsida
ka konkreetse riigi majanduskeskkonda, konkurentsivõimet toetavaid ja seda pärssivaid
tegureid ning seega leida aspektid, mille parandamine võimaldaks riigi majandust selle
konkurentsivõime tõstmise kaudu tõsta.
Järgneval analüüsil on mitu eesmärki ja sellel põhinevad ka töö osad. Esimene osa keskendub
Eesti positsioonile ja indeksi väärtuse dünaamika analüüsile teiste riikidega võrreldes.
Täpsemalt vaadeldakse üldist indeksit ja 12 alaindeksit (nn sammast). Analüüsi tulemusel peaks
selguma, millised riigid on Eesti jaoks olulisemad konkurendid ja Eesti praeguse positsiooni
ohustajad. Esimene osa peaks andma vastused järgmistele küsimustele:
1) Millele tuleb tähelepanu pöörata võrreldes konkurentidega?
2) Millised riigid on potentsiaalsed ohustajad?
3) Millele tuleb tähelepanu pöörata edasimineku saavutamiseks?
4) Milliseid riike võiks Eesti potentsiaalselt ohustada?
Teises osa analüüsitakse WEF KVI metoodikat ja kasutatavat andmestikku, et leida vastused
järgmistele küsimustele:
1)
2)
3)
4)

Millised näitajad on lõpptulemuse seisukohalt tähtsamad?
Millised on metoodika nõrkused ja mis võiks metoodikas olla teisiti?
Millised on andmeallikatega seotud nõrkused?
Millised on seosed teiste olulisemate majandust iseloomustavate indeksitega, kusjuures
eelkõige on tähelepanu pööratud sisendindeksitele, ning millised on nende indeksite
metoodika, andmeallikad ja võimalikud nõrkused.
Kolmandas osas analüüsitakse Eesti näitajaid teises osas tuvastatud näitajate olulisuse põhjal.
Selle analüüsi eesmärgiks on tuvastada, milliste näitajate parandamine annaks Eesti
konkurentsivõime tõstmiseks suurema efekti.

Kasutatud andmestik on põhiosas pärit WEF trükistest ja andmebaasidest. Töö käigus on
kasutatud ka mitmeid rahvusvahelisi andmebaase ja Eesti Statistikaameti andmestikku.
Analüüsi käigus tehtud arvutused on tehtud Excelis ja eViews’i analüüsiprogrammiga.
Ülevaate koostas majandusanalüütik Maris Lauri ja teksti toimetas Annika Lentso (TÜ).

Eesti konkurendid
Kes on konkurendid?
Konkurentsivõime kujuneb paljudest aspektidest, mida Maailma Majandusfoorumi
konkurentsivõime indeks arvesse püüab võtta. KVI põhjal moodustub riikide järjestus, kus
konkurentsivõimelisemad paigutuvad ettepoole ja nõrgemad tahapoole. Riikide positsioon võib
indeksis kergesti muutuda, sest riigi konkurentsivõime võib paraneda, halveneda või ka püsida
paigal. Järjestus KVI-s näitab selgelt konkurentsivõime suhtelisust: riigi konkurentsivõime
mõõdetuna indeksi väärtusega võib paraneda, kuid konkurentsipositsioon mitte, kui samal ajal
teiste riikide indeksi väärtus paraneb enam. Ka võib püsiva KVI väärtuse puhul riigi positsioon
paraneda (teised nõrgenevad), langeda (teised on tugevamad) või jääda samaks.
Konkurentidena saab KVI mõistes käsitleda eelkõige selliseid riike, mis on oma positsioonilt
ja indeksiväärtuselt lähedased. Seda eelkõige põhjusel, et nende omavaheline paiknemine võib
väheste muutuste tulemusel muutuda.
Konkurentsivõimeindeks võtab arvesse väga mitmeid konkurentsi aspekte, kuid ta ei saa
arvesse võtta ühte – tihti väga olulist aspekti – nimelt geograafilist asukohta. Geograafiline
aspekt on väga paljudel juhtudel oluline: nt tootmise paigutamisel (transpordikulud ja –aeg) ja
investeeringute geograafilisel hajutamisel. Geograafiline aspekt kajastab kaudselt ka
kultuurilist aspekti, mida samuti indeks ei saa arvestada, ehk asjaolu, et paljudel juhtudel on
majandusliku suhtluse aluseks sarnane kultuuriline taust (ajalooline kogemus, usuline taust
jmt). KVI põhjal konkurendiks osutuv riik ei pruugi reaalses majanduselus Eesti jaoks oluline
konkurent olla, sest me ei pruugi võistelda samadel turgudel, samade ressursside või
investeeringute pärast (nt Eesti ja Omaan). Seega oleks oluline hinnata konkurente ka
geograafilis-kultuuriliste aspektide põhjal.
Eesti puhul käsitletakse tavapäraselt konkurentidena Eestile geograafiliselt lähedasi, eelkõige
Läänemere-äärseid, riike: Lätit, Leedut, Venemaad, Soomet, Poolat, Rootsit, Saksamaad.
Mõnevõrra laiendatuna on selleks ka Taani ja Norra. Konkurentidena võib vaadelda ka nt kõiki
või enamusi Ida- ja Kesk-Euroopa riike või Euroopa riike laiemalt. Täpsemate piiride
määratlemine sõltub aspektidest, mis konkreetse konkurentsiolukorra puhul on kõige
olulisem(ad): on selleks investeeringute paigutamise geograafia (sj võivad investorid
geograafilisi piirkondi defineerida erinevalt), majanduse arengufaas või minevik, tööjõu hind
või midagi muud.
Kuigi konkurentsivõime puhul tehakse võrdlusi eelkõige riigi koha (positsiooni) põhjal
indeksis, tuleks tähelepanu pöörata ka indeksi väärtustele. Kui riigi koht näitab suhtelist
järjestust, siis indeksi väärtus võimaldab jälgida konkurentsivõime muutumist
(paranemist/halvenemist) ajas ja võrrelda riikide „kaugust“ üksteisest ehk hinnata kui suured
reaalselt on konkurentsierinevused. Väga väikesed indeksi väärtuste erinevused võivad
tuleneda nt puudulikest andmetest1 või olla kergesti ületatavad, mistõttu riikide järjestus (koht)
võib kiiresti muutuda.
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Andmetega seotud küsimusi vt lk 20

Eesti konkurendid KVI põhjal
Konkurentsivõime indeksis kajastub väga selgelt viimase majanduskriisi mõju ning asjaolu, et
kriisil ja selle erinevatel etappidel on riikidele olnud erinev mõju. WEF-i koostatud indeksi
alusel on konkurente võimalik jagada mitmeti, kuid antud juhul on eesmärgiks seatud Eesti
ettevõtluskeskkonna parandamine ja konkurentsivõime kasvatamine läbi puudujääkide
kõrvaldamise, millele antud indeks viitab. See aga tähendab, et Eesti puhul on oluline vaadelda
eriti neid riike, mis on kultuuriliselt ja geograafiliselt lähedasemad – riikide võrdlemine on
üleüldse keeruline lähtudes sellest, et eelkõige erinevad nii väärtused, maailmast arusaamine,
religioossed vaated aga ka materiaalsed komponendid nagu maavarade kättesaadavus,
geograafiline asetus (transporditeenuse pakkumise võimalus, tootmisprotsesside osade
paiknemine riigis transpordikulude minimeerimise eesmärgil jmt) ja muud taolised tegurid
teevad riigid vägagi erinevaks. Keeruline on võrrelda tomatit ja õuna samadel alustel ning seda
vaatamata sellele, et mõlemad on söödavad viljad. Seetõttu on alljärgnev analüüs keskendunud
eelkõige võrdlusele Eesti geograafiliste naabritega.
Vaatluse all on eelkõige üldine indeks (KVI), kuid väga üldiselt on vaadeldud kolme
alaindeksit, mis kombineerivad 12 samba väärtusi: põhinõuded (basic requirements),
efektiivsustegurid (efficiency enhancers) ning innovatsiooni ja keerukuse tegurid2 (innovation
and sophistication factors). Need kolm alaindeksit on kasutusel eelkõige üldise indeksi
kirjeldamisel.
Nagu eespool ostutatud, ei arvesta KVI geograafilis-kultuuriliste aspektidega, kuna
rahvusvahelisse indeksisse on selliste elementide lisamine äärmiselt keeruline kui mitte
ilmvõimatu, rääkimata küsimusest, kuidas selliseid aspekte mõõta. Seeõttu vaatleme
geograafiliselt Eestile lähedalasuvate riikide KVI-sid eraldi (jättes teadlikult ülejäändu välja,
vajadusel on sarnane, kõiki riike hõlmav analüüs kättesaadav e-posti teel).
Nagu eelpool mainitud on Eesti puhul konkurentidena käsitletud tavapäraselt eelkõige
Läänemere-äärseid või vahetult siia lähedale jäävaid riike. Need riigid võib väga üldiselt jagada
kaheks: jõukad vanad demokraatiad (Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa) ja
üleminekumaad (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa). Selline jaotus on näha ka KVI kohtades
ja punktides 2006.-2013. aastal (vt joonised 1 ja 2). Eesti on küll punktiskoori osas selgelt teises
grupis, kuid on siiski kõige lähedasem jõukamate riikide grupile, kusjuures erinevus teistest
üleminekumaadest on selge.
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Edaspidi innovatsioonitegurid.

Joonis 1. Läänemerepiirkonna riikide KVI kohad 2006.-2013.aastal

Joonis 1. Läänemerepiirkonna riikide KVI punktid 2006.-13.aastal

Üleminekumaade alagrupis on 2013. aasta punktid 2006. aasta omast paremad Poolas (+0,07
punkti) ja Venemaal (0,12 punkti), kehvemad Eestis (-0,17), Lätis (-0,07) ja Leedus (-0,08).
2008. aastaga võrreldes on punktid paremad Lätil (0,14) ja Poolal (0,18), halvemad Eestil (0,02), Leedul (-0,04) ja Venemaal (-0,06). Üleminekumaade puhul võib tõusust rääkida
eelkõige 2009. aasta võrdluses: suurema tõusu on teinud Läti (0,34), talle järgneb Poola (0,13),
Leedu (0,11), Venemaa (0,1) ja Eesti (0,09). Poola puhul ei ole selgelt näha majanduskriisi
mõjusid ning Venemaa puhul oli mõju samuti sisuliselt olematu.
Jõukate riikide alagrupis on 2006. aastaga võrreldes nõrgenenud Taani (-0,37 punkti), 2008.
aastaga võrreldes ka Rootsi (-0,05; Taani -0,4). Punktides on Saksamaa paranenud vastavalt
0,03 ja 0,05 punkti, Soome 0,04 punkti mõlemas võrdluses ning Norra vastavalt 0,15 ja 0,11
punkti. Seega võib öelda, et Taani, viimasel ajal ka Rootsi on oma konkurentsivõimet kaotanud,
kuid Norra on seda parandanud. Jõukate riikide puhul pole majanduskriisi mõjud selgelt näha,
kui, siis võib Taani ja Soome puhul rääkida langusest 2008.-10. aastal, kuid Taani positsioon
hakkas peale paranemist 2011. aastal taas kiiresti halvenema. Soome tõus seiskus 2013. aastal.
Ka Norra näitajad osutavad 2010. aastal teatavale madalpunktile, kuid tõus on seejärel olnud
suhteliselt tugev. Rootsi jõudis parimatele tulemustele 2011. aastal, kuid on seejärel suhteliselt
palju nõrgenenud. Saksamaa madalpunkt oli 2009. aastal, seejärel on olukord paranenud olles
praeguseks enam-vähem kriisieelses seisus.

Metoodika ja allikate kriitika
Lühiülevaade metoodikast
Konkurentsivõimet võib määratleda mitmel viisil. KVI lähtub tootlikkusest, kuna see määrab
heaolu taseme, samuti investeeringute tulukuse ja see omakorda majanduskasvu. Seetõttu
vaadeldakse konkurentsivõimet kui kogumit eeldusi, mis loovad võimaluse kõrgema
tootlikkuse saavutamiseks. Nimetatud tegurid jaotuvad kolme üldisesse kategooriasse ehk
alaindeksisse, mis vastavalt kirjeldavad siis teguri-, efektiivsus- ning innovatsiooni- ja
keerukuspõhiseid3 eeliseid.
Maailma Majandusfoorumi konkurentsivõime indeks moodustub alaindeksitest – tegemist on
justkui puuga, kus 118 (sj 4 tuginäitajat4) näitajat taandatakse teatud kindla protsessi kaudu
üheks indeksiks (vt joonis 1). Indeks saadakse kolme alaindeksi kaalutud keskmisena.
Alaindeksid kajastavad kolme majandusarengut vedavat protsessi – tootmistegureid,
efektiivsust ja innovatsiooni, mille põhjal riigid on jaotatud ka kolme põhigruppi ja nende vahel
olevasse kahte üleminekufaasi.
Joonis 2. WEF KVI ülesehitus5

Alaindeksid moodustuvad nn sammastest, kusjuures sammaste arv on alaindeksites erinev.
Kaalud, mille põhjal toimub lõppindeksi leidmine, sõltuvad sellest, kuhu üks või teine riik
oma arengufaasis paigutub. Arengufaasid on määratud elaniku kohta arvestatud sissetuleku

3
Edaspidi on innovatsiooni- ja keerukuse (sophistication) tegureid lühidalt nimetatud innovatsiooniteguriteks ja
innovatsiooni- ja keerukusepõhist majandust innovatsioonipõhiseks majanduseks.
4
SKP, SKP elaniku kohta, rahvaarv ja SKP osakaal maailmas
5
GCI 2013 lk 9 joonis 1

põhjal, täpsemalt SKP-ga elaniku kohta, mis on väljendatud dollarites. Aregufaaside piirid on
määratud varasema uuringuga.
Sambad moodustuvad antud teemat iseloomustavatest olulisematest näitajatest. Mõningatel
juhtudel on sambad jagunenud alasammasteks, kusjuures vahel ka mitmeastmeliselt.
Indeksi koostamiseks kasutatav andmestik on püütud võtta ühisest või sarnastest allikatest
ning üldjuhul on selleks olulised rahvusvahelised institutsioonid. Muid allikaid kasutatakse
juhul, kui tavapärastest allikatest pole võimalik andmeid saada. Kasutusel on nii statistiliselt
mõõdetavad andmed kui ka küsitluspõhised andmed, samuti teiste insitutsioonide poolt
koostatud indeksid. Valdavaks on siiski Executive Opinion Survey (Juhtide arvamusuuring,
edaspidi arvamusuuring) andmestik.6
Tabel 1. Allindeksite kaalud ja arenguetappide tulupiirid
Arengustaadiumid
1.Teguripõh Üleminek
ine
1-2
SKP elaniku kohta
(USD)

2.Effektiivs
us-põhine

Üleminek
2-3

3.Innovatsio
oni-põhine

<2000

2000-2999

3000-8999

9000-17000

>17000

Põhitegurite
osakaal

60

40-60

40

20-40

20

Efektiivsustegurite
osakaal

35

35-50

50

50

50

Innovatsiooni ja
keerukustegurite
osakaal

5

5-10

10

10-30

30

Allikas: WEF The Global Competitiveness Report 2013-2014, lk 10, tabel 1
Indeksi algandmestikus on aeg-ajalt tehtud parandusi: asendatud näitajaid nii põhjusel, et
varasemate avaldamine on lõpetatud kui ka seetõttu, et uus allikas või näitaja on parem. Lisatud
on uusi näitajaid, et saadav informatsioon oleks adekvaatsem ja kajastaks toimuvaid protsesse
täpsemalt.
Konkurentsivõimeindeksi metoodikat on korduvalt hinnatud (vt täpsemalt nt 2012. aasta ja
2011. aasta väljaanded) ning vastavalt vajadusele ja võimalustele on indeksit parandatud,
selles ollevaid näitajaid muudetud või asendatud.
Arengufaaside piirid
Metoodikas on üheks küsitavuseks kindlasti riikide jagamine kolme arengustaadiumisse, kuid
selline lähenemine on tegelikult hästi põhjendatud, kuna riikide konkurentsieelised on
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Statistilisi näitajaid on 26+4 (vt eelmine allmärkus), 6 indeksit Maailmapanga Doing Business indeksist, 1
krediidireiting

sõltuvuses nende arengutasemest. Kaalude kasutamisega „premeeritakse“ või „karistatakse“
neid riike, mis oma arengueelist (jõukust) piisavalt ei kasuta.
Vaatamata eelnimetatule on küsimus siiski arengustaadiumite piirides. Inflatsioon ja dollari
kursi muutused on loodud piire mõnevõrra devalveerinud. Näiteks on 2013. aastal euro dollari
suhtes keskmiselt 5,8 kallim, kuid 2008. aastal oli koguni 17,1 kallim. Eesti puhul tähendab see
seda, et kui eurodes väljendatuna on SKP elaniku kohta kasvanud 2006.-13. aastal umbes 36%,
siis dollarites arvestatuna umbes 44%.7
Konkurentsivõime indeksi puhul oli seega kolmanda (innovatsioonipõhise) majanduse
arengufaasi piir 2008. aastal 11 558 eurot inimese kohta, kuid 2012. aastal 13 232 tuhat eurot
inimese kohta (erinevus 14,5%). Kahtlematult ei kõigu jõukuse ja majanduse
konkurentsivõime8 üldjuhul sellises ulatuses (praegusel juhul puudutab see paljusid ELi riike,
rääkimata teistest riikidest). Seega oleks loogiline, et dollarites määratud piire korrigeeritakse
aeg-ajalt või/ja määratakse piirid mingi perioodi keskmisena.
Andmeallikad
Rohkem küsitavusi tekitab kasutatud andmestik, seda vaatamata sellele, et seda on pidevalt
parandatud (igas väljaandes on vastav allosa). Enamus andmestikuga seotud puudustest
tulenevad sellest, et soovitakse katta valdkondi ja küsimusi, mida ei mõõdeta, ja soovitakse
kasutada võimalikult väheseid, kuid sealjuures usaldusväärseid allikaid. Väheste allikate
kasutamine hoiab kokku ressurssi (eelkõige aega), kuid tagab ka, et andmestik on enam-vähem
ühesuguse kvaliteediga ja metoodikaga koostatud. Täielikult siiski sellist ühtsust pole võimalik
tagada, kuna rahvusvahelised allikad, kelle andmeid kasutatakse, koguvad oma andmed
riikidest ja seega pole võimalik välistada metoodikaalaseid hälbeid, samuti on statistika
usaldusväärsus riigiti äärmiselt ebaühtlane.
Järgnevalt on tehtud ülevaade andmetest, mis on kogutud mujalt kui WEF küsitlusest.
1. IMF-i WEO andmebaasist9 on pärit enamus üldisi majandusnäitajaid. Tegemist on
kevadise andmebaasiga (viimati seega aprillist 2013), mis kajastab parimal juhul
eelneva aasta (viimati 2012. aasta) esialgseid tulemusi. Märkmisiväärses osas on
seetõttu tegemist IMF-i hinnangute ja prognoosidega, mõningate riikide puhul jäävad
tegelikud andmed päris kaugesse minevikku (nt eelpool käsitletud riikidest Uruguai
puhul 2005. aastasse). IMF-i andmebaasist saadakse järgmised näitajad:
1)
2)
3)
4)
7

3.01: Valitsussektori eelarveseis, SKP-st
3.02: Rahvuslik sääst (Gross National Savings), SKP-st
3.03: Inflatsioon (THI keskmine),
3.04: Valitsussektori võlg, SKP-st

Eesti Statistikaameti näitajad SKP kohta, mis on avaldatud arvestusliku (REL2011-ga korrigeerimata) rahvaarvu
põhjal. 2013.aasta SKP on leitud eeldusel, et nominaalselt kasvas IV kv SKP 1 (tõenäoliselt alahinnatud).
8
SKPd elaniku kohta käsitletakse kui ühte etteantud konkurentsivõime komponenti (vt 2008.aasta raport 1.2
peatükk Moving to a New Global Competitiveness Index lk 43-63. Peatükis käsitletud KVI muutumist pole seni
tehtud, kuigi see oleks indeksi muutnud tõenäoliselt olukorda adekvaatsemalt kajastavaks. Põhjuseks
tõenäoliselt mõneti keerulisem hoomatavus).
9
Iga poolaastase majandusülevaate (World Economic Outlook) juurde kuuluv andmebaas.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx

5) 6.14: Impordi suhe SKP-sse (koos teiste allikatega)
6) 10.03: SKP ostujõupariteedi alusel, USD
7) 10.04: Ekspordi suhe SKP-sse (koos teiste allikatega)
8) SKP dollarites
9) SKP elaniku kohta dollarites
10) Rahvaarv, milj
11) Riigi osakaal maailma SKP-s
2. Rahvusvaheline õhutranspordi assotsatsiooni (IATA) tasulisest andmebaasist (SRS
Analyser, http://www.iata.org/publications/srs/Pages/analyser.aspx) saadakse näitaja
2.06: Kasutadaolevad lennukohad kilomeetrid (available airline seat km-s: scheduled
available airline seat km per week originating in country, in millions; January & July
weight average).
Tegemist on arvestusliku näitajaga, mida Eesti Statistikaamet ega Eurostat ei avalda.
Näitaja peaks kirjeldama lennuühenduste võimalusi riigi sees ja väljapoole, kuid
tegemist pole tavapärase näitajaga ning see tekitab tõsiseid küsitavusi. Näitaja loogikat
võib mõista vähemalt osaliselt (hinnata lennuvõimalusi riigi sees ja riigist välja
sõitmiseks), täpsemalt reisijate istekohtade olemasolu mõõtmes. Kuid selle hindamine
kilomeetrites ehk siis lennuliinide pikkuse mõttes on ülimalt küsitav. Näitaja premeerib
tugevalt territooriumislt ja rahvaarvult suuri riike, kus tehakse pikki lende ning kus
lennukite kasutamine reisimiseks on laialt levinud (võrreldes nt raudtee ja teiste
liiklusvahenditega).
3. Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (Intenational Telecommunication
Union,
ITU)
annab
andmed
telekommunikatsiooninäitajate
osas
(http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx). Kuigi andmebaasis on
olemas arvutused 1000 elaniku kohta, on indeksi koostamisel kasutatud näitajad
mõnevõrra teistsugused sellest, mida pakub ITU andmebaas ja Eesti andmestik.10 9.06
ja 9.07 näitajaid avalikus tasuta andmebaasis pole.
1) 2.08: Mobiiltelefone 1000 elaniku kohta (Mobile telephone subscriptions) (allikas:
Eesti Konkurentsiamet, 2010. aastast alates on Eesti andmetest maha arvatud
ettemaksulised kõnekaardid, mis tuntavalt halvendas näitajat)
2) 2.09: Lauatelefone (Fixed telephone lines) 1000 elaniku kohta (allikas: Eesti
Konkurentsiamet)
3) 9.04: Interneti kasutajate inimeste seas (allikas: Eurostat; 16-74-aastaste seas)
4) 9.05: Interneti püsiühendusi 100 elaniku kohta (Fixed broadband internet
subscriptions) (allikas: Eesti Konkurentsiamet)
5) 9.06: Interneti ülekandekiirus (bandwidth) kb/sekundis kasutaja kohta
6) 9.07: Mobiilseid internetiühendusi 100 elaniku kohta (Mobile broadband
subscription)
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Kahjuks pole võimalik kinnitada, et andmebaas juunis oli sama, seega võib tegemist olla ka vananenud
näitajatega. Ei saa välistada, et KVI koostajad on ise teinud arvutused elaniku kohta.

Näitajate kompleks peaks kirjeldama sideühenduste võimalusi. Tehnoloogia kiire areng
teeb selle mõõtmise keeruliseks. Tuleb ka arvestada, et uuem tehnoloogia võib ja
tavaliselt mõjutab negatiivselt vanema tehnoloogia kasutamist. Riigiti on protsessid
ebaühtlased ja see on põhjenduseks, miks vanemaid tehnoloogiad ei saa arvestusest
kiiresti välja arvata. Kuid teisalt on praegusel juhul eelisseisus need riigid, mis
vananenud tehnoloogia kõrval võtavad kasutusele uue tehnoloogia, samas kui asendajad
jäävad kehvemasse positsiooni. Nii on vähemalt osaliselt asendusnäitajate paarid 2.08
ja 2.09 ning 9.05 ja 9.07.
4. Institutional Investorist (http://www.institutionalinvestor.com/) on pärit näitaja 3.05:
Riigi krediidireiting (Country credit rating). Tegemist on ekspertide hinnanguga, mis
väljendab riigivõla defaulti skaalal 0-100, kus 100 on skaala alumine osa. Tegemist on
tasulise andmebaasiga, mis viimati avaldati 2013.aasta märtsis. Kuna tegemist on kalli
tasulise andmebaasiga, siis puudub antud töö raames võimalus hinnata reitingu
määramist ja selle kvaliteeti.11
5. Tervisega soetud andmestik on pärit WHO (Maailma terviseorganisatsioon,
http://www.who.int/research/en/)
ja
Maailmapangast
(World
Bank,
http://data.worldbank.org/products/wdi). Eestit puudutav andmestik on tõenäoliselt
kogutud Eestist, kuigi tervisenäitajaid hälbivad mõneti Eesti Statistikaametis avaldatuga
võrreldes (nt HIV, tuberkuloos). Oodatava eluea ja lastesuremuse näitajad on küllaltki
lähedased Statistikaametis avaldatule. Näitajad on suhteliselt aegunud, kuid antud
valdkonna näitajate avaldamine on väga pika viitajaga. Kogutavad näitajad on
järgmised:
1)
2)
3)
4)
5)

4.02: Malaaria juhtumid 100 tuhande elaniku kohta (2010)
4.04: Tuberkuloosijuhtumid 100 tuhande elaniku kohta (2011)
4.06: HIV esinemine 15-49-aastaste inimeste seas, (2011)
4.07: väikelaste (0-12 kuud) surmad 1000 elussünni kohta (2011)
4.08: oodatav eluiga sünnil (2011/10)

Kahtlematult mõjutavad tõsised haigused majandusolusid ja konkurentsivõimet. Valitud
on eelkõige kolm probleemset nakkushaigust, kuid mitte teisi tänapäeval levinud
haigusi. Ühelt poolt on mõistetav, et andmestikku püütakse hoida võimalikult väiksena.
Teisalt loob see soodsama seisu jõukamatele riikidele (mille puhul küll näitajate mõju
lõpptulemusele on ka väiksem kui vaesematel), mille probleemhaigusi niiviisi ei
kaasata. Ka need probleemhaigused (nt südameveresoonkonna haigused) võivad
tähendada olulist majanduslikku koormust. Keskmine oodatav eluiga võtab nende
haiguste mõju arvesse väga kaudselt. Samuti võib väga pikk keskmine eluiga tähendada
riigile konkurentsivõime langust, kuna sellega suureneb ülalpeetavata inimeste arv.
Seega võiks tegelikult haigusstatistikat vähendada, nt piirduda 4.07 ja 4.08-ga ning
vastavad küsitlusküsimused malaaria, tuberkuloosi ja HIV/AIDSi osas asendada 1-2
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Krediidireitingute määramise osas on viimastel aastatel olnud tõsine, kuigi mitte väga kuum, diskussioon,
kuna reitingute määramisel on tuvastatud subjektiivsust ja reitinguagentuuride ärihuvisid. Riigireitingute osas
on kriitika olnud mõnevõrra leebem, kuid monopoolsuse ja üheülbalise lähenemise süüdistusi pole ka siin
suudetud edukalt ja veenvalt ümber lükata.

küsimusega üldisemate terviseprobleemide mõju kohta ettevõtlusele. Samuti tuleks
tulevikus kindlasti kaaluda vananemisega seotud probleemide arvesse võtmist indeksis.
6. UNESCO andmebaasist (http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx) on pärit
haridust puudutavad andmed, mis on suhteliselt vanad (2010. aasta). Eesti
Statistikaametis on haridusandmed 2012. aasta kohta (lisatud 24. aprillil 2013), seega
võiks andmebaasis olla vähemalt 2011. aasta andmestik. Andmete usaldusväärsust pole
võimalik kontrollida, kuna Eestis vastaval kujul andmeid ei avaldata. KVIs on sellest
allikast võetud järgmised näitajad:
1) 4.10: I taseme hariduses osalemise määr (2010)
2) 5.01: II taseme hariduses osalemise määr (2010)
3) 5.02: III taseme hariduses osalemise määr (2010)
7. International Trade Centre’st http://www.intracen.org/default.aspx) on näitaja 6.10:
kaalutud tariifimäär (trade-weighted average tariff rate) (2012). Nimetatud näitaja on
kõigil ELi riikidel 2013. aastal 0,82.
8. International Labour Organisation (ILO) (http://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/lang--en/index.htm) näitaja 7.10: Naiste osalemine tööjõus ehk hõivatud
naiste arv suhestatuna hõivatud meeste arvu (2010). Tegemist on vananenud andmetega,
lisaks on Eesti puhul andmed vigased. Eesti Statistikaameti andmetel oli 2012. aastal
mehi tööjõu hulgas 348 tuhat, naisi 347 tuhat, seega suhtarv peab olema 101,05;
andmebaas viitab suhtele 0,92.
9. Patendiandmestiku näitaja 12.07: PCT patenditaotlused ehk Patent Cooperation
Treaty (PCT) alusel taoletud patente miljoni inimese kohta (2009-10 keskmine)
hangitakse erinevatest allikatest, sj Maailmapangast. Eesti andmestik on tõenäoliselt
pärit Maailmapangast, kuid andmed ei vasta seal esitatule. 2008: 32,3; 2009: 40,2; 2010:
37,4; 2011: 25. Keskmine 2009-10 oleks 38,8, indeksis kasutusel 35,19. Erinevuste
põhjus on ebaselge. Andmestik osutab, et järgmises indeksis Eesti positsioon selles osas
tõenäoliselt langeb.
10. Maailmapanga ja Rahvusvahelise Finantskorporatsiooni Doing Business Index (2012;
http://www.doingbusiness.org/) on mitmete näitajate osas sisendiks (käesolev raport
sisaldab ka selle indeksi täpsemat kirjeldust). Indeks koostatakse hüpoteetiliste ja
standardiseeritud
protsesside
põhiselt
või
vastustena
konkreetsetele
võimalustele/õigustele.
1) 1.21: Investorite kaitse tugevus (Strength of investor protection) (1-10 skaalal) – 5,7
punkti (keskmine alaindeksitest) – tegemist on näidisprotseduuride/-olukorra
hindamise põhjal antud hinnanguga.
2) 6.05: Maksumäär ettevõtele, sisaldab kasumi-, tööjõu- ja muid makse. Eesti puhul
8,1 + 37,2 + 4,2 (maamaks 1,9, töötuskindlustus 1,4, erisoodustusmaks 1,4,
raskeveokitemaks 0,1) ehk kokku 49,4.
Antud käsitluse kohaselt loetakse ettevõtte maksudeks kõik maksud, mille
arvestamise, tasumise ja aruandluse eest vastutavad ettevõtted. Üksikisiku

tulumaksu siia ei arvestata, kuna palk on määratletud brutopalgana (sisaldab
tulumaksu) ja inimesed esitavad ise tuludeklaratsiooni ehk neil lasub vastutus
tulumaksu tasumise eest. Kui sotsiaalmaks oleks Eesti analoogselt vormistatud, siis
langeks Eesti maksumäär tuntavalt. Kuigi sellise muudatuse tegemine oleks ilmselt
keeruline (eelkõige avalikkuse hirmudega seotud vastuolude tõttu), oleks see
põhjendatud ka asjaoluga, et sotsiaalmaksu näol on tegemist palga osaga (nii
käsitletakse seda nt SKP arvestuses). 12 Muudatuse tegemine on põhjendatud ka
sellega, et paljudes riikides on sotsiaalmaksud loetud töövõtja maksudeks. Praegune
käsitlus ei lähtu mitte maksustamise sisust, vaid formaaljuriidilistest aspektidest.
3) 6.06: Ettevõtte alustamiseks vajalike protseduuride/tegevuste arv – Eesti puhul
hinnatud 5 protseduuri (nime kontroll, algkapitali sissemakse panka, avaldus
Äriregistrisse, käibemaksu avaldus, ravikindlustuse avaldus).
4) 6.07: Ettevõtte alustamiseks vajalike päevad arv – Eesti puhul hinnatud 6,5 päeva
(indeksisse kantud 7) – nimekontroll alla 1 päeva, sissemakse 1 päev, registreering
Äriregistris 1 päev, käibemaksuregistreering 3 päeva ja ravikindlustus 1 päev.
Kaks nimetatud näitajat on Eesti puhul mitmete küsitavustega. Tegemist peaks
olema kõige tavapärasema (levinuma) ettevõtte asutamise protsesside hindamisega.
Praegusel juhul ei pruugi see nii olla (nt käibemaksu- ja ravikindlustuse
registreerimine ei ole ettevõtte asutamisel vajalikud). Samuti pole arvestatud
asjaoluga, et mitmed loetletud protseduurid toimuvad interneti kaudu ja/või
üheaegselt.
Eesti võiks ka neid näitajaid parandada lugedeks nt erinevad sammud üheks. Samuti
tasuks kaaluda mitmete protseduuride automatiseerimist standardina (nt
Äriregistrisse kandmine tähendab automaatselt registreerimist EMTA-s ja
Haigekassas).
5) 7.04: Koondamiskulud (Redundancy costs) mõõdetuna nädalapalgana – Eesti puhul
4,3, kuid KVIs 12,9
6) 8.08: Õiguskindluse indeks (Legal rights index) – laenuandjate ja –võtjate õiguste
kaitse ulatus 1-10 skaalal, Eesti hinnang 7.
Ettevõtjate küsitlus
Lühidalt metoodikast
The Executive Opinon Survey (edaspidi küsitlus või ettevõtjate küsitlus) kogub andmeid
erinevate konkurentsiteemadega seotud aspektidest, mida üldjuhul ei suudeta või mida pole
võimalik mõõta. Küsitlus on pika ajalooga ja usaldusväärse metoodikaga. Oluline on ka
võimalike puuduste ja nõrkade kohtade pidev jälgimine ja nende parandamine. Viimane
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Siinsed põhjendused on väga kokkuvõtlikud. Kuna nii ravi- kui ka pensionikindlustus garanteerivad töövõtjale
hüvesid tulevikus, siis tuleks neid käsitleda töövõtjamaksudena nagu ka üksikisiku tulumaksu. Tööandja
maksuks oleks üksnes see osas sotsiaalmaksudest, millest tööandja saab hüve (ehk siis töötuskindlustusmakse).
Sotsiaalmaksu muutmine töövõtja maksuks ei tähenda töötajate netotulude kaotust või maksustamise korra
muutmist (seda saab teha endiselt tööandja kaudu nagu ka tulumaksu puhul).

küsitlus kattis üle 13 tuhande äriliidri 148 riigis ja viidi läbi 2013. aasta jaanuarist maini.
Küsitlust tehakse 41 keeles (sj eesti). 19 riigis (sj Eestis) tehti küsitlus täielikult ja 18 riigis üle
90 ulatuses interneti teel. Küsitluse usaldusväärsust näitab seegi, et seda kasutatakse oluliselt
laiemalt (nt korruptsioonitajumise indeksi puhul).
Küsitlus seab vastajate ette skaala 1-7, kusjuures 7 tähendab nö paremat tulemust (4 – ei seda
ega teist/võrdselt vmt, 1/7 – täiesti nõus, 2/6 – üldiselt nõus, 3/5 – mõneti nõus).
Küsitluse viivad läbi kohalikud partnerorganisatsioonid, Eestis Konjunktuuriinstituut.
Küsitluse sihtgrupi valik on täpselt määratletud ning vastab juhusliku valikvaatluse
tingimustele. Üldjuhul püütakse koguda vastuseid 80-100 vastajalt, kuid miinimumks on 30
vastajat riigi kohta.
Küsitlust on hinnanud Gallup 2008. ja 2012. aastal. Mõlemad auditid on andnud positiivse
hinnangu ning teinud mõningaid soovitusi edasiseks parandamiseks. Näiteks osutas 2012. aasta
audit kultuurilistele erisustele, mis võivad mõjutada vastuseid. Gallup soovitas andmeid ümber
kaaluda, kuid seda otsustati mitte teha, kuna selle protseduuri efektiivsus on piiratud ja andmeid
võidakse liialt moonutada.13 Kultuurilisi mõjusid püütakse vähendada rohkemate küsitluskeelte
kasutamisega.
Indeksisse võetakse küsitusandmestik kaalud keskmisena ehk 2012.-13. aasta keskmisena.
Eesti puhul tähendab see seda, et viimane tulemus sisaldab 85 (44 kaal) ja 92 vastaja (56) põhjal
saadud tulemust.
Hinnang ja probleemid
Küsitlused annavad tulemuseks vastajate subjektiivsed hinnangud sellele, kuidas nad tegelikku
olukorda näevad. Küsitlused võimaldavad hinnata nähtusi ja protsesse, mida ei mõõdeta või
mida pole võimalik mõõta. Kuna tegemist on küsitlustega, siis sõltub tulemus paljudest
asjaoludest, mis võib tulemust moonutada:
1) Välditakse äärmushinnangute andmist (1 ja 7 praegusel juhul), viimast illustreerib nt
asjaolu, et 2006.-2008. aastal andis Eesti malaaria majanduskahjude osas hinnangud
vahemikus 6,79-6,91, seda olukorras, kus Eestis malaariat ei esine.14
2) Harjumuspäraste hinnangute andmine, mis toetub ühiskonnas pikalt juurdunud
arvamustele või ka tabudele. Selline lähenemine võib varjutada probleeme (nt peetakse
haridustaset heaks, kuigi seal on tekkinud probleemid) või probleeme ülevõimendada
(nt ollakse harjunud mõttega, et teadus-arendustegevus on kehval tasemel).
Mittedemokraatlikes riikides võib vastuseid mõjutada ka hirm nö valede vastuste
andmise ees. Samuti võib teatud olukordades väga efektiivselt töötada vastaja sisemine
tsensor ehk püüd asju näidata tegelikkusest (veidi) paremini (ka demokraatilikes
riikides) või kartus võimalikke sanktsioonide ees (mittedemokraatlikkes riikides).
3) Küsitlusajal või selle läheduses toimunud olulised diskussioonid ühiskonnas võivad
võimendada probleeme ja teemasid või tekitada petlikku ettekujutuse. Näiteks Eesti
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Mis on täiesti relevantsed põhjused.
Järgnevatel aastatel riikides, kus malaariat pole, ei esitata.

käibemaksumuudatuste kavandamine võib maksustamise ja riigi sekkumisega seotud
hinnanguid halvendada, kuigi reaalselt pole seadus (veel) jõustunud.
4) Värvikate üksikjuhtumine võimendumine võib hinnanguid halvendada – nt suured
korruptsioonijuhtumid – kuigi muus osas võib olukord olla hea ja/või paranev.
5) Vastusevariantide vähesus: nt kui küsitakse probleeme ja puudujääke, kuid reaalselt ei
tajuta probleeme olulistena, kuid vastaja on sunnitud ühe probleemi valima (puudutab
küsimust, millised on kõige probleemsemad tegurid äri tegemisel).
6) Küsimustest arusaamine võib kultuuriti erineda, seda isegi juhul kui tehakse täpne tõlge.
7) Mõnda küsimust võib vastaja mõista teisiti kui küsitluse korraldaja isegi toetava info
puhul, sest ollakse harjunud asju nägema teisest vaatevinklist kui küsimus on esitatud.
Nt küsimus 6.09: To what extent do non-tariff barriers limit the ability of imported
goods to compete in the domestic market? Ei saa välistada, et vastaja ei hinda mitte
imporditud toodete konkurentsiseisu siseturul vaid oma toodete seisu siseturul või
eksportturul (aetakse segi import/eksport, sise- ja väliturg või „loetakse“ küsimust
valesti)
Metoodikas on püütud mitmeid loetletud karisid vältida, nt küsitluste tõlkimisega kohalikku
keelde, hälvete hindamisega nii üksiku küsitluse sees (välistades nn erindeid (outliers)) kui ka
erinevate küsitluste puhul Näiteks kui mingi riigi 2013. aasta tulemused hälbivad oluliselt 2012.
aasta tulemustest, kuid teadaolevalt mingeid erilisi muutusi pole toimunud, siis 2013. aasta
tulemusi ei arvestata; muidu on kasutusel 2012.-13. aasta keskmine. Seetõttu on näiteks
2013.aasta indeksis arvesse võetud 144 riigi küsitlusandmed (küsitleti 148 riigis).15 Hälvete
analüüs aga ei aita eelloetletud 1.,2.,5.,6. ja 7. põhjuste puhul.
Muud andmestikuga seotud probleemid
Mitmete näitajate väärtused kõiguvad väga oluliselt, eriti võib seda täheldada statistiliste
näitajate puhul. See on ühelt poolt põhjustatud ulatuslikust majanduskriisist ja väga erinevatest
majandusprobleemidest. Teisalt on tegemist tõenäoliselt ka (a) dollari kursimuutustega (vt
eespool), (b) mõõtmismuutustega (nt Eesti mobiilitelefonide kasutamise puhul), (c)
metoodikamuutustega, mille mõju pole alati suudetud, osatud või teatud hinnata.
Eesti puhul on kindlasti küsimus näitajates, mis teevad võrdlusi elanike arvu suhtes. 2011.
aasta rahvaloendus tähendas olulist revisjoni Eesti rahvaarvus, 2014. aasta algul avaldatud
täpsustatud tulemused korrigeerisid esialgseid hinnanguid paremaks, kuid tegid korrektuurid
pikema aegrea osas.
Vastavalt sellele, millal rahvaarvuga seotud korrektsioonid jõuavad erinevatesse
andmebaasidesse, on oodata ka andmestiku muutusi Eesti osas. Üldjuhul peaksid näitajad Eesti
jaoks paranema, erinevuseks on haigestumisnäitajad, mis lähevad tõenäoliselt halvemaks.
Kindlasti on küsimus ka selles, kas korrigeeritud näitajaid kasutatakse ka minevikuandmete
osas (seda pole võimalik ka praegusel juhul kindlalt hinnata).
Mõneti laiem küsimus on KVI aasta, täpsemalt nime, ja andmestiku vastavuses. KVI 2013/2014
toetub olulisel määral 2012. aasta (ja mõneti ka 2010.-11.aasta) andmetele ehk reaalselt kajastab
KVI alati mineviku seisu. Üldjuhul on tegemist lähiminevikuga, kuid mitte alati. Väga
15

Välja jäid Bosnia ja Hertsegoviina, Jordaania, Omaani ja Araabia Ühendemiraatide andmed.

üldistatult tuleb meeles pidada, et KVI kajastab konkurentsiseisu umbes 1,5-aastase
viitajaga, parimal juhul on andmed umbes kolmveerand (küsitlusandmed), halvemal juhul mitu
aastat vanad.
Indeksi kompositsioon
Indeksi kompositsioon sõltub konkreetse riigi arengustaadiumist. Lisaks varieerub 6. samba
(kaubaturu efektiivsus) alaindeksi „Konkurents“ (Competition) struktuur, täpsemalt sise- ja
väliskonkurentsi osakaalude hinnang. Seetõttu pole võimalik luua standartset indeksi
kompositsiooni. Kuna antud töö puhul on küsimus eelkõige Eestis, siis on vaadeldud indeksi
kompositsiooni Eesti jaoks 2013.-14. aasta andmetel. Täpsemalt on sise- ja väliskonkurentsi
osakaale hinnatud 2013. aasta indeksi andmete põhjal (mis omakorda põhineb 2012. aasta
esialgsetel tulemustel) ning kolme allindeksid osakaalud on võetud oodatavalt selle põhjal, et
Eesti paigutub innovatsioonipõhiste majanduste hulka. Indeksi kompositsioon sammaste
tasemel on toodud tabelis 2, näitajate tasemel raporti lõpus.
Tabel 2. Eesti indeksi kompositsioon „sammaste“ tasemel
sammas

punktid osakaal

11 Äri keerukus (Business sophistication)

1,05

15,0

12 T&A innovatsioon (R&D Innovation)

1,05

15,0

5 Kõrgharidus ja täienduskoolitus (Higer education
and training)

0,58

8,3

6 Kaubaturu efektiivsus (Goods market efficiency)

0,58

8,3

7 Tööturu efektiivsus (Labor market efficiency)

0,58

8,3

8 Finantsturu areng (Financial market development)

0,58

8,3

9 Tehnoloogiline valmisolek (Technological readiness)

0,58

8,3

0,58

8,3

1 Institutsioonid

0,35

5,0

2 Infrastruktuur

0,35

5,0

3 Makromajanduskeskkond

0,35

5,0

4 Tervis ja alusharidus (primary education)

0,35

5,0

10 Turu suurus (Market size)

Eesti tegelikkus, ideaal- ja liidrivõrdlus
Järgnevalt analüüsitakse Eesti KVI moodustumist, hinnatakse olulisemaid tegureid ja
parandamist vajavaid valdkondi. Viimaste aluseks on võrdlused maksimumtasemetega aga ka
konkurentriikidega (vt eespool). Käsitlus liigub üldisemalt detailsemale püüdes vältida
väheoluliste ja vähetähtsate näitajaid ning keskenduda eelkõige olulisematele näitajatele ja
valdkondadele.
Tabel 3. Alaindeksite panused lõppskoori
Eesti
2013

Ideaal
panus

vahe

Maksimum 2013
panus

vahe

Põhinõuded

1,18

1,40

-0,22

-15,7

1,26

-0,08

-6,3

Efektiivsustegurid

2,32

3,50

-1,18

-33,7

2,83

-0,51

-18,0

Innovatsioonitegurid

1,15

2,10

-0,95

-45,2

1,72

-0,57

-33,1

Kokku

4,65

7,0

-2,35

-33,6

5,81*

-1,16

-20,0

*tegelikult oli maksimum 5,67; antud tulemus osutab sellele, et allindeksites olid edukamad
erinevad riigid
Tabel 3 osutab, et Eestil on suurem mahajäämus innovatsioonialaindeksis, kuid ka
efektiivsustegurid ei ole kõige paremas seisus. Samas on põhinõuete osas, eriti kui võrrelda
2013. aasta maksimumtaset, olukord päris hea. Tabel osutab aga ka sellele, et isegi
maksimumpunktidega riigid jäävad ideaalist oluliselt maha ning kõige keerulisem on selles osas
seis efektiivsusteguritega ja vaid pisut parem innovatsiooniteguritega.
Riigid tegelevad valdavalt põhinõuetega. Sellel on mitu põhjust. Esiteks on tegemist
hügieeninõuetega, millega tegelemine on hädavajalik majanduskeskkonna parandamiseks ja
majanduskasvu edendamiseks. Teiseks on siin võimalik probleeme lahendada
administratiivsete sammudega, tihtipeale küllaltki odavate sammudega. Kolmandaks on
mitmetel juhtudel tegemist kas välismaise survega (nt vabakaubanduslepete või välislaenude,
sj IMF-st saamiseks) või kodumaise hädavajadusega (nt haridus- ja tervishoiuküsimused),
milleks on võimalik kasutada ka rahvusvahelisi (abi-)vahendeid.
Efektiivsus- ja innovatsioonitegurid nõuavad rohkem aeg ja rahalist ressurssi, kuna tuleb muuta
käitumisharjumusi, tavasid, eksisteerivaid (mitte)formaalseid, sj „sõbra-“, struktuure, samuti on
nende tegemine rahaliselt kulukas, nad nõuavad aega ja tegevuste positiivsed tulemused
ilmnevad pikema aja jooksul, mistõttu ei pruugi olla populaarsed.
Joonis 4 ja joonis 5 näitavad, et riigiti on kolme alaindeksi panus koguindeksi formeerumisse
üpris varieeruv. Madalama arengufaasiga riikide puhul on põhitegurite mõju oluliselt suurem
kui efektiivsus- ja innovatsioonitegurite mõju. Erinevused KVI moodustumisel Eesti
geograafiliste konkurentide puhul on oluliselt tagasihoidlikumad. Võib märgata põhitegurite
mõneti suuremat panust Poola, Läti, Leedu ja Venemaa puhul (suurem osakaal indeksis), samuti
mõneti tagasihoidlikumat efektiivsustegurite panust üleminekumaades ning väga selget
erinevust innovatsioonitegurite panuses kahe grupi vahel.

Kui vaadata kolme alaindeksi väärtusi (ehk mitte panuseid üldindeksisse), siis võib tähelda, et
paremal positsioonil olevatel riikidel on üldjuhul alaindeksite väärtused kõrgemad. Kuid
varieeruvus riigiti on siiski märkimisväärne. Näiteks Taani põhitegurite indeksi väärtus on 5,55
jäädes alla Brunei (5,64) ja Omaani (5,77) tulemusest. Innovatsioon paigutub Iisrael 8. kohale
olles eespool Norrast ja Taanist (vastavalt 16. ja 11. koht). KVI põhises konkurentsivõrdluses
on varieeruvus väga suur kajastades ka väga erinevaid arengufaase, milles riigid on.
Joonis 3. Eesti KVI põhiste konkurentriikide indeksi kujunemine 2013.aastal

Joonis 4. Eesti geograafiliste konkurentide KVI kujunemine 2013.aastal

Innovatsioonitegurid
Innovatsioonialaindeks koosneb kahest sambast: 11.sammas Ärikeerukus (Business
sophistication) ja 12. sammas T&A innovatsioon (R&D Innovation). Eesti jaoks on kõige
probleemsem 12. sammas ehk teadus ja arendustegevus – selles on mahajäämus kõige suurem,
võimalikud positiivsed efektid kõige suuremad. Teisalt on 11. samba osas konkurentsiseis teiste
KVI riikidega võrreldes väga pingeline ning Eesti positsioon nende suhtes suhteliselt nõrk.
Tabel 4. Innovatsioonitegurite panus Eesti KVIsse, 2013
Kokku

11.Ärikeerukus

12.T&A

4,08

4,26

3,89

1,15

0,60

0,55

5,72

5,75

5,79

Panus KVI-sse

1,75

0,86

0,87

Indeksi erinevus,
punktid

-1,64

-1,49

-1,90

Indeksi erinevus,

-28,7

-25,9

-32,8

Panuse erinevus,
punktid

-0,60

-0,26

-0,32

Eesti indeksi väärtus
Panus KVI-sse
Maksimaalne indeks

12. sammas: T&A innovatsioon
12.sammas moodustub kaheksa näitaja kaalutud keskmisest. Neist üks on tegelik statistiline
näitaja ning ühe näitaja kaal on teistest poole väiksem. Kõik koodiga 12 näitajad on üldises

indeksi kompositsioonis väga kõrge osakaaluga (2)16 andes maksimaalselt 0,14 punkti. 1.02
näitaja panus on 1 ja maksimumpanus 0,07 punkti (sisaldab ka panust 1.sambas).
12. samba näitajad on:
12.01: Innovatsiooni võimekus (milline on ettevõtete võimekus innovatsiooni teha?)17
12.02: Teadusasutuste kvaliteet (kuidas hindate teadusasutuste kvaliteeti?)
12.03: Ettevõtete T&A kulutused (millises ulatuses kulutavad ettevõtted T&A-le?)
12.04: Ülikoolide ja ettevõtete koostöö T&A valdkonnas (kuivõrd teevad ettevõtted ja
ülikoolid koostööd T&A valdkonnas?)
5) 12.05: Valitsuse mõju arenenud tehnoloogia kasutusele võtmisel (kuivõrd toetavad
valitsusostud innovatsioon?)
6) 12.06: Teadlaste ja inseneride kättesaadavus
7) 12.07: PCT patenditaotluste arv (tegelik statistik)
8) 1.02: intellektuaalse omandi kaitse (kuivõrd tugev on intellektuaalse omandi kaitse, sj
piraatkaupade tootmise vastased, meetmed?) (kaaluga 0,5)
Eesti näitajate dünaamika (vt ka joonis 6) osutab suhteliselt heale tulemusele intellektuaalse
omandi kaitsel (näitaja 1.02), samuti teadusasutuste kvaliteedi osas (12.02). Oluline on seegi,
et nende näitajate osas on hinnangud tõusutrendil. Kõige olulisemalt on paranenud ülikoolide
ja tööstuste omavaheline T&A alane koostöö (12.04), kuigi 2013. aastal on hinnangud pisut
nõrgenenud. Küllaltki hästi on paranenud ka ettevõtete innovatsioonivõimekus (12.01), eriti
tugev tõus on toimunud 2013. aastal. Kuid teised näitajad on suhteliselt nõrgad. Ettevõtete
kulutused T&A-le (12.03) on äärmiselt tagasihoidlikud. Kuigi need on alates 2010. aastast
pidevalt tõusnud, jäävad nad kriisieelsetele tasemetele kõvasti all. Valitsuse ostude mõju
kaasaegsema tehnoloogia kasutusele võtmisele on aeglases langustrendis (12.05). Oluliselt on
halvenenud teadlaste ja inseneride kättesaadavus (12.06), kuigi majanduskriisi puhkemine
olukorda lühiajaliselt parandas.
1)
2)
3)
4)

Patentide statistika (12.07; ei ole joonisel), viitab 2013. aastal väikesele paranemisele, kuid
tõenäoliselt osutab järgmine indeks olulisele langusele.18
Joonis 5. 12.samba näitajate dünaamika Eestis

16

Kaks kõrgema osakaaluga näitajat on 10.01 ja 10.02 (vt lisa 2), neid on käsitletud lk 39.
Siin ja edaspidi on küsitlusnäitajate puhul lihtsusatul kujul refereeritud küsitluse küsimust
18
Statistiliste näitajate eest teenitavad punktid sõltuvad ka teiste riikide tulemustest. Kui need langevad, siis ei
pruugi Eesti punktiskoor oluliselt väheneda.
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Tabel 5. Eesti 12.samba näitajad võrdluses parimatega (2013)
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

Parim
riik

12.01: innovatsiooni võimekus

4,27

5,84

-1,57

-26,9

Šveits

12.02: teadusasutuste kvaliteet

4,93

6,35

-1,42

-22,4

Iisrael

12.03: ettevõtete T&A kulutused

3,49

5,98

-2,49

-41,6

Šveits

12.04: ülikooli-ettevõtte koostöö

4,39

5,84

-1,45

-24,8

Šveits

12.05: valitsuse mõju

3,93

5,57

-1,21

-29,4

Katar

12.06: teadlaste ja inseneride
olemasolu

3,74

6,30

-1,88

-40,6

Soome

12.07: PCT patenditaotlused*

35,19

302,7

-267,51

-88,4

Rootsi

1.02: intellektuaalse omandi
kaitse

4,81

6,24

-1,43

-22,9

Soome

*patenditaotluste jaotuvad riigiti äärmisel ebaühtlaselt; Eesti positsioon on 26. vaatamata
esimeste äärmiselt kõrgele tasemele
Tabelist 5 on näha, et kõige suurem mahajäämus on Eestis patenditaotluste osas. Selle näitaja
muutmine on aga ülimalt keeruline. Järgmine suurem puudujääk on ettevõtete T&A kulutuste
osas, millele järgneb teadlaste ja inseneride puudus ning ettevõtete innovatsioonvõimekus.
Teadusasutuste kvaliteet ja ülikoolide-ettevõtete koostöö, samuti intellektuaalse omandi kaitse
on üpris sarnase mahajäämusega ning valitsuse mõju osas on hinnangud tagasihoidlikud, kuid
ka mahajäämus suhteliselt mõõdukas.
Korrelatsioonanalüüs osutas, et Eestis on KVI-ga positiivses korrelatsioonis liikunud ettevõtete
T&A kulutused (12.03; korrelatsioonikordaja 0,828), mis tähendab, et see tegur liikunud
samamoodi kui KVI olles olnud mõjutatud majanduskriisi negatiivsetest mõjudest. Negatiivne
korrelatsioon on aga ülikoolide-ettevõtete koostööga (12.04; korrelatsioonikordaja -0,764).
Antud juhul näitab see, et vaatamata KVI vahepealsele nõrgenemisele on selle näitaja panus
KVIs suurenenud (positiivne mõju).
Teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni puhul on alati küsimus ka selles, kuidas nendest
mõistetest aru saadakse ehk mida nende sisse mõeldakse. Kitsa lähenemise puhul võidakse
selle all mõelda väga kõrgtehnoloogilisi lahendusi. Tihtipeale ei mõisteta, et innovatsioon on
ka oluline toote- või tootmisprotsessi uuendus, turustusvõtted jmt.
Võrdluses geograafiliste konkurentidega (vt joonis 7) paigutub Eesti suhteliselt heasse
positsiooni, kuigi mitmed geograafilised konkurendid on edetabeli tipus: Soome 1., Saksamaa
4., Rootsi 6., Taani 11. ja Norra 13. Samas on teised Eestist kaugel maas: Leedu 44.(kuid
tõusul), Poola 65. (stagnatioon viimastel aastatel), Läti 70. (kerge paranemine) ja Venemaa
78.(languses).

Joonis 6. Konkurentriikide punktid 12.sambas (2013)19

KVI konkurentide seas on Eesti 7. kohal, eespool on Iisrael (3. koht), Iirimaa (20., paranemine),
Puerto Rico (24., 2012-13.aastal järsk paranemine), Island (27., 2013. aastal järsk kukkumine),
Portugal (29.,tõusutrend) ja Hiina (32., stagnatsioon). Lähemate konkurentide grupist oli Eestist
tagapool, kuid väga lähedal Indoneesi (33. koht, volatiilne tõus) ja Hispaania (34., tõus 2012.13. aastal), samuti Panama (36., järsk tõus 2013. aastal) ja võivad seega Eesti positsiooni
ohustada (seda ka siis üldiselt KVI arvestuses). Nii on Indoneesia puhul kogumõju 12. samba
kaudu nõrgem kui Eestil, kuna tegemist on 2. arengufaasi riigiga, kuid enamus 12. samba
näitajaid on Eesti omadest pisut paremad (v.a. intellektuaalne omand, patendid ja
teadusasutuste kvaliteet). Panama on Eestist ees ettevõtete T&A kulude, valitsusostude mõju ja
teadlaste-inseneride kättesaadavuse osas. Hispaania positsioon on nõrgem eelkõige seetõttu, et
olles innovatsioonipõhine riik tema T&A tegevus suhteliselt nõrk. Selle põhjuseks on ilmselt
ka tõsine majanduskriis ja eelarvekärped. Samas on positsioon Eestist oluliselt parem teadlasteinseneride kättesaadavusega ning patente on pisut enam. Portugalis on teadusasutuste kvaliteet
Eesti omast kõrgem, samuti on teadlaste-inseneride kättesaadavus parem ning koostöö
ülikoolide-ettevõtete vahel parem. Hiinas on ettevõtete kulutused T&A-le tugevamad,
valitsuseostude mõju tugevam ning inseneride-teadlaste kättesaadavus parem. Hiina puhul on
ka 12. samba osakaal üldises indeksis Eesti omast tuntavalt väiksem (2. arengufaas ehk
efektiivsuspõhine majandus).
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Siin ja edaspidi näitab roosa värv väga lähedasi konkurente (+/-0,5 standardhälvet Eesti üldistest punktidest)

Pisut kaugemal Eestist on Malta (tõus), Tšiili (nõrk tõus) ja Omaan (kerge tõus).
Vähemolulisematest konkurentidest on Eestile lähedal Costa Rica (35., tõus), Tšehhi (37.,
langus) ja Itaalia (38., tõus 2012-13. aastal), LAV (39., paranemine peale sügavat langust).
Ülejäänud ei saa praegu pidada selles osas Eestit oluliselt ohustavateks riikideks.
Eelneva kokkuvõttes kujuneb prioriteetjärjestus Eesti puhul järgmiseks:
1. Ettevõtete T&A kulutused (12.03) ja sellega tihedalt seotud ettevõtete
innovatsioonivõimekus (12.01) – ilmselgelt on probleem rahaliste ressursside nappuses,
seda nii omavahendite, laenude kui ka riigi toetuse kaudu. Kindlasti on küsimus selles,
kas ettevõtted tajuvad T&A vajalikkust ning kas neil on ideid, kuidas tööjõu ja muude
tootmissisendite kallinemisele reageerida
2. Teadlaste ja inseneride kättesaadavus (12.06). Võib arvata, et eelkõige mõeldakse siin
inseneride nappust, samas on tööjõu kättesaadavuse puhul alati küsimus ka palgas, mida
ollakse valmis maksma ning selles kuidas osatakse hinnata spetsialistide teadmisi,
nende teadmiste vastavust vajadustele ja ootustele. Ei saa ka välistada, et seda argumenti
kasutatakse selleks, et põhjendada enda vähest innovaatilisust (teised/olud on süüdi).
3. Ülikoolide ja ettevõte koostöö (12.04). Võib oletada, et probleem seostub taas ootuste
erinevusega. Teadlased tahavad teha teadust ja tegeleda vähepraktiliste asjadega, sest
nad on nii harjunud ja nii on mugavam. Võimalik, et Eestis on teadus liialt teoreetline
ja liialt palju on praktilise väljundita teadust. Samas ootavad ettevõtted praktilisi
soovitusi, sealjuures valmis ja väga spetsiifilisi lahendusi, sj tihti väga kiiresti. Väga
võimalik, et tegemist on ka kommunikatsiooniprobleemidega ja eelarvamustega.
4. Intellektuaalse omandi kaitse (1.02). Puudutab ka institutsionaalset (1.) sammast.
Võimalik, et peegeldab piraatkaupasid ja olukordi, kus töötajad on ettevõttest lahkudes
võtnud kaasa knowhow ja kliendibaasi ning loonud konkureeriva ettevõtte. Seega on
küsimus paljus regulatsioonide loomises ja efektiivses jõustamises.
5. Teadusasutuste kvaliteet (12.02). Hinnangud on tõenäoliselt paljus seotud 2.ja 3.
punktiga kajastades arvamust, et tegeletakse liialt palju ettevõtlusele mittevajalike,
ebapraktiliste või liialt teoreetiliste lahendustega.
6. Valitsusostude mõju (12.05). Siin on küsimus selles, kuivõrd on riigil võimalik oma
ostudega teadust ja tehnoloogiat mõjutada (ehk siis riigiabi, riigihangete jmt
küsimused), kuid tõenäoliselt ka selles, et avalikkus ei teadvusta riiki kui teaduse
finantseerijat.
11. sammas: Äri keerukus (sophistication)
11. sammas moodustub 11 näitaja kaalutud keskmisest, kusjuures ühe näitaja kaaluks on 0,5.
Tegemist on üksnes küsitlusega saadud andmetega. Tegemist on kõrge osakaaluga näitajatega,
mis üldises indeksis igaüks moodustavad 1,58 andes maksimaalselt 0,111 punkti. 7.07 näitaja
panus on 1,25 ja maksimumpanus 0,088 punkti (sisaldab ka panust 7. sambas).
11. samba näitajad on:
1) 11.01: Kohalike tarnijate arvukus (kui arvukalt on kohalikke pakkujaid?)
2) 11.02: Kohalike tarnijate kvaliteet (kuidas hindate kohalike tarnijate kvaliteeti?)

3) 11.03: Klastrite areng (kui levinud on hästi arenenud ja sügavad klastrid (geograafiliselt
kontsentreerunud seotud toodete ja teenuste ning spetsialiseerunud ettevõtted, tarnijad,
hankijad ja tootjad?)
4) 11.04: Konkurentsieelise olemus (millele tugineb kohalike ettevõtete konkurentsivõime
rahvusvahelisel turul? 1-üksnes tööjõukulu või loodusressurss, 7-unikaalsed tooted ja
protsessid)
5) 11.05: Väärtusahela sügavus (kas ettevõtted omavad tootmisahelas kitsast või laia
esindatust?; 1-kitsas, üksikut tootmisfaasid, 7-lai, sj tootmine, turustus, disain jmt)
6) 11.06: Rahvusvahelise jaotuse kontroll (kui suures ulatuses kontrollivad ja omavad
kohalikud tootjad rahvusvalist jaotust ja turustust?)
7) 11.07: Tootmisprotsessi keerukus (kui keerukas on tootmisprotsess?; 1-tööjõumahukas,
vana tehnika, 7-high tech, teadmismahukas)
8) 11.08: Turustuse ulatus (kuivõrd kasutavad ettevõtted keerukaid turustusvõtteid ja
tehnikaid?)
9) 11.09: Otsustusõiguse delegeerimise ulatus (kuidas hindate otsustusõiguse
delegeerimist alluvatele?; 1-ei, 7-jah)
10) 7.07: Toetumine professionaalsele juhtkonnale (kes on tippjuhtkonnas?; 1-sugulased,
sõbrad, 7-valitud oskuste ja kvalifikatsiooni järgi) (kaaluga 0,5).
Antud sammas vaatleb seega (1) kohalikku tootmiskorraldust, (2) kohalike ettevõtete
positsioone ja koostööd, ja (3) juhtimist. Eesti tulemused on vastuolulised: ühelt poolt on
olemas positiivseid protsesse, kuid need on nullitud negatiivsemate protsessidega. Ka on
näitajate dünaamika kehvapoolne: nad on aastate jooksul kõikunud, selgest tõusutrendist kogu
vaatlusalusel perioodil rääkida ei saa, kuigi mõningad näitajad on viimastel aastatel pisut
paranenud. Mõningatel juhtudel saab rääkida kergest langustrendist (11.01, 7.07).
Eestis on kõige parem seis professionaalsete juhtide kasutamisega (7.07), samuti kohaliku
tarnija kvaliteediga (11.02). Suhteliselt positiivsele poolele võib lugeda ka kohalike tarnijate
hulga (11.01), otsustusõiguse delegeerimise (11.09) ja turustuse ulatuse (11.08). Kuid probleem
on selles, et need näitajad on praegu kehvemas seisus kui 2006. või 2008. aastal.
Joonis 7. 11.samba näitajate dünaamika Eestis

Tabel 6. Eesti 11.samba näitajad võrdluses parimatega (2013)
Näitaja

Eesti Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

Parim riik

11.01: kohal.tarnija hulk

4,78

6,19

-1,41

-22,8

Jaapan

11.02: kohal.tarnija kvaliteet

5,11

6,18

-1,07

-17,3

Šveits

11.03: klastrite areng

3,68

5,58

-1,90

-34,1

Taivan

11.04: konkurentsieelise alus

3,64

6,37

-2,73

-42,9

Šveits

11.05: väärtusahela sügavus

3,60

6,05

-2,45

-40,5

Saksamaa

11.06: rahvusvahelise jaotuse
kontroll

4,06

5,64

-1,58

-28,0

Katar

11.07: tootmisprotsessi
keerukus

4,11

6,48

-2,37

-36,6

Jaapan

11.08: turustuse ulatus

4,40

6,05

-1,65

-27,3

Suurbritannia

11.09: delegeerimise ulatus

4,48

6,01

-1,53

-25,5

Taani

7.07: toetumine
professionaalsele juhtimisele

5,24

6,33

-1,09

-17,2

UusMeremaa

Suhteliselt kehvasid tulemusi näitavad tootmisprotssi keerukus (11.07) ja rahvusvahelise
turustuse ulatus (11.06). Viimane on paranenud 2006. aasta võrdluses, kuid on kehvem kui
2008. aastal. Kehvas seisus on klastrite areng (11.03), kuigi siin on näha paranemist. Kehvaks
tuleb seisu lugeda konkurentsieelise sisu (11.04) ja väärtusahela sügavuse (11.05) osas.
On ilmselge, et majanduskriis on kogu 11. samba tulemusi väga tugevalt ja negatiivselt
mõjutanud. Ühelt poolt võimaldas ja teisalt sundis see ettevõtteid minema tagasi endistele
(buumieelsetele) tootmistavadele (odav tootmine, kitsas spetsialiseerumine, iseseisvuse
kaotamine, omanike naasmine igapäevase juhtimise juurde jmt). Korrelatsioonanalüüs osutas,
et KVI on positiivselt seotud kohalike pakkujate arvuga (11.01; korrelatsioonikordaja 0,802) ja
turustuse ulatusega (11.08; korrelatsioonikordaja 0,757), negatiivselt aga konkurentsieelise
alusega (11.04; korrelatsioonikordaja -0,897). Esimesed olid seega mõjutatud majanduskriisis
ja protsessidest, mis nõrgestasid ka KVI-d.
Tegemist on märkimisväärses osas käitumuslike näitajatega, mida on mõjutanud oluliselt
majanduskriis. Tõenäoliselt mõned protessid muutuvad positiivses suunas turusurve tõttu
(11.05, 11.04, 11.07), kuna ettevõtted on sunnitud loobuma odavtootmisest tööjõu nappuse
tõttu. Kuid tegemist olulises osas ka kohaliku tootmise muutmisega välisomanike ja –partnerite
arusaamiste ja käitumise teisenemise tõttu. On võimalik, et välisomanikud/-partnerid muudavad
oma käitumist ehk muudavad tootmist ja turustamist, kuid samavõrd tõenäoline on, et osad neist
lahkuvad Eestist, kuna ei suuda/soovi kohaneda siinsete muutustega. Küsimus on selles, kas
tulevad uued välisinvestorid/-partnerid juba muutunud ootustega. Kogu samba juures on
olulised ka juhtimis- ja koostööprobleemid ettevõtete sees ja ettevõtete vahel ning ettevõtete
juhtimise kvaliteet (seda nii omanike kui ka tegevjuhtide osas).
Eesti geograafiliste konkurentide (vt joonis 9) hulgas on 11. samba „eesrindlased“ – Saksamaa
(3.koht), Soome (5.), Rootsi (7.), Taani (11.) ja Norra ees (13.). Üleminekumaadest on Leedu

Eestist eespool 48. kohal. Poola ja Läti on vastavalt 65. ja 67.kohal, Venemaa on 107. kohal
ehk kogu vaadeldavate riigide grupi nõrgim.
Joonis 8. Eesti konkurentriikide punktid 11.sambas 2013.aastal

KVI konkurentide võrdluses paigutub Eesti küllaltki nõrgalt: valusatest konkurentidest on
suurem osa Eestist tuntavalt eespool. Eestist tagapool on Panama (52. koht, samad punktid),
Tšiili (54.) ning kaugemal Aserbaidžan ja Kuveit. Eestile lähedal olevatest KVI konkurentidest
on positiivsel trendil Barbados ja Leedu (vahetult ees), tagantpoolt tulijatest Läti ja
Aserbaidžan. Tšiili puhul saab rääkida nõrgenemistrendist, samuti Portugali puhul; ka Poola,
Portugali ja Panama seis pole kõige parem. Kuid sama kehtib ka Eesti kohta.
Tšiilil on Eestist parem seis klastrite arengus (11.03), väärtusahela sügavuses (11.05),
rahvusvahelises jaotusvõrgus (11.06), tootmisprotsessi keerukuses (11.07) ja turustamises
(11.08). Panama edestab Eestit samades tegurites ja lisaks oluliselt konkurentsieelise sisus
(11.04). Leedu on Eestist tugevam kohalike tarnijate arvukuses (11.01), pisut konkurentsieelise
sisus (11.04), väärtusahela sügavuses (11.05), rahvusvahelises jaotusvõrgus (11.06),
tootmisprotsessi keerukuses (11.07) ja turustamises (11.08) ehk enam-vähem samades
tegurites. Eesti tugevuseks tundub olevat 11.09: valmisolek delegeerida, 7.07: professionaalsete
juhtide kasutamine ja 11.02: kohalike tarnijate kvaliteet.

Majanduskriis on ka teiste riikide tulemusi oluliselt mõjutanud: väga paljude küllaltki head
tulemused on halvenenud. Kehvas seisus võrreldes varasemaga on nt ka Saksamaa, Rootsi ja
Taani. Soome seis on viimastel aastatel paranenud, kuid nõrgem 2006. aasta seisust. Ka võib
väga selgelt täheldada, et riikidevahelised erinevused on üldiselt väga tugevalt vähenenud ehk
siis selles aspektis on konkurents läinud oluliselt teravamaks. Konkurents on märkimisväärselt
teravnenud just viimasel ajal, eriti 2013. aasta andmete põhjal. See tähendab, et just selles
valdkonnast võivad võrsuda tegurid, mis konkurendid Eestist ette viivad.
Kui 12. sambas olid tulemused ebaühtlased näitajate lõikes (oli nii tugevamaid kui ka
nõrgemaid), siis 11. samba tulemused on saab väga suures ulatuses defineerida kehvadeks eriti
arvestades seda, et näitajad on olnud paremad. 11. sammas võib olla tegur, mille toel
konkurendid Eestist kergesti mööduda suudavad. Seetõttu on selle tulemuste
parandamine oluline, kuigi siinsed arvestuslikud panused osutuvad mõneti väiksemaks
12. samba panustest. Väga olulises osas tuleb Eestil siin taastada endised seisud ja siis nö
edasi minna. Põhimõtteliselt võib 12. sammast käsitleda kui keskpika ja pikajalise arengu
näitajat ning 11. sammast kui lühiajalise arengu näitajat.
Võttes arvesse eelnevat, tuleks Eestil prioriteetjärjestus järgmine:
1. Konkurentsieelise alus (11.04), väärtusahela sügavus (11.05) ja tootmisprotsessi
keerukus (11.07) – sisuliselt on tegemist teguritega, mis näitavad, et Eesti senine
konkurentsieelis – odav, paindlik ja kitsas, väga spetsialiseeritud allhange – ei tööta.
Eesti ettevõtted peaksid end tugevamalt kehtestama tootmisprotsessis ja liikuma
väärtuslikumate tootmis- ja turustusprotsessi (vt ka järgmist) elementide poole; kindlasti
on oluline omatoodangu osakaalu tõstmine. Sellega seostub ka see, et Eesti ettevõtted
on kaotanud väärtusahela väärtuslikumad elemendid (välis)omanikele ja
(välis)hankijatele
2. Turustamine ehk rahvusvahelise jaotuse kontroll (11.06) ja turustuse ulatus (11.08) on
tagasihoidlik tulenevalt sellest, et välisomanikud domineerivad ekspordis. Teema
seostub väga tugevalt eelnevaga.
3. Klastrite areng (11.03). Antud näitaja puhul on kindlasti küsimus ka selles, mida
vastajad mõistavad klastrite all ning kuidas nad tõlgendavad küsimuses toodud
geograafilist komponenti (vald, maakond, Eesti).
4. Kohalike tarnijate hulk (11.01) ja kvaliteet (11.02) on omavahel seotud. Ühelt poolt on
turg väike, kuid tõenäoliselt on küsimus koostöö nappuses, kehvas ärisuhtluses ja Eesti
ettevõtetes (ettevõtjate seas) levinud põhimõtetes.
5. Juhtimisprobleemid, mis ilmnevad küsimustes 11.09 ja 7.07 (delegeerimine ja
professionaalne juhtimine). 20 Tõenäoliselt vähendas kriis delegeerimist. Tõenäoliselt
peegeldab ka omanike kehvi juhtimisoskusi ja nn „lühikese lõa“-mentaliteeti (sj
välisomanike puhul). Võimalik, et probleemid on erinevatel juhtimistasanditel erinevad;
tippjuhtkonnas on professionaalid, kuid need on küllaltki autorteersed ehk siis üldine
juhtimise nõrkus ettevõtetes.
20

Näitajate 11.09 ja 7.07 vahel on tugev positiivne korrelatsioon (0,84), kuid 11.09 korreleerub tugevalt ka
11.06-ga (0,913), mis osutab välis(omanike) tugevale negatiivsele mõjule otsuste delegeerimise osas. Samas ei
saa välistada, et viimasel juhul on tegemist valekorrelatsiooniga või olukorraga, kus üks teadmata tegur
mõjutab mõlemat näitajat samas suunas.

Efektiivsustegurid
Efektiivustegurid moodustuvad kuuest sambast: 5. Kõrg- ja täiendharidus, 21 6. Kaubaturu
efektiivsus, 7. Tööturu efektiivsus, 8. Finantsturu areng, 9. Tehnoloogiline valmisolek ja 10.
Turu suurus. Kõigi nende sammaste panus koguindeksisse on maksimaalselt 0,58 punkti ja 8,3.
Need sambad moodustuvad alasammastest, 5. samba puhul on neid kolm, teistel juhtudel kaks.
Nagu tabelist 6 näha, on Eesti puhul kõige suurem mahajäämus turu suuruses (10. sammas).
Suur on mahajäämus finantsturu arengus (8. sammas). Suhteliselt mõõdukas on mahajäämus
kõrghariduses (5. sammas) ja tehnoloogilises valmisolekus (9. sammas). Kaubaturg on
suhteliselt efektiivne (6. sammas) ja kõige parem on seis tööturu efektiivsusega (7. sammas).
Tabel 6. Eesti positsioon efektiivsussammastes
Kokku 5.sammas 6.sammas 7.sammas 8.sammas 9.sammas 10.sammas
Eesti indeksi
väärtus

4,64

5,22

4,73

5,03

4,59

5,20

3,06

Panus KVIsse

2,32

0,44

0,39

0,42

0,38

0,43

0,26

Maks.indeksi
väärtus

5,66

6,27

5,59

5,77

6,02

6,22

6,94

Panus KVIsse

2,83

0,52

0,47

0,48

0,50

0,52

0,58

Indeksi
erinevus,
punktid

-1,02

-1,05

-0,86

-0,74

-1,43

-1,02

-3,88

Protsendid

-18,0

-16,7

-15,4

-12,8

-23,8

-16,4

-55,9

Panuse
erinevus,
punktid

-0,51

-0,088

-0,072

-0,062

-0,119

-0,085

-0,323

Efektiivsustegurid mõjutavad riikide KVI-d alates 2. arengustaadiumist (efektiivsuspõhine
majandus) ühesuguses ulatuses ning täpsemalt määravad need 50 koguindeksi väärtusest.
10. sammas: Turu suurus
Antud sammas kajastab tõsiasja, et suuremal turul on võimalik saavutada konkurentsieelist
mastaabiefektist. Kuna väiksemad riigid kompenseerivad oma väiksemat siseturgu välisturuga
ehk ekspordiga, siis on arvesse võetud ka välisturu suurus. Kahe komponendi panus samba
tulemuse formeerumisse on vastavalt 75 ja 25. Turu suurused leitakse tegelike statistikute
põhjal võttes arvesse SKP-d, importi ja eksporti dollaripõhises ostujõupariteedis (IMF-i
andmed).
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Edaspidi kõrgharidus

Kuna SKP maht sõltub rahvaarvust, siis on turu suuruse osas eesotsas paratamatult suurema
rahvaarvuga riigid. Kuid SKP maht sõltub ka individuaalsest tarbimismahust, mistõttu mõjutab
turu suurust ka elanike jõukus.
Eeltoodust tulenevalt on suuremad siseturuga riigid USA, Hiina ja India, kuid välisturuga riigid
Hiina, USA ja Saksamaa. Eesti positsioon esimeses on 106. (Läti 98., Leedu 79.), teises 79.
(Läti 83., Leedu 65.).
Joonis 9. Eesti turu suuruse indeksid

Kuna elanikkonna suurus on kõige olulisem komponent antud näitaja kujunemisel ning seda
kiiresti ja oluliselt muuta pole võimalik, siis on tegemist näitajaga, mille mõjutamine on
piiratud. Siiski saab näitajat muuta nii elanikkonna jõukuse (ehk nominaalse SKP) kui ka
ekspordi kasvuga. Ei tohi unustada sedagi, et siseturg koosneb nii majapidamiste kui ka
valitsussektori tarbimisest aga ka investeeringutest (sj laoseisu kasvust).
8. sammas: Finantsturu areng
Finantsturgude arengu sammas moodustub kahes alasambast:
a) Efektiivsus
b) Usaldusväärsus ja kindlustunne
Mõlema komponendi panus on võrdne. Efektiivsuse alasammas koosneb viiest näitajast (kõik
küsitluspõhised ja võrdse osakaaluga), samas kui usaldusväärsuse alasammas moodustub
kolmest näitajast, millest kaks on küsitluspõhised ja üks on pärit EDB indeksist (kõik kolm
võrdsete osakaaludega). Kuna usaldusväärsuse alasammas moodustub vähemast arvust
komponentidest, siis on igal näitajal kokkuvõttes suurem panus (täpsemalt koguindeksis 1,39
ehk maksimaalselt 0,097 punkti). Finantssektori efektiivsuse alasamba näitajate osakaal
koguindeksis on 0,83 ehk maksimaalselt 0,058 punkti.
Finantsturgude arengu samba näitajad:
1) Finantsturugude efektiivsuse näitajad:
a. 8.01: finantsteenuste olemasolu (kuivõrd pakub finantssektor laia valikut
teenuseid ja tooteid?)
b. 8.02: finantsteenuste kättesaadavus (kas finantsteenused on kättesaadavad
(affordability)?)
c. 8.03: finantseerimine kohaliku aktsiaturu kaudu (kui lihtne on ettevõttel raha
saamine aktsiate emissiooni teel aktsiaturul?)

d. 8.04: laenude kättesaadavus (kui lihtne on saada pangast laenu üksnes äriplaani
toel ilma tagatiseta?)
e. 8.05: riskikapitali kättesaadavus (kui lihtne on ettevõtjatel leida riskikapitali
innovatiivsete, kuid riskantsete projektide jaoks?)
2) Finantsturgude usaldusväärsuse ja kindlustunde näitajad:
a. 8.06: pankade usaldusväärsus (soundness) (kuidas hinnata pankade
usaldusväärsust? (1-vajavad rekapitaliseerimist))
b. 8.07: väärtpaberiturgude regulatsioon (kui efektiivne on väärtpaberiturgude
regulatsioon ja järelvalve?)
c. 8.08: õiguste indeks (Legal rights index, võetud EDB indeksist, skaalal 1-10)
Kuna tegemist on valdavalt küsitluspõhiste andmetega, siis alati on küsimus selles, mida
vastajad täpsemalt vastates mõtlevad, millised on nende võrdlusbaasid, arusaamised ja millele
toetudes nad oma vastuse annavad.
Joonis 10. Finantssektori usaldusväärsuse ja kindlustunde näitajad Eestis 2006-13

Joonis 11. Finantssektori efektiivsuse näitajad Eestis 2006-13

Näitajate dünaamika osutab usaldusväärsuse alasambas sellele, et finantsturud on kriisijärgselt
endiselt kehvalt hinnatud. Usaldusväärsuse langus kriisis oli ootuspärane, kuid praeguseks
võiksid näitajad olla oluliselt paremad. Ühelt poolt võib olla tegu üleüldise usaldusväärsuse
hävimisega kõikja (väheste eranditega langesid hinnangud kõikides riikides peale 2008. aastat),
teisalt võib suhteliselt negatiivsete hinnangute põhjuseks olla ka reaalsed probleemid või
tegelike olude mittetundmine (hinnangud antakse vananenud teadmiste põhjal). Ei saa

välistada, et pankade usaldusväärsust õõnestab nt ka pankade tõrjuv suhtumine ettevõtetesse ja
laenuandmisesse. Soodsalt ei mõju ka pidevalt meedia huviorbiiti jõudvad finantssektori ja
finantseerimisega seotud probleemjuhtumid. Juriidiliste õiguste indeksit peaks Eesti püüdma
tõsta, seda enam, et mitmed olulised konkurendid on selles osas tipus (nt Läti, Malaisia).
Finantssektori efektiivsuse alasamba näitajad on samuti kriisi mõjul oluliselt langenud.
Kindlasti mõjutavad neid näitajaid ka globaalsed protsessid. Siiski väärib tähelepanu asjaolu,
et finantsteenuse olemasolu ning finantsteenuste ja riskikapitali kättesaadavust hinnatakse
Eestis suhteliselt hästi (globaalses võrdluses), kuid väga kehvad hinnangud on seotud kohaliku
finantseerimise võimalustega, seda nii kohaliku börsi puhul kui ka laenude saamise osas. Kui
börsi puhul on põhjused seotud börsi väiksusega ja tõenäoliselt ka regulatiivsete aspektidega
(ning omanike soovimatusega kaasomanikke kaasata), siis laenude osas võiks pilt olla parem.
Viimaste aastate finantskriisid on riikide positsioone kõvasti mõjutanud, eriti on see nähtav
Euroopas (vt joonis 13). Siiski on enamuse riikide näitajad (vähemalt Euroopas) hakanud
kergelt paranema. Riikide positsioonid, sj ka alanäitajate lõikes, varieeruvad väga tugevalt.
Kogu konkurentriikide kogumis on Eesti tulemused keskmised või pisut paremad.
Tabel 7. 8.samba näitajad võrdluses parimatega (2013)
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

Parim
riik

B.Usaldusväärsus

5,22

6,72

-1,50

-22,3

8.06: Pankade usaldusväärsus

5,73

6,69

-0,96

-14,3

Kanada

8.07: Väärtpaberituru
regulatsioon

4,72

6,56

-1,84

-28,0

LAV

8.08: Juriidiliste õiguste indeks*

7,0

10,0

-3,0

-30,0

11 riiki**

A.Efektiivsus

3,96

5,50

-1,54

-28,0

8.01: Finantsteenuste olemasolu

5,13

6,42

-1,29

-20,1

Šveits

8.02: Finantsteenuste
kättesaadavus

4,69

6,10

-1,41

-23,1

Hongkong

8.03: Finantseerimine kohaliku
börsi kaudu

3,58

5,85

-2,27

-38,8

Hongkong

8.04: Laenude saamise lihtsus

3,11

4,88

-1,77

-36,3

Katar

8.05: Riskikapitali
kättesaadavus

3,28

4,57

-1,29

-28,2

Hongkong

*vahemikus 1-10; **-Austraalia, Hongkong, Keenia, Kirgiisia, Läti, Malaisia, Montenegro,
Uus-Meremaa, Singapur, LAV, Suurbritannia
Vahetult Eesti ees paiknevad Malta ja Tai, mis mõlemad on nö lähedaste konkurentide grupis.
Nende tugevuseks on finantsteenuste kättesaadavus (8.02), aktsiatugude finantseerimine (8.03)
ja laenude kättesaadavus (8.04). Malta positsioon on tuntavalt parem ka pankade finantsseisu
(8.06) ja väärtpaberituru regulatsiooni (8.07) osas. Eestile järgnevad kolm geograafilist
konkurenti – Taani, Poola ja Läti (viimane on mõnevõrra kaugemal). Taani probleemiks on

riskikapitali kättesaadavus (8.05) ja pankade finantsseis (7.06), kuid ta on selgelt parem
väärpaberituru regulatsioonis (8.07) ja õiguskindluse osas (8.08). Viimane on Eestis parem ka
Poolas ja Lätis. Poolas on Eestist oluliselt nõrgem seis laenude ja riskikapitali kättesaadavusega
(8.04, 8.05). Läti suhteliselt hea positsioon Eestiga võrreldes tuleneb aga just õiguskindluse
indeksist (8.08): finantsteenuste hulk ja kättesaadavus on Eestiga sarnane, kuid ülejäänud
finantsturgude parameetrid on tuntavalt nõrgemad. Seega finantskriisi mõjude nõrgenedes võib
Läti Eestile kiiresti järgi jõuda.
Korrelatsioonanalüüs osutas sellele, et selle samba näitajate vahel on väga tugevad
omavahelised seosed. Mõnevõrra nõrgemini seostuvad teistega näitajad 8.01 ja 8.02, olles aga
omavahel tugevalt seotud (korrelatsioonikordaja 0,828). Põhjus nõrgemas korrelatsioonis võib
olla selles, et tegemist on suures osas nö hügieeninäitajatega. Need kaks näitajat on suhteliselt
tugevalt seotud ka näitajatega 8.04 ja 8.05 (laenude ja riskikapitali kättesaadavus;
korrelatsioonikordajad vahemikus 0,758-0,977). Samas on viimase jaoks oluliselt tähtsam
väärpaberituru regulatsioon (korrelatsioonikordaja 0,975). Kuid viimane mõjutab tugevalt ka
laenude kättesaadavust ja börsi kaudu finantseerimist (korrelatsioonikordajad 0,974 ja 0,963).
Tähelepanuvääriv on see, et 8.08 korrelatsioon kõigi teiste näitajaga on negatiivne. See võib
viidata näitaja ebakohasusele Eesti oludes.
Eesti prioriteetjärjestus peaks olema järgmine:
1) Väärtpaberituru regulatsiooni parandamine (8.07 ja 8.03)
2) Juriidilised õigused (8.08) vajab tõstmist (vt EBD indeks)
3) Finantsteenuste ja riskikapitali kättesaadavus ning finantteenuste mitmekesisus (8.02,
8.05, 8.01), seostuvad osaliselt ka pankade usaldusväärsusega (8.06)
4) Laenude saamine pankadest (8.04) on ilmselgelt ebapiisav ja tõkestatud, kuigi
2013.aastal parenenud

Joonis 12. Konkurentriikide punktisummad 8.sambas (2013)

5.sammas: Kõrgharidus
Kõrghariduse sammas (5.sammas) koosneb kolmest alasambast, mis kõik määravad samba
väärtusest 1/3:
a) Hariduse maht (quantity) toetub kahele statistikule, mis kirjeldavad osalust teise ja
kolmanda taseme õppes
b) Hariduse kvaliteet toetub neljale küsitluse küsimusele
c) Täiendõpe (on-the-job training) toetub kahele küsitluse küsimusele
5.samba näitajad on järgmised:
1) Hariduse kogus (vt eest, statistikud on vananenud)
a. 5.01: II taseme hariduses osalemine22
b. 5.02: III taseme hariduses osalemine
2) Hariduse kvaliteet
a. 5.03:
Haridussüsteemi
kvaliteet
(kuivõrd
vastab
haridussüsteem
konkurentsivõimelise majanduse vajadustele?)
b. 5.04: Matemaatika ja loodusteaduste hariduse kvaliteet (kuidas hinnata
matemaatika ja loodusteaduse hariduse kvaliteeti koolides?)
c. 5.05: Ärikoolide kvaliteet (kuidas hinnata ärikoolide kvaliteeti?)
d. 5.06: Koolide internetiühendused (kui levinud on internetile ligipääs koolides?)
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II taseme haridus – eelkõige gümnaasiumiharidus aga ka seotud kutseharidus; III taseme haridus –
kõrgharidus, nii rakenduslik kui ka akadeemiline, kraadiharidus

3) Täiendkoolitus töökohal
a. 5.07: Kohalike spetsialiseeritud uuringu- ja koolitusteenuste olemasolu (mil
määral on kõrgekvaliteedilised ja spetsialiseeritud koolitusteenused
kättesaadavad? (availability)
b. 5.08: töötajate täiendkoolitus (kuivõrd investeerivad ettevõtted oma töötajate
täiendõppesse ja arengusse?)
Joonis 113. II ja III taseme hariduse näitajad ja A.alasammas Eestis

Eelnevast tulenevalt on näitajate 5.01, 5.02, 5.07 ja 5.08 panus koguindeksis 1,4 ehk
maksimaalselt 0,097 punkti ja ülejäänutel 0,7 ehk 0,049 punkti. Alasambad käsitlevad seega
eelkõige noorte ettevalmistust tööeluks (A-alasammas osalemise ja B-alasammas kvaliteedi
osas; kokku 2,1 koguindeksist ehk 0,148 punkti) ja ka täiskasvanute õpet (C-alasammas).
Tänapäeva majanduse poolt esitatavaid nõudeid arvestades peaks C-alasamba osakaal olema
siiski suurem, eriti arvestades selle seost innovatsiooni ehk kolmanda alaindeksiga (11. ja 12.
sammas).
Nagu ikka küsitlusandmetega, võib ka siin vastajatel olla küsimusest erinevaid arusaamisi. Eesti
puhul näiteks tekkib küsimus, milliseid koole loetakse ärikoolideks. Kas üksnes spetsiifilisi
ärikoole (EBS, Mainor) või arvestatakse siin majandusõpet laiemalt ja viimasel juhul, millist
majandusõpet (akadeemilist, rakenduskõrgharidust, kutsharidust). Teadaolevalt peaksid kõik
Eesti koolid olema ühendatud internetiga, seetõttu on mõneti üllatav, et Eesti punktid jäävad
siiski maksimumist mõnevõrra väiksemaks.
Nagu jooniselt 15 näha, hinnatakse koolide internetiseeritust kõrgelt. Selle näitajaga paigutus
Eesti 2013. aastal kõikide riikide seas 3. kohale (Islandi ja Soome järel). Teised haridusnäitajad
on aga langustrendil. Tõenäoliselt PISA tulemustest rääkimine on põhjuseks, miks 5.04 –
matemaatika ja loodusteaduste hariduse kvaliteet – saab suhteliselt kõrged hinnangud. Samas
on haridussüsteemile antav hinnang nõrk ja langev ning see on murettekitav. Kahtlematult
võimendab selliseid hinnanguid ka see, et sellest palju räägitakse. Ärikoolide kvaliteedi langus
on väga sirgjooneline, kuid antud näitaja puhul oleks oluline teada ka, mida vastajad täpsemalt
hindavad ehk millistele ärikoolidele hinnang antakse.
Nõrgad on tulemused ka täiendkoolituse osas, kuigi on positiivne, et 2013. aasta tulemused on
paranenud.

Joonis 14. Kõrgharidussamba küsitlusega saadud näitajad Eesti kohta 2006-13

Tabel 8. 5.samba näitajad võrdluses parimatega (2013)
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

Parim
riik

A.Hariduse kogus

6,09

7,0

-0,91

-13,0

Soome**

5.01: II taseme hariduses
osalemine*

105,56 131,29

-24,73

-18,8

Austraalia

5.02: III taseme hariduses
osalemine*

64,27

103,11

-38,84

-37,7

Korea

B.Hariduse kvaliteet

5,01

6,10

-1,09

-17,9

Soome

5.03: Haridussüsteemi kvaliteet

4,14

5,98

-1,84

-30,8

Šveits

5.04: Matemaatika ja
loodusteaduste hariduse
kvaliteet

4,89

6,29

-1,40

-22,3

Singapur

5.05: Ärikoolide kvaliteet

4,48

6,09

-1,61

-26,4

Šveits

5.06: Internet koolides

6,52

6,64

-0,12

-1,8

Island

C.Täiendõpe

4,55

6,02

-1,47

-24,4

Šveits

5.07: Kvaliteetse koolituse
kättesaadavus

4,72

6,47

-1,75

-27,0

Šveits

5.08: Täiendõppe ulatus

4,38

5,57

-1,19

-21,4

Šveits

*tegelik statistik; **lisaks on märgitud Saksamaa, kuid see ei saa olla õige, kuna kahest näitajast
ühe kohta pole Saksamaal andmeid (5.02) juba 3 aastat ja 5.01-ga on riik 24.kohal.23
Konkurentriikide võrdluses (vt joonis 16) paigutub Eesti üpris hästi. Riikide võrdlus näitab
vägagi varieeruvat dünaamikat, kuigi valdav on olnud näitajate paranemine. Viimastel aastatel
on tulemused nõrgenud Islandil ja mõnevõrra enam Taanis. Eestist tagapool olijatest on
dünaamika kehv Iisraelil, Tšehhil, Tais ja Lõuna-Aafrikas. Samuti on näha, et viimastel aastatel
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Saksamaa on tõusnud indeksis tänu sellele, et III taseme hariduses osalemise näitajat pole avaldatud.

on paljude riikide tulemused muutunud Eesti omadele lähedasemaks, et konkurentsi mõistes on
Eesti jaoks olukord läinud pingelisemaks.
Geograafilistest konkurentidest on Soome globaalses indeksis olnud 2006.-13.aastal alati
esikohal, seda eelkõige tänu kõikide komponentide suhteliselt ühtlasele ja kõrgele tasemele
(nagu tabelist 13 näha pole Soome ühegi näitaja põhjal parim). Teised jõukamad konkurendid
on Eestist eespool (Saksamaa vaieldavale tulemusele on osutatud tabeli 13 seletuses). Nö
nõrgematest Eesti konkurentidest on Leedu Eestile väga lähedal ja sealsed tulemused on
tõusutrendil. Poola (kõikuv), Läti (sisuliselt paigal) ja Venemaa (tõusev) jäävad kaugemale.
Joonis 15. Kõrgharidussamba punktid konkurentriikides 2013.aastal

KVI konkurentidest on lähim Hispaania, kus tulemused on 2012.-13. aastal vägagi oluliselt
paranenud, pisut kaugemal on Puerto Rico (tõus 2012.-13. aastal) ja Malta (tugev tõusutrend).
Seega viitavad protsessid sellele, et konkurentriikide dünaamika võib Eesti oma ohustada, sest
Eesti puhul võib rääkida seisakust või tagasihoidlikust tõusust.
Haridusstatistikud (5.01, 5.02 ehk a-alasammas) on Hispaanias Eesti omast tuntavalt paremad,
Puerto Ricos on parem III taseme hariduses osalemine. Leedu ja Portugali näitajad on Eesti
omast pisut paremad. Eestist eespool olijatest on Eestist kehvem seis Barbadosel, Rootsis ja
Saksamaal II taseme hariduses. Eesti kogutulemus A-alasambas on küll hea, kuid andmestiku
kvaliteet on puudulik ja paranemisruumi peaks olema (oluline ka seetõttu, et teised tulevad
järgi). Kindlasti on tähelepanuväärne ulatus, millega Eesti statistikutega parimatest maha jääb.
See osutab vajadusele kontrollida andmeallikaid.
Hariduse kvaliteedi näitajate osas on Eesti teistega võrreldes suhteliselt hea – koolide
internetiseeritus kompenseerib ärikoolide keskpärasuse. Ärikoolide kvaliteet ongi üks
nõrgemaid elemente Eesti jaoks – Eestile järgnevast 10 riigist on seis kehvem Leedus (4,4
punkti; Eesti 4,5) ja Poolas (4 punkti). Eespoololijate tulemused on aga selgelt paremad

(vähemalt 5,1 punkti). Hispaania on selle komplekti näitajate osas Eestist selgelt nõrgem (v.a
ärikoolid, kus tuntavalt parem), Leedu tulemused on nõrgemad, v.a. matemaatika ja
loodusteaduse hariduse kvaliteedi osas. Malta on kõigis näitajais parem (v.a. internet koolis).
Täienduskoolituste osas on Eesti positsioon mitmete konkurentriikide osas selgelt nõrgem: seis
on parem nii Puerto Ricos kui ka Costa Ricas, samuti kõigis eespool olevates riikides. Portugalis
on kättesaadavus ja kvaliteet parem, kuigi ettevõtted kasutavad täiendõpet oluliselt vähem kui
Eestis.
Eesti prioriteedid kõrghariduse ja täiendkoolituse samba osas peaksid keskenduma
järgmisele:
1) Spetsiifiliste majanduses vajalike teadmiste ja oskuste kvaliteet, ümberõppe võimalused
(5.05 ja 5.07), mis on probleemiks võrdluses teistega.
2) Hariduse kvaliteet üldisemalt (5.03, 5.04) on Eestis mõningaseks probleemiks ja seda
ka teistega võrreldes. Reformidega on alustatud, kuid positiivsed tulemused ei ilmne
koheselt.
3) Täiendõppe küsimus laiemalt (5.07 ja 5.08) ehk ettevõtesisese hariduse ja töötajate
arengu küsimus. Tõenäoliselt survestab tööturu seis ettevõtteid sellega rohkem
tegelema, ettevõtete finantsseisu paranemine peaks seda ka toetama, kuid tõenäoliselt
on vajalik täiendav tugi.
4) Statistikute (5.01, 5.02; 5.06) parandamine ja nende kvaliteedi kontroll; 5.06 puhul võib
olla vajalik suurem teadvustamine, et koolides on interneti olemas (võib-olla välistavad
vastajad 7 punkti andmise).
9.sammas: Tehnoloogiline valmisolek
Tehnoloogilise valmisoleku sammas kombineerib kahte alasammast, millest üks kajastab
subjektiivseid tehnoloogia kasutamise (valmisoleku) aspekte ja teine kombineerib erinevaid
tegelikke IKT kasutamise näitajaid. Mõlemad alasambad panustavad sambasse võrdsel määral,
teises alasambas on kaks näitajat 0,5-se osakaaluga.
9.samba näitajad on:
1) Tehnoloogia kasutuselevõtt (adoption)
a. 9.01: Värskemate tehnoloogiate olemasolu (availability) (millises ulatuses on
värskemad tehnoloogiad kättesaadavad)
b. 9.02: Tehnoloogia kasutamine ettevõttes (absorption) (mil määral võtavad
ettevõtted kasutusele uut tehnoloogiat)
c. 9.03: Otseinvesteeringud ja tehnoloogia ülekanne (kuivõrd toovad
otseinvesteeringud riiki uut tehnoloogiat)
2) IKT kasutus:
a. 9.04: Interneti kasutajad ( interneti kasutajaid)
b. 9.05: Lairibaühenduse kasutajad (püsiühendused 100 el kohta)
c. 9.06: Interneti ülekandekiirus (rahvusvaheline interneti ülekandekiirus (kb/s)
interneti kasutaja kohta)
d. 9.07: Mobiilse lairibaühenduse kasutajad (100 el kohta)
e. 9.08: Mobiiltelefoni kasutajad (0,5 osakaal; vt eest)

f. 9.09: Tavatelefoni kasutajad (0,5 osakaal; vt eest)
Antud näitajate puhul on kõige küsitavam 9.09 näitaja olemasolu, sest see ei kajast reaalselt
IKT kasutust (või teeb seda vananenud tehnoloogia kaudu). Statistikute väärtuse kohta, vt
eespool.
Joonis 16. Tehnoloogilise valmisoleku alasambad ja küsitlustulemused

Joonis 17. IKT kasutusnäitajad Eestis 2006-13

Eesti tehnoloogilist valmisolekut kajastavad näitajad püsivad paigal või on parimal juhul
(interneti kasutus ja mobiilne internet, 9.04 ja 9.08, mõnevõrra mobiiltelefoni 9.08) mõnevõrra
tõusnud viimastel aastatel. Põhimõtteliselt võib selle samba seisu iseloomustada sõnaga
stagnatsioon.
Korrelatsioonanalüüs osutab, et näitajad 9.01 ja 9.03 (tehnoloogiate kättesaadavus ja
otseinvesteeringute mõju tehnoloogilisele ülekandele) on omavahel pöördvõrdelises seoses
(korrelatsioonikordaja -0,86). See osutab tõenäoliselt tõsiasjale, et otseinvesteeringute olulisus
tehnoloogiate ülekandumisel on hinnatud tagasihoidlikuks (või vähemalt on viimastel aastatel
selle positiivset mõju hakatud vähem hindama). See võib taas osutada tõsiasjale, et paljud
otseinvesteeringud tehakse nö vanade argumentide (odav tootmine jmt) põhjal.
Korrelatsioonanalüüs osutab ka võimalikule käitumuslikule seosele kommunikatsioonisektori
arengus: arendades mobiilühendusi pole tegeletud püsiühendustega, mistõttu on kasutajate arv
aeglane ja ülekandekiirus tarbija kohta arvestatuna langeb.

Tabel 9. 9.samba näitajad võrdluses parimatega (2013)
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

A.Tehnoloogia kasutuselevõtt

5,40

6,11

-0,71

-11,6

AÜE

9.01: viimase tehnoloogia
kättesaadavus

5,76

6,55

-0,79

-12,1

Soome

9.02: tehnoloogia rakendus
ettevõttes

5,38

6,23

-0,85

-13,6

Rootsi

9.03: FDI ja tehnoloogia
ülekanne

5,07

6,32

-1,25

-19,8

Iirimaa

B.IKT kasutus*

4,99

6,64

-1,65

-24,8

Taani

9.04: interneti kasutajad

79,00

96,00

-17

-17,7

Island

9.05: püsiühendused

25,67

41,86

-16,19

-38,7

Šveits

9.06: interneti ülekandekiirus

23,62

4091,44

-4067,82

-99,4

Luxemb.**

9.07: mobiilühendused

72,54

123,29

-50,75

-41,2

Singapur

9.08: mobiiltellimused
(0,5)***

154,55

227,93

-73,38

-32,2

9.09: lauatelefonid (0,5)***

33,45

68,68

-35,23

-51,3

*tegelikud statistikud; **kaks väga kõrge tasemega riiki (Luksembourg, Hongkong)
tulenevalt sealse majanduse eripärast (finantsteenused); ***vt 2.08 ja 2.09 edaspidi
Joonis 18. Konkurentriikide punktid 9.sambas (2013)

Parim riik

Konkurentriikidega võrdluses paigutub Eesti suhteliselt hästi. Geograafiliste konkurentide
puhul on selgelt näha varasem vahe jõukamate ja vaesemate riikide vahel. Eesti paigutub
sealjuurest viimastest parimale positsioonile, järgneb Leedu ja väga kiiresti positsioone
parandanud Läti.
KVI nn teravate konkurentide võrdluses on Eestis eespool Island, Malta (väga tugev tõus 2013)
ja Hispaania; Puerto Rico, Tšiili, Panama ja Aserbaidžan on märgatavalt tagapool. Antud samba
puhul ei saa seega rääkida konkurentidepoolsest väga tugevast survest. Siiski tuleb märkida, et
Eesti kuulub seisakuriikide hulka (nagu ka Rootsi, Taani, Island, Saksamaa, Barbados, Tšehhi,
Leedu, Puerto Rico ja teised). Eesti nõrkuseks paistab olevat IKT kasutus, eelkõige
ülekandekiirus.
Joonis 19. Eesti lähimate konkurentriikide alasammaste võrdlus

Eesti prioriteetideks peaksid antud valdkonnas olema:
1. Ülekandekiiruste parandamine (9.06) on seda olulisem, et tegemist on tehnoloogilise
arengu jaoks olulise parameetriga; sellest sõltuvad eksport, IKT arenguvõimalused Eestis,
finantssektori võimalused jmt.
2. Tehnoloogiate kättesaadavuse parandamine ja ettevõtete valmisoleku suurendamine uute
tehnoloogiate kasutusele võtmiseks (9.01, 9.02). Sellega seostub ka vajadus suurendada
välismaiste otseinvesteeringute tehnoloogiasisalduslikkust (9.03). Muutused siin seostuvad
otseselt T&A arenguvõimalustega (12.sammas).
3. Interneti püsiühendustele ligipääsu tõstmine, et suurendada interneti kasutajate hulka (9.04;
9.05)
4. Tasuks kontrollida ka statistika õiguspärasust (mobiilistatistika nt).
6. sammas: Kaubaturu efektiivsus
6. sammas moodustub kahest alasambast – konkurents ja nõudlustingimuste kvaliteet. Esimese
panus on 2/3 ja teise panus 1/3. Konkurentsialasammas koosneb kahest osast, mis käsitlevad

kodumaist ja väliskonkurentsi, kusjuures nende osakaalud leitakse SKP nõudluspoolsete
komponentide kaudu.24 Eesti puhul on viimastel andmetel osakaalud ligikaudu 2/3 vs 1/3.
Siseturukonkurentsi indeksi leidmiseks kasutatakse kaheksat näitajat, millest 5 saadakse
küsitlusest ja 3 on pärit EDB indeksist. Viimasest kaks näitajat (ettevõtte alustamiseks kulunud
päevad ja tehtavad protseduurid) võetakse arvesse keskmisena ehk siis indeks leitakse kokku 7
näitaja keskmisena. Väliskonkurentsi indeksis on võrdsete osakaaludega 6 näitajat, millest neli
on pärit küsitlusest.
Nõudlustingimusi kajastavad kaks küsitlusnäitajat, mistõttu nende mõju koguindeksisse on
suhteliselt ulatuslik (1,38 mõlemad ja maksimaalselt 0,096 punkti). Näitajad 6.01-6.05 ja 6.08
annavad kogutulemusest 0,54 (maksimaalselt 0,038 punkti), 6.09-6.14 annavad 0,3 (0,021
punkti) ja 6.06-6.07 0,027 (0,019 punkti).
6.samba näitajad on:
1) Konkurents:
i. Kodumaine konkurents
1. 6.01: kohaliku konkurentsi intensiivsus (kui intentsiivne on konkurents kohalikul
turul?)
2. 6.02: turu domineerimise ulatus (kuidas iseloomustada ettevõtete aktiivsus? (1domineerivad vähesed ärigrupid, 7-palju ettevõtteid))
3. 6.03: Monopolidevastase poliitika efektiivsus (kuivõrd toetab monopolidevastane
poliitika konkurentsi?)
4. 6.04: Maksustamise mõju investeeringutele (kuivõrd vähendavad maksud
investeerimishuvi?)
5. 6.05: Kogumaksumäär (EDB indeks, maksud arvestatud ettevõtte kasumisse vt
eest)
6. 6.06: Ettevõtte alustamiseks vajalike protseduuride arv (EDB indeksist) (võetakse
keskmisena järgmisega)
7. 6.07: Ettevõtte alustamiseks kuluv aeg (EDB indeksist) (võetakse keskmisena
eelmisega)
8. 6.08: Põllumajanduspoliitika kulud (kuidas hinnata põllumajanduspoliitikat? (1väga koormav majandusele, 7-tasakaalustab hästi huvid))
ii. Väliskonkurents
1. 6.09: Kaubanduspiirangute olemasolu (kuivõrd piiravad mittetariifsed barjäärid
(nt standardid jmt) importtoodangu konkurentsivõimet siseturul?)
2. 6.10: Kaubandustariifid (keskmine tariifimäär -des; tegelik number)
3. 6.11: Välisomanduse domineerimine (Kui domineeriv on välisomandus
ettevõtetes? (7-kõrge))
4. 6.12: Otseinvesteeringute reeglite mõju (kuivõrd seadused ja reeglid piiravad või
toetavad välismaised otseinvesteeringuid?)
5. 6.13: Tolliprotseduuride koormus (kuivõrd efektiivsed on tolliprotseduurid
(kaupade sisenemisel ja väljumisel riigist)?)
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Välisnõudlus on impordi osakaal eratarbimise, valitsustarbimise, investeeringute, ekspordi ja impordi
summast; ülejäänud on sisenõudlus

6. 6.14: impordi osakaal SKP-s (tegelik, IMF)
2) Nõudlustingimuste kvaliteet
i. 6.15: Tarbija orientatsiooni määr (kuidas kohtlevad ettevõtted kliente ?(1ükskõikselt, 7-väga tundlik)
ii. 6.16: Ostja teadlikkus (kuidas teevad ostjad otsused ?(1-madalam hind, 7-keeruline
analüüs))
Eesti jaoks on oluline (võttes arvesse osakaalusid) B-alasammas, eriti selle 6.16 komponent
ostja keerukus (sophistication). Selle mõjutamine on aga tõenäoliselt keeruline. Ei saa
välistada, et (paljud) vastajad mõtlevad ostja all üksnes eratarbijat. Teadlikum ostja arvestab
kindlasti kvaliteedi ja hinna vahekorda ja tuleviku kulusid, aga ka näiteks keskkonnamõjusid
jmt. Näitajate dünaamika osutab sellele, et mõlemad B-alasamba näitajad on aastate jooksul
nõrgenenud ja eriti ostjate teadlikkuse osa (2006. aastal 4,58 punkti nüüd 2,98 punkti).
Tõenäoliselt ei nõustu väga paljud turundusega lähemalt kokkupuutuvad inimesed sellise
väitega, seetõttu oleks oluline teada, mille põhjal on vastajad niivõrd pessimisliku vaate võtnud.
Vaadeldavate konkurentriikide osas annab Eesti siin kõige kehvemad näitajad, Läti ja Leedu on
mõnevõrra parem (3,1), järgnevad Poola (3,2), Türgi ja Portugal (3,3).
Tabel 10. 6.samba näitajate võrdlus parimatega (2013)
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

Parim riik

A.Konkurents

5,07

5,89

-0,82

-13,9

Singapur

6.01: kohaliku konkurentsi
intensiivsus

5,59

6,24

-0,65

-10,4

Jaapan

6.02: turul domineerimine

3,92

5,92

-2,00

-33,8

Šveits

6.03: monopolidevastane
poliitika

4,64

5,57

-0,93

-16,7

Soome

6.04: maksude mõju
investeeringutele

4,99

6,39

-1,4

-21,9

Bahrein

6.05: kogu maksumäär
(tegelik)

67,3

9,4

57,9

616

Makedoonia

6.06: protseduuride arv
ettevõtte loomisel (tegelik)

5

1

4

400

Kanada

6.07: päevade arv ettevõtte
loomisel (tegelik)

7

1

6

600

U-Meremaa

5,54

6,05

-0,51

-8,4

U-Meremaa

6.09: Kaubandusbarjäärid

5,02

5,85

-0,83

-14,2

Hongkong

6.10: Kaubandustariifid
(tegelik)

0,82

0

-0,82

A1.Siseturu konkurents

6.08: põllumajanduspoliitika
A2. Välisturu konkurents

Hongkong

6.11: Välisomanduse
domineerimine

5,75

6,31

-0,56

-8,9

Luxemb.

6.12: Otseinvesteeringud ja
reeglid

5,30

6,66

-1,36

-20,4

Iirimaa

6.13: Tolliprotseduuride
koormus

5,27

6,19

-0,92

-14,9

Singapur

6.14: Import SKP-st (tegelik)

98,38 232,49

B.Nõudlustingimuste kvaliteet

4,04

5,78

-1,74

-30,1

Jaapan

6.15: Kliendiorientatsioon

5,10

6,26

-1,16

-18,5

Jaapan

6.16: Ostja teadlikkus

2,98

5,29

-2,31

-43,7

Jaapan

Hongkong

Korrelatsioonanalüüs viitab mitmetele tugevatele mõjudele selles samba näitajate poolt KVI-le
(kaubandustariifid, põllumajanduskulud, ettevõtte alustamise kulud, tarbijate teadlikkus,
monopolidevastane tegevus, tegelemine ostjatega). Seega võiks nende näitajatel täiendava
tähelepanu ja positiivsete nihete tekitamine võimendada KVI paranemist.
Konkurentsi alasambas on Eesti positsioon suhteliselt hea võrreldes teiste konkurentidega,
kusjuures nö kinnipüütavaid on rohkem kui tagant ohustajaid. Samas on Eestist tagapool mitu
olulist konkurenti (Malta, Panama).
Välisturu konkurentsi osas on küsimus eelkõige otseinvesteeringuid mõjutatavates reeglites. Ka
siin võib küsimus olla vastajate arusaamises ja teadmistes protseduuride osas. Ettevõtjad
tajuvad nii kaubandusbarjääride mõningast kasvu (eriti 2013. aastal) kui ka
välisotseinvesteeringuid piiravate reeglite suurenemist (2010. aastast alates). Samas on
kaubandustariifid langenud, impordi osakaal tõusnud, kuid välisosaluse domineerimine ja
tolliprotseduuride koormus kergelt paranenud 2013. aastal. Sellised negatiivsemad hinnangud
võivad olla põhjustatud üldiselt ebasoodsamaks muutunud majandusoludest (seostuvad
üleeuroopaliste protsessidega) kui ka asjaolust, et varasemad arengutegurid ja tootmisprotessid
ei tööta, mistõttu väga paljud ettevõtjad ja investorid on varasemast enam probleemide ees,
millele selgeid põhjuseid on keeruline anda (Eestis sügavat majanduskriisi pole), millega on
ettevõtjail endil keeruline tegeleda (nõudlus Euroopa riikides) või millega ei soovita/taheta
tegeleda (tootmise ümberkorraldamine).
Siseturu osas on probleemsemateks kohtadeks turul domineerivate ettevõtete arv – selgelt
tajutakse üksikute ärigruppide domineerimise kasvu. Tulemuseks on ka mõningane
monopolidvastase seadusandluse nõrgenemine. Nõrgalt hinnatakse maksude mõju
investeeringutele (hinnati 2013. aastal esmakordselt). Oluliselt on paranenud hinnangud
põllumajanduspoliitikale, seda eriti 2013. aastal. Probleemiks on aga EDB indeksist tulenevad
näitajad, eriti maksukoormuse näitaja, mis on tuntavalt kasvanud. Kuigi ettevõtluse
alustamisega seotud parameetrid on paranenud, on nad teiste riikidega võrdluses suhteliselt
kehvad.
Nagu jooniselt 21 näha, on mitmed praegused lähedased konkurendid oma positsioonis
halvenenud, kuid Eesti taga on mitmed kiiresti olukorda parandnud riigi. Malta, Tai ja Panama
kuuluvad ka Eesti nn teravate konkurentide hulka. Ka on küllaltki kiiresi paranenud Läti

tulemus, samas kui Eesti kuulub selle samba osas selgelt nõrgenejate (küll mitte kõige
kiiremini25) hulka.
Joonis 20. Lähimate konkurentide 6. samba punktide dünaamika 2006-13

Joonis 21. Eesti konkurentriikide punktid 6.sambas

Eeltoodust tulenevalt peaksid Eesti prioriteedid 6. samba osas olema järgmised:
1. Ettevõtete maksumäära (6.05) (EDB) alandamine võiks anda väga olulise panuse Eesti
positsiooni parandamisse, kuigi selle muudatuse saavutamine võib olla keeruline.
2. Ostjate teadlikkus (sophistication) (6.16). Selle aspektiga on küll väga keeruline
tegelda, kuid võib-olla on vaja osaliselt tõsta vastajate teadlikkust, et pehmendada
25

Kõige kiiremini on halvenenud seis Rootsis, Tšiilis, Tšehhis, Itaalias, Kuveidis; tugevamad tõusjad on Malta ja
Panama, järgneb Brunei.

meedias kõlamajäävat hinna aspekti. Kindlasti on oluline vastajate teadlikkust tõsta ka
sellega, et tegemist ei ole üksnes eratarbijatega.
3. Ettevõtlusega alustamise (6.06 ja 6.07) (EDB indeks) hinnangu juures on eelkõige
oluline arvestuslike protseduuride arvu alandamine.
4. Konkurentsisituatsioon siseturul (6.02, 6.03). Kuigi turu väiksusest tulenevalt on
konkurentsiolukorra parandmine tihtipeale keeruline, tuleks sellele teemale praegusest
oluliselt enam tähelepanu pöörata.
5. Klientidega suhtluse (6.15) parandamine.
6. Investeeringutega seotult otseinvesteeringute reeglid (6.12) ja maksude mõju
investeeringutele (6.04).
Ülejäänud näitajate mõjutamine on äärmiselt keeruline kui mitte võimatu. Samuti on nende
panus äärmiselt tagasihoidlik ega tasu seega vaeva.
7. sammas: Tööturu efektiivsus
7. sammas moodustub kahest alasambast – tööturu paindlikkus ja talentide tulemuslik
kasutamine -, mille mõlema panus sambas on võrdne. Mõlemad alasambad moodustuvad viiest
näitajast, kusjuures mõlemal on neli näitajat pärit küsitlustest.
7. samba näitajad on:
1) Tööturu paindlikkus
a. 7.01: Töövõtjate ja tööandjate koostöö (kuidas iseloomustada töövõtjate ja
tööandjate suhteid? (1-vaenulikud, 7-koostöö))
b. 7.02: Palgalepete paindlikkus (kuidas üldjuhul palgad kujunevad? (1tsentraliseeritud läbirääkimiste tulemusel, 7-individuaalsed läbirääkimised))
c. 7.03: Palkamis- ja vallandamispraktikad (kuidas iseloomustada töötajate
palkamist ja vallandamist? (1-ulatuslikult reguleeritud, 7-paindlikkud))
d. 7.04: Vallandamiskulud – EDB indeksist võrrelduna nädalapalgaga
e. 7.05: Maksude mõju töötamishuvile (kuivõrd vähendavad maksud
töötamishuvi?)
2) Talentide tulemuslik kasutamine
a. 7.06: Palk ja tootlikkus (kuivõrd on palk seotud töötaja tootlikkusega?)
b. 7.07: Toetumine professionaalsele juhtkonnale (kes on tippjuhtkonnas?(1sugulased, tuttavad, 7-valitud oskuste ja tulemuste põhjal)) – võetud arvesse
kaaluga 0,5.
c. 7.08: Riigi võimekus talente meelitada (kas välismaised talendid tulevad riiki?)
d. 7.09: Riigi võimekus talente hoida (kas kodumaised talendid jäävad riiki?)
e. 7.10: Naiste osalus tööjõus (naiste ja meeste suhe; tegelik näitaja; allikas: ILO,
vt kommentaari eespool)
Eesti paigutub selles sambas kõikide riikide võrdluses 12. kohale, sealjuures tööturu
paindlikkuse alasambaga 12. kohale ja talentide tulemuslikus kasutamises 21. kohale. Viimane
ei tõmba Eesti positsiooni allapoole seetõttu, et suure osa riikide puhul on kahe alasamba
erinevused väga suured. Jõukate puhul on tavaline, et tegemist on atraktiivse töökohaga, kuid
tööturg on jäik, vaesemate puhul on tööturg väga paindlik, kuid väheatraktiivne ja tööjõu
kasutamine on ebaefektiivne.

Nagu jooniselt 23 näha, on Eesti näitajad suhteliselt püsivad. Teatud mõttes üllatuslikult on
palgalepete paindlikkuse hinnangud mõnevõrra langenud, samuti palga ja tootlikkuse
omavahelise seose nõrgenemine, samas tunnistatakse, et regulatsioon on läinud
paindlikkumaks. 2013. aastal lisandusid küsimused 7.05, 7.08 ja 7.09. Maksude mõju osas on
hinnangud domineerivalt kõikides konkurentriikides pessimistlikud, Eestist oluliselt väiksemat
mõju tajuti Bruneis, Kuveidis, Bahreinis ja Omaanis; pisut nõrgemat mõju Rootsis, Tšiilis ja
LAV-is. Seega ei saa vaatamata suurele erinevusele punktides seda valdkonda reaalselt tõsiseks
probleemiks pidada.
Halvem on lugu talentide meelitamise ja hoidmisega, kus Eesti paigutub vastavalt 97. ja 96.
kohale. Tõenäoliselt on selliste negatiivsete hinnangute põhjuseks peale reaalsete probleemide
ka ühiskondlik diskussioon tööjõu väljarände üle. Geograafilistest vaesematest konkurentidest
on Eesti hinnangud siiski positiivsemad, järgneb Läti (3 ja 2,7 punkti). Jõukamate positsioonid
on tugevamad, kuid isegi Soomes hinnatakse talentide meelitamisvõimekust 3,5 punktiga
(hoidmine 5,8 punkti).
Joonis 22. Eesti tööturunäitajate samba dünaamika 2006-13. aastal

Tabel 21. 7.samba näitajate võrdlus parimatega (2013)
Näitaja

Eesti Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

A.Tööturu paindlikkus

5,22

7.01: Töövõtjate, -andjate
koostöö

Parim
riik

6,12

-0,90

-14,7

Singapur

4,94

6,05

-1,11

-18,3

Šveits

7.02: Palgalepete paindlikkus

6,05

6,24

-0,19

-3,0

Uganda

7.03: Palkamisvallandamispraktikad

4,64

5,83

-1,19

-20,4

Hongkong

7.04: Koondamiskulud
(nädalapalga kordaja)

12,9

0

-12,9

Na

Taani*

7.05: Maksustamise mõju
töötamisele

4,31

6,36

-2,05

-32,2

Katar

B.Talentide tulemuslik
kasutamine

4,85

5,75

-0,90

-15,7

Šveits

7.06: Palk ja tootlikkus

4,92

5,54

-0,62

-11,2

Hongkong

7.07: Toetumine profes.juhtidele

5,24

6,33

-1,09

-17,2

U-Merem

7.08: Võimekus talente hoida

3,0

5,97

-2,97

-49,7

Katar

7.09: Võimekus talente
meelitada

3,01

6,08

-3,07

-50,5

Šveits

7.10: Naiste osalemine tööturul
(tegelik)

0,92

1,06

-0,14

-13,2

Malawi

*lisaks veel Uus-Meremaa, Puerto Rico, USA (0)
Nagu eespool osutatud ja ka jooniselt 24 näha, paigutub Eesti selles sambas väga hästi, samuti
on Eesti näitajad keskmisest paremad v.a. talentide hoidmise ja meelitamise osas. Samas ei
pruugi Eesti positsioon endiselt tugevana püsida, kuna väga paljudes riikides tegeletakse
tööturureformidega. Seega peaks tegelema küsimustega, kus olukord ei ole Eesti jaoks kõige
parem ning kus võib kahtlustada andmevigu.
Prioriteedid võiks järjestada järgmiselt:
1. Eesti peaks tegelema oluliselt enam talentide hoidmise ja kaasamisega (7.08 ja 7.09).
2. Koondamiskulud nädalapalgana (7.04). Nagu eespool osutatud (lk 12), võib tegemist
olla veaga.
3. Maksustamise mõju töötamisele (7.05). Kõrged tööjõumaksud on paljudel juhtudel
palkamist pärssivaks teguriks. Samas pole üheselt kindel, et Eesti maksud vähendavad
töötajate huvi töötada. Küll võivad nad vähendada huvi töötada seaduslikult.
4. Tööandjate ja –töövõtjate koostöö (7.01) parandamine.
5. Palkamis- ja vallandamispraktikad (7.03) on üpriski paindlikud, kuid paistab, et paljud
tööandjad tajuvad siin piiranguid.
6. Tuleks kontrollida naiste osalemise näitajat tööturul (7.10).

Joonis 23. Konkurentriikide punktid 7. sambas

Põhitegurite alaindeks
Põhitegurite alaindeks koosneb neljast sambast: institutsioonid, infrastruktuur,
makromajanduslik keskkond ning tervis ja algharidus. Kõigi sammaste osakaal alaindeksis on
võrdne (25). Esimene sammas (institutsioonid) on keerulise ja mitmeastmelise struktuuriga,
mistõttu erinevate näitajate (kokku 21) panused varieeruvad ja pihustuvad päris oluliselt.
Tabel 32. Põhitegurite panus Eesti indeksisse 2013. aastal
Kokku

1.institutsioonid

2.infrastruktuur

5,43

4,90

4,70

5,89

6,22

1,18

0,27

0,25

0,32

0,34

6,30

6,10

6,74

7,0

6,82

Panus KVI-sse

1,26

0,305

0,34

0,35

0,341

Indeksi erinevus,
punktid

-0,87

-1,2

-2,04

-1,11

-0,6

Eesti indeksi
väärtus
Panus KVI-sse
Maksimaalne
indeks

3.Makromajanduslik 4.Tervis ja
keskkond
algharidus

Indeksi erinevus,

-13,8

-19,7

-30,3

-15,9

-8,8

Panuse erinevus,
punktid

-0,08

-0,025

-0,09

-0,03

-0,004

Nagu tabelist 12 näha, on Eesti puhul kõige nõrgem seis infrastruktuuriga (40. koht).
Institutsioonid (27. koht) ja makromajanduskeskkond (22. koht) on enam-vähem samas seisus
ning tervise ja alghariduse seis on seevastu üpris hea, kuigi kogupositsioon selles sambas on
29.26
2. sammas: Infrastruktuur
2. sammas moodustub kahest alasambast – transpordi ning elektri ja telefoni infrastruktuurist,
mis mõlemad annavad poole samba väärtusest. Transpordi infrastruktuuri alasammas koosneb
kuuest näitajast (sj üks arvuline) ning elektrienergia ja telefoniinfrastruktuuri alasammas
kolmest näitajast. Elektrienergiat puudutab üks küsimus küsitluses, telefoniinfrastruktuuri
kajastavad kaks arvulist näitajat kumbki 0,5 kaaluga. Seega on elektrienergia osakaal selles
sambas küllaltki kõrge (1,4 kogu indeksi väärtusest ehk kuni 0,088 punkti).
2. samba näitajad on:
1) A.Transpordi infrastruktuur
a. 2.01: Infrastruktuuri üldine olukord (kuidas hinnata üldiselt infrastruktuuri
olukorda riigis?)
b. 2.02: Teede kvaliteet (kuidas hindate järgmisi transpordi infrastruktuuri
elemente? (a) maanteed)
c. 2.03: Raudtee infrastruktuur (.. (b) raudteed)
d. 2.04: Sadama infrastruktuur (.. (c) meresadamate rajatised)
e. 2.05: õhutranspordi infrastruktuur (...(d) õhutranspordi infrastruktuur)
f. 2.06: kasutadaolevad lennuliini istekilomeetrid (tegelik näitaja; vt kriitikat
eespool)
2) B.Elektrienergia ja telefoni infrastruktuur
a. 2.07: elektripakkumise kvaliteet (kuidas hindate elektripakkumise kindlust
(katkestuste puudumine, pinge kõikumine)?)
b. 2.08: mobiiltelefone 100 elaniku kohta (tegelik) (0,5 osakaaluga)
c. 2.09: lauatelefone 100 elaniku kohta (tegelik) (0,5 osakaaluga)
Tabel 43. 2. samba näitajad võrdluses parimatega
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

A.Transpordi infrastr.

3,96

6,64

-2,68

-40,4

ÜAE

2.01: Üldine kvaliteet

5,22

6,61

-1,39

-21,0

Šveits

2.02: Maanteede kvaliteet

4,20

6,65

-2,45

-36,8

ÜAE

2.03: Raudteede kvaliteet

3,56

6,72

-3,16

-47,0

Jaapan

26

Antud samba algusosa on väga tihe.

Märkused

2.04: Sadama infrastruktuuri
kvaliteet

5,60

6,79

-1,19

-17,5

Holland

2.05: Õhutranspordi
infrastr.kvaliteet

4,14

6,75

-2,61

-38,7

Singapur

2.06: Lennuliini istekilomeetrid
(tegelik)

21,59

32852

..

..

B.Elekter ja telefonid

5,44

6,89

-1,45

-21,0

Hongkong

2.07: Elektrienergia pakkumise
kvaliteet

5,11

6,78

-1,67

-24,6

Hongkong,
Šveits

2.08: Mobiiltelefonid (tegelik)

154,55

228

-73

-32,0

Hongkong

2.09: Lauatelefonid (tegelik)

33,45

68,68

-35,23

-51,3

Taiwan

USA

Infrastruktuuri näitajad on Eesti osas valdavalt kehvad. Parem on seis üksnes sadama
infrastruktuuriga ja mobiiltelefonidega (muidugi võib küsida, mida näitavad lauatelefonid).
Infrastruktuuri kvaliteedihinnangud on valdavalt halvenenud viimastel aastatel, paranemine
toimus raudtee osas (2013. aastal), tänu mobiiltelefonidele toimus tõus ka B-alasambas.
Sadama infrastruktuuri kvaliteet püsib 2009. aasta tasemel. Maanteede kohta antavad
hinnangud on paremad kui 2006. aastal, kuid on 2011. aastast alates langenud kajastades ilmselt
teede puudulikku hooldust. Õhutranspordi infrastruktuurile antavad hinnangud on langenud,
väga tõenäoliselt hinnatakse siin mitte infrastruktuuri kvaliteeti, kuivõrd ühenduste vastavust
vajadustele ja soovidele. Vajadused ja soovid on tõusnud, kuid ühendused pole vastavalt järele
tulnud. Hinnangud elektrivarustusele on langenud kajastades kasvavaid elektrikatkestusi.
Konkurentriikide võrdluses paigutub Eesti enam-vähem keskele. Ootuspäraselt on
geograafilistest konkurentidest tugevamad Eestist jõukamad riigid. Vaesematest riikidest on
Leedu kohe Eesti järel ning ka Venemaa ei ole väga kaugel. KVI konkurentidest on Eestile nö
käeulatuses Panama (suht.tugev tõusutrend), pisut kaugemal Malta (tugev tõusutrend).
Tagaajajad on Tšiili ja Tai (mõlemad küll langustrendis).
Joonis 24. 2.samba punktid konkurentriikidel 2013

Leedu saab paremad punktid transpordi infrastruktuuris (4,22 vs 3,96), kuna maantee- ja
raudtee kvaliteet on parem ning lennuühendused on hinnatud paremaks. Elektriühenduste
kvaliteeti hinnatakse Leedu mõnevõrra paremaks (5,5 vs 5,1), Eesti tugevuseks on
telefoniühendused (nii mobiil- kui lauatelefonid). Venemaal on Eestist paremad hinnangud
raudteel (4,2 vs 3,6), mobiilühendustes ja lennuistekilomeetreid on kõvasti rohkem. Panama
edestab Eestit transpordi infrastruktuuris, kuid üldine hinnang on antud mõlemas riigis
ühesugune. Kehvemad lauatelefonid teevad Panama B-alasamba Eesti omast kehvemaks.
Maltal on kvaliteetsemad lennuühendused, kuid maanteed on kehvemad. Lauatelefonid
tõstavad b-samba Eestist paremaks.
Eelnevast tulenevalt saab Eesti osas teha järgmised soovitused:
1. Kõige nõrgem on seis lennuühenduste kvaliteediga (2.05 ja 2.06). Kuigi 2.06 näitaja on
kaheldava väärtusega, on ka 2.05 mõju koguindeksile märkimisväärselt negatiivne. On
väga võimalik, et vastajad hindavad 2.05 puhul mitte infrastruktuuri kvaliteeti, vaid
lennuühenduste olemasolu.
2. Raudtee infrastruktuuri arendamine (2.03). Võimalik, et käimasolevad uuendused
tõstavad lähiaastail antavaid hinnanguid oluliselt, sest tundub, et vastajad lähtuvad väga
olulises osas reisitranspordist.
3. Maanteede infrastruktuuri arendamine (2.02). Ilmselgelt mõjus majanduskriis teede
hooldusele ja korrasolekule ning hinnangud langesid järsult.
4. Elektriühenduste kvaliteedi parandamine (2.07).
5. Sideühenduste kvaliteet ja hulk (2.08, 2.09).
6. Muutused ükskõik millises valdkonnas peaksid tõstma ka 2.01 näitajat.

1. sammas: Institutsioonid
1. sammas moodustub kokku 21 näitajast, mis on jagatud kahte alasambasse. A-alasammas
kajastab avaliku sektori institutsioone, B-alasammas erainstitutsioone, esimese kaal on 75,
teisel 25. B-alasammas koosneb kahest osast: korporatiivne eetika (üks väga olulise panusega
näitaja: 0,7 koguindeksist, maksimaalselt 0,044 punkti) ja aruandlus (4 näitajat, 3 küsitlusest, 1
EDB indeksist). A-alasammas koosneb viiest võrdse osakaaluga indeksist, mis kajastavad
omandiõigusi, eetikat ja korruptsiooni, ebasobivat mõjutamist, valitsuse efektiivsust ja
turvalisust.
1. samba näitajad on:
1) Avalikud institutsioonid
a. Omandiõigused
i. 1.01: Omandiõigused (kui tugev on omandiõiguse, sj finantsvarade,
kaitse?)
ii. 1.02: Intellektuaalse omandi kaitse (kui tugev on intellektuaalse omandi
kaitse, sj piraatkaubandusevastased meetmed?) (osakaal 0,5)
b. Eetika ja korruptsioon
i. 1.03: Avalike ressursside kõrvaldamine (kuivõrd levinud on avalike
fondide kõrvaldamine ettevõtetele, eraisikutele või gruppidele
korruptsiooni tõttu?)
ii. 1.04: Poliitikute usaldusväärsus avalikkuses (kuidas hindate poliitikute
eetilisi standardeid?)
iii. 1.05: Ebaregulaarsed maksed ja altkäemaks (võetakse keskmine viiest
küsimusest, mis puudutavad altkäemakse seotuna ekspordi-impordi,
avalike ühiskondlike teenuste, maksude, riigitellimuste ja litsentside
ning juriidliste otsuste osas)
c. Ebakohane mõju
i. 1.06: Õigussüsteemi sõltumatus (kuivõrd on õigussüsteem sõltumatu
valitsuse, kodanike või ettevõtete mõjudest?)
ii. 1.07: Riigiametnike eelistused otsuste tegemisel (kuivõrd teevad
riigiametnikud oma otsuste tegemisel soodsamaid otsuseid seotud
ettevõtete või inimeste kasuks poliitikate ja lepingute sõlmimisel?)
d. Valitsuse efektiivsus
i. 1.08: Valitsuskulutuste raisavus (kui efektiivselt kulutab valitsus
avalikke tulusid?)
ii. 1.09: Valitsusregulatsiooni koormavus (kui koormav on ettevõtetel
järgida valitsuse administratiivseid nõudeid (load, seadused,
aruandlus)?)
iii. 1.10: Õigussüsteemi efektiivsus eraettevõtete vaidluste lahendamisel
iv. 1.11: Õigussüsteemi efektiivsus regulatsioonide vaidlustamisel
(kuivõrd lihtne on ettevõtetel vaidlustada valitsuse tegevusi ja/või
regulatsioone õigussüsteemi kaudu?)

v. 1.12: Valitsuse otsustusprotsessi läbipaistvus (kuivõrd lihtne on
ettevõtetel saada infot valitsuspoliitikate ja regulatsioonide muutustest,
mis neid puudutavad?)
e. Turvalisus
i. 1.13: Terrorismi kulud ettevõtluses (kuivõrd terrorismi oht tekitab
ettevõtetele kulusid?)
ii. 1.14: Kuritegevuse ja vägivalla kulud ettevõtlusele
iii. 1.15: Organiseeritud kuritegevus (millised on organiseeritud
kuritegevuse kulude ettevõtlusele?)
iv. 1.16: Politseiteenuste kindlus (kuivõrd politseiteenused toetuvad
seaduse ja korra tagamisele?)
2) Erainstitutsioonid
a. Ettevõtluseetika
i. 1.17: Ettevõtete eetiline käitumine (kuidas hindate ettevõtluseetikat
ettevõtetes (eetiline käitumine riigiametnikega, poliitikute ja teiste
ettevõtetega)?)
b. Aruandlus
i. 1.18: Auditeerimis- ja aruandlusstandardite tugevus (kui tugevad on
auditeerimis- ja aruandlusstandardid?)
ii. 1.19: Ettevõtte nõukogude tõhusus (efficacy) (kuidas iseloomustate
ettevõtete juhtimist investorite ja direktorite nõukogu poolt? (1juhtkond on vähesel määral aruandluskohuslane investorite ja nõukogu
ees))
iii. 1.20: Väikeosanike õiguste kaitse (kuivõrd on väikeaktsionäride huvid
kaitstud õigussüsteemi poolt?)
iv. 1.21: Investorite kaitse tugevus (EDB indeksist)
Nagu tabelist 14 näha, pole Eesti näitajad kõige paremad. Ettevõtete eetiline käitumine on
viimastel aastatel halvenenud, kuigi hinnaguliselt on ta parem kui kriisieelselt. Aruandluse
osas erilist edasiminekut pole, 2008-09. aastaga võrreldes on olukord halvenenud. Investorite
ja väikeaktsionäride kaitse on selges langustrendis.
Suhteliselt hästi on seis turvalisusega: kuigi koondhinnang on viimastel aastatel pisut
langenud (üksikud näitajad on kehvemad), on tegemist siiski paraneva protsessiga. Valitsuse
efektiivsushinnangud on olnud kõikuvad, kuid väga üldistatult võib rääkida aeglasest
paranemisprotsessist. Olulisemalt on paranenud hinnangud 1.11 osas (ehk siis võimalus
regulatiivseid otsuseid vaidlustada). Kuigi valitsusotsuste läbipaistvus on kõrgem 2006. aasta
omast, on see 2011. aastast alates selgelt langenud. Arvestades 2013. aasta II poole ja 2014.
aastal alguses jätkunud diskussioone rahandusministeeriumi poolt esitatud maksumuudatuste
osas, võivad hinnangud veelgi langeda. Antud näitaja puhul tuleb ka meeles pidada, et
tegemist on subjektiivsete hinnangutega, mistõttu reaalselt väike halvenemine võib tähendada
küsimuste vastustes suhteliselt ulatuslikku halvenemist.

Tabel 54. 1. samba näitajate võrdlus parimatega
Näitaja

Eest
i

Pari
m

Erinevus,punkti
d

Erinevus Parim
,
riik

A. Avalikud institutsioonid

4,93

6,11

-1,18

-19,3

A1. Omandiõigused

5,03

6,33

-1,30

-20,6

1.01: Omandiõigused

5,14

6,38

-1,24

-19,4

Soome

1.02: Intellektuaalse
omandi õigused

4,81

6,24

-1,43

-22,9

Soome

A2. Eetika ja korruptsioon

4,54

6,47

-1,93

-29,8

1.03: Avalike ress-de
kõrvaldamine

4,54

6,53

-1,99

-30,5

UusMeremaa

1.04: Poliitikute
usaldusväärsus

3,50

6,19

-2,69

-43,5

Singapur

1.05: Altkäemaksud

5,58

6,69

-1,11

-16,6

UusMeremaa

A3. Ebasobiv mõju

4,80

6,05

-1,25

-20,7

1.06: Õigussüsteemi
sõltumatus

5,52

6,68

-1,16

-17,4

UusMeremaa

1.07: Ametnike
eelistusotsused

4,08

5,42

-1,34

-24,7

Singapur

A4. Valitsuse efektiivsus

4,37

5,91

-1,55

-26,2

1.08: Valitsuskulude
efektiivsus

3,97

6,00

-2,03

-33,8

Katar

1.09: Regulatiivne koormus

4,33

5,42

-1,09

-20,1

Singapur

1.10: Vaidluste
lahendamine kohtus

4,28

6,15

-1,87

-30,4

Singapur

1.11: Regulatsioonide
vaidlustamine kohtus

4,23

5,86

-1,63

-27,8

Soome

1.12: Valitsuse läbipaistvus

5,02

6,14

-1,12

-18,2

Singapur

A5. Turvalisus

5,93

6,77

-0,85

-12,5

1.13: Terrorismikulud

6,42

6,69

-0,27

-4,0

Sloveenia

1.14: Kuritegevusest
põhjustatud kulud

5,61

6,80

-1,19

-17,5

Katar

1.15: Organiseeritud
kuritegevus

6,35

6,90

-0,55

-8,0

AÜE

1.16: Politsei
usaldusväärsus

5,32

6,69

-1,37

-20,5

Soome

Soome

B. Erainsitutsioonid

4,79

6,39

-1,60

-25,0

UusMeremaa

B1. Ettevõtluseetika

4,80

6,57

-1,77

-26,9

1.17: Ettevõtete eetiline
käitumine

4,80

6,57

-1,77

-26,9

UusMeremaa

1.18: Auditi ja aruandluse
standardid

5,47

6,73

-1,26

-18,7

LAV

1.19: Nõukogude tõusus

4,97

6,02

-1,05

-17,4

LAV

1.20: Väikeosanike huvide
kaitse

4,24

6,22

-1,98

-31,8

LAV

1.21: Investorite kaitse

5,70

9,70

-4,00

-41,2

UusMeremaa

B2. Aruandlus

Valitsuse ja ametnike eetiline käitumine on paranenud, altekäemaksud on vähenenud (A1 ja A2
indeksid). Samas omandiõiguse osas võib täheldada tagasiminekut (v.a. intellektuaalse omandi
osas).
Konkurentriikidega võrreldes paigutub Eesti küllaltki heale positsioonile (vt joonis 26), kuid
mitmed konkurentriigid on Eesti jaoks kaugel ees. Seda eelkõige Soome, aga ka teised
piirkonna jõukamad riigid. Eesti jaoks kättesaadavas kauguses on Taani, kus trendid on selgelt
ja kiirelt nõrgenevad, samuti Island (ka nõrgenev trend). Olukord on kiiresti paranenud Bruneis,
tagant tulijaist on tõsisem Eesti ohustaja Puerto Rico. Teised tõusutrendil olevad riigid on
kaugemal maas. Samas tähendavad väikesedki muutused selles valdkonnas olulist paranemist
tulemustes, seda enam, et surve reeglistikku parandada on ülemaailmselt tugev.
Kõige nõrgem seis teiste konkurentriikidega võrreldes on Eestil näitajatega 1.20 ja 1.21 ehk
siis investorite ja väikeosanike kaitsega. Suhteliselt väike edumaa keskmisega võrreldes on
1.10 (vaidluste lahendamine kohtus), 1.19 (ettevõtte nõukogude tõhusus), 1.04 (poliitikute
usaldusväärsus).

Joonis 25. Konkurentriikide 1. samba punktid (2013)

Eeltoodust tulenevalt peaks Eestis tähelepanu pöörama mõningate juriidiliste küsimuste
lahendamisele (või paremale korraldamisele). Need puudutavad väikeosanike kaitset (1.20),
juhtkonna kohustusi ja aruandlust (1.19, 1.18), investorite kaitset (1.21) ja kohtuvaidluste
tõhustamist (1.10) (võimalik, et probleemiks on kohtute aeglus vmt). Eelnevaga seostub ka
omandiõiguste kaitse (1.01, 1.02), pisut laiemalt ka muud õigusmõistmisega seotud teemad
(1.06, 1.11).
Tähelepanu vajab valitsussektori efektiivsuse ja läbipaistvuse teema, millega seostub laiemalt
ka poliitikute usaldusväärsus (näitajad 1.08, 1.09, 1.03, 1.12).
Teised protsessid on üldise panuse poolest vähemolulisemad ning nende tulemused on Eestis
konkurentidega võrreldes head, kuid nendega tegelemist tuleb jätkata. Väga võimalik, et
mitmete riikide paremad punktid tulevad üldises riigi ja ametnike usaldamisest ning meil on
tegemist (osaliselt) liialt kriitilise meelega või juhuslike ja väheoluliste tegurite
ülevõimendumisega. Vähemolulisemad näitajad oleksid:
•
•
•

Avalike ressursside kasutamise, otsuste ja altkäemaksudega seostuvad näitajad 1.03,
1.05 ja 1.07.
Ettevõtete eetiline käitumine (1.17) ehk see seostub osaliselt eelmisega.
Kuritegevusega seotud näitajad (1.14,1.15 ja1.16) on vähetähtsad.

3.sammas: Makromajanduskeskkond
3.sammas kombineerib viite makromajandusnäitajat – valitsuse eelarveseis, rahvuslikud
kogusäästud, inflatsioon (THI), valitsusvõlg ja riigireiting. Neli esimest pärinevad IMFi
andmebaasist, viimane on Institional Investori väljaanne (vt eest). 3.sammas määrab 5,4
koguindeksi väärtusest ja annab maksimaalselt 0,35 punkti.
Selle samba puhul on oluliseks probleemiks näitajate väga suur volatiilsus. Teoreetiliselt ei
tohiks ühe aasta näitajad riigi konkurentsivõimet nii oluliselt mõjutada. Seega oleks loomulik,
et vaadeldaks näiteks mõne aasta (2-3) keskmist. Probleem on ka selles, et tegemist on IMFi
esialgsete tulemustega, tihtipeale prognoosidega. Majandusnäitajate lisamine ja nende valik on
aga sambasse põhjendatud. Eesti jaoks oli 2013. aastal nõrgemaks punktiks inflatsioon (4,2 ja
78. koht), tugevaim aga valitsusvõlg (8,5 ja 7. koht), kuid punktides kaotas Eesti tõenäoliselt
(kuna punkte ei avaldata, siis tegemist on autori hinnanguga) enim eelarveseisuga ja säästudega,
kuna mitmetel riikidel (eelkõige naftariikidel) on säästud ja eelarvetulud äärimselt kõrged.
4. sammas: Tervis ja algharidus
4. sammas koosneb kahest alasambast, millest üks käsitleb tervist ja teine algharidust (primary
education); mõlema osakaal on võrdne. Tervisealasammas moodustub kaheksast näitajast,
kusjuures kuus moodustava teatud haiguste (malaaria, tuberkuloos, HIV/AIDS) paarid. Need
kolm paari ja kaks täiendavat näitajat annavad võrdsete osakaaludega tervise alasamba
tulemuse. Haiguste paarid koosnevad tegelikust näitajast ja küsitletute hinnangust selle haiguse
mõjudest ettevõtlusele. Alghariduse alasammas koosneb ühest küsimusest ja ühest tegelikust
näitajast, mis on vananud ja mille usaldusväärsus on madal. Mõlemad alasambad moodustavad
2,7 koguindeksist ja annavad maksimaalselt 0,18 punkti.
4.samba näitajad on:
1) Tervis
a. 4.01: malaaria mõju ettevõtlusele
b. 4.02: malaariajuhtumid 100 tuh el kohta27
c. 4.03: tuberkuloosi mõju ettevõtlusele
d. 4.04: tuberkuloosi juhtumis 100 tuh el kohta
e. 4.05: HIV/AIDSi mõju ettevõtlusele
f. 4.06: HIV esinemine 15-49-aastaste inimeste seas ()
g. 4.07: väikelaste (0-12 kuud) suremus elussündide suhtes
h. 4.08: oodatav eluiga sünnil
2) Algharidus
a. 4.09: Alghariduse kvaliteet (kuidas hindate algkoolide kvaliteeti)
b. 4.10: I taseme hariduses osalemine (tegelik statistik)
Eestit loetakse malaariavabaks, tuberkuloosi tulemused on paranenud ja sama kehtib ka
HIV/AIDSi kohta, kuigi viimase statistik on läinud halvemaks. Teiste riikide võrdluses on Eesti
positsioon väga hea ning erinevused parimatest olematud või tagasihoidlikud. Väikelaste

27

Kui riiki loetakse malaariavabaks, siis saab riik maksimumpunktid (7) mõlema küsimuse eest ja andmeid ei
korjata.

suremuse vähenemine ja keskmise oodatava eluea tõus on parandanud ka Eesti tervisenäitajaid.
Viimane ongi kõige enam kaotust põhjustav näitaja selles sambas.
Alghariduse kvaliteedihinnang on peale ajutist paranemist taas nõrgenenud, tulemuseks on
alghariduse alasamba näitajate halvenemine.
Konkurentriikide seas paigutub Eesti soodsalt. Kohe Eesti taga on Hispaania selge
tõusutrendiga, kusjuures seal on paremad tulemused tervise osas (Eestis on vaid laste suremus
väiksem) ja mõnevõrra parem osalemine alghariduses (hariduse kvaliteet on rohkem parem ja
seetõttu on hariduse alasammas Eestis parem). Hispaaniale järgneb Taani (nõrgenev trend), kus
samuti tervisenäitajad on Eesti omast paremad, kuid hariduse omad juba mõnevõrra enam
nõrgemad. Üldiselt võibki täheldada, et Eestil on lähimate konkurentidega võrreldes nõrgemad
tervisenäitajad, samas kui alghariduse näitajad on paremad või samaväärsed.
Tabel 15. 4. samba näitajad võrdluses parimatega (2013)
Näitaja

Eesti

Parim

Erinevus,
punktid

Erinevus,

Märkused

A.Tervis

6,71

6,97

-0,26

-3,7

Hongkong

4.03: Tuberkuloosi mõju

6,17

6,93

-0,76

-11,0

Norra

25

0,52

-24,48

..

Luxemb.

4.05: HIV/AIDSi mõju

5,94

6,87

-0,93

-13,5

Bosnia &
H

4.06: HIV haiguse levik

1,3

0

-1,3

..

Albaania

4.07: Väikelaste suremus

2,8

1,4

1,4

100

Hongkong

4.08: Oodatav eluiga

76,13

83,42

-7,29

-8,7

Hongkong

B.Algharidus

5,73

6,75

-1,02

-15,1

Soome

4.09: Alghariduse kvaliteet

5,2

6,82

-1,62

-23,8

Soome

95,02

100

-4,98

-5

4.04: Tuberkuloosi juhtumid

4.10: Alghariduses osalemine

Singapur

Eelnev osutab sellele, et Eestis tuleb tähelepanu pöörata tervishoiusüsteemi parandamisele.
Indeksi mõttes tuleks uurida arvandmestiku usaldusväärsust (haigusjuhud, alghariduses
osalemine) ning püüda hinnata, mille põhjal on ettevõtjad hinnanud haiguste mõju ja
alghariduse kvaliteeti.

Eesti tegevuste pingerida
Tabelis 21 on toodud Eesti võimalike tegevuste järjestus lähtudes sellest palju Eesti kaotab
KVI punktides parima riigi võrdluses. Järjestuses on esitatud tihedalt omavahel seotud teemad
ühena sellisel kujul, nagu eelnevates osades kirjeldatud.
Tabel 16. Tegevuste järjestus panuste põhjal
Valdkond

Panuse mahajäämus
punktides

Eesti tootmise mitmekesistamise teemad: konkurentsieeliste
muutmine (11.04), lisandväärtuse laiendamine (11.05) ja
tootmisprotsessi uuendamine (11.07).

0,129

Ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmine (12.01) ja ettevõtete
T&A kulude suurendamine (12.03).

0,090

Eesti ettevõtete osakaalu suurendamine rahvuvahelises kaubanduses
ja nende turustusoskuste parandamine: rahvusvahelise turustuse
kontrolli suurendamine (11.06) ja turustuse ulatus (11.08)

0,059

Talentide hoidmine (7.08) ja kaasamine (7.09)

0,056

Teadlaste ja inseneride kättesaadavuse tõstmine (12.06)

0,055

Andmestiku kontroll: II ja III taseme hariduse (5.01 ja 5.02) näitajad

0,052

Finantssektori arendamine ja teenuste mitmekesistamine: pakutavate
teenuste mitmekesisus (8.01), kättesaadavus (8.02), laenude
kättesaadavus (8.04) ja pankade usaldusväärsus (8.06)

0,051

Kohalike tarnijate hulga ja kvaliteedi tõstmine (11.01 ja 11.02)

0,048

Aktsiaturu kaudu finantseerimisvõimaluste laiendamine (8.03) ja
regulatsioonide parandamine (8.07)

0,044

Juhtimisteemad: otsustusõiguse delegeerimine (11.09) ja
professionaalse juhtkonna kasutamine (7.07)

0,044

Täiendõpe töökohal (5.08) ja täiendõppe kvaliteet (5.07)

0,041

Tehnoloogiline adaptsioon: värskemate tehnoloogiate kättesaadavus
(9.01), ettevõtete võimekus tehnoloogiat kasutusele võtta (9.02) ja
otseinvesteeringutes tehnoloogilise ülekande suurendamine (9.03)

0,040

Ettevõtluse alustamine*28 (kaks näitajat: 6.07 ja 6.06), millest
olulisem on protseduuride arv (6.06)

0,038

Valitsusostude mõju suurendamine tehnoloogia arengus (12.05)

0,037

Ärikoolide (5.05) ja täiendõpe kvaliteedi (5.07) tõstmine

0,035

Teadusasutuste kvaliteedi tõstmine (12.02)

0,034

Ülikoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (12.04)

0,034

Klastrite arendamine (11.03)

0,033

28

* märgitud EDB indeksi teemad

Valdkond

Panuse mahajäämus
punktides

Ostjate teadlikkuse tõstmine (6.16)

0,032

Lairiba internetiühenduste arendamine: interneti kasutajate arvu
(9.04) ja lairibaühenduste suurendamine (9.05)

0,028

Juriidiliste õiguste parandamine (Legal rights index*) (8.08)

0,028

Lennuühenduste ja õhutranspordi taristu parandamine (2.06 ja 2.05)

0,024

Haridussüsteemi kvaliteedi tõstmine (5.03), sj matemaatika ja
loodusteaduste valdkonnas (5.04)

0,023

Erinevad õiguslikud aspektid: omandiõigused (1.01), kohtuvaidlused
(1.10), auditeerimis- ja aruandlusstandardid (1.18), juhtkonna
vastutuse (1.20) ja väikeosanike huvide kaitse (1.21)

0,020

Intellektuaalse omandi õiguste parandamine (1.02)

0,020

Üldine maksumäär (6.05; Total tax rate*)

0,019

Interneti ülekandekiiruse tõstmine (9.06)

0,019

Tavatelefonivõrk (2.09)

0,017

Maksustamise negatiivse mõju vähendamine töötamisele (7.05)

0,017

Klientidele suunatus (6.15)

0,016

Konkurentsiteemad: turul domineerivad ettevõtted (6.02) ja
monopolide vastase seadusandluse tulemuslikkus (6.03)

0,016

Elektrivarustuse parandamine (2.07)

0,015

Pangalaenude kättesaadavuse tõstmine (8.04)

0,015

Raudtee infrastruktuuri parandamine (2.03)

0,012

Maksustamise mõju investeeringutele (6.04) ja otseinvesteeringute
reeglite mõju (6.12)

0,012

Valitsuse tegevus: raiskavad kulutused (1.08), regulatiivne koormus
(1.09), avalikue ressursside kõrvale suunamine (1.03), valitsusotsuste
läbipaistvus (1.12)

0,011

Mobiiltelefoni ühendused (2.08)

0,010

Palkamis- ja koondamispraktikad (7.03)

0,010

Poliitiline ja ametkondlik otsustusprotsess: poliitikute usaldamine
(1.04), altkäemaksud (1.05) ja otsuste kallutatus (1.07)

0,009

Tööandjate ja –võtjate omavahelised suhted (7.01)

0,009

Naiste osalemine tööjõus (7.10)

0,009

Maanteede infrastruktuuri parandamine (2.02)

0,009

Ettevõtete eetiline käitumine (1.17)

0,009

Valdkond
Vallandamiskulud (7.04)*

Panuse mahajäämus
punktides
0,008

Lõpliku järjestuse puhul tuleb aga arvestada ka konkurentidega: kuidas Eesti paigutub
konkurentide suhtes ning kuivõrd konkurendid Eestit ohustavad. Selles osas võib teha järgmise
järjestuse (eespool on Eesti jaoks nõrgemad positsioonid):
1. Väga tugev mahajäämus
a. Teadlaste ja inseneride kättesaadavuse tõstmine (12.06)
b. Klastrite arendamine (11.03)
c. Maanteede infrastruktuuri parandamine (2.02)
2. Tugev mahajäämus
a. Eesti ettevõtete osakaalu suurendamine rahvuvahelises kaubanduses ja nende
turustusoskuste parandamine: rahvusvahelise turustuse kontrolli suurendamine
(11.06) ja turustuse ulatus (11.08)
b. Lennuühenduste ja õhutranspordi taristu parandamine (2.06 ja 2.05)
3. Eesti tootmise mitmekesistamise teemad: konkurentsieeliste muutmine (11.04),
lisandväärtuse laiendamine (11.05) ja tootmisprotsessi uuendamine (11.07)
4. Oluline mahajäämus:
a. Talentide hoidmine (7.08) ja kaasamine (7.09)
b. Ostjate teadlikkuse tõstmine (6.16)
c. Juriidiliste õiguste parandamine (Legal rights index*) (8.08)
d. Interneti ülekandekiiruse tõstmine (9.06)
e. Elektrivarustuse parandamine (2.07)
f. Pangalaenude kättesaadavuse tõstmine (8.04)
g. Raudtee infrastruktuuri parandamine (2.03)
h. Vallandamiskulud (7.04)*
5. Mahajäämus: Ettevõtluse alustamine* (kaks näitajat: 6.07 ja 6.06), millest olulisem on
protseduuride arv (6.06)
6. Keskpärane:
a. Kohalike tarnijate hulga ja kvaliteedi tõstmine (11.01 ja 11.02)
b. Aktsiaturu kaudu finantseerimisvõimaluste laiendamine (8.03) ja
regulatsioonide parandamine (8.07)
c. Ärikoolide (5.05) ja täiendõpe kvaliteedi (5.07) tõstmine
d. Ülikoolide ja ettevõtete vaheline koostöö (12.04)
e. Intellektuaalse omandi õiguste parandamine (1.02)
f. Konkurentsiteemad: turul domineerivad ettevõtted (6.02) ja monopolide vastase
seadusandluse tulemuslikkus (6.03)
7. Pisut parem keskpärasest:
a. Ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmine (12.01) ja ettevõtete T&A kulude
suurendamine (12.03)
b. Täiendõpe töökohal (5.08)

8. Parem keskpärasest:
a. Finantssektori arendamine ja teenuste mitmekesistamine: pakutavate teenuste
mitmekesisus (8.01), kättesaadavus (8.02), laenude kättesaadavus (8.04) ja
pankade usaldusväärsus (8.06)
b. Tehnoloogiline adaptsioon: värskemate tehnoloogiate kättesaadavus (9.01),
ettevõtete võimekus tehnoloogiat kasutusele võtta (9.02) ja otseinvesteeringutes
tehnoloogilise ülekande suurendamine (9.03)
c. Valitsusostude mõju suurendamine tehnoloogia arengus (12.05)
d. Teadusasutuste kvaliteedi tõstmine (12.02)
e. Tööandjate ja –võtjate omavahelised suhted (7.01)
9. Erinevad õiguslikud aspektid: omandiõigused (1.01), kohtuvaidlused (1.10),
auditeerimis- ja aruandlusstandardid (1.18), juhtkonna vastutuse (1.20) ja väikeosanike
huvide kaitse (1.21)
10. Andmestiku kontroll: II ja III taseme hariduse (5.01 ja 5.02) näitajad
11. Hea:
a. Haridussüsteemi kvaliteedi tõstmine (5.03), sj matemaatika ja loodusteaduste
valdkonnas (5.04)
b. Valitsuse tegevus: raiskavad kulutused (1.08), regulatiivne koormus (1.09),
avalikue ressursside kõrvale suunamine (1.03), valitsusotsuste läbipaistvus
(1.12)
12. Väga hea:
a. Juhtimisteemad: otsustusõiguse delegeerimine (11.09) ja professionaalse
juhtkonna kasutamine (7.07)
b. Lairiba internetiühenduste arendamine: interneti kasutajate arvu (9.04) ja
lairibaühenduste suurendamine (9.05)
c. Üldine maksumäär (6.05; Total tax rate*)
d. Tavatelefonivõrk (2.09) – selle näitaja parandamise võimalikkus ja mõttekus on
küsitav, samuti võib mõneti vaielda selle näitaja rolli üle indeksis
e. Maksustamise negatiivse mõju vähendamine töötamisele (7.05)
f. Klientidele suunatus (6.15)
g. Maksustamise mõju investeeringutele (6.04) ja otseinvesteeringute reeglite
mõju (6.12)
h. Mobiiltelefoni ühendused (2.08). Küsimus võib olla andmete õigsuses
i. Palkamis- ja koondamispraktikad (7.03)
j. Poliitiline ja ametkondlik otsustusprotsess: poliitikute usaldamine (1.04),
altkäemaksud (1.05) ja otsuste kallutatus (1.07)
k. Naiste osalemine tööjõus (7.10)
l. Ettevõtete eetiline käitumine (1.17)
Ühendades kaks eeltoodud järjestust saame järgmise loendi, mis peaks kajastama mõlemat
olulist aspekti. Alljärgnev tabel võtabki kokku nii mahajäämuse, kui ka osakaalu indeksis. Need
indeksid võiksid olla poliitikakujundajatele abiks ja teejuhiks Eesti arengu toetamisel. Lisaks
on koostajad lisanud nn valgusfoori, kus punane pallike kirjeldab mahajäämust (väga tugev
mahajäämus, tugev mahajäämus, oluline mahajäämus, mahajäämus), kollane pallike

keskpäraseid tulemusi (parem keskpärasest, veidi parem/kehvem keskpärasest, keskpärane)
ning roheline häid ja väga häid tulemusi (hea, väga hea, suurepärane).
Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

Foor

Muutust/parandamist
vajav

1

11.04 Konkurentsieelise
alus

1,58

Odavate tootmissisendite eelis
haihtub tasapisi ning enam ei
tööta.

2

11.05 Väärtusahela
sügavus

1,58

Siin võib olla peamiseks
probleemiks omand - Eesti
ettevõtted on kasumlikumad
väärtusahela elemendid
andnud välisomanike, hankijate kätte.

3

11.07 Tootmisprotsessi
keerukus

1,58

Vajalik ronimine nö
lisandväärtuse redelil
ülespoole, liikuda keerukama
tootmis-ja turustamisprotsessi
poole

4

8.01 Finantsteenuste
olemasolu

0,83

5

8.02 Finantsteenuse
kättesaadavus

0,83

Siin mängis olulist rolli
viimase sajandi suurim kriis,
mis omakorda muutis oluliselt
finantssektorit.

6

8.04 Laenude saamise
lihtsus

0,83

See on ilmselt juba eelmisel
aastal parema tulemuse saanud
näitaja. Oluline rõhutada, et
Rootsi pangad, mis antud
hetkel Eesti turul
domineerivad, olid oma
omanike soovist lähtuvalt
keskmisest konservatiivsemad
ja kahandati riske
märkimisväärselt. Kõik
tulenes eelnevatel aastatel
kogetud kriisist.

7

8.06. Pankade
usaldusväärsus

1,39

Siin on tegu muidugi
keerulisema näitajaga ning
seotud nii nn kodumaa nihke
(home bias) kui ka suure
finantskriisiga, mida
omakorda toetavad
negatiivsed uudised meediast.

8

7.08 Riigi võimekus
talente riiki meelitada

0,93

Eesti peaks enim tegelema
talentide riiki meelitamisega ja
nende siin hoidmisega. Osalt
võivad hinnangud olla mõjutet
meedias kajastatud
väljerändetemaatikast.

Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

Foor

Muutust/parandamist
vajav

9

7.09 Riigi võimekus
talente hoida

0,93

Sama, mis eelmise puhul.

10

8.03 Finantseerimine
kohaliku börsi kaudu

0,83

11

8.07 Väärtpaberituru
regulatsiooni parandamine

1,39

12

12.06 Teadlaste ja
inseneride olemasolu

2

Osalt võib olla tegu
kvalifitseeritud tööjõu
nappusega ja teisalt
suutmatusega sead tööjõudu
palgata - insenere siiski nn
toodetakse, kuid kipuvad
suunduma välisosalusega
ettevõtetesse ja/või välismaale.

13

12.01 Ettevõtete
innovatsioonivõimekus

2

Eelmisega seotud - kui ei leita
võimalusi finantseerimaks
teadus ja arendustegevust, on
keeruline
innovatsioonivõimekust
kasvatada.

14

12.03 Ettevõtete TA&I
kulutused

2

Vajalik ilmselt suurendada
ettevõtete teadlikkust nii
senise konkurentsieelise
puudulikkusest kui ka
vajadusest jätkuva
arendustegevuse järele

15

11.06 Turustamine ehk
rahvusvaheline jaotuse
kontroll

1,58

Siin ilmselt seos ka omandiga
- välisomanduses olevad
tootmisprotsessi elemendid.

16

11.08 Turustuse ulatus

1,58

17

2.05 Õhutranspordi
infrastruktuuri kvaliteet

0,42

18

2.06 Kasutadaolevad
lennuliini istekilomeetrid

0,42

Siin on ühelt poolt kummaline
näitaja (istekilomeetrid on
sültuvuses riigi suurusega ja
siselendudega) ja teisalt
hindavad ettevõtjad ilmselt
pigem lennuüheduste
olemasolu, kui kvaliteeti.
Võiks parandada küsimuse
muudatuse ja/või teavitusega.

19

6.16 Ostja teadlikkus

1,38

Siin saab vastajate teadlikkust
kasvatades hõlpsasti Eestit
edetabelis kergitada.

Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

Foor

Muutust/parandamist
vajav

20

11.03 Klastrite areng

1,58

Siin on vajalik eelnev
teavitustöö, st näitaja osas on
kahtlus, et küsitlusele
vastajad mõistavad erinevalt
nii klastrite mõistet kui ka
geograafilist komponenti.

21

8.08 Juriidiliste õiguste
kaitse*

1,39

Siin kattub näitaja EDB
indeksiga; siin võrreldes
naabritega olukord kehvem
ja vajaks kindlasti
parandamist.

22

6.05 Ettevõtte
kogumaksumäär*

0,54

Võiks anda olulise eelise ja
kergitaks Eestit tabelis
kenasti, kuid saavutamine
keeruline

23

9.06 Ülekandekiiruste
parandamine

0,83

Siin ei ole ilmselt küsimust strateegiliselt oluline tegur
nii ekspordivõimekuse kui
ka siseturu arenguks.
Rääkimata finantsteenuste
parandamisest jmt

24

2.03 Raudtee
infrastruktuur

0,42

Võimalik, et eelnevate
aastate muudatused ei ole
vastajateni jõudnud ning
seetõttu lähitulevikus see
näitaja paraneb.

25

11.01 Kohalike tarnijate
hulk

1,58

Kindlasti mõjutab antud
juhul küsitluse vastuseid turu
väiksus, kuid nagu lisas
mainitud, võib tulemust
mõjutada ka omavahelise
koostöö nappus, Eesti
ettevõtete seas levinud
põhimõtted, mis takistavad
koostöö tegemist jmt

26

11.02 Kohalike tarnijate
kvaliteet

1,58

Kipuvad olema samad
põhjused, mis eelnevalgi. Ka
kehva ärisuhtlust on
põhjuseks toodud.

27

5.05 Ärikoolide kvaliteet

0,69

Probleem majanduse
spetsiifiliste koolituste
kättesaadavusega (eriti
võrreldes teistega)

28

5.07 Kvaliteetse koolituse
kättesaadavus (täiendõpe)

1,39

29

5.08 Täiendõppe ulatus

1,39

Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

Foor

Muutust/parandamist
vajav

30

2.02 Teede kvaliteet

0,42

Kriisiaastate mõju - sel ajal
selgelt kahanes teede
korrashoiule eraldatav
summa ja seetõttu kannatas
ka kvaliteet. Lähiajal peaks
näitaja paranema

31

5.01 II taseme haridus

1,39

vajalik
andmestiku
kontroll

32

5.02 III taseme haridus

1,39

vajalik
andmestiku
kontroll

33

2.09 Lauatelefone 100
elaniku kohta

0,63

34

12.04 Ülikoolide ja
ettevõtete koostöö

2

35

6.06 Ettevõtte
alustamiseks vajalike
protseduuride arv*

0,27

36

6.07 Ettevõtte
alustamiseks kuluv aeg*

0,27

37

11.09 Juhtimisprobleemid

1,58

Ilmselt mõjutasid kriisiaastad
selle näitaja kehv tulemust.
Ühelt poolt väidetakse
juhtkonnas olevat
professionaalid, ent samas on
ilmselt levinud autoritaarne
juhtimisstiil, mis enamasti on
omane kriisiaastatel.

38

7.07 Delegeerimine ja
professionaalne juhtimine

0,79

Erinevate juhtimistasandite
probleemid. Samas ka
välisomanduses olevate
ettevõtete juhtimistasandite
koordineerimatus.

Siin vajalik statistikute
kontroll - koolides on suuresti
interneti võimalus olemas.
Iseenesest platseerub Eesti siin
võrreldes konkurentidega
üpris kenasti, mis aga ei
tähenda, et arenguruumi ei
oleks.

Siin oleks kohane mitte
niivõrd aja hulga
kahandamine, kuivõrd
protseduuride viimine ühele
veebilehele. See vähendaks
ettevõtte loomiseks kuluva aja
hulka ning ka protseduure
(tulevalt vastavast
metoodikast)

Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

39

9.04 Interneti kasutajad

0,83

40

9.05 Lairibaühenduse
kasutajad

0,83

41

9.01 Värskemate
tehnoloogiate olemasolu

1,39

42

9.02 Tehnoloogia
kasutamine ettevõttes

1,39

43

9.03 OVI ja tehnoloogia
ülekanne

1,39

44

12.05 Valitsusostude mõju

2

45

12.02 Teadusasutuste
kvaliteet

2

46

2.07 Elektripakkumise
kvaliteet

1,25

48

7.05 Maksude mõju
töötamishuvile

0,83

Foor

Muutust/parandamist
vajav
Internetiühenduste kasv. ITK
lõhe vähendamine ja
internetikasutajate arvu
kasvatamine võiksid olla
peamiseks eesmärgiks.

Vajalik ettevõtete valmisoleku
kasvatamine uute
tehnoloogiate
kasutuselevõtuks. Kahaneva
rahvaarvuga riigis on oluline
tootmisprotsesside
kapitalimahukuse kasv ja
tööjõumahukuse kahanemine.

OVI-de kaasamine
tehnoloogiaalaste
investeeringute tegemiseks on
äärmiselt vajalik ja seda
eelkõige vähese kodumaise
finantseerimisvõimaluse tõttu.
Muutused seotud ka 12. samba
(TA&I) tegevustega

Siin on oluline rõhutada, et
ilmselt on viga ka koostöös
ehk teisisõnu ettevõtjad ei tea,
mida ülikoolis tehakse ja
ülikoolid tegelevad
akadeemiliselt huvitavate
projektidega, mille ei pruugi
reaalset väljundit olla.
Hinnangud paraneksid ilmselt
koostöö kasvades.

Üldjuhul omab maksumäär
mõju pigem madalama
palgaga töötajate töötahtele,
mistõttu võib päevakorras olla
sootuks nn mustalt töötamine.

Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

Foor

49

5.03 Haridussüsteemi
kvaliteet

0,69

50

5.04 Matemaatika ja
loodusteaduste hariduse
kvaliteet

0,69

51

2.08 Mobiiltelefone 100
elaniku kohta

0,63

52

A1 Omandiõigused

1,75

õiguslik
aspekt

53

1.10 Vaidluste
lahendamine kohtus

0,15

õiguslik
aspekt

54

1.18 Auditi ja aruandluse
standardid

0,16

õiguslik
aspekt

55

1.20 Väikeosanike kaitse

0,16

õiguslik
aspekt

56

1.21 Investorite kaitse*

0,16

õiguslik
aspekt

57

6.02 Turu domineerimise
ulatus

0,54

58

6.03 Monopolidevastase
poliitika efektiivsus

0,54

59

1.08 Valitsuskulude
efektiivsus

0,15

Muutust/parandamist
vajav
On mõningaseks probleemiks
teistega võrreldes. Siin on
reformid juba käimas ning
sellega kaasnevad muudatused
ilmnevad ilmsesti aja jooksul
(hariduses tehtavad
muudatused võtavad aega,
olenevalt haridustasemest, 1020 aastat).

Siin on ka näitajate valik pisut
kummaline. Mida näitab
lauatelefonide suur arv?
Tehnoloogiliselt kiiresti
arenevas riigis peaksid
mobiiltelefonid lauatelefone
välja vahetama, mitte
kaasnevana eksisteerima.

Selge langustrend.
Kuigi turg on väike, ei
tähenda see seda, et
konkurentsile ei peaks
tähelepanu pöörama.
Vastupidi.

Need näitajad võiksid samuti
tähelepanu pälvida,
korruptsiooni vähendamine
(selle hinnangud jne),
parandada info kättesaamist
valitsuspoliitikate ja
regulatsioonide muudatuste
osas; mil määral saaks
valitsuse administratiivseid
nõudeid ettevõtetele vähem

Jrk.

WEF KVI indeks

Osakaal/p
anus

Foor

Muutust/parandamist
vajav
koormavaks muuta?;
hinnangud valitsuse kulutuste
efektiivsusele.

60

1.09 Regulatiivne koormus

0,15

61

1.03 Avalike ressursside
kõrvaldamine

0,15

62

1.12 Valitsuse läbipaistvus

0,15

63

1.17 Ettevõtete eetiline
käitumine

0,63

64

6.15 Tarbija orientatsiooni
määr ehk kliendisuhtlus

1,38

65

6.04 Maksustamise mõju
investeeringutele

0,54

Suhtlemisel klientidega on
arenguruumi.

66

6.12 OVI reeglite mõju

0,3

Ettevõtjad tajuvad
väliskaubandusbarjääride
kasvu, reeglistiku kasvu.
Samal ajal on
kaubandustariifid langenud,
impordiosakaal kasvanud,
välisosaluse domineerimine
kasvanud ja tolliprotseduurid
muutunud lihtsamaks. Seega
võivad hinnangud olla seotud
mitteformaalsete piirangutega,
ent ka sellega, et ettevõtjad ei
pruugi mõista küsimust
üheselt.

67

7.04 Koondamiskulud*

0,83

Siin võib olla tegemist
andmestiku veaga

68

7.03
Palkamisvallandamispraktikad

ja

0,83

69

1.04 Poliitikute usaldamine

0,25

70

1.05 Altkäemaksud

0,25

Ettevõtjad leiavad, et
palkamisel ja vallandamisel on
piiranguid. Võrreldes teiste
riikidega peaksid need
praktikad olema üpriski
paindlikud.

Jrk.

WEF KVI indeks

71

1.07 Otsuste kallutatus

0,38

72

7.01 Töövõtjate ja -andjate
koostöö

0,83

73

7.10
Naiste
tööturul

0,93

* EDB indeksid

osalemine

Osakaal/p
anus

Foor

Muutust/parandamist
vajav

Hõivatud naiste arv
suhestatuna hõivatud meeste
arvu annab tulemuseks 1,05,
mitte nagu indeksis märgitud
0,92 (kõik ILO andmetele
tuginedes). Seega võib siin
olla viga.

WEF KVI kompositsioon (esitatud Eesti 2013.aasta kaaludega %-des)
Basic requirements
Institutsioonid

1.
A

4,07

Property rights

0,81

1.01

Property rights

0,54

1.02

Intellectual property protection 1/2

0,27

2

Ethics and corruption

0,81

1.03

Diversion of public funds

0,27

1.04

Public trust in politicians

0,27

1.05

Irregular payments and bribes

0,27

3

Undue influence

0,81

1.06

Judicial independence

0,41

1.07

Favoritism in decisions of government
officials

0,41

4

Government efficiency

0,81

1.08

Wastefulness of government spending

0,16

1.09

Burden of government regulation

0,16

1.10

Efficiency of legal framework in settling
disputes

0,16

1.11

Efficiency of legal framework in challenging
regulatations

0,16

1.12

Transparency of government policymakeing

0,16

5

Security

0,81

1.13

Business costs of terrorism

0,20

1.14

Business costs of crime and violence

0,20

1.15

Organized crime

0,20

1.16

Reliability of police services

0,20

B

Private institutions
1

1,36

Corporate ethics
1.17

2

0,68

Ethical behavior of firms

0,68

Accountability

0,68

1.18

Strenght of auditing and reporting standards

0,17

1.19

Efficacy of corporate boards

0,17

1.20

Protection of minority shareholder's interests

0,17

1.21

Strenght of investor protection*

0,17

Infrastructure
A

5,43

Public insitutions
1

2.

21,70

Transport infrastructure

5,43
2,71

2,71

2.01

Quality of overall infrastructure

0,45

2.02

Quality of roads

0,45

2.03

Quality of railroad infrastructure

0,45

2.04

Quality of port infrastructure

0,45

2.05

Quality of air transport infrastructure

0,45

2.06

Available airline seat kilometers*

0,45

B

Electricity and telephony infrastructure

2,71

2,71

2.07

Quality of electricity supply

1,36

2.08

Mobile telephone subscriptions*1/2

0,68

2.09

Fixed telephone lines* 1/2

0,68

Macroeconomic environment

3.

5,43

5,43

5,43

3.01

Government budget balance*

1,09

3.02

Gross national savings*

1,09

3.03

Inflation*

1,09

3.04

Government debt*

1,09

3.05

Country credit rating*

1,09

Health and primary education

4.
A

5,43

Health

2,71

2,71

kokku malaria

0,54

4.01

Business impact of malaria/g

0,2
7

4.02

Malaria incidence*/g

0,2
7

kokku tuberkuloos

0,54

4.03

Business impact of tuberculosis /g

0,2
7

4.04

Tuberculosis incidence */g

0,2
7

kokku HIV
4.05

Business impact of HIV/AIDS/g

0,2
7

4.06

HIV prevalence*g

0,2
7

4.07

Infant mortality*

0,54

4.08

Life expectancy*

0,54

B

Primary education

2,71

2,71

4.09

Quality of primary education

1,36

4.10

Primary education enrollment rate*

1,36

Efficiency enhancers
5.

0,54

Higer education and training

50,00
8,33

A

Quantity of education
Secondary education enrollment rate*

1,39

5.02

Tertiary education enrollment rate*

1,39

Quality of education

2,78

2,78

5.03

Quality of education system

0,69

5.04

Quality of math and science education

0,69

5.05

Quality of management schools

0,69

5.06

Internet access in schools

0,69

C

On-the-job training

2,78

2,78

5.07

Local availability of specialized research and
training services

1,39

5.08

Extent on staff training

1,39

Goods market efficiency

6.
A

8,33

Competition
1.1.

5,58

Domestic competition

3,78

6.01

Intensity of local competition

0,54

6.02

Extent of market dominance

0,54

6.03

Effectiveness of anti-monopoly policy

0,54

6.04

Effect of taxation on incentives to invest

0,54

6.05

Total tax rate*

0,54

ettevõtte alustamine

0,54

6.06

Number of procedures required to start a
business*

0,2
7

6.07

Time required to start a business*

0,2
7

6.08

Agricultural policy costs

1.2.

0,54

Foreign competition

1,80

6.09

Prevealence of trade barriers

0,30

6.10

Trade tariffs*

0,30

6.11

Precalvence of foreign ownership

0,30

6.12

Business impac of rules on FDI

0,30

6.13

Burden of customs procedures

0,30

6.14

Imports as a percentage of GDP*

0,30

B

Quality of demand conditions

2,75

2,75

6.15

Degree of customer orientation

1,38

6.16

Buyer sophistication

1,38

Labor market efficiency
A

2,78

5.01

B

7.

2,78

Flexibility

8,33
4,17

4,17

7.01

Cooperation in labor-employer relations

0,83

7.02

Flexibility of wage determination

0,83

7.03

Hiring and firing practices

0,83

7.04

Reduncancy costs*

0,83

7.05

Effect of taxation on incentives to work

0,83

B

Efficient use of talent

4,17

4,17

7.06

Pay and productivity

0,93

7.07

Reliance on professional management 1/2

0,46

7.08

Country capacity to retain talent

0,93

7.09

Country capacity to attract talent

0,93

7.10

Female participation in labor force*

0,93

Financial marekt development

8.
A

8,33

Efficiency

4,17

4,17

8.01

Availablity of financial services

0,83

8.02

Affordability of financial services

0,83

8.03

Financing through local equity market

0,83

8.04

Ease of access to loans

0,83

8.05

Venture capital availability

0,83

B

Trustworthiness and confidence

4,17

4,17

8.06

Soundness of banks

1,39

8.07

Regulation of securities exchanges

1,39

8.08

Legal rights index*

1,39

Technological readiness

9.
A

8,33

Technological adoption

4,17

4,17

9.01

Availability of lates technologies

1,39

9.02

Firm-level technology absorption

1,39

9.03

FDI and technology transfer

1,39

B

ICT use

4,17

4,17

9.04

Internet users*

0,83

9.05

Broadband Internet subscriptions*

0,83

9.06

Internet bandwidth*

0,83

9.07

Mobilie broadband subscriptions*

0,83

9.08

Mobile telephone subscriptions*1/2

0,42

9.09

Fixed telephone lines* 1/2

0,42

Market size

10.
A

Domestic market size
10.01

Domestic market size index*

8,33
6,25

6,25
6,25

B

Foreign market size
10.02

Foreign market size index*

10.03

GDP PPPusd billion

10.04

Exports as of GDP
Innovation and sophistication factors
Business sophistication

11.

2,08

2,08
2,08

28,30
14,15

14,15

14,15

11.01

Local supplier quantity

1,49

11.02

Local supplier quality

1,49

11.03

State of cluster development

1,49

11.04

Nature of competitive advantage

1,49

11.05

Value chain breadth

1,49

11.06

Control of international distribution

1,49

11.07

Production process sophistication

1,49

11.08

Extent of marketing

1,49

11.09

Willingness to delegate authority

1,49

7.07

Reliance on professional management 1/2

0,74

R&D Innovation

12.

14,15

14,15

14,15

12.01

Capacity for innovation

1,89

12.02

Quality of scientific research institutions

1,89

12.03

Company spending on R&D

1,89

12.04

University-industry collaboration in R&D

1,89

12.05

Government procurement of advanced
technology products

1,89

12.06

Availability of scientists and engineers

1,89

12.07

PCT patent applications*

1,89

1.02

Intellectual property protection 1/2

0,94

Märkused:
* - tegelikud arvandmed (hiljem indeksiks teisendatud)
½ - viitab 0,5 osakaalule (näitajad on kasutusel kahes sambas)

Eesti indeksi kompositsioon näitajate tasemel järjestatuna osakaalu alusel
näitaja

punktid osakaal

10.01 Domestic market size index*

0,438

6,25

10.02 Foreign market size index*

0,146

2,08

12.01 Capacity for innovation

0,140

2,00

12.02 Quality of scientific research institutions

0,140

2,00

12.03 Company spending on R&D

0,140

2,00

12.04 University-industry collaboration in R&D

0,140

2,00

12.05 Government procurement of advanced technology products

0,140

2,00

12.06 Availability of scientists and engineers

0,140

2,00

12.07 PCT patent applications*

0,140

2,00

11.01 Local supplier quantity

0,111

1,58

11.02 Local supplier quality

0,111

1,58

11.03 State of cluster development

0,111

1,58

11.04 Nature of competitive advantage

0,111

1,58

11.05 Value chain breadth

0,111

1,58

11.06 Control of international distribution

0,111

1,58

11.07 Production process sophistication

0,111

1,58

11.08 Extent of marketing

0,111

1,58

11.09 Willingness to delegate authority

0,111

1,58

8.06

Soundness of banks

0,097

1,39

8.07

Regulation of securities exchanges

0,097

1,39

8.08

Legal rights index*

0,097

1,39

9.01

Availability of lates technologies

0,097

1,39

9.02

Firm-level technology absorption

0,097

1,39

9.03

FDI and technology transfer

0,097

1,39

5.01

Secondary education enrollment rate*

0,097

1,39

5.02

Tertiary education enrollment rate*

0,097

1,39

5.07

Local availability of specialized research and training services

0,097

1,39

5.08

Extent on staff training

0,097

1,39

6.15

Degree of customer orientation

0,096

1,38

6.16

Buyer sophistication

0,096

1,38

2.07

Quality of electricity supply

0,088

1,25

4.09

Quality of primary education

0,088

1,25

4.10

Primary education enrollment rate*

0,088

1,25

3.01

Government budget balance*

0,088

1,25

3.02

Gross national savings*

0,088

1,25

3.03

Inflation*

0,088

1,25

3.04

Government debt*

0,088

1,25

1.02

Intellectual property protection 1/2

0,070

1,00

7.06

Pay and productivity

0,065

0,93

7.08

Country capacity to attract talent

0,065

0,93

7.09

Country capacity to retain talent

0,065

0,93

7.10

Female participation in labor force*

0,065

0,93

7.01

Cooperation in labor-employer relations

0,058

0,83

7.02

Flexibility of wage determination

0,058

0,83

7.03

Hiring and firing practices

0,058

0,83

7.04

Reduncancy costs*

0,058

0,83

7.05

Effect of taxation on incentives to work

0,058

0,83

8.01

Availablity of financial services

0,058

0,83

8.02

Affordability of financial services

0,058

0,83

8.03

Financing through local equity market

0,058

0,83

8.04

Ease of access to loans

0,058

0,83

8.05

Venture capital availability

0,058

0,83

9.04

Internet users*

0,058

0,83

9.05

Broadband Internet subscriptions*

0,058

0,83

9.06

Internet bandwidth*

0,058

0,83

9.07

Mobilie broadband subscriptions*

0,058

0,83

7.07

Reliance on professional management 1/2

0,055

0,79

5.03

Quality of education system

0,049

0,69

5.04

Quality of math and science education

0,049

0,69

5.05

Quality of management schools

0,049

0,69

5.06

Internet access in schools

0,049

0,69

1.17

Ethical behavior of firms

0,044

0,63

2.08

Mobile telephone subscriptions*1/2

0,044

0,63

2.09

Fixed telephone lines* 1/2

0,044

0,63

6.01

Intensity of local competition

0,038

0,54

6.02

Extent of market dominance

0,038

0,54

6.03

Effectiveness of anti-monopoly policy

0,038

0,54

6.04

Effect of taxation on incentives to invest

0,038

0,54

6.05

Total tax rate*

0,038

0,54

6.08

Agricultural policy costs

0,038

0,54

1.01

Property rights

0,035

0,50

kokku malaria

0,035

0,50

kokku tuberkuloos

0,035

0,50

kokku HIV

0,035

0,50

4.07

Infant mortality*

0,035

0,50

4.08

Life expectancy*

0,035

0,50

7.07

Reliance on professional management 1/2

0,032

0,46

2.01

Quality of overall infrastructure

0,029

0,42

2.02

Quality of roads

0,029

0,42

2.03

Quality of railroad infrastructure

0,029

0,42

2.04

Quality of port infrastructure

0,029

0,42

2.05

Quality of air transport infrastructure

0,029

0,42

2.06

Available airline seat kilometers*

0,029

0,42

9.08

Mobile telephone subscriptions*1/2

0,029

0,42

9.09

Fixed telephone lines* 1/2

0,029

0,42

1.06

Judicial independence

0,026

0,38

1.07

Favoritism in decisions of government officials

0,026

0,38

6.09

Prevealence of trade barriers

0,021

0,30

6.10

Trade tariffs*

0,021

0,30

6.11

Precalvence of foreign ownership

0,021

0,30

6.12

Business impac of rules on FDI

0,021

0,30

6.13

Burden of customs procedures

0,021

0,30

6.14

Imports as a percentage of GDP*

0,021

0,30

6.06

Number of procedures required to start a business*

0,019

0,27

6.07

Time required to start a business*

0,019

0,27

1.02

Intellectual property protection 1/2

0,018

0,25

1.03

Diversion of public funds

0,018

0,25

1.04

Public trust in politicians

0,018

0,25

1.05

Irregular payments and bribes

0,018

0,25

1.13

Business costs of terrorism

0,013

0,19

1.14

Business costs of crime and violence

0,013

0,19

1.15

Organized crime

0,013

0,19

1.16

Reliability of police services

0,013

0,19

1.18

Strenght of auditing and reporting standards

0,011

0,16

1.19

Efficacy of corporate boards

0,011

0,16

1.20

Protection of minority shareholder's interests

0,011

0,16

1.21

Strenght of investor protection*

0,011

0,16

1.08

Wastefulness of government spending

0,011

0,15

1.09

Burden of government regulation

0,011

0,15

1.10

Efficiency of legal framework in settling disputes

0,011

0,15

1.11

Efficiency of legal framework in challenging regulatations

0,011

0,15

1.12

Transparency of government policymakeing

0,011

0,15

Märkused: numbrita näitajad on mitme näitaja kombinatsioon; ½ osutab sellele, et näitaja on
kahe alaindeksi osa; * osutab, et tegemist ei ole juhtide küsitluse andmestikuga

