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Kokkuvõte
Ernst & Young Baltic AS viis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) tellimusel 2015.
aasta aprillist kuni septembrini läbi EAS-i omategevuste vahehindamise. Töö eesmärgiks oli anda
hinnang EAS-i ekspordi- ja ettevõtlussuunalistele omategevustele, sh nende tõhususele ja mõjule
EAS-i klientide arengule, ning esitada soovitused EAS-i tegevuste edasiseks kujundamiseks.
Vahehindamisega olid hõlmatud järgnevalt loetletud EAS-i poolt perioodil 2012-2014 elluviidud
programmilised tegevused:
►
►
►
►
►
►
►
►

Disainibuldooser
Ajujaht
Alustava ettevõtja baaskoolitus
Ärimentorprogramm
Väikeettevõtja arenguprogramm
Tööstusjuhi strateegiakool
Ärimudeli praktikum
Tootearenduse meistriklass

►
►
►
►
►

Ühisstendid
Kontaktreisid
Ekspordibuldooserid
Koolitused
Ekspordipartneri otsingu teenus

Vahehindamise raames anti hinnangud nii EAS-i omategevustele tervikuna kui ka eraldi konkreetsete
tegevuste lõikes. Üldisemal tasemel uuriti omategevustes osalenud ettevõtete hinnanguid EAS-i
tegevuse mõjule nende ettevõtte arengule tervikuna ning erinevates mõjuaspektides. Iga tegevuse
kohta uuriti tegevuste vajalikkust, kasulikkust, mõjusust ning osalejate rahulolu, samuti kasutati
tegevuste hindamiseks soovitusindeksit.
Uuringu andmeid ja taustinformatsiooni koguti mitmeosalise andmekogumisprotsessi käigus, mis
hõlmas sissejuhatavaid intervjuusid EAS-i omategevuste eest vastutavate isikutega, tegevustes
osalenud ettevõtete põhitunnuste ja majandusnäitajate analüüsi, veebiküsitlust, telefoniintervjuusid
ja valideerimisseminari. Kokku laekus veebiküsitlusele 472 vastust, mis on statistilises mõttes piisav
üldkogumi kohta usaldusväärsete järelduste tegemiseks. Veebiküsitluses kogutud kvantitatiivse
iseloomuga andmete täiendamiseks viidi läbi ka 55 telefoniintervjuud, mis võimaldas süvitsi kõikide
tegevuste mõju ja tõhususe hindamist.
Ülevaade omategevustes osalemisest
Kokku osales EAS-i omategevustes kolme aasta jooksul 1067 erinevat ettevõtet (osaleti 1247 korda)
ja 1582 eraisikut (alustava ettevõtja baaskoolitusel ja Ajujahil osalenud). Tegevustes osalenud
ettevõtted moodustavad Eesti ettevõtete koguarvust 1,5%, kuid annavad seejuures kogu Eesti
ettevõtete müügitulust 5,1%, ärikasumist 6,0% ja lisandväärtusest 4,9% (2013. aasta andmetel).
EAS-i omategevuste kliendid on võrreldes keskmise Eesti ettevõttega mõnevõrra suuremad nii
töötajate arvu, müügitulu, kasumlikkuse kui ka lisandväärtuse poolest. Kui ekspordisuunalistes
tegevuses osalenud ettevõtted olid üksteisele pigem sarnased töötajate arvu, ekspordimüügitulu ja
lisandväärtuse lõikes, siis ettevõtlussuunaliste tegevustes osalenud ettevõtted erinesid üksteisest
suurel määral. EAS-i kliendiportfellis on kõige suurem osa (40%) töötleva tööstuse sektori
ettevõtetel, samas kui Eesti ettevõtete üldkogumis moodustavad need vaid 9%. Eesti ettevõtete
hulgas on kõige rohkem kaubandusettevõtteid.
Hindamisest selgus, et omategevusi kombineeritakse omavahel vähe. Enamik EAS-i omategevustes
osalenud ettevõtetest (88%) osales ainult ühte tüüpi omategevuses. Vaid ligikaudu kümnendik võttis
osa kahest ja 3% kolmest või enamast erinevast tegevusest. Kõige rohkem kombineeriti erinevaid
tegevusi ühisstendidega ning kontaktreisidel osalemisega. 47% omategevustes osalenutest on
saanud perioodil 2008–2014 ka EAS-i toetusi.
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EAS-i tegevuse üldmõju
Hindamisest selgus, et EAS-il tervikuna on olnud oma klientidele positiivne mõju. Enamik (80%)
omategevustes osalenutest leidis, et EAS-i tegevused on mõjutanud nende ettevõtte (või isiklikku)
arengut positiivselt, sealjuures peaaegu pooled pidasid mõju pigem või väga suureks. Veidi alla
viiendiku vastanutest leidsid, et EAS-i tegevustel neile mõju puudus.
Samal ajal, kui enamik ettevõtteid osales vaid ühte
tüüpi omategevuses
ning umbes pooled
klientidest olid saanud ka mõne EAS-i toetuse, oli
EAS-i tegevuste mõju tervikuna kõige suurem just
kombineeritud tegevuste puhul. See tähendab, et
rohkemaid teenuseid ning toetusi kasutanud
ettevõtted leidsid, et EAS-i tegevustel on nende
arengule suurem mõju. Sealjuures oli mõju kasv
kõige suurem just kahe osaluse korral. Seega võib
järeldada, et EAS-i tegevuse mõjususe tõstmiseks
tasub soodustada tegevuste kombineerimist,
kusjuures ka osalejad tõid läbivalt ise välja huvi
jätkutegevuste vastu. Võimalik, et analüüsiga
hõlmatud tegevuste vähese kombineerimise
põhjuseks on lühike analüüsiperiood (2012-2014)
ning osalused võivad jätkuda hiljem. Samas tõid ka
mitmed kliendid ise välja, et nad sooviksid, et EAS
oma tegevuste ja võimaluste kohta rohkem infot
levitaks.

EAS-i tegevus arvudes:


Teenust osutati 1067 ettevõttele
(osaleti 1247 korda) ja 1582
eraisikule.



80% osalenutest hindasid EAS-i mõju
nende ettevõtte (või isiklikule) arengule
positiivselt, sh 43% pidas mõju pigem
või väga suureks



60% osalenutest soovitavad EAS-i
omategevusi teistele ettevõtetele.



Kokku loodud ca 500 uut ettevõtet.



Ligikaudu 2700 rahulolevat klienti
(95%)



EAS-i tegevuse mõju on olnud suur ca
300 uue heas või keskmises
majanduslikus seisus ettevõtte
loomisel.

EAS-i tegevuse hindamisel on oluline ka välja tuua, et tänu neile on loodud umbes 300 uut heas või
keskmises majanduslikus seisus ettevõtet. EAS-i ettevõtlusega alustamisele suunatud
programmilistes tegevustes (Ajujaht ja alustava ettevõtja baaskoolitus) osales 1142 isikut, kes enne
osalemist ei tegelenud ettevõtlusega, kuid kellest 507 (ehk 44%) lõi pärast osalemist ettevõtte. Uute
loodud ettevõtete hulgas on ligikaudu 100 (väga) heas majanduslikus seisus ja umbes 200
keskmises seisus olevat ettevõtet. Nendest omakorda umbes 50 (väga) heas ja 100 keskmises
majanduslikus seisus oleva ettevõtte loomises oli osalejate endi sõnul EAS-il suur mõju.
Hinnangud tegevuste vajalikkusele, kasulikkusele ja klientide rahulolu
Hindamise põhjal võib väita, et EAS-i poolt pakutavad omategevused on asjakohased. EAS-i kliendid
pidasid kõiki omategevusi vajalikeks. Ettevõtlussuunalistest tegevustest peeti kõige vajalikumaks
ärimentorprogrammi ning tootearenduse meistriklassi, ekspordisuunalistest tegevustest
ekspordipartneri otsingu teenust ja ühisstende. 1 Tegevusest saadud reaalset kasu hinnati aga veidi
madalamalt. Ehk teisisõnu – osalejate ootused olid kõrgemad kui tegelikkus. Kõige kasulikemaks
peeti ettevõtlussuunalistest tegevustest ärimentorprogrammi ja tööstusjuhi strateegiakooli ning
ekspordisuunalistest tegevustest ühisstende. Kasulikkuse hindamisel oli osalejate jaoks olulise
kaaluga saadud info praktiline rakendatavus – neid omategevusi, mille puhul olid osalejad saadud
info praktilise rakendatavusega rohkem rahul, hinnati ka enam kasulikumaks (r = 0.91, p < 0,01).
Üldiselt olid tegevuses osalejad rohkem rahulolevad ettevõtlussuunaliste tegevustega võrreldes
ekspordisuunaliste tegevustega. Kui tegevuste korralduse kvaliteedi ja uute teadmiste ning oskuste
mahuga olid osalejad üldjoontes rahul, siis saadud info praktilise rakendatavuse osas oli osalejate
hinnangul kõige rohkem probleeme. Seejuures tuleks info praktilise rakendatavuse tõstmisega
1

Ei kajasta hinnangut Ekspordibuldooseri ja Disainibuldooseri programmidele, kuhu ei laekunud
veebiküsitluses piisavalt vastuseid (neid käsitletakse telefoniintervjuudes kogutud kvalitatiivse info põhjal).
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tegeleda eelkõige kontaktreiside ja ekspordipartneri otsingu teenuse puhul, kus rahulolu oli
madalaim. Seevastu ärimentorprogramm ja tööstusjuhi strateegiakool tõusid antud küsimuses esile
kui positiivset eeskuju näitavad tegevused.
Tulenevalt kahe tegevussuuna erinevatest eesmärkidest, käsitleti konkreetsete tegevuste mõju
hindamisel ettevõtlus- ja ekspordisuunalisi tegevusi eraldi. Esimesed olid mõjusaimad teadmiste ja
oskuste kasvatamisel – ligikaudu kaks kolmandikku osalenutest leidsid, et tegevuses osalemise
tulemusel on teadmised ja oskused nende ettevõttes kasvanud. Mõnevõrra vähem oli neid, kes
leidsid, et omategevuste mõjul on nad loonud kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid või
väljatöötanud uue ärimudeli. Ettevõtlussuunaliste tegevuste mõju uute koostööpartnerite leidmisele
ja kliendibaasi laienemisele jäi osalejate hinnangul nõrgaks. Ekspordisuunaliste tegevuste puhul
hinnati kõige kõrgemalt ettevõtte konkurentsivõime paranemist (55% vastanutest arvas, et EAS-i
tegevused omasid selles osas mõju). Väiksemat mõju nähti uutele eksporditurgudele laienemise või
uute ekspordipartnerite leidmise osas, kuigi need olid enamike ekspordisuunaliste tegevuste
otseseks eesmärgiks.
Soovitusindeksi alusel omategevusi võrreldes selgub, et ettevõtjad soovitavad oma kolleegidele
pigem EAS-i ettevõtlussuunalisi kui ekspordisuunalisi tegevusi. Nimelt oli kõrgeim soovitajate
osakaal ärimentorprogrammil, ärimudeli praktikumil ja alustava ettevõtja baaskoolitusel (vastavalt
84%, 67% ja 64% vastanutest) ja suurim mittesoovitajate osakaal kontaktreisidel ning ekspordi
partneri otsingul (vastavalt 60% ja 38% vastanutest). Omategevuste üldises omavahelises võrdluses
eristub positiivse näitena teistest ärimentorprogramm, mida hinnati kõige vajalikumaks,
kasulikumaks ja mõjusamaks ning millega olid osalejad üldiselt ka kõige enam rahul.
Soovitusindeksi järgi said kõige madalama hinnangu kontaktreisid, mida peeti ka kõige vähem
kasulikuks, väga vähe mõjusaks ja mis sai ka kõige madalamaid hinnanguid kõikide uuritud
rahuloluaspektide lõikes. Samuti oli ekspordipartneri otsingu puhul mitte-soovitajaid rohkem kui
soovitajaid. Sellest võib järeldada, et nende tegevustega jätkamiseks (ettevõtted peavad oluliseks, et
toetataks välisturgudel kontaktide loomist) tuleks neid teenuseid olulisel määral ümber korraldada
(osalejate konkreetsed ettepanekud on toodud ptk-s 4.2).
Ettepanekud tegevuste edasiarendamiseks
Uuringu tulemuste põhjal võib välja tuua järgmised ettepanekud EAS-ile edasiste omategevuste
planeerimisel ja elluviimisel:
►

Luua selge loogika tegevuste ja toetuste vahel liikumiseks ning soodustada toetuste ja
tegevuste senisest suuremat kombineerimist.

►

Tõsta omategevustes saadud teadmiste
individuaalsema lähenemise abil.

►

Pakkuda ettevõtetele suuremat sisulist tuge: tõsta kliendihaldurite nõustamiskompetentsi, et
nad ei jääks pelgalt toetuste/tegevuste jagajateks, vaid annaksid sisulist nõu.

►

Soodustada ettevõtete omavaheliste koostöövõrgustike ja kvaliteetsete kontaktide loomist, nt
komplekteerides omategevuste gruppe, kuhu kuuluvad suuruse, arengufaasi või tegevusala
poolest sarnased ettevõtted.

►

Parandada ekspordisuunaliste tegevuste sisulist ettevalmistust, sh täpsemini kaardistada
osalevate ettevõtete huvid sihturul ja võimaldada potentsiaalsete partnerite omavahelist
suhtlust enne reaalse kohtumise toimumist.

►

Madalaimaid hinnanguid saanud tegevuste puhul (kontaktreisid ja ekspordipartneri otsing)
kaaluda enne tegevustega jätkamist võimalusi teenuste ümberkorraldamiseks.

praktilist

rakendatavust,

Hindamisjäreldusi ja ettepanekuid on täpsemalt kirjeldatud peatükis 5.1 ja 5.2.
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1.

Sissejuhatus
Käesoleva vahehindamise viis läbi Ernst & Young Baltic AS (edaspidi EY) koostöös Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega (edaspidi EAS) 20.04.2015 sõlmitud hankelepingu alusel. Hindamise
tellijaks oli EAS ning see on rahastatud Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest. Vahehindamine
viidi läbi aprillist kuni septembrini 2015.
Hindamismeeskonda kuulusid:
►
►
►
►
►

Keiu Rõa (projektijuht), EY ärikonsultatsioonide osakonna juhtivkonsultant
Marko Rillo (ekspert), väline konsultant
Veeli Oeselg (analüütik), EY vanemkonsultant
Martin Malinovski (analüütik), EY konsultant
Kai-Riin Veromann (analüütik), EY konsultant

EAS-i kontaktisikuteks vahehindamisel olid arendusüksuse direktor Tanel Rebane ning analüütik Pille
Mihkelson.

1.1

Vahehindamise eesmärk ja ulatus
Vahehindamise eesmärgiks oli anda hinnang EAS-i ekspordi- ja ettevõtlussuunalistele
omategevustele, sh nende tõhususele ja mõjule EAS-i klientide arengule. Vahehindamisega olid
hõlmatud EAS-i poolt perioodil 2012–2014 elluviidud omategevused ehk programmilised tegevused.
Analüüsitulemuste põhjal esitati soovitused EAS-i tegevuste kujundamiseks 2014–2020 perioodil.
Vahehindamisega hõlmatud tegevuste nimekiri on toodud tabelis 1 ning tegevuste sisuline kirjeldus
peatükis 2.1.
Tabel 1. Vahehindamisega hõlmatud EAS-i omategevused

Ekspordisuunalised tegevused

Ettevõtlussuunalised tegevused

►

Ühisstendid
Kontaktreisid
► Ekspordibuldooserid
► Koolitused
► Ekspordipartneri otsingu tasuline teenus

►

►

►
►
►
►
►
►
►

Disainibuldooser
Ajujaht
Alustava ettevõtja baaskoolitus
Ärimentorprogramm
Väikeettevõtja arenguprogramm
Tööstusjuhi strateegiakool
Ärimudeli praktikum
Tootearenduse meistriklass

Alljärgnevalt on lahti mõtestatud töös kasutatud hindamisalused:
►

Mõjususe all mõistetakse hindamistes tavaliselt seda, milliseid muutusi on sekkumine
kasusaajatele ehk antud juhul EAS-i klientidele kaasa toonud. EAS-i ekspordisuunaliste
tegevuste eesmärgiks on Eesti ettevõtete ekspordimahtude suurendamine, sh nii eksportivate
ettevõtete arvu suurendamine kui ka ettevõtjate ekspordikäibe tõstmine. Ettevõtlussuunaliste
tegevuste eesmärgiks on aidata kaasa sellele, et Eesti ettevõtjad teeniksid rohkem tulu
kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste müügist.2 Samuti on kõikidele tegevustele
seatud konkreetsed eesmärgid (vt ptk 2.1), mis peaksid aitama panustada üldiste ekspordi- ja
ettevõtlussuunaliste eesmärkide täitmisesse.

2

EAS-i strateegia 2014–2017
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/sihtasutusest/EAS_Strateegia_2014.pdf
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Hindamisel analüüsiti seda, milliseid muutusi on nende eesmärkide osas saavutatud.
Tavapäraselt hinnatakse tegevuste mõjusid mitu aastat pärast tegevuse lõppu, kuna mõjud ei
puugi avalduda tegevuse käigus või kohe tegevuse lõppemisel. Antud juhul on hindamisega
hõlmatud EAS-i teenused, mida osutati perioodil 2012–2014. See tähendab, et kõik
tegevusega saavutatud tulemused ei pruugi hindamise hetkeks veel mõjuna avaldunud olla.
Näiteks ei pruugi 2014. aastal toimunud kontaktreiside mõju avalduda mitte 2014. aasta
eksportkäibes, vaid alles 2015. aastal või hiljem. Seetõttu ei ole antud hindamise läbiviimisel
keskendutud muutustele ettevõtete majandusnäitajates, vaid kasutatud neid vaid
taustnäitajatena analüüsitulemuste tõlgendamisel ning teenuse tarbijate kirjeldamisel.
Ettevõtete majandusnäitajate analüüs ei pruugi kajastada omategevuste mõju ka seetõttu, et
ettevõtete tulemusi mõjutavad ka mitmed teised tegevused ja protsessid ning ainult
majandustulemusi uurides ei ole võimalik konkreetsete teenuste mõju sellest eristada.
Seetõttu on mõju hindamisel tuginetud eelkõige tegevustes osalenud ettevõtete vahetutele
hinnangutele tegevuste mõju kohta (sh tegevuste prognoositava tulevikumõju kohta), mida on
täiendatud eksperthinnangute ja tõlgendustega. Mõjususe ehk eesmärkide täitmise põhjuste
selgitamiseks on uuritud ka tegevuste vajalikkust, mis näitab valitud tegevuste asjakohasust,
ning kasulikkust. Tegevustele hinnangu andmisel kasutati ka soovitusindeksit (net promoter
score), mis põhineb asjaolul, et osaleja soovitab teistele ettevõtetele/ettevõtjatele teenust,
mille kvaliteedis ta ise kindel on. Soovitusindeksi skaala on kahesajapalline: -100 kuni +100.
Kui kõik kliendid teenust soovitavad, siis on skoor +100, kui kõik kliendid soovitavad teistel
sellest teenusest aktiivselt hoiduda, siis on skoor -100.
►

Tõhususe all peetakse tavaliselt silmas seda, kas samasid tulemusi oleks olnud võimalik
saavutada ressursse efektiivsemalt ära kasutades, sh kas muutused oleksid võinud toimuda
väiksema sekkumise tagajärjel. Selle hindamiseks uuriti ettevõtetelt, milline on nende rahulolu
erinevate teenuse osutamisega seotud aspektidega ning mil viisil aitas teenuse korraldus
kaasa planeeritud tulemuste saavutamisele. Samuti on hindamises välja toodud erinevate
tegevuste maksumus ning võrreldes seda rahulolu, mõjususe, kasulikkuse ja vajalikkuse
hinnangutega. Kui mõjususe hinnang jääb üldisemale tasemele (kuna ühe eraldiseisva
tegevuse mõju ettevõtte arengule pole võimalik alati mõõta), siis tõhususe hindamine toimub
konkreetsete tegevuste tasemel ning võimaldab teha järeldusi konkreetsete tegevuste
korralduse tõhususe kohta. Sarnaselt mõjususe hindamisega rakendati ka tõhususe
hindamisel eelkõige kvalitatiivsetel meetoditel kogutud andmeid (veebiküsitlus,
telefoniintervjuud, teenuse vahetu tagasiside).

Lisaks hindamisalustele piiritlesid töö läbiviimist EAS-i poolt etteantud uurimisküsimused (vt lisa 1),
mis jagunesid kõikide tegevuste ülesteks ning teenusespetsiifilisteks küsimusteks.
Hindamisaruande lugemisel ja tõlgendamisel tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
►

Hindamise metoodika põhineb suures osas tegevustes osalenud ettevõtete ja isikute
hinnangutel (vt eelnevalt kirjeldatud põhjendused metoodika valikuks), mis võivad sisaldada
mõningaid subjektiivseid elemente. Nende välistamiseks on kasutatud võimalusel andmete
triangulatsiooni (nt veebiküsitluse, telefoniintervjuude, tegevuse vahetu tagasiside
kombineerimine), kuid täielikult ei ole võimalik kvalitatiivsete meetoditega vastustest
subjektiivsust siiski välistada.

►

Ülevaadete koostamisel (nt osaluste arvud, ettevõtete profiil, tegevuste ühikuhinnad) ja
andmekogumises on tuginetud EAS-i esitatud andmetele (osalenute arvud, ettevõtete
majandusnäitajad, tegevuste maksumused jne). Hindajad eeldavad, et esitatud andmed on
korrektsed ja täielikud ning ei ole selles osas eraldi kontrolli teostanud.
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1.2

►

Aruandes on välja toodud tegevustes osalejate poolt kõige sagedamini esitatud ettepanekud
teenuste edasiarendamiseks (ptk 4), mis ei pruugi ühtida hindajate enda arvamusega,
mistõttu ei tohiks neid ka hindajate ettepanekutena käsitleda. Hindaja sünteesitud
ettepanekud on esitatud peatükis 5.

►

Analüüsitud tegevustes olid osalejateks nii eraisikud (Ajujahi ja alustava ettevõtja
baaskoolituse puhul) kui ettevõtted. Teatud analüüside puhul (näiteks tegevustes osalejate
profiili kirjeldus, tegevuste kombineerimine, osaliselt ka mõjususe hinnangud) on arvesse
võetud ainult ettevõtteid, kuna eraisikute kohta puuduvad andmed (nagu registrikood
ettevõtete puhul), mis võimaldaks vajalikke seoseid luua. Seetõttu on Ajujahil ja alustava
ettevõtja baaskoolitusel osalenute andmed jäetud aruandes mitmel puhul arvestamata (nt
tervikuna peatükis 2.3).

►

Tegevustes osalenute arvud varieeruvad suurel määral ning väga väike osalenute arv osades
tegevustes piiras nende tegevuste spetsiifilistes küsimustes ka andmekogumist. Seetõttu ei
olnud võimalik Ekspordibuldooseri ja Disainibuldooseri, aga ka tootearenduse meistriklassi ja
ärimudeli praktikumi kohta igas teenusespetsiifilises küsimuses kvantitatiivseid andmeid välja
tuua. Samal põhjusel ei kajastu Ekspordi- ja Disainibuldooseri programmides osalenute
hinnangud ka tegevuste võrdluses (ptk 4.1). Aruandes on läbivalt välja toodud vastanute
arvud, mis võimaldab lugejal vajadusel tulemuste üldistatavust hinnata. Vaata valimi suuruse
kohta ptk 1.2.

►

Hinnangute andmisel on kasutatud soovitusindeksit, mis põhineb klientide subjektiivsel
hinnangul. Antud aruandes kasutatakse skaalat: soovitajad, passiivsed, mittesoovitajad.
Soovitusindeksi väljatöötaja Fred Reichheldi kohaselt nimetatakse 0-6-pallise hinnangu
andjaid inglise keeles „detractors“, mida võiks eesti keelde tõlkida kui „kahjustaja“ (keegi, kes
räägib teenusest/ettevõttest halba). Kuna eestikeelses kirjanduses on soovitusindeksi puhul
rohkem levinud termin „mittesoovitaja“, siis kasutatakse antud aruandes läbivalt seda
terminit.

Metoodika
Vahehindamise läbiviimisel lähtuti peatükis 1.1 lahti mõtestatud hindamisalustest ning aruande lisas
toodud hindamisküsimustest. Töös anti hinnangud nii EAS-i omategevustele tervikuna kui eraldi
üksikute tegevuste kohta. Selleks, et saavutada ühelt poolt hinnangute üldistatavus ning teiselt poolt
teemade piisavalt sügav käsitlus, koguti vajalikke andmeid ja taustinformatsiooni mitmeosalise
andmekogumisprotsessi käigus. Täpsemalt kasutati analüüsi sisendiks oleva informatsiooni
kogumiseks järgmiseid meetodeid:
•

Sissejuhatavad intervjuud
Sissejuhatavad intervjuud viidi läbi EAS-i omateenuste eest vastutavate isikutega, et täpsustada
teenuste eesmärke ning sisu. Intervjuud toimusid poolstruktureeritud ankeedi alusel silmast
silma. Viidi läbi neli intervjuud, milles oli kokku 13 osalejat. Intervjuud toimusid mais 2015.

•

Omategevustes osalenute profiili analüüs
Koostati ülevaade teenuseid kasutanud ettevõtete põhitunnustest ning majandusnäitajatest (sh
suurus, tegevusala, müügitulu, ekspordi müügitulu jne). See võimaldas võrrelda EAS-i tegevustes
osalenud ettevõtteid Eesti ettevõtete üldkogumiga ning analüüsida EAS-i tegevuste mõju
ettevõtteid iseloomustavate tunnuste kaupa. Analüüs toimus 2015. aasta juunist augustini.

•

Veebiküsitlus
Veebiküsitlus viidi läbi EAS-i omategevustes osalenud ettevõtete ja isikute seas, et koguda
osalenutelt infot teenustega rahulolu ja nende mõju kohta ettevõtetele. Veebiküsitlus viidi läbi
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kõikse brutovalimiga, st osalemiskutse saadeti kõikidele perioodil 2012–2014 EAS-i ettevõtlus- ja
ekspordisuunalistes omategevustes osalenutele (kokku 3040). Igale ettevõttele või isikule saadeti
küsitlusankeet vaid ühe korra. Kuna osaleda võidi mitmes analüüsitud tegevuses, siis jäi
duplikaatide välistamise tõttu väljasaadetud ankeetide arvuks 2835. Väljasaadetud ankeetidele
tuli 167 automaatvastust ebakorrektse e-maili aadressi kohta. Küsitlusankeedi keskmiseks
(mediaan) täitmise ajaks oli 11 minutit. Veebiküsitlus toimus 2015. aasta juunis ja juulis.
Kokku laekus veebiküsitlusele 472 vastust (välistatud ebakvaliteetsed vastused), mille hulgast
lõpuni täidetud vastuseid oli 394. Statistilises mõttes on valimi suurus piisavalt suur, et teha
sellest järeldusi üldkogumi kohta (95% usaldusnivoo ning 5% valimi vea puhul).
Vaadates laekunud vastuste hulka erinevate EAS-i tegevuste lõikes (vt tabel 2), selgub, et
ettevõtlussuunalistes tegevustes osalenud olid veidi aktiivsemad vastajad kui ekspordisuunalistes
tegevustes osalenud. Kuna tulemusi analüüsiti ka üksikute tegevuste lõikes, siis on oluline tähele
panna, et kahe tegevuse puhul (Disainibuldooser ja Ekspordibuldooser) oli vastanute osakaal
väga väike või vastuseid ei laekunud üldse. Nende tegevuste kohta eraldi kvantifitseeritud
andmetel põhinevaid järeldusi töös ei tehta, vaid neid käsitletakse telefoniintervjuudel kogutud
kvalitatiivse info põhjal.
Tabel 2. Veebiküsitlusele laekunud vastuste arv ja osakaal EAS-i tegevuste lõikes

Ettevõtlussuunalised tegevused, sh:

386

2319

Vastuste arv /
osalete koguarv
(%)*
17%

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Omategevused

Laekunud
vastuseid

Osalejaid kokku

250

1346

19%

Ajujaht

29

235

12%

Väikeettevõtja arenguprogramm

55

377

15%

Ärimudeli praktikum

7

51

14%

Ärimentorprogramm

26

124

21%

Tööstusjuhi strateegiakool

12

87

14%

Tootearenduse meistriklass

6

89

7%

Disainibuldooser

1

10

10%

Ekspordisuunalised tegevused, sh:

86

721

12%

Ekspordivaldkonna koolitused

31

362

9%

Ühisstendid

30

203

15%

Ekspordipartneri otsingu teenus

9

38

24%

Ekspordibuldooser

0

10

0%

16

108

15%

472

3040

16%

Kontaktreisid
Kokku

*Tegemist ei ole küsitluse vastamismääraga, kuna duplikaatide välistamise ning ebakvaliteetsete
kontaktide tõttu oli tegelik saadetud ankeetide arv väiksem, st vastamismäär kõrgem.

Veebiküsitlusele vastanute seas oli ka neid, kes vastasid EAS-i tegevuse üldist mõju ning
konkreetsete tegevuste vajalikkust ja kasulikkust puudutavatele küsimustele, kuid jätsid ankeedi
pooleli teenusespetsiifiliste küsimuste juures. Selliste vastajate hinnanguid (kajastatud tabelis 2)
saab kasutada küll peatükkides 3 ja 4.1, kuid teenusespetsiifilisi järeldusi saab teha vaid lõpuni
täidetud ankeetide põhjal. Lõpuni täidetud ankeetide, st k.a teenusespetsiifilistele küsimustele
antud vastuste arvud on toodud tabelis 3. Selle alusel on koostatud peatükk 4.2.

Tabel 3. Veebiküsitluses lõpuni täidetud ankeetide arv ja osakaal EAS-i tegevuste lõikes
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Ettevõtlussuunalised tegevused, sh:

319

2319

Vastuste arv /
osalete koguarv (%)*
14%

Alustava ettevõtja baaskoolitus

200

1346

15%

Ajujaht

22

235

9%

Väikeettevõtja arenguprogramm

50

377

13%

Ärimudeli praktikum

6

51

12%

Ärimentorprogramm

24

124

19%

Tööstusjuhi strateegiakool

11

87

13%

5

89

6%

Omategevused

Laekunud
vastuseid

Tootearenduse meistriklass
Disainibuldooser

Kokku osalejaid

1

10

10%

Ekspordisuunalised tegevused, sh:

75

721

10%

Ekspordivaldkonna koolitused

29

362

8%

Ühisstendid

25

203

12%

8

38

21%

Ekspordipartneri otsingu teenus
Ekspordibuldooser
Kontaktreisid
Kokku

0

10

0%

13

108

12%

394

3040

13%

*Tegemist ei ole küsitluse vastamismääraga, kuna duplikaatide välistamise ning ebakvaliteetsete
kontaktide tõttu oli tegelik saadetud ankeetide arv väiksem, st vastamismäär kõrgem.

•

Telefoniintervjuud
Telefoniintervjuud viidi läbi eesmärgiga täiendada veebiküsitluses laekunud informatsiooni
kvalitatiivse iseloomuga andmetega, mis võimaldas uurida süvitsi EAS-i teenuseid kasutanute
hinnanguid konkreetsete tegevuste mõju ja tõhususe kohta. Täiendavad telefoniintervjuud viidi
läbi kõikide tegevuste kohta, kokku toimus 55 intervjuud.
Tabel 4. Hindamise käigus läbiviidud telefoniintervjuude arv
Omategevused

Läbiviidud telefoniintervjuude arv (tk)

Ettevõtlussuunalised tegevused
Alustava ettevõtja baaskoolitus

4

Ajujaht

4

Väikeettevõtja arenguprogramm

4

Ärimudeli praktikum

4

Ärimentorprogramm

4

Tööstusjuhi strateegiakool

4

Tootearenduse meistriklass

3

Disainibuldooser*

8

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordivaldkonna koolitused

4

Ühisstendid

4

Ekspordipartneri otsingu teenus

3

Ekspordibuldooser

6

Kontaktreisid

3

Kokku

55

*Disainibuldooseri puhul viidi läbi 6 intervjuud ettevõtetega ja 2 intervjuud disainijuhtidega.

Telefoniintervjuud tehti enamiku tegevuste puhul veebiküsitluses osalenud isikutega, kellel paluti
ankeedis toodud hinnanguid põhjendada ja täpsustada. Ekspordi- ja Disainibuldooseri programmi
puhul kaasati telefonintervjuudesse ka isikuid, kes ei olnud küsitlusele vastanud, kuna nende
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tegevuste puhul oli üldkogum ja vastamismäär väga madal. Intervjueerimine toimus 2015. aasta
juulis ja augustis.
•

Valideerimisseminar
Valideerimisseminaril osalesid lisaks hindamismeeskonnale ka EAS-i omategevuste eest
vastutavad isikud ning MKM-i esindajad. Seminari eesmärgiks oli hindamise esialgseid tulemusi
valideerida, täpsustada ning tõlgendada. Arutelu toimus fookusgrupi intervjuu meetodil.
Valideerimisseminar toimus septembris 2015.

Andmeanalüüsi käigus jõuti erinevatel meetoditel kogutud andmeid kombineerides
hindamistulemuste ja järeldusteni. Hindamistulemused vormistati käesolevaks hindamisaruandeks,
mis on jaotatud neljaks peamiseks osaks. Kõigepealt antakse ülevaade analüüsitud tegevustes
osalemisest, sh erinevate tegevuste kombineerimisest, samuti tuuakse ära tegevustes osalenud
ettevõtete kirjeldus (ptk 2). Seejärel esitatakse üldhinnang EAS-i omategevustele, sh ettevõtete
hinnang selle kohta, kas ja millistes aspektides on EAS-i tegevused nende ettevõtte arengut
mõjutanud (ptk 3). Neljandas peatükis käsitletakse uurimisküsimusi üksikute tegevuste vaates ning
neid võrreldes. Viimases peatükis tuuakse välja ka hindamise tulemusel tehtud järeldused ning
soovitused tegevuste edasiarendamiseks.
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2.

Ülevaade tegevustest ja osalejatest
Antud peatükis on toodud vahehindamisega hõlmatud tegevuste lühikirjeldus ning ülevaade
tegevustes osalenute profiilist ja erinevates tegevustes osalemistest.

2.1

Omategevuste kirjeldus
Vahehindamisega olid hõlmatud EAS-i ettevõtlus- ja ekspordisuunalised omategevused ehk
programmilised tegevused. Alljärgnevalt on toodud nende tegevuste lühitutvustus.
Ettevõtlussuunalised tegevused (sulgudes toodud tegevuse rakendamise ehk vahehindamisega
hõlmatud periood):3
•

Alustava ettevõtja baaskoolitus (2012–2014) on eelkõige suunatud eelneva ettevõtlusalase
kogemuseta alustavatele ettevõtjatele ning vähekogenud vastalustanud ettevõtjatele,
suurendamaks nende konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koolituse kestus on
7 päeva, seejuures toimub ühel nädalal maksimaalselt 2 koolituspäeva. Aktiivõppe meetodil
toimuva koolituse tulemusena valmib osalejatel oma äri- ja tegevusplaan, mille toel on võimalik
jõuda jätkusuutliku ettevõtluseni.

•

Ajujaht (2012–2014) on Eesti suurim ettevõtluskonkurss, mille eesmärk on tõsta noorte
ettevõtlusteadlikkust, luua võimalusi oma äriidee testimiseks ja rakendamiseks, edendada
uuendusmeelset ettevõtlust üldiselt ning õpetada noortele ettevõtte käivitamiseks vajalikke
oskusi. Sügisest kevadeni vältav konkurss on mitmeetapiline, alates ettevõtlusteadlikkuse
tõstmisele ja äriideede genereerimisele suunatud üritustega ning lõppedes Ajujahi
arenguprogrammiga, kus noored tulevased ettevõtjad kogenud mentorite käe all oma äriideid
edasi lihvivad.

•

Väikeettevõtja arenguprogramm (2012–2014) on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitus,
mis värskendab osalevate ettevõtete juhtide ja omanike teadmisi, parandab nende igapäevatööks
vajalikke oskusi ning loob eeldused edukate ja arengule suunatud väikeettevõtjate
suhtlemisvõrgustiku tekkimiseks. 3-4 kuu jooksul toimuvas 8-päevases programmis antakse
osalejatele tervikpilt väikeettevõtte tänapäevasest efektiivsest juhtimisest ning võimalus saada
koolitajatelt enda jaoks olulistes küsimustes individuaalset nõustamist.

•

Ärimudeli praktikum (2013–2014) on koolitus- ja konsultatsiooniprojekt, mille käigus
analüüsitakse osalevate ettevõtete ärimudeleid ning leitakse võimalusi, et muuta neid
kasumlikumaks ja jätkusuutlikumaks. Koolitusprojekt kestab ca 3 kuud ja koosneb 2 etapist,
millest esimeses toimub ärimudeli teoreetiline koolitus ja keskendutakse osalevate ettevõtete
ärimudelite analüüsimisele ning teises tehakse kokkuvõtteid ja plaane tulevikuks ning toimub
õppereis.

•

Ärimentorprogramm (2012–2014) on alustavate (kuni 3 aastat tegutsenud) ettevõtjate
toetamiseks mõeldud arenguprogramm, kus osaleja (mentii) saab pidada nõu kogenud
ettevõtjaga
(mentoriga),
osaleda
ettevõtlusalastel
koolitustel
ja
laiendada
oma
kontaktvõrgustikku. Terve aasta kestva programmi eesmärk on alustavate ettevõtete stabiilne
käibekasv, ekspordile suunamine ja mentorluse propageerimine.

•

Tööstusjuhi strateegiakool (2013–2014) on tootmisettevõtete omanikele ja juhtidele mõeldud
arenguprogramm, mille käigus luuakse oma ettevõtte strateegiakontseptsioon ja tegevuskava
strateegia elluviimiseks. 6-päevase nii auditoorsest kui praktilisest moodulist koosneva koolituse
raames antakse osalejatele tervikpilt tööstusettevõtete kaasaegsest juhtimisest ja selle

3

EAS-i koduleht, intervjuud EAS-i esindajatega, mai 2015
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parendamisel kasutatavatest tööriistadest ning tutvustatakse parimaid praktikaid, et suurendada
ettevõtete konkurentsivõimet ja tagada edasiliikumine väärtusahelas.
•

Tootearenduse meistriklass (2014) on eksportivatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele
loodud arenguprogramm, mis julgustab ja aitab traditsioonilise tööstuse ettevõtetel luua
IT-põhiseid tooteid ja teenuseid. Neljakuuline programm sisaldab kolme auditoorset
koolituspäeva, ettevõtete külastusi ja individuaalse nõustamise tsüklit, millega toetatakse
ettevõtte arendustegevust. Meistriklassis osalevad ettevõtted jõuavad koolituse tulemusel
kliendist lähtuva väärtuspakkumiseni, millele tuginedes uued teenused ja tooted üles ehitada.

•

Disainibuldooser
(2013) on 2012. aastal Eesti Disainikeskuse, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning EAS-i poolt ellu kutsutud pilootprojekt, mille eesmärk on
tõsta Eesti ettevõtete võimekust ja ekspordipotentsiaali ning aidata jõuda uute, tarbijate
vajadustest lähtuvate toodete ja teenusteni. Kaheaastane projekt sisaldas lisaks
arendustegevustele ka koolitusi ja konsultatsioone, disainiauditi läbiviimist ja õppevisiiti edukalt
disaini rakendavasse ettevõttesse. Disainibuldooser andis ettevõtetele unikaalse võimaluse
õppida, kuidas luua disaini abil suuremat lisandväärtust, ja viia ellu arendustegevust kogenud
disainijuhi käe all.

Ekspordisuunalised tegevused:4
•

Ekspordivaldkonna koolitused (2012–2014) on mõeldud alustavatele ja tegutsevatele
eksportijatele valdkondlike ning sihtturge puudutavate teadmiste ja oskuste arendamiseks.
Ühepäevaseid, kolmepäevaseid ja pikemaid koolitusi antakse väga erinevatel teemadel
eesmärgiga tõsta ettevõtete teadlikkust ekspordivaldkonnast, parendada Eesti ettevõtete vahelist
koostööd ning luua eeldused ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtustega toodete ja teenuste
osakaalu suurendamiseks.

•

Ühisstend (2012–2014) on mitu korda aastas EAS-i poolt korraldatav Eesti ühisväljapanek
välismessidel, mis loob ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma
toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele. Ühisstendi
eesmärgiks on aidata kaasa Eesti ettevõtjate ekspordikäibe kasvule, tõsta Eesti ettevõtjate
usalduskrediiti potentsiaalsete klientide ja partnerite hulgas ning panustada Eesti maine ja
tuntuse tõstmisele potentsiaalsete välisinvestorite seas.

•

Ekspordipartneri otsingu teenus (2013–2014) on konsultatsiooniteenus, mis aitab Eesti
eksportijatel leida välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartneri (edasimüüja,
agendi, importija, esindaja, lõppkliendi). EAS-i ekspordinõunikud, kes pakuvad teenust üheksal
turul, koostavad eksportijatele huvipakkuva turu kohta lühianalüüsi, otsivad ette antud profiilile
vastavad potentsiaalsed kliendid ja korraldavad vastastikuse huvi korral ärikohtumise.
Ekspordipartneri otsingu teenuse eesmärgiks on aidata ületada Eesti ettevõtetel ühte põhilisemat
takistust eksportimisel, milleks on õigete kontaktide puudumine välisturgudel.

•

Ekspordibuldooser (2014) on EAS-i ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös
ellu kutsutud programm, mille raames aidatakse Eesti ettevõtetel siseneda Euroopa ja Aasia
turgudele ning leida seal püsikliente. Osalevate ettevõtete käsutusse antakse
konsultatsiooniettevõte, kellel on vastavale sihtturule viimise kogemus ning kes aitab koostada
turule sisenemise plaani, kaardistab potentsiaalsed kliendid ja korraldab müügivisiidid
eesmärgiga aidata Eesti ettevõttel jõuda pikaajaliste ja kestvate koostöösuheteni uutel turgudel.

•

Kontaktreisid (2012–2014) on eelkõige väikese ja keskmise suurusega alustavatele ja
tegutsevatele eksportivatele ettevõtetele mõeldud teenus, mille eesmärk on leida ja korraldada
Eesti ettevõtetele ärikohtumised sihtriigi ettevõtetega, saavutada otsekontakt ning

4

EAS-i koduleht, intervjuud EAS-i esindajatega, mai 2015
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mõlemapoolne huvi koostööks, edendades seeläbi Eesti eksporti. Kontaktreis annab
eksportijatele esmase ettekujutuse sihtriigi turu toimimisest, võimalikest plussidest ja miinustest
turule sisenemisel ning tagasiside tootele või teenusele, millega tahetakse eksporti alustada, et
suurendada uuele turule eduka sisenemise tõenäosust.
Joonisel 1 on illustreeritud EAS-i omategevuste sihtrühmasid ettevõtte tegutsemisaja järgi. Alustava
ettevõtja baaskoolitus ja Ajujaht on suunatud alustavatele või vähetegutsenud ettevõtjatele
(sihtrühm eraisikud), ärimentorprogramm on suunatud alustavatele (kuni kolm aastat tegutsenud)
ettevõtetele ning ülejäänud tegevused tegutsevatele ettevõtetele ilma tegutsemisajaga seotud
piiranguteta.

Joonis 1. EAS-i omategevuste sihtrühmad ettevõtte tegutsemisaastate järgi
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Tegevustes osalemine
EAS-i omategevustes osales perioodil 2012–2014 kokku 1067 erinevat ettevõtet (osaleti 1247
korda), millele lisanduvad eraisikutena alustava ettevõtja baaskoolitusel osalejad (1346) ning
Ajujahil osalejad (235 isikut, 65 meeskonda). Analüüsitud tegevused erinevad suurel määral nii sisu
ja eesmärkide kui ka osalejate arvu poolest (vt tabel 5).
Tabel 5. Ülevaade omategevustes osalejate arvudest perioodil 2012–2014
Osalejate arv

Ettevõtlussuunalised
tegevused

Teenus

Ekspordisuunalised
tegevused

2.2

Vaadeldav periood

Erinevat
ettevõtet

Erinevat inimest

Alustava ettevõtja baaskoolitus

2013-2014

1 346

-

Ajujaht

2013-2014

235

65*

Väikeettevõtja arenguprogramm

2012–2014

330

278

Väikeettevõtja arenguprogramm
(vene keeles)

2012-2013

47

40

Ärimudeli praktikum

2013-2014

51

20

Ärimentorprogramm

2012–2014

124

124

Tööstusjuhi strateegiakool

2013-2014

87

33

Tootearenduse meistriklass

2013-2014

89

21

Disainibuldooser

2012-2013

-

10

Ekspordivaldkonna koolitused

2012–2014

-

362

Ühisstendid

2012–2014

-

203

Ekspordipartneri otsing

2013-2014

-

38

Ekspordibuldooser

2013-2014

-

10

Kontaktreisid

2012–2014

-

108

KOKKU

1 067

* Ajujahil osalesid meeskonnad, mitte ettevõtted.
Allikas: EAS-i andmebaas

Enamik ettevõtetest (88%) osalesid analüüsitud perioodil vaid ühte tüüpi omategevuses. 5 Ligikaudu
kümnendik osalenud ettevõtetest (96 tk) võtsid osa kahest erinevast omategevusest ning 3%
ettevõtetest (27 tk) kolmest tegevusest. Üksikud ettevõtted osalesid neljas või viies erinevas
tegevuses (vastavalt 5 ja 2 ettevõtet). Tabelist 6 on näha, et kõige sagedamini kombineeriti
omavahel erinevaid ekspordisuunalisi tegevusi. Seejuures eelkõige ekspordivaldkonna koolitusi, mis
oli osalejate poolest ka üks kõige suuremaid tegevusi.
Kõige sagedasemad tegevuste kombinatsioonid oli:
►

Ühisstendid ja kontaktreisid (mõlemas tegevuses osales 28 ettevõtet, s.o 28%
kontaktreisidel osalenutest ja 14% ühisstendidel osalenutest).

►

Ühisstendid ja ekspordivaldkonna koolitused (mõlemas tegevuses osales 20 ettevõtet, s.o
6% koolitustel osalenutest ja 10% ühisstendidel osalenutest).

►

Ekspordivaldkonna koolitused ja kontaktreisid (mõlemas tegevuses osales 14 ettevõtet, s.o
4% koolitustel osalenutest ja 13% kontaktreisidel osalenutest).

5

Ei kajasta alustava ettevõtja baaskoolituses ja Ajujahil osalejaid, kuna esimese puhul on tegemist eraisikutega
ning teise puhul eraisikute ja meeskondadega, mida ei ole võimalik seostada osalenud ettevõtetega.
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►

Ekspordivaldkonna koolitused ja ärimentorprogramm (mõlemas tegevuses osales 14
ettevõtet, s.o 4% koolitustel osalenutest ja 11% ärimentorprogrammis osalenutest).

►

Ekspordivaldkonna koolitused ja väikeettevõtja arenguprogramm (mõlemas tegevuses osales
14 ettevõtet, s.o 4% koolitustel osalenutest ja 14% väikeettevõtja arenguprogrammis
osalenutest).

Tabelis 6 on toodud ülevaade ettevõtete arvudest, kes on perioodil 2012-2014 erinevaid
omategevusi kombineerinud. Tabelis on toodud kõik ettevõtted, kes on osalenud kahes või rohkemas
tegevustes.
Tabel 6. Erinevat tüüpi EAS-i omategevuste kombineerimine perioodil 2012–2014*
VAP**

Ärimentor

Disainibuld.

Toote- Tööstus
arendus
juht

Ärimudel

Ühisstend

Koolitus
(eksp)

EPT**

Ekspbuld.

Kontakt
reisid

SUM
***

318

124

10

21

33

20

203

362

38

10

108

VAP**

318

x

2%\4%

0%\0%

1%\14%

1%\9%

1%\20%

1%\2%

4%\4%

0%\0%

0%\0%

2%\5%

Ärimentor

124

5

x

0%\0%

0%\0%

1%\3%

0%\0%

5%\3%

11%\4%

1%\3%

0%\0%

3%\4%

Disainibuld.

10

0

0

x

10%\5%

0%\0%

0%\0%

30%\1%

20%\1%

0%\0%

10%\10%

20%\2%

Tootearendus

21

3

0

1

x

19%\12%

24%\25%

29%\3%

10%\1%

10%\5%

0%\0%

14%\3%

Tööstus
juht

33

3

1

0

4

x

5%\3%

21%\3%

12%\1%

6%\5%

0%\0%

24%\7%

Ärimudel

20

4

0

0

5

1

x

15%\1%

20%\1%

0%\0%

0%\0%

10%\2%

Ühisstend

203

4

6

3

6

7

3

x

6%\10%

5%\29%

2%\50%

14%\26%

Koolitus
(eksp)

362

14

14

2

2

4

4

20

x

1%\11%

0%\10%

4%\13%

EPT**

38

0

1

0

2

2

0

11

4

x

8%\30%

26%\9%

Ekspbuld.

10

0

0

1

0

0

0

5

1

3

x

40%\4%

Kontakt
reisid

108

4

4

2

3

8

2

28

14

10

4

X

*Tabelis toodud numbrid tähistavad ettevõtete arvu, kes vastavas tegevuste kombinatsioonis osalesid. Kollasega
on tähistatud kombinatsioonid, milles on osalenud 10 või rohkem ettevõtet; sinisega on tähistatud need
kombinatsioonid, mida ükski ettevõte kasutanud ei ole. Protsendid tähistavad tegevusi kombineeritud ettevõtete
osakaalu osalejate koguarvust. Vasakpoolne number tähistab suhtarvu esimeses veerus nimetatud tegevuse
osalejate koguarvu suhtes ning parempoolne number suhtarvu esimeses reas nimetatud tegevuse osalejate
koguarvu suhtes.
**VAP = väikeettevõtja arenguprogramm (eesti- ja venekeelne), EPT = ekspordipartneri otsingu teenus
***Osalejate koguarv tegevuses
Allikas: EAS-i andmebaas, EY arvutused
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Nende ettevõtete seas, kes osalesid kolmes või enamas tegevuses (34 ettevõtet ehk 3% osalenutest)
olid kõige levinumad järgmised teenuste kombinatsioonid: 6
•
•
•
•
•

kontaktreisid + ühisstendid + ekspordipartneri otsing (4 ettevõtet)
kontaktreisid + ühisstendid + ekspordikoolitused (3 ettevõtet)
kontaktreisid + ühisstendid + tööstusjuhi strateegiakool (2 ettevõtet)
ekspordivaldkonna koolitused + väikeettevõtja arenguprogramm + tööstusjuhi strateegiakool
(2 ettevõtet)
ekspordivaldkonna koolitused + väikeettevõtja arenguprogramm + kontaktreisid (2 ettevõtet)

Jooniselt 2 on näha, et kõige rohkem kombineerisid erinevaid tegevusi ekspordibuldooseris
osalejad (kokku 10), kellest 80% osales kahes või rohkemas tegevuses (peamiselt ühisstendidel,
kontaktreisidel või ekspordipartneri otsingu teenusel). Ka tootearenduse meistriklassis, ärimudeli
praktikumis ja tööstusjuhi strateegiakoolis olid ainult ühes tegevuses osalejad vähemuses.
Kõige vähem kombineerisid erinevaid tegevusi väikeettevõtja arenguprogrammis osalejad, eriti
venekeelses programmis osalejad. Nimelt kasutasid vaid 3 venekeelses arenguprogrammis osalenut
(kokku 40) ka muid EAS-i omategevusi (kontaktreisid, ärimentorprogramm või ekspordivaldkonna
koolitus). Eesti keelses arenguprogrammis osalenutest (kokku 278) osales vaid 10% kahes või
rohkemas tegevuses (peamiselt ekspordivaldkonna koolitused või ärimentorprogramm).

Ekspordibuldooser (n = 10)

20%

Tootearenduse meistriklass (n = 21)

40%

29%

Ärimudeli praktikum (n = 20)

20%
43%

40%

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 33)

14% 5% 10%
40%

45%

27%

Ekspordipartneri otsing (n = 38)

50%

21%

Disainibuldooser (n = 10)

50%

20%

Kontaktreisid (n = 108)

55%

Ühisstendid (n = 203)

20%

3 tegevust

20%

8%

19%
12%
7%

40%
4 tegevust

5%
60%
5 tegevust

Joonis 2. EAS-i omategevuste kombineerimine (perioodil 2012–2014) (n = 1067)

Välja ei ole toodud neid teenuste kombinatsioone, mida on kasutanud ainult üks ettevõte.
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10%

16% 4%

93%
0%

6%

24%

90%

Väikeettevõtja arenguprogramm (vene k) (n = 40)

6

21%

83%

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 278)

2 tegevust

10% 5%5%

19%

77%

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 362)

1 tegevus

24%

70%

Ärimentorprogramm (n = 124)

20%

80%

100%

Lisaks EAS-i omategevustes osalemisele oli ettevõtetel samal perioodil võimalus taotleda ka EAS-i
ettevõtlustoetusi. Kuna toetuse saamine koosmõjus omategevustega võib mõjutada ettevõtte
käitumist ja tulemuslikkust, siis on oluline arvestada ka seda, kui palju omategevustes osalenud
ettevõtetest on saanud ka ettevõtlustoetusi.
Umbes pooled EAS-i omategevustes osalenutest (47%) on saanud perioodil 2008–2014 ka EAS-i
toetusi. Jooniselt 3 on näha, et 22% ettevõtetest on saanud kahte EAS-i teenust ja/või toetust, sama
palju on neid, kes on osalenud 3–5 korda (teenus või toetus). Üks ettevõte on saanud koguni 12
erinevat EAS-i toetust või teenust.
Tegevusi ja toetusi kombineerinud ettevõtete arv
600
538

500
400
300

239

200

118

100

71

41

0
1

2

3

4

5

24
6

18
7

10

7
8

9

2
10

1

0
11

12

Kombineeritud tegevuste ja toetuste koguarv
Joonis 3. Omategevuses osalenud ettevõtted, kes on kombineerinud erinevaid tegevusi ja toetusi.

Joonisel 3 on igat tüüpi tegevuses osalemist ning toetuse saamist arvestatud vaid ühe korra
ettevõtte kohta. Mitme osalusena ei ole arvesse võetud seda, kui ettevõte on osalenud mõnes
tegevuses mitu korda (nt ühisstendidel) või kui ühest ettevõttest on tegevuses osalenud mitu isikut.
Järgnevatel joonistel on kirjeldatud tegevuste ja toetuste kombineerimist ajalises vaates. Jooniselt 4
on lähtutud aastatel 2012-2014 ettevõtluse valdkonna omategevustes osalenud ettevõtetest ning
uuritud, millised toetusi on saanud nad enne omategevuses osalemist (perioodil 2008-2011) ning
milliseid toetusi või teenuseid on nad kasutanud osalusele järgnevatel aastatel (2013-2014).
Nähtub, et ettevõtluse valdkonna omategevustes osalejad on eelnevatel aastatel saanud kõige
rohkem ettevõtete võimekuse tõstmisele suunatud toetusi, vähemal määral ka teisi toetusi.
Ettevõtluse valdkonna omategevuses osalusele järgnevatel aastatel on mõned ettevõtted liikunud
edasi kas ärimentorprogrammi, ekspordivaldkonna koolitustele või kasutanud mõnda toetust.
Sarnaselt tabelile 6 selgub, et jätkutegevusi on kasutanud vähesed ettevõtted.
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Joonis näitab seda, milliseid toetusi ja teenuseid oma EAS-i ettevõtluse valdkonna omategevustes
(2012-2014) osalenud ettevõtted kasutanud ajaliselt enne ja pärast omategevust.
Vasakpoolses tulbas on näidatud, milliseid toetusi on kasutatud enne ettevõtluse valdkonna
omategevuses osalemist (periood 2008-2011). Parempoolses tulbas on pärast ettevõtluse valdkonna
omategevustes osalemist kasutatud toetused ja teenused. Vasakpoolne ja parempoolne tulp ei ole
omavahel seotud, st ei pea olema osalenud kõigis kolmes tegevuses.
Nooltel toodud numbrid näitavad sellist tegevuste kombinatsiooni kasutanud ettevõtete arvu.
Parempoolses tulbas toodud numbrid (N) näitavad osalejate koguarvu (toetuste puhul kõik
omategevustes osalenud, kes on mingil hetkel seda toetust kasutanud).
Joonisel on arvestatud jätkutegevustena neid tegevusi, mis on toimunud järgnevatel aastatel, mitte
ühe aasta jooksul.

Joonis 4. Ettevõtluse valdkonna omategevuste kombineerimine ajalises vaates
Joonisel 5 on kirjeldatud sarnaselt ekspordisuunaliste tegevuste kasutamise ajaline vaade.
Jooniselt nähtub, et aastatel 2012-2014 ekspordisuunalistes omategevustes osalenud on eelnevalt
kasutanud eelkõige ekspordivõimekuse suurendamise toetusi, alustavatele ettevõtetele suunatud
toetusi või ka tootearenduse ja tehnoloogiatoetusi. Jätkutegevusena on järgnevatel aastatel liigutud
kõige sagedamini ühisstendidele, vähemalt määral on kasutatud ka ekspordi- või teadmiste- ja
oskuste arendamise toetusi või osaletud kontaktreisidel või ekspordikoolitustel.
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Joonis näitab seda, milliseid toetusi ja teenuseid oma EAS-i ekspordisuunalistes omategevustes
(2012-2014) osalenud ettevõtted kasutanud ajaliselt enne ja pärast omategevust.
Vasakpoolses tulbas on näidatud, milliseid toetusi on kasutatud enne ekspordisuunalises
omategevuses osalemist (periood 2008-2011). Parempoolses tulbas on pärast ekspordisuunalises
omategevustes osalemist kasutatud toetused ja teenused. Vasakpoolne ja parempoolne tulp ei ole
omavahel seotud, st ei pea olema osalenud kõigis kolmes tegevuses.
Nooltel toodud numbrid näitavad sellist tegevuste kombinatsiooni kasutanud ettevõtete arvu.
Parempoolses tulbas toodud numbrid (N) näitavad osalejate koguarvu (toetuste puhul kõik
omategevustes osalenud, kes on mingil hetkel seda toetust kasutanud).
Joonisel on arvestatud jätkutegevustena neid tegevusi, mis on toimunud järgnevatel aastatel, mitte
ühe aasta jooksul.

Joonis 5. Ekspordisuunaliste omategevuste kombineerimine ajalises vaates
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2.3

Tegevustes osalenute profiil
Perioodil 2012–2014 osales EAS-i tegevustes 1067 ettevõtet, kelle osakaal kõigi Eestis
registreeritud ettevõtete summaarsest müügitulust oli 5,1%, ekspordi müügitulust 5,7%, ärikasumist
6,0% ja lisandväärtusest 4,9% (2013. aasta andmetel, vt tabel 7).
Tabel 7. EAS-i omategevustes osalenud ettevõtete osakaal kogu Eesti ettevõtluse tegevusest (2013) 7

Osalenud ettevõtted
(n = 1097)
Osakaal kogu Eesti
ettevõtetest
(n = 71 171)

Müügitulu
kokku (mld €)

Töötajate arv
kokku

Ekspordi
müügitulu
kokku (mld, €)

Ärikasum kokku
(mld, €)

Lisandväärtus
kokku (mld, €)

2,7

28 097

1,0

0,2

0,5

5,1%

6,7%

5,7%

6,0%

4,9%

Allikas: EAS-i andmebaas, Eesti Statistikaamet, EY arvutused

Võrreldes samal perioodil EAS-i ekspordi ja ettevõtluse ning innovatsiooni valdkonna toetusi saanud
ettevõtetega oli omategevuse kliente rohkem kui kaks korda vähem (1067 omategevuse klienti
võrreldes 2482 toetuse saajaga perioodil 2012-2014)8. Vastavalt EAS-i 2015. aasta
koondtegevuskava infole oli EAS-i toetuste (kõik toetused, sh ka turismi ja regionaalarengu
valdkondade toetused) klientide keskmine lisandväärtus töötaja kohta 30 tuhat €, samas kui
ekspordisuunalistes omategevustes oli antud näitaja 25 tuhat € ja ettevõtlussuunalistes tegevustes
24 tuhat € (2013. aasta andmed). Ettevõtte keskmine ekspordimüügitulu oli EAS-i toetuste klientide
puhul ca 4 miljonit € (kokku oli toetuste kliendiportfelli ekspordimüügitulu 4 609,9 miljonit €,
seejuures oli unikaalseid taotlejaid 1141), mis on kõrgem omategevuse klientide samast näitajast.
Nimelt oli EAS-i ekspordisuunaliste omategevuste klientide keskmine ekspordimüügitulu 2013.
aastal 1,4 miljonit € ning ettevõtlussuunaliste tegevuste klientidel 0,6 miljonit €.
Tabelis 8 on toodud ülevaade EAS-i omategevustes osalenud ettevõtete keskmistest
majandusnäitajatest erinevate tegevuste lõikes. Tabelist nähtub, et ekspordisuunalistes
tegevustes osalejad on tüüpiliselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle keskmine
müügitulu on 3,7 miljonit €, keskmine ärikasum 337 tuhat € ja keskmine lisandväärtus 25 tuhat €.
Kui ettevõtete keskmise ekspordi müügitulu osas tegevuste vahel väga suuri erinevusi ei ole, siis
näiteks ärikasumi lõikes eristuvad teistest kõrgema tulemusega kontaktreisidel ja ühisstendidel
osalenud ettevõtted. Kontaktreisidel osalenud ettevõtetel on ka teistest kõrgem keskmine
lisandväärtus töötaja kohta.
Ettevõtlussuunalistes tegevustes osalenud ettevõtted erinevad üksteisest aga suuremal määral.
Väikeettevõtja arenguprogrammis ja ärimentorprogrammis osalesid väiksemad ettevõtted (alla 10
töötajaga, müügitulu alla miljoni €). Samas kui tootearenduse meistriklassis, tööstusjuhi
strateegiakoolis ja Disainibuldooseri programmis osalesid suuremad ettevõtted. Suurimad
ettevõtted nii müügitulu, ärikasumi kui ka lisandväärtuse poolest on osalenud Disainibuldooseri
programmis. Samas tuleb märkida, et viimases on osalenud kokku vaid 10 ettevõtet, mis on
kordades vähem kui kõikides teistes tegevustes.

7

8

2013. aasta finantsandmed olid kättesaadavad 827 ettevõttel.
Allikas: EAS-i toetuste andmebaas
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Tabel 8. EAS-i tegevustes osalenud ettevõtete majandusnäitajad tegevuste lõikes (2013)*
Keskmine
müügitulu
(tuh €)

Keskmine
töötajate
arv

Keskmine
ekspordi
müügitulu
(tuh €)

Keskmine
ärikasum
(tuh €)

Keskmine
lisandväärtus
töötaja kohta
(tuh €)

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordibuldooser (n = 10)

3 482

43

2 067

167

27

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 38)

3 214

37

2 001

121

19

Kontaktreisid (n = 108)

6 122

57

1 997

834

39

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 362)

3 201

29

1 001

233

26

Ühisstendid (n = 203)

4 884

54

1 958

757

35

3 710

40

1 355

337

25

22 789

143

669

5 711

100

Tootearenduse meistriklass (n = 21)

9 212

86

3 207

521

25

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 33)

9 819

59

6 216

579

35

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 278)

550

8

89

34

19

Väikeettevõtja arenguprogramm (vene k) (n = 40)

134

5

28

4

11

Ärimentorprogramm (n = 114)

121

2

27

6

28

5 578

67

1 687

300

18

1 642

16

641

89

24

Keskmine** (n = 575)
Ettevõtlussuunalised tegevused
Disainibuldooser (n = 10)

Ärimudeli praktikum (n = 20)
Keskmine** (n = 486)

*Ülevaade sisaldab ainult neid ettevõtteid, kelle kohta sisaldus EAS-i andmebaasis info (n=827).
**Keskmise puhul on tegevussuundade lõikes arvestatud osalenud ettevõtteid unikaalselt (st kui ettevõte osales
mitmes ekspordisuunalises tegevuses, siis keskmise arvutamisel arvestati tema andmeid ühekordselt).
Allikas: EAS-i andmebaas, Eesti statistikaamet

Ettevõtete varieeruvus tegevuste lõikes
Ühes ja samas EAS-i tegevuses on osalenud majandusnäitajate poolest küllaltki erinevad ettevõtted
(vt tabelid 9, 10, 11). Näiteks osales kõikides tegevustes (välja arvatud Ekspordi- ja
Disainibuldooser) ettevõtteid, kellel müügitulu 2013. aastal üldse puudus, kuid samal ajal oli ka neid,
kelle müügitulu ulatus miljonitesse eurodesse. Kõige suurem erinevus osalenud ettevõtete vahel
müügitulu osas oli tööstusjuhi strateegiakoolis, Disainibuldooseri programmis ja tootearenduse
meistriklassis.
Sarnaselt müügitulule varieerus ka osalenud ettevõtete töötajate arv ühe tegevuse lõikes suurel
määral – samas tegevuses osales ettevõtteid, kus oli null töötajat, aga ka suurettevõtteid, kus
töötajate arv ulatus sadadesse. Kõige suurem erinevus osalenud ettevõtete vahel töötajate arvu
poolest oli Disainibuldooseri programmis, tootearenduse meistriklassis ja ärimudeli praktikumis.
Ka osalenud ettevõtete ekspordi müügitulu varieerus ühe tegevuse lõikes suurel määral. Kõikides
tegevustes osales ettevõtteid, kellel 2013. aastal ekspordi müügitulu täielikult puudus, aga oli ka
neid, kelle ekspordi müügitulu ulatus miljonitesse eurodesse. Seejuures erinesid tööstusjuhi
strateegiakoolis osalenud ettevõtted antud näitaja lõikes üksteisest selgelt kõige enam. Sarnasemad
olid aga ärimentorprogrammis ja venekeelses väikeettevõtja arenguprogrammis osalenud
ettevõtted, kelle hulgas olid ülekaalus ettevõtted, kes ekspordist müügitulu ei saanud.
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Tabel 9. Ettevõtete varieeruvus tegevuste lõikes 2013. aasta müügitulu näitel (n = 1153)9
Keskmine
müügitulu
(tuh €)

Min
(tuh €)

Max
(tuh €)

Mediaan
(tuh €)

Standardhälve
(tuh €)

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordibuldooser (n = 10)

3 482

1 736

9 920

2 447

2 602

Ekspordipartneri otsing (n = 37)

3 214

0

32 136

1 736

5 955

Kontaktreisid (n = 108)

6 122

0

88 210

1 082

13 110

Ekspordikoolitused (n = 328)

3 201

0

94 763

89

11 346

Ühisstendid (n = 196)

4 884

0

88 210

1 202

10 999

22 789

229

88 210

6 155

33 555

Tootearenduse meistriklass (n = 21)

9 212

0

78 271

2 870

17 414

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 30)

Ettevõtlussuunalised tegevused
Disainibuldooser (n = 10)

9 819

0

189 190

1 985

34 300

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 273)

550

0

8 599

250

969

Väikeettevõtja arenguprogramm (vene k) (n = 26)

905

47

194

134

0

Ärimentorprogramm (n = 94)

121

0

2 765

22

328

Ärimudeli praktikum (n = 20)

5 578

0

37 550

1 827

9 639

Allikas: EAS-i osalejate andmebaas ja Äriregister
Tabel 10. Ettevõtete varieeruvus tegevuste lõikes 2013. aasta töötajate arvu näitel (n = 1153)10
Keskmine
töötajate arv

Min

Max

Mediaan

Standardhälve

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordibuldooser (n = 10)

43

3

110

30

36

Ekspordipartneri otsing (n = 37)

37

0

212

18

49

Kontaktreisid (n = 108)

57

0

618

25

86

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 328)

29

0

2023

2

127

Ühisstendid (n = 196)

54

0

895

15

113

Ettevõtlussuunalised tegevused
Disainibuldooser (n = 10)

143

3

618

76

188

Tootearenduse meistriklass (n = 21)

86

0

618

35

135

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 30)

59

0

623

27

114

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 273)

8

0

49

5

9

Väikeettevõtja arengu-programm (vene k) (n = 26)

5

0

24

3

6

Ärimentorprogramm (n = 94)

2

0

20

1

3

Ärimudeli praktikum (n = 20)

67

0

599

32

130

Allikas: EAS-i osalejate andmebaas ja Äriregister

9

Tabelis toodud ülevaated on koostatud EAS-i poolt hindajale edastatud andmete põhjal (Äriregistri väljavõte)
ning hindaja ei ole nende andmete õigsust ega täielikkust eraldi kontrollinud.
10

Tabelis toodud ülevaated on koostatud EAS-i poolt hindajale edastatud andmete põhjal (Äriregistri väljavõte)
ning hindaja ei ole nende andmete õigsust ega täielikkust eraldi kontrollinud.
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Tabel 11. Ettevõtete varieeruvus tegevuste lõikes 2013. aasta ekspordimüügitulu näitel (n = 1153)11
Keskmine
ekspordi
müügitulu
(tuh €)

Min
(tuh €)

Max
(tuh €)

Mediaan
(tuh €)

Standardhälve
(tuh €)

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordibuldooser (n = 10)

2 067

0

8 217

1 520

2 377

Ekspordipartneri otsing (n = 37)

2 001

0

32 134

269

5 332

Kontaktreisid (n = 108)

1 997

0

42 322

213

5 665

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 328)

1 001

0

69 964

0

5 058

Ühisstendid (n = 196)

1 958

0

64 106

89

6 455

669

0

2 962

94

1 036

Tootearenduse meistriklass (n = 21)

3 207

0

23 199

1 607

5 359

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 30)

Ettevõtlussuunalised tegevused
Disainibuldooser (n = 10)

6 216

0

132 732

614

24 127

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 273)

89

0

3 119

0

326

Väikeettevõtja arenguprogramm (vene k) (n = 26)

28

0

293

0

76

Ärimentorprogramm (n = 94)

27

0

375

0

75

Ärimudeli praktikum (n = 20)

1 687

0

11 034

452

3 043

Allikas: EAS-i osalejate andmebaas ja Äriregister

EAS-i omategevustes osalenud ettevõtete võrdlus kõikide Eesti ettevõtetega
EAS-i omategevuste kliendid on võrreldes keskmise Eesti ettevõttega mõnevõrra suuremad (vt tabel
12). Eesti ettevõtete hulgas on ülekaalus alla 10 töötajaga ettevõtted (90%), 10–49 töötajaga
ettevõtteid on 8%, 50–249 töötajaga ettevõtteid 2% ning suuremaid 0,2%. EAS-i omategevuste
kliendiportfellis on aga proportsionaalselt vähem mikroettevõtteid ning rohkem väikese ja keskmise
suurusega ning suuri ettevõtteid.12
EAS-i omategevuste kliendid on keskmisest Eesti ettevõtjast oluliselt suuremad ka nii müügitulu,
kasumlikkuse kui lisandväärtuse poolest. Nimelt ületab EAS-i omategevuste kliendiportfelli
keskmine müügitulu kõikide Eesti ettevõtete keskmist müügitulu üle nelja korra. Ärikasumi lõikes on
EAS-i klientide majanduslik seis aga rohkem kui kuus korda parem ja lisandväärtuse puhul umbes viis
korda parem kui keskmisel Eesti ettevõttel.

11

Tabelis toodud ülevaated on koostatud EAS-i poolt hindajale edastatud andmete põhjal (Äriregistri väljavõte)
ning hindaja ei ole nende andmete õigsust ega täielikkust eraldi kontrollinud.
12 Siiski tuleb arvestada ka seda, et tabelis 12 toodud ülevaates ei kajastu ettevõtlusega alustamisele suunatud
tegevustes (Ajujaht ja alustava ettevõtja baaskoolitus) osalenud eraisikud, kes moodustavad analüüsitud
tegevustes osalejatest ligikaudu poole.
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Tabel 12. EAS-i tegevustes osalenud ettevõtete ja Eesti ettevõtete võrdlus (2013)*
EAS-i omategevuste kliendid
Ettevõtete
arv (tk)

Keskmine
müügitulu
(tuh €)

Keskmine
ärikasum
(tuh €)

Kõik Eesti ettevõtted
Keskmine
lisandväärtus
(tuh €)

< 10
töötajat

604 (62%)

646

5

10–49
töötajat

255 (26%)

2 275

225

573

50–249
töötajat

101 (10%)

12 481

694

> 250
töötajat

18 (2%)

66 598

922

3 512

Kokku

Ettevõtete
arv (tk)

104 64 369 (90%)

Keskmine
müügitulu
(tuh €)

Keskmine
ärikasum
(tuh €)

Keskmine
lisandväärtus
(tuh €)

262

22

42

5 544 (8%)

2 249

121

464

2 827

1 092 (2%)

11 014

788

2 538

11 507

17 329

166 (0,2%)

71 505

4 435

15 556

340

753

71 17113

748

51

150

*Ülevaade sisaldab ainult neid ettevõtteid, kelle kohta sisaldus EAS-i andmebaasis info. Ei kajastu ettevõtlusega
alustamisele suunatud tegevustes (Ajujaht ja alustava ettevõtja baaskoolitus) osalejaid (kuna tegemist on
eraisikutega), kes moodustavad analüüsitud tegevustes osalejatest ligikaudu poole.
Allikas: EAS-i andmebaas, Eesti statistikaamet

EAS-i tegevustes osalenud ettevõtetel keskmine ekspordimüügitulu on samuti rohkem kui 2 korda
suurem kui keskmisel Eesti eksportööril. Eestis on kokku ca 10 000 ekspordimüügitulu omavat
ettevõtet,14 kelle keskmine ekspordist saadav tulu oli 2013. aastal ligikaudu 1,01 miljon eurot.
Seejuures on EAS-i omategevustes osalenud 1067-st ettevõttest teostanud eksporti 450 ning nende
keskmine ekspordist saadav tulu oli 2013. aastal 2,24 miljonit eurot.
EAS-i omategevuste kliendid tegevusala järgi
Jooniselt 6 on näha, et EAS-i klientide seas on kõige suurem osa (40%) töötleva tööstuse sektori
ettevõtteid, samas kui Eesti ettevõtete üldkogumis moodustavad need vaid 9%. Eesti ettevõtete
hulgas on kõige rohkem kaubandusettevõtteid (22%) 15, samal ajal kui EAS-i omategevuste
klientidest moodustavad need ainult 7%. Sellega võib selgitada ka asjaolu, et EAS-i omategevustes
osalenud ettevõtted on mõnevõrra suuremad Eesti keskmisest ettevõttest (vt tabel 12). Nimelt oli
statistikaameti andmetel 2013. aastal töötleva tööstuse sektori keskmine müügitulu ja ärikasum
oluliselt kõrgem nii tegevusalade keskmisest kui kaubandussektori vastavatest näitajatest.
Täpsemalt oli kõikide tegevusalade keskmine müügitulu 724 tuhat €, seejuures töötleva tööstuse
sektoris 1720 tuhat € ja kaubanduses 1379 tuhat €. Keskmine ärikasum oli vastavalt 50 tuhat €
tegevusaladel kokku, 87 tuhat € töötlevas tööstuses ning 36 tuhat € kaubanduses. 16

13

Statistikaameti andmetel tegutsevate ettevõtete arv Eestis
Tuginedes äriregistri teabesüsteemist võetud ettevõtete majandusaasta aruannetele. Siinkohal on arvesse
võetud ainult neid ettevõtteid, kellel on ekspordimüügitulu olnud kolmel viimasel aastal ning välistatud on väga
väikese ekspordimüügituluga ettevõtted (alla 100 € aastas).
15 Tegevusala G Hulga- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
16 Statistikaamet, 2013. aasta andmed
14
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7%

G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja -rataste remont

22%

10%

M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

15%
10%
12%

F Ehitus
C Töötlev tööstus
1%

L Kinnisvaraalane tegevus

43%

9%
7%

H Veondus ja laondus
N Haldus- ja abitegevused
J Info ja side
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
I Majutus ja toitlustus
S Muud teenindavad tegevused
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
P Haridus
E Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlus
D Elektrienergia, gaasi, auru ja kondit. õhuga varustamine
B Mäetööstus

0%
EAS-i omategevuste kliendid

10%

20%

30%

40%

50%

Eesti ettevõtted

Joonis 6. EAS-i omategevuste klientide jaotus tegevusala järgi võrreldes Eesti ettevõtete üldkogumiga

Ka üksikute omategevuste lõikes on kõige rohkem osalejaid töötlevast tööstusest (vt tabel 13), v.a
Disainibuldooseris, mille kümnest osalejast neli tegutsevad info ja side valdkonnas ning kolm
töötlevas tööstuses. Kuna tööstusjuhi strateegiakool oli tootmisettevõtete omanikele ja juhtidele
mõeldud arenguprogramm, siis osalesid seal ainult töötleva tööstuse sektori ettevõtted (n = 33).
Väikeettevõtja arenguprogrammis osalesid lisaks tootmisettevõtetele ka näiteks ehitussektori
ettevõtted, samuti kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevusega tegelevad ettevõtted (õigus- ja
tõlkebürood konsultatsiooniettevõtted, arhitektuuri- ja projektbürood jne) ning majutus- ja
toitlustusettevõtted. Ärimentorprogrammis moodustasid lisaks tootmisettevõtetele suurema osa
info ja side valdkonna ning kutse- teadus- ja tehnikaalase tegevustega tegelevad ettevõtted.
Ekspordisuunalistest tegevustes olid jällegi ülekaalus tootmisettevõtted, vaid koolitustel osales ka
suurem hulk muude tegevusalade ettevõtteid (nt ehitus, kaubandus, info ja side, kutse, teadus- ja
tehnikaalane tegevus).
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Tabel 13. EAS-i omategevuste klientide jaotus tegevusala järgi tegevuste lõikes

Omategevus/ tegevusala
Ettevõtlussuunalised tegevused
Väikeettevõtja arenguprogramm
(n = 318)
Ärimentorprogramm (n = 124)
Ärimudeli praktikum (n = 20)
Tööstusjuhi strateegiakool
(n = 33)
Tootearenduse meistriklass
(n = 21)
Disainibuldooser (n = 10)

M Kutse-,
C Töötlev
teadus- ja
tööstus tehnikaalane
tegevus

J Info ja
side

F Ehitus

H Veondus
ja laondus

Muud
tegevusalad

17%

5%

36%

20%

14%

8%

25%

17%

20%

5%

2%

31%

50%

0%

15%

10%

10%

15%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

74%

5%

5%

0%

5%

11%

30%

10%

40%

0%

10%

10%

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordivaldkonna koolitused
(n = 362)
Kontaktreisid (n = 108)

37%

14%

8%

9%

4%

28%

77%

3%

8%

5%

3%

5%

Ekspordibuldooser (n = 10)

80%

0%

10%

10%

0%

0%

Ühisstendid (n = 203)

66%

6%

9%

4%

10%

5%

Ekspordipartneri otsing (n = 38)

74%

12%

3%

6%

0%

6%

Kokkuvõte peatükist:
►

EAS-i omategevustes osales perioodil 2012-2014 kokku 1067 erinevat ettevõtet, millele
lisandub 1482 eraisikut (alustava ettevõtja baaskoolitusel ja Ajujahil osalenud isikud).

►

Enamik ettevõtetest (88%) osales ainult ühte tüüpi omategevuses. Ligikaudu kümnendik
võttis osa kahest ja 3% kolmest või enamast erinevast tegevusest.

►

Rohkem kombineeriti ekspordisuunalisi tegevusi, seejuures oli kõige sagedasemaks
kombinatsiooniks ühisstendidel ja kontaktreisidel osalemine.

►

47% omategevustes osalenutest on saanud perioodil 2008–2014 ka EAS-i toetusi.

►

Omategevustes osalenud ettevõtted moodustavad Eesti ettevõtete koguarvust 1,5%,
kuid annavad seejuures kogu Eesti ettevõtete müügitulust 5,1%, ärikasumist 6,0% ja
lisandväärtusest 4,9% (2013. aasta andmetel).

►

EAS-i omategevuste kliendid on võrreldes keskmise Eesti ettevõttega mõnevõrra
suuremad ning kõrgema keskmise ärikasumi, (ekspordi-) müügitulu ja lisandväärtusega.

►

EAS-i kliendiportfellis on kõige suurem osa (40%) töötleva tööstuse sektori ettevõtetel,
samas kui Eesti ettevõtete üldkogumis moodustavad need vaid 9%. Eesti ettevõtete
hulgas on aga kõige rohkem kaubandusettevõtteid (22%), samal ajal kui EAS-i
omategevuste klientidest moodustavad need ainult 7%.

►

Kui ekspordisuunalistes tegevuses osalenud ettevõtted olid üksteisele pigem sarnased
töötajate arvu, ekspordimüügitulu ja lisandväärtuse lõikes, siis ettevõtlussuunaliste
tegevustes osalenud ettevõtted erinesid üksteisest suurel määral.
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3.

Üldhinnang EAS-i tegevuste mõjususele
EAS-i strateegia 2014–2017 kohaselt on ekspordisuunaliste tegevuste eesmärgiks Eesti ettevõtete
ekspordimahtude suurendamine, sh nii eksportivate ettevõtete arvu kasvatamine kui ka ettevõtjate
ekspordikäibe tõstmine. EAS-i ettevõtlussuunaliste tegevuste eesmärgiks on aidata kaasa, et Eesti
ettevõtjad teeniksid rohkem tulu kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste müügist. 17
Nende eesmärkide saavutamiseks toetab EAS alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid mitmete teenuste
ja erinevate rahaliste toetuste andmisega. Nagu peatükis 2.2 kirjeldatud, on ligikaudu pooled EAS-i
omategevuste klientidest saanud EAS-i vahendusel ka rahalist toetust, samuti on olnud võimalik
saada osa ka mitmest erinevast omategevusest. Selleks, et analüüsida EAS-i tegevuste mõju
ettevõtete arengule üldiselt, näiteks müügitulu, ekspordikäibe kasv, tuleb vaadelda sama eesmärgi
saavutamisele suunatud tegevusi tervikuna. Seetõttu on antud peatükis käsitletud EAS-i tegevuste
mõju ettevõtete arengule komplektina, vaadates osaliselt kõrvale ka EAS-i toetusi. Hinnangud
üksikute tegevuste osas on toodud peatükis 4.
Selleks, et tuvastada EAS-i tegevuste võimalikku mõju ettevõtete arengule, küsiti kõigepealt
omategevustes osalenud ettevõtete hinnangut nende majanduslikule seisundile praegusel hetkel
võrreldes kolme aasta taguse ajaga (enne tegevuses osalemist). Seejärel uuriti, milline oli ettevõtjate
arvates EAS-i tegevuste roll ettevõtte arengus ning millistes aspektides see on avaldunud. Üldiseid
mõjuhinnanguid küsiti alustava ettevõtja baaskoolituse ja Ajujahi puhul osalenud eraisikutelt ning
muude tegevuste puhul ettevõtete esindajatelt. Peatükis 3.1 toodud kvantitatiivsed andmed ei
kajasta Ekspordibuldooseri programmis osalenute hinnanguid, kuna see sihtrühm (10 ettevõtet)
veebiküsitlusele ei vastanud. Vähe esindatud on ka programmis Disainibuldooser osalenute
arvamused, kuna sellest sihtrühmast (10 ettevõtet) laekus veebiküsitlusele vaid üks vastus.

3.1

Ettevõtjate hinnang oma majanduslikule seisule
Küsitlusest selgus, et võrreldes praegust hetke kolme aasta taguse ajaga, on Eesti ettevõtete
majanduslik olukord ettevõtjate endi hinnangul mõnevõrra paranenud (vt joonis 7). Kui kolm aastat
tagasi hindas oma ettevõtte majanduslikku seisu positiivselt (5 palli skaalal hinnang 3–5) 76%
vastanutest, siis praeguseks on vastav näitaja tõusnud 82%-ni. Muutus on seejuures märgatavaim
just negatiivsete hinnangute osas, sest majanduslikku seisu väga halvaks nimetanute osakaal on
langenud üle kahe ja poole korra: 8%-lt 3%-le.
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Joonis 7. Hinnang ettevõtete majanduslikule seisule praegusel hetkel (n = 323) ja kolm aastat tagasi (n = 211)

Täna ja ka kolm aastat tagasi tegutsenud ettevõtetest kõige suurem osa (44%) leidis, et nende
ettevõtte majanduslik olukord on selle aja jooksul paranenud (enamasti ühe hindepunkti võrra).
17

EAS-i strateegia 2014–2017
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/sihtasutusest/EAS_Strateegia_2014.pdf
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Umbes kolmandik märkis, et olukord on jäänud samaks, ning umbes veerand (23%), et majanduslik
olukord on halvenenud (enamasti ühe hindepunkti võrra).
Eraldi saab analüüsida neid ettevõtteid, mis on asutatud analüüsitud perioodi jooksul, st ei
tegutsenud kolm aastat tagasi. Võrreldes üldpildiga (vt joonis 7) on värskete ettevõtjate hinnang
oma firma majanduslikule seisule natuke tagasihoidlikum (vt joonis 8), kuid üldjoontes hea – enamik
andis positiivse hinnangu (79% vastanutest) ning seejuures nimetas oma ettevõtte majanduslikku
seisu heaks või väga heaks üle veerandi vastanutest. Umbes viiendik loodud ettevõtetest hindab oma
seisundit halvaks või väga halvaks.
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Joonis 8. Uute ettevõtjate hinnang oma ettevõtte majanduslikule seisule praegusel hetkel (n = 73)

Seega selgub, et EAS-i klientide majanduslik olukord on EAS-i tegevustes osalemise perioodil
mõnevõrra paranenud. Samuti on tekkinud juurde uusi ettevõtteid, kellest enamik on oma hinnangul
keskmises või heas majanduslikus seisus. Kuna muutused ettevõtte majanduslikus olukorras ei
pruugi olla tingitud vaid EAS-i tegevustes osalemisest, siis on EAS-i tegevustele hinnangu andmiseks
asjakohane uurida, kui olulist mõju on EAS-i tegevus ettevõtete arengule omanud. Seda on
käsitletud peatükis 3.2.

3.2

Osalejate hinnang EAS-i tegevuse mõjule
Enamik veebiküsitluses osalenutest leidis, et EAS-i pakutavad teenused tervikuna on mõjutanud
nende ettevõtte või isiklikku arengut positiivselt (80% vastanutest).18 Seejuures nimetas EAS-i
positiivset mõju suureks 43% vastanutest (pigem suur või väga suur mõju). Alla viiendiku
vastanutest leidis, et EAS-i tegevus ei ole kuidagi nende (ettevõtte) arengut mõjutanud ja 2%
vastanutest (10 isikut) leidis, et mõju on olnud negatiivne.
2%
8%
Mõju on olnud väga suur (positiivne)

18%

Mõju on olnud pigem suur (positiivne)
35%

12%

Mõju on olnud pigem vähene (positiivne)
Mõju on olnud väga vähene (positiivne)
Mõju puudub

25%

Mõju on olnud negatiivne

Joonis 9. EAS-i poolt pakutavate tegevuste mõju tervikuna ettevõtete arengule (n = 472)

18

Küsimus EAS-i mõju kohta esitati nii tegevustes osalenud ettevõtetele kui ka eraisikutele, kes EAS-i
tegevustes osalesid, kuid ettevõtjana ei tegutse(nud) – vt vastanute jagunemine tabelis 2.
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Negatiivset mõju on vastajad (10 tk, 2%) põhjendanud peamiselt sellega, et tegevusele või
asjaajamisele kuluv ressurss on osutunud suuremaks kui saadud kasu. Need vastajad, kelle
hinnangul puudus EAS-i tegevusel igasugune mõju (18%), põhjendasid ekspordisuuna tegevuste
osas, et loodetud kontakte pole tekkinud, ning ettevõtlussuunal, et koolitused on jäänud üksikuks või
vähetähtsaks.
Positiivse mõjuna on välja toodud uute ettevõtlusalaste teadmiste saamist (43% vastanutest,
n = 272), toetuste pakkumist (19% vastanutest) ning julguse, motivatsiooni ja enesekindluse
tõstmist äriideedega edasi minemiseks (17% vastanutest). Iga kümnes vastaja pidas oluliseks ka uute
kontaktide ja tutvuste saamist, mis annab äritegevusele olulise tõuke, ning 7% vastanutest mainis
jätkusuutlike äriplaanide koostamist. Järgnevas tekstikastis on toodud näiteid, kuidas tegevustes
osalenud isikud või ettevõtted on EAS-i mõju oma arengule kirjeldanud.
Näiteid EAS-i positiivse mõju kohta osalenud isikutele ja ettevõtetele:
►

„Olen õppinud oma tegevust mõtestama, tulevikku planeerima, finantse prognoosima, äriideid
analüüsima ja laiemalt mõtlema.“

►

„Kui ma poleks koolitust läbinud, siis poleks üldse julgenud ettevõtet asutadagi. Tegutsen
enesekindlamalt ja julgemalt.“

►

„Sain tänu koolitusele palju teadmisi, mida reaalselt rakendada.“

►

„EAS stardi- ja kasvutoetuse abil saime soetada olulised tootmisvahendid tegevuse alguses. Ainult
omavahenditega ei oleks olnud see võimalik.“

►

„Uue info levik, motivatsiooni kasv ning uute inimestega kohtumine. Spetsialistidega kohtumine,
kellelt nõu ja abi küsida.“

►

„Koolitus ja rahaline toetus on mõlemad oluliselt aidanud.“

►

„EAS kannustas alustama ettevõtlusega.“

Ettevõtete poolt antud mõjuhinnanguid saab analüüsida ka seostatuna ettevõtete majandusliku seisu
muutustega. Analüüsist selgub, et ettevõtete hinnangute vahel oma majanduslikule seisule (vt ptk
3.1) ning EAS-i tegevuse mõjule eksisteerib nõrk positiivne seos (0,22; p < 0,01). Seega ei saa
öelda, et tänu EAS-i tegevusele oleksid ettevõtted täna olulisel määral paremas majanduslikus seisus
kui enne tegevuses osalemist. Samas ilmneb aga jooniselt 10, et EAS-i tegevusel on positiivset mõju
nähtud ka juhul, kui ettevõtte majanduslik olukord on hoopis halvenenud. Siiski tuleb tähele panna,
et need ettevõtted, kelle olukord on viimaste aastate jooksul halvenenud, on EAS-i positiivset mõju
pigem väheseks pidanud. Halvenenud majandusliku seisuga ettevõtetest 5% arvasid, et EAS-i
tegevus on neile negatiivset mõju omanud (peamisel, kuna kulu-kasu suhe polnud nende jaoks
positiivne). Jooniselt 10 selgub ka see, et üle poole (55%) ettevõtetest, kelle majanduslik olukord on
viimaste aastate jooksul paranenud, on pidanud EAS-i tegevuste mõju suureks. Vaid 8% paranenud
majandusliku seisuga ettevõtetest leidis, et EAS-i tegevusel osalemine ei ole mõjutanud nende
ettevõtte arengut (mõju puudub).
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Joonis 10. Ettevõtete hinnangud EAS-i mõjule ning ettevõtte majandusliku seisu muutustele (n = 165)

Analüüsides EAS-i tegevuse mõjule antud üldhinnanguid erinevates omategevustes osalejate lõikes
(vt joonis 11), ilmneb, et hinnangud varieeruvad suurel määral, kusjuures ettevõtlussuunalistes
tegevustes osalenud hindavad EAS-i tervikmõju oma ettevõtte arengule keskmiselt kõrgemalt kui
ekspordisuunalistes tegevustes osalenud (keskmised vastavalt 2,21 ja 1,80). Teistest eristuvad
ärimentorprogrammis (3,85), tööstusjuhi strateegiakoolis (3,58) ja tootearenduse meistriklassis
(3,67) osalenud vastajad, kes andsid EAS-i tegevustele tervikuna kõrgeimad mõjuhinnangud. Kõige
madalamaid hinnanguid andsid EAS-i tegevuse mõjule kontaktreisidel osalenud vastajad (2,31),
teistest madalamaks jäid ka Ajujahil (2,66) ning alustava ettevõtja baaskoolitusel (2,85) osalenute
hinnangud. Mõjususe erinevaid aspekte on kirjeldatud põhjalikumalt peatükis 4.1.3.
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Joonis 11. Keskmised hinnangud EAS-i mõjule erinevate omategevuste lõikes19
19

Skaala: 0 = mõju on olnud negatiivne, 1 = mõju puudub, 2 = mõju on olnud väga vähene (positiivne),
3 = mõju on olnud pigem vähene (positiivne), 4 = mõju on olnud pigem suur (positiivne), 5 = mõju on olnud
väga suur (positiivne)
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Ajujahi osas võib etteruttavalt selgitada, et kui seal osalevad isikud hindasid EAS-i tegevuse
tervikmõju nende arengule võrreldes teiste tegevustega madalalt, siis olid osalejad siiski tegevusega
rahul ning suurem osa pidas seda tegevust ka vajalikuks. Üks võimalik selgitus sellele võib olla see,
et osalejad ei seosta Ajujahti EAS-iga.
Analüüsiti ka seda, kas ettevõtete hinnang mõjule on seotud sellega, kui mitmel erineval korral on
ettevõte EAS-i tegevustes osalenud või toetusi saanud. Ettevõtteid tegevustes osalemise ja toetuste
saamise järgi grupeerides on näha, et ühekordse osaluse puhul on mõju olnud keskmiselt väiksem
kui korduvate osaluste korral. Mõju kõige kõrgemaks hinnatud just nende ettevõtete poolt, kes on
võtnud osa rohkem kui viiest EAS-i tegevusest või toetusest. Tähele võib panna, et mõju kasv on
kõige suurem just kahe osaluse korral (võrreldes ühe osalusega).
Tabel 14. Ettevõtete mõjuhinnangud EAS-i teenuste (omategevus või toetus) kasutamise osaluskordade järgi (n
= 190)20
Osaluste arv
Keskväärtus

1 kord

2 korda

3–5 korda

6–12 korda

Kokku

2,84

3,23

3,24

3,61

3,10

EAS-i tegevuste mõju ettevõtlusega alustamisele
Kui enamiku tegevuste sihtrühmaks olid ettevõtted, siis alustava ettevõtja baaskoolitusel ja Ajujahil
osalesid eraisikud. Nende tegevuste puhul saab analüüsida, kui palju loodi osaluse tulemusel uusi
ettevõtteid ning millisel määral mõjutas nende loomist EAS-i tegevus.
Ajujahis ja baaskoolitusel osales perioodil 2012-2014 kokku 1581 isikut ning veebiküsitluse
andmetel tegeles nendest 28% juba varasemalt ettevõtlusega. Vastavalt küsitlustulemustele asutasid
44% varasemalt ettevõtlusega mitte-tegelenud isikutest pärast EAS-i tegevuses osalemist oma
ettevõtte, kusjuures nendest omakorda 21% hindavad oma loodud ettevõtte majanduslikku seisu
praegusel hetkel heaks või väga heaks ning 41% keskmiseks. Lisaks hindavad umbes pooled loodud
ettevõtetest EAS-i tegevuse mõju oma ettevõtte arengule pigem suureks või väga suureks.
Joonisel 12 on üldistatud neid suhtarve osalenute üldkogumile (N = 1581). Sellise üldistuse alusel
saaks öelda, et baaskoolitusel ja Ajujahil osales 1142 isikut, kes ei tegelenud enne ettevõtlusega,
kuid kellest 522 hakkasid pärast osalemist ettevõtlusega tegelema (hinnanguliselt 507 ettevõtet).
Nende ettevõtete hulgas oleks 108 (väga) heas ja 208 keskmises majanduslikus seisus olevat
ettevõtet. Nende hulgas on omakorda 163 uut ettevõtet, kellele loomisel on EAS-i tegevus suurt rolli
mänginud. Selliselt saaks kaudselt hinnata, et eraisikute sihtrühmale suunatud EAS-i tegevused on
perioodil 2012–2014 kaasa aidanud 54 majanduslikult heas ja 109 keskmises seisus oleva ettevõtte
loomisele Eestis.

20

Skaala: 0 = mõju on olnud negatiivne, 1 = mõju puudub, 2 = mõju on olnud väga vähene (positiivne),
3 = mõju on olnud pigem vähene (positiivne), 4 = mõju on olnud pigem suur (positiivne), 5 = mõju on olnud
väga suur (positiivne)
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* Arvestades, et Ajujahi keskmise meeskonna suurus oli 3,6 inimest ning 34% isikutest jätkas ettevõtluses
sama meeskonnaga kui Ajujahil, on loodud ettevõtete arvu selle võrra väiksemaks korrigeeritud.
Joonis 12. Veebiküsitluse tulemuste üldistus osalejate üldkogumile (Ajujaht ja alustava ettevõtja baaskoolitus)

Alustava ettevõtja baaskoolituses oli uute loodud ettevõtete hulk osakaaluna kõikide ettevõtlusega
mitte-tegelevate osalejate koguarvust veidi kõrgem kui Ajujahil (vastavalt 45% ja 38%), kusjuures
baaskoolituse maksumus ühe osaleja kohta on oluliselt väiksem kui Ajujahil. Arvestada tuleb, et
Ajujahil osalejatest 45% tegeles ettevõtlusega juba enne osalemist (baaskoolituse puhul oli see
näitaja vaid 25%). Samas on alustava ettevõtja baaskoolituse läbinute poolt loodud ettevõtjate
hinnangud oma ettevõtte majanduslikule seisule paremad (võib olla tegemist vastajate
subjektiivsusega).
Tabel 15. Veebiküsitluse tulemuste üldistus osalejate üldkogumile (Ajujaht ja alustava ettevõtja baaskoolitus)
Tulemusnäitajad

Alustava ettevõtja
baaskoolitus

Ajujaht

Osalejaid kokku

1346

235

Tegevuse maksumus osaleja kohta (€, km-ta)

226

6 769

Loodud ettevõtteid

458

49*

Väga heas või heas majanduslikus seisus uusi ettevõtteid

108

0

Keskmises majanduslikus seisus uusi ettevõtteid

178

31

54

0

97

12

EAS-i mõjul loodud väga heas või heas majanduslikus seisus
uusi ettevõtteid
EAS-i mõjul loodud keskmises majanduslikus seisus uusi
ettevõtteid

*Arvestades, et Ajujahi keskmise meeskonna suurus oli 3,6 inimest ning 34% isikutest jätkas ettevõtluses sama
meeskonnaga kui Ajujahis, on loodud ettevõtete arvu selle võrra väiksemaks korrigeeritud.
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Hinnangud peamiste edutegurite lõikes
Lisaks üldhinnangule uuriti ettevõtetelt hinnanguid EAS-i tegevuse mõju kohta peamiste edutegurite
osas: ettevõtte kasumlikkus, müügitulu ja ekspordi müügitulu. Ettevõtete hinnangute põhjal
ilmneb, et EAS-i mõju on olnud suurem just kasumlikkuse ja müügitulu kasvatamisel (39% ja 42%
pidasid EAS-i mõju positiivseks). Madalamaid hinnanguid anti ekspordi müügitulu kasvatamise osas
(umbes pooled leidsid, et mõju puudub). Selles osas ei esine suuri erisusi ka tegevussuundade lõikes.
Vähe oli neid, kes pidasid tegevuste mõju mõnele edutegurile väga suureks (3-4%). Siinkohal tuleb
arvesse võtta, et 2012-2014. aastal läbiviidud tegevuste mõju ei pruugi olla avaldunud hindamise
läbiviimise hetkeks (2015. aasta suvel), kuid võib avalduda hiljem.
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Joonis 13. EAS-i tegevuste mõju ettevõtetele erinevate edutegurite lõikes (n = 472)

Ekspordi- ja ettevõtlussuunalisi tegevusi võrreldes (vt tabel 16) selgub, et ettevõtlussuunalised
tegevused on saanud kõrgemaid hinnanguid müügitulu ja kasumlikkuse osas ning eksporditegevused
ekspordi müügitulu osas.
Tabel 16. Ekspordi- ja ettevõtlussuunaliste tegevuste mõju erinevate edutegurite lõikes (n = 472)21
Tegevused

Müügitulu kasv

Ekspordi müügitulu

Kasumlikkuse kasv

Ekspordisuunalised tegevused

2,08

1,78

2,16

Ettevõtlussuunalised tegevused

2,18

1,76

2,20

EAS-i maine ettevõtlust ja eksporti toetavate tegevuste pakkujana
EAS-i maine ettevõtlust ja eksporti toetavate tegevuste pakkujana on kokkuvõttes kõrgel tasemel –
vaid 5% vastanutest pidas mainet halvaks või väga halvaks, samas kui 66% vastanutest hindas seda
heaks või väga heaks. Seejuures andis kõrgeima hinnangu (5) pea iga kolmas vastaja.

21

Skaala: 0 = mõju on olnud negatiivne, 1 = mõju puudub, 2 = mõju on olnud väga vähene (positiivne),
3 = mõju on olnud pigem vähene (positiivne), 4 = mõju on olnud pigem suur (positiivne), 5 = mõju on olnud
väga suur (positiivne)
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Joonis 14. Hinnang EAS-i mainele ettevõtlust ja eksporti toetavate tegevuste (sh koolituste) pakkujana
(n = 472)

Kõrgeid hinnanguid andnud vastajad tunnustasid EAS-i teeninduse suurepärast taset ning lisasid
selgituseks muu hulgas ka, et nad usaldavad EAS-i teadmisi ja kogemusi ning hindavad konsultantide
professionaalsust. Kiideti koolitustest reaalse kasu saamist: „EAS aitab inimestel ettevõtjatena
edukamalt hakkama saada.“
Madalaid hinnanguid selgitati peamiselt toetusmeetmetega kaasneva liigse bürokraatiaga
(„Bürokraatia on suur, projektidele antud hinnangud on liiga vähe põhjendatud ja ebaselged.“) ning
kohati levinud arvamusega, et toetuste saamine mikro- ja väikeettevõtetele on liiga keeruline. On
jäänud mulje, et EAS-i rõhk on suurtel ettevõtetel ning alustavad väikeettevõtjad on jäetud
Töötukassa hooleks („Mikro- ja väikeettevõtetel on toetuste saamine tehtud võimatuks.“). Samas on
positiivse külje pealt aga ka märgatud, et EAS on bürokraatia probleemiga tegelenud ja
taotlemisprotsessi lihtsustanud. Telefoniintervjuude käigus jäi mitmete ettevõtjate jutust kõlama
arvamus, et EAS-i funktsiooniks on eelkõige EL-i toetuste laiali jagamine ning ettevõtete sisulise
toetamise (eelkõige nõustamistegevuse) kompetents on nõrk.
Kokkuvõte peatükist:
►

Enamik neist, kes on kasutanud EAS-i teenuseid, usuvad, et EAS-i tegevusel on olnud
nende ettevõtte arengule positiivne mõju (80%), kusjuures peaaegu pooled kasutajatest
(43%) peavad seda mõju pigem suureks või väga suureks.

►

Mõju puudumist (18% vastanutest) põhjendati ekspordisuuna tegevustes sellega, et
loodetud kontakte pole tekkinud, ning ettevõtlussuunal, et koolitused on jäänud üksikuks
või vähetähtsaks. Negatiivset mõju (2% vastanutest) põhjendati sellega, et tegevusele või
asjaajamisele kuluv ressurss on osutunud suuremaks kui saadud kasu.

►

Ettevõtlussuunalistes tegevustes osalenud hindavad EAS-i mõju keskmiselt kõrgemalt kui
ekspordisuunalistes tegevustes osalenud.

►

Kõige kõrgemaid hinnanguid on andnud ärimentorprogrammis, tööstusjuhi strateegiakoolis
ja tootearenduse meistriklassis osalenud. Kõige väiksemaks pidasid mõju kontaktreisidel,
Ajujahil ja alustava ettevõtja baaskoolitusel osalejad.

►

Kombineeritud lähenemine (st erinevad tegevused ja toetused) on osutunud mõjusamaks
kui ühekordsed tegevused, st rohkemates tegevustes osalenud tunnetavad mõju oma
ettevõttele suuremana.

►

EAS-i tegevused on olnud mõjusamad ettevõtete kasumlikkuse ja müügitulu
suurendamisel, kuid vähem ekspordi müügitulu suurendamisel. Võimalik, et mõju pole
hindamise läbiviimise hetkeks veel avaldunud (vaata juurde ptk 4.1.3)

►

Alustavatele ettevõtetele suunatud tegevuste järel loodi Eestis ca 500 uut ettevõtet. EAS-i
tegevused on sealhulgas suurel määral mõjutanud 54 majanduslikult heas ja 109
keskmises seisus oleva ettevõtte loomist.
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4.

Hinnangud erinevatele EAS-i tegevustele
EAS-i omategevuste vahehindamise tulemused on sisendiks uute tegevuste kujundamisele perioodil
2014–2020. Seetõttu on oluline võrrelda omavahel erinevate EAS-i poolt elluviidavate
programmiliste tegevuste mõjusust, mis võimaldaks seada prioriteete tegevuste edaspidiseks
rakendamiseks ning vähem kasutoovate programmide puhul ka vajalikke muudatusi ellu viia.
Käesolevas peatükis võrreldakse kõigepealt omavahel EAS-i erinevaid ettevõtlus- ja
ekspordisuunalisi tegevusi ning seejärel analüüsitakse tulemusi üksikute tegevuste kaupa, käsitledes
konkreetseid tegevusespetsiifilisi teemasid.

4.1

Tegevuste mõjususe ja tõhususe võrdlus
Tegevuste omavahelises võrdluses uuriti, kuivõrd vajalikud ja kasulikud on EAS-i läbiviidud tegevused
ettevõtete jaoks, milline on osalejate rahulolu teenuste erinevate aspektidega ning kui oluliseks
hinnatakse tegevuste mõju ettevõtte arengule. Tegevuste omavahelises võrdluses ei ole välja toodud
kvantifitseeritud andmetel põhinevaid järeldusi Disainibuldooseri ja Ekspordibuldooseri kohta, sest
nende puhul oli veebiküsitluses vastanute osakaal vastavalt kas väga väike või vastuseid ei laekunud
üldse. Antud tegevusi käsitletakse täpsemalt peatükis 4.2 telefoniintervjuudel kogutud kvalitatiivse
info põhjal.
Esimese võrdlusnäitajana võib välja tuua nn
soovitusindeksi (NPS ehk net promoter
score). Erinevates tegevustes osalenutelt
uuriti, kas nad soovitaksid oma kogemuse
põhjal konkreetset EAS-i tegevust teistelegi
ettevõtjatele. Hinnang anti skaalal 0-10, kus
kindlateks soovitajateks peetakse neid, kes
andsid 9-10 palli, mittesoovitajateks 0-6 ja
passiivseteks 7-8 palli andnud vastajaid. 22
Soovitusindeks arvutatakse seejärel valemi
järgi, kus soovitajate osakaalust lahutatakse
mittesoovitajate osakaal.
Seega on minimaalne skoor -100 (kõik
vastajad on mittesoovitajad) ja maksimaalne
skoor +100 (kõik vastajad on soovitajad).
Soovitusindeksi tuleks võrrelda samas
valdkonnas tegutsevate teiste ettevõtete
tulemustega, aga üldjuhul loetakse heaks
tulemuseks positiivset skoori ja väga heaks
tulemuseks skoori > 50.

Tegevused

Soovitusindeks

Ärimentorprogramm

84

Ärimudeli praktikum

67

Alustava ettevõtja baaskoolitus

48

Tööstusjuhi strateegiakool

41

Tootearenduse meistriklass

40

Väikeettevõtja arenguprogramm

31

Ekspordivaldkonna koolitused

29

Ajujaht

13

Ühisstendid

15

Ekspordipartneri otsingu teenus

-13

Kontaktreisid

-27

Kõrgeim soovitajate osakaal oli ärimentorprogrammil, ärimudeli praktikumil ja alustava ettevõtja
baaskoolitusel (vastavalt 84%, 67% ja 64% vastanutest). Nendel tegevustel olid vastavalt ka kõige
kõrgemad soovitusindeksid – ärimentoril 84, ärimudeli praktikumil 67 ja alustava ettevõtja
baaskoolitusel 48.

22

Soovitusindeksi väljatöötaja Fred Reichheldi kohaselt nimetatakse 0-6-pallise hinnangu andjaid inglise keeles
„detractors“, mida võiks eesti keelde tõlkida kui „kahjustaja“ (keegi, kes räägib teenusest/ ettevõttest halba).
Kuna eestikeelses kirjanduses on soovitusindeksi puhul rohkem levinud termin „mittesoovitaja“, siis
kasutatakse antud aruandes läbivalt seda terminit.

34

Suurim mittesoovitajate osakaal oli aga kontaktreisidel – 60% vastanutest olid teenusega
rahulolematud ja umbes 7% neist kindlasti ei soovitaks seda oma kolleegidele. Suur mittesoovitajate
osakaal oli ka ekspordipartneri otsingu teenusel, Ajujahil ja ühisstendidel (vastavalt 38%, 33% ja 30%
vastanutest). Kõikide nimetatud tegevuste soovitusindeksid jäid madalaks, seejuures oli
kontaktreisidel ja ekspordipartneri otsingu teenusel indeks negatiivne (vastavalt -27 ja -12), st
mittesoovitajate osakaal oli suurem soovitajatest. Ekspordipartneri otsingu puhul võib etteruttavalt
öelda, et kõik vastajad (n = 8) hindasid tegevust vajalikuks (vt ptk 4.1.1), kuid soovitusindeksit võis
mõjutada see, et tegevuse mõjusus jäi madalaks (vaid üksikud vastajad leidsid, et tegevus on
aidanud sihtturul olulisel määral uksi avada).
Ajujaht (n = 23)

50%

Baaskoolitus (n = 191)

17%

33%

64%

20%

Tootearenduse meistriklass (n = 5)

60%

20%

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 12)

58%

25%

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 47)

57%

16%
20%
17%

17%

Ärimentorprogramm (n = 25)

26%

84%

Ärimudeli praktikum (n = 6)

16%

67%

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 8)

33%

25%

38%

Ekspordivaldkonna koolitused (n=24)

38%

54%

Kontaktreisid (n = 15)

21%

33%

Ühisstendid (n = 20)

7%

45%
0%

Soovitajad

Passiivsed

60%
25%

20%

25%

40%

60%

30%
80%

100%

Mittesoovitajad

Joonis 15. Valmisolek EAS-i pakutavaid tegevusi teistele ettevõtetele/ettevõtjatele soovitada (n = 376)

4.1.1 EAS-i omategevuste vajalikkus ja kasulikkus
Tegevustes osalejatelt uuriti, kui vajalikuks pidasid nad konkreetset EAS-i tegevust, milles nad
osalesid. Eraldi on kirjeldatud hinnanguid ekspordi- ja ettevõtlussuunalistele tegevustele:
Ekspordisuunaliste tegevuste hulgast tõusid kõrgete tulemustega esile ekspordipartneri otsingu
teenus ja ühisstendid (vt joonis 16). Mõlema puhul pidasid umbes pooled vastanutest tegevust väga
vajalikuks ning vastavalt 100% ja 96% andsid positiivse hinnangu (hinne 3–5)23. Enamasti peeti
vajalikuks ka kõiki teisi ekspordisuunalisi tegevusi, kuid ekspordivaldkonna koolituste ja
kontaktreiside puhul oli ka selliseid vastajaid, kes leidsid, et see tegevus ei olnud nende jaoks üldse
või pigem mitte vajalik (vastavalt 17% ja 13%). Koolituste puhul tuleb välja tuua, et kuna koolitused
erinesid oluliselt nii kestuse, sisu kui läbiviijate poolest, siis esines vastustes suur varieeruvus. Seega
pakuti antud tegevuse raames ka selliseid koolitusi, mida hinnati väga kõrgelt. Näiteks sai jaanuaris
2012 toimunud koolitus „Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni“ ainult kõige kõrgeimaid
hinnanguid. Samas üldiselt pidasid küsitluses osalenud antud koolitust siiski vähem vajalikuks kui
koolitust „Ekspordiplaan: esimesed sammud“ (keskmised hinnangud vastavalt 3,67; n = 12 ja 3,85;
n = 13).
23

Siin ja edaspidi peatükis 4 loetakse 5 palli skaala puhul positiivseks hinnanguks hinded 3–5 ja negatiivseks
hinnanguks hinded 1–2.
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Ettevõtlussuunalistest tegevustest eristub teistest aga selgelt ärimentorprogramm, mille puhul
hindasid tegevuse vajalikkust positiivselt 96% vastanutest, seejuures lausa 76% andsid
maksimumhinde (väga vajalik). Tasub ära märkida, et ka tegevuste mõjususe osas hinnati
ärimentorprogrammi kõige kõrgemalt (vt ptk 3.2). Kõrgemaid hinnanguid tegevuse vajalikkuse osas
said ka tootearenduse meistriklass ja alustava ettevõtja baaskoolitus (vastavalt 60% ja 47%
osalenutest pidas neid väga vajalikuks). Samas hinnati alustava ettevõtja baaskoolituse mõjusust
teiste tegevuste hulgas madalamalt (vt ptk 3.2). Ajujahi vajalikkuse puhul varieerusid hinnangud
palju: umbes veerand osalejatest leidsid, et Ajujaht ei ole olnud neile vajalik, samas kui 30% pidas
seda väga vajalikuks.
Ühisstendid (n = 26)

50%

Kontaktreisid (n = 15)

27%

Eksporditeemaline koolitus (n = 30)

27%

33%

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 8)

20%

29%

27%

10% 7%

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 12)

33%

13%

29%

14%

20%
42%

Tootearenduse meistriklass (n = 5)

60%

Baaskoolitus (n = 213)
30%
0%
3

2

21%
13%

20%

16%

4%4%

12%

10%

17%

8%

20%

47%

Ajujaht (n = 23)

17%

38%

31%

40%

1 Ei olnud vajalik

17%

4%
13%

76%

Väikeettevõtja arenguprogramm (n =…

4

13%

29%

Ärimentorprogramm (n = 25)

19%

33%

50%

Ärimudeli praktikum (n = 7)

5 Väga vajalik

27%

20%

13% 3% 8% 8%
4%

60%

22%
80%

13%
100%

Ei oska vastata

Joonis 16. Hinnang erinevate omategevuste vajalikkusele (n = 415)

Arvestades, et kõikide tegevuste puhul andsid vastajad peamiselt keskmisi kuni väga positiivsed
hinnanguid, võib üldjoontes siiski tõdeda, et EAS-i tegevused on osalejate hinnangul vajalikud. Eraldi
selgitamist vajab aga see, kuivõrd palju reaalset kasu on nendest tegevustest siiski saadud.
►

Ekspordisuunaliste tegevuste lõikes andsid positiivse hinnangu tegevuse kasulikkusele 75%
ekspordipartneri otsingu teenust kasutanud vastajatest, 74% kontaktreisidel ja 68%
ühisstendidel osalenud vastajatest (vt joonis 17). Seega selgub, et kõige vajalikumaks
peetud tegevuste puhul leidis valdav osa vastajatest, et tegevuses osalemisest oli nende
ettevõtte arengule ka reaalset kasu. Sarnaselt eelmisele küsimusele on ka siin
ekspordivaldkonna koolitustel osalejad kõige suuremal erimeelel, kas tegemist oli kasuliku
koolitusega või mitte. Vastuste varieerumise põhjus seisneb ilmselt jälle selles, et koolitused
erinevad üksteisest pikkuse, sisu ja läbiviijate poolest, mis omakorda põhjustab koolituste
kvaliteedi kõikumise. Peatükis 4.2 on täpsemalt kirjeldatud, millist kasu on osalejad
erinevatest tegevustest saanud.

►

Ettevõtlussuunalistest tegevustest eristub kõrge maksimumhinnangute osakaaluga
ärimentorprogramm, mida 48% vastanutest pidas väga kasulikuks. Väga heade tulemustega
paistavad silma ka ärimudeli praktikum ja tööstusjuhi strateegiakool, mille puhul kõik
küsitlusele vastanud andsid tegevuse kasulikkusele positiivse hinnangu, kusjuures
tööstusjuhi strateegiakooli puhul hindas isegi tervelt 33% vastanutest koolitust väga
kasulikuks. Ka tootearenduse meistriklassi peeti kasulikuks (80% vastanutest andis positiivse
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hinnangu). Nõrgima tulemuse sai Ajujaht, kus positiivse hinnangu programmi kasulikkusele
andis vaid 39% vastanutest, sealjuures leidis koguni 9%, et nad ei saanud tegevuses
osalemisest mingisugust kasu. Peatükis 4.2 on täpsemalt kirjeldatud, millist kasu on
osalejad erinevatest tegevustest saanud.
Kui vajalikkuse küsimuses kalduti andma enam maksimumhinnanguid, siis tegevustest reaalse kasu
saamise hindamisel oldi tagasihoidlikumad, mis võib olla seotud tegevustele seatud ootuste
mittetäieliku täitumisega.
Ühisstendid (n = 25)

20%

Kontaktreisid (n = 15)

20%

32%
7%

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 30)

23%

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 8)

25%

17%

24%
20%

10% 7%

13%

83%

8%

32%
49%

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 12)

23%

Ajujaht (n = 23)

22%
0%
3

27%
17%

17%
20%

17%
9% 9%

40%

1 Ei olnud kasulik

5%

25%
43%

60%

80%

Ei oska vastata

Joonis 17. Hinnang EAS-i tegevuste kasulikkusele ettevõtte arengu seisukohast (n = 412)
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8%

14%

60%

20%
2

14%

50%

20%

Baaskoolitus (n = 212)

12%

16%

33%

Tootearenduse meistriklass (n = 5)

13%
17%

48%

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 51)

7%

37%

50%

Ärimentorprogramm (n = 25)

4

8%

47%

Ärimudeli praktikum (n = 6)

5 Väga kasulik

16%

100%

4.1.2 Rahulolu EAS-i omategevustega
Veebiküsitluses osalenutel paluti hinnata ka oma rahulolu EAS-i teenustega nii üldiselt kui erinevate
aspektide lõikes. Kõikide tegevuste puhul anti üldise rahulolu küsimuses valdavalt kõrgeid
hinnanguid (vt joonis 18), seejuures eristus parima tulemusega ärimentorprogramm, mille puhul
52% vastanutest leidis, et on programmiga väga rahul. Negatiivse külje pealt võib välja tuua
kontaktreisid, millel oli suurim osakaal vastanuid, kes ei olnud teenusega üldse rahul (7%). Samas
tasub märkida, et ka kontaktreiside puhul andis siiski enamik vastanutest (73%) positiivse
rahuloluhinnangu. Täpsemalt on teenustega rahuolu kirjeldatud vastava tegevuse all peatükis 4.2.
Ühisstendid (n = 25)

28%

Kontaktreisid (n = 15)

48%

13%

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 30)

20%

40%

30%

20%

3%

63%

7%
17%

38%

Ärimudeli praktikum (n = 6)

100%

Ärimentorprogramm (n = 25)

52%

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 51)

44%

35%

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 12)

42%

Tootearenduse meistriklass (n = 5)

40%

Alustava ettevõtja baaskoolitus (n = 212)

39%

Ajujaht (n = 23)

39%
0%

4

20%

27%

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 8)

5 Väga rahul

8% 8% 8%

3

20%
2

39%

4%

10% 4% 10%
42%

20%

17%
20%

20%

37%
26%
40%

1 Ei ole üldse rahul

11%
9%

60%

9%

26%
80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 18. Üldine rahuloluhinnang erinevate EAS-i teenuste lõikes (n = 412)

Erinevaid rahulolu aspekte eraldi analüüsides selgus, et uute teadmiste ja oskuste saamise osas
ollakse ettevõtlussuunaliste tegevustega keskmiselt enam rahul kui ekspordisuunaliste tegevustega
(vt tabel 17). Kõige rohkem on osalejad antud aspektis rahul ärimentorprogrammi ja tööstusjuhi
strateegiakooliga (keskmised vastavalt 4,44 ja 4,42). Seejuures on oluline märkida, et mõlema
tegevuse puhul andis peaaegu 60% vastanutest kõrgeima rahuloluhinnangu. Seevastu kontaktreisid
pakkusid osalejatele kõige vähem uusi teadmisi ja oskusi (keskmine 3,07). Kontaktreisidel
osalenutest andis negatiivse hinnangu lausa 40%, seejuures 7% leidis, et nad ei ole kontaktreisilt
saadud uute teadmiste ja oskuste määraga üldse rahul. Rahulolematust võib mõningal määral
selgitada asjaoluga, et osalejate hinnangul ei ole kontaktreisidelt saadud info tihtipeale praktiliselt
rakendatav – ka selles aspektis ollakse kontaktreisidega kõige vähem rahul (keskmine 3,00): taas
andis 40% vastanutest negatiivse hinnangu ning 7% märkis, et nad ei ole saadud info praktilise
rakendatavusega üldse rahul.
Rahulolu info praktilise rakendatavusega oli sama madal ka ekspordipartneri otsingu teenusel
(3,00). Kõige selgemalt nägid info praktilist rakendatavust aga tööstusjuhi strateegiakoolis ja
ärimentorprogrammis osalenud vastajad (keskmised vastavalt 4,17 ja 4,04). Seejuures oli
tööstusjuhi strateegiakoolis osalenute seas kõige suurem ka nende vastajate osakaal, kes olid info
praktilise rakendatavusega väga rahul (42%).
Korraldusliku poole pealt on peaaegu kõik omategevused EAS-i poolt hästi juhitud ja selles
küsimuses enamikul vastajatest pretensioone ei olnud. Siiski on teistest veidi vähem rahul
kontaktreisidel osalenud vastajad (keskmine 3,47), kellest iga viies andis negatiivse
rahuloluhinnangu ja 7% ei olnud korralduse kvaliteediga üldse rahul.
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Tabel 17. Keskmised hinnangud erinevatele rahulolu aspektidele EAS-i tegevuste lõikes24
Uute teadmiste ja
oskuste saamine

Saadud info praktiline
rakendatavus

Tegevuse
korralduse kvaliteet

Ajujaht (n = 16)

4,19

3,50

4,19

Alustava ettevõtja baaskoolitus (n = 196)

4,27

3,88

4,41

Tootearenduse meistriklass (n = 5)

3,80

3,40

4,00

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 12)

4,42

4,17

4,58

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 51)

4,00

3,47

4,46

Ärimentorprogramm (n = 25)

4,44

4,04

4,60

Ärimudeli praktikum (n = 6)

3,83

3,67

4,50

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 8)

3,63

3,00

3,88

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 25)

3,67

3,60

4,24

Kontaktreisid (n = 15)

3,07

3,00

3,47

Ühisstendid (n = 22)

3,91

3,68

4,00

Tegevused

Uurides rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega (vt joonis 19), selgub, et üldjuhul andsid
ettevõtlussuunalistes tegevustes osalenud vastajad kõrgemaid rahuloluhinnanguid kui
ekspordisuunalistes tegevustes osalenud vastajad. Seejuures saavutasid kõige parema tulemuse
ärimentorprogramm ja tööstusjuhi strateegiakool, mille puhul andsid positiivse hinnangu vastavalt
96% ja 100% vastanutest. Negatiivse külje pealt eristuvad teistest selgelt jällegi kontaktreisid, kus
lausa kaks kolmandikku vastajatest ei olnud kulutatud aja ja saadud kasu suhtega rahul (hinne 1–2).
Ühisstendid (n = 25)

16%

Kontaktreisid (n = 15)

28%

20%

13%

Ekspordivaldkonna koolitused (n = 30)

27%

Ekspordipartneri otsingu teenus (n = 8)

25%

Ärimudeli praktikum (n = 6)

3

2

12%

14%

17%

17%

20%

43%

20%

12%

12%

60%

30%

17%
28%

67%

Tootearenduse meistriklass (n = 5)

4

25%

39%

Tööstusjuhi strateegiakool (n = 12)

0%

20%

50%

24%

Ajujaht (n = 23)

7%

50%

56%

Alustava ettevõtja baaskoolitus (n = 212)

16%
27%

20%

33%

Väikeettevõtja arenguprogramm (n = 51)

12%

40%
23%

Ärimentorprogramm (n = 25)

5 Väga rahul

24%

27%
13%
40%

1 Ei ole üldse rahul

13%

20%
14% 2% 11%

9%
60%

30%
80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 19. Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega (n = 412)

24

Skaala: 1 = ei ole üldse rahul, 5 = väga rahul. Rohelisega on välja toodud väärtused, mis on neli või kõrgem
ning punasega on märgitud väärtused alla kolme.
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4.1.3 EAS-i tegevuste mõju ettevõtete arengule
Kuna ekspordi- ja ettevõtlussuunalistele tegevustele olid seatud erinevad eesmärgid, siis on ka mõju
ettevõtete arengule uuritud erinevate kriteeriumite lõikes. Käesolevas peatükis antakse esmalt
ülevaade, kuivõrd ja millistes aspektides EAS-i ettevõtlussuunalised tegevused ettevõtete arengule
mõju on avaldanud, ning seejärel tehakse sama ekspordisuunaliste tegevuse kohta.
Ettevõtlussuunaliste tegevuste mõju analüüsiti kuue erineva arenguaspekti lõikes (vt joonis 20).
Kõige suurem mõju oli tegevustel ettevõtjate teadmiste ja oskuste kasvatamisel: 64% vastanutest
andis positiivse hinnangu, kusjuures 18% vastanutest leidis, et EAS-i tegevuse mõju antud aspektis
oli väga suur. Teiste aspektide puhul oli mõju ettevõtete enda hinnangul väike või puudus üldse.
Võimalik, et mõju mõne aspekti, näiteks ettevõtte konkurentsivõime paranemise osas avaldub
hiljem, kuna tegevustest pole mõju avaldumiseks veel piisavalt aega möödas.
Teadmiste ja oskuste kasv ettevõttes

18%

29%

17%

Kõrgema lisandväärtusega tooted ja teenused

8%

19%

Uue ärimudeli väljatöötamine

8%

20%

19%

11%

Ettevõtte konkurentsivõime paranemine

6%

22%

19%

10%

Uute koostööpartnerite leidmine

15%

Kliendibaasi laienemine

11%
0%

5 Mõju väga suur

4

3

2

14%

15%
17%
20%

7% 13%

14%

16%
13%
40%

1 Mõju puudub

26%

20%

26%

17%

22%

21%

30%

21%

34%
60%

15%

23%
80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 20. EAS-i ettevõtlusteemaliste tegevuste mõju erinevatele ettevõtte arenguaspektidele (n = 333, v.a
ettevõtte konkurentsivõime paranemine, kus n = 332)

Vaadates samu arenguaspekte erinevate ettevõtlussuunaliste tegevuste võrdluses (vt tabel 18),
selgub, et keskmiselt andsid kõige kõrgemaid mõjuhinnanguid ärimentorprogrammis osalenud
ettevõtjad ja keskmiselt kõige vähem tunnetasid EAS-i tegevuse mõju Ajujahil osalenud inimesed.
Siinkohal on huvitav märkida, et ärimentorprogrammi mõju ettevõtetele oli suurim peaaegu kõikide
uuritud arenguaspektide puhul. Erandiks oli vaid uue ärimudeli väljatöötamine, mis on ärimudeli
praktikumi peamine eesmärk (keskmine mõjuhinnang ärimudeli praktikumil 3,33 ja
ärimentorprogrammil 3,21). Kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste aspektis, mis on
eelkõige just tootearenduse meistriklassi eeldatavaks tulemuseks, andsid ärimentorprogrammis ja
tootearenduse meistriklassis osalenud vastajad samal tasemel mõjuhinnanguid (keskmine hinnang
3,43 ja 3,40).
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Tabel 18. Keskmised hinnangud ettevõtlusteemaliste tegevuste mõjule erinevate arenguaspektide lõikes25

Mõju aspektid

Kliendibaasi
laienemine
Uute koostööpartnerite
leidmine
Ettevõtte
konkurentsivõime
paranemine
Uue ärimudeli
väljatöötamine
Kõrgema
lisandväärtusega
tooted ja
teenused
Teadmiste ja
oskuste kasv
ettevõttes

Ajujaht
(n=16)

Baaskoolitus
(n=171)

Tootearenduse
meistriklass
(n=5)

Tööstusjuhi
strateegiakool
(n=12)

Väikeettevõtja
arenguprogramm
(n=47)

Ärimentorprogramm
(n=25)

Ärimudeli
praktikum
(n=6)

2,38

2,09

2,00

2,00

2,05

2,83

2,50

2,25

2,22

2,40

2,00

2,18

3,24

2,83

2,53

2,48

3,20

3,75

3,00

3,39

3,17

1,94

2,63

2,80

3,17

2,72

3,21

3,33

1,87

2,49

3,40

3,00

2,65

3,43

3,17

2,75

3,24

3,80

3,83

3,40

4,36

3,83

Ekspordisuunaliste tegevuste mõju analüüsiti kolme erineva arenguaspekti lõikes (vt joonis 21).
Üldjoontes jäi ka siin EAS-i tegevuste mõju tagasihoidlikuks. Kõige suuremaks hinnati
ekspordisuunaliste tegevuste mõju ettevõtte konkurentsivõime parandamisele – 55% vastanutest
pidas seda positiivseks. Uutele eksportturgudele laienemise ja uute ekspordipartnerite leidmise osas
leidsid aga vastavalt tervelt 32% ja 28% ettevõtjatest, et nende ettevõtte jaoks antud aspektides
mõju puudus. Nii kontaktreiside, Ekspordibuldooseri kui ekspordipartneri teenuse eesmärgiks oli
seejuures aga just kontaktide loomine.

Ettevõtte konkurentsivõime paranemine

9%

Uutele eksportturgudele laienemine

6%

Uute ekspordipartnerite leidmine

6%

17%
19%
17%

0%
5 Mõju väga suur

4

20%
3

2

29%
18%

17%
15%

27%
40%
1 Mõju puudub

17%
32%

13%
60%

28%
80%

12%
9%
9%
100%

Ei oska vastata

Joonis 21. EAS-i ekspordisuunaliste tegevuste mõju erinevatele ettevõtte arenguaspektidele (n = 78)

Vaadates erinevate ekspordi suunitlusega tegevuste mõju eraldi, ilmneb, et uute ekspordipartnerite
leidmise osas oli kõige suurem mõju – nagu ka teenuse eesmärgist võis eeldada – ekspordipartneri
otsingu teenusel.26 Uutele eksportturgudele laienemise aspektis hindasid vastajad aga
ekspordipartneri otsingu teenuse ja ühisstendide mõju võrdselt. Ühisstendidel osalemine oli
vastajate hinnangul kõige mõjusam ka ettevõtte konkurentsivõime paranemise seisukohalt.

25
26

Skaala: 1 = mõju puudub, 5 = mõju väga suur
Ei kajasta hinnanguid Ekspordibuldooserile.
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Tabel 19. Keskmised hinnangud
arenguaspektide lõikes27

EAS-i

ekspordisuunaliste

Ekspordipartneri
otsingu teenus
(n = 8)

Ekspordivaldkonna koolitused
(n = 25)

Kontaktreisid
(n = 15)

Ühisstendid
(n = 23)

Uute ekspordipartnerite leidmine

3,50

2,32

2,40

2,61

Uutele eksportturgudele laienemine

2,75

2,28

2,20

2,78

Ettevõtte konkurentsivõime
paranemine

2,50

2,96

2,33

3,14

Mõju aspektid

erinevate

tegevuste

mõjule

erinevate

Kokkuvõte peatükist:

27

►

Tegevustes osalejad olid keskmiselt rohkem rahulolevad ettevõtlussuunaliste tegevustega
ning vähem ekspordisuunaliste tegevustega.

►

EAS-i tegevustes osalejad soovitavad teistele ettevõtjatele kõige rohkem
ärimentorprogrammi, mida peetakse ühtlasi ka kõige vajalikumaks, kasulikumaks ning
mõjusamaks EAS-i tegevuseks.

►

Kõrge soovitusindeksiga tegevused olid ka ärimudeli praktikum ja tootearenduse
meistriklass, kuigi nendest mõjusamaks hinnati erinevates aspektides hoopis tööstusjuhi
strateegiakooli.

►

Suurim mittesoovitajate osakaal oli kontaktreisidel: 60% vastanutest olid teenusega
rahulolematud ja 7% neist ei soovitaks seda kindlasti oma kolleegidele. Suur
mittesoovitajate osakaal oli ka ekspordipartneri teenusel, Ajujahil ja ühisstendidel
(vastavalt 38%, 33% ja 30% vastanutest).

►

Üldisel tasandil olid osalejad rohkem rahul tegevuste üldise korraldusega ning saadud
uute oskuste ja teadmistega, vähem oldi rahul saadud info praktilise rakendatavusega.

►

Kõige mõjusamaks peetakse EAS-i tegevusi just uute teadmiste ja oskuste omandamise
osas.

Skaala: 1 = mõju puudub, 5 = mõju väga suur
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4.2

Hinnangud tegevustele
Antud alapeatükis on toodud hinnangud eraldi üksikute EAS-i omategevuste lõikes. Kui peatükis 4.1
on esitatud üldisemad hinnangud erinevate tegevuste võrdluses, siis selles peatükis käsitletakse
kõiki tegevusi ükshaaval detailsemal tasemel ning antakse vastused ka teenusespetsiifilistele
küsimustele. Käesolevas peatükis esitatud hinnangute aluseks oli peamiselt veebiküsitlusest ja
telefoniintervjuudest laekunud info, aga ka tegevuse toimumise järel kogutud vahetu tagasiside. Igas
peatükis on muuhulgas välja toodud tegevuse soovitusindeks (v.a Ekspordi- ja Disainibuldooser, kus
ei laekunud piisavalt vastuseid selle väljatöötamiseks). Samuti on esitatud osalejate enda poolt kõige
sagedamini esitatud ettepanekud teenuste parandamiseks. Hindaja sünteesitud ettepanekud on
esitatud peatükis 5.

4.2.1 Ekspordipartneri otsingu teenus
Ekspordipartneri otsingu teenust ajendas
ettevõtteid kasutama huvi uute klientide
hankimise, uutele turgudele laienemise või
konkreetselt Saksamaa või Austria turule
sisenemise vastu. Ettevõtted nimetasid
ootusena ka kontaktvõrgustiku laiendamist
ning ettevõttesse uue know-how toomist.
Samuti leiti, et EAS-i poolt pakutava teenuse
hind on teiste turul olevate samalaadsete
teenustega võrreldes soodsam.
Ekspordipartneri otsingu teenuse vajalikkust hindasid osalejad kõrgelt, tegemist oli osalejate poolt
kõige vajalikumaks hinnatud ekspordisuunalise tegevusega (vt joonis 16)28. Seajuures hindasid 50%
teenuse kasutajatest selle tegevuse vajalikkust kõrgeima hindega (5 palli skaalal 5). Ka
telefonintervjuudel rõhutati, et igasugune ekspordisuunaline tegevus, sh abi kontaktide leidmisel, on
väga oluline.
Samas jäi osalejate rahulolu ekspordipartneri otsingu teenusega mõnevõrra madalamaks teistest
ekspordisuunalistest tegevustest (5 palli skaalal 3,63 võrreldes ekspordisuunaliste tegevuste
keskmisega 3,7629). Vaid kontaktreiside puhul oli osalejate keskmine rahulolu teenusega madalam.
Ka soovitusindeksi järgi sai antud teenus madala hinnangu (-13). Sellest võib järeldada, et antud
teenusega peaks küll jätkama, kuid tegema seda teistsugusel kujul (vt osalejate ettepanekud
allpoolt).
Kõik vastanud olid vähemal või rohkemal määral rahulolevad teenuse korralduse kvaliteediga ning
saadud uute teadmiste ja oskustega. Umbes veerand osalejatest ei olnud aga rahul info praktilise
rakendatavuse ning tegevusele kulunud aja ja kulu suhtega (vt joonis 19). Nõunike osas laekus
erinevat tagasisidet. Oli neid, kes olid nõuniku tööga väga rahul ning leidsid, et nõunik oli piisavalt
proaktiivne (st edastas esmakontakti järgselt ise lisainformatsiooni). Samas oli ka vastajaid, kes
leidsid, et nõunikud peaksid olema pädevamad.

28

Ei kajasta hinnanguid Ekspordibuldooserile, kuna veebiküsitlusega neid hinnanguid ei laekunud.
Kajastab kontaktreiside, ühisstendide, ekspordi valdkonna koolituste ja ekspordipartneri otsingu teenuse
keskmist rahuloluhinnangut. Ei kajasta Ekspordibuldooseri programmi, kuna selles programmis osalejad ei
vastanud veebiküsitlusele.
29
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Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega
Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

25%
13%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

25%

2

50%

30%
0%

3

25%
25%

63%

Üldine rahulolu ekspordipartneri otsingu teenusega

4

25%

63%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

5 Väga rahul

50%

20%

1 Ei ole üldse rahul

38%
27%
40%

20%
60%

3%3% 17%
80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 22. Rahulolu ekspordipartneri otsingu teenusega (n = 9)

Ekspordipartneri otsingule antud mõjuhinnangute kohaselt omas see teenus kõige suuremat mõju
uute ekspordipartnerite leidmise seisukohalt (tabel 19), mis on seatud ka teenuse peamiseks
eesmärgiks (vt ptk 2). Hinnangud ekspordipartnerite leidmisele olid selle tegevuse puhul ka
kõrgemad kui näiteks kontaktreiside ja ühisstendide puhul. Ettevõtted, kes hindasid seda teenust
kasulikuks, tõid peamiste teenusest saadud kasudena välja järgmist:
►

uued partnersuhted, müügipotentsiaaliga kliendikontaktid, kaasaaitamine koostöövõrgustiku
ülesehitamisele

►

ettekujutuse saamine sihtturu suurusest, omadustest ja potentsiaalist, mis lihtsustab edasist
tegevust sellel turul

►

teada saamine, et ettevõtte toodetele ei ole antud riigis turgu

►

kogemused edasiste turuuuringute tegemiseks, eksporditegevuse käivitamiseks

Teenuse kaudu loodud kontaktid ja teadmised turust on siiski vaid vähestel osalejatel aidanud
sihtturul olulisel määral uksi avada (osalejate hinnang). Enamik vastanuid pidasid teenuse mõju
selles osas pigem väikseks (vt joonis 23). Mitmed osalejad tõid välja, et nende ootus oli leida rohkem
uusi partnereid/kliente, kuid leiti vaid üksikuid.

12%

5 Väga olulisel määral
4

38%

3

25%

2
1 Ei aidanud üldse

25%

Joonis 23. Mil määral aitas ekspordinõuniku teenus sihtturul uksi avada? (n = 8)

Ettevõtetel paluti kirjeldada ka pikaajalisi muutusi, mis on tänu EAS-i teenusele nende ettevõttes
toimunud. Olulisema muudatusena kirjeldasid ettevõtted sageli tootearendust rahvusvaheliselt
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suurema potentsiaaliga toodete pakkumiseks (näiteks ühe osaleja selgitusel ei olnud olemasolevad
tooted sihtturul atraktiivsed ka ümberkujundatud brändinguga).
Kõik ettevõtted tegid enda hinnangul ise enne ekspordinõuniku poole pöördumist sihtturu osas
eeltööd – kaks kolmandikku suurel määral ja kolmandik vähesel määral.

Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Nõunike puhul tagada senisest parem arusaam teenust pakkuva ettevõtte spetsiifikast ning sihtturu
põhjalikum kaardistamine, kaasates vajadusel kohalikke partnereid.

►

Anda klientettevõtetele struktureeritud ja pidevat tagasisidet selle kohta, kuidas potentsiaalsed
ekspordipartnerid reageerivad, et saaks võimalikult kiirelt ja paindlikult oma tegevusi korrigeerida,
kui paistab, et tegevus ei anna tulemust.

►

Viia sisse alustava ettevõtte ekspordimentor, kes jagab infot ning toetab ettevõtet mitmekülgselt
eksporitegevusega alustamisel.

►

Tihendada koostööd klientettevõtetega ettevalmistusperioodil: võimalike partnerite eelkontroll,
ettevõttega võimalike partnerite profiilide läbitöötamine, täpsem segmenteerimine.

►

Jätkata ettevõtete eksporditegevuse toetamist erinevate tegevustega, eriti vajalik on toetada
välisturgudele sisenemist.

►

Tõhustada teenust pakkuvate konsultantide koolitamist, et tagada, et konsultant suudaks
klientettevõtet maksimaalselt hästi potentsiaalsete partnerite juures esindada.
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4.2.2 Ühisstendid
Ettevõtjaid ajendas ühisstendidel osalema peamiselt
vajadus kasvatada oma ettevõtte tuntust uutel
turgudel ja soov leida uusi kliente või
koostööpartnereid, kelle kaudu eksporditegevust
laiendada. Ühisstendil osalemise plussina toodi välja
ka majandusliku otstarbekuse aspekt: eraldi messile
minekuga oleksid kaasnenud liialt suured kulud ja
suurem tõenäosus saada ebaatraktiivne messiboksi
asukoht.
Mitmed väikeettevõtjad tunnistasid, et ilma võimaluseta ühisstendil osaleda ei oleks nad messile
läinudki. Lisaks sellele toodi välja, et Eesti riigi ühisstendil on ettevõtete märgatavus parem ning
taoline turundus aitab neil potentsiaalsete klientide ja partnerite hulgas usalduskrediiti tõsta.
Viimane on eriti oluline väiksematele ettevõtetele („Ühisstendid on suureks abiks, sest väikestesse
üksiküritajatesse hästi ei suhtuta.“).
Ühisstendil olid ainult ühe korra osalenud 32% ja mitmeid kordi 68% küsitlusele vastanutest (n = 25).
Põhjustena, miks on vaid ühe korra ühisstendil osaletud, toodi välja peamiselt rahalise ressursi
puudumist, ajapuudust või asjaolu, et küll kandideeriti, kuid ettevõte ei osutunud valituks (ühte
läbivat põhjust ei olnud).
Ühisstendil osalenute üldine rahulolu tegevusega oli kõrge (5 palli skaalal 4,04), ületades
ekspordisuunaliste tegevuste keskmist (3,76). Korralduse kvaliteedi, saadud info praktilise
rakendatavuse ning uute teadmiste ja oskuste saamise osas oldi tegevusega üldiselt rahul. Seevastu
tekitas mõningat rahulolematust tegevusele kulunud aja ja kasu suhe, mille kohta 16% vastanutest
andis negatiivse hinnangu (hinne 1-2).
Selgitusena toodi välja ebamõistlikult suurt ajakulu, mis läheb bürokraatiaga tegelemiseks. Lisaks
võib põhjuseks olla ka see, et otsest majanduslikku kasu ei õnnestunud kõikidel osalenutel lõigata.
Siiski viidi osalemise tulemusena ellu muid muudatusi, millel on potentsiaali tulevikus majandusliku
kasuna realiseeruda. Näiteks mainisid mitmed osalejad, et:
►

arvestavad nüüd tootearenduses uutel turgudel olevate trendidega ja klientide soovidega

►

pööravad tootearenduses senisest rohkem tähelepanu innovatsioonile

Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

16%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

28%
32%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

20%
28%

Üldine rahulolu ühisstendidega

28%
0%

4

3

2

28%
36%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

5 Väga rahul

24%

20%

1 Ei ole üldse rahul

Joonis 24. Rahulolu ühisstendidega (n = 25)
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80%

100%

Joonisel 25 on toodud täpsemalt välja rahulolu ühisstendide korraldusliku poole eri aspektidega. Nii
messile mineku ettevalmistust kui ühisstendil osalemist hindas üle 90% vastanutest positiivselt,
seejuures olid nende aspektidega väga rahul vastavalt 52% ja 56% vastanutest. Vähem oldi rahul
järeltegevustega, mis võis tuleneda asjaolust, et järeltegevusi on osalejate hinnangul vähe. Mitmed
ettevõtjad tegid märkuse, et nad ei oskagi öelda, mis järeltegevused pärast ühisstendi toimusid.
Korraldusliku poole pealt soovitati EAS-il rohkem turundustegevusele rõhku panna (nt konkreetsete
kutsete saatmine teistele osalejatele) ning teostada paremini Eesti brändingut, luua tugevam
kontseptsioon ja materjalid.

Järeltegevused

28%

28%

Ühisstendil osalemine

28%

56%

Messile mineku ettevalmistus

24%

52%

EAS-i projektijuhtimise kvaliteet üldiselt

5 Väga rahul

36%

20%
4

3

40%
2

60%

8%

12% 4%4%

28%

36%
0%

8%

16%
20%
80%

4%
8%
100%

1 Pole üldse rahul

Joonis 25. Rahulolu ühisstendide korraldusega (n = 25)

Tabelist 19 on näha, et kui ühelt poolt oli vastanute hinnangul ühisstendide mõju uute
ekspordipartnerite leidmisele võrdlemisi nõrk, siis võrreldes teiste ekspordisuunaliste tegevustega
hinnati ühisstendide mõju uutele eksporditurgudele laienemisel ja ettevõtte konkurentsivõime
paranemisel jällegi keskmisest kõrgemalt (5 palli skaalal vastavalt 2,78 ja 3,14). 30 Mitmed ettevõtjad
selgitasid, et leidsid tänu messile sihtriigist uusi kontakte, ning osadel õnnestus need ka
majanduslikult kasulikuks koostööks muuta. Tõdeti, et mõju ekspordile on raske hinnata, kuid nii
mõnigi osaleja arvas, et nende ekspordimaht on ühisstendil osalemise tulemusena märgatavalt
kasvanud. Telefoniintervjuudes toodi välja ka EAS-i poolt korraldatud ühisväljapanekute laiem kasu:
„Vahel võivad ühisstendidest kasu lõigata isegi need, kes seal ei osale, kuna kohalolevad ettevõtted
saavad vajadusel viidata ka nendele Eesti ettevõtetele, kes messil esindatud ei ole.“
Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
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►

Kaaluda ühisstendide korraldamist uutes sihtriikides ja pöörata tähelepanu laiemale
valdkondade ringile.

►

Panna rohkem rõhku turundustegevusele (nt konkreetsete kutsete saatmine teistele
osalejatele) ning teostada paremini Eesti brändingut – luua tugevam kontseptsioon ja
materjalid.

►

Ühel stendil võiks olla vähem ettevõtteid: praegu on liialt palju osalejaid nii erinevate
valdkondade kui ka inimeste arvu poolest.

►

Ühisstend messidel võiks olla paremas, rohkem käidavamas kohas.

►

Rootsi ja Norra ehitusmessidel võiks olla suuremad boksipinnad, sest need on Eesti
ehitusmaterjalide tööstuse jaoks väga olulised turud.

Ei sisalda hinnangut Ekspordibuldooserile.
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4.2.3 Kontaktreisid
Kontaktreisidel osalemise peamiseks ajendiks oli soov
laieneda uutele turgudele ja luua uusi ärikontakte, kellega
jõuda reaalselt koostöölepingu sõlmimiseni. Antud
tegevuses nähti ka võimalust koguda informatsiooni
sihtriigi turu toimimispõhimõtete kohta ja tutvuda sihtriigi
ärikultuuriga.
Üldine rahulolu kontaktreisidega jäi madalamaks (5 palli skaalal 3,13) nii ekspordisuunaliste
tegevuste keskmisest (3,76) kui ka tegevuste üldisest keskmisest (4,13). Tegemist oli analüüsitud
tegevustele antud rahuloluhinnangutest kõige madalama tulemusega. Kõige rahulolematumad olid
osalejad tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega: kaks kolmandikku vastanutest ei olnud sellega
rahul, seejuures tervelt 27% osalenutest andsid sellele kõige negatiivsema hinnangu („Ei ole üldse
rahul“). Ligikaudu 40% vastanutest olid rahulolematud ka saadud info ja selle praktilise
rakendatavuse osas. Ka tegevuse soovitusindeks oli kõigist analüüsitud tegevustest madalaim,
jäädes punasesse vahemikku (-27). Sellest võib järeldada, et juhul, kui EAS soovib kontaktreisidega
jätkata, siis tuleks seda tegevust olulisel määral ümber korraldada.

Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

20%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

13%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

13%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

20%

Üldine rahulolu kontaktreisidega

13%
0%

5 Väga rahul
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3

2

13%

40%

47%

20%

20%

27%

13%

33%

40%
40%

1 Ei ole üldse rahul

13% 7%

33%

20%

20%
20%

27%

60%

7%

7% 7%

20%
80%

7%
100%

Ei oska vastata

Joonis 26. Rahulolu kontaktreisidega (n = 15)

Korraldajapoolse projektijuhtimise ja kommunikatsiooniga olid suurem osa osalejaid rahul
(rahulolematuid oli viiendik). Hinnati läbimõeldud ja hästiplaneeritud päevakava ja ajalise graafiku
täpset järgimist. Osalejad kiitsid ka sujuvat infovahetust kohapealsete korraldajatega ning sooja ja
abivalmis vastuvõttu.31 Peamiseks murekohaks oli osalenute hinnangul just B2B kohtumiste
koostööpartnerite valik. Selles osas andis negatiivse hinnangu 43% vastanutest ja seejuures ei olnud
peaaegu veerand osalenutest koostööpartnerite valikuga üldse rahul (anti kõige madalam hinnang).

31

Põhineb EAS-i poolt kogutud tegevuse vahetul tagasisidel.

48

Korraldajapoolne projektijuhtimine
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Korraldajapoolne kommunikatsioon
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B2B kohtumiste koostööpartnerite valik
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Joonis 27. Rahulolu kontaktreiside korraldusliku ja sisulise poolega (n = 13)

On võimalik, et koostööpartnerite kehv valik oli ka üheks põhjuseks, miks 62% vastanutest märkis, et
ükski kontaktreisil loodud kontaktidest ei toonud majanduslikku kasu. Siinkohal on oluline märkida,
et loodud kontaktide hulk varieerus suurel määral, 0-st kuni 50-ni (ettevõtete enda hinnang), kõige
tavapärasemaks oli 4 (mediaan). Mitmed ettevõtjad märkisid, et oleks olnud potentsiaali rohkem
kontkate luua, kui kontaktreisile oleks eelnenud parem sisuline ettevalmistus. Võimalike partnerite
kokku sobitamisel võiks osalejate arvates arvestada konkreetsete äriplaanide ja esmaste
hinnakalkulatsioonidega ning alles seejärel kohtuda, tutvustada ettevõtteid ja arutleda
koostöövõimaluste üle. See aitaks vältida ka juhtumeid, kus Eesti ettevõtjad kohtuvad kontaktreisi
käigus täiesti teisest sektorist ettevõtjatega, kellega ei ole koostöö võimalik. Kui kontaktid ja
kohtumised oleksid varem kokku lepitud, saaksid ettevõtted kliendispetsiifiliselt asju ette valmistada
või võimalusel teha isegi valmis mõned pakkumised vastavalt kliendi soovidele, et neid juba
kohtumistel täpsemalt arutada. Kontaktreisidel osalenud nimetasid tegevusest saadud kasuna
järgmisi punkte:
►

oskusteabe kasv sihtturule sisenemise osas (sh nii turule sisenemise etappide kui kohaliku
ärikultuuri iseärasuste tundmine)

►

sihtturule sobilike turundusvõtete välja töötamine

►

uute ärikontaktide loomine silmast silma, mis on tulemuslikum kui meilivahendusel
kontaktide otsimine

Kontaktreisidel osalenutelt küsiti ka, millised pikaajalised muutused on nende ettevõttes toimunud
pärast reisil osalemist. Enamik vastanutest ei näinud oma ettevõtte tegevuses muutust, kuid mõned
ettevõtted tõid uute arengutena välja järgmisi aspekte:
►

laienemine tootmistegevuses ja tootearenduses

►

süsteemsem turundustegevus eksporditurgudel

►

orienteerumine rahvusvahelistele turgudele

►

regulaarne messidel osalemine

Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Panustada sisulisemale koostööpartnerite otsingule – jagada jooniseid, äriplaane, esmaseid
hinnakalkulatsioone, et kindlustada ettevõtete profiilide sobimine ja suurendada reaalse
koostöö tõenäosust.

►

Suurendada võimalike partnerite vahelist suhtlust enne kohtumise toimumist, mis võimaldaks
ettevõtetel kliendispetsiifilisi ettevalmistusi teha.

►

Kaaluda teenuse teostamist mitmeetapilisena, st kuni kliendisuhte loomiseni. Hetkel piirdub
teenus kontakti loomisega, kuid paljud ettevõtted vajavad tuge ka kontakti edasiarendamises.
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4.2.4 Ekspordibuldooser
Ekspordibuldooseri vastu tekkis ettevõtetel huvi soovist ja vajadusest arendada eksporditegevust.
Enamasti olid ettevõtted juba enne teenuse kasutamist eksporditurge ja -võimalusi otsimas. EAS-i
teenuse kaasabil loodeti luua toimivaid kontakte, mille abil ettevõtte ekspordikäivet suurendada.
Ekspordibuldooseris osalenud pidasid sellist tegevust vajalikuks, toodi välja, et ettevõtete
eksporditegevuse toetamine, sh kontaktide loomise kaudu, on väga oluline.
Teenuse vahetus tagasisides avaldasid osalejad arvamust, et teenus vastas ka osalejate ootusele
(5 palli skaalal 4 või 5). Ainult üks osaleja (n = 9) hindas, et teenus ei vastanud nende ootustele
(Austria turu puhul). Tagasisidest nähtus, et Saksamaa turu osas oli osalejate rahulolu kõrgem kui
Austria turu puhul. Saksamaa turul ei antud üheski joonisel toodud kategoorias negatiivseid
vastuseid, Austria turul oldi rahulolematud saadud kontaktide osas. Ekspordibuldooseri kohta ei ole
võimalik välja tuua soovitusindeksit väikese vastanute arvu tõttu.
Osutatud teenus vastavus ootustele

3

Saadud kontaktid (sh kontakti vastavus Teie
soovidele)

3

Hinnang teenusepakkuja kompetentsile (suhtlus,
paindlikus, tagasiside andmine)
Koostöö teenusepakkujaga potentsiaalsete
klientide identifitseerimisel ja viie potentsiaalse
kliendi välja valimisel
Müügikohtumise kvaliteet (potentsiaalse kliendi
huvi ning läbirääkimistel osalenud isikute olulisus
ostuotsuste tegemisel)

4

3

2

2

1

1

5

2

5

2

5
0%

5 Väga hea

4

40%

1 Väga halb

60%

1

1

1

1

1

2

1

20%

1

3
80%

100%

Vastus puudub

Joonis 28. Ekspordibuldooseri programmis osalejate vahetu tagasiside tegevusele (EAS, 2014)32

Ka hindamise käigus tehtud intervjuudest selgus, et ettevõtted lootsid saada rohkem ning
kasulikumaid koostöösuhteid, kui tegelikult saadi. Intervjueeritud Ekspordibuldooseri osalejatest (n =
6) ei toonud mitte ükski välja, et koostöö oleks praeguseks hetkeks reaalse tehinguni jõudnud. 33
Kahel juhul leiti, et kontaktid võivad viia reaalse koostööni edaspidi. Tabelis 20 on toodud ülevaade
intervjueeritud ettevõtete edust Ekspordibuldooseri programmis (ettevõtete enda hinnangud).
Tabel 20. Ekspordibuldooseri tulemused intervjueeritud ettevõtete näitel

32
33

Ettevõte

Toimunud
kohtumiste arv

Saadud kasulike
kontaktide arv

Toimunud
tehinguid

Võimalik koostöö
edaspidi

A

0

0

0

ei

B

2

2

0

jah

C

5

2

0*

ei

D

0

0

0

ei

E

5

2

0

jah

F

0

0

0

ei

Kuna Ekspordibuldooseris oli ainult 10 osalejat, siis on joonisel esitatud andmed absoluutnumbrites.
Ekspordibuldooser toimus 2014. aastal, hindamise andmekogumine toimus suvel 2015.
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* Toimusid vaid väiksemahulised proovitellimused.
Vaatamata sellele, et reaalsete tehinguteni ei jõutud, ei pidanud enamik osalejaid tegevust
ebaõnnestunuks. Kirjeldati, et tegevus aitas turgu tundma õppida ja oma toote potentsiaali testida.
Samuti ei tehtud Ekspordibuldooserile tehnilise poole pealt etteheiteid. Nii teenuse vahetu tagasiside
puhul kui ka hindamise käigus läbiviidud intervjuudel ütlesid osalejad, et nad jäid konkreetse
konsultandi tööga üldiselt rahule ning koostöö oli ladus. Siiski leiti, et selline teenus võiks olla
edukam, kui see oleks pakutud konkreetse ettevõtte sektorit hästi tundva ning reaalseid ärikontakte
omava konsultandi poolt. Tagasisidena konsultandi tööle öeldi järgmist:
►

„Jäin vägagi rahule, väga kompetentne inimene, asjalik ja konstruktiivne.“

►

„Tehniliselt oli kogu koostöö ladus ning sellega olen rahul. Mõnevõrra pettunud olen selles,
et konsultant ei kaasanud ettevõtet piisavalt ning sisulise poole pealt oli konsultandilt
saadud info nõrk. Kui ettevõte sellise teenuse võtab, siis eeldab, et konsultant on ise näiteks
kohapeal käinud või teab rohkem sihtturu kohta. Antud juhul jäi mulje, et võeti suvalised
kontaktid ette ning hakati helistama. Sealt, kus nõusolek saadi, pandi kohe kirja. Oleks
oodanud, et turusituatsiooni analüüsi ning soovitusi on rohkem.“

►

„Konsultandiga koostööga olen rahul, ta oli väga tubli. Kuid meie puhul selline nn „külmade
kõnede“ tüüpi lahendus ei toimi, efektiivsem oleks see, kui teenust pakuksid sisuliselt
valdkonnas kontakte omavad inimesed.“

►

„Jäin konsultandi tööga üldiselt rahule. Samas konsultandid ei jõua ennast kõikide
valdkondadega kurssi viia, nii et meie jaoks ei olnud saadud info alati päris täpne ja
kohtumistel võis tekkida tõrge. Selle vältimiseks peaksid ettevõtted saama rohkem suhelda
potentsiaalsete partneritega, et kindlustada ühiste huvide olemasolu ja koostööd arutada.“

Ka eelnevalt saadud sihtturu info kohta leiti, et tegemist oli ülevaatliku materjaliga, sh näiteks
ärikultuuri kohta, kuid rohkem oleks oodatud ka valdkonnaspetsiifilist infot selle turu osas (antud
ettevõtte tegevusvaldkonnas vms). Teisisõnu, ettevalmistustöö osas oleks enamik osalejaid
oodanud sisulisemat ja kliendipõhisemat lähenemist. Tunti, et hetkel jäi ettevalmistus liiga
pealiskaudseks. Lisaks mainiti, et ettevalmistaval perioodil võiks ettevõtteid rohkem kaasata.
„Eelnevalt võiks tihedam suhtlemine olla kohtuvate ettevõtete vahel, et saaks ühiseid huvisid
kaardistada ja koostööpunkte läbi arutada. Et oleks mingid otsad käes enne kohtumise toimumist.
Eeltöö on selles osas hästi oluline, et saaks ülevaate, kas tasub kohtuda või mitte. Suurem eeltöö
tõstaks kvaliteeti ja resultatiivsust.“
Need ettevõtted, kes olid osalenud nii Ekspordibuldooseri programmis kui kontaktreisidel, pidasid
paremaks Ekspordibuldooserit, kuna see keskendub ühe ettevõtte soovidele ja ootustele
(personaalsem). Leiti, et Ekspordibuldooser on paremini organiseeritud, läbimõeldum ja
tulemuslikum kui kontaktreisid. “Kontaktreiside puhul on liiga palju management´i – organiseeritakse
palju kohtumisi, aga keegi ei saa aru, miks kohtumised tegelikult toimuvad. Jäi mulje nagu saaksime
mingi hulgimüügiesindajaga kokku, aga kohale jõudes selgus, et see oli lihtsalt üks kauplus. […]
Lisaks oli kohtumistel palju arusaamatusi, mis toodet me pakume (need, kes kutsuti kohale, olid
valesti aru saanud, või neile oli vale infot pakutud). Kontaktreisile ma küll enam ei lähe.“
Ekspordibuldooseril osalejad kombineerisid seda tegevust küllalt aktiivselt muude EAS-i toetuste
ja/või teenustega. Jooniselt 2 on näha, et 8 osalejat 10-st osalesid kahes või rohkemas tegevuses
(peamiselt osaleti ka ühisstendidel, kontaktreisidel või ekspordipartneri otsingu teenusel).
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Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Innovaatilisi ja tehnoloogilisemalt keerulisemaid tooteid ei ole võimalik müüa nn külmade
kõnede meetodil („Telefonimüüki ei ole mõtet nimetada Ekspordibuldooseriks.“). Seetõttu
on vajalik, et konsultandil oleks endal väga head kontaktid antud turul ning arusaamine
valdkonnast (ei piisa sihtriigi ärikultuuri tundmisest, vaid vajalik ka vastava valdkonna
ettevõtete tundmine sihtriigis). Kui seda ei suudeta pakkuda, siis ei peaks tegelema
keeruliste ärivaldkondadega (peaks jääma traditsioonilisemate sektorite peale).

►

Teenust tuleks pakkuda ainult nende sihtturgude ja valdkondade osas, kus on olemas väga
tugev konsultant („Tegevusel on mõtet ainult siis, kui saab kasutada väga väärikate ärikate
kogemusi, kellel on ka tegelikult selle turuga kogemusi.“). Alustama peaks sellest, et
millises valdkonnas ja riigis on head kontaktid ning suudetakse kõrgetasemelist teenust
pakkuda. Ei ole mõtet suunata ettevõtteid turule, kus häid kontakte ei ole.

►

Vaja oleks sisulisemat turusituatsiooni analüüsi ning põhjalikumat partnerite valikut.
Osalejate aega ei tohiks kulutada kohtumistele partneritega, kellel tõsisem huvi koostööks
puudub.

►

Projekti ettevalmistusstaadiumis peaks olema sisse arvestatud aeg tihedaks suhtluseks
kohtuvate ettevõtete vahel, et kaardistada koostöövõimalusi ja vältida olukordi, kus alles
kohtumisel selgub, et reaalseks koostööks variandid puuduvad.

►

Ekspordibuldooser võiks toimuda pikema aja jooksul, et oleks rohkem aega potentsiaalsete
partnerite profiilidega tutvumiseks ning kohtumisteks ettevalmistamiseks.

►

Teenusepakkujat ei tohiks valida riigihanke käigus odavaima hinna kriteeriumi alusel.
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4.2.5 Ekspordivaldkonna koolitused
Ekspordivaldkonna koolitustel osalemise
peamise
ajendina
nimetati
vajadust
suurendada
selliseid
ekspordialaseid
teadmisi, mida oleks hiljem võimalik
ettevõtte tegevuses reaalselt rakendada.
Loodeti saada praktilisi näpunäiteid, mille
abil saaks oma ettevõtte eksporti edukalt
arendada, ning õppida ka teiste ettevõtete
kogemustest. Mõned osalejad nimetasid
osalemise põhjusena ka kolleegidelt saadud
soovitust.
Üldine rahulolu ekspordivaldkonna koolitustega oli 5 palli skaalal 3,92, ületades ekspordisuunaliste
tegevuste keskmist hinnangut (3,76).34 Kõige enam oldi rahul koolituste korralduse kvaliteediga,
positiivse hinnangu (hinne 3–5) andis 81% vastanutest, seejuures oli rohkem kui iga kolmas osaleja
korraldusega väga rahul. Eelkõige hinnati head korraldajatepoolset infovahetust ja abivalmit
meeskonda. Suurim rahulolematute osakaal oli saadud info praktilise rakendatavuse osas (vt joonis
29). Selgitati, et puudu jäi selgetest ja konkreetsetest nii-öelda „mine ja tee“ näpunäidetest ning
loengud tundusid liialt teoreetilised. Samuti oli osalejate sõnul mõnel koolitajal kasutusel rohkem kui
kaks aastat vanad materjalid, mis jättis neile ebapädeva mulje.

Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

27%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

23%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

2

27%

23%
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7%

20%

7%

17%
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17%

30%

30%
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37%
20%

20%

Üldine rahulolu ekspordivaldkonna koolitustega

4

20%

37%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

5 Väga rahul
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27%
40%
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17%
80%
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Joonis 29. Rahulolu ekspordivaldkonna koolitustega (n = 30)

Osalejate hinnangul ei olnud koolituste mõju ettevõtete eksporditegevusele (veel) otseselt avaldunud
(vt tabel 19). Samas selgitati, et mõju ekspordimahu suurenemisele oli raske hinnata, sest paljudel
oli plaan eksportimise osas juba tehtud ja koolitusele ei mindud otsese probleemiga, mis vajas
lahendust, vaid pigem sooviga saada ekspertidelt kinnitust oma plaanide õigsusele. Sama plaaniga
oleks jätkatud ka ilma koolitusel osalemiseta, lihtsalt väiksema kindlustundega.
Pärast ekspordikoolitusel osalemist on jätkanud enesearendamise tegevustega suures mahus
(5 palli skaalal hinne 4-5) 76% vastanutest, samal ajal kui 7% on teinud seda vaid väga vähesel
määral (hinne 2) ja 3% vastanutest ei ole üldse jätkanud. Peamiste enesearendamise tegevustena
34

Ei sisalda hinnangut Ekspordibuldooserile.
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nimetati erinevatel seminaridel ja koolitustel käimist ning eksporditeemaliste raamatute ja artiklite
lugemist. Samas ei inspireerinud ekspordivaldkonna koolitustel osalemine ettevõtjaid aga
enesetäiendamisega jätkama – selles osas olid nad juba enne motiveeritud.
Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Seada kõrgemad nõuded EAS-i poolt koolituste korraldajatele, samuti
kvaliteedikontrolle (nt vaadata läbi, mis koolitusmaterjale esitatakse).

►

Tutvuda koolitusel osalevate inimeste taustaga ja tasakaalustada selle põhjal
koolitusgruppe, et tõsta koolituse kasulikkust. Nii oleks osalejatel suurema tõenäosusega
ka teistelt koolitusel olevatelt ettevõtjatelt midagi õppida, mitte ainult koolitaja loengut
kuulata.

►

Rakendada ekspordikoolituste puhul personaalsemat lähenemist – näiteks kaaluda
võimalust pakkuda koolituse raames ka 2-3 personaalset konsultatsiooni ekspordi sihtturu
spetsialistiga.

►

Jagada koolitustel rohkem praktilisemaid näiteid: edulugusid nii Eesti eksportijatest kui
rahvusvahelisi näiteid maailma mastaabis eeskujulikest ekspordikogemustest.
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teha rohkem

4.2.6 Ajujaht
Ajujahil osalema ajendas peamiselt soov
testida ja arendada oma äriideed, arendada
kontaktivõrgustikku, isiklikult areneda ja
õppida, oluliseks motivaatoriks oli ka
auhinnaraha. Samuti oli mitmeid osalejaid, kes
otsustasid kaasa lüüa lihtsalt seetõttu, et
Ajujaht tundus põnev ettevõtmine olevat.
Mitmeid osalejaid kaasati meeskondadesse
sõprade, tuttavate poolt.
Kõige rohkem oli küsitluses neid vastanuid, kes olid juba enne arenguprogrammis osalemist
ettevõtjad (41%). Arenguprogrammi ajal või pärast seda asutas programmi mõjul oma ettevõtte 18%
osalenutest, umbes kolmandik (36%) küsitluse andmetel oma ettevõtet ei asutanud (n = 22).
Üldistades neid osakaale kõikidele Ajujahil osalenutele (N = 235), saab öelda, et 96 osalejat olid juba
enne Ajujahil osalemist ettevõtjad, 54 osalejat (ei võrdu ettevõtete arvuga) asutas ettevõtte
arenguprogrammi ajal või pärast seda ning 85 isikut ettevõtet ei asutanud.
Jah, asutasin ettevõtte arenguprogrammi mõjul pärast
arenguprogrammi.

4%
14%
36%

Jah, asutasin ettevõtte arenguprogrammi raames.
Olin ettevõtja juba enne arenguprogrammi.

41%
5%

Asutasin ettevõtte, kuid see ei olnud arenguprogrammiga seotud.
Ei asutanud ettevõtet.

Joonis 30. Kas asutasite ettevõtte arenguprogrammi raames või pärast programmi lõppu? (n = 22)

Suurem osa ettevõtlusega tegelevatest osalejatest arendavad edasi (peaaegu) sama ideed, mis
Ajujahil, kuid oli ka neid (umbes veerand), kes tegelevad nüüdseks täiesti uue idee arendamisega.
Mitmed osalejad tõid välja, et nende jaoks ei seisnenudki Ajujahi kasu mitte konkreetse idee
arendamises, vaid pigem üldise tõuke saamises ettevõtlusega tegelemiseks ning uute ideede ellu
viimiseks kontaktivõrgustiku loomises. Üks osaleja kirjeldas: „Täna ma enam sama idee
edasiarendamisega ei tegele, aga tänu Ajujahile on motivatsiooni teiste ettevõtmistega tegeleda.
Viimasel ajal on uusi ettevõtmisi katsetatud ning nüüd tegelen nende edasiarendamisega.“
Liikmete püsivuse osas jagunevad meeskonnad võrdselt kolmeks. Sama palju on meeskondi, mis on
jäänud samaks, muutunud osaliselt või läinud täiesti laiali. Osalejad tõid meeskondade kokku
kasvamisele või laiali minemisele kaasaaitamist välja ka Ajujahi ühe kasuna. Näiteks kirjeldas üks
osaleja: „Ajujahi suurim panus minu idee arendamisel oli see, et programm võimendas ebakõlasid
tiimis ning tiim lagunes. Täna tegutsen samas valdkonnas, aga uute tiimiliikmetega. Programmist
sain kasu nii palju, et asendasin mittemotiveeritud tiimiliikmed uute liikmetega.“
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33%

Liikmed on jäänud samaks

34%

Liikmed on osaliselt muutunud
Kõik liikmed on muutunud
Meeskond läks laiali
33%

Joonis 31. Ajujahil osalenud ettevõtete/meeskondade liikmete koosseisu püsivus (n = 22)

Osalejate hinnangud Ajujahi vajalikkuse ja kasulikkuse osas varieerusid suurel määral (vt joonis 16 ja
17). Ajujaht oli üks EAS-i tegevustest (koos ärimentorprogrammi ja ekspordikoolitustega), mis sai
võrreldes teiste tegevustega protsentuaalselt kõige rohkem hinnanguid „väga kasulik“. Samas oli
Ajujahi puhul aga ka kõige rohkem vastanuid, kes arvasid, et tegevus ei ole üldse vajalik või kasulik.
Koguni 22% vastanutest arvas, et Ajujaht ei ole üldse vajalik, samas kui 20% leidis, et see on väga
vajalik. Osalejatelt uuriti, millist kasu on nad saanud Ajujahil osalemisest. Peamiselt toodi välja
järgmisi aspekte:
►

personaalne areng, töötajate kvalifikatsiooni tõus

►

tuntus, kasutajate teadlikkus ettevõtte väärtuspakkumisest

►

nn kiirendi oma idee edasiarendamiseks, tugev surve uuteks arenguteks

►

koostöövõrgustiku tekkimine ja partnerite leidmine

►

toote valmimine

Üksikud ettevõtted nimetasid ka intellektuaalse omandi kaitse saamist, turgude kompimist, praktilisi
nõuandeid ja kliendibaasi laienemist.
Ajujahil osalejate üldine tagasiside tegevusele oli 5 palli skaalal 4,41, mis oli analüüsitud tegevuste
seas üks kõrgemaid (ettevõtlustegevuste keskmine 4,21). Kõige rohkem oli rahulolevaid hinnanguid
teenuse korralduse kvaliteedi ning saadud teadmiste ja oskuste osas.

Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

30%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

35%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

13%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

3

2

13%

20%
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30%

13% 4%

30%

40%

39%

13% 4%

26%

1 Ei ole üldse rahul

Joonis 32. Rahulolu Ajujahiga (n = 23)

9% 4%

9% 4%

17%

39%
0%

4

22%

13%

17%

35%

Üldine rahulolu Ajujahiga

5 Väga rahul

13%

9%
60%

Ei oska vastata

30%

26%
80%

100%

Ajujahi mõjul ettevõttes tekkinud püsivate muutustena toodi välja järgmist (esinemissageduse
järjekorras):
1) orienteerumine rahvusvahelisele turule
2) hääbumine, ettevõtte tegevuse lõpetamine (sh leiti, et see on positiivne)
3) muutumine reaalselt tegutsevaks ettevõtteks koos töötajatega
4) orienteerumine investeeringute hankimisele
5) suurema tähelepanu pööramine tootedisainile ja kasutatavusele

Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Arendada tegevust edasi nii, et fookuses oleks rohkem idee ise, mitte telesaade.

►

Rohkem individuaalset lähenemist ja koolitusi meeskondadele eraldi.

►

Suurendada mentorite rolli ja toetada rohkem meeskondade omavahelist võrgustumist.

►

Koolituste osas laekusid vastakad ettepanekud: a) soovitati vähendada koolituste mahtu
personaalsema toe arvelt või b) suurendada süvakäsitlust teatud teemade osas, nt müük.

►

Tegeleda rohkem ettevõtluse sisulise toetamisega, tehnoloogiliste võimekuste
suurendamisega, mitte telesaadetega.
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4.2.7 Alustava ettevõtja baaskoolitus
Alustava ettevõtja baaskoolitusel osalemise ajendiks
oli peamiselt soov hakata tegelema ettevõtlusega,
mistõttu sooviti omandada selleks teadmisi ja oskusi.
Umbes 10% veebiküsitlusel osalejatest, kes kirjeldasid
oma motivatsiooni baaskoolituse läbimiseks, ütlesid,
et nad osalesid sellepärast, et see oli starditoetuse
saamise eelduseks. Küsitlusele vastanud jagunesid
ettevõtlusega tegelema hakkamise motivatsiooni
järgi kahte gruppi.
Esiteks, äriideed või ettevõtet omavad isikud, kes soovisid nõu ettevõtte käivitamiseks või oma idee
valideerimiseks („Tahtsin veenduda, et mu ettevõte on kasumlik ja jätkusuutlik.“), ning teiseks isikud,
kes soovisid ise ettevõtjaks hakata sobiva töökoha puudumise tõttu (mitte ajendatult konkreetsest
äriideest).
Osalejate üldine rahulolu alustava ettevõtja baaskoolitusega oli võrreldes teiste ettevõtlussuunaliste
tegevustega keskmisel tasemel (5 palli skaalal 4,21, mis oli sama tegevuste keskmisega). Kõige
rahulolevamad oldi koolituse korralduse kvaliteediga, kõige vähem rahul oldi saadud info praktilise
rakendatavusega. Rahulolematud osalejad tõid välja liiga kõrget üldistusastet ning vajadust suurema
praktilise väärtuse järele. Samuti leidsid mitmed osalejad, et nad ei saanud piisavalt tagasisidet oma
äriplaanile (sh grupi suuruse tõttu), ning oodati rohkem sisulist nõustamist, mitte ainult loengu
pidamist.

Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

43%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

53%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

3

2

20%

17%

37%
40%

1 Ei ole üldse rahul

60%

11%
8%

7%

32%

39%
0%

4

33%
45%

Üldine rahulolu alustava ettevõtja baaskoolitusega

14%
28%

27%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

5 Väga rahul

27%

8%
13%

13%

8%

11%

9%

80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 33. Rahulolu alustava ettevõtja baaskoolitusega (n = 139)

Baaskoolituse mõju isikute/ettevõtete arengule väljendus osalejate arvates peamiselt uute teadmiste
ja oskuste saamises (vt tabel 18). Peamise koolitusel saadud kasuna nimetati kõige sagedamini
järgmist (esinemise sageduse järjekorras):
1) üldiste teadmiste saamine ettevõtlusest ning ettevõtte loomisest (sh ka need, kes ei hakanud
tegelema ettevõtlusega)
2) ettevõtte asutamine või julgus ettevõtlusega alustamiseks
3) koostatud äriplaan ning tegevusplaan edasi liikumiseks
4) rahastus, mille eelduseks oli koolituse läbimine
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5) mittejätkusuutliku ettevõtte loomisest hoidumine (arusaamine, et äriidee pole (veel)
jätkusuutlik)
6) uued kontaktid
Rohkem kui pooled (58%) baaskoolitusel osalenutest alustasid pärast seda ettevõtlusega, kusjuures
suurem osa nendest leidis, et EAS-i tegevus mõjutas neid seda tegema. Alla kolmandik osalejatest
(29%) ettevõtlusega tegelema ei hakanud, 13% oli ettevõtjad juba enne koolitusele tulemist.
Üldistades neid suhtarve baaskoolitusel osalenute koguarvule (N = 1343), võib hinnata, et 778
baaskoolitusel osalenud isikut alustas pärast koolituse läbimist ettevõtlusega, 175 olid ettevõtjad
juba enne koolitusele tulemist ning 289 isikut ei alustanud ettevõtlusega ka pärast baaskoolituse
läbimist.

Mõjutas, alustasin ettevõtlusega.
29%

34%

Toetas, kuid tõenäoliselt oleksin alustanud ettevõtlusega ka
ilma koolituseta.
Ei mõjutanud, olin ettevõtja juba enne koolitust.

13%
24%

Ei mõjutanud, ei alustanud ettevõtlusega.

Joonis 34. Baaskoolitusel osalemise mõju ettevõtlusega alustamisele (n = 200)

Suurimate ettevõtlusega alustamist takistavate teguritena tõid küsitlusele vastanud kõige
sagedamini välja investeeringuteks vajamineva raha ning jätkusuutliku idee/äriplaani puudumist.
Teadmiste poole pealt nähti takistusena eelkõige raamatupidamise ja finantsjuhtimise alaste
teadmiste puudust, samuti seadusandliku poole mittetundmist.
Kuigi rahapuudust nimetati kõige sagedamini ettevõtlusega alustamist takistava tegurina, siis kaks
kolmandikku osalejatest oma äriplaani elluviimiseks toetust ei taotlenud. Enamik toetuse taotlejatest
(22% vastanutest) tegid seda Töötukassast, 8% taotlesid toetust EAS-ist ning 6% mujalt.

6% 8%
Jah, EAS-ist
22%

Jah, Töötukassast
Ei taotlenud

64%

Teistest allikatest

Joonis 35. Baaskoolitusel koostatud äriplaani elluviimiseks ettevõtlustoetuse taotlemine erinevatest allikatest
(n = 200)
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Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Jätkata koolitustega samal kujul.

►

Sisse viia järeltegevused, sh mentorprogramm, mis toetab ka edaspidi ettevõtet
personaalselt ja otseselt tema eesmärke silmas pidades.

►

Moodustama rohkem spetsialiseerunud koolitusgruppe
ettevõtetele ja pakkuda spetsiifiliselt selle valdkonna näiteid).

►

Temaatiliselt käsitleda rohkem finants- ja raamatupidamisalaseid teemasid.

►

Kombineerida koolitusi toetustega, kuna alustaval ettevõtjal on vaja mõlemat.

►

Rohkem teavitustööd alustavatele ettevõtetele toimuvate koolituste ning erinevate
võimaluste (nt toetuste) kohta.
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(ainult

teatud

valdkonna

4.2.8 Ärimentorprogramm
Peamine ajend ärimentorprogrammis osalemiseks
oli soov end ettevõtlusalaste teadmiste osas
täiendada. Paljud nägid selles ka head võimalust
mentorite kogemustepagasi toel oma ettevõttes
arenguhüpe läbi viia või programmi kaudu oma
ärikontaktide võrgustikku laiendada. Lisaks toodi
välja ka häid soovitusi varem programmis
osalenutelt. Osalemist põhjendati ka sooviga leida
tuge kogenud praktikult, kes annaks noortele
ettevõtjatele juhiseid, kuidas ärimaailmas edukalt
tegutseda.
Ärimentorprogrammis osalejate üldine rahulolu tegevusega oli väga kõrge (5 palli skaalal 4,48),
mis on kõrgem nii ettevõtlussuunaliste tegevuste keskmisest hinnangust (4,21) kui ka tegevuste
üldisest keskmisest hinnangust (4,13). Ärimentorprogramm sai kõikidest analüüsitud tegevustest
kõige kõrgemaid rahuoluhinnanguid, samuti oli kõige kõrgem ka programmi soovitusindeks.
Hindamisega hõlmatud tegevustest said vaid ärimentorprogramm ja ärimudeli praktikum
soovitusindeksi skaalal rohelises tsoonis paikneva tulemuse. Osalejad olid väga rahul nii korralduse
kvaliteedi, tegevusele kulunud aja ja saadud kasu suhte kui ka uute teadmiste ja oskuste saamise
osas.

Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

56%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga
24%

20%

56%

Üldine rahulolu ärimentorprogrammiga

52%
0%

3

20%
52%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

4

12% 4%

72%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

5 Väga rahul

28%

2

20%

40%

1 Ei ole üldse rahul

4%4%
4%

36%

4%4%

44%

4%

60%

80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 36. Rahulolu ärimentorprogrammiga (n = 25)

Ka osalejate rahuolu ärimentori tööga oli kõrge. 88% vastanutest andsid oma mentori tööle hea või
väga hea hinnangu. Seejuures toodi põhjendusena enamasti välja mentori osavõtlikkust,
abivalmidust ja siirast huvi mentii ettevõtte käekäigu vastu. Mentorid olid motiveerivad ning jagasid
kasulikke teadmisi ja ideid selle kohta, kuidas mentiid oma ettevõtteid edasi saaksid arendada. Tihti
kasvas mentori ja mentii vaheline side nii tugevaks, et suhtlust jätkati ka pärast programmi lõppu.
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8%

4%

5 Väga hea
4

38%

3
2
1 Väga halb

50%

Ei oska vastata

Joonis 37. Hinnang ärimentori tööle (n = 24)

Ärimentorprogrammist saadud otsese kasuna toodi peamiselt välja järgmist (esinemise sageduse
järjekorras):
►

laienenud kontaktidevõrgustik

►

ettevõtlusalaste teadmiste kasv

►

teiste kogemustest õppimine

Programmis osalemist hinnati väga arendavaks kogemuseks. 100% vastanutest (n = 24) leidis, et
mentorprogramm omas mõju nende kui ettevõtte juhi arengule, kusjuures 67% hindas, et tegemist
oli väga olulise mõjuga. Selgitustena toodi eelkõige välja uute ideede tekkimist, silmaringi laienemist
ning kvaliteetsete koolituste tulemusel oskuste ja teadmistepagasi suurenemist. Koolituste suure
plussina toodi välja seda, et need ei olnud puhtalt teoreetilised, vaid oli piisavalt näiteid ka
praktilisest elust. Lisaks leidsid mitmed osalejad, et ärimentorprogrammi tagajärjel nende
ebakindlus ettevõtluses vähenes. Õpiti seadma selgeid eesmärke, mis annavad julguse arendada
ideest teenus või toode ja sellega reaalselt turule tulla.
Umbes veerand vastanutest on pärast mentorprogrammi lõppu iseseisvalt väga suures mahus
enesearendamise tegevustega jätkanud. Peamiselt mõeldi selle all ettevõtlusalase kirjanduse
lugemist ning erinevatel koolitustel osalemist. Mõned ettevõtjad tundsid selles mentorprogrammi
mõju (programmis toimunud koolitused olid nii head, et inspireerisid osalejaid ka hiljem ise uutel
koolitustel käima).
Ärimentorprogrammil oli keskmisest tugevam mõju mitmetele erinevatele ettevõtte
arenguaspektidele, sealhulgas näiteks konkurentsivõime paranemisele ning kõrgema
lisandväärtusega teenuste ja toodete loomisele (vt tabel 18). Näiteks suutis üks ettevõte enda
hinnangul just ärimentorprogrammi mõjul oma ettevõtte kasvu Eestis lausa rohkem kui
kahekordistada. Üheksa kümnest ärimentorprogrammis osalenud ettevõttest (92%) tegutsevad täna
jätkuvalt samas valdkonnas (4% tegutseb teises valdkonnas ja 4% on tegevuse lõpetanud).
Mõju ekspordile hinnati vastakalt – 50% vastanutest plaanivad varsti eksportima hakata ja leidsid, et
ärimentorprogramm andis selleks tõuke, samas kui 46% ütles, et mentorprogrammil ekspordile mõju
ei olnud. Mõju puudumist põhjendasid mitmed ettevõtted asjaoluga, et ei ole eksporditegevuse
alustamiseks rahalist toetust saanud. Samuti leiti, et ärimentorprogrammil ei saagi ekspordile suurt
mõju olla. Kuna mentor ei ole osa ettevõttest ja saab anda ainult soovitusi, mitte korraldusi, siis
lõpliku otsuse langetab mentii vastavalt enda äristrateegiale.
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Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Pakkuda ärimentorprogrammile järeltegevusi, nt jätkuprogramm, mis toimuks pärast
praktikat (vahe-aastat), või luua paremad võimalused osalejatevaheliste kontaktide
hoidmiseks.

►

Suurendada ekspordile suunatud osa, näiteks tuua näiteid Eesti ettevõtetest, kes on selle
programmi abil eksporti alustanud, ja nende peamistest murekohtadest.

►

Korraldada rohkem mitmepäevaseid koolitusi, et anda osalejatele rohkem võimalusi
vabamas õhkkonnas suhelda, kontakte luua ja pärast koolitust kogemusi jagada.

►

Panustada programmi paremale turundusele. On palju ettevõtteid, kel on piisavalt
arengupotentsiaali, et programmist reaalset kasu lõigata, kuid kes ei ole sellest
programmist teadlikud.

►

Kokku hoida koolituste korralduslike kulude arvelt (koolitused ei pea olema nii kallites
kohtades) ja kasutada säästetud raha sisuliste tegevuste arendamiseks.

►

Pakkuda mentoritele sümboolset tasu ka pärast programmi lõppu, kuna suhtlus mentoriga
jätkub enamasti ka pärast programmi.

►

Tugevdada kontrolli tegevuse üle ja nõuda tulemusi nii mentiidelt kui mentoritelt, näiteks
võiks teha vahekokkuvõtteid, et jälgida, kuidas eesmärkide täitmine edeneb ja vastavalt
järgmiseid tegevusi planeerida.
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4.2.9 Väikeettevõtja arenguprogramm
Ettevõtjaid ajendas väikeettevõtja arenguprogrammis osalema eelkõige oma ettevõtte
arendamise ja kasvatamise soov ning vajadus
ettevõtlusalaste teadmiste (sh juhtimine, müük,
kuluarvestus, raamatupidamine) täiendamiseks.
Arenguprogrammis
nähti
võimalust
oma
ettevõtte tegevus ja juhtimine struktuurselt üle
vaadata ning viia sisse muudatusi, millega
parandada oma konkurentsipositsiooni.
Samuti toodi välja kontaktide loomise ning teiste ettevõtete kogemusest õppimise soovi. Mitmed
osalejad vastasid, et sattusid arenguprogrammi juhuslikult (tuli pakkumine ja otsustati proovida),
seega ei seatud programmile ka kõrgeid ootusi. Osalemise ajendina toodi välja ka häid soovitusi
varem programmis osalenutelt, mistõttu otsustati ka proovida.
Väikeettevõtja arenguprogrammis osalejate üldine rahulolu tegevusega (5 palli skaalal 3,73) jäi
madalamaks ettevõtlustegevuste keskmisest (4,21). Teenuse korralduse kvaliteediga oldi enamasti
rahul, kuid mõnevõrra rahulolematud oldi saadud info vähese praktilisusega. Samuti leidsid mitmed
osalejad, et arenguprogrammis osalemine nõudis neilt suurt ressurssi, mis ei olnud tasakaalus
saadud kasuga. Osalejad tõid välja, et väikestel ettevõtetel on raske leida aega nii pikas programmis
osalemiseks, teisalt tõdeti aga, et üksikud koolitused poleks jällegi mõjusad. Positiivsena toodi välja,
et programm oli suunatud just väikestele ettevõtetele ning kokku pandud lähtuvalt nende
vajadustest (ei räägitud ainult suurte ettevõtete näidetel).
Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

24%

39%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga
Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

53%
10%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega
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45%
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Üldine rahulolu Väikeettevõtja arenguprogrammiga
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12% 12%

20%

1 Ei ole üldse rahul

8%
16%

10%
12%

14% 4% 8%

39%
40%

14%

60%

10% 4% 10%
80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 38. Rahulolu Väikeettevõtja arenguprogrammiga (n = 51)

Umbes pooled vastanutest pidasid programmi kasulikkust suureks (5 palli skaalal 5 või 4). Peamise
arenguprogrammist saadud kasuna nimetasid ettevõtjad kõige sagedamini järgmist:
►

uute teadmiste ja oskuste saamine (sh finantskirjaoskus, (e-)turundus, juhtimine ja
planeerimine).

►

kontaktibaasi laienemine, koostöösuhete tekkimine.

►

struktureeritud lähenemise
planeerimistegevus.

►

paranenud ettevõtte juhtimine, sh personalijuhtimine.

►

uute ideede ja nippide saamine.

tekkimine
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ettevõtte

arendustegevustele,

paranenud

Ka tabelist 18 oli näha, et väikeettevõtja arenguprogrammis osalejad pidasid seda kõige mõjusamaks
just teadmiste ja oskuste omandamise, samuti ettevõtte konkurentsivõime parandamise osas.
Väikeettevõtja arenguprogrammis osalejatelt küsiti, mida tehti nende ettevõttes pärast programmi
läbimist ettevõtte edasiarendamiseks (senisest tõhusamalt). Läbivalt nimetati järgmisi teemasid
(esinemise sageduse järjekorras):
►

uue kodulehe loomine või olemasoleva täiendamine.

►

tõhusam finantsjuhtimine (sh paranenud ülevaade ettevõtte finantsseisust, täiustatud
finantsmõõdikud, tõhusam finantsplaneerimine ja -analüüs, investeerimine).

►

turundus- ja müügitegevuse ümberkorraldamine (sh uued turundusvõtted, e-turunduse
osakaalu suurendamine, müügimaterjalide täiustamine).

►

inimeste juhtimine ja motiveerimine (sh töötajate koolitamine, töötajate tulemuslikkuse
analüüs ja tulemustasu rakendamine, ülesannete ümberjaotamine, kaasamine,
meeskonnatöö organiseerimine, sisekommunikatsiooni parandamine).

►

kulude optimeerimine (kulude analüüsi läbiviimine, kuluarvestuse sisseviimine).

►

tootearendusega tegelemine, sh protsessi tõhustamine ja uued tooted, teenused.

Umbes veerand väikeettevõtja arenguprogrammis osalenutest leidis, et programm on mõjutanud
palju nende edasisi enesearendamise tegevusi. Ennast täiendatakse peamiselt erialase kirjanduse,
sh koolitusel soovitatud raamatute lugemisega ja erinevatel koolitustel käimisega (nt coaching,
suhtearendus, finants jt). Enamik vastanutest pidas mõju edasistele enesearendamise tegevustele
pigem väheseks. Tabelist 6 on näha, et vaid väga väike osa väikeettevõtja arenguprogrammis
osalenutest (14 tk ehk 4% programmis osalenutest) läbis ka näiteks mõne ekspordivaldkonna
koolituse. Mitmed ettevõtted tõid välja, et kuna väikeettevõtetel napib koolitustegevuseks
ressurssi, siis EAS-i koolitused on taskukohane võimalus enda juhtide harimiseks olulistel teemadel
(„Kuna koolitused on ikka kallid, siis ei oleks saanud sellist pikka ja põhjalikku koolitust
koolitusfirmaga ette võtta.“). Jooniselt 2 selgub, et väikeettevõtja arenguprogrammis osalejad on
võrreldes teiste EAS-i omategevustega kõige vähem tegevusi kombineerinud. Eesti keelse
arenguprogrammi osalejatest 90% ning vene keelse programm omadest 93% on osalenud ainult
selles tegevuses ning ei ole kasutanud muid EAS-i poolt pakutavaid omategevusi.
Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Grupeerida koolitused sektoripõhiselt ja eristada mikroettevõtteid nende eripäraste
probleemide tõttu.

►

Pakkuda jätkutegevustena turundusõpet, sh välisturgude suunal.

►

Korraldada rohkem ettevõtete külastusi ja pakkuda muid praktilisi komponente.

►

Kaasata programmi ka välismaiseid ettevõtteid, et õppida nende kogemusest.

►

Hoida koolitajate (lektorite) kõrget taset: olulised on heal tasemel praktilised teadmised ja
suhtlemisoskus, teemade kaasahaarav edasiandmine.

►

Pakkuda sarnaseid arendusprogramme ka suunatult personalijuhtidele, juhiabidele ning
raamatupidajatele.

►

Tunda EA-i poolt rohkem huvi programmi lõpetanud ettevõtete vastu (nt ettevõtete
hilisem külastamine).

►

Jätkata väikeettevõtete koolitustegevuse toetamist (ettevõtete omaosalusega), kuna
nende võimalused oma personali koolitamiseks on väga limiteeritud, kuigi vajadus on
olemas.

►

Koolitustest olulisem on rahalise toetuse pakkumine.
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4.2.10 Tööstusjuhi strateegiakool
Tööstusjuhi strateegiakoolis osalemise peamiseks
ajendiks oli soov uue strateegiaplaani abil ettevõtet
arendada ning olla seeläbi parem partner ettevõtte
klientidele ja töötajatele. Mitmed ettevõtjad
selgitasid, et nende ettevõttes oli tol hetkel
murranguline periood, kui seda võimalust pakuti (nt
oli ettevõte just hiljuti kasvanud või oldi iseseisvalt
alustatud ümberkorraldustega). Seega oli teema
nende jaoks aktuaalne ja tunti reaalset vajadust
kogenud koolitaja toel oma ettevõtte strateegiline
plaan üle vaadata.
Koolitusel osalemises nähti ka head võimalust täiendada oma teadmisi tänapäevasest juhtimisest,
seejuures oodati eriliselt just praktilisi näiteid teistelt ettevõtetelt, mis aitaksid osalejatel enda firmas
kasulikke muudatusi ellu viia.
Tööstusjuhi strateegiakoolis osalenute üldine rahulolu tegevusega oli kõrgel tasemel (5 palli skaalal
4,25), ületades nii ettevõtlustegevuste keskmist (4,21) kui ka tegevuste üldist keskmist hinnangut
(4,13). Üle pooled osalenutest olid väga rahul koolituse korralduse kvaliteediga, uute teadmiste ja
oskuste saamise määraga ning tegevusele kulunud aja ja saadud kasu suhtega. Ka saadud info
praktilise rakendatavuse osas ettevõttes anti ainult positiivseid hinnanguid, seejuures 42%
vastanutest oli antud aspektis tööstusjuhi strateegiakooliga väga rahul. Kõrgelt hinnati peamiselt
just strateegiakooli vältel toimunud külastusi teistesse ettevõtetesse ja võimalust jagada osalejatega
omavahel kogemusi, mis on oluliseks lisaks n-ö õpikuteadmistele.
Rahulolu tegevusele kulunud aja ja kasu suhtega

67%

Rahulolu tegevuse korralduse kvaliteediga

58%

Rahulolu saadud info praktilise rakendatavusega

3

2

20%

25%
33%

42%
0%

4

33%
58%

Üldine rahulolu tööstusjuhi strateegiakooliga

17%

42%

42%

Rahulolu uute teadmiste ja oskuste saamisega

5 Väga rahul

17%

42%
40%

1 Ei ole üldse rahul

60%

8%
17%

80%

100%

Ei oska vastata

Joonis 39. Rahulolu tööstusjuhi strateegiakooliga (n = 12)

Tööstusjuhi strateegiakooli mõju tunnetati eelkõige teadmiste ja oskuste kasvu ning ettevõtte
konkurentsivõime paranemise osas (vt tabel 18). Koolituses osalenud ettevõtted leidsid üldjuhul, et
arenguprogrammi reaalset ja mõõdetavat efekti (nagu nt suurenenud käive või kliendibaasi kasv) on
raske hinnata, sest mõjude ilmnemiseks ei ole piisavalt palju aega möödunud. Siiski märkisid kaks
ettevõtet, et nende käive ja puhaskasum on tänu loodud strateegiaplaanile oluliselt kasvanud ning
seega on ka majanduslik kasu praeguseks hetkeks tuntav.
Kõige suurema otsese kasuna nimetati peamiselt aga järgmist:
►

uue selge strateegiaplaani koostamine või olemasoleva ümberkujundamine ja rakendamine

►

muutus ettevõtte juhtkonna töös – hakati rohkem analüüsima ettevõtte seisukorda ja
perspektiivi, seadma strateegilisi eesmärke ning muudatusi kiiremalt ellu viima
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Koolitusel osalenutelt uuriti ka, millised pikaajalised käitumuslikud muutused on toimunud nende
ettevõtte tegevuses pärast tööstusjuhi strateegiakooli. Vastused varieerusid suuresti, mainiti näiteks
nii konkreetsemaid muudatusi tootmistegevuses kui ka laiemalt lihtsalt mõtteviisi muutust
eesmärgipärasemaks. Järgnevalt on toodud mõned näited:
►

tootmistegevuse laienemine

►

regulaarsem ja tõhusam panustamine toote/teenuse arendusse

►

ettevõtte tegevuse kontsentreeritumaks muutumine, keskendumine võtmeoskustele

►

orienteerumine uutele müügiturgudele ja -segmentidele

►

tooteportfelli regulaarne jälgimine ja optimeerimine

►

igapäevaselt õpitud teadmiste rakendamine ja eesmärkide jälgimine

Lisaks küsiti strateegiakoolis osalenutelt, mida nad pärast koolituse läbimist oma ettevõtte
arendamiseks (senisest tulemuslikumalt) tegid. Vastused kattusid siin suures osas eelmise
küsimusega, mis käsitles pikaajalisi käitumuslikke muutuseid. Mitmed ettevõtted mainisid
konkreetsemate plaanide elluviimist ja eesmärkide senisest täpsemat jälgimist („Koostasime
konkreetse tootmisplaani – kui varem kehtis pigem „vaatame, palju jõuame“ plaan, siis nüüd on
täpne kava, mida järgida.“). Oluliseks peeti ka strateegiliste eesmärkide viimist töötajateni ja
meeskonna paremat kaasamist („Oleme hakanud korraldama strateegiapäevasid, et ettevõtte
plaanidega oleks täpselt kursis mitte ainult juhtkond, vaid ka teised töötajad.“). Veel nimetati
järgnevaid tegevusi:
►

toote/teenuse arendustegevuse eesliinile toomine

►

müügitoimingute läbiv ümberkorraldamine, sh suurem tähelepanu müügile

►

ekspordituru kaardistamine

►

täpsemate eesmärkide seadmine erinevatel juhtimistasanditel

►

koostööpartnerite hindamine ja koostöösuhete parendamine

►

uutele kliendisegmentidele orienteerumine

►

suurem tähelepanu strateegilisele mõtlemisele

Pärast strateegiakooli lõppu on enamik osalenutest jätkanud enesearendamise tegevustega.
Seejuures umbes iga viies täiendab end väga suures mahus. Peamiselt loetakse äri- ja juhtimisalast
kirjandust (sh koolitustel soovitatud raamatuid ja artikleid), käiakse messidel ning võimalusel
võetakse osa erinevatest koolitustest (sh ka EAS-i korraldatud tootearenduse meistriklass). Mõned
ettevõtted nägid enesetäiendamise jätkamises ka strateegiakooli mõju („See muutis mu
mõttemaailma – mõistsin, et juhtimisstrateegia teema on palju laiem ja sain tõuke juurde õppida.“).
Osalejate ettepanekud tegevuse arendamiseks:
►

Pakkuda jätkukoolitusi, näiteks poole aasta pärast, et vaadata, kas ja kuidas on rakendatud
plaane, millised probleemid on tekkinud ning kuidas neid lahendada.

►

Suurendada praktiliste koolituste ja ettevõtete külastuste osakaalu, sest tugevate ettevõtete
edulugudest on palju õppida.

►

Võimalusel külastada ka teiste riikide tööstusettevõtteid, et tajuda nende töökultuuri ning
strateegiate rakendamist.

►

Koolitusel rääkida ka nn nutikatest tööstusettevõtetest (smart factory).

67

4.2.11 Tootearenduse meistriklass
Tootearenduse meistriklassis osalemise põhjusena
toodi peamiselt välja soovi leida värskeid ideid ning
jõuda mentorite abil uute ettevõtte arengut toetavate
ideede leidmise ja juurutamiseni. Ettevõtetel oli
reaalne tahtmine või otsene vajadus tootearendusega
tegeleda, kuid tihti ei olnud teadmistepagas
meeskonnas ajakohane ja seetõttu taheti end antud
ala uusimate võimalustega kurssi viia.
Veebiküsitluses, telefoniintervjuudes ning ka tegevuse vahetus tagasisides (kogutud mais ja
novembris 2014) selgitasid osalenud, et kõige enam hinnati just meistriklassi programmi praktilist
poolt, st individuaalse nõustamise ehk coaching’u tsüklit ja ettevõtete külastusi. Nõustajad olid
osalejate hinnangul väga kompetentsed ja motiveerivad ning andsid ettevõtete seisule kasuliku
kõrvaltvaataja pilgu, tuues päevakorrale huvitavaid nüansse ja probleeme, mille peale osalejad ise ei
olnud mõelnud. Ettevõtete külastuspäevad olid samuti osalejate arvates väga inspireerivad ning
andsid suurel hulgal uusi teadmisi ja ideid, kuidas enda firmas edukalt muudatusi läbi viia. Osalejad
kiitsid ka intensiivseid ja hästi ettevalmistatud koolituspäevi, kust saadud teadmistepagas oli
üldjoontes praktiline (kuigi tihti lisati, et oleks võinud olla veelgi rohkem praktilisi näiteid elust
enesest).
Tootearenduse meistriklassi mõju nähti peamiselt teadmiste ja oskuste kasvus (vt tabel 18). Mõju
uute toodete müügile ei tunnetatud, küll aga arvati, et koolitusprogrammi tulemusel töötajate
oskused paranesid („Saime palju praktilisi teadmisi. Koolitus avardas silmaringi, lisas indu ja
positiivsust ning eriti oluline oli teiste ettevõtete kogemustest õppimine. Kaudselt said mõju ka
teised töötajad, kellele kandsime teadmistepagasi edasi.“).
Lisaks uutele teadmistele ja oskustele nimetati tootearenduse meistriklassis osalemise kasuna
peamiselt järgmist:
►

toote/teenuse arendamise protsesside täpne kaardistamine ja elluviimine

►

töötajate mõtteviiside ühtlustamine seoses ettevõtte arenguplaanidega

Osalenutelt uuriti ka, milliseid pikaajalisi muutuseid on nende ettevõttes pärast tootearenduse
meistriklassis osalemist toimunud. Vastustena toodi välja järgmisi muutusi (esinemise sageduse
järjekorras):
►

süsteemsemalt
juurutamine

tootearendusega

tegelemine

ja

tootearendusprotsesside

aktiivne

►

muutuste vajaduse aktsepteerimine töötajate seas

►

tugevam meeskonnatöö ja ühtne arusaam ettevõtte arengust. Näiteks selgitati: „Suurim
kasu on olnud selles, et kui varem erinevad osakonnad nägid asja erinevalt – tootmine vaatas
oma vaatevinklist ja müük enda perspektiivist – siis nüüd on ühtlustunud arusaam, et klient
on see, kes määrab, kas, mida ja kuidas me toodame. Püüame kõik koos kliendi sammu
astuda.“

Enamik tootearenduse meistriklassis osalenutest on hiljem iseseisvalt enesearendamisega seotud
tegevustega jätkanud, samas ei tunta aga, et antud koolitus selleks tõuke oleks andnud. Peamiselt
toodi välja erinevate artiklite lugemist („Päris palju põnevat leidsin ka EAS-i lehelt.“) ja erinevate
esitluste lugemist, vaatamist või kuulamist.
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Osalejate ettepanekud tegevuse arendamiseks:
►

Komplekteerida programmis osalejad sama või lähedase valdkonna ettevõtetest, kes
saaksid omavahel paremini kogemusi jagada.

►

Organiseerida mõne väikese järeltegevuse või vähemalt lühida kokkusaamise, et pärast
programmi oleks võimalik uusi kogemusi jagada.

►

Programmist oleks veel rohkem kasu, kui koolitajad omaksid praktilist eduka eksportimise
kogemust.

►

Koolituspäevadesse lisada rohkem näiteid elust enesest ja ettevõtete külastusi võiks veel
rohkem olla.

►

Jagada enne programmi algust rohkem eelinfot ja võimaldada juba mentoriga kohtumist, et
programm veelgi tulemuslikum oleks.

►

Disain on teema, mis kerkib aina enam päevakorrale ja on vajalik ettevõtetele, et olla
konkurentsivõimelisemad. Ka tootearendusele võiks läheneda rohkem disaini külje pealt.

►

Panna koolituste fookust rohkem konkreetsemate näidete peale. Koolituse loengud jäid
hetkel üsna üldisele tasemele, mistõttu teadmisi oli keeruline konkreetsele ettevõttele
kohandada.
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4.2.12 Ärimudeli praktikum
Peamiseks ärimudeli praktikumis osalemise ajendiks oli
soov areneda ja end täiendada, sest „igasugune toetus
ja know-how on väga vajalik, et turul endale koht sisse
seada“. Mitmed osalejad olid tol hetkel ka uute
projektidega alustamas, mis tingis otsese vajaduse oma
ärimudel ekspertide abiga läbi analüüsida. Lisaks sellele
nimetati osalemise põhjusena ka asjaolu, et koolitus
tundus lihtsalt huvitav. Hinnati ka välislektorite
kaasamist, mis võimaldas osalejatel näha antud teema kohta veidi teistsugust professionaalset
vaatenurka võrreldes sellega, mida pakuvad eestlastest koolitajad.
Veebiküsitluse, telefoniintervjuude ning ka tegevuse vahetu tagasiside (kogutud detsembris 2014)
põhjal võib järeldada, et üldine rahulolu ärimudeli praktikumiga oli kõrge. Leiti, et koolitus oli väga
asjalik ja saadud info praktikas kergesti rakendatav – „Koolitus oli hästi praktiline ja andis
konkreetsed ärimudeli tööriistad, mida saime hiljem oma ettevõttes kasutada“. Osalejad olid rahul ka
ärimudeli praktikumi korralduse kvaliteediga ning saadud uute teadmiste ja oskustega („Väga hea ja
tihe päevakava. Samas on piisavalt aega ka kaasamõtlemiseks ja teiste osalejatega teemade
arutamiseks.“). Korduvalt kiideti välislektoreid, kes „mõjusid inspireerivalt“, ja õppereisi, mille
raames nähti, kuidas välisriikide ettevõtted on oma ärimudeleid uuendanud.
Ettevõtjad, kellel olid praktikumi osas konkreetsed ootused, said need enda hinnangul enamasti
täidetud. Näiteks selgitas üks osalejatest: „Ootus oli, et me joonistaksime enda tehase lahti,
suudaksime protsesse kaardistada ja jälgida. Saimegi oma ettevõtte pulkadeks lahti võtta ja mängida
ideedega, mida annaks teisiti teha, ja mõelda erinevaid lähenemisi, kui tänane mudel ei toimiks.
Seega ootused täitusid täielikult.“
Ärimudeli praktikumi suurimate kasudena toodi välja järgmist (esinemise sageduse järjekorras):
►

uued teadmised ja oskused ärimudeli koostamisest

►

uued tehnikad tegevuste kaardistamiseks ja olulise fokusseerimiseks (nt visualiseerimine)

►

kontaktide võrgustiku laienemine

►

kogemuste jagamine teiste ettevõtetega

Lisaks uuriti osalejatelt, millised pikaajalised käitumuslikud muutused on nende ettevõtte tegevuses
pärast ärimudeli praktikumis osalemist toimunud. Peamiselt nimetati järgmist:
►

suurem panus tootearendusse

►

uutele turusegmentidele sisenemine

►

süsteemne ja mõtestatud lähenemine ärimudeli arendamisele

Veebiküsitlusele vastanutest (n = 6) muutis enamik (4) pärast koolitusprogrammi oma ettevõtte
ärimudelit ja leidis, et tõuke selleks muutuseks said nad arenguprogrammist. Üks vastanutest oli
valmis juba enne mudelit muutma, aga praktikumis osalemine andis selleks kindlust juurde, ja teine
otseselt oma ettevõtte ärimudelit ei muutnud, kuid oli sellegipoolest praktikumiga rahul, sest sai
„uusi ideid, kuidas oma toote väärtust tõsta ja ärimudel toimis hästi juba varem“.
Ärimudelit muutnud ettevõtted said endi sõnul programmis osalemist ka majanduslikku kasu. Üks
ettevõtte plaanis arvestatavaid investeeringuid, et tulla turule uue tootega, kuid pärast idee testimist
praktikumis õpetatud mudeli järgi, loobuti esialgsest plaanist. „Investeeringu tootlus oleks nulli
jäänud, seega jätsime raha põletamata.“ Teine ettevõtte selgitas: „Loobusime ühest oma
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ärivaldkonnast ja selle tulemusel tõusis meie käive kaks korda ja kasumlikkus 2,5 korda. Tekkis
võimalus tegeleda kasumlikemate suundadega.“
Osalejate ettepanekud tegevuse arendamiseks:
►

Kursus võiks olla mitmeosaline – õpitule võiks järgneda tegevuste analüüs ja tagasiside
näiteks kuue kuu möödudes.

►

Ärimudeli praktikum oleks veel tõhusam, kui osalejad oleksid enne pidanud tegema
mingisuguse väikese kodutöö. See oleks koolituspäevade efektiivsust tõstnud.

►

Rohkem anda traditsioonilisele tööstusele suunatud ideid, kuidas ärimudeleid muuta.
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4.2.13 Disainibuldooser
Disainibuldooseri pilootprojektist osavõtnud ettevõtted nimetasid osalemise peamiseks ajendiks
asjaolu, et projekti idee tundus neile huvitav ja/või haakus nende ettevõtte arendustega. Mitmed
ettevõtted selgitasid, et nad olid tol ajahetkel (2012. aastal) arenguetapis, kus tunnetati vajadust
muutusteks ja disaini kasutamises nähti üht võimalikku lahendust. Disainibuldooseris osalejate
tagasisidet analüüsiti eelkõige telefonintervjuude põhjal, kuna veebiküsitlusele vastanute hulk oli
selle tegevuse puhul väike.
Enamikul osalenud ettevõtetest oli nende endi sõnul varem võrdlemisi piiratud ettekujutus disainist,
kuid projektist võttis osa ka neid, kelle jaoks oli disain ettevõttes olulisel kohal juba enne antud
pilootprojekti. Sellest tulenevalt varieerusid osalenute ootused Disainibuldooseri tulemuste osas
suuresti – kohati ei osatud kindlaid eesmärke üldse püstitada, samas kui üksikutel ettevõtetel olid
väga konkreetsed sihid. Vastused varieerusid ka ootuste täitumise osas. Kõige sagedamini leiti, et
ootused täitusid osaliselt ja projektist saadi mingil määral kasu. Samas leidus üks näide ka
mõlemast äärmusest, st ühe ettevõtte jaoks said ootused igati ületatud ja projektiga jäädi 100%
rahule ning üks ettevõte ei saanud projektis osalemisest mingit reaalset kasu. Disainibuldooseri
kohta ei ole võimalik välja tuua soovitusindeksit väikese vastanute arvu tõttu.
Disainibuldooseri suurima kasuna toodi peamiselt välja järgmist:
►

mõttemaailma muutumine disainikesksemaks („Silm takerdub nüüd rohkem disaini peale.“)

►

teadlikkuse kasv disaini olulisuse osas – arusaam, et disain on üks müügiargumentidest

►

konkreetsete disainmõtlemise meetodite ja töövahendite omandamine, millega oma teenust
paremaks muuta

Üks ettevõte tõi välja, et Disainibuldooseril oli nende jaoks ka kaugem majanduslik järelmõju: „Kuna
muutusime kliendile orienteeritumaks, on klientide rahulolu oluliselt kasvanud ja oleme ka uusi
kliente juurde saanud.“
Üldiselt leiti, et Disainibuldooseri arenguprogrammis osalemise tulemusena saadi uusi teadmisi ja
täiendavaid oskusi, mis olid ka praktiliselt ellu rakendatavad. Näiteks:
►

viidi läbi muudatusi ettevõtte turunduses (kaardistati ja arendati brände)

►

võeti kasutusele disainmõtlemise tööriistu (sh kliendikogemuse teekonna kaardistamine ja
lihtsamad võtted, nagu „Miks?“ küsimuste küsimine seni, kuni jõutakse probleemi üdini)

►

üksikud ettevõtted viisid läbi ka suuremaid ettevõtte restruktureerimisi (nt uute valdkondade
loomine ja professionaalsete disainerite palkamine) või hakkasid Disainibuldooseri
programmis osalemise tulemusena pakkuma uusi teenuseid

Kulutatud aja ja sellest saadud kasu küsimuses osalenute vastused varieerusid. Üldiselt leiti, et kulutulu suhe oli tasakaalus, kuid esines ka arvamusi, mille kohaselt saadi kulutatud aja kohta liiga vähe
tulu. Näiteks selgitas üks ettevõte „Ei olnud kasulik kulunud aja ja kasu suhe. Selle protsessi
juhtimine ei olnud meie arvates piisav, me liiga palju usaldasime oma coach´i. Me ise tegime julge
investeeringu ja panustasime teadlikult selle programmi peale väga palju ressurssi. Meie jaoks kõik
algab adekvaatsest planeerimisest ja juhtimisest, aga coach ütles, et see protsess on planeerimatu.
Seega meie arvates projektijuhtimise pool oli ebapiisav.“ Lisaks projektijuhtimise parandamisele leiti,
et tegevust oleks pidanud paremini ette planeerima või Disainibuldooseri projekti hoopis lühemaks ja
intensiivsemaks muutma, et disainijuhid oleksid ettevõtete jaoks rohkem saadaval, aga lühema aja
jooksul.
Koostöö disaineritega sujus enamikul ettevõtetest projekti käigus hästi. Kui alguses võis mõnel
juhul ühise keele leidmine veidi aega võtta, siis kokkuvõttes jäädi nende tööga rahule. Sellest
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tulenevalt hoiavad mitmed ettevõtted disainijuhtidega siiani kontakti, kuid üldjuhul ei ole koostööga
samas mahus jätkatud.
Enamiku osalenute puhul ei mõjutanud Disainibuldooseri programmis osalemine edasisi
enesearendamisega seotud tegevusi, oldi varemgi harjutud koolitustel käima ja tehakse seda
edaspidigi. Mitmed ettevõtted on pärast Disainibuldooserit messidel käinud (ja kasutanud selleks
EAS-i toetust) ning üks vastanutest on ise oma kogemusi disaini vallas välisüritustel ja seminaridel
jagamas käinud.
Disainibuldooseri programmis osalenutelt küsiti, kas nad soovitaksid programmis osalemist teistele
ettevõtetele. Kõik telefoniintervjuudes küsitletud (n = 6) pigem soovitaksid või kindlasti soovitaksid
seda, aga tehti ka mõningaid lisamärkusi. Nimelt arvasid mitmed vastanutest, et reaalse kasu
saamiseks peaks ettevõte olema projektist siiralt huvitatud ning enne tegevuste algust tuleks selgelt
paika panna, mis on projekti eesmärgid, miks need on olulised, kuidas tegevusi täpselt ellu viiakse ja
miks neid just nii kõige mõistlikum teha on. Projekti soovitati kaasata ka näiteks eraldiseisev
projektijuht, kes suudaks kogu protsessi elluviidavaks jadaks muuta.

Osalejate ettepanekud teenuse arendamiseks:
►

Pikendada ettevalmistusaega, et osalejate jaoks oleks täpselt selge, mida ja kuidas
tehakse, ning oleks võimalik analüüsida, kas disainijuhi pakutud metoodika ettevõtte
jaoks sobib.

►

Projekti paremaks sujumiseks võiks ettevõtetel olla majasiseselt oma disainijuht, kes teeb
koostööd Disainikeskuse poolt antud disainijuhiga. Seejuures peaks ettevõtte majasisene
juht olema piisavalt kõrgel ametikohal, mis võimaldaks reaalselt muudatuste elluviimist.

►

Parandada projektijuhtimist – võiks kaasata eraldiseisva projektijuhi (aga mitte lisatasu
eest), kellel on kogemusi sarnaste projektide elluviimisel ja kes suudaks välja töötada
konkreetse plaani, mille järgi ettevõtted saaksid oma ressursse planeerida.

►

Laiendada Disainibuldooseri fookust. Eesmärk ei peaks olema mitte pelgalt disaini
tegemine, vaid kõiki ettevõtte tegevusaspekte (sh müük, turundus, disain ja
tootearendus) tuleks koos analüüsida. Hea lõpptulemuse saamiseks ei piisa ainult ühe
muutujaga mängimisest (ainult disainile keskendumine), vaid tegevust peaks teostama
kõiki parameetreid samaaegselt jälgides. Iga projekti puhul võiks seega olla meeskond,
kes näeb suuremat pilti ning saab aru, mis on ettevõtte puhul edasiviiv ja mis pidurdab
arengut (on see disain või mingi muu suund).

►

Suurendada ettevõtete jaoks disainijuhtidega konsulteerimise aega, aga kokkuvõttes
programmi lühendada – intensiivsem tegevuskava oleks parem.

►

Disainijuhid tegid ettepaneku võimaldada rohkem disainijuhtide omavahelist suhtlust ja
kogemuste jagamist.
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5.

Koondjäreldused EAS-i tegevustele ja ettepanekud
Käesolevas peatükis on esitatud hindamise tulemusel tehtud koondjäreldused perioodil 2012-2014
läbiviidud EAS-i ekspordi- ja ettevõtlussuunaliste omategevuste kohta. Samuti on hindamise
tulemuste põhjal välja toodud ettepanekud edasiseks tegevuseks, mis võiksid aidata kaasa EAS-i
poolt seatud ekspordi- ja ettevõtlussuunaliste tegevuste strateegiliste eesmärkide35 võimalikult
efektiivsele saavutamisele.

5.1

Koondjäreldused
Vahehindamisega olid hõlmatud kõik EAS-i poolt perioodil 2012-2014 elluviidud programmilised
tegevused, st viis ekspordisuunalist ja kaheksa ettevõtlussuunalist tegevust. Kokku osales EAS-i
omategevustes kolme aasta jooksul kokku 1067 erinevat ettevõtet (osaleti 1247 korda), millele
lisandus 1582 eraisikut (alustava ettevõtja baaskoolitusel ja Ajujahil osalenud). EAS-i omategevuste
klientide osakaal kõigi Eestis registreeritud ettevõtete summaarsest müügitulust oli 5,1%, ekspordi
müügitulust 5,7%, ärikasumist 6,0% ja lisandväärtusest 4,9%. EAS-i omategevuste klientide hulgas
on kõige enam töötleva tööstuse sektori ettevõtteid, sh ka kõikide üksikute tegevuste lõikes (v.a
disainibuldooser).
Hindamise tulemusel võib EAS-i omategevuste kohta tervikuna teha järgmised koondjäreldused:
►

EAS-i tegevustel on olnud oma klientidele positiivne mõju, sh peaaegu pooltele osalejatele on
mõju olnud suur.
Enamik (80%) EAS-i omategevustes osalenutest leiavad, et EAS-i tegevused tervikuna on
mõjutanud nende (ettevõtte) arengut positiivselt, kusjuures peaaegu pooled kasutajatest (43%)
peavad seda mõju pigem suureks või väga suureks. Ligikaudu 18% osalenutest leiavad, et EAS-i
tegevustel pole nende (ettevõtte) tegevusele mõju olnud ning 2% peavad mõju negatiivseks.
Negatiivset mõju on põhjendatud eelkõige sellega, et tegevusele kulunud ressurss oli suurem kui
saadud kasu.

►

Kombineeritud tegevuste mõju on olnud suurem kui ühekordsel osalemisel.
Hindamisest selgus, et mitut erineva teenust või toetust saanud kliendid peavad EAS-i tegevuse
mõju nende arengule suuremaks kui vaid ühes tegevuses osalenud, kusjuures mida rohkemates
tegevustes ettevõte on osaletud, seda tugevamaks hinnati EAS-i mõju ettevõtte arengule.
Mõjususe kasv oli kõige suurem just kahe osaluse puhul – kahe osaluse puhul oli mõjususe
hinnang 12% võrra kõrgem kui ühe osaluse puhul. Kolme kuni viie osaluse puhul oli mõjususe
kasv alla 1% ja rohkem kui viie osaluse puhul oli võrreldes sellega 11% võrra kõrgem.
Teisalt osalesid enamik ettevõtteid (88%) ainult ühte tüüpi omategevuses ning vaid veidi üle
kümnendiku osalejatest kombineerisid omavahel erinevaid omategevusi. Umbes pooled
omategevustes osalejatest sai perioodil 2008-2014 ka EAS-i ettevõtlustoetusi. Sellest võib
järeldada, et tegevuste suurema mõjususe saavutamiseks tasuks kaaluda tegevuste rohkemat
kombineerimist, kusjuures ka omategevustes osalejad tõid ühe läbiva soovina välja
jätkutegevustes osalemist.

35

EAS-i strateegia 2014–2017
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/sihtasutusest/EAS_Strateegia_2014.pdf
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►

EAS-i omategevustel oli kõige suurem mõju teadmiste ja oskuste kasvule (ettevõtetes).
Ligikaudu kaks kolmandikku ettevõtlussuunalistes tegevustes osalenutes leidsid, et EAS-i
omategevused on kasvatanud teadmisi ja oskusi nende ettevõttes. Mõnevõrra vähem oli
ettevõtteid, kes leidsid, et EAS-i tegevus on aidanud neil luua kõrgema lisandväärtusega uusi
tooteid ja teenuseid või töötada välja uue ärimudeli. Samuti olid vähemuses need
ettevõtlustegevustes osalenud ettevõtted, kes leidsid, et EAS-i tegevus oleks olulisel määral
aidanud kaasa ettevõtte üldise konkurentsivõime paranemisele (tegutsevad ettevõtted), uute
koostööpartnerite või klientide leidmisele.
Ekspordisuunaliste tegevuste puhul hinnati kõige kõrgemalt ettevõtte konkurentsivõime
paranemist (55% vastanutest arvas, et EAS-i tegevused omasid selles osas mõju). Väiksemat
mõju nähti uutele eksporditurgudele laienemise või uute ekspordipartnerite leidmise osas, kuigi
need olid enamike ekspordisuunaliste tegevuste otseseks eesmärgiks.

►

EAS-i tegevuse kaasabil on loodud ligikaudu 300 uut heas või keskmises majanduslikus seisus
olevat ettevõtet.
EAS-i ettevõtlusega alustamisele suunatud programmilistes tegevustes (Ajujaht ja alustava
ettevõtja baaskoolitusel osales 1142 isikut, kes ei tegelenud enne ettevõtlusega (72% kõikides
osalejatest). Pärast EAS-i tegevuses osalemist loodi hinnanguliselt ligikaudu 500 uut ettevõtet,
sh umbes 450 ettevõtet baaskoolitusel osalejate poolt. Loodud ettevõtete hulgas on ligikaudu
100 heas (või väga heas) majanduslikus seisus ning umbes 200 keskmises seisus olevat
ettevõtet (vastavalt 21% ja 41% loodud ettevõtetest). Tegevustes osalejate poolt antud info
põhjal võib hinnata, et umbes 50 heas (või väga heas) ja 100 keskmises majanduslikus seisus
oleva ettevõtte loomise puhul omas EAS-i tegevus suurt mõju (52% pidasid EAS-i mõju selles
pigem suureks või väga suureks)

►

Osalenud ettevõtete ja isikute hinnangul olid kõik EAS-i tegevused asjakohased.
Kõikide omategevuste puhul hindasid kas kõik või suurem enamik osalejaid, et tegemist oli
vajalike tegevustega. Ettevõtlussuunalistest tegevustest peeti kõige vajalikumaks
ärimentorprogrammi ning tootearenduse meistriklassi, ekspordisuunalistest tegevustest
ekspordipartneri otsingu teenust ja ühisstende. 36

Üksikute omategevuste lõikes on olulisemad hindamistulemused (st hinnangud mõjususele ja
tõhususele) kokkuvõtlikult välja toodud tabelis 21. Viimases veerus on välja toodud EAS-ile
tegevuste läbiviimisega kaasneva rahaline kulu (keskmine maksumus ühe osalenud isiku või
ettevõtte kohta).
Tabelist selgub, et ettevõtlustegevused said üldiselt mõnevõrra kõrgemaid hinnanguid kui
ekspordisuunalised tegevused. Omategevusi eraldi analüüsides tõuseb kõrgemate hinnangute
poolest teiste seast selgelt esile ärimentorprogramm, mida hinnati osalejate poolt võrreldes teiste
tegevustega kõige vajalikumaks, kasulikumaks ja mõjusamaks. Lisaks oli ärimentorprogrammi üldine
rahuloluhinnang ja soovitusindeks kõigi tegevuste lõikes kõrgeim ja läbivalt kõrgelt hinnati
programmi ka kõigi ülejäänud rahuloluaspektide lõikes.
Kõige madalamaid hinnanguid andsid osalejad kontaktreisidele, mida peeti kõige vähem kasulikuks,
väga vähe mõjusaks ja mis sai kõige madalamaid hinnanguid kõikide uuritud rahuloluaspektide
lõikes. Lisaks sellele oli kontaktreisidel ka kõige madalam soovitusindeks – üle poole osalenutest ei
soovitaks oma kolleegidele antud tegevuses osalemist. Sellest võib järeldada, et juhul, kui antud
tegevusega plaanitakse jätkata, siis vajaks see olulist ümberkorraldamist.

36

Ei kajasta hinnangut Ekspordibuldooseri ja Disainibuldooseri programmidele.
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Tabel 21. Kokkuvõtlik ülevaade omategevuste mõjususe ja tõhususe näitajatest
Osalejate arv
Tegevused a

Erinevat
inimest

Erinevat
ettevõtet

Üldine
Soovitus- Tegevuse
rahuloluVajalikkusd Kasulikkus
indeks
mõjuc
hinnang

Hind
ettevõtte
kohta (€,
km-ta)e

Ettevõtlussuunalised tegevused
235

65b

13

2,29

4,41

3,30

3,31

6 769

1346

-

48

2,53

4,21

4,04

3,81

226

89

21

40

2,93

3,80

4,40

3,80

7 981

87

33

41

3,00

4,25

4,00

4,17

1 832

330

278

31

2,67

3,73

3,83

3,59

1 192

Ärimentorprogramm

124

124

84

3,41

4,48

4,75

4,39

1 867

Ärimudeli praktikum

51

20

67

3,14

4,00

3,57

3,83

3 132

-

10

-

-

-

-

-

15 819

-

38

-13

2,91

3,63

4,37

3,14

Info puudub

-

362

29

2,52

3,92

3,76

3,68

504

Kontaktreisid

-

108

-27

2,31

3,13

3,67

3,13

1 716

Ühisstendid

-

203

15

2,84

4,04

4,32

3,84

8 069

Ekspordibuldooser

-

10

-

-

-

-

-

12 380

Ajujaht
Baaskoolitus
Tootearenduse
meistriklass
Tööstusjuhi
strateegiakool
Väikeettevõtja
arenguprogramm

Disainibuldooser

Ekspordisuunalised tegevused
Ekspordipartneri
otsingu teenus
Ekspordivaldkonna
koolitused

a. Tootearenduse meistriklassi ja ärimudeli praktikumi puhul oli veebiküsitlusele vastanute arv väike (vastavalt n = 5 ja n = 6).
Kvantifitseeritud andmeteid ei toodud välja Disainibuldooseri ja Ekspordibuldooseri kohta, sest nende puhul oli veebiküsitluses vastanute
osakaal vastavalt kas väga väike või vastuseid ei laekunud üldse.
b. Ajujahil osalesid meeskonnad, mitte ettevõtted.
c. Ettevõtlussuunaliste tegevuste puhul on arvutatud konkreetsele tegevusele antud keskmine mõjuhinnang järgmiste faktorite lõikes:
kliendibaasi laienemine, uute koostööpartnerite leidmine, ettevõtte konkurentsivõime paranemine, uue ärimudeli väljatöötamine, kõrgema
lisandväärtusega tooted ja teenused, teadmiste ja oskuste kasv. Ekspordisuunaliste tegevuste puhul on arvutatud konkreetsele tegevusele
antud keskmine mõjuhinnang järgmiste faktorite lõikes: uute ekspordipartnerite leidmine, uutele eksportturgudele laienemine, ettevõtte
konkurentsivõime paranemine. Skaala: 1 = mõju puudub, 5 = mõju väga suur.
d. Vajalikkus ja kasulikkus skaalad: 1 = ei olnud vajalik/kasulik, 5 = väga vajalik/kasulik
e. Tegevuse keskmise maksumus ühe osalenud ettevõtte kohta (ilma käibemaksuta). Maksumustes on lähtutud EAS-i poolt esitatud
andmetest, mida hindamise läbiviija pole eraldi kontrollinud. Ajujahil on arvestatud maksumus meeskonna ja alustava ettevõtja
baaskoolitusel osaleja kohta. Väikeettevõtja arenguprogrammi puhul on maksumuse hindamisel arvestatud koolituste 2013 oktoober kuni
2014 juuni eelarvet ja osalejate arvu. Disainibuldooseris on maksumuse arvutamisel osalejatena arvestatud nii ettevõtteid kui disainijuhte.
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5.2

Tähelepanekud ja soovitused
Käesolevas alapeatükis on toodud välja hindaja peamised tähelepanekud ja soovitused EAS-ile
kaalumiseks edasiste programmiliste tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.
►

Vajadus luua selge loogika tegevuste ja toetuste vahel liikumiseks
Analüüsist selgus, et omategevusi kombineeriti perioodil 2012-2014 pigem vähe. Samas on
mitmete tegevuste ja/või toetuste omavahel komplekteerimine oluline, sest see võimaldab
ettevõtetele suuremat mõju avaldada. Hindamisest selgus, et hetkel puudub ettevõtjate jaoks
selge ja koheselt hoomatav loogika, millised omategevused peaksid üksteisele järgnema (sh
olenevalt ettevõtte arengustaadiumist), ja milliste toetustega on neid võimalik kombineerida.
Paralleelselt sellega jäi mitmete ettevõtete tagasisidest tugevalt kajama ka ootus
jätkutegevusteks ja ebamäärane arusaam, mida järgmiseks teha. Siinkohal on oluline pöörata
tähelepanu ka info süstemaatilisemale jagamisele – kui täna jõuavad ettevõtted EAS-i teenusteni
pigem juhuslikult, siis edaspidi võiks kaaluda ettevõtetele ja eraisikutele (alustava ettevõtja
baaskoolituse ja Ajujahi puhul) pärast omategevuse lõppu konkreetsema tegevuskava
pakkumist, mis näitaks selgelt ette, millised EAS-i pakutavad võimalused järgmisena kõige
sobilikumad oleksid.
Kaaluda võiks lahendust, kus iga teenusepakkuja peaks pärast tegevuse lõppu tutvustada
osalejatele EAS-i teenuseid ning nende võimalusi osalemiseks.

►

Vajadus tõsta omategevustes saadud teadmiste praktilist rakendatavust
Ettevõtted hindasid omategevuste vajalikkust kõrgemalt kui kasulikkust ehk teisisõnu – nende
ootused olid kõrgemad kui tegelikkus. Omategevused on küll mõjusad teadmiste ja oskuste
andmise osas, kuid suurimaks probleemiks on siinkohal saadud info vähene praktiline
rakendatavus – neid omategevusi, mille puhul olid osalejad saadud info praktilise
rakendatavusega rohkem rahul, hinnati ka enam kasulikumaks (r = 0.91, p < 0,01).
Kvalitatiivsest tagasisidest selgus, et ettevõtted hindavad kõrgelt just mentorlust ja ootavad
EAS-ilt rohkem individuaalset lähenemist ning vähem nn klassiruumi stiilis koolitusi. Viimaste
puhul jäi koolituste fookus tihtipeale liiga üldisele tasemele, mis muutiski konkreetse ettevõtte
igapäevasesse tegutsemisse uute teadmiste rakendamise keerulisemaks. Väga positiivset
tagasisidet said aga alati need koolituste osad, mis hõlmasid näiteid nö elust enesest (eriti kui
neid andis praktilise kogemusega ekspert välismaalt) ja teiste ettevõtete külastamist. Sisulise
poole pealt soovitakse alustavatele ettevõtjatele suunatud koolitustes ka rohkem finants- ja
raamatupidamisalaste teemade käsitlemist.

►

Vajadus pakkuda ettevõtetele suuremat sisulist tuge
Uuringust selgus, et EAS-i nähakse hetkel pigem toetusi jagava organisatsioonina ja vähem
ettevõtetele sisulist nõu pakkuva asutusena. Seejuures oodatakse ka kliendihalduritelt suuremat
nõustamiskompetentsi, et viimased ei jääks pelgalt toetuste ja/või tegevuste jagamise
administraatoriteks, vaid aitaksid ettevõtte arengule kaasa sisulise nõu pakkujatena (sh oskaksid
suunata ettevõtted nende arengustaadiumile vastavate omategevuste ja toetuste juurde).
Oodatakse individuaalset lähenemist – kliendihaldurid võiksid koostada ja kaasjuhtida konkreetse
ettevõtte vajadusest lähtuvat tegevus- ja toetuspakettide kava.

►

Vajadus soodustada ettevõtete omavaheliste koostöövõrgustike ja kvaliteetsete kontaktide
loomist
Omategevuste hindamisel peeti oluliseks võimalust luua uusi kontakte ja koostöövõrgustikke
ning õppida teiste ettevõtete kogemustest. Selle soodustamiseks on mitmeid variante:
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►

►

Omategevuste gruppide komplekteerimisel tuleks arvestada osalevate ettevõtete
suuruse, arengufaasi ja tegevusalaga. Osalejad tõid välja, et vahel on samal koolitusel
kõrvuti alles mõni päev tagasi loodud mikroettevõte ja turul tugevasti kanda kinnitatud
ettevõte, kelle käive võib olla miljonites. Neil on aga erinevad probleemid ja kogemuste
jagamisel saadaks rohkem kasu, kui probleeme ja edulugusid jagaksid sarnasemad
ettevõtted.

►

Omategevuste järgselt tuleks parandada võimalusi ettevõtete omavahelise suhtluse
jätkamiseks. Oodatakse rohkem järeltegevusi või alternatiivina näiteks suhtlusplatvormi
loomist, kus osalenud ettevõtted saaksid pärast tegevuse lõppu omavahel tulemusi
arutada ja sidet hoida.

►

EAS võiks hoida ka enda poolt kontakti tegevuse läbinud ettevõtetega. Lisa kasu saaks
sellest ka EAS, sest kindel süsteem osalejatega kontakti hoidmiseks lihtsustab ka
tegevuste pikaajalise mõju hindamiseks info kogumist.

Vajadus parandada ekspordisuunaliste tegevuste sisulist ettevalmistust
Ekspordisuunaliste tegevuste hinnanguid jäid üldjuhul madalamaks kui ettevõtlussuunaliste
tegevuste omad. Põhiprobleemiks on siinkohal see, et välisturgudel ei suudeta leida sobivaid
koostööpartnereid. Osalejad kurtsid tegevuste halva sisulise ettevalmistuse üle. Seega tuleks
edaspidi keskenduda rohkem kvaliteetsete kontaktide loomisele. Selleks tuleks
ekspordipartnerite otsimise protsessis täpsemalt ettevõtete huvid kaardistada ja võimaldada
ettevõtete ja välisturul tegutsevate potentsiaalsete partnerite omavahelist tihedamat suhtlust
(mitte kasutada nn külmade kõnede metoodikat).

5.3

Osalejate üldised ettepanekud EAS-i tegevuse osas
EAS-i omategevustes osalejatelt koguti ettepanekuid teemal, kuidas EAS üldiselt oma tegevust
edasi peaks arendama, et ettevõtetele suuremat väärtust luua. Järgnevalt on toodud olulisemad
osalejate tähelepanekud.
Tegevuste sisu puudutavad ettepanekud:
►

Pakkuda teenuseid või toetusi, mis aitaksid ettevõtetel väärtusloomes ülespoole liikuda.
Samuti toetada äriarendust – pakkuda ettevõtjatele teadmisi, kuidas muuta oma teenuseid ja
tooteid konkurentsivõimeliseks ning ärimudeleid paremaks.

►

Asetada oluline rõhk tegevustele, mis aitavad eksporti alustavatel ettevõtetel leida kliente ja
partnereid välisturgudelt. Näiteks korraldada delegatsioonide toomine Eestisse, et ettevõtted
saaksid potentsiaalsete partneritega esmased kontaktid luua kodumaal ja alles seejärel loodud
kontaktide põhjal välisturule edasi liikuda.

►

Pakkuda rohkem toetusmeetmeid ja koolitusprogramme alustavatele ning tegutsevatele mikroja väikeettevõtetele, sh korraldada personaalseid mentorprogramme ning leevendada
starditoetuste tingimusi.

►

Suurendada innovatsioonile suunatud programme. Näiteks aidata teenusettevõtetel mõelda,
kuidas tuua innovatsioon ja tehnoloogia oma äriprotsessidesse.

►

Panustada rohkem rahvusvahelisusele – kaasata koolitustesse ja arenguprogrammidesse mitte
ainult teoreetikuid Eestist, vaid rohkem just praktilise kogemuse ja rahvusvahelise taustaga
eksperte.

►

Jätkata ettevõtete vaheliste kontaktide soodustamist, eelkõige sama suurusega ettevõtete
puhul, kuid mitte tingimata ainult ühest tegevusvaldkonnast. See on oluline nii
koostööpartnerite leidmise seisukohast kui üksteiste kogemustest õppimiseks.
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►

Luua äriraamatute raamatukogu, kust oleks võimalik raamatuid laenutada ja iseseisvalt õppida,
et ei sõltutaks nii palju koolitustel osalemisest. See on oluline, sest ettevõtja peab ennast
pidevalt edasi arendama – ka tipptegijad loevad palju ja õpivad teiste kogemusest.

►

Parandada koolitustegevuste praktilisust, seejuures võiksid alustavatele ettevõtetele suunatud
koolitused käsitleda rohkem finants- ja raamatupidamisvaldkonna teemasid (eriti, mis puudutab
makse). Koolituste puhul siduda teooriat rohkem praktiliste, nö elust enesest näidetega.

►

Kombineerida omategevusi rohkem toetustega. Pakkuda nn pehmete meetmete kõrval rohkem
toetusi põhivara investeeringuteks (teisalt laekus ka arvamusi, et põhivara investeeringud
rikuvad konkurentsi).

►

Korraldada rohkem koolitusi ja jagada toetusi väga kiiresti arenevates valdkondades
tegutsevatele ettevõtetele. Oluline oleks koolitusi ka sektoripõhiselt süstematiseerida.

EAS-i toimimist puudutavad ettepanekud:
►

Kujundada EAS-ist ettevõtteid toetav ja nõustav institutsioon, mitte jääda vaid toetuste
administreerimise funktsiooni täitma.

►

Pakkuda personaalsemat ettevõtete nõustamist, st konkreetse ettevõtte vajadusest lähtuva
koolituste ja toetuste paketi koostamine ja kaasjuhtimine.

►

Luua EAS-i tegevustes loogiline järjestatus – kuidas teenuste ja toetuste vahel liikuda – ning
parandada info kättesaadavust. Näiteks korraldada rohkem infopäevi, et ettevõtjad teaksid,
millega EAS täpselt tegeleb ja milline abi on ettevõtluse toetamiseks saadaval.

►

Võtta rohkem praktilist initsiatiivi Eesti äri-, turismi-, ja investeerimiskeskkonna turundamisel.

►

Selgitada välja ettevõtete reaalsed probleemid ja arenguvajadused ning kaasata ettevõtteid
sobivate toetuste ja teenuste väljatöötamises. Pidada registrit osalejatelt kogutud tagasiside
ankeetidega ning neid süstemaatiliselt analüüsida.

►

Pakkuda rohkem võimalusi osalemiseks Tallinnast väljas paiknevatele ettevõtetele. EAS-i
piirkondlikud esindused võiksid teha ka tihedamat koostööd kohalike omavalitsustega ja
pakkuma maapiirkondade ettevõtjatele lisakoolitusi ja toetusi vastava piirkonna arengut ja
vajadusi silmas pidades. Lisaks võiksid maakondlikud arenduskeskused näidata üles
omaalgatust ja tunda huvi kohalike ettevõtete käekäigu ja murede kohta.

►

Vähendada bürokraatiat (eriti mis puudutab toetuste taotlemist) ja kiirendada otsuste
vastuvõtmise protsessi.

►

Teha koostööd õppeasutustega, et julgustada noori ettevõtlusega tegelema.

►

Luua süsteem, mis ühendaks ettevõtlikke inimesi – eestlased on valmis ettevõtluseks, kuid
üksiküritajatel jääb tihti ressursse puudu, seega on vajadus platvormi järele, kus
ettevõtlushuvilised saaksid oma ideid jagada ja koostööd teha.
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Lisad
Lisa 1: Vahehindamise uurimisküsimused
Läbivalt kõikide omategevuste puhul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teenuse mõju osaleja arengule.
Kas osalejad on kasutanud erinevaid EASi poolt pakutavaid teenuseid ning millist teenust on sel
juhul kõige väärtuslikumaks peetud ja miks?
Mida on teenuse puhul kõige olulisemaks peetud? Millised olid teenuse kasutamise kolm
peamist kasutegurit?
Milliseid käitumuslikke muutusi on teenuste kasutamine osalejale kaasa toonud (näiteks on
parandatud äriprotsesse, on tõstetud töötajate kvalifikatsiooni vms)?
Kas teenusel osalemine on avaldanud mõju mõnele kindlale majandusnäitajale? Kui jah, siis
põhjendada.
EASi ürituste/koolituste maine. Kas osalejad väärtustavad EASi üritusi/koolitusi?
Kust said osalejad info ürituste/koolituste kohta? Mis ajendas (motiveeris) osalema?
Millised on osalejate poolsed täiendavad ettepanekud teenuste arendamiseks?

Ekspordisuunalised tegevused:
Ekspordinõunikud välisriikides:
1. Mis on põhjused tasulise teenuse kasutamise/mittekasutamise osas?
2. Hinnang ekspordinõunikult saadud info aja- ja asjakohasusele.
3. Kas esmakontakti järgselt on ekspordinõunik omalt poolt proaktiivselt infot edastanud ja/või
ettevõtte- /sektori spetsiifilist infot edastanud?
4. Kas ja kui palju aitasid ekspordinõuniku poolt vahendatud info/kontaktid konkreetsel sihtturul
uksi avada?
5. Kui palju eeltööd tegi ettevõtja ise ära enne ekspordinõuniku poole pöördumist?
6. Võiks kaaluda ka nö. soovitusindeksi rakendamist- s.o. kas oleksite nõus teenust uuesti
kasutama (näiteks teises sihtriigis) või/ja soovitama oma sõbrale (teisele ettevõttele)?
Ühisstendid:
1. Kuidas hindab osaleja projektijuhtimise kvaliteeti ja protsessi eri faase (ettevalmistus; messile
minek; ühisstendil osalemine; järeltegevused)?
2. Juhul kui ettevõtja on ühisstendis osalenud vaid korra, siis mis on põhjused, miks järgmisel
korral ei osaletud?
Kontaktreisid:
1. Kontaktreiside ettevalmistamise kvaliteet: kas eelnevalt kokku lepitud B2B kohtumised olid
asjakohaste
võimalike
koostööpartneritega;
kui
hea
oli
korraldajate
poolne
kommunikatsioon/organiseeritus enne kontaktreisi?
2. Kui palju kontaktreisi vältel loodud kontaktidest said majanduslikku sisu peale reisi toimumist?
3. Mida hindavad osalejad kontaktreiside suurimaks kasuteguriks?
Ekspordibuldooserid:
1. Kuidas hindavad ettevõtjad ettevalmistustööd enne reaalsete kohtumiste toimumist konkreetses
sihtriigis? Kuidas jäädi rahule sihtturgu tutvustava infoga?
2. Kas ja kuidas jäädi rahule konsultandi tööga?
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3.
4.

Kas ilmnes konsultandiga seonduvalt mõni probleem, millega algselt ettevõte polnud
arvestanud?
Kui osalejad on osalenud nii kontaktreisidel kui buldooserites, siis nende hinnang, kumb
tegevustest oli tulemuslikum ning miks?

Ekspordivaldkonna koolitused:
1. Kuivõrd said osalejad programmis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid
oskusi?
2. Hinnang koolitusel edastatud info rakendatavusele reaalsete eksporditegevuste elluviimisel.
3. Millisel määral on osalejad rakendanud koolituse tulemusena omandatud teadmisi ja oskusi oma
igapäevatöös?
4. Kas ja missugune on koolituste mõju ekspordimahu kasvatamisel?
5. Kuivõrd mõjutas koolitusel osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud tegevusi?
Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused, messidel
osalemine, kontaktreisid)?
Ettevõtluse suunalised tegevused
Disainibuldooser
1. Hinnang arenguprogrammis esitletud info asja- ja ajakohasusele ning rakendatavusele
ettevõtte tegevuses.
2. Kuivõrd said osalejad programmis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid?
3. Hinnang programmis edastatud info rakendatavusele praktilises töös.
4. Millisel määral on osalejad rakendanud programmi läbimise tulemusena omandatud teadmisi ja
oskusi oma igapäevatöös?
5. Milline on olnud koostöö disainerite/loovisikutega pärast arenguprogrammi lõppu?
6. Kas arenguprogrammi tulemusena on sündinud uusi tooteid/teenuseid, mida osalejad on jäänud
püsivalt tootma/pakkuma?
7. Mis on suurim kasu arenguprogrammist?
8. Kuidas hinnatakse arenguprogrammile kulunud aega ja sellest tulnud kasu suhet?
9. Kuivõrd mõjutas programmis osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud
tegevusi? Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused,
messidel osalemine, kontaktreisid)?
Ajujaht
1. Kuivõrd said osalejad arenguprogrammis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja
täiendavaid oskusi?
2. Hinnang edastatud info rakendatavusele praktilises töös.
3. Kas osalejad asutasid Ajujahi arenguprogrammi raames või pärast arenguprogrammi lõppu
ettevõtte?
4. Kas ettevõttesse või meeskonda (kui ettevõtet ei ole veel loodud) kuuluvad veel samad
asutajaliikmed? Kuidas on liikmelisus ettevõttes muutunud?
5. Kas osalejad arendavad edasi sama ideed, mis oli Ajujahil või on see muutunud?
6. Kas osalejad tegutsevad jätkuvalt ettevõtjana?
7. Kuidas hindavad osalejad Ajujahi arenguprogrammis osalemise kasulikkust
8. Mis olid peamised kasutegurid, vaadates täna programmis osalemist?
9. Mis ajendas Ajujahil osalema?
Alustava ettevõtja baaskoolitus
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hinnang koolitustel esitletud info asja- ja ajakohasusele ning rakendatavusele ettevõtte
tegevuses.
Hinnang koolituse mõjule ettevõtte käivitamisel.
Kuivõrd saadi koolitusel osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid oskusi?
Hinnang koolitusel edastatud info rakendatavusele praktilises töös.
Millisel määral on koolituse tulemusena rakendatud omandatud teadmisi ja oskusi oma
igapäevatöös?
Kas pärast koolitust alustati ettevõtlusega? Kui jah, siis millised olid/on osalejate arvates
suuremad takistused ettevõtlusega alustamisel?
Kas koolitusel osalejad tegutsevad jätkuvalt ettevõtjana?
Kas koolitusel osalejad taotlesid koolitusel koostatud äriplaani elluviimiseks ettevõtlustoetust?
(EAS-st; Töötukassast; ei küsinud)
Kuivõrd mõjutas koolitusel osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud tegevusi?
Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused, messidel
osalemine, kontaktreisid)?

Ärimentorprogramm
1. Hinnang mentori tööle.
2. Hinnang mentorprogrammi mõjule ettevõtte arengul.
3. Mentorprogrammi mõju ettevõtte ekspordile.
4. Kuidas hindavad osalejad enda kui ettevõtte juhi arengut tänu mentorprogrammile (isiklik
areng, nt ettevõtjaks kasvamine)?
5. Kuidas hinnatakse enda ettevõtte arengut tänu mentorprogrammile?
6. Kas ärimentorprogrammis osalenud ettevõte veel tegutseb (samas valdkonnas)?
7. Kas ettevõte juba ekspordib või on plaanis hakata eksportima?
8. Hinnang otsesele kasule mentori tööst oma ettevõtte edasi arendamiseks; otsesele kasule
koolitustest/töötubadest oma ettevõtte edasi arendamiseks.
9. Kas peale mentoriga koostöö lõppu olid osalejad võimelised iseseisvalt oma õppimis- ja
arenguprotsessi jätkama? Kuidas jätkati?
10. Kuivõrd mõjutas programmis osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud
tegevusi? Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused,
messidel osalemine, kontaktreisid)?
Väikeettevõtja arenguprogramm
1. Hinnang koolitustel esitletud info asja- ja ajakohasusele ning rakendatavusele ettevõtte
tegevuses.
2. Kuivõrd saadi programmis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid oskusi?
3. Millisel määral on programmi läbimise tulemusena rakendatud omandatud teadmisi ja oskusi
oma igapäevatöös?
4. Millised on kolm tegevust, mida pärast programmi läbimist oma ettevõtte arendamiseks tehti
(senisest tulemuslikumalt)?
5. Hinnang, millist reaalset ja mõõdetavat efekti on tänaseks nimetatud tegevused andnud
(suurenenud käive, kasvanud kasum, kliendibaasi kasv, olulised lepingud jne)?
6. Kuivõrd mõjutas programmis osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud
tegevusi? Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused,
messidel osalemine, kontaktreisid)?
Tööstusjuhi strateegiakool
1. Kuivõrd saadi programmis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid oskusi
(võrreldes teadmiste ja oskuste tasemega enne koolitust)?
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2.
3.
4.
5.
6.

Hinnang koolitusel edastatud info rakendatavusele praktilises töös.
Millisel määral on koolituse tulemusena rakendatud omandatud teadmisi ja oskusi oma
igapäevatöös?
Millised on kolm tegevust, mida pärast programmi läbimist oma ettevõtte arendamiseks tehti
(senisest tulemuslikumalt)?
Hinnang, millist reaalset ja mõõdetavat efekti on tänaseks nimetatud tegevused andnud
(suurenenud käive, kasvanud kasum, kliendibaasi kasv, olulised lepingud jne)?
Kuivõrd mõjutas programmis osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud
tegevusi? Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused,
messidel osalemine, kontaktreisid)?

Tootearenduse meistriklass
1. Kuivõrd saadi programmis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid oskusi?
2. Hinnang koolitusel edastatud info rakendatavusele praktilises töös.
3. Millisel määral on koolituse tulemusena rakendatud omandatud teadmisi ja oskusi oma
igapäevatöös?
4. Millist otsest ja kaudset mõju avaldas tegevus ettevõtte tootearenduse protsessidele
(tootearenduse protsesside korrastatus, kiirem toodete/teenuste välja töötamine)?
5. Millist otsest ja kaudset mõju avaldas tegevus uute toodete (ekspordi) müügile?
6. Millist otsest ja kaudset mõju avaldas tegevus programmis osalenud töötajatele?
7. Kuivõrd mõjutas programmis osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud
tegevusi? Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused,
messidel osalemine, kontaktreisid)?
Ärimudeli praktikum
1. Kuivõrd saadi programmis osalemise tulemusena juurde uusi teadmisi ja täiendavaid oskusi?
2. Hinnang koolitusel edastatud info rakendatavusele praktilises töös.
3. Millisel määral on koolituse tulemusena rakendatud omandatud teadmisi ja oskusi oma
igapäevatöös?
4. Kas pärast programmi läbimist muutsid osalejad reaalselt oma ettevõtte ärimudelit (sh mõnda
spetsiifilist osa, protsessi vmt)? Kui jah, siis mida täpsemalt?
5. Kas eelmise küsimusega seotud muutuse läbiviimiseks saadi tõuge arenguprogrammis
osalemisest või oleks antud muudatus igal juhul läbiviidud? Milline oleks ettevõtte arendamise
plaan olnud siis, kui programmis ei oleks osaletud?
6. Kuivõrd mõjutas programmis osalemine osaleja järgnevaid enesearendamisega seotud
tegevusi? Kas nende seas oli ka teisi EASi poolt pakutavaid arenguvõimalusi (koolitused,
messidel osalemine, kontaktreisid)?
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Lisa 2: Küsitlusankeet
Lp [XX]
Ernst & Young viib läbi EAS-i ettevõtluse ja ekspordisuunaliste tegevuste analüüsi. Töö eesmärk on
hinnata EAS-i teenuste ja koolituste mõju ettevõtete arengule, et vastata tulevikus paremini nende
ootustele ning töötada välja tegevusi, mis oleks kõige efektiivsemad.
Palume Teil vastata küsitlusele, mis puudutab Teie osalust järgmis(t)es tegevus(t)es: [vastava
omategevuse nimi - detailne]. Küsitlusega uuritakse Teie rahulolu EAS-i tegevustega üldiselt ning
konkreetses tegevuses osalemise mõju Teie ettevõttele (Teile). Küsitlustulemustest tehakse
järeldusi vaid üldistatud kujul.
Ankeedi täitmine võtab aega umbes 20 minutit. Teie vastuseid ootame hiljemalt [XX.] juuniks 2015.
Küsimustikule vastamist saate alustada siit: [XX]
Ankeedi täitmist puudutavate küsimuste puhul palume võtta ühendust e-posti teel
Anette.Jarve@ee.ey.com või telefonil 611 4634. EAS-i kontaktisik analüüsis on Pille Mihkelson
(Pille.Mihkelson@eas.ee).
Täname Teid koostöö eest!

TEEMA 1: ETTEVÕTTE KIRJELDUS
A1: ALUSTAVAD ETTEVÕTTED
Vastavad ainult need, kes on osalenud järgmistes tegevustes: Ajujaht, alustava ettevõtja
baaskoolitus.
1. Kas tegelesite enne EAS-i tegevuses osalemist ettevõtlusega?
A

Jah

B

Ei

2. Kas tegelete praegu ettevõtlusega?
A

Jah

B

Ei

2.1 Kas tegelete hetkel sama ettevõttega, millega enne EAS-i tegevuses osalemist?
Ei vasta, kui küsimus 1 = B (ei) ja/või 2 = B (ei).
A

Jah, sama ettevõttega

B

Ei, mõne teise ettevõttega

A2: TEGUTSEVAD ETTEVÕTTED
Palun vastake selle ettevõtte seisukohast, kes osales EAS-i teenuses.
Siit alustavad kõik need, kes ei vastanud teemale A1, ja need, kes vastasid küsimusele 2 = A (tegelen
hetkel ettevõtlusega). Sellele teemale ei vasta need, kes vastasid küsimusele 2 = B (ei tegele hetkel
ettevõtlusega).
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3. Palun nimetage oma positsioon ettevõttes.
Lubatud valida mitu varianti.
A

Ettevõtte omanik

B

Ettevõtte juht

C

Muu. Palun täpsustage.

4. Palun märkige oma ettevõtte andmed 2014. aasta kohta:
A

Müügitulu

Sisestada number

B

Ekspordi müügitulu

Sisestada number

C

Töötajate arv (keskmine)

Sisestada number

D

Tööjõukulud

Sisestada number

E

Ärikasum

Sisestada number

F

Põhivara kulum

Sisestada number

5. Milliseks hindate oma ettevõtte majandusseisu?
Praegusel hetkel
(2015 suvi)
Kolm aastat
tagasi

1
Väga halb
1
Väga halb

2

3

4

2

3

4

5
Väga hea
5
Väga hea

Ei oska
vastata

Ettevõtet ei
eksisteeri

Ei oska
vastata

Ettevõte ei
eksisteerinu
d

TEEMA 2: ÜLDKÜSIMUSED EAS-i TEGEVUSE KOHTA
Palun võtke siin vastamisel arvesse kogu oma kokkupuudet EAS-iga.
6. Kui palju on EAS-i poolt pakutavad tegevused tervikuna mõjutanud Teie (ettevõtte) arengut?
A

Mõju on olnud väga suur (positiivne)

B

Mõju on olnud pigem suur (positiivne)

C

Mõju on olnud pigem vähene (positiivne)

D

Mõju on olnud väga vähene (positiivne)

E

Mõju on olnud negatiivne

F

Mõju puudub

6.1. Palun kirjeldage, milles see mõju seisneb?
Ei vasta, kui küsimus 6 = F (mõju puudub).

6.2. Palun põhjendage oma hinnangut.
Vastab ainult, kui küsimus 6 = F (mõju puudub).

7. Palun hinnake, millistes aspektides on EAS-i tegevused Teie ettevõtte arengut mõjutanud.
Ei vasta, kui küsimused 1 ja 2 on B (ei tegele ettevõtlusega).
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Müügitulu kasv
Ekspordi müügitulu
kasv
Kasumlikkuse kasv

1
Mõju
puudub
1
Mõju
puudub
1
Mõju
puudub

2

3

4

2

3

4

2

3

4

5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur

Ei oska
vastata

Mõju
negatiivne

Ei oska
vastata

Mõju
negatiivne

Ei oska
vastata

Mõju
negatiivne

8. Milline EAS-i tegevus/toetus on Teie ettevõttele kõige kasulikum olnud? Palun nimetage ja
põhjendage.
Vastavad ainult ettevõtted, kes on osalenud mitmes tegevuses (toetus või teenus).
Ei vasta, kui küsimus 6 = E või F (mõju puudub või on negatiivne).

9. Millistes teistes riigi poolt pakutavates ettevõtlust ja eksporti toetavates tegevustes olete (Teie
ettevõte) osalenud (nt Töötukassa koolitus, SA KredExi teenused)?

10. Kuidas hindate EAS-i mainet ettevõtlust ja eksporti toetavate tegevuste (sh koolituste)
pakkujana?
1 Väga halb

2

3

4

5 Väga hea

Ei oska vastata

Kommentaar vajadusel

TEEMA 3: KONKREETSET TEGEVUST PUUDUTAVAD KÜSIMUSED
11. Mis ajendas Teid antud EAS-i tegevuses osalema?

12. Kui vajalik oli antud tegevus Teie (ettevõtte) jaoks?
1 Ei olnud vajalik

2

3

4

5 Väga vajalik

Ei oska vastata

Kommentaar vajadusel
13. Palun hinnake oma rahulolu antud EAS-i teenusega:
Üldine rahulolu antud
tegevusega
Uute teadmiste ja oskuste
saamine

1
Ei ole üldse
rahul
1
Ei ole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

Saadud info praktiline
rakendatavus Teie
ettevõttes

1
Ei ole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

Teenuse või koolituse
korralduse kvaliteet

1
Ei ole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata
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1
Ei ole üldse
rahul

Tegevusele kulunud aja ja
kasu suhe

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

Kommentaar vajadusel
14. Milliseks hindate antud tegevuse kasulikkust Teie (ettevõtte) arengule?
1 Ei olnud kasulik

2

3

4

5 Väga kasulik

Ei oska vastata

Kommentaar vajadusel
14.1. Palun kirjeldage, millist kasu Teie ettevõte antud tegevusest sai?
Ei vasta, kui küsimus 14 = 1 (ei olnud kasulik).
Ei ole kohustuslik sisestada kolme punkti.
1.
2.
3.
14.2. Palun põhjendage oma hinnangut.
Vastab ainult, kui küsimus 14 = E (ei olnud kasulik).

15. Palun hinnake, millistes aspektides on antud EAS-i tegevus Teie ettevõtte arengut mõjutanud.
Vastavad ainult ettevõtluse tegevustes osalejad:
Kliendibaasi laienemine

1
Mõju puudub

2

3

4

Uute koostööpartnerite
leidmine

1
Mõju puudub

2

3

4

Ettevõtte
konkurentsivõime
paranemine

1
Mõju puudub

2

3

4

Uue ärimudeli
väljatöötamine

1
Mõju puudub

2

3

4

Kõrgema lisandväärtusega
tooted ja teenused

1
Mõju puudub

2

3

4

Teadmiste ja oskuste kasv
ettevõttes

1
Mõju puudub

2

3

4

Muu mõju. Palun nimetage.

1
Mõju puudub

2

3

4

Kommentaar vajadusel
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5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur

Ei oska
vastata
Ei oska
vastata
Ei oska
vastata
Ei oska
vastata
Ei oska
vastata
Ei oska
vastata
Ei oska
vastata

Vastavad ainult eksporditegevustes osalejad:
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur

Uute ekspordipartnerite
leidmine

1
Mõju puudub

2

3

4

Ei oska
vastata

Uutele eksportturgudele
laienemine

1
Mõju puudub

2

3

4

Ettevõtte
konkurentsivõime
paranemine

1
Mõju puudub

2

3

4

5
Mõju väga
suur

Ei oska
vastata

Muu mõju. Palun nimetage.

1
Mõju puudub

2

3

4

5
Mõju väga
suur

Ei oska
vastata

Ei oska
vastata

Kommentaar vajadusel
16. Milline ekspordi arengut toetav tegevus on Teie jaoks kõige olulisem ja tulemuslikum olnud?
Palun põhjendage.
Juhul, kui on osalenud mitmes ekspordisuunalises tegevuses
Kirjeldus
17. Kas ja millised pikaajalised muutused on toimunud Teie ettevõtte tegevuses pärast tegevuses
osalemist (nt suurem panus tootearendusele, orienteerumine rahvusvahelistele turgudele
vms)?
Selgituse lahtrisse: Peetakse silmas nn käitumuslikku muutust, mis on tingitud EAS-i tegevusest.
Käitumuslik muutus võib olla: 1) laienemine tootmistegevuses, 2) ühekordne innovatsiooni-,
teadus- ja arendustegevus, 3) püsiv muutus ettevõtte teadus- ja arendustegevuses või
innovatsioonis, 4) ettevõtte tegevuse püsiv muutus üldiselt.

18. Kas soovitaksite seda teenust teistele ettevõtetele/ettevõtjatele?
1 Ei, kindlasti
mitte

10
2

3

4

5

6

7

8

9

Jah, kindlasti
soovitaksin

Ei oska
vastata

Kommentaar vajadusel

TEEMA 4: TEENUSESPETSIIFILISED TEEMAD
Ekspordi partneri otsingu teenus
Vastavad ainult ekspordipartneri otsingu teenusel
19. Kas ja mil määral aitas ekspordinõuniku teenus sihtturul uksi avada?
5
1 Ei aidanud üldse

2

3

4

Palun kommenteerige
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Väga olulisel
määral

Ei oska vastata

20. Kui palju eeltööd sihtturu osas tegite ise enne ekspordinõuniku poole pöördumist?
A

Suurel määral

B

Vähesel määral

C

Ei teinud üldse

Kontaktreisid
Vastavad ainult kontaktreisidel osalejad.
21. Kui palju kontakte lõite kontaktreiside käigus?
Sisestage number.
22. Kui paljudest nendest kontaktidest olete saanud majanduslikku kasu?
Sisestage number.
23. Milline on Teie rahulolu kontaktreisidega seotud aspektidega?
B2B kohtumiste
koostööpartnerite valik
Korraldajapoolne
kommunikatsioon
Korraldajapoolne
projektijuhtimine

1
Pole üldse
rahul
1
Pole üldse
rahul
1
Pole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

Ekspordibuldooserid
Vastavad ainult ekspordibuldooseril osalejad.
24. Milline on Teie rahulolu ekspordibuldooseri korraldusega?
Konsultandi töö üldiselt

1
Pole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

Ettevalmistustöö enne
reaalsete kohtumiste
toimumist konkreetses
sihtriigis

1
Pole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

Sihtturgu tutvustav info

1
Pole üldse
rahul

2

3

4

5
Väga rahul

Ei oska
vastata

25. Kumb EAS-i tegevus on olnud Teie ettevõtte seisukohast tulemuslikum, kas ekspordibuldooser
või kontaktreisid?
Vastab ainult juhul, kui osalenud nii kontaktreisidel kui ka ekspordibuldooseril.
A

Ekspordibuldooser on olnud tulemuslikum.

B

Kontaktreisid on olnud tulemuslikumad.

C

Mõlema tegevuse tulemuslikkus on olnud võrdne.
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D

Kumbki tegevus ei ole olnud tulemuslik.

Ühisstendid
Vastavad ainult ühisstendidel osalejad.
26. Mitmel korral olete ühisstendil osalenud?
A

Ühe korra

B

Mitmeid kordi

26.1.

Palun kommenteerige, mis põhjusel ei ole Te ühisstendil rohkem osalenud?

Vastab ainult juhul, kui eelmine küsimus = A (osalenud ainult ühe korra).
Kirjeldus
27. Palun hinnake oma rahulolu EAS-i tegevusega:
A

EAS-i projektijuhtimise kvaliteet üldiselt

B

Messile mineku ettevalmistus

C

Ühisstendil osalemine

D

Järeltegevused

Skaala 1–5
1 – Ei ole rahul
5 – Olen väga rahul

Ekspordi valdkonna koolitused
Vastavad ainult ekspordi valdkonna koolitustel osalejad.
28. Kas ja kuidas olete iseseisvalt jätkanud enesearendamise tegevustega?
1 Üldse mitte

2

3

4

5 Väga palju

Ei oska vastata

Palun kirjeldage, millised enesearendamise tegevusi olete ette võtnud (ainult kui 3–5).
Disainibuldooser
Vastavad ainult disainibuldooseril osalejad.
29. Kas arenguprogrammi tulemusena on sündinud uusi tooteid/teenuseid, mida olete jäänud
püsivalt tootma/pakkuma?
A

Jah

B

Ei

Kommentaar vajadusel
30. Kas olete jätkanud koostööd disainerite/loovisikutega ka pärast arenguprogrammi lõppu?
A

Jah

B

Ei

Kommentaar vajadusel
31. Kas ja kuidas olete jätkanud enesearendamise tegevustega pärast disainibuldooserit?
1 Üldse mitte

2

3

4

Palun kirjeldage (ainult kui 3–5).
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5 Väga palju

Ei oska vastata

Ajujaht
Vastavad ainult Ajujahil osalejad.
32. Kas asutasite Ajujahi arenguprogrammi raames või pärast arenguprogrammi lõppu ettevõtte?
A

Olin ettevõtja juba enne arenguprogrammi.

B

Jah, asutasin ettevõtte arenguprogrammi raames.

C

Jah, asutasin ettevõtte arenguprogrammi mõjul pärast arenguprogrammi.

D

Asutasin ettevõtte, kuid see ei olnud arenguprogrammiga seotud.

E

Ei asutanud ettevõtet.

Kommentaar vajadusel
33. Kas ettevõttesse (või meeskonda, kui ettevõtet ei ole veel loodud) kuuluvad samad liikmed nagu
arenguprogrammi alguses?
A

Liikmed on jäänud samaks.

B

Liikmed on osaliselt muutunud.

C

Kõik liikmed on muutunud.

D

Meeskond läks laial.

E

Ei asutanud, ei ole ettevõtja.

34. Kas olete arendanud edasi sama ideed, mis oli Ajujahil, või on idee muutunud?
A

Sama idee, mis Ajujahil

B

Idee on Ajujahiga võrreldes teatud määral muutunud.

C

Idee on Ajujahiga võrreldes täiesti teine.

Baaskoolitus
Vastavad ainult baaskoolitusel osalejad.
35. Kuidas mõjutas baaskoolitus ettevõtlusega alustamist?
A

Ei mõjutanud, olin ettevõtja juba enne koolitust.

B

Ei mõjutanud, ei alustanud ettevõtlusega.

C

Mõjutas, alustasin ettevõtlusega.

D

Toetas, kuid tõenäoliselt oleksin alustanud ettevõtlusega ka ilma koolituseta.

Kommentaarid vajadusel
36. Millised on olnud Teie jaoks suurimad takistused ettevõtlusega alustamisel?
Kirjeldus
37. Kas taotlesite koolitusel koostatud äriplaani elluviimiseks ettevõtlustoetust?
A

Jah, EAS-ist

B

Jah, Töötukassast

C

Ei taotlenud.

D

Muu. Palun täpsustage.
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Kommentaarid vajadusel
Ärimentorprogramm
Vastavad ainult ärimentorprogrammis osalejad.
38. Kuidas hindate mentori tööd?
1 Väga halb

2

3

4

5 Väga hea

Ei oska vastata

Kommentaar vajadusel
39. Kuidas hindate enda kui ettevõtte juhi arengut tänu mentorprogrammile (isiklik areng, nt
ettevõtjaks kasvamine)?
1 Ebaoluline mõju

2

3

4

5 Väga oluline
mõju

Ei oska vastata

Palun kirjeldage mõju Teie isiklikule arengule (ainult kui vastati 3–5).
40. Kas ärimentorprogrammis osalenud ettevõte on veel tegutsev?
A

Jah, tegutseb samas valdkonnas.

B

Jah, kuid tegevusvaldkond on muutunud.

C

Ei tegutse.

41. Milline on olnud ärimentoriprogrammi mõju ettevõtte ekspordile?
Ei vasta, kui ettevõte enam ei tegutse.
A

Plaanin varsti eksportima hakata, ärimentorprogramm andis selleks tõuke.

B

Alustasin ärimentorprogrammi abil eksporditegevust.

C

Ärimentorprogramm aitas eksporditegevust laiendada.

D

Ärimentorprogramm ei omanud mõju eksporditegevusele.

42. Kas ja kuidas jätkasite peale mentoriga koostöö lõppu enesearendamise tegevustega?
1 Üldse mitte

2

3

4

5 Väga palju

Ei oska vastata

Palun kirjeldage (ainult kui 3–5).
Väikeettevõtja arenguprogramm
Vastavad ainult väikeettevõtja arenguprogrammis osalejad.
43. Palun nimetage kolm tegevust, mida tegite pärast programmi läbimist oma ettevõtte
arendamiseks (senisest tulemuslikumalt)?
1.
2.
3.
44. Kas ja kuidas jätkasite pärast programmis osalemist enesearendamise tegevustega?
1 Üldse mitte

2

3

4

5 Väga palju

Ei oska vastata

Palun kirjeldage, millised enesearendamise tegevusi olete ette võtnud (ainult kui 3–5).
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Tööstusjuhi strateegiakool
Vastavad ainult tööstusjuhi strateegiakoolis osalejad.
45. Palun nimetage kolm asja, mida tegite pärast strateegiakooli läbimist oma ettevõtte
arendamiseks (senisest tulemuslikumalt)?
1.
2.
3.
46. Kas ja kuidas olete iseseisvalt jätkanud enesearendamise tegevustega?
1 Üldse mitte

2

3

4

5 Väga palju

Ei oska vastata

Palun kirjeldage, millised enesearendamise tegevusi olete ette võtnud (ainult kui 3–5).
Tootearenduse meistriklass
Vastavad ainult tootearenduse meistriklassis osalejad.
47. Palun hinnake tootearenduse meistriklassi mõju Teie ettevõttes.
Tootearendusprotsesside
korrastumisele

1
Mõju puudub

2

3

4

Toodete/teenuste kiiremale
väljatöötamisele

1
Mõju puudub

2

3

4

Töötajate oskuste
paranemisele

1
Mõju puudub

2

3

4

5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur
5
Mõju väga
suur

Ei oska
vastata
Ei oska
vastata
Ei oska
vastata

48. Kas ja kuidas olete iseseisvalt jätkanud enesearendamise tegevustega?
1 Üldse mitte

2

3

4

5 Väga palju

Ei oska vastata

Palun kirjeldage, millised enesearendamise tegevusi olete ette võtnud (ainult kui 3–5).
Ärimudeli praktikum
Vastavad ainult ärimudeli praktikumis osalejad.
49. Kas muutsite pärast ärimudeli praktikumi reaalselt oma ettevõtte ärimudelit (sh mõnda
spetsiifilist osa, protsessi vms)?
A

Jah

B

Ei

Kommentaar vajadusel
50. Kas ärimudeli praktikum andis tõuke ärimudeli muutmiseks?
Vastab ainult juhul, kui eelmine küsimus on A (jah).
A

Jah, sain tõuke arenguprogrammist.

B

Ei, muudatus oleks viidud läbi ka ilma arenguprogrammis osalemiseta.

C

Muu. Palun täpsustage.

Kommentaarid vajadusel
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TEEMA 5: ETTEPANEKUD
51. Kuidas peaks EAS antud tegevust edasi arendama?
Kirjeldus
52. Mida peaks EAS tegema teisiti selleks, et temast oleks ettevõtetele rohkem kasu?
Kirjeldus
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