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Supporting the objective of 'A smarter 
Europe” the CB program intends to contribute 
within following themes:

• Innovative growth and competitiveness of Central 

Baltic SMEs, including joint efforts on:

• the export promotion, internationalization, 

• value chain and product development, 

• training and skills development.

• Targeted sectors and clusters within CB economies are 

ones with significance and potential for cooperation, 

e.g. ICT, blue, green/circular, silver economies, 

sustainable tourism.

• New and improved CB digital services with cross 

border reach and export potential



VKEd Eesti 
majanduses



Ettevõtted Eestis

jagunemine-

tk (%)

141 905 

(58,5%)

3 107 

(1,3%)

1 596 

(0,7%)

5 454 

(2,3%)

13 315 

(5,5%)

4 858 

(2,0%)

6 225 

(2,6%)

3 755 

(1,5%)

7 493 

(3,0%) 11 031 

(4,6%)

3 680 

(1,5%)

25 468 

(10,5%)

5 029 

(2,1%)

3 259 

(1,3%)

3 202 

(1,3%)

Allikas: Äriregister, 01.01.2020 

seisuga

Kokku 242380 ettevõtet



Millise osa moodustavad VKE-d 
Eesti majanduses (1)

Arvukuse 

osakaal 

(%)

99,9%

Allikas: Statistikaamet



Millise osa moodustavad VKE-d 
Eesti majanduses (2)

Töötajate 

osakaal 

(%)

81%

Allikas: Statistikaamet



Millise osa moodustavad VKE-d 
Eesti majanduses (3)

Müügitulu 

osakaal 

(%)

81%

Allikas: Statistikaamet



Millise osa moodustavad VKE-d 
Eesti majanduses (4)

Lisandväärtuse 

osakaal (%)

79%

Allikas: Statistikaamet



Kokkuvõte VKE-dest Eestis

• VKE-de osakaal majanduses on sarnane 

arenenud maailmaga

• VKE-de hulgas domineerivad Eestis 

mikroettevõtted- 94% kõikidest

• VKE-des on keskmine töötajate arv 3 

• Lisandväärtus on VKE-des väiksem, sh 

lisandväärtus töötaja kohta on eriti väike 

mikroettevõtetes

• Ettevõtlus on Harjumaale kontsentreeritud

• Suurem osa VKE-dest on nö elustiili ettevõtted



Võimalused ja väljakutsed

• Kontsentreerituse vähendamine Eesti 

majanduses

• 70% VKEdest asub teenuste sektoris, nende 

ettevõtete eksport on tagasihodlik

• Ettevõtete koostöö on napp- võimalus klastrid

• Mikro- ja väikeettevõtetel ettevõtluse alane teave 

kesine

• Teadus- ja arendustegevusega on keeruline 

tegeleda, sest mahud ei ole piisavad

• Finantsvahendite kaasamine arenguks 

raskendatud



VKEde näited Eestis, peamiselt 
digitaalsed teenused



Klastrid Eestis



Eesti klastrid

• EASi rahastatud ja täna tegutsevad 

klastrid – IKT, kaitsetööstus, puitmajad, 

lennundus, tervisetehnoloogiad –

Connected Health, digitaalehitus.

• Eelnevalt EASi rahastatud nüüd 

iseseisvad klastrid– Finnace Estonia, 

logistikaklaster

• Regionaalklastrid – Kagu-Eesti 

puidulaster.



Eesti klastrid, teemad

• Ettevõtete ühisturundus ja eksport,

• Koostöö ja arendusprojektid, mis on suunatud 

klastri ettevõtjate ühiste teemade 

arendusele. Nt. puitmajad töötasid välja oma 

CE märgise süsteemi, ühised IT platvormid. 

• Klastri arendus ja ettevõtete võrgustamine –

ühine infoallikad ja nende jagamine, 

rahvusvaheline koostöö teiste klastrite ja klastri 

ettevõtetega, ühised turu-uuringud, 

võrgustumise uuringud, andmebaasid, jne





Aitäh!
Kaarel.Lehtsalu@mkm.ee
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