
Naisettevõtlus ja  
eurotoetused

Eve Kislov

15.08.2019 Leisi




Teemad
 Naisettevõtluse olukord Euroopas

 Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

 Euroopa Sotsiaalfond

 Struktuurivahendid Eestis

 Riigiabi




           

 
Naisettevõtluse 

olukord Euroopas




Naisettevõtlus Euroopas ja Eestis

Euroopa Komisjon (KOM) on võtnud eesmärgi leida 
lahendusi takistustele, mis pidurdavad naisettevõtluse 
arengut ja julgustada rohkem naisi oma ettevõtet 
asutama

2014. a uuringu tulemustest selgus, et:

2012 moodustasid naisetetvõtjad 29% kõikidest Euroopas 
tegutsevatest ettevõtjatest, Eestis 28%

Enamus ühe-töötajaga ettevõtted on naisettevõtted 
(78%), Eestis 72%

Eesti naisettevõtluse määr 5%, Euroopas 10%; Eesti 
meestel 12%, Euroopa mehed 19% 




Ettevõtjad




Eesti naisettevõtjad

Enamus töötab enda ettevõttes täistööajaga

Tegevusalad: teenindavad tegevused, kutse-, teadus- ja 
tehnikaalase tegevused ning hulgi- ja jaekaubandus

Natukene vanemad kui mehed

Keskmine haridustase on kõrgem kui meesettevõtjatel

Keskmine netosissetulek (€8,688), natukene kõrgem kui 
meesettevõtjatel (€8,118).  




VKEd

Mikro-, väikse ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) 
moodustavad 99% EL äriühingutest, 

2/3 erasektori töökohtadest, 

enam kui ½ EL ettevõtjate loodud koguväärtusest

 
VKEde toetamise tegevusprogrammid:

Euroopa väikeettevõtlusalgatus„Small Business Act“ 
programm „Horisont 2020“  
COSME programm

Eesmärk on:
suurendada teadus- ja uuendustegevuse abil VKEde 
konkurentsivõimet ning 
teha rahastamine neile paremini kättesaadavamaks




VKEde riigiabipoliitika

VKEdele soodustused, võttes arvesse raskusi, millega nad 
oma väiksuse tõttu kokku puutuvad

2014 võttis KOM vastu läbivaadatud üldise grupierandi 
määruse riigiabi kohta (määrus (EL) nr651/2014) 

VKEdele KOMi eelneva teavitamise ja heakskiiduta 
riigiabi, kui teatavad tingimused on täidetud 

ERAND: vähese tähtsuega abi – 200 000 kolme 
eelarveaasta jooksul




Miks liikmesriik ei saa anda toetusi nii palju 
kui tal selleks raha on? 

 Riigiabi võib moonutada ausat ja tõhusat konkurentsi liikmesriikide 
ettevõtjate vahel ja kahjustada majandust ning seepärast teostab KOM 
riigiabi järelevalvet

 Ettevõtjate võrdne kohtlemine on tähtis nii liikmesriigi tasandil kui ka 
Euroopa Liidu tasandil

 Ilma riigiabi kontrollita võib tekkida                                                         
“riigiabi võidujooks” LRide vahel         




Võib-olla lubatud riigiabi
 ELTL artikli 107 lõige 3 loetleb erandid, mille puhul abi 

võib pidada ühisturuga kokkusobivaks, nt:
 Ebasoodsate piirkondade arendamine
 Abi teatud majandustegevuse soodustamiseks

 VKEde toetamine 

 Teadus- ja arendustegevus 

 Keskkonnakaitse 

 Koolitus

 Tööhõive  
 Kultuur




Abi võib anda järgmisteks 
eesmärkideks 
 Näiteks - VKEdele antav abi:

 Investeeringuteks

 Nõustamiseks

 messidel osalemiseks

 koostöökuludeks Euroopa territoriaalse koostöö 
projektidega

 Artiklid 17-20 



Euroopa Sotsiaalfond (ESF)

Loodi Rooma lepinguga 1957, et soodustada töötajate 
liikuvust ja tööhõivevõimalusi ühisturul

ESF esimene struktuurifond – alguses toetati liikmeriikide 
töötajate kutseõpet ja ümberasumist

Järjest laiendatud ESFist anatavate toetuste ulatust

Praegu (2014-2020) 5 fondi: ESF, Euroopa 
regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond (EMKF)



Abiks Euroopa Liidu struktuurifondidest 
toetuse taotlejale 

https://www.struktuurifondid.ee/et

https://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/meetmete-nimekiri

https://www.struktuurifondid.ee/et
https://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/meetmete-nimekiri
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