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Ettevõtete küsitlusel põhinev uuring

• Küsitus viidi läbi vahetut enne tänast veebiseminari 
(jätkuvalt kutsume üles ettevõtteid küsimustele vastama)

• Vastas 30 ettevõtet (valdav osa tööstus- ja 
tootmisettevõtted)

• Keskmine töötajate arv 400 inimest

• Valdav osa vastanud ettevõtetest omab rahvusvahelist 
haaret



COVID-19 pandeemia mõju ettevõtete 
majandustegevusele
• Turg/müük on ära kukkunud 

(eriti kodumaine turg)

• Teiste riikide 
administratiivsetest piirangutest 
tekkinud probleemid tarnete ja 
ekspordiga

• Arvete tasumusega viivitamine

• Arendus ja 
investeerimisprojektid on 
seisma pandud

• Mitmed ettevõtted näevad, 
et suurem mõju 
majandustegevusele on alles 
ees



Kui pikaks hinnatakse pandeemiast tulenevate 
majandusraskuste kestvust



Kui suur on tõenäosus, et ettevõte on sunnitud
COVID-19 pandeemia tõttu oma tegevuse lõpetama



Milliseid meetmeid on ettevõtted kasutanud 
COVID-19 pandeemia mõjude vähendamiseks
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Kaugtöö

Töötajate osaajaga töötamine

Töötajate koondamine

E-müügi ja muude veebipõhiste teenuste kasutamine

Uute või kohandatud toodete ja teenuste pakkumine

Uute tarnijate leidmine

Võlgade ajatamine

Laenude restruktureerimine

Erakordsete laenude võtmine

Tegevuse täielik või osaline peatamine

Pankrot

Uute klientide leidmine



Kas ettevõtetele pakutavad riiklikud kriisimeetmed
on piisavad ja kas olete kasutanud



COVID-19 pandeemia mõju ettevõtete
keskkonnategevusele

• Investeeringute ja 
keskkonnategevuste mahu 
vähenemine, edasi 
lükkamine või peatamine

• Erakordsetest tegevustest 
tulenev jäätmetekke 
suurenemine ja 
kemikaalide kasutamise 
suurenemine



COVID-19 pandeemia mõju Euroopa Liidu ja Eesti 
keskkonnapoliitiliste eesmärkide saavutamisele

4%

70%

26%

Ei mõjuta

Mõjutab negatiivselt

Mõjutab positiivselt



Millised võivad olla COVID-19 pandeemiast 
lähtuvad pikemaajalised tulevikustsenaariumid

6

5

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Kriisi mõju on pikaajaline ning seadusandjate ja
tarbijate reaktsioon viib ressursside suurenevale

tarbimisele ning varasemate keskkonnaeesmärkide
leevendamisele.

Majandus taastub ning suuremat majanduse 
struktuurimuutust ei toimu – jätkub varasem 

majandusmudel

Toimub oluline muutus majandusstruktuuris ja
tarbimisharjumustes ning avanevad võimalused

süsinikuneutraalse ja ringse majandusmudeli poole
liikumiseks



Küsitluste detailsemad tulemused esiatakse
eraldi EKJA kodulehel

www.ekja.ee


