
42 vastust

Aktsepteerib vastuseid

Tegevusvaldkond

42 vastust

Juriidiline vorm

42 vastust

Kokkuvõte Küsimus Individuaalne

Ehitus / Kinnisvara
Finants / Administreerimine
Haridus / Teadus
Infotehnoloogia
Klienditeenindus
Koolitus / Personalitöö
Kultuur / Meelelahutus
Loomemajandus /Tõlkimine

1/3

9,5%

7,1%

11,9%
11,9%

14,3%

Osaühing
Aktsiaselts
Füüsilisest isikust ettevõtja
Mittetulundusühing
Sihtasutus

23,8%

61,9%

Nimetu vorm

Küsimused Vastused 42

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=et&continue=https://docs.google.com/forms/d/1Gb7U0qwQLmWG5pwaJVNZSL_GoJEHhAQ3DMP0k9foqFY/edit%3Fusp%3Dforms_home


Ettevõtte töötajate arv taandatuna aastaringsetele täiskohaga töötajate arvule

42 vastust

Ettevõtte käibe langus perioodil 4.2020-3.2021 võrreldes perioodiga 4.2019-3.2020

41 vastust

Töötajate arvu muutused seoses viiruskriisiga

42 vastust

alla 1,0
1-2
3+
10+

9,5%

26,2%

31%

33,3%

0-30%
31-50%
51-100%
Käive suurenes

19,5%17,1%

58,5%

0 5 10 15 20

tekkis töötajate koondamise
vajadus

eelnevalt planeeritud töökohtade
loomine jäi ära

töötajad on olnud sundpuhkusel
2+ kuud alates märtsist 2020

töötajad on olnud sundpuhkusel
kuni 2 kuud alates märtsist 2020

tööjõu vajadus suurenes

mõju töötajate arvule puudus

4 (9,5%)4 (9,5%)4 (9,5%)

14 (33,3%)14 (33,3%)14 (33,3%)

5 (11,9%)5 (11,9%)5 (11,9%)

1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)

3 (7,1%)3 (7,1%)3 (7,1%)

19 (45,2%)19 (45,2%)19 (45,2%)



Töötajate ümberõppe vajadus

42 vastust

Laenukohustuste täitmine

42 vastust

Ettevõtte ekspordimaht on muutunud perioodil 4.2020-3.2021 võrreldes perioodiga 4.2019-
3.2020

42 vastust

jah
ei

19%

81%

on raskusi laenukohustuste täitmisega
ei ole raskusi laenukohustuste
täitmisega
ei ole laenukohustusi

54,8%

16,7% 28,6%

ei ekspordi
vähenenud
suurenenud
ei ole olulist muutust

7,1%

9,5%

81%



Toetused / riiklikud meetmed

42 vastust

Toetuse taotlemise järel:

22 vastust

Mis põhjusel toetust ei saadud?

16 vastust

olen taotlenud
ei ole taotlenud61,9%

38,1%

saadi toetus
ei saadud63,6%

36,4%

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

taotlejatest moodustati pingeriv…

taotleja ei vastanud toetusmeet…

taotletava toetuse summa oli lii…

Ei taotlenud

Hetkel ei ole veel vastus saabu…

Ei taodelnud

ei taodelnud

Ühte toetust saadi, oma sihtgru…

Toetuse vahendeid ei jagunud

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

11 (68,8%)11 (68,8%)11 (68,8%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)

1 (6,3%)1 (6,3%)1 (6,3%)



Oleme teinud investeeringuid:

42 vastust

Kuidas on riiklikud piirangud on enim ettevõtte tegevust mõjutanud?

42 vastust

Millist abi vajaks ettevõte tegevuse jätkamiseks enim?

41 vastust

0 5 10 15 20

tootearendusse
turundusse

digitaliseerimisse
töötajate koolitamisse

ei ole teinud investeeringuid
põhivarasse

muud pole julgenud teha, aga…
seadmetesse
kinnisvarasse

Avatud e-pood.
Päikeseenergia

17 (40,5%)17 (40,5%)17 (40,5%)
12 (28,6%)12 (28,6%)12 (28,6%)

6 (14,3%)6 (14,3%)6 (14,3%)
13 (31%)13 (31%)13 (31%)

14 (33,3%)14 (33,3%)14 (33,3%)
2 (4,8%)2 (4,8%)2 (4,8%)

1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)
1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)
1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)
1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)
1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)

negatiivselt
positiivselt
piirangute mõju on olnud äritegevusele
pea olematu

31%

61,9%

0 5 10 15 20 25

rahalist toetust investeeringuteks

rahalist toetust oskustööjõu
koolitamiseks

mentorlust / ekspert konsultandi
kaasamist

piisaks kehtivate piirangute
lõppemisest

Ei vaja toetust

Ei vaja abi

19 (46,3%)19 (46,3%)19 (46,3%)

5 (12,2%)5 (12,2%)5 (12,2%)

3 (7,3%)3 (7,3%)3 (7,3%)

21 (51,2%)21 (51,2%)21 (51,2%)

1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)

1 (2,4%)1 (2,4%)1 (2,4%)



Millist ekspert nõu vajaksite?

37 vastust

0 5 10 15

digitaliseerimine

turundus

eksport

tootearendus

jätkusuutlik ettevõtlus (keskkon…

Ei vaja nõu

Finantsjuhtimine

Saan ise hakkama :)

olen ise ekspert

8 (21,6%)8 (21,6%)8 (21,6%)

14 (37,8%)14 (37,8%)14 (37,8%)

2 (5,4%)2 (5,4%)2 (5,4%)

9 (24,3%)9 (24,3%)9 (24,3%)

13 (35,1%)13 (35,1%)13 (35,1%)

4 (10,8%)4 (10,8%)4 (10,8%)

2 (5,4%)2 (5,4%)2 (5,4%)

1 (2,7%)1 (2,7%)1 (2,7%)

1 (2,7%)1 (2,7%)1 (2,7%)


