
Vandeadvokaat ja Eesti Pereettevõtete Liidu president Aare Tark kõneles konverentsil 

pereettevõtte võimalustest kohaliku elu arendajana. 

Aare Tark lausus, et tahab kummutada arvamuse nagu oleks pereettevõte midagi väga väikest.  

„Pereettevõtlus omab maailmas väga pikaajalist ja tugevat traditsiooni. Tegemist ei ole mitte 

ainult väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega ning vähetuntud entusiastidega, vaid 

pereettevõtted maailmas rohkem kui 30% ettevõtetest, kelle käive ületab 1 miljardi dollari 

piiri,“ lisas ta, viidates sellistele suurtele ja tuntud pereettevõtetele üle maailma nagu 

jaekaubandusettevõte Wal-Mart Stores, Ford Motor Co. Eestile lähim selline suurettevõte on 

Ikea Rootsist, kus töötab praegu 76 000 töötajat. 

 

Aare Targa sõnul hinnatakse pereettevõtete osakaaluks Eestis 90%. „Isegi kui see arv ei ole 

täpne, annab see aimu, kui suure osa Eesti ettevõtlusest moodustavad pereettevõtted.“ Kaasajal 

võib pereettevõtte sildi all Eestis ära nimetada näiteks Lenne, Alexela Grupi, Sangari, Mootor 

Grupp, BRLT Grupp, M.W.Wool. 

 

„Pereettevõtteid eristavad tavaettevõtetest mitmed strateegilised ning juhtimisalased valikud. 

Olulisim neist on, et pereettevõtted seavad eesmärgiks pärandada toimiv ja edukas ettevõte oma 

järeltulijatele,“ lausus Aare Tark. „Seetõttu iseloomustavad pereettevõtteid eelkõige 

jätkusuutlikkus, pikaajaline äristrateegia ning teatud ettevaatlikkus äririskide võtmisel.“ 

Selles valguses on Aare Targa sõnul kohane heita pilk pereettevõtluse alustaladele ning küsida, 

kas Eestil on täna majanduspoliitilisi otsuseid vastu võttes pereettevõtjatelt midagi õppida? 

„Eesti majandusele tervikuna tuleks kasuks, kui riigijuhtimisel lähtuda pereettevõtete 

väärtusbaasist.“ 

Pereettevõtete võimalused kohaliku elu arendajana on aga ära määratletud riikliku 

ettevõtluskliima tingimustega, tõdes Aare Tark. „Kindlasti aitab aga hooliv ja bürokraatiat vältiv 

kohalik omavalitsus kaasa ettevõtluse arengule vastavas piirkonnas. Tihtilugu ongi just 

pereettevõte see kes väiksemas maakohas on osutanud mõnda vajalikku teenust, mis on aluseks 

kohaliku elu kestvuses. See tähendab, et niikaua kui ettevõtlus toimib ja on suuteline olema 

kasumlik, niikaua saab tõdeda, et elu vastavas piirkonnas ei ole lõppemas ning meie majandus 

on jätkusuutlik.“ 

 

Aare Tark tõi positiivse näitena esile, kus pereettevõte ja kohaliku omavalitsuse koostöö on 

taganud eduka ja kasumliku toimimise, Pärnus asuva AS Wendre, mille omanikuks on eesti 

päritolu rootslane Peter Kalev Hunt. Wendre laiendas koostöös kohaliku omavalitsusega 

tootmist Vändras ja avas suurtootmise tehase näol Pärnu linnas 2005. aastal. Seoses mõistva 

suhtumisega kohaliku omavalitsuse poolt on tänaseks rajatud Pärnu maakonda eeskujulik 

golfiväljak koos esindusliku klubihoonega. Lisaks planeeritakse Pärnusse uue hotelli rajamist. 

 


