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MOTIVATSIOON
• Miks soolise palgalõhe teema on oluline?

• Õigluse aspekt: võrdse töö eest võrdne palk
• Efektiivsuse aspekt (nt Klenow et al. 2019): potentsiaalse talendi ebaefektiivne kasutamine 

ühiskonnas 

• Eesti kui suurima palgalõhega riik Euroopa Liidus
• Suur osa palgalõhest (kuni 2/3) seletamata tavapäraselt uuritavate palgalõhe 

tegurite poolt (vanus, sektor, ametiala, haridustase, jms)
• Kaasaegsed uuringud tõstavad esile ettevõtete rolli meeste-naiste palgalõhes (Card

et al. 2016, 2018).
• Eristatakse kahte efekti: (1) ettevõtete vaheline, segregeerumine (i.k. sorting effect) (2) 

ettevõttesisene, läbirääkimised (i.k. bargaining effect)

• Ettevõttetasandi tegurid seletavad ca 35% Eesti soolisest palgalõhest (Masso, 
Meriküll, Vahter 2020)

• Vähem on teada kas ja kuivõrd mõjutavad meeste ja naiste palku tehnoloogilised  
ja organisatsioonilised uuendused ettevõtetes?



EESMÄRK

Meie uuringu eesmärk on hinnata ettevõtete innovatsioonitegevuste rolli 
soolises palgalõhes Eestis, kasutades ühendatud tööandja ja töötaja 
andmeid

• Kas innovatsiooniga on seotud kõrgem palgalisa pigem meeste või naiste 
puhul? 

• Töötajate mobiilsuse efekt. Kas mehed, kes liiguvad tööle innovaatilistesse 
ettevõtetesse võidavad palgas rohkem võrreldes naistega? 

• Vaadeldud eri tüüpi innovatsiooninäitajad:
• tehnoloogilised uuendused (toote- ja protsessiuuendused);

• mittetehnoloogilised uuendused (organisatsioonilised ja turundusuuendused);

• T&A ning innovatsioonialane koostöö (avatud innovatsiooni roll).

• Lisaks: infotehnoloogia kasutamine ettevõttes.

• Lisaks: tootmise automatiseerimine ja palgalõhe. Mõned põhitulemused Alfieri, 
Pavlenkova ja Masso (2020) uurimistööst.



KIRJANDUS
Tegurid, mis võivad viia suurema palgalõheni innovaatilisemates ettevõtetes võrreldes 
ülejäänutega
• Tehnoloogiliste muutuste erinev mõju meeste ja naiste tööjõu nõudlusele 

Kaasaegsetel tehnoloogilistel muutustel võib olla soolist ebavõrdsust tööturul suurendav efekt (vt ka 
Brussevich et al. 2019, Aksoy et al. 2020). Nt automatiseerimine, robotiseerimine tõstavad mitterutiinse töö 
suhtelist väärtust tööturul (routine-biased technical change; Acemoglu ja Autor 2011, Aksoy et al. 2020).
IMF-i  (Brussevich et al. 2019) uurimistöö viitab naiste puhul rutiinsemate tööülesannete (keskmiselt) 
suuremale osakaalule võrreldes meestega. 
• Naiste keskmiselt kõrgem riskikartlikkus võrreldes meestega (Bertrand 2018), eelistatakse stabiilsemat  ja 

vähem konkureerivat töökeskkonda (Cook et al. 2018). 

• Naised kehvemad läbirääkijad palga osas (Bertrand 2018, Meriküll ja Mõtsmees 2017). 

Töötajate läbirääkimisoskuste eriti suur roll palgaerinevuste kujunemisel kiiresti arenevas  
tegevuskeskkonnas ja kõrge kasumlikkusega ettevõtetes.

• Töötajate (24/7) paindlikkus tööandja hüvanguks: eriti tugevalt tasustatud tehnoloogilisi uuendusi 
juurutavates ja kiiresti muutuvas keskkonnas tegutsevates ettevõtetes. Lastega naistel raskem teha pikki 
päevi ja töötada ebaharilikel aegadel (Goldin 2014, Frederiksen et al. 2018). 

• Kasumlikumad ettevõtted on tööturul tugeva turujõuga ja saavad töötajaid rohkem valida: Beckeri (1957) 
tüüpi maitse-põhine diskrimineerimine.



ANDMED
• Ühendame mitmed Eesti andmebaasid aastatest 2006-2018

• Töötajate palgamaksete info Maksu- ja Tolliametilt kuise 
sagedusega

• Tööandjate info Äriregistrist aastase sagedusega
• Töötajate haridustase, ametiala, perekonnaseis (lapsed) jms 

Rahvaloendusest 2011, töötasu struktuuri uuring (2014, 2018), 
töötajate registrist (2019-2020)

• Eesti ettevõtete innovatsiooniuuringud (CIS) perioodist 2004-
2018.

• Infotehnoloogia ettevõtetes  (2015-2019)



METOODIKA
• A. Palgavõrrandite hindamine ettevõtete-töötajate andmete põhjal:      

𝑤𝑖𝑘𝑡 = 𝛼𝑘 + 𝑡 + 𝑋𝑖𝑘𝑡
´ 𝛽 + 𝜀𝑖𝑡

• 𝑤𝑖𝑡 – töötaja (i) logaritmitud reaalpalk

• αk – ettevõtte (k) tasandil fikseeritud efektid 

• 𝑡 – aasta fikseeritud efektid

• 𝑋𝑖𝑡
´ – erinevad indiviidi  karakteristikud ja ajas varieeruvad  ettevõtte tasandi 

karakteristikud, sealhulgas: 𝛽1𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖 + 𝛽2𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑎𝑡𝑜𝑟_𝑒𝑡𝑡𝑒𝑣õ𝑡𝑒𝑘𝑡 +
𝛽3𝑛𝑎𝑖𝑛𝑒𝑖 × 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑎𝑡𝑜𝑟_𝑒𝑡𝑡𝑒𝑣õ𝑡𝑒𝑘𝑡

• B. Tõenäosusliku sobitamise meetodi rakendus: kuidas meeste ja naiste liikumine tööle 
innovatiivsetesse ettevõtetesse (aastal t) mõjutab nende palka ja meeste-naiste 
palgalõhet järgnevatel aastatel (t+1 ja t+2)?



Palgajaotus: mehed ja naised, innovaatilised ja 
mitteinnovaatilised ettevõtted
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REGRESSIOONIMUDELID

• Muud kontrollmuutujad: ettevõtte suurus, ettevõtte suurus ruudus, ettevõtte vanus, 
ettevõtte vanus ruudus, juhtide osakaal ettevõttes, naiste osakaal ettevõttes, 
välisosalusega ettevõte, eksportiv ettevõte, haridustase (põhi, kesk, kõrgem), regioon

Muutujad

Mitte-

tehnoloogiline 

innovatsioon

Tehnoloogiline 

innovatsioon

Teadus- ja 

arendustegevus

Innovatsiooni-

alane koostöö

-0.267 -0.256 -0.273 -0.265

(0.001)*** (0.002)*** (0.001)*** (0.001)***

0.024 0.036 0.026 0.033

(0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** (0.001)***

Naine × Innovatsiooni muutuja -0.031 -0.041 -0.034 -0.037

(0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)***

-0.219 -0.211 -0.236 -0.228

(0.016)*** (0.017)*** (0.014)*** (0.015)***

0.03 0.033 0.055 0.052

(0.013)** (0.014)** (0.017)*** (0.014)***

-0.063 -0.067 -0.05 -0.051

(0.022)*** (0.022)*** (0.025)** (0.022)**

Juhid

Kõik töötajad

Naised (fiktiivne muutuja)

Innovatsioon (fiktiivne muutuja)

Naised (fiktiivne muutuja)

Innovatsioon (fiktiivne muutuja)

Naine × Innovatsiooni muutuja



Töötajate liikumine tööle innovaatilistesse 
ettevõtetesse: mõju töötaja palgale

• Tõenäosusliku sobitamise 
tulemused

• Positiivne mõju palkadele 
keskmiselt (+4,6% kuni 
+11%)

• Kuid see keskmine efekt 
tuleneb positiivsest mõjust 
just meeste palkadele 
(+7,1% kuni 16%)
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IT KASUTAMINE TÖÖL NING PALGALÕHE
• Palgavõrrandi regressioonanalüüsi 

tulemused, mõju meeste ja naiste 
palkadele

• Joonisel on toodud tulemused 
kõigi valimi ettevõtete lõikes 
(töötlev tööstus ja teenused koos)

• Töötlevas tööstuses eraldi ei ole IT 
mõju palgalõhele siiski statistiliselt 
oluline
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AUTOMATISEERIMINE NING PALGALÕHE 
(ALFIERI, PAVLENKOVA, MASSO 2020)

• Andmed – Eesti ettevõtete detailised ettevõtte-riigi-kaubakoodi taseme ekspordi ja  
impordi andmed

• Automatiseerimine – automatiseerimsiintensiivsete toodete import ettevõtte 
tasemel: tööstusrobotid, konveierid, keevitusmasinad, kudumismasinad jne.

• Metoodika – palgaregressioonid; sobitamisanalüüs – ettevõte teostab 
automatiseerimise

• Automatiseerimine tõstab nii meeste kui naiste palku: meestel + 2.8 pp, naistel +1.6 
pp => automatiseerimine suurendab palgalõhet!

• Kontrollides automatiseerimist, protsessiinnovatsioon tõstab meeste ja naiste palku 
vastavalt +1.6 pp ja  +0.12 pp, tooteinnovatsioon vastavalt +1.8 pp ja +0.2 pp

• Automatiseerimise palgalõhet suurendav mõju väheneb ajas



KOKKUVÕTE
• Kaasaegsetel tehnoloogistel muutustel võib olla soolist ebavõrdsust tööturul suurendav 

efekt (vt ka Brussevich et al. 2019, Aksoy et al. 2020).

• Eesti ühendatud töötaja-tööandja andmed võimaldavad uurida eri tüüpi 
innovatsioonitegevuste tööturuefekte. 

• Leiame, et innovatsioon Eesti ettevõtetes seostub suurema meeste-naiste palgalõhega, sh:
• tehnoloogilise innovatsiooni (toote- ja protsessiuuendused), 
• mitte-tehnoloogilise uuendustegevuse (organisatsioonilised ja turundusuuendused),
• ning T&A ja innovatsioonialase koostöö puhul.

• Innovatsiooni palgalõhet tõstev efekt on teiste ametialadega võrreldes enamasti suurem 
juhtide korral.

• Töötajate liikumine tööle innovaatilistesse ettevõtetesse: mehed võidavad sellest palgas 
oluliselt rohkem(+7,1% kuni 16% palgalisa meeste puhul) võrreldes naistega. Efekt on 
suurim tooteinnovatsiooniga ettevõtete puhul.
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