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SISSEJUHATUS 

Põllumajandus on nii Eesti majanduse kui ka ühiskonna jaoks alati tähtis, kandes 

endaga kaasas riigi ja rahvuse jaoks tugevat traditsioonilist ja kultuurilist pärandit. 

Viimastel aegadel loetakse põllumajandustootjate tegevusteks ka hoolitsemist 

looduslike maastike eest, abistamist võitluses kliimamuutuse vastu, põllumajanduse 

mitmekesisuse ja maaelu säilitamist, kuid põllumajandustootjate üheks peamiseks 

eesmärgiks on läbi aegade olnud toidu tootmine: enda pere vajaduste rahuldamiseks, 

ühiskonna nõudluse katmiseks ja ka ekspordiks. Põllumajandustoodangu müük nii sise- 

kui ka rahvusvahelistel turgudel on põllumajandustootjatele peamiseks tuluallikaks, 

millest sõltub mitte ainult nende isiklik majanduslik olukord, vaid ka põllumajanduse 

jätkusuutlikkus (majanduslikust aspektist) ja panus kogu riigi majandusse 

(sisemajanduse kogutoodang (SKT), tulu ekspordist). 

Olles Euroopa Liidu (EL) liige, on Eestis rakendatud ühise põllumajanduspoliitika 

(ÜPP) raames ning ka lisaks ÜPP-le erinevaid põllumajandussektori strateegiaid ja 

arengukavasid [Valitsemisala arengukava … 2013; Eesti maaelu … 2013; Eesti 

piimanduse … 2012], mis näevad ette nii põllumajandustoodangu kasvu, tootlikkuse 

suurenemist hõivatu kohta kui ka põllumajandussektori lisandväärtuse ja SKT kasvu, 

mis eeldatavasti suurendab ühiskonna majanduslikku heaolu. Olukorras, kus kasvavad 

nii põllumajandustoodangu tootmismaht kui ka põllumajandustoodete tarbimine ja 

hinnad [Toit, põllumajandus … 2013; Eesti põllumajanduse … 2009; 

Põllumajandussektori … 2013], võib oodata, et tõepoolest kasvavad tänu 

põllumajandustoodangu väärtuse suurenemisele nii Eesti sisemajanduse kogutoodang 

kui ka sissetuleku tase elaniku kohta, mis suurendab ühiskonna tarbimisvõimet. Riigi 

seisukohalt on majandusliku aktiivsuse säilitamisel peamine roll just tootjatel ja 

tarbijatel. Lähtuvalt rakendusliku heaoluökonoomika põhimõtetest mõjutab ühiskonna 

heaolu eelkõige tootjate ja tarbijate käitumine. Mõlema puhul on üheks peamiseks 

määravaks faktoriks toodangu hind. 
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Rahvusvaheliste põllumajandusturgude erinevad prognoosid [OECD-FAO …; FAPRI 

U.S. …] näevad ette vähemalt 2022. aastani toiduainete hindade kasvu jätkumist 

maailmaturul, mis eeldatavasti põhjustab Eesti põllumajandustoodete turul muutusi nii 

hindades kui ka pakutavates kogustes (eeldatavalt mõlemad kasvavad). Eesti 

põllumajandustootjate jaoks tähendab põllumajandussaaduste hinnatõus ühelt poolt 

sissetuleku ja majandusliku heaolu kasvu läbi toodangu kõrgema realiseerimishinna nii 

sise- kui ka välisturul, kuid teiselt poolt tootjate heaolu kahaneb, kuna 

põllumajandustoodete kui tootmissisendite (näiteks söödateravili) hindade tõus toob 

kaasa tootmiskulude kasvu. Kui lisaks arvestada põllumajanduse arengut soodustavate 

põllumajanduspoliitika meetmete ja erinevate strateegiate mõjuga toodangu 

tootmismahule, kasvab põllumajandustootjate heaolu eeldatavasti ka suureneva 

toodangu hulga realiseerimisest. 

Eesti tarbijate jaoks, kes ei ole oma elatustaseme ja elukvaliteediga rahul, tekitab 

põllumajandussaaduste ja toidu hindade tõus meelehärmi. Põllumajandustoodete 

hinnatõusuga kaasneb tarbijate jaoks toidule tehtavate kulutuste kasv, mis põhjustab 

nende majandusliku olukorda halvenemist, tarbimisvõime langust ja selle tulemusena 

heaolu vähenemist. Kuid selleks, et õiglaselt hinnata hindade muutumise 

heaolumõjusid, on vaja koos hindade muutustega paralleelselt vaadata ka elanike 

sissetulekute muutumist, kuna just sissetulekutest sõltub inimeste tarbimisvõime. 

Poliitilised otsused (sh riikidevahelise koostöö küsimustes) ja avalik arvamus on sageli 

mõjutatud põllumajandussektori poliitikate mõju-uuringute tulemustest [Gohin, 

Moschini 2006, p 196; Alaoui 2008, p II-III], seega on väga oluline võimakult täpselt ja 

korrektselt hinnata toimuvate muutuste tagajärgi nii riigi majanduse kui ka ühiskonna 

jaoks. Sellest tulenevalt on käesolev magistritöö suunatud põllumajandustoodete 

hindade muutumisest ning pakkumis- ja nõudluskõverate nihetest tulenevate 

heaolumõjude ning nende netomõju väljaselgitamisele. 

Eesti Maaülikooli poolt läbiviidud rakendusuuringu „Eesti põllumajanduse analüüs ja 

prognoos ökonomeetrilise modelleerimise abil“ (Eesti põllumajanduse … 2009) 

tulemusena on koostatud Eesti põllumajanduse makroökonomeetriline mudel, mis 

võimaldab analüüsida ja prognoosida võimalikke muutusi põllumajandussektoris kuni 

2020. aastani. Selle mudeliga on võimalik välja selgitada põllumajandustoodete hindade 
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mõju tootmisele ja tarbimisele, kuid autorile teadaolevalt ei ole põllumajandustoodete 

hindade muutumise mõju heaolule Eestis varem uuritud. 

Töö eesmärk on analüüsida Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade muutumise 

mõju Eesti põllumajandustootjate ja tarbijate heaolule. Lähtuvalt analüüsi tulemustest 

on võimalik hinnata põllumajanduses toimuvate protsesside mõju riigi majandusele ning 

selgitada põllumajandustoodete hindade ja heaolu vahelisi seoseid ühiskonnale. 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 

1. Töötada välja heaolumõjude analüüsi võimaldav metoodika (sh vajadusel täiendada 

ja kohandada Eesti põllumajanduse makroökonomeetrilist mudelit vastavalt 

uurimisülesannetele). 

2. Analüüsida, kuidas mõjutab Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade 

muutumine Eesti põllumajandustootjate heaolu? 

3. Analüüsida, kuidas mõjutab Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade 

muutumine Eesti tarbijate heaolu? 

4. Analüüsida, millised on hindade muutumise heaolumõjud võttes arvesse nende mõju 

nii tootjate kui tarbijate heaolule, aga ka pakkumis- ja nõudluskõverate nihkeid? 

Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis antakse FAOSTAT’i, 

OECD-FAO Agricultural Outlook’i, FAPRI U.S. and World Agricultural Outlook’i ja 

Eesti Statistikaameti andmebaasi andmete alusel ülevaade põllumajanduse tähtsusest 

inimkonna jaoks, põllumajandustoodete hindade trendist maailmas ning toiduainete 

hindade rollist Eesti tootjate ja tarbijate elus. Lisaks sisaldab esimene peatükk, 

tuginedes kirjandusallikatele, erinevaid ühiskonna heaolu käsitlusi ning heaolumõjude 

hindamise võimalusi lähtuvalt rakendusliku heaoluökonoomika olemusest. 

Teine peatükk annab ülevaate heaolumõjude analüüsi põhialustest, Eesti 

põllumajanduse makroökonomeetrilisest mudelist ning magistritöös kasutatavast 

andmestikust. Magistritöö raames töötatakse välja heaolumõjude analüüsi võimaldav 

metoodika, mis põhineb turu osalise tasakaalu mudeli ja rakendusliku 

heaoluökonoomika põhimõtetel. 
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Kolmandas peatükis analüüsitakse Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade, 

toomis- ja tarbimismahu ning hindade muutumise heaolumõjude prognoose aastateks 

2014-2020 ning analüüsitakse hindade muutumise mõju nii Eesti tootjate ja tarbijate kui 

ka ühiskonna heaolule. 
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1. PÕLLUMAJANDUSE MÕJU ÜHISKONNA HEAOLULE 
 

1.1. Põllumajandustoodang ja ühiskonna tähelepanu 

1.1.1. Toidunõudlus maailmas 

Inimeste elu ning aktiivne tegevus sõltub esmatähtsate füsioloogiliste vajaduste 

rahuldamisest. Eelkõige on inimorganismil vajadus vee, toidu ja une järele, ilma milleta 

ei ole inimeste jätkusuutlik eksistents võimalik. Toidul, kui toitainete ja energia allikal, 

on keskne roll nii inimkonna kui ka toimiva ühiskondliku korra säilitamisel, mis 

tähendab, et toidu järele on püsivalt olemas nõudlus. 

Traditsiooniliselt on inimeste põhiliseks toiduandjaks põllumajandus. Ei ole ühtegi riiki, 

kus ei ole põllumajandustoodete tootmisega (kas või oma tarbeks) tegelevaid 

majapidamisi. Põllumajandusega tegelevate põllumajanduslike majapidamiste arv, 

nende suurus ja tootmistüübid erinevad riigiti geograafiliste, klimaatiliste, 

traditsiooniliste ja kultuuriliste eripärade tõttu. Lisaks neile faktoritele sõltub 

põllumajanduse areng ja osakaal riigi majandusest, poliitilistest otsustest ning üldisest 

arengutasemest. 

Erinevate prognooside [How to ... 2009; The International … 2013; Population] järgi 

kasvab rahvastiku arv maailmas vähemalt 2050. aastani igal aastal ligikaudu 60 miljoni 

inimese võrra. Samuti on oodata ka majanduse kasvu ja sissetulekute kasvu inimese 

kohta (eriti arenevates riikides) [Alexandratos, Bruinsma … 2012, p 2-3], mis 

suurendab inimeste tarbimisvõimet. Ning kui arvestada sellega, et perioodil 1961-2009 

oli maailma toidu tarbimine pidevas tõusutrendis [Food …] (joonis 1), võib eeldada ka 

edaspidi nõudluse pidevat kasvu toiduainete järele. 
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Allikas: [autori koostatud Alexandratos, Bruinsma … 2012, p 19; Food …; Population andmete alusel] 

Joonis 1. Maailma rahvastiku arv ja nõudlus toidu järele perioodil 1961-2050 

Põllumajandustoodangu suurendamisel tuleb aga arvestada looduslikke ressursside 

kättesaadavuse ja nende kasutamisega seotud piirangutega, mis takistab toidutootmise 

kasvu. Nõudluse kasv maailmaturul ja piiratud pakkumine põhjustavad omakorda 

osaliselt põllumajandustoodete hinnatõusu. Teised olulised põllumajandustoodete 

hinnatõusu põhjused on sisendite (eelkõige energia) hindade kasv, 

põllumajandustooraine kasutamine bioenergia tootmiseks, äärmuslikud ilmaolud, 

võimalikud spekulatsioonid turgudel ning liiga pikad tarneahelad, mis dikteerivad 

tarbijahindu ja vähendavad tootjate osakaalu lõpphinnas [Maadvere 2012; High … 

2008, pp 41-43; Rising … 2008, pp 4-5]. 

Vaatamata sellele, et toiduainete hinnad 2013. aastal rahvusvahelistel turgudel 

mõnevõrra langesid [FAO Food …], näevad prognoosid lähitulevikus [OECD-FAO …; 

FAPRI U.S. …] ette toiduainete hindade kasvu maailmaturul. Põllumajandustoodete 

hindade muutused rahvusvahelistel turgudel omavad suurt mõju Eesti toiduainete turule. 

Eesti turg kui hinnavõtja peab kohandama maailmaturul toimuvate protsessidega kuid 

samas tuleb tal vastata riigisisesele nõudlusele toidu järele. Rahvusvahelistel turgudel 

toimuvad muutused peaksid olema tähtsaks signaaliks valitsuse poliitikate 

koordineerimisel, et kaitsta riigi ja ühiskonna huve: tagada ühiskonnale ohutu ja 

nõuetele vastava toiduga varustatus, tarbijatele jõukohased toiduhinnad, 

põllumajandustootjatele õiglane sissetulek. 
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1.1.2. Põllumajandustoodete hinnad ja tootjate majanduslik olukord Eestis 

Eesti majanduse kiire kasvu ajal (2004-2007) kasvasid Eestis põllumajandustoodete 

tootjahinnad peaaegu sama kiiresti kui põllumajandustoodete tootmise vahendite 

(põllumajanduses jooksvalt tarbitavad kaubad ja teenused ehk sisendid) ostuhinnad 

(joonis 2), mis tõi põllumajandusetoodete tootjatele kaasa müügitulu pideva kasvu 

(joonis 3). Alates 2008. aasta sügisest, kui algas ülemaailmne finants- ja majanduskriis, 

hakkasid põllumajandustoodangu tootjahinnad langema, mille tulemusena 

põllumajandustoodete tootmise sisendite ostuhindade indeks oli palju kõrgemal tasemel 

kui toodangu tootjahindade indeks (joonis 2). 

 

Allikas: [autori poolt koostatud IA146 ja IA148 andmete alusel] 

Joonis 2. Põllumajandustoodete tootjahinnaindeksi ja tootmise vahendite 

ostuhinnaindeksi muutus perioodil 2004-2013, % 

Üleilmne majanduskriis, mis põhjustas ka Eestis 2008-2009. aastal majanduslanguse, 

oli Eesti põllumajandustootjate jaoks negatiivse mõjuga, 2009. aastal lõpetasid paljud 

tootjad ning ka sektor tervikuna aasta kahjumiga (joonis 3). Põllumajandustoodete 

tootmise jaoks vajalike sisendite ostuhindade langus ei olnud nii suur kui 

põllumajandustoodete tootjahindade langus (joonis 2). Selle tulemusena muutus 

põllumajandustoodangu tootmine põllumeestele ebarentaabliks. Vaatamata sellele, et 

2010. ja 2011. aastatel põllumajandustoodete tootmise vahendite ostuhindade ja 

tootjahindade indeksite vahe on vähenenud, hakkasid alates 2012. aastast 

põllumajandustootmise sisendite hinnad tõusma taas kiiremini kui tootjahinnad. See 

põhjustas põllumajandustootjate kasumi kasvu aeglustamist võrreldes müügitulu 
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kasvuga (joonis 3), mis sõltub mitte ainult põllumajandustoodete hindadest vaid ka 

müüdud toodangumahust. 

 

Allikas: [autori poolt koostatud EM001 ja EM01 andmete alusel] 

Joonis 3. Põllumajandustootjate müügitulu ja kasum perioodil 2004-2012, miljon eurot 

Põllumajandustootjate jaoks, kelle majanduslik olukord sõltub nii tootjahindadest kui ka 

sisendite ostuhindadest, on põllumajandustoodete kallinemine maailmaturul positiivne 

protsess, kuna oma toodangu eest saavad tootjad suurema tulu. Hinnamuutused 

maailmaturul võivad mõjutada põllumajandustoodangu tootmisstruktuuri, lähtuvalt 

toiduainete hindade ja nõudluse prognoosidest saavad põllumajandustootjad planeerida 

toodangu mahtu ja vajadusel teha ümberkorraldusi spetsialiseerumises. 

Joonisel 4 on näidatud, et elusloomade ning loomsete ja taimsete toodete (loomsed ja 

taimsed rasvad ning õlid) eksport on pidevalt kasvanud kuni 2008. aastani. Pärast 2009. 

aasta majanduslangust hakkas eksport uuesti kiire tempoga kasvama alates 2010. 

aastast. Põllumajandustoodangu ekspordi mahu taustal on näha, et ka nii taimekasvatus- 

kui ka loomakasvatustoodangu tootmine on peale majanduskriisi kasvutrendiga (va 

2012. aasta loomakasvatuse ja 2013. aasta taimekasvatuse jaoks). 

Loomakasvatustoodang seisneb peamiselt piimatootmises (tootmise muutumise 

dünaamika on sarnane) ning taimekasvatustoodang seisneb peamiselt teraviljade 

tootmises. Võrreldes teiste põllumajandustoodetega, oli liha ning rapsi- ja rüpsiseemne 

tootmine perioodil 2004-2013 pigem stabiilne, kuid alates 2013. aastast on näha 

lihatoodangu tootmises kasvu ning õlikultuuride (raps ja rüps) tootmises langust. 
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Allikas: [autori poolt koostatud PM54 ja VK1 andmete alusel] 

Joonis 4. Põllumajandustoodangu mahu ja ekspordi muutumine perioodil 2004-2013, 

miljonit eurot 

Vaatamata sellele, et põllumajanduse osakaal kogu majandusest (SKT-st) oli perioodil 

2004-2012 alla 4% ning majanduskriisi ajal langes 2,1%-ni, on alates 2010. aastast näha 

selle kasvutendentsi (joonis 5). 2011. ja 2012. aastate näitajad ületasid majanduskriisi 

eelse taseme. Samuti on näha, et alates 2010. aastast üha rohkem inimesi (osakaalu järgi 

tööhõives) on hõivatud põllumajanduses. 

 

Allikas: [autori poolt koostatud RAA052 ja RAL011 andmete alusel] 

Joonis 5. Põllumajanduse osakaal sisemajanduse kogutoodangust ja tööhõives perioodil 
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Alates 2010. aastast, kui toiduainete hinnad hakkasid taas tõusma [FAO Food …; 

IA146; IA001] ja maailmamajandus (sh Eesti) stabiliseeruma, on ka Eesti 

põllumajandustootjate olukord paranenud Kasvava nõudluse ja hindade juures toob 

põllumajandustoodete sisetarbimine ning ka eksport kasu nii põllumajandustootjatele 

kui ka riigi majandusele. Pikemas perspektiivis on Eestis olemas vabad ressursid 

(eelkõige maa ja inimkapital) toodangumahu suurendamiseks ja põllumajanduse 

osatähtsuse kasvuks riigi majanduses. 

1.1.3. Toiduainete hinnad ja Eesti tarbijate majanduslik seis 

Peale viimast ülemaailmset finants- ja majanduskriisi, mis põhjustas Eestis 2009. aastal 

toiduainete (toit ja mittealkohoolsed joogid) tarbijahinnaindeksi languse, hakkasid 

hinnad alates 2010. aastast uuesti tõusma (joonis 6). Vaatamata mõningale toiduhindade 

kasvu aeglustamisele 2012. aastal on taas näha tendentsi toiduainete hinnatõusule, Eesti 

Statistikaameti andmetel [IA02] oli 2014. aasta esimese nelja kuu jooksul toit 

keskmiselt kallinenud 3,3% võrra võrreldes eelmise aastaga. 

 

Allikas: [autori poolt koostatud IA001, LE03, PA51, PA5211, PA5311 ja ST07 andmete alusel] 

Joonis 6. Toidu tarbijahinnaindeksi, brutokuupalga ja netosissetuleku muutus perioodil 

2004-2013, % 
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kasv, mis ületas 2011. aastal kriisieelse taseme. Tarbijate seisukohalt on hindade ja 

sissetulekute muutuste juures osutavaks faktoriks, mis mõjutab tarbimisvõimet, hindade 

ja sissetulekute muutumise kiirus. Kui sissetulek kasvab kiiremini kui toiduhinnad, ei 

ole hindade muutumise mõju tarbijatele nii märgatav. Juhul, kui hinnad kasvavad 

sissetulekust kiiremini, vähendab see tarbijate heaolu kuna sellel juhul jääb neil vähem 

raha teiste kaupade ja teenuste tarbimiseks. 

Enne 2008-2009. aasta majanduskriisi langes pidevalt Eesti tarbijate toidukulutuste 

osakaal leibkonna kogu kulutustest (eelarvest) kuni 2007. aastani (2008. ja 2009. aasta 

andmed puuduvad), tänu stabiilsele majanduskasvule oli elanike sissetulekute kasv 

kiirem samal ajal toimunud toiduhindade tõusust (joonis 7). Alates 2010. aastast on 

situatsioon muutunud, kulutused toidule hakkasid võrreldes kogukulutustega 

suurenema, mis viitab selle, et toiduainete hinnad kasvasid kiiremini kui inimeste 

sissetulek. 2012. aastal on toidukulutuste osakaal küll langenud 0,4%-punkti võrra 

võrreldes 2011. aastaga, kuid jääb kriisieelsest perioodist kõrgemale tasemele. 

 

Allikas: [autori poolt koostatud LE09 ja LE201 andmete alusel] 

Joonis 7. Toidukulutuste osakaal leibkonna eelarvest perioodil 2004-2012, % 

Põllumajandustoodangu tarbijate seisukohalt tähendab hinnatõus kulutuste suurenemist, 

mis muude kulude suurenemisel, suure tööpuuduse ja elatustasemega rahulolematuse 

taustal [OECD Better … 2013] tekitab ühiskonnas pahameelt. Selle juures avaldab 

ühiskonna arvamusele suurt mõju meedias antud teemal kajastatud informatsioon [Kald 

28,3 

26,5 

24,8 
24,6 

26,2 

27,7 

27,3 

24,0 

25,0 

26,0 

27,0 

28,0 

29,0 

2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 T
o

id
u
k
u
lu

tu
st

e 
o

sa
k
aa

l 
le

ib
k
o

n
n
a 

k
u
u
ee

la
rv

es
t,

 %
 

Aasta 

Toidukulutuste osakaal leibkonna eelarvest 



15 

 

2014; Kahu 2014; Matsalu 2014; Juust ja … 2014], kus tuuakse enamasti välja, et 

hinnad on kasvanud võrreldes …, või on oodata hinnatõusu. Mõned ajakirjanduses 

ilmunud artiklid [Värnik, Viira 2011; Oja 2011; Lember 2014] püüavad anda seletust 

toiduainete hindade muutust põhjustavate mehhanismide ja põllumajandustoodete 

hinnatõusu võimalike positiivsete mõjude kohta, kuid tervikuna jääb mulje, et ühiskond 

ei ole suuteline tänu isiklike huvide (kulude) esiletõstmisele aru saama, milles võivad 

seisneda toiduainete hinnamuutuste positiivsed ja negatiivsed küljed Eesti majanduse 

kui terviku seisukohast. 

Eesti riigi poolt kõlanud üleskutsed toetada kodumaiseid põllumajandustootjaid ja osta 

eestimaiseid toiduaineid jäävad toidu (ja muude kaupade ja teenuste) hinnatõusu taustal 

pigem tähelepanuta. Olukorras, kus põllumajandustoodete hinnatõus on kujundatud 

Eesti turu jaoks rahvusvaheliste turgude ja majanduslik-poliitiliste suhete poolt, on 

oluline keskenduda ekspordile mineva põllumajandustoodangule ning näidata 

ühiskonnale, millised on kasud riigi majandusele ja kogu ühiskonna heaolule Eesti 

põllumajandustoodete tarbimisest nii hindade languse kui ka tõusu puhul. Selleks, et 

hinnata millist mõju avaldavad hindade muutused ühiskonna heaolule, on vaja täpsemalt 

mõista, mis on ühiskonna heaolu aluseks ning kuidas on võimalik mõõta hindade 

muutumise mõju heaolule. 

1.2. Heaolu erinevad käsitlused 

1.2.1. Ühiskonna heaolu 

Ühiskonna all mõistetakse enamasti inimeste kooselu, mille sotsiaal-majanduslikud 

suhted on suures osas reguleeritud riigi poolt. Riigi normaalne funktsioneerimine ei ole 

võimalik ilma aktiivse ja lojaalse ühiskonnata, mis eeldab, et ühiskond peab olema rahul 

kooselu tingimustega. Inimeste ülim eesmärk on olla õnnelik, selleks püüavad inimesed 

maksimeerida oma isiklikku heaolu. Samas riigi peamiseks ülesandeks on väljendada, 

kaitsta ja realiseerida kogu ühiskonna huve [Euroopa … 2009, lk 54; Хажеева 2012, 

стр 25]. 

Utilitaarse lähenemise järgi seisneb ühiskonna heaolu soovide maksimaalses 

rahuldatuses ja võimalikult paljude positiivsete kogemuste pakkumises ühiskonna 

liikmetele. Utilitarism käsitleb inimesi kui tarbijaid, kes otsivad võimalusi 
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maksimeerida oma isiklikku kasu. See eeldab vajalike ressursside omamist. 

[Sotsiaaltrendid … 2013, lk 7-8; Cobb 2000, p 7] Tarbimise seisukohalt on heaolu 

saavutamiseks vajalikud eeskätt materiaalsed ressursid, mis toob ühiskonna heaolu 

definitsiooni sisse majandusliku aspekti. Sellest lähtuvalt võib öelda, et heaolu üheks 

tingimuseks on raha, tulude voog. Lisaks materiaalsetele võimalustele on oluliseks 

tingimuseks ka inimeste vajadusi ja soove rahuldavate kaupade olemasolu. 

Kaubavahetuse tingimustes on heaolu jaoks vajalik laiemas mõttes inim- ja sotsiaalne 

kapital tervikuna [Sotsiaaltrendid … 2013, lk 7-8]. 

Mitteutilitaarne heaolu käsitlus on seotud sotsiaalse arengu käsitlusega, mille järgi 

ühiskonna heaolu seisneb inimeste tegelikus vabaduses, mis tähendab mitte ainult 

ressursside omamist vaid ka võimet ja võimalusi neid kasutada [Nussbaum 2011, pp 17-

45; Sotsiaaltrendid … 2013, lk 8]. See tähendab, et ressursside kasutamisel peab 

inimestel olema valiku võimalus ja vabadus otsuste tegemisel. 

Pöördudes tagasi inimeste ülima eesmärgi juurde, ei tee aga ressursside omamine ja 

võimalus neid kasutada inimesi automaatselt õnnelikuks. Väga oluliseks on muutunud 

viimasel ajal subjektiivse heaolu käsitlus, mille järgi iga indiviid ise hindab oma heaolu 

[Sotsiaaltrendid … 2013, lk 8; Adler 2013, pp 1511-1514]. Ühiskonna heaolu mõiste on 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) definitsiooni järgi väga 

üldistatud, kuid püüab hõlmata nii objektiivseid kui subjektiivseid heaolu aspekte 

[Kõrreveski 2011, lk 28-29]. Objektiivsete aspektide alla kuuluvad sellised 

eluvaldkonnad nagu turvalisus ja tervis, materiaalne heaolu, liigipääs avalikele 

teenustele, kogukond, valitsemine ja kodanikkond, vaba aeg ning elukeskkonna 

kvaliteet, mis on kõik ühiskonna heaolu näitajad. Heaolu subjektiivne aspekt on seotud 

inimeste isikliku heaolu hinnanguga, sellega kui õnnelikuna nad end tunnevad. 

[Euroopa … 2009, lk 54; Kõrreveski 2011, lk 36] Lähtudes objektiivsetest aspektidest 

võib öelda, et heaolu tekib inimestel siis, kui kõik või enamus vajadustest (kas või 

näiteks Maslow’i vajaduste hierarhia järgi) on rahuldatud, õnne jaoks vajavad inimesed 

aga rohkem kui rahuldatud vajadused. Õnnetunne on seotud inimeste unistuste, 

suuremate soovide täitumisega, selle juures on nii subjektiivse kui ka objektiivse heaolu 

saavutamine pigem dünaamiline protsess ja heaolu säilitamine on igapäevane väljakutse 

nii üksikinimese kui ka kogu ühiskonna ja riigi jaoks. 
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Heaolu definitsiooni mitmetahulisus ei võimalda kasutada ainult ühte lähenemist. 

Ühiskonna heaolu mõistmise ja mõõtmise jaoks on otstarbekas lähtuda nii 

objektiivsetest kui ka subjektiivsetest aspektidest. Võttes arvesse, et iga inimese isiklik 

heaolu on osa ühiskonna heaolust, võib ühiskonna heaolu defineerida kui riigi 

võimelisust rahuldada oma ühiskonna liikmete vajadusi ja soove vastavalt nende 

võimalustele ning selle kaudu tõsta nende rahulolu oma elutaseme ja -kvaliteediga. 

Üks inimeste elukvaliteedi esmatähtsatest indikaatoritest on EL kriteeriumi järgi 

materiaalne heaolu, mis on „keskmine standarditud kasutada jääv sissetulekuosa ostujõu 

pariteetides ning kõige parem ülemaailmne mõõdupuu keskmise kodaniku tegeliku 

ostujõu mõõtmiseks“ [Euroopa … 2009, lk 57]. Hinnates ühiskonnaliikmete võimet osta 

olemasoleva raha eest teatud kaupade ja teenuste kogust, on võimalik anda hinnang ka 

kogu ühiskonna materiaalsele heaolule. Inimeste materiaalset heaolu mõjutavad ostujõu 

aspektist lähtuvalt eelkõige sissetuleku- ja siseriikliku turu hinnatase. 

Ühiskonna heaolu väljendamiseks lähtuvalt majanduslikust aspektist kasutatakse kõige 

enam sisemajanduse kogutoodangu (SKT) (gross domestic product) näitajat, mis on 

rahvusvaheliselt aktsepteeritud majanduslike saavutuste ja tegevuste mõõtmisvahend 

mõõtühikuga raha [Euroopa … 2009, lk 54]. SKT kui majandustegevuse mõõt tähendab 

pigem turule tootmist (toodangut, mis on vahetatud turutehingute käigus või toodetud 

turul ostetud sisendite kasutamisel) ning seeläbi majanduse kogupakkumist [Stiglitz et 

al 2009, p 85]. Üldiselt võib SKT määrata kui kõigi toodetud kaupade ja teenuste 

väärtus, millest on maha arvutatud kõigi tootmises kasutatud kaupade ja teenuste 

väärtus [tec00115]. Lähtudes SKT mõõtühikust, iseloomustab see ühiskonna 

majanduslikku aktiivsust ja võimet teenida raha, mis eeldab (kaupade) tootmise või 

teenuste pakkumise olemasolu. Riigi olemasolevate ressursside efektiivne kasutamine, 

majanduskasvu tempo tõstmine mõjutab otseselt ühiskonna majandusliku heaolu kasvu 

[Хажеева 2012, стр 5]. Vaatamata sellele, et tegemist on ühiskonna heaolu suhteliselt 

ühekülgse näitajaga, mis ei kirjelda teisi ühiskonna heaolu aspekte, on ta selgelt 

mõõdetav ning võimaldab tulemusi võrrelda ja interpreteerida. 

Ühiskonna heaolu hindamine on seotud teatud huvide konfliktidega: 

 Kes annab hinnangu ja kas hinnang on subjektiivne või objektiivne, kumb neist 

on olulisem, õiglasem [Ricœur 2002, p 97; Võim … 2003, p 19, 24, 31]? 
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 Mida eelistada, kas üksikisikute või ühiskonna heaolu, arvestades sellega, et 

ühiskonna heaolu sõltub ka üksikisikute heaolust? 

 Kui üksikisikute materiaalne heaolu on seotud võimelisusega tarbida kaupu ning 

teenuseid ja ühiskonna materiaalne heaolu on seotud võimelisusega neid kaupu 

ja teenuseid pakkuda, keda ja mismoodi peaks riik toetama? 

Kõike aspekte ei ole võimalik nii üksikisiku kui tervikuna ühiskonna heaolu määramisel 

ja hindamisel korraga arvestada. Heaolu saavutamine ja säilitamine on dünaamiline 

protsess, mis sõltub inimeste ja ühiskonna majanduslikust olukorrast (sissetulekud, 

hinnatase, riigi majanduslikud näitajad). Üldistades võib öelda, et kogu ühiskonna 

heaolu saavutamiseks peavad ühiskonna vajadused olema rahuldatud, kuid vajaduste 

rahuldamine on omakorda seotud erinevate hüvede olemasoluga. Mis tähendab, et 

ühiskonna heaolu on otseselt seotud nõudlusega (vajadused) ja pakkumisega (erinevad 

hüved). Sellest tulenevalt on võimalik ühiskonna heaolu uurimisel ja mõõtmisel lähtuda 

üksikisikute kui tarbijate ja tootjate heaolu käsitlusest ning analüüsimeetoditest. 

1.2.2. Tootjate ja tarbijate heaolu 

Tootjate ja tarbijate heaolu defineerimisel võetakse tavaliselt aluseks rakendusliku 

heaoluökonoomika (applied welfare economics) põhimõtted, mis võimaldavad erinevate 

heaolu funktsioonidega seletada hindade muutustest tulenevaid heaolumõjusid 

(Jechlitschka et al., 2007, p 15). Rakendusliku heaoluökonoomika põhilised 

postulaadid, millel baseeruvad tootjate ja tarbijate ning ka kogu ühiskonna heaolu, on 

Harberger’i [1971] järgi: 

 Kauba nõudlushind täieliku konkurentsi tingimustes (competitive demand price) 

määrab selle kauba väärtuse tarbija jaoks; 

 Kauba pakkumishind täieliku konkurentsi tingimustes (competitive supply price) 

määrab selle kauba väärtuse tootja jaoks; 

 Netokasude ja -kulude hindamisel tuleb liita iga ühiskonnaliikme kasud ja kulud 

sõltumata sellest, kellele need laekuvad. 

Kauba väärtust võib antud juhul vaadelda kui tarbijate ja tootjate kasulikkust. Lähtuvalt 

neoklassikalisest heaolu mõiste definitsioonist on kaasaegses majanduses heaolu 

tarbijate jaoks valitud hüvede tarbimisest saadav kasulikkuse kogum ja tootjate jaoks 

nende tegevustest saadav kasulikkuse kogum [Хажеева 2012, стр 24]. Ühiskonna jaoks 

on heaolu nii tarbijate kui ka tootjate kasulikkuste summa. Kuigi Keynes’i teooria järgi 

ei piisa riigi majanduse ja järelikult ühiskonna majandusliku heaolu jaoks ainult tootjate 

(ettevõtete) ja tarbijate (majandpidamiste) olemasolust ning ei ole otstarbekas vastata 
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makromajanduslikele küsimustele mikromajanduslike vastustega, oli ta nõus, et keskne 

roll on riigi majanduses efektiivsel nõudlusel (effective demand) (rahaliste vahenditega 

toetatud nõudlus, mis võimaldab reaalselt osta/tarbida kaupu ja teenuseid), mille 

komponendid – tarbimine, investeeringud, riigi kulud ja netoeksport – stimuleerivad 

tootmist (Багриновский, Матюшок 1999, стр 14-16). Nii et nõudluse (tarbimise) 

suurendamisel on otsene mõju ühiskonna (majanduslikule) heaolule, mis tarbijate 

seisukohalt on eelkõige kasulikkuse suurendamine (ehk heaolu tõstmine läbi vajaduste 

rahuldamise) ja tootjate seisukohalt on kasulikkus seotud tulude suurendamisega. 

Teiselt poolt tootmine (pakkumine) määrab ühiskonnaliikmete tarbimise aktiivsust kuna 

on seotud tarbijate (kui töötajate) sissetulekutega, mis tähendab, et pikemas 

perspektiivis ei ole nõudluse suurendamine võimalik, kui ei ole tootmise kasvu 

(Пиндайк, Рабинфельд 2002, стр 189). 

Marginalistliku lähenemise järgi püüavad tarbimisel inimesed oma heaolu 

maksimeerida (maximum welfare). See omakorda sõltub tarbitavate hüvede 

kasulikkusest ja kogusest. Selle juures on eeldatud, et tarbijad käituvad oma valikute 

tegemisel ratsionaalselt ning teevad optimaalse valiku, mida mõjutavad sissetuleku 

tasemega seotud piirangud. [Хажеева 2012, стр 35-36] Ehk siis oma heaolu 

maksimeerimisel lähtuvad tarbijad oma ostujõust ja valitud kauba nii kasulikkusest kui 

ka rahalisest väärtusest. Kui kasulikkus tõstab tarbija heaolu, siis selle eest makstav 

maksimaalne summa on võrdsustav tarbija heaoluga. Sellest lähtuvalt võib defineerida 

tarbijate heaolu kui maksimaalse maksevalmiduse (willingness to pay), mis on kauba 

tarbimisest tekkiva rahulolu rahaline väärtus (Jechlitschka et al 2007, p 15); [Alaoui 

2008]. Peamist rolli heaolu muutumisel mängib kaupade hind, mis piirab või vastupidi 

võimaldab suuremat tarbimist. 

Joonisel 8 on esitatud tarbijate heaolu näitaja hinna p ja tarbitava koguse q
d
(p) juures – 

nõudluskõvera (D) alune viirutatud piirkond. Antud juhul on tegemist ühendatud, 

koondatud maksevalmidusega ehk tarbimisest saadava kogukasuga (total benefit of 

consumption) (Jechlitschka et al 2007, p 15). 
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Allikas: (autori koostatud Jechlitschka et al 2007, pp 16-17 alusel) 

Joonis 8. Tarbijate heaolu indikaatorid 

Kuna tarbitava kauba eest peavad tarbijad maksma, siis selle summa võrra väheneb 

nende võimekus tarbida teisi kaupu. Tulemusena kasu valitud kauba tarbimisest võib 

vaadata tervikuna kui konkreetselt selle kauba tarbimisest saadud heaolu, kuid teiselt 

poolt piiravad tehtud kulutused muude kaupade tarbimist ning sellest aspektist tarbijate 

heaolu väheneb. Tarbijate kulutustega (consumer expenditure) seotud osa on esitatud 

joonisel 8 pakkumiskõvera (S) aluse, ruudulise piirkonnaga kuni nõutud koguseni q
d
(p). 

Tarbijate kogukasu ja kulutuste vahe iseloomustab tarbimisest saadava heaolu, mida 

nimetatakse tarbijate heaoluvõiduks (consumer surplus) (CS). (Jechlitschka et al 2007, 

pp 5, 17) 

Tootjate käitumise aluseks on kasumi maksimeerimine ja lähtuvalt sellest valivad 

tootjad sellise tootmisviisi, mis on annab kõige suurema sissetuleku võimalikult 

väiksemate kuludega (Багриновский, Матюшок 1999, стр 139). Tootjate puhul on 

heaolu määratud kauba müügist saadava sissetuleku (producer revenue) ja kauba 

tootmiseks tehtud kulude vahega, mida nimetatakse tootjate heaoluvõiduks (producer 

surplus) (PS) (Jechlitschka et al 2007, pp 5, 17-18). Joonisel 9 on esitatud tootjate 
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vertikaalselt viirutatud piirkond. Tootjate kulud on antud joonisel pakkumiskõvera 

alune diagonaalselt viirutatud piirkond. 

 

Allikas: (autori koostatud Jechlitschka et al 2007, pp 16-17 alusel) 

Joonis 9. Tootjate heaolu indikaatorid 

Ka tootjate, kui sisendite tarbijate, puhul on oluline maksimaalne maksevalmidus, mis 

muutub tootmissisendite hindade muutumisega. Situatsioonis, kus toodetud kaupa 

tarbitakse tootmise protsessis (nagu põllumajanduses), on võimalik tootjate heaoluvõidu 

vaadata samuti kui toodangu väärtust, millest on maha arvatud tootmiskulud (Бусыгин 

et al 2005, стр 132). 

Ühiskonna heaoluna võib vaadata laiemas mõttes tootjate ja tarbijate heaolude (näiteks 

tootjate sissetuleku ja tarbijate kagukasu) summat, kuid detailsema netoheaolu 

leidmiseks on vajalik mõõta nii toojate kui ka tarbijate heaoluvõitu [Alaoui 2008, pp 37-

59; Blackorby 1999, p 359]. 

Rääkides ühiskonna heaolust on vaja mainida (kuigi see ei ole otseselt käesoleva töö 

teema) ka kaubavahetusest tuleneva valuuta vahetuse (foreign exchange) ja valitsuse 

eelarve (government budget) mõju ühiskonna heaolule. Valuuta vahetus on seotud 

tootmise ja tarbimise mahust sõltuva ekspordiga ja impordiga. Kui teatud hinna juures 

on nõudlus suurem kui pakkumine, imporditakse kaupu juurde, mis viib ühiskonna raha 
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riigist välja (seoses tarbimisega tekivad kulutused nii nagu tarbija puhul, kuid ühiskonna 

mastaabis). Ühelt poolt tõstab see ühiskonna heaolu läbi tarbimise, kuid teiselt poolt 

vähendab ühiskonna heaolu läbi raha väljavoolu. Kui pakkumine ületab nõudlust, 

eksporditakse kauba ülejääk, mis toob raha (müügist saadav sissetulek) riiki sisse. See 

omakorda suurendab ühiskonna tarbimisvõimet ning heaolu kasvab. Valitsuse eelarve 

on seotud erinevate riiklike maksude ja toetustega (näiteks hindade stabiliseerimiseks) 

ja mõjutab läbi maksumaksjate ühiskonna tarbimisvõimet ning heaolu. (Jechlitschka et 

al 2007, pp 5, 16-18) 

Bentham oma utilitaristliku lähenemisega pakkus ühiskonna heaolu kriteeriumina 

suurima heaolu suurima inimeste arvu kohta, mille järgi ühiskonna heaolu on selle 

ühiskonna inimeste individuaalsete heaolude summa ja saab eristada ühiskonnaliikmete 

tähtsust ühiskonna heaolu moodustamisel [Хажеева 2012, стр 36]. See on oluline riigi 

valitsuse poliitiliste (sh huvide konfliktid ühiskonnas) küsimuste lahendamisel. Kui 

arvestada sellega, et tarbijad ja tootjad konkureerivad oma heaolu maksimeerimisel (st 

tarbijad püüavad maksimeerida oma kasulikkust läbi tarbimise ja tootjad püüavad 

maksimeerida oma kasumlikkust läbi sissetuleku kasvu), peab riik olema suuteline 

nägema kuidas panustavad ühisesse heaolusse erinevad ühiskonna liikmed, grupid (st 

antud juhul tootjad ja tarbijad). Seda teades on võimalik selgitada ühiskonnale turul 

toimuvate protsesside põhjuseid ja nende tagajärgi heaolu tekkimisele ja muutustele. 

1.3. Ühiskonna heaolu muutuste hindamine 

Kui lähtuda rakendusliku heaoluökonoomika põhimõtetest ning hinnata ühiskonna 

heaolu tarbijate ja tootjate heaolu vaatenurgast, tuleb rakendada nn „dollari-

demokraatiat“, mille järgi tarbijate ja tootjate heaolu agregeerimisel ei arvestata 

üksikisikute sissetulekute erinevustega ning ühiskonna heaolu ei sõltu sellest, kellele 

lisandub täiendav rahaühik (Jechlitschka et al 2007, p 18). See tähendab, et igal 

rahaühikul (näiteks eurol) on võrdne mõju ühiskonna heaolule, ja peamiselt sõltuvad 

ühiskonna heaolu muutused toodetavate ja tarbitavate kaupade kogustest ja hindadest 

(ja nende muutustest). Selle lähenemise oluline puudus, mis tekitab kriitikat, on 

täiendava rahaühiku tähtsuse (piikkasulikkuse) erinevus ühiskonnaliikmete vahel. Kuid 

arvestades sellega, et hindadest sõltub omakorda nii pakutav kui ka tarbitav kauba 
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kogus (Пиндайк, Рубинфельд 2001, стр 38-44), on hindadel otsene mõju nii 

üksikisikute kui ka kogu ühiskonna heaolule. 

Kuigi riigi ülesanne poliitiliste otsuste tegemisel on ühiskonna heaolu tõstmine ja 

sotsiaalse tasakaalu tagamine, on nii individuaalse kui ka ühiskonna heaolu kujunemise 

eeltingimuseks täielik konkurents turul ja vabaettevõtlus eraomandi baasil, selle juures 

peab riigi sekkumine olema minimaalne (Сафиуллин 2007, стр 15-17). Riigipoolne 

hinnapoliitikate (sh rahvusvaheliste) rakendamine on tihedalt seotud tootjate 

sissetuleku, tarbijate kulutuste, valuuta vahetuse ning valitsuse eelarve muutuste 

hindamisega (Jechlitschka et al 2007, p 5); [Gohin ja Moschini 2006, p 198], kuid kui 

eeldada, et siseturu hinnad on määratud maailmaturu poolt ja riigi sekkumine nõudluse 

ja pakkumise reguleerimisse hinnapoliitikate kaudu on minimaalne (antud töös ei 

vaadata sisseriiklike hinnapoliitikaid nagu käibemaksu, aktsiiside jms rakendamine), 

võib individuaalse ja ka kogu ühiskonna heaolu muutumist hinnata tootjate sissetulekute 

ja tarbijate kulutuste muutuste alusel. 

Bacon [1995, pp 9-10] pakub, et tarbijate hindade muutumisel heaolumõjude leidmiseks 

tuleks vaadata nõudlusfunktsiooni ja iga hinna juures toodangu maksimaalselt 

võimalikku tarbimiskogust. See lähenemine vajab korrigeerimist, kui hinnad hakkavad 

langema, sest ümberhindamist vajab tarbijate sissetulekute mõju nõudlusfunktsioonile 

[Bacon 1995, p 11; Facchini et al 2001; Armstrong 2004, p 2]. Seda saab seletada 

järgmiselt, kui kauba hind langeb, jääb tarbijale suurem raha kogus (reaalne sissetulek 

kasvab), mida ta saab kulutada teistele kaupadele. Kuid selle juhul väheneb tarbija jaoks 

teiste kaupade piirkasulikkus, mis tähendab rahaühiku piirkasulikkuse vähenemist. 

Tarbijate heaoluvõidu mõõtmisel on oluline rahaühiku piirkasulikkuse muutumatus, 

vastasel juhul on tarbijate heaoluvõit ülehinnatud. Mis puudutab tootjaid, siis on üldiselt 

võimalik pakkumisfunktsiooni ning hinna ja koguse muutuste alusel mõõta ka tootjate 

heaolu muutust. 

Paljudes uuringutes on välja toodud, et heaolumõju mõõtmise tulemused on suures 

sõltuvuses meetodi ja selle parameetrite/karakteristikute valikust. Gohin’i ja Moschini 

[2006] uuringus oli vaatluse all ühise põllumajanduspoliitika liberaliseerimise mõju nii 

turule kui ka heaolule EL-s. Uuringu tulemusena on toodud välja heaolu kasv, kuid 
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kolme erineva mudeliga (kaks üldist ja üks osalise tasakaalu mudel
1
) saadud 

kvantitatiivsetes hinnangutes esines teatud varieeruvus eelkõige heaolumõjude 

hinnangutes. ÜPP „liberaliseerimine“ seisnes kahes kaupade grupis (põllukultuurid ja 

loomakasvatussaadused) tootmise ja eksporditoetuste ning imporditollide 

elimineerimisel. Seejuures säilis teenuste maksustamine ning kõikide kaupade tarbimise 

maksustamine. Analüüsi tulemusena toodi välja, et kolme mudeliga prognoositi 

põllumajandustoodangu (mõlema kaubagrupi osas) mahu ja hindade langust ning 

tarbimise vähest (kuni 1,1% osalise tasakaalu mudelis) kasvu. Resultaadis suurenes EL 

agregeeritud heaolu (arvestades põllumajandustootjate, maksumaksjate, 

tarbijate/majapidamiste heaoluvõiduga) tavalises üldise tasakaalu mudelis 8,9 ja osalise 

tasakaalu mudelis 5,5 miljardi USA dollari võrra. Üldise tasakaalu mudelis, mis sisaldas 

tööturu reguleerimist, vähenes heaolu 19,1 miljardi USA dollari võrra. Vaatamata 

varieeruvusele on (tavalise) üldise ja osalise tasakaalu mudelite kasutamisel saadud 

tulemused pigem sarnased, mis tähendab, et mõlemad mudelid sobivad heaolu muutuste 

hindamiseks [Gohin, Moschini 2006, p 209]. 

Osalise tasakaalu mudelis kasutatakse heaolumõjude hindamiseks reeglina tarbijate ja 

tootjate heaoluvõidu summeerimist, kuid Blackorby [1999] tõi oma töös välja osalise 

tasakaalu mudeli mittesobivuse heaolumõjude analüüsi jaoks. Kui heaolu jaotamisel ei 

ole Pareto efektiivsuse saavutamine võimalik ehk ei ole võimalik, et muutused, mis on 

suunatud ühe inimese soovide täielikuks rahuldamiseks ei tekitaks kahju teise inimese 

soovide rahuldamisele, on ühiskonna heaolu optimum (nö teisejärguline) saavutatav 

püstitatud eesmärkide vaatenurgast. Sellel juhul peab tarbijate ja tootjate heaoluvõitude 

summeerimisel lähtuma ühiskonna majandusliku heaolu suurendamise võimalustest. 

[Blackorby 1999, pp 360-361; Economic … 2007, p 33; Ильин, Шедько 2012] Olulist 

rolli heaolu maksimeerimisel (kui Pareto optimum ei ole saavutatav) mängib osalise 

tasakaalu mudelis hindade normaliseerimine (price normalization) ehk ühe eristava 

kauba (numéraire) kaudu, millel on nö raha roll, teiste kaupade (või hüvede) hindade 

väljendamine nende kaupade koguses. Hindade normaliseerimine on vajalik tarbijate 

                                                 
1
 Üldise tasakaalu mudel on mõeldud kirjeldama riigi majanduse üldist toimimist, kus majanduse 

sektorite vastastikune mõju (rahavoogude liikumine) on määratud paindlikult sisendi-väljundi tabelite ja 

sotsiaalse arvestuse maatriksite kasutamisega. Osalise tasakaalu mudel on mõeldud riigi majanduse 

üksikute sektorite (nt põllumajandus) detailsemaks kirjeldamiseks (sh poliitiliste instrumentide ja 

nõudluse ning pakkumise vahelised seosed). (The Future … 2012, p 17) 
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käitumise kirjeldamiseks (nõudlusfunktsiooni konstrueerimiseks), kuna valikute 

tegemisel arvestavad tarbijad ka suhteliste hindadega ning on tootjate ja tarbijate 

hindades olemas teatud vahe (tänu tarbitavate kaupade maksustamisele). Sellise mudeli 

kasutamine võib anda õige tulemuse vaid sellel juhul, kui muude kaupade puhul (mille 

hind ei ole normaliseeritud) ei ole arvestatud sissetuleku efektidega [Blackorby 1999, 

pp 360-368]. 

Armstrong [2004] on pakkunud oma töös heaolu mõõtmiseks graafilist lähenemist 

osalise tasakaalu mudeli kasutamisel, kuna tema arvates ei ole tarbijate heaoluvõit 

piisav heaolu muutumise näitaja. Põhjenduseks tõi ta välja ekvivalendi variatsiooni 

(equivalent variation) arvestamise vajalikkust, mis on tegev heaolu indikaator 

(operational welfare indicator). Samuti soovitas Armstrong [2004] Hicksi 

nõudluskõvera kasutamist tavalise Marshalli
2
 nõudluskõvera asemel. Marshalli 

nõudluskõvera kasutamisel sõltub hindade muutumise heaolumõju sissetuleku suurusest 

ja asenduskaupade efektist [Armstrong 2004]; (Jechlitschka et al 2007, p 151; Gravelle, 

Rees 2004, pp 31-32). Sissetuleku kompenseeriva nn Hicksi nõudluskõvera kasutamine 

võimaldab elimineerida sissetuleku efekte (Jechlitschka et al 2007, p 151; Silberberg, 

Suen 2001, p 273). Ekvivalendi variatsioonid tähendavad tarbija jaoks sissetuleku 

muutust, mis kasulikkuse vaatenurgast on võrdne hindade muutustele tagajärgedele. 

Tarbija heaoluvõitu hinnatakse selle alusel, kui palju raha on vaja „ära võtta“ enne 

hinnamuutust, et tarbija heaolu tase oleks sama, mis on pärast hinnamuutust. 

[Armstrong 2004, p 4; Bacon 1995, pp 6-7]. 

Bacon’i [1995] töös vaadeldi hindade muutumise heaolumõjusid tingimustes, kus 

toimub suur hindade tõus või langus. Kolmest heaolu muutuste hindamisviisist: 

heaoluvõit, ekvivalendi variatsioon ja kompenseeriv variatsioon (compensating 

variation) (iseloomustab kui palju raha on vaja „anda“ tarbijale peale hinnamuutust, et 

tema heaolu jääks samale tasemele, mis oli enne hinnamuutumist), sobib heaoluvõit 

heaolumõjude leidmiseks ainult väiksemate hinnamuutuste ning sissetuleku- ja 

hinnaelastsuste puhul. Kui kasutada heaolu mõõdikuna tarbijate heaoluvõitu, peab 

                                                 
2
 Marshalli nõudluskõver iseloomustab kauba hinna ja nõudluse sõltuvust koos asendus- ja sissetuleku 

efektide arvestamisega. Hicksi nõudluskõver annab võimaluse hinnata kauba nõudlust sõltuvalt 

hinnamuutusest ilma sissetuleku efektita ehk kompenseerib tarbija eelarve selliselt, et kauba hinnamuutus 

ei muuda tarbija heaolu. (Silberberg, Suen 2001, pp 262-263, 273) 
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nõudluskõvera alune piirkond olema arvutatud võimalikult täpselt, selle juures tuleb 

vältida nõudluskõvera punktide ühendamist ja selle kaudu pindala leidmist kui 

nõudluskõver ei ole lineaarne. Ekvivalendi või kompenseeriva variatsiooni kasutamise 

puhul on vajalik kasulikkuse funktsiooni teadmine ja suur hulk informatsiooni, mis ei 

pruugi olla kättesaadav. Sellel juhul on võimalik heaolu mõõtmisel kasutada 

ligikaudseid (approximating) funktsioone ehk nõudlusfunktsioonil baseeruvaid 

analüütilisi tehnikaid ning lähendamist, mis ei ole lihtne. [Bacon 1995, pp 11-19]; 

(Gravelle, Rees 2004, p 32) 

Põhjalikum heaolumõjude analüüs oli tehtud Alaoui [2008] uurimuses, kus ta 

konstrueeris osalise tasakaalu mudeli veiseliha turu jaoks. Erinevate 

kaubanduspoliitikate rakendamisest tulenevate kasude ja kahjude ning 

netoheaolumõjude leidmiseks ja hindamiseks oli aluseks võetud lisaks riigi tuludele ja 

sotsiaalsele heaolule ka tarbijate ja tootjate heaoluvõit. Tuletatud nõudlus- ja 

pakkumisfunktsioonide alusel olid genereeritud nõudlus- ja pakkumiskõverad ning 

leitud geomeetriliste valemite abil heaolu muutused. 

Ühiskonna heaolu ja selle muutuste hindamine on oluline ja palju uuritud valdkond 

lähtuvalt nii poliitilistest kui ka sotsiaal-majanduslikest aspektidest. Erinevates 

lähenemistes ja uuringutes on meetodite ja instrumentide valik lähtunud 

uurimusküsimustest ja olemasolevast informatsioonist tulenevate eelduste ja 

piirangutega, millest sõltub ka meetodi sobivus heaolu mõõtmiseks. Palju (Blackorby 

1999; Armstrong 2004; Gohin, Moschini 2006; Alaoui 2008) kasutatakse osalise 

tasakaalu mudeleid, kuid selle meetodiga tehtud analüüsid on kas puhtalt teoreetilised, 

väljendatud matemaatiliselt ja/või graafiliselt. Kui esineb ka empiiriline osa, siis on 

analüüs piiratud kas ühe-kahe kaubaga või teatud hetkeseisuga (st ei ole analüüsitud 

pikemas perioodis). Üldiselt, kuna täpseid heaolumõjusid on väga keeruline leida, 

pigem ei üritata empiiriliselt neid määratleda ja piirdutakse rohkem teoreelise 

käsitlusega. Universaalse meetodi ja metoodika puudumine on seletatav majanduse 

keeruliste seoste ja suhete mitmekesisusega ning andmete kättesaadavusega ja 

sobivusega seoste täpseks hindamiseks, mis tähendab sageli iga püstitatud 

uurimusküsimuse jaoks individuaalse lähenemise vajadust ja seni pakutud metoodikate 

täiendamist või kohandamist vastavalt töö eesmärgile.  
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2. MAGISTRITÖÖ METOODIKA 
 

2.1. Turu osalise tasakaalu mudel 

2.1.1. Magistritöös kasutatud andmed 

Magistritöö peamiseks uuringuks on heaolumõjude analüüs, mis viidi läbi osalise 

tasakaalu mudeli abil. Töös kasutatav osalise tasakaalu mudel on Eesti Maaülikoolis 

2006-2014. aastatel koostatud dünaamiline makromajanduslik agregaatmudel, mis 

kirjeldab nii piimandus-, teravilja- kui ka lihasektori muutumise dünaamikat perioodil 

1992-2013 ning prognoosib Eesti põllumajandustoodangu arengutrende perioodiks 

2014-2020 (Eesti põllumajanduse … 2009, lk 8). 

Analüüsi jaoks on kasutatud Eesti põllumajanduse makroökonomeetrilise mudeli 

(edaspidi ka Eesti põllumajanduse mudel) olemasolevat andmestikku, mis on koostatud 

ja uuendatud erinevate andmebaaside ja -allikate põhjal: Eesti Statistikaameti 

andmebaas, Põllumajandusministeeriumi andmed, Eesti Piimaliidu andmed, Eesti 

Konjunktuuriinstituudi väljaanded, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ja 

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni põllumajanduslikud prognoosid (OECD-

FAO Agricultural Outlook), Toidu- ja põllumajanduspoliitika teadusliku uurimuse 

instituudi andmebaasid (FAPRI U.S. and World Agricultural Outlook) (Eesti 

põllumajanduse … 2009), ning hõlmavad perioode 1993-2013 (tegeliku olukorra 

kirjeldamiseks ja mudeli parameetrite hindamiseks) ning 2014-2020 (prognooside 

tegemiseks). Nii OECD-FAO kui ka FAPRI prognoosid puudutavad 

põllumajandustoodete maailmaturu hindasid. Analüüsitavate andmete ja ka uurimistöö 

täpsus ja usaldusväärsus sõltub Eesti Statistikaameti andmete perioodilistest uuendustest 

ja suhteliselt lühikestest aegridadest (1992-2013, sõltuvalt uuendustest Eesti 

Statistikaameti andmebaasis uuendatakse jooksvalt ka mudeli andmestikku), mis on 

tingitud Eesti majanduse siirdumisest plaanimajanduselt turumajandusele, ja on endiste 

kommunistlike riikide spetsiifiline probleem. Vaatamata sellele, et on olemas ka 
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Nõukoguaegne statistika, ei ole see võrreldav Eesti Vabariigi aegse statistikaga. 

Seetõttu ei ole võimalik erinevaid statistilisi aegridu kokku panna. Põhilised 

põllumajanduslikud ja rahvamajanduslikud näitajad, mida kasutati analüüsi 

läbiviimiseks on üldistatult põllumajandusloomade arv ja produktiivsus, teravilja- ja 

õlikultuuride kasvupinnad ja saagikus, põllumajandustoodang, põllumajandustoodangu 

hinnad, põllumajandustoodangu tootmise ja tarbimise trendid, sisemajanduse 

kogutoodang, keskmine kuupalk, rahvaarv. 

Magistritöös kasutatavate andmete analüüsimiseks on kasutatud põllumajandustoodete 

turu osalise tasakaalu analüüsi (partial equilibrium analysis), mis sobib detailsemaks 

põllumajandustoodete pakkumise ja nõudluse ning hinnapoliitiliste instrumentide 

vaheliste seoste kirjeldamiseks ja analüüsimiseks. Selle analüüsimeetodi valiku kasuks 

räägib ka Eesti põllumajanduse väike osakaal kogu majandusest, mis teeb teiste 

majandusmatemaatiliste meetodite kasutamise raskeks, kuna nad on suunatud kogu 

majanduse sisemiste ja välismõjude arvestamisele. Lisaks võimaldab osalise tasakaalu 

analüüs põllumajanduses suure hulga põllumajandustoodete hõlmamist ning 

põllumajandusest, kui suurest ja keerulisest toimimise süsteemist paremat arusaamist. 

Antud meetodi puuduseks on, et puuduvad seosed põllumajandussektoris toimuvate 

protsesside ning teiste majandussektorite vahel. (The Future … 2012, p 17); [Gohin, 

Moschini 2006, pp 196-197) Põllumajandussektori analüüsimisel 

majandusmatemaatiliste mudelite abil tuleb arvestada järgmiste tingimustega [Lehtonen 

2001, p 16]: 

 põllumajandussektori majanduslike nähtuste ja protsesside põhjustele, 

tagajärgedele ning vastastikmõjudele tuleb anda kriitiline hinnang; 

 mudeli piirangute arvestamine modelleerimise tulemuste interpreteerimisel; 

 mudeli seoste ja muutujate vastavus uuritavatele probleemidele ja küsimustele. 

2.1.2. Eesti põllumajanduse makroökonomeetriline mudel 

Eesti põllumajandustoodete turu osalise tasakaalu analüüs põhineb Eesti 

põllumajanduse makroökonomeetrilise mudeli kasutamisel. Eesti põllumajanduse 

mudeli välja töötamisel oli võetud eeskujuks FAPRI EU GOLD mudel, mis hõlmab 

põllumajandussektori peamisi bioloogilisi ja majanduslikke seoseid ning arvestab EL 

põllumajanduspoliitikaga. (Eesti põllumajanduse … 2009) Antud mudel (FAPRI EU 

GOLD) on loodud EL riikide põllumajandusliku tootmise (teravili, õlikultuurid, 
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loomakasvatus, piimandus) modelleerimiseks ja koosneb üksikvõrrandite süsteemist iga 

põllumajandustoote tootmise, nõudluse ja kaubanduse jaoks. [Binfield et al 2004] 

Eesti põllumajanduse mudeli koostamisel on aluseks võetud mikroökonoomika 

teooriad, mille järgi on turul pakutud hind määratud pakkumise ja nõudluse poolt ning 

samal ajal hinnast sõltub nii tootjate kui ka tarbijate ratsionaalne käitumine ehk 

pakkumine ja nõudlus (Eesti põllumajanduse … 2009, lk 4-10). Sellest tulenevalt on 

analüüsi objektideks muutused põllumajandustoodete turul ning 

põllumajandustoodangu pakkumise ja nõudluse vastasmõju. 

Eesti põllumajanduse makroökonomeetriline mudel koosneb 104-st stohhastilisest 

võrrandist (e käitumisvõrrandid, struktuurivõrrandid) ja 86-st võrdusest (e samasusest), 

kokku on mudelis 190 endogeenset muutujat. Lähtuvalt töö eesmärgist ja 

uurimisküsimustest täiendati mudelit tootjate sissetulekuid ja tarbijate kulutusi 

iseloomustava 13 samasusega. Eksogeenseid muutujaid (nn mudelivälised muutujad) on 

mudelis 269 ja tegemist on etteantud suurustega, mille väärtused on kindlaks määratud 

mudeliväliselt. Eesti põllumajanduse ökonomeetriline mudeli parameetrid hinnati FIML 

(full-information maximum likelihood) ehk täieliku informatsiooniga suurima tõepära 

meetodiga arvutiprogrammi „Fair-Parke program“ abil. 

Eesti põllumajanduse mudelis on kolm omavahel seotud sektorit: piimandus-, teravilja- 

ja lihasektor, milles on vaatluse alla võetud piima ja piimatoodete, teraviljade ja rapsi 

ning liha tootmine (e pakkumine), tarbimine (e nõudlus), import, eksport ja varud. 

Põllumajandustoodete tootmise ja tarbimise struktuurivõrrandite üldkuju on: 

Yi = ai,0 + ai,1 * muutuja1 + ai,2 * muutuja2 + … + ai,n * muutujam,   (1) 

kus YPi kasutamisel tähendab seost piimandussektoriga, YTi kasutamisel 

teraviljasektoriga (rapsi puhul on osaliselt kasutatud YT asemel Z-tähistus) ja YLi 

kasutamisel lihasektoriga. Lisas 1 on esitatud Eesti põllumajanduse mudeli põhilised 

endogeensed ja nendega seotud olulisemad eksogeensed muutujad ning nende 

omavahelised seosed. 

Võttes arvesse, et esialgselt oli mudel koostatud eesmärgiga võimalikult täpselt 

iseloomustada kogu Eesti põllumajandussektorit ja koostada usaldusväärseid 
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põllumajanduse arengu prognoose, on antud töö jaoks osaliselt muudetud 

põllumajandustoodangu tootmise ja tarbimise võrrandeid, kuna mudeli eelmises 

versioonis ei reageerinud osade võrrandite puhul pakkumine ja nõudlus teooriajärgselt 

hinna muutusele. See põhjustas ka muude struktuurivõrrandite parameetrite 

regressioonikordajate automaatset ümberhindamist mudelis. 

Põllumajandustoodete hindade ja tootmisstruktuuri muutumise heaolumõjude analüüsi 

oluliseks piiranguks on mudelis tarbijate nõudlusfunktsioonides kasutatavad kokkuostu- 

või tootjapoolsed hinnad, mis tähendab, et ei ole arvestatud jaemüügihindadega. See 

teeb põllumajandustoodangu hindade muutumise heaolumõjud vääriti hinnatuks (st kas 

üle- või alahinnatuks) eelkõige tarbijate seisukohalt. Ka tarbijate kulutused on sellel 

juhul hinnatud valesti (allahinnatud). Tulevikus on võimalik mudeli andmebaasi 

täiendada nn tarbijahindadega, kuid see muudab andmebaasi mahukamaks. Andmebaasi 

täiendamisel võivad tekkida probleemid tarbijahindade statistiliste andmete 

kättesaadavusega kogu mudelis kasutuseloleva perioodi jaoks. 

2.2. Heaolumõjude analüüsis käsitletud põllumajandustooted 

2.2.1. Piimandustoodangu pakkumine ja nõudlus 

Eesti piimandussektori iseloomustamiseks on mudelis 46 endogeenset muutujat, millest 

23 on stohhastilised võrrandid ja 23 võrdused. Töös kasutati peamiselt võrrandeid, mis 

kirjeldavad ja prognoosivad piimandustoodangu tootmist ja tarbimist. 

Piimandustoodangu alla kuluvad nii toorpiim kui ka toorpiima töötlemise tulemusena 

saadud joogipiim, juust, või, lõssipulber ja täispiimapulber (ehk siis piim ja 

piimatooted). Siinkohal tuleb mainida, et piimandussektori modelleerimine põhineb 

toorpiimal ning piimatoodete tootmiseks kasutada oleval piimavalgul ja piimarasval 

(Eesti põllumajanduse … 2009). Piimandustoodangu tarbimine koosneb joogipiima, 

juustu, või ja lõssipulbri tarbimisest ja on võimalik eristada tarbimist elaniku kohta ning 

kogutarbimist. Põhilised endogeensed ja eksogeensed muutujad, mida otseselt kasutati 

piimandussektori analüüsi läbiviimiseks on esitatud lisas 2. Piimandustoodangu 

tootmise võrrandid, mida kasutati heaolumõjude leidmisel on esitatud tabelis 1. 
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Tabel 1. Magistritöös kasutatud piimandustoodangu tootmise võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Piima kogutoodang, tuhat tonni YP5  YP3 * YP4 * 10
-3

 

Joogipiim kombinaatidest, tuhat tonni YP39 

Juustu kogutoodang, tuhat tonni YP14  YP11 / XP27 

Või kogutoodang, tuhat tonni YP19  YP18 / XP36, 

kus YP18  YP43 – YP44 – YP45 – YP17 

Täispiimapulbri kogutoodang, tuhat tonni YP15  YP12 / XP28 

Lõssipulbri kogutoodang, tuhat tonni YP16  YP13 / XP29, 

kus YP13  YP42 – YP10 – YP11 – YP12 – YP35 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Piimandustoodangu tarbimise võrrandid, mida kasutati heaolumõjude leidmisel on 

esitatud tabelis 2. 

Tabel 2. Magistritöös kasutatud piimandustoodangu tarbimise võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Joogipiima tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YP6 

Joogipiima tarbimine kokku, tuhat tonni YP7  YP6 * X45 * 10
-3

 

Juustu tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YP20 

Juustu tarbimine kokku, tuhat tonni YP21  YP20 * X45 * 10
-3

 

Või tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YP25 

Või tarbimine kokku, tuhat tonni YP26  YP25 * X45 * 10
-3

 

Lõssipulbri tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YP30 

Lõssipulbri tarbimine kokku, tuhat tonni YP31  YP30 * X45 * 10
-3

 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Heaolumõjude väljaselgitamiseks (vajadusel) kohandatud ja kasutatud 

piimandustoodangu tootmise ja tarbimise struktuurivõrrandid koos modelleerimise 

käigus saadud parameetrite statistiliste karakteristikutega on esitatud lisas 3. 

2.2.2. Teravilja- ja rapsitoodangu pakkumine ja nõudlus 

Eesti teraviljasektori iseloomustamiseks on mudelis 82 endogeenset muutujat, millest 

52 on stohhastilised võrrandid ja 30 võrdused. Töös kasutati peamiselt võrrandeid, mis 

kirjeldavad ja prognoosivad teravilja- ja rapsitoodangu tootmist ja tarbimist. Teravilja- 

ja rapsitoodangu alla kuluvad oder, nisu, kaer, rukis ja rapsiseeme. Teraviljatoodangu 

tarbimine on jaotatud inimtarbimiseks (nii elaniku kohta kui ka kogutarbimine), söödaks 

ja muuks otstarbeks. Rapsiseemne tarbimine on piiratud antud töös tarbimisega 

söödaks, muuks otstarbeks ning tööstusliku tarbimisega. Põhilised teraviljasektori 

endogeensed ja eksogeensed muutujad, mida otseselt kasutati heaolumõjude analüüsi 
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läbiviimisel on esitatud lisas 2. Teravilja- ja rapsitoodangu tootmise võrrandid, mida 

kasutati heaolumõjude leidmisel on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Magistritöös kasutatud teravilja- ja rapsitoodangu tootmise võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Odra kogutoodang, tuhat tonni YT14  YT6 * YT10, kus YT6  YT1 * YT2 

Nisu kogutoodang, tuhat tonni YT15  YT7 * YT11, kus YT7  YT1 * YT3 

Kaera kogutoodang, tuhat tonni YT16  YT8 * YT12, kus YT8  YT1 * YT4 

Rukki kogutoodang, tuhat tonni YT17  YT9 * YT13, kus YT9  YT1 * YT5 

Rapsiseemne kogutoodang, tuhat tonni Z4  Z2 * Z3, kus Z2  YT1 * Z1 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Teravilja- ja rapsitoodangu tarbimise võrrandid, mida kasutati heaolumõjude leidmisel 

on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Magistritöös kasutatud teravilja- ja rapsitoodangu tarbimise võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Odra tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YT25 

Odra inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni YT29  YT25 * X45 * 10
-3

 

Nisu tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YT26 

Nisu inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni YT30  YT26 * X45 * 10
-3

 

Kaera tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YT27 

Kaera inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni YT31  YT27 * X45 * 10
-3

 

Rukki tarbimine elaniku kohta, kg/elanik YT28 

Rukki inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni YT32  YT28 * X45 * 10
-3

 

Odra tarbimine söödaks, tuhat tonni YT18 

Nisu tarbimine söödaks, tuhat tonni YT19 

Kaera tarbimine söödaks, tuhat tonni YT20 

Rukki tarbimine söödaks, tuhat tonni YT21 

Rapsi tarbimine söödaks, tuhat tonni YT24 

Odra muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni YT49 

Nisu muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni YT50 

Kaera muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni YT51 

Rukki muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni YT52 

Rapsi seemne tööstuslik tarbimine, tuhat tonni Z9 

Rapsi seemne tarbimine muuks otstarbeks, tuhat tonni Z10 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Heaolumõjude väljaselgitamiseks (vajadusel) kohandatud ja kasutatud teravilja- ja 

rapsitoodangu tootmise ja tarbimise struktuurivõrrandid koos modelleerimise käigus 

saadud parameetrite statistiliste karakteristikutega on esitatud lisas 4. 
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2.2.3. Lihatoodangu pakkumine ja nõudlus 

Eesti lihasektori iseloomustamiseks on mudelis 62 endogeenset muutujat, millest 29 on 

stohhastilised võrrandid ja 33 võrdused. Töös kasutati peamiselt võrrandeid, mis 

kirjeldavad ja prognoosivad nelja liha põhiliigi tootmist ja tarbimist. Lihatoodangu alla 

kuluvad veise-, sea-, lamba- ja linnuliha. Liha tarbimist on võimalik vaadata nii elaniku 

kohta kui ka kokku. Vaatamata lambaliha pakkumise ja nõudluse võrrandite 

olemasolule ei ole see lihaliik vaadeldud heaolumõjude analüüsis kuna tegemist on 

spetsiifilise lihaliigiga, mida tarbitakse mahuliselt vähe ja peamiselt 

kodumajapidamistes ning samuti vajab mudel täiendamist lambaliha hinna suhtes. 

Põhilised loomakasvatussektori endogeensed ja eksogeensed muutujad, mida otseselt 

kasutati heaolumõjude analüüsi läbiviimisel on esitatud lisas 2. Lihatoodangu tootmise 

võrrandid, mida kasutati heaolumõjude leidmisel on esitatud tabelis 5. 

Tabel 5. Magistritöös kasutatud lihatoodangu tootmise võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Veiseliha kogutoodang, tuhat tonni YL8  YL4 * YL7 * 10
-3

 

Sealiha kogutoodang, tuhat tonni YL32  YL31 * XL29 * 10
-3

 

Linnuliha kogutoodang, tuhat tonni YL38 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Lihatoodangu tarbimise võrrandid, mida kasutati heaolumõjude leidmisel on esitatud 

tabelis 6. 

Tabel 6. Magistritöös kasutatud lihatoodangu tarbimise võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Veiseliha tarbimine ühe elaniku kohta, kg/elanik YL9 

Veiseliha tarbimine kokku, tuhat tonni YL10  YL9 * X45 * 10
-3

 

Sealiha tarbimine ühe elaniku kohta, kg/elanik YL33 

Sealiha tarbimine kokku, tuhat tonni YL34  YL33 * X45 * 10
-3

 

Linnuliha tarbimine ühe elaniku kohta, kg/elanik YL39 

Linnuliha tarbimine kokku, tuhat tonni YL40  YL39 * X45 * 10
-3

 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Heaolumõjude väljaselgitamiseks (vajadusel) kohandatud ja kasutatud lihatoodangu 

tootmise ja tarbimise struktuurivõrrandid koos modelleerimise käigus saadud 

parameetrite statistiliste karakteristikutega on esitatud lisas 5. 
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2.3. Heaolumõjude mõõtmine 

2.3.1. Tootjate sissetulekud, tarbijate kulutused 

Hindade muutuste mõju uurimisel tootjate ja tarbijate heaolule defineeritakse pakkumis- 

ja nõudlusfunktsioonid ning seejärel uuritakse tootjate sissetulekute ja tarbijate 

kulutuste muutusi. Lisaks lähtutakse heaolumõjude analüüsimisel rakendusliku 

heaoluökonoomika mõistest, mis käsitleb tarbijate heaolu indikaatorina tarbijate 

heaoluvõitu ning tootja heaolu mõõdikuna tootjate heaoluvõitu. Olulised eeldused 

rakendusliku heaoluökonoomika kontseptsioonis on kasulikkuse maksimeerimine 

tarbijate poolt, kasumi maksimeerimine tootjate poolt ning täielik konkurents turul. 

(Jechlitschka et al 2007, pp 5-18) Lähtuvalt eeltoodud heaolumõjude väljaselgitamise 

võimalustest on töös analüüsitud nii tootjate ja tarbijate kui ka summaarselt 

põllumajandustoodangu tootmisest ja tarbimisest tulenevad ühiskonna heaolu 

muutuseid. Nii tootjate sissetulekute ja tarbijate kulutuste kui ka heaoluvõitude (sh 

heaolumõjude dekomponeerimisel) leidmisel kasutati tabelarvutustarkvara Excel. 

Muutused tootjate sissetulekutes ja tarbijate kulutustes on tingitud toodetava ja tarbitava 

toodangu koguse ja hinna muutustest. Selleks, et prognoositud toodangu koguse ja 

hinna alusel oleks võimalik arvutada tootjate sissetulekud ja tarbijate kulutused ning 

võrrelda neid nii omavahel kui ka analüüsitaval perioodil, täiendati olemasolevat Eesti 

põllumajanduse makroökonomeetrilist mudelit vastavate võrranditega (võrdused). 

Üldjuhul põhinevad võrrandid toodetava või tarbitava koguse korrutisel toodangu 

hinnaga ning nii sissetulekud kui ka kulutused on arvutatud miljonites eurodes. 

Lähtuvalt sellest, et teooriajärgselt on nii tootjate sissetulek kui ka tarbijate kulutused 

toodangu tootmisest ja tarbimisest heaolu saavutamise määr, on keeruline seletada 

tarbimisel tekitavate kulutuste negatiivset mõju tarbijate ja ühiskonna heaolule. 

Alapeatükis 1.2.2. on kirjeldatud konkreetsele kaubale tehtud kulutuste mõju tarbija 

heaolule nii selle kauba kui ka teiste kaupade tarbimisel. Tootjate sissetuleku ja tarbijate 

kulutuste alusel heaolu muutuste hindamine on võimalik kui sissetuleku ja tarbijate 

kulutuste vahet käsitleda netoekspordiga sarnase nähtusena. Tavaliselt netoekspordi all 

mõistetakse kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahet, mis iseloomustab 

siseriikliku toodangu pakkumist ja nõudlust [Concepts … 2014, pp 8-1,8-2]. Joonisel 10 

on esitatud netoekspordi tekkimise mehhanism. Kui pakutav toodangu kogus q
s
(p) 
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ületab nõudlust q
d
(p) (vasakpoolne joonis), läheb toodangu ülejääk (q

s
(p) ja q

d
(p) vahe) 

ekspordiks (exp) ning kogu toodangu realiseerimisest saadud tootjate sissetulek 

suurendab riigi ühiskonna tarbimisvõimet ja tulemusena materiaalset heaolu. Antud 

juhul on hinnal oluline roll nõudluse reguleerimisel ja tarbijate heaolu tekkimisel, 

hinnatõusuga tarbimine väheneb, mille tulemusena väheneb ka tarbimisest saadud kasu. 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 10. Tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste „netoeksport“ 

Kui nõudlus q
d
(p) ületab pakutud kogust q

s
(p) (joonise 10 parempoolne kujutis), 

imporditakse (imp) puuduolev toodangu kogus (q
d
(p) ja q

s
(p) vahe) välismaalt ning 

imporditud kaupade ja teenuste tarbimiseks tehtud kulutused vähendavad ühiskonna 

materiaalset heaolu (ühiskonna tarbimisvõime tervikuna langeb). Sellel juhul on hinnal 

oluline roll pakkumise reguleerimisel ja tootjate heaolu tekkimisel, hinnalangusel 

tootmine väheneb, mille tulemusena väheneb ka tootjate sissetulek. 

Vaadates hindade muutumise mõju tootjate sissetulekule ja tarbijate kulutustele läbi 

netoekspordi mõiste, on võimalik tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste vahe alusel 

anda hinnang kogu ühiskonna heaolu muutusele ning vältida dilemmat kuidas 

interpreteerida tarbijate kulutuste (mõju tarbijate eelarvele, elutasemele või tarbimisest 

saadud heaolu määr) mõju tarbijate heaolule. Piimandussektori tootjate sissetulekute ja 

tarbijate kulutuste võrrandid on esitatud tabelis 7. 
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Tabel 7. Piimandussektori tootjate sissetulekute ja tarbijate kulutuste võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Piimatootjate sissetulek, miljon eurot WP5  (YP5 – YP36) * YP1 

Piimatöötlejate ehk piimatoodete tootjate sissetulek, 

miljon eurot 
WP6  YP39 * YP2 + YP14 * XP2 + YP19 * 

XP3 + YP16 * XP4 + YP15 * XP5 – YP9 * YP1 

Piimandustoodangu tarbijate kulutused, miljon eurot WP7  (YP6 * YP2 + YP20 * XP2 + YP25 * 

XP3 + YP30 * XP4) * X45 / 1000 

Summaarne piimandustoodangu hindade muutuste 

mõju ühiskonna heaolule, miljon eurot 
WP8  WP5 + WP6 – WP7 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Piimatootjate sissetuleku leidmisel on arvestatud asjaoluga, et teatud piima kogus läheb 

loomadele söödaks, mis vähendab võimaliku realiseeritavata piima kogust. Lisaks on 

eeldatud, et kogu ülejäänud piim realiseeritakse ning piima jääke ei ole. Piimatöötlejate 

sissetulekute leidmisel on arvestatud piimatoodete tootmiseks kasutatud töödeldava 

piima väärtusega, mis vähendab piimatoodangu realiseerimisest saadavat sissetulekut. 

Teraviljasektori tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste võrrandid on esitatud tabelis 8. 

Tabel 8. Teraviljasektori tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Teravilja ja rapsiseemne tootjate sissetulek, miljon 

eurot 
WT1  YT14 * W1 + YT15 * W2 + YT16 * 

W3 + YT17 * W4 + Z4 * W5 

Inimtarbimiseks teravilja tarbijate kulutused, miljon 

eurot 
WT2  (YT25 * W1 + YT26 * W2 + YT27 * 

W3 + YT28 * W4) * X45 / 1000 

Söödaks teravilja ja rapsiseemne tarbijate kulutused, 

miljon eurot 
WT3  YT18 * W1 + YT19 * W2 + YT20 * 

W3 + YT21 * W4 + YT24 * W5 

Muuks otstarbeks (sh tööstuslik) teravilja ja 

rapsiseemne tarbijate kulutused, miljon eurot 
WT4  YT49 * W1 + YT50 * W2 + YT51 * 

W3 + YT52 * W4 + Z9 * W5 + Z10 * W5 

Summaarne teravilja- ja rapsitoodangu hindade 

muutuste mõju ühiskonna heaolule, miljon eurot 
WT5  WT1 – WT2 – WT3 – WT4 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Lihasektori tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste võrrandid on esitatud tabelis 9. 

Tabel 9. Lihasektori tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste võrrandid 

Muutuja kirjeldus Eesti põllumajanduse mudeli vastav võrrand 

(endogeenne muutuja) 

Loomaliha tootjate sissetulek, miljon eurot WL4  YL8 * WL1 + YL32 * WL2 + YL38 * 

WL3 

Loomaliha tarbijate kulutused, miljon eurot WL5  (YL9 * WL1 + YL33 * WL2 + YL39 * 

WL3) * X45 / 1000 

Summaarne lihatoodangu hindade muutuste mõju 

ühiskonna heaolule, miljon eurot 
WL6  WL4 – WL5 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 
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Summaarne põllumajandustoodete hindade muutuste mõju ühiskonna heaolule (WY) on 

leitud valemi (samasuse) järgi: 

                           (2) 

Põllumajandustoodete hinna ja koguse muutuste põhjal leitud tootjate sissetulekute ja 

tarbijate kulutuste muutused võimaldavad analüüsida hindade üldist mõju ühiskonna 

heaolule, kuid detailsema analüüsi jaoks on vajalik arvestada tarbimise kogukasuga 

(total benefit of consumption) ning tootmiskuludega. 

2.3.2. Tootjate ja tarbijate heaoluvõit 

Eesti põllumajandustoodangu turg ei ole piiratud Eesti tootjate poolt toodetud ning 

tarbijate poolt nõutud toodangu kogusega, mis tähendab, et toodangu pakkumine 

(realiseerimine) ja tarbimine on vajadusel toetatud ekspordiga või impordiga (kuigi 

antud töös ei kulu analüüsi alla kaubavahetusest tulenevad mõjud valitsuse eelarvele ja 

valuuta vahetusele). Selle eelduse arvestamisel on tootjate ja tarbijate heaoluvõit 

vaadeldud eraldi (iseseisvalt). 

Nii tootjate kui ka tarbijate heaoluvõidu arvutamine on võimalik pakkumis- ja 

nõudlusfunktsioonide ning nendega piiritletud geomeetriliste kujundite pindala valemite 

kasutamisel. Joonisel 11 on toodud pakkumis- ja nõudluskõverate üldine graafiline 

esitlus ning tootjate ja tarbijate heaoluvõidu kujunemine. 

 
Allikas: autori koostatud 

Joonis 11. Tootjate ja tarbijate heaoluvõidu geomeetrilised kujud 
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Iga nõudlusfunktsiooniga (tarbimise käitumisvõrrandid) on leitav toodangu 

maksimaalne hind, mille juures tarbitav kogus on null (p(q
d

=0)) (joonis 11) ja on 

võimalik leida tarbijate maksimaalne maksevalmidus ja tarbijate heaoluvõit (CS) 

täisnurkse kolmnurga BCE pindala alusel. Ning pakkumisfunktsioonidega (tootmise 

käitumisvõrrandid) on võimalik leida null hinna juures toodetava toodangu kogus 

(p(q
s
=0)) (joonis 11) ja selle baasil (st täisnurkse kolmnurga ABF pindala) arvutada 

tootjate heaoluvõit (PS). Tootjate ja tarbijate heaoluvõidu juures on oluline hinnata, 

millised on heaoluvõidu muutused ning mis neid põhjustavad. 

Kuna nii nõudlus- kui ka pakkumisfunktsioonides ei ole arvestatud kõigi nõudlust ja 

pakkumist mõjutavate aspektidega (lisaks probleemiks on lühikesed aegread), ei ole ka 

võimalik täpselt prognoosida, millise hinna juures loobuvad tarbijad kauba tarbimisest 

ning tootjad toodangu tootmisest. Samuti on väga keeruline empiiriliselt määrata hinda, 

mille juures tarbimine on 0, kuna arvatavasti leidub mingis olukorras mingi tarbija, kes 

oleks nõus maksma palju suuremat hinda. Selleks, et erinevate põllumajandustoodete 

hindade ja koguste baasil arvutatud heaoluvõidud ja heaoluvõitude muutused oleksid 

realistilikumad ja ühtlasemad, on tootjate puhul minimaalseks hinnaks (mille juures 

toodetav kogus on veel null) määratud pool 2013. aasta hinnast ja tarbijate puhul 

maksimaalseks hinnaks (mille puhul nõutav kogus on null) kahekordne 2013. aasta hind 

(Jechlitschka et al 2007, pp 38-39). Ehk on eeldatud, et põllumajandustoodete hinnad ei 

tõuse üle kahekordse ning ei lange alla poole 2013. aasta hinna. Selle tulemusena on 

perioodi 2014-2020 pakkumisfunktsioonid nö piiratud ½ 2013. aasta hinna juures 

(edaspidi (p
s
c) ja nõudlusfunktsioonid piiratud kahekordse 2013. aasta hinna juures 

(edaspidi p
d

c). Siin on oluline märkida, et tootjate mudelijärgsetel 

pakkumisfunktsioonidel konstrueeritud pakkumiskõverad erinevad teoreetiliselt 

põhjendatud pakkumisfunktsioonidest sellepoolest, et ka null hinna juures on olemas 

teatud kauba kogus, mida toodetakse ja pakutakse tarbijatele (joonis 12). See põhjustab 

moonutusi tootjate heaoluvõidu mõõtmises ja hindamises, kuna osa tootjate kuludest 

läheb arvesse heaoluvõiduna. Pakkumiskõvera lõikamine 2013. aasta ½ hinna juures 

osaliselt vähendab selle probleemi mõju, kuna osa kuludest jääb lõikava joone alla. 
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Allikas: autori koostatud 

Joonis 12. Teoreetiline ja empiiriline pakkumiskõverad 

Vaatamata võimalikele moonutustele tootjate heaoluvõidus on antud töös kõik tootjate 

heaoluvõidud arvutatud mudeli tootmise käitumisvõrrandite põhjal konstrueeritud 

pakkumiskõverate kasutamise kaudu, mis võimaldab hinnata tootjate heaoluvõidu 

muutusi. Üldiselt on võimalik hindade ja koguste muutuste alusel tuua välja üheksa 

erinevat hindade muutumisest ning pakkumis- või nõudluskõvera nihkest tekkivat 

kombinatsiooni (joonis 13, tabel 10), mis mõjutavad heaoluvõitu. 

 
Allikas: autori koostatud 

Joonis 13. Hindade ja koguste muutuste kombinatsioonid 
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Vaatamata sellele, et toodetavad ja tarbitavad kogused sõltuvad toodangu hinnast, on 

olemas ka teised mõjurid (näiteks sõltuvus eelmise aasta näitajatest (inerts), sissetuleku 

või SKT muutumine), mis põhjustavad konstantsete hindade juures tootmismahu 

(pakkumiskõver nihkub paremale või vasakule) ja tarbimise (nõudluskõver nihkub 

paremale või vasakule) muutumist. Samuti on võimalik, et muutuvate hindade juures 

teiste mõjurite mõju elimineerib hindade mõju ja kogus jääb samaks. 

Tabel 10. Hindade ja koguste muutused pakkumis- ja nõudluskõveratel 

 Kõvera nihe 

vasakule ei muutu paremale 

Hinna muutus tõuseb a b c 

ei muutu d e f 

langeb g h i 

Allikas: autori koostatud 

Alljärgnevalt on vaadeldud mudeli prognoosist tulenevaid peamisi stsenaariume, mille 

alusel on leitavad nii tootjate ja tarbijate heaoluvõidud kui ka heaoluvõidu muutused. 

Põllumajandustootjate heaoluvõit 

Juhul kui põllumajandustoodete hind ja pakutav kogus kasvavad (tootmiskõver nihkub 

paremale St-1  St) (joonis 14), on nii hinna kui ka toodangu kasvul positiivne mõju (+) 

tootjate heaoluvõidule. Joonisel 14 on näidatud, kuidas hind tõuseb pt-1 tasemelt pt 

tasemele ja samal ajal kasvab tootmine, mis viib pakutava koguse q
s
(pt-1)-lt q

s
(pt)-le. 

Heaoluvõidu leidmiseks on vaja arvutada analüüsitava aasta (t) trapetsikujulise 

piirkonna ACEG pindala (tähniline piirkond). Heaoluvõidu muutuse leidmiseks on 

tarvis analüüsitava aasta (t) trapetsikujulise piirkonna pindalast maha arvutada eelmise 

aasta (t-1) trapetsikujulise piirkonna ABFH pindala (vertikaalselt viirutatud piirkond). 

Trapetsi pindala arvutamisel on kasutatav järgmine üldvalem (ka edaspidi): 

                       ,    (3) 

kus a ja b on trapetsi alused ja h on kõrgus. 

Antud juhul (joonis 14) on trapetsi alused aastal t-1 AH ja BF ning aastal t on AG ja 

CE. Trapetsi kõrgus aastal t-1 on AB ja aastal t on AC. 
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Allikas: autori koostatud 

Joonis 14. Tootjate heaoluvõit hinna- ja tootmise kasvust 

Olukorras, kus põllumajandustoodete hind langeb aga pakutav kogus kasvab (joonis 

15), on hinnamuutusel tootjate heaoluvõidule negatiivne mõju () ja toodangu kasvul 

positiivne mõju (+). Joonisel 15 on näidatud kuidas hind langeb pt-1 tasemelt pt tasemele, 

kuid samal ajal kasvab tootmine, mis suurendab pakutavat kogust q
s
(pt-1)-lt q

s
(pt)-le. 

 
Allikas: autori koostatud 

Joonis 15. Tootjate heaoluvõit hinna langusest ja tootmise kasvust 
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Tootjate heaoluvõidu ja heaoluvõidu muutuse leidmiseks on kasutatavad samad 

põhimõtted, mis on kirjeldatud olukorras, kus kasvab nii hind kui ka toodangu kogus. 

Ehk analüüsitava aasta heaoluvõit on trapetsi ABFG pindala (tähniline piirkond) ning 

heaoluvõidu muutus on aastate t ja t-1 heaoluvõitude vahe. Trapetsi pindala leidmiseks 

on võetavad alused aastal t-1 AH ja CE ning aastal t on AG ja BF. Trapetsi kõrgus 

aastal t-1 on AC ja aastal t on AB. 

Kolmas juhus (joonis 16) iseloomustab tootjate heaoluvõitu ja heaoluvõidu muutust 

olukorras, kus hind kasvab pt-1-lt pt-le ja toodetav (pakutav) kogus väheneb 

(tootmiskõver nihkub vasakule St  St-1) q
s
(pt-1)-lt q

s
(pt)-le. Joonisel 16 on näha, et 

hinna tõusul on positiivne mõju () ja koguse vähenemisel on negatiivne mõju () 

tootjate heaoluvõidule. 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 16. Tootjate heaoluvõit hinnatõusust ja tootmise langusest 

Tootjate heaoluvõitu ja heaoluvõidu muutust on samuti võimalik leida trapetsite 

pindalade alusel. Analüüsitaval aastal (t) on tootjate heaoluvõit määratud tähnilise 

piirkonna ACEH pindalaga. Aasta t-1 tootjate heaoluvõit on määratud vertikaalselt 

viirutatud piirkonna ABFG pindalaga. Tootjate heaoluvõidu muutus aastal t on leitav 

kui aastate t ja t-1 heaoluvõitude vahe. Trapetsi pindala leidmiseks on võetavad alused 
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aastal t-1 AG ja BF ning aastal t on AH ja CE. Trapetsi kõrgus aastal t-1 on AB ja aastal 

t on AC. 

Kui põllumajandustoodete hind langeb pt-1 tasemelt pt tasemele ja pakutav kogus 

kahaneb q
s
(pt-1)-lt q

s
(pt)-le (joonis 17), on nii hinna kui ka toodangu koguse langusel 

negatiivne mõju () tootjate heaolule. Tootjate heaoluvõidu ja heaoluvõidu muutuste 

leidmisel on kasutatavad ka sellel juhul samad põhimõtted, mis olid ülalpool eelnevalt 

kirjeldatud (trapetsite pindalade alusel). Tootjate heaoluvõit on t aastal trapetsi ABFH ja 

t-1 aastal trapetsi ACEG pindala. 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 17. Tootjate heaoluvõit hinna- ja tootmise langusest 

Põllumajandustoodangu tarbijate heaoluvõit 

Tarbijate seisukohalt on situatsioonis, kus põllumajandustoodete hind langeb ja nõutud 

kogus (nõudluskõver nihkub paremale Dt-1  Dt) kasvab (joonis 18) nii hinna langusel 

kui ka nõudluse kasvul positiivne mõju (+) tarbijate heaolule. Joonisel 18 on näidatud 

kuidas hind langeb pt-1 tasemelt pt tasemele ja samal ajal kasvab tarbimine, mis viib 
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d
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d

(pt). Tarbijate heaoluvõidu leidmiseks on 

vaja arvutada analüüsitava aasta (t) trapetsikujulise piirkonna ACFH pindala 

(horisontaalselt viirutatud piirkond). Heaoluvõidu muutuse leidmiseks on tarvis 

analüüsitava aasta (t) trapetsikujulise piirkonna pindalast maha arvutada eelmise aasta 
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(t-1) trapetsikujulise piirkonna BCEG pindala (tähniline piirkond). Trapetsi alused 

aastal t-1 on BG ja CE ning aastal t on AH ja CF. Trapetsi kõrgus aastal t-1 on BC ja 

aastal t on AC. 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 18. Tarbijate heaoluvõit hinnalangusest ja tarbimise kasvust 

Juhul, kui maksimaalne hind, mille juures tarbitav kogus võrdub nulliga, on saavutatav 

enne 2013. aasta kahekordset hinda, on heaoluvõidu leidmine võimalik täisnurkse 

kolmnurga pindala abil. Täisnurkse kolmnurga pindala arvutamisel on kasutatav 

järgmine valem: 

       
 

 
          (4) 

kus a ja b on kaatetid. 

Täisnurkse kolmnurga kaatetid (vt joonis 11) on BE ehk vaadeldava aasta tarbitav 

kogus (q
d
(p)) ning BC maksimaalse hinna, mille juures tarbitav kogus võrdub nulliga 

(p(q
d

=0)), ja nõudlushinna (p) vahe. Tarbijate heaoluvõidu muutus on võimalik leida 

sellel juhul trapetsi ja kolmnurga (või kolmnurga ja kolmnurga) pindala vahena. 
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Olukorras, kus põllumajandustoodete hind ja tarbitav kogus kasvavad, on hinnatõusul 

negatiivne mõju () ja tarbimise kasvul positiivne mõju (+) tarbijate heaolule (joonis 

19). 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 19. Tarbijate heaoluvõit hinna- ja tarbimise kasvust 

Hinnatõusu pt-1 tasemelt pt tasemele ja tarbitava koguse kasvu q
d

(pt-1)-lt q
d

(pt)-le juures 

on tarbijate heaoluvõit arvutatav üldjuhul analüüsival aastal (t) trapetsi BCFG pindala 

alusel. Analoogiliselt on leitav aasta t-1 heaoluvõit. Trapetsi alused aastal t-1 on AH ja 

CE ning aastal t on BG ja CF. Trapetsi kõrgus aastal t-1 on AC ja aastal t on BC. 

Heaoluvõidu muutus on leitav kui aasta t ja aasta t-1 heaoluvõitude vahe. 

Kui langevad nii põllumajandustoodete hind kui ka tarbitav kogus (nõudluskõver 

nihkub vasakule Dt  Dt-1), on hinnalangusel (pt-1 tasemelt pt tasemele) positiivne mõju 

() ja tarbitava koguse vähenemisel (q
d

(pt-1)-lt q
d

(pt)-le) negatiivne mõju () tarbijate 

heaolule (joonis 20). Tarbijate heaoluvõit analüüsitaval aastal (t) on üldjuhul trapetsi 

ACEH pindala ja heaoluvõidu muutus on aastate t ja t-1 trapetsite pindalade vahe. 

Trapetsi alused aastal t-1 on BG ja CF ning aastal t on AH ja CE. Trapetsi kõrgus aastal 

t-1 on BC ja aastal t on AC. 
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Allikas: autori koostatud 

Joonis 20. Tarbijate heaoluvõit hinna- ja tarbimise langusest 

Negatiivne mõju () tarbijate heaolule on hinnatõusul (pt-1-lt pt-le) ja tarbitava koguse 

vähenemisel (q
d

(pt-1) tasemelt q
d

(pt) tasemele) (joonis 21). Nagu eelnevalt on kirjeldatud, 

ka siin on tarbijate heaoluvõit analüüsitaval aastal (t) trapetsi BCEG pindala ning 

heaoluvõidu muutus on aastate t ja t-1 trapetsite pindalade vahe. Trapetsite pindalade 

arvutamiseks on kasutatavad trapetsi alused aastal t-1 AH ja CF ning aastal t on BG ja 

CE. Trapetsi kõrgus aastal t-1 on AC ja aastal t on BC. 

Kui põllumajandustootjate hindade ja toodetavate koguste andmed on vastavalt ühikutes 

eurot kilogrammi kohta (eurot/kg) ja tuhat tonni, on põllumajandustoodete hinnad 

tarbijate jaoks ühikus eurot kilogrammi kohta ja tarbitavad kogused on kilogrammides 

elaniku kohta (kg/elanik). Tarbijate heaoluvõidu ja heaoluvõidu muutuste analüüsimisel 

on võimalik hinnata hindade muutumise heaolumõjusid nii ühe elaniku kohta kui ka, 

arvestades elanike arvuga, kogu ühiskonna jaoks. 
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Allikas: autori koostatud 

Joonis 21. Tarbijate heaoluvõit hinnatõusust ja tarbimise langusest 

Saadud tootjate ja tarbijate heaoluvõitude summeerimine iseloomustab kogu ühiskonna 

heaoluvõidu põllumajandustoodete hindade muutustest. Heaoluvõidu muutuste alusel 

on võimalik kirjeldada põllumajandussektori osalust ühiskonna heaolu moodustamisel 

ning jälgida heaolu muutuste dünaamikat. 

Erinevate hindade ja koguste alusel arvutatud tootjate ja tarbijate heaoluvõidud ja 

heaoluvõitude muutused annavad üldise ettekujutise hindade muutumise 

heaolumõjudest. Detailsema analüüsi jaoks on vajalik hinnata pakkumis- ja 

nõudlusfunktsioonide erinevate komponentide (sh hind) mõju tootjate ja tarbijate 

heaolule. 

2.3.3. Heaolumõjude dekomponeerimine juustu pakkumis- ja 
nõudlusfunktsioonide näitel 

Juustu pakkumis- ja nõudlusfunktsioonide valik detailsema analüüsi läbiviimiseks on 

tuleneb juustu tähtsusest nii maailma- kui ka Eesti siseturul. Juustu hinna prognoosid 

tehakse rahvusvahelisel tasemel [OECD-FAO …; FAPRI U.S. …], Eesti mudelis sõltub 

juustu hinnast piima kokkuostuhind ja toodetavast kogusest piimapulbrite ja või 

toodang (vt lisa 3 vastavad võrrandid). Perioodil 2003-2012 on kasvanud juustu eksport 

8,4 tuhandetest tonnist 19 tuhandete tonnini (2,3 korda) ning Eesti põllumajanduse 
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piimandussektori toodangu (piim ja piimatooted) ekspordist oli 2012. aastal juust 

esikohal [PM47]. 

Heaolumõjude dekomponeerimisel on arvestatud eeldusega, et nii pakkumis- kui ka 

nõudluskõver on sirged (lineaarsed). Antud peatükis kirjeldatud heaolumõjude välja 

selgitamine on tehtud juustu pakkumis- ja nõudlusfunktsioonide näitel, kus nii tootjate 

kui ka tarbijate jaoks olid prognoositud aastateks 2014-2020 stsenaariumid „hind 

langeb, kogus kasvab“ ja „hind tõuseb, kogus kasvab“. Juhul, kui pakutav ja nõutud 

kogus vähenevad, on võimalik analoogne komponentide heaolumõjude hindamine. 

Kuna antud töö fookuses on hindade muutumise heaolumõjud on heaolumõjude 

dekomponeerimisel peamiseks komponendiks hind. 

Tootjate heaoluvõidu dekomponeerimine 

Eesti põllumajanduse mudeli juustu pakkumisvõrrand on järgmine: 

                                     
                                       

                            
,  (5) 

kus 

                                                 . (6) 

YP11 võrrandis (6) on: 

 YP11 Valk juustu tootmiseks, tuhat tonni; 

 XP2 Juustu hind maailma turul, eurot/kg; 

 X1 Trendi iseloomustav näitaja (alates 1993. aastast). 

YP11(-1) on viitmuutuja, mis tähendab muutuja eelmise aasta väärtuse kasutamist. 

Tuleb tunnistada, et muutujad YT11(-1) ja X1 on osaliselt kattuvad oma mõjus 

tootmiskõverale kuna iseloomustavad juustu tootmise muutust ajas. Trendi mõju võib 

eristada eelmisel aastal juustu tootmiseks kasutatud valgu (valk) kogusest sellepoolest, 

et eelnev valgu kogus kirjeldab minevikku (inertsi), see võib nii kasvada kui kahaneda, 

trendil on aga suund tulevikku ning trendi mõju juustu tootmismahu muutumisele on 

mudelis aastate lõikes ühesugune. 

Lähtuvalt sellest, et juustu kogutoodang sõltub juustu pakkumisfunktsiooni muutujatest 

(komponentidest) ja tootjate heaoluvõit sõltub omakorda juustu kogutoodangust, on 
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komponentide muutuste heaolumõjude hindamisel vaja leida eraldi iga komponendi 

mõju heaoluvõidule. 

Hinna muutuste mõju tootjate heaoluvõidule on võimalik leida, kui vaadata 

hinnamuutumise mõju eraldi pakkumiskõvera nihkest tulenevatest mõjudest. Joonisel 

22 on esitatud hindade muutus ajaperioodidel t-1 ja t: pt-1  pt (vasakpoolsel graafikul 

hind tõuseb (pt > pt-1), parempoolsel graafikul hind langeb (pt < pt-1), seejuures 

eeldatakse, et pakkumiskõver St-1 ei nihku (ei muutu). Jooniselt 22 järeldub, et 

hinnatõusul on positiivne mõju () ja hinna langusel on negatiivne mõju () tootjate 

heaoluvõidule. 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 22. Pakkumisfunktsiooni komponentide (sh hinna) mõju tootjate heaoluvõidule 

Jooniselt 22 ilmneb, et hinna muutustest tekkiv heaoluvõidu muutus on võrdne trapetsi 

ABCE pindalaga. Trapetsi pindala arvutamisel on tarvis leida, kui palju just hinna 

muutus muudab pakutavat kogust. Selleks peab leidma perioodi t hinna (pt) ja perioodi 

t-1 hinna (pt-1) vahe ning korrutama saadud vahe komponendi (hinna) 

regressioonikordajaga (0,2603). Selle tulemusena saadakse kogus, mille võrra muutub 

kogus q
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kahe (q
s
ep ja q

s
(pt-1)) koguse vahe väljendab hinna (komponendi) muutuse mõju (efekti) 

toodangu pakkumisele (tootmismahule). 

Trapetsi ABCE pindala on tootjate heaoluvõidu osa, mis tekib hinna muutustest, kuid 

olukorras, kus „hind tõuseb, kogus kasvab“, on osa tootjate heaoluvõidust (joonis 22, 

vasakpoolne graafik, mummuline piirkond) hinna ja muude komponentide muutuste 

koosmõjul tekkinud heaoluvõit. Komponentide koosmõju leidmiseks tuleb teada aasta t 

heaoluvõidu muutust (arvutuskäik on kirjeldatud alapeatükis 2.3.2), hinna ning teiste 

komponentide (eraldi) muutuste mõjude hindamise tulemusena saadud tootjate 

heaoluvõidu osad. Komponentide koosmõju on sellel juhul heaoluvõidu ja 

komponentide heaolumõjude vahe. 

Muude komponentide (muutjate) muutuste mõju tootjate heaoluvõidule on võimalik 

leida, kui vaadata pakutud koguste muutusi (pakkumiskõvera nihkumist) eraldi hinna 

muutusest (st eeldatakse, et hind ei muutu). Juustu pakkumisfunktsioonis on kaks 

muutujat (YP11(-1) ja X1), millest sõltub pakkumiskõvera nihkumine (antud näite 

puhul paremale) kui jätta hinna muutuste mõju arvestamata ehk siis hind jääb pt-1 

tasemele (joonis 23). Nii YT11(-1) kui ka X1 muutuste mõju leidmisel on samad 

põhimõtted, mistõttu on alljärgnevalt kirjeldatud ainult ühe komponendi (näiteks 

YT11(-1)) muutumise heaolumõju leidmine. 

Joonisel 23 on näha, et juustutootmisel suurenenud valgu koguse kasutamisest tulenev 

heaoluvõit on võrdne trapetsite ABEF ja ABCG pindalade vahega (ruuduline piirkond). 

Selleks, et leida trapetsi ABEF pindala, on vaja teada, kui palju just valgu muutus 

muudab pakutavat kogust. Nii q
s
ec(pt-1) kui ka q

s
ec(p

s
c) leidmiseks peab aasta t-1 valgu 

väärtusest maha arvutama aasta t-2 valgu väärtuse (kuna tegemist on viitmuutujaga, 

teiste komponentide puhul t ja t-1) ning saadud vahe korrutada komponendi (muutuja) 

regressioonikordajaga (0,3556). 
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Allikas: autori koostatud 

Joonis 23. Pakkumisfunktsiooni komponentide (va hind) mõju tootjate heaoluvõidule 

Tulemusena on saadud kogus, mille võrra muutuvad kogused q
s
(p

s
c) ja q

s
(pt-1) valgu 

(komponendi) muutuse mõju tagajärjel, selle koguse liitmine q
s
(p

s
c) ning q

s
(pt-1) 

kogustega annab komponendi muutuse mõju (efekti) väärtust toodangu pakkumisele 

ehk kogused q
s
ec(p

s
c) ja q

s
ec(pt-1). 

Tarbijate heaoluvõidu dekomponeerimine 

Eesti põllumajanduse mudeli juustu sisemaise nõudluse funktsioon (juustu tarbimine 

elaniku kohta, kg/elanik) on järgmine: 

                                            ,  (7) 

kus 

 YP20 Juustu tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 X49 Eesti keskmine palk kuus, eurot; 

 XP2 Juustu hind maailma turul, eurot/kg; 

 X1 Trendi iseloomustav näitaja (alates 1993. aastast). 

Tarbijate heaoluvõit sõltub tarbitava juustu kogusest ning, nagu juustu kogutoodangu 

puhul, on komponentide muutuste heaolumõjude hindamisel vaja leida eraldi iga 

komponendi mõju tarbijate heaoluvõidule. Juustu nõudlusfunktsioonil baseeruv 

heaolumõjude dekomponeerimine on analoogne eelnevalt käsitletud juustu 

pakkumisfunktsiooni põhjal läbi viidud heaolumõjude dekomponeerimisega. 
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Hinna muutumise mõju tarbijate heaoluvõidule on võimalik leida, kui käsitleda hinna 

muutumise mõju eraldi nõudluskõvera nihkumisest tulenevast mõjust. Joonisel 24 on 

esitatud hinna muutus perioodil t võrreldes perioodiga t-1 (pt-1  pt) (vasakpoolsel 

graafikul hind tõuseb, parempoolsel graafikul hind langeb), sellejuures eeldatakse, et 

nõudluskõver Dt-1 ei muutu. Jooniselt 24 ilmneb, et hinnatõusul on negatiivne mõju () 

ja hinna langusel on positiivne mõju () tarbijate heaoluvõidule. 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 24. Nõudlusfunktsiooni komponentide (sh hinna) mõju tarbijate heaoluvõidule 

Hinna muutustest tekkiv heaoluvõit on võrdne trapetsi ABCE pindalaga (joonis 24). 

Trapetsi pindala arvutamisel on tarvis leida, kui palju just hinna muutus muudab 

nõutavat kogust. Selleks peab leidma perioodi t hinna (pt) ja perioodi t-1 hinna (pt-1) 

vahe ning korrutada see vastava komponendi (hinna) regressioonikordajaga (-0,1984). 

Selle tulemusena saadakse kogus, mille võrra muutub kogus q
d
(pt-1) hinna muutuse (pt-1 

 pt) tagajärjel. See on ühtlasi hinna kui komponendi muutuse mõju (efekt) toodangu 

nõudlusele. 

Trapetsi ABCE pindala on tarbijate heaoluvõidu osa, mis tekib hinna muutustest, kuid 

olukorras, kus „hind langeb, kogus kasvab“, on osa tarbijate heaoluvõidust (joonis 24, 

parempoolne graafik, mummuline piirkond) hinna ja muude komponentide muutuste 

koosmõjul tekkinud heaoluvõit. Komponentide koosmõju leidmiseks tuleb teada aasta t 
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heaoluvõidu muutust (arvutuskäik on kirjeldatud alapeatükis 2.3.2.) hinna ning teiste 

komponentide (eraldi) muutuste mõjude hindamise tulemusena saadud tarbijate 

heaoluvõidu osad. Komponentide koosmõju on sellel juhul heaoluvõidu ja 

komponentide heaolumõjude vahe. 

Muude komponentide (muutjate) muutuste mõju tarbijate heaoluvõidule on võimalik 

leida, kui vaadata tarbitava koguse muutumist eraldi hinna muutumisest (st eeldust, et 

hind ei muutu). Juustu nõudlusfunktsioonis on kaks muutujat (X49 ja X1), millest 

sõltub nõudluskõvera nihkumine (antud juhul paremale) kui jätta hinna muutuste mõju 

arvestamata ehk siis hind jääb pt-1 tasemele (joonis 25). 

 

Allikas: autori koostatud 

Joonis 25. Nõudlusfunktsiooni komponentide (va hind) mõju tarbijate heaoluvõidule 

Nii X49 kui ka X1 muutuste mõju leidmisel on samad põhimõtted, mistõttu on 

kirjeldatud ainult ühe komponendi (näiteks X49) muutuse heaolumõju leidmine. 

Joonisel 25 on näha, et keskmise palga muutumisest (kasvust) tekkiv heaoluvõit on 

võrdne trapetsite ABEF ja ABCG pindalade vahega (ruuduline piirkond). Selleks, et 

leida trapetsi ABEF pindala, on vaja teada, kui palju just palga muutus muudab nõutavat 
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(0,0002). Selle tulemusena saadakse kogus, mille võrra muutuvad kogused q
d
(p

d
c) ja 

q
d
(pt-1) palga (komponendi) muutumise tagajärjel. See on ühtlasi komponendi 

muutumisse mõju (efekti) toodangu nõudlusele ehk tarbitavatele kogustele (q
d

ec(p
d

c) ja 

q
d

ec(pt-1)). 

Analoogiliselt juustu näitel kirjeldatud arvutuskäikudega võimalik leida ka teiste 

mudelis kajastatud põllumajandustoodete jaoks erinevate tegurite (komponentide) 

muutumise mõju tootjate ja tarbijate heaoluvõidule. Seejuures tuleb arvestada, et 

erinevate mõjude leidmise keerulisus sõltub toodete pakkumis- ja 

nõudlusfunktsioonides kasutatud muutujatest ja nende omavahelistest seostest. 
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3. HINDADE MUUTUMISE HEAOLUMÕJUDE 
PROGNOOS AASTATEKS 2014-2020 
 

3.1. Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade, tootmis- ja 
tarbimismahu prognoos aastateks 2014-2020 

3.1.1. Põllumajandustoodete hindade prognoos 

Eesti põllumajanduse mudeli prognoosis on juustu, või, lõssi- ja täispiimapulbri hinnad 

määratud mudeliväliselt vastavate prognoositud maailmaturuhindadega (st nad on 

eksogeensed näitajad). Piima (toorpiim) ja joogipiima hinnad sõltuvad juustu ja või 

hindadest. Lisaks sellele sõltub toorpiima hind ka odra hinnast. Tabelis 11 on esitatud 

toorpiima kokkuostuhinna (YP1), joogipiima (YP2), juustu (XP2), või (XP3), lõssi- 

(XP4) ning täispiimapulbri (XP5) hindade muutumise prognoos aastani 2020. 

Vaatamata sellele, et 2014. aasta jooksvad kokkuostetava piima hinnad olid jaanuarist 

aprillini keskmiselt 0,40 eurot/kg [PM18], näeb prognoos ette 2014. aasta keskmiseks 

toorpiima kokkuostu hinnaks 0,30 eurot/kg. 2020. aastal on kokkuostetava piima 

prognoosijärgne hind 0,3302 eurot/kg, mis on 0,05% võrra suurem kui 2013. aastal. 

Üldiselt on näha (tabel 11), et toorpiima kokkuostuhind hakkab peale 2014. aasta 

hinnalangust aastast aastasse kasvama, mis on piimatootjate jaoks positiivne. 

Prognoosi järgi kasvavad ka joogipiima hinnad, 2014. aastaks on joogipiima 

keskmiseks hinnaks on prognoositud 0,61 eurot/kg ning 2020. aastal on hinnaks 0,66 

eurot/kg. Võrreldes 2013. aastaga kallineb joogipiim 2020. aastaks 4,41%. 

Juustu, või, lõssi- ja täispiimapulbri hindade prognoos põhineb OECD-FAO ja FAPRI 

põllumajandustoodete maailmaturu hindade prognooside andmetel [OECD-FAO …; 

FAPRI U.S. …], mis näevad ette 2014. aastaks nendele piimatoodetele hinnalangust. 

Peale hinnalangust on juustu hinnatõus maailmaturul eriti märgatav alates 2016. aastast 

(0,09 eurot/kg võrra) ning umbes selline (0,07-0,09 eurot/kg võrra aastas) hinnatõusu 
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tempo säilib 2020. aastani. Aastaks 2020 tõuseb juustu hind 4,28 euroni kilogrammi 

kohta, mis on küll 1,29% võrra väiksem kui 2013. aasta hind, kuid suurem 2014. aastaks 

prognoositud hinnast. 

Tabel 11. Eesti peamiste põllumajandustoodete hinnad aastal 2013 ning prognoos 

aastateks 2014-2020, eurot/kg 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013, 

% 

YP1 Kokkuostetava piima 
hind Eestis 0,3300 0,2986 0,3084 0,3152 0,3192 0,3243 0,3274 0,3302 0,0002 0,05 

YP2 Joogipiima müügihind 

Eesti siseturul 0,6330 0,6093 0,6116 0,6226 0,6326 0,6435 0,6527 0,6609 0,0279 4,41 

XP2 Juustu hind maailmaturul 4,3400 3,8700 3,9060 3,9960 4,0680 4,1580 4,2120 4,2840 -0,0560 -1,29 

XP3 Või hind maailmaturul 4,0200 3,4200 3,3300 3,3750 3,4200 3,4470 3,5910 3,7260 -0,2940 -7,31 

XP4 Lõssipulbri hind 

maailmaturul 4,3700 3,3700 3,5600 3,6200 3,6300 3,8000 3,8500 3,9000 -0,4700 -10,76 

XP5 Täispiimapulbri hind 
maailmaturul 4,3700 3,6000 3,3000 3,2400 3,3700 3,5000 3,6400 3,7900 -0,5800 -13,27 

W1 Odra hind Eesti turul 0,2030 0,2083 0,2083 0,2085 0,2088 0,2091 0,2093 0,2096 0,0066 3,26 

W2 Nisu hind Eesti turul 0,2310 0,2348 0,2322 0,2325 0,2323 0,2324 0,2326 0,2325 0,0015 0,66 

W3 Kaera hind Eesti turul 0,2270 0,2506 0,2506 0,2505 0,2504 0,2503 0,2502 0,2501 0,0231 10,16 

W4 Rukki hind Eesti turul 0,1970 0,1981 0,1974 0,1974 0,1973 0,1973 0,1972 0,1972 0,0002 0,11 

W5 Rapsiseemne hind Eesti 

turul 0,4790 0,4915 0,4919 0,4915 0,4912 0,4908 0,4904 0,4900 0,0110 2,31 

WL1 Veiseliha kokkuostuhind 

Eesti turul 2,1900 2,1331 2,1453 2,1562 2,1698 2,1812 2,1954 2,2100 0,0200 0,92 

WL2 Sealiha kokkuostuhind 

Eesti turul 1,8000 1,8598 1,8692 1,8785 1,8905 1,9005 1,9123 1,9221 0,1221 6,79 

WL3 Linnuliha kokkuostuhind 

Eesti turul 1,7000 1,9027 1,9107 1,9165 1,9216 1,9313 1,9359 1,9443 0,2443 14,37 

Allikas: autori poolt koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Või hind maailmaturul langeb 2015. aastal võrreldes 2013. aastaga 0,69 eurot/kg võrra, 

kuid alates 2016. aastast hakkab uuesti kasvama ja jõuab 2020. aastal tasemeni 3,73 

eurot/kg, mis on 7,31% võrra väiksem kui 2013. aasta hind. Võrreldes 2014. aasta 

prognoosijärgse hinnaga, kasvab või hind 0,31 eurot/kg võrra. Nii nagu juustu hind, 

määrab ka või hind toor- ja joogipiima hindu. Lõssipulbri hinna prognoos näeb ette 

peale 2014. aasta hinnalangust pideva hinnatõusu maailmaturul. 2020. aastaks kasvab 

hind 3,90 euroni kilogrammi kohta, võrreldes 2013. aastaga on lõssipulbri hind siiski 

10,76% väiksem. Täispiimapulbri hind langeb maailmaturul 2016. aastani (võrreldes 

2013. aastaga 1,13 eurot/kg võrra), kuid alates 2017. aastast on prognoositud 

täispiimapulbrile pidev hinnatõus. 2020. aastal on prognoositav täispiimapulbri hind 

3,79 eurot/kg, mis on 13,27% võrra väiksem kui 2013. aastal. 
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Võrreldes piimandussektoriga on 2020. aastaks Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise 

mudeli prognoosi andemete järgi teraviljade ja rapsiseemne hindade muutus 

kasvutrendiga. Odra (W1), nisu (W2), kaera (W3), rukki (W5) ja rapsiseemne (W5) 

hindade muutumise prognoos on esitatud tabelis 11. Võrreldes 2013. aastaga on odra 

hind 2020. aastal 3,26% võrra kõrgem. Nisu hind tõuseb prognoosi järgi 2020. aastaks 

0,2325 euroni kilogrammi kohta, võrreldes 2013. aastaga on hind 0,66% suurem. 

Samuti on tabelist 11 näha, et nisu hind ei ole prognoositud perioodil 2014-2020 

stabiilse trendiga (st kõigub). Nii kaera kui ka rukki hinnad prognoosi kohaselt 

kasvavad võrreldes 2013. aastaga, 2020. aastaks tõuseb kaera hind 10,16% võrra ja 

rukki hind 0,11% võrra. Rapsiseemne hind tõuseb 2020. aastaks 0,49 euroni kilogrammi 

kohta, mis on 2,31% võrra suurem kui 2013. aastal, kuid prognoositud perioodi jooksul 

(2014-2020) rapsiseemne hind pigem langeb. 

Lihasektoris kasvavad Eesti põllumajanduse mudeliga prognoositud hinnad 2020. 

aastaks võrreldes 2013. aastaga väga ebaühtlaselt. Tabelis 11 on esitatud veiseliha 

(WL1), sealiha (WL2) ja linnuliha (WL3) hindade muutumise prognoos. Kolme lihaliigi 

hinnad on perioodil 2014-2020 prognoosi kohaselt pidevas tõusus ning 2020. aastaks on 

veiseliha hind 0,92%, sealiha hind 6,79% ja linnuliha hind 14,37% võrra suuremad kui 

2013. aastal. 

Üldiselt näeb Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli prognoos aastateks 2014-

2020 ette põllumajandustoodete hindade mõõdukat kasvu võrreldes 2013. aastaga, 

erandiks (üle 10%) on kaera ja linnuliha hinnad. Vaatamata sellele, et 2014. aastaks on 

prognoositud piima ja piimatoodete (juustu, või ja pulbrite jaoks maailmaturu 

prognoosidega) hindade langus, on näha, et alates 2015. aastast hakkavad hinnad uuesti 

tõusma ning tõus säilib 2020. aastani. Ainult hindade muutumise dünaamika põhjal on 

raske anda hinnangut põllumajandustoodete tootjate ja tarbijate heaolu muutustele. 

Tootjate sissetulekute ja tarbijate kulutuste ning hindade muutumise heaolumõjude 

hindamiseks on tarvis teada ka põllumajandustoodangu tootmise ja tarbimise 

prognoose. 

3.1.2. Põllumajandustoodete tootmise prognoos 

Arvestades sellega, et Eesti põllumajanduse mudeli põllumajandustoodangu tootmise 

võrrandid olid kohandatud (st võrrandi muutujad olid vajadusel asendatud) nii, et 
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tootmismaht reageeriks hinnamuutustele majandusteooria kohastelt (muude 

konstantsete mõjurite juures), esineb tootmismahu muutumises teatud sõltuvus hindade 

muutumisest. Ootuspäraselt reageerivad piimandussektoris prognoositud hindade 

muutustele toorpiima (YP5) ja lõssipulbri (YP16) tootmise prognoosid ehk vastavalt 

hinnamuutusele muutub ka toodangu kogus. Selle tulemusena on 2020. aastaks 

toorpiima prognoositav toodang 16,33% võrra ning lõssipulbri toodang 83,10% võrra 

suurem kui 2013. aastal (tabel 12). 

Tabel 12. Eesti peamiste põllumajandustoodete tootmine aastal 2013 ning prognoos 

aastateks 2014-2020, tuhat tonni 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013, 

% 

YP5 Piima kogutoodang 757,00 756,63 782,84 799,11 821,65 844,90 867,07 880,60 123,60 16,33 

YP39 Joogipiim 

kombinaatidest 95,00 101,83 104,42 107,01 109,90 112,48 115,04 117,61 22,61 23,80 

YP14 Juustu kogutoodang 22,15 23,00 23,48 24,00 24,52 25,05 25,54 26,05 3,90 17,61 

YP19 Või kogutoodang 7,30 5,54 8,99 9,81 11,05 12,49 13,44 14,15 6,85 93,87 

YP16 Lõssipulbri 
kogutoodang 7,70 2,47 6,03 7,47 9,19 11,80 13,24 14,10 6,40 83,10 

YP15 Täispiimapulbri 

kogutoodang 1,40 4,93 4,00 3,92 4,24 3,99 4,20 4,48 3,08 219,74 

YT14 Odra kogutoodang 446,20 408,18 367,44 364,94 366,94 366,94 337,47 338,39 -107,81 -24,16 

YT15 Nisu kogutoodang 410,60 389,30 404,27 406,92 405,33 405,86 407,98 406,92 -3,68 -0,90 

YT16 Kaera kogutoodang 89,00 113,65 115,86 115,86 115,86 115,42 102,59 102,38 13,38 15,04 

YT17 Rukki kogutoodang 21,70 25,42 44,85 44,85 44,85 44,85 45,56 45,55 23,85 109,92 

Z4 Rapsiseemne kogutoodang 162,00 161,94 162,72 162,72 162,72 162,72 162,72 162,72 0,72 0,44 

YL8 Veiseliha kogutoodang 12,80 13,86 14,23 14,63 14,78 14,91 15,06 15,20 2,40 18,76 

YL32 Sealiha kogutoodang 45,00 43,76 43,19 42,92 42,36 41,79 41,52 41,24 -3,76 -8,35 

YL38 Linnuliha kogutoodang 17,20 18,44 18,91 19,42 19,93 20,44 20,91 21,42 4,22 24,51 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Joogipiima (YP39) ja juustu (YP14) toodang kasvab kogu prognoositud perioodi 

jooksul vaatamata 2014. aastaks prognoositud hindade langusele. 2020. aastaks 

suureneb joogipiima tootmine 22,61 tuhande tonni (23,80%) võrra ja juustu tootmine 

3,90 tuhande tonni (17,61%) võrreldes 2013. aastaga. 

Või toodang (YP19) sõltub mudelis või hinnast sedakaudu, et või hinnal on negatiivne 

mõju muude piimatoodete (rõõskkoor, hapukoor, jäätis) tootmisele, mille tulemusena 

väheneb rasva kasutamine muuks otstarbeks ning selle kaudu kasvab rasva kasutamine 

või tootmiseks. Eesti põllumajanduse mudeliga tehtud prognoos näeb ette 2014. aastal 
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toodangumahtu langust ja alates 2015. aastast pidevat või toodangu kasvu. 2020. 

aastaks toodetakse Eestis prognoosi kohaselt 14,15 tuhat tonni võid. Võrreldes 2013. 

aastaga kasvab või toodang 93,87% võrra. 

Täispiimapulbri toodang (YP15) ei reageeri hinnamuutustele ootuspäraselt. Kui 

täispiimapulbri hind langeb 2014. aastal, toodangu maht suureneb. Alates 2017. aastast 

hakkab täispiimapulbri hind järjest tõusma, kuid tootmine 2018. aastal väheneb (tabel 

12). 2020. aastaks prognoositud täispiimapulbri kogutoodang on siiski 3,08 tuhande 

tonni (219,74%) võrra suurem kui 2013. aastal. Hinnatõusu perioodil toodangumahu 

vähenemine ja hinnalanguse ajal toodangumahu kasv on seotud täispiimapulbri 

tootmisvõrrandis teiste sõltumatute muutujate muutumisega, mille koosmõju tootmisele 

on suurem kui hinna mõju. 

Teraviljade ja rapsiseemne kogutoodang sõltub Eesti põllumajanduse mudeli võrrandite 

järgi eelmise aasta teraviljade ja rapsiseemne hindadest (st näiteks 2014. aasta nisu 

kogutoodang sõltub 2013. aasta nisu hinnast). Seda viitajaga seost võib seletada sellega, 

et tootmise planeerimisel arvestavad tootjad eelmiste perioodide (näiteks eelmise aasta) 

hindadega. Vaatamata odra prognoositavale hinnatõusule, väheneb odra tootmine 

(YT14) 2020. aastaks prognoosi järgi 107,81 tuhande tonni (24,16%) võrra võrreldes 

2013. aastaga, mis on tingitud sellest, et mudelis väheneb odra külvipinna osakaal 

teraviljade külvipinnast ning ka odra saagikus. 

Nisu tootmise (YT15) prognoos näeb ette 2014. aastal toodangu vähenemist vaatamata 

nisu hinnatõusule. Alates 2015. aastast hakkab prognoosi järgi nii hind kui ka 

toodangumaht kõikuma. Vaatamata sellele, et nisu hind on 2020. aastal prognoosi järgi 

suurem kui 2013. aastal, nisu tootmine väheneb 2020. aastaks 3,68 tuhande tonni 

(0,90%) võrra võrreldes 2013. aastaga. 2014. aastal kasvavad prognoosi järgi nii kaera 

hind kui ka tootmismaht (YT16), kuid kui alates 2015. aastast hakkab pidev kaera 

hinnalangus, säilib sellest sõltumata kaera tootmine aastani 2018 suhteliselt konstantselt 

tasemel (~115 tuhat tonni). 2019. aastal väheneb kaera toodangumaht prognoosi 

kohaselt 102,59 tuhande tonnini (toodangumahu muutus võrreldes 2018. aastaga on -

11,1%), ning ka 2020. aastal on näha kaera tootmise vähenemist (tabel 12). Kuid 2020. 

aastaks jääb prognoositud kaera kogutoodang võrreldes 2013. aastaga 15,04% võrra 

(13,38 tuhande tonni) suuremaks. 
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Vaatamata sellele, et rukki hind hakkab alates 2015. aastast langema, kasvab rukki 

toodang (YT17) prognoosi järgi kuni 2018. aastani ning seejärel jääb aastani 2020 

suhteliselt stabiilsele tasemele (keskmiselt 45 tuhat tonni aastas) (tabel 12). Võrreldes 

2013. aastaga kasvab 2020. aastaks rukki kogutoodang 109,92% võrra. Rukki tootjate 

seisukohalt on rukki tootmise suurendamine pideva hinnalanguse juures ebaloogiline, 

kuid on võimalik, et antud prognoos (sh teised teraviljad ja raps) on tehtud 

teraviljasektori uuendamata andmete põhjal (2013. aasta lõplikud andmed ei olnud veel 

kättesaadavad) ning vajab korrigeerimist. Tuginedes tootmisvõrrandi muutujate 

parameetritele on rukki kogutoodangu kasv tingitud rukki osakaalust teravilja 

kasvupinnast ja kasvavast rukki saagikusest. 

Peale 2014. aasta rapsiseemne kogutoodangu (Z4) langust, kasvab 2015. aastal 

rapsiseemne toodangumaht 162,72 tuhande tonnini ja seejärel jääb prognoosi perioodi 

lõpuni konstantseks (tabel 12) sõltumata rapsi hinna kõikumisest (tabel 11). Prognoosi 

järgi kasvab rapsiseemne kogutoodang 2020. aastaks võrreldes 2013. aastaga 0,44%, 

mis tähendab, et toodangu maht perioodil 2014-2020 praktiliselt ei muutu. 

Eesti põllumajanduse mudeli lihatootmise prognooside puhul kehtib toodangul 

teooriajärgne seos hindade muutumisega (tabel 11) linnuliha (YL38) puhul (tabel 12). 

Pideva hinnatõusu juures kasvab ka linnuliha tootmine. 2020. aastaks on prognoositav 

linnuliha kogutoodang 4,22 tuhande tonni (24,51%) võrra suurem kui 2013. aastal. 

Veiseliha toomine (YL8) suureneb kogu perioodil 2014-2020 vaatamata 2014. aastaks 

prognoositud hinnalangusele, ning 2020. aastaks on veiseliha toodang 2,40 tuhande 

tonni (18,76%) võrra suurem kui 2013. aastal. Sealiha tootmine (YL32) ei sõltu 

prognoosi järgi niipalju hinnamuutustest, pideva sealiha hinnatõusu juures sealiha 

kogutoodang väheneb (tabel 12), mille tulemusena on 2020. aastaks sealiha 

prognoositav toodangumaht 3,76 tuhande tonni (8,35%) võrra väiksem kui 2014. aastal. 

Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli põllumajandustoodete tootmise prognoos 

näitas, et põllumajandustoodang ei sõltu ainult hindade muutustest, mis tähendab, et 

muutusi tootmismahtudes põhjustavad ka muud tegurid (mudelis on nad osaliselt 

määratud teiste muutujate näol). Põllumajandustoodete tootmine erineb muust 

tootmisest selle poolest, et seda ei saa madalate hindade juures lihtsalt „välja lülitada“ 

või pideva hindade kasvu juures piiramatult suurendada. Põllumajandustoodete 
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tootmine sõltub samuti faktoritest, mida inimene ei suuda eriti mõjutada, näiteks 

ilmastikust, taimede ja loomade haigustest jne. Lisaks sõltub põllumajandustoodete 

toomine ka nõudlusest ehk tarbimise trendidest. 

3.1.3. Põllumajandustoodete tarbimise prognoos 

Eesti peamiste põllumajandustoodete tarbimise prognoosi jaoks kohandati, nii nagu ka 

tootmise puhul, mudeli võrrandeid (st võrrandi muutujad vajadusel asendati) vastavalt 

majandusteooria kohasele põhimõttele, mille kohaselt hinna alanemine toob kaasa 

tarbimise kasvu (muude konstantsete mõjurite juures). Seega esineb tarbimise 

muutumises teatud sõltuvus hindade muutumisest. 

Vaatamata piima ja piimatoodete hindade prognoositavale kasvule (perioodil 2014-

2020) (tabel 11) kasvab ka piima ja piimatoodete tarbimine (tarbimine kokku, mis 

baseerub tarbimisel elaniku kohta ja mudeliväliselt prognoositud Eesti elanike arvul) 

(tabel 13). Joogipiima (YP7), juustu (YP2), või (YP26) ja lõssipulbri (YP31) 

kogutarbimine suureneb 2020. aastaks võrreldes 2013. aastaga vastavalt 18,87%, 

20,34%, 27,95% ja 27,44% võrra. Nende toodete pideva hinnatõusu juures põhjustab 

tarbitavate koguste suurenemine toidukulutuste kasvu, mis võib põhjustada teiste 

kaupade ja teenuste tarbimise vähenemist ja rahulolematust oma elatustasemega. 

Teraviljasektori toodangu inimtoiduks tarbimise prognoos 2014-2020 (tabel 13) näeb 

ette odra tarbimise (YT29) kasvu 2014. aastal (0,81 tuhande tonni võrra), kuid alates 

2015. aastast hakkab odra tarbimine 2020. aastal on prognoositav odra tarbitav kogus 

0,08 tuhande tonni (2,99%) võrra suurem kui 2013. aastal. Rukki tarbimine (YT32) 

väheneb kogu prognoositud perioodi jooksul. Selle tulemusena on 2020. aastaks rukki 

tarbimine 4,95 tuhande tonni võrra (13,60%) väiksem kui oli 2013. aastal. Eesti 

põllumajanduse mudeli prognoosi järgi suureneb aastatel 2014-2020 nii nisu (YT30) kui 

ka kaera (YT31) (va 2014. aastal) tarbimine toiduks, 2020. aastaks kasvab võrreldes 

2013. aastaga nisu tarbimine kokku 5,89% ja kaera tarbimine kokku 8,88% võrra. Kuid 

kui vaadata muutusi kogustes, siis nisu tarbimine kasvab 3,80 tuhande tonni võrra ja 

kaera tarbimine vaid 0,19 tuhande tonni võrra. 
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Tabel 13. Eesti peamiste põllumajandustoodete tarbimine aastal 2013 ning prognoos 

aastateks 2014-2020, tuhat tonni 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

YP7 Joogipiima tarbimine kokku 152,00 160,86 164,88 167,85 171,04 174,12 177,36 180,68 28,68 18,87 

YP21 Juustu tarbimine kokku 10,78 11,26 11,56 11,84 12,12 12,40 12,69 12,97 2,19 20,34 

YP26 Või tarbimine kokku 7,10 7,81 8,09 8,30 8,52 8,74 8,91 9,08 1,98 27,95 

YP31 Lõssipulbri tarbimine kokku 3,61 4,25 4,23 4,31 4,43 4,43 4,52 4,60 0,99 27,44 

YT29 Odra inimtoiduks tarbimine 

kokku 2,68 3,49 3,33 3,22 3,10 2,99 2,88 2,76 0,08 2,99 

YT30 Nisu inimtoiduks tarbimine 

kokku 64,60 67,11 67,34 67,52 67,74 67,96 68,18 68,40 3,80 5,89 

YT31 Kaera inimtoiduks tarbimine 

kokku 2,14 2,09 2,13 2,17 2,21 2,25 2,29 2,33 0,19 8,88 

YT32 Rukki inimtoiduks tarbimine 
kokku 36,40 36,22 35,09 34,38 33,59 32,87 32,18 31,45 -4,95 -13,60 

YT18 Odra tarbimine söödaks 190,10 194,73 196,03 197,36 197,87 198,36 198,86 199,34 9,24 4,86 

YT19 Nisu tarbimine söödaks 179,30 164,60 168,52 172,09 174,33 176,58 179,46 182,04 2,74 1,53 

YT20 Kaera tarbimine söödaks 60,20 55,45 58,77 61,19 63,97 66,79 68,93 70,97 10,77 17,89 

YT21 Rukki tarbimine söödaks 0,00 1,82 2,14 2,32 2,66 3,00 3,21 3,42 3,42 - 

YT24 Rapsiseemne tarbimine 

söödaks 108,80 118,62 120,31 120,33 120,56 120,66 120,72 120,93 12,13 11,14 

YT49 Odra muuks otstarbeks 

tarbimine 56,93 54,97 56,21 56,66 57,11 57,57 58,02 58,47 1,54 2,71 

YT50 Nisu muuks otstarbeks 

tarbimine 31,28 30,07 28,36 28,55 28,75 28,94 29,13 29,33 -1,95 -6,23 

YT51 Kaera muuks otstarbeks 

tarbimine 4,55 4,60 8,07 8,03 8,03 8,01 7,97 7,96 3,41 74,98 

YT52 Rukki muuks otstarbeks 

tarbimine 7,82 8,79 8,55 8,46 8,41 8,34 8,26 8,20 0,38 4,90 

Z9 Rapsiseemne tööstuslik 

tarbimine 41,95 44,30 63,39 64,75 66,14 67,52 68,93 70,34 28,39 67,69 

Z10 Rapsiseemne tarbimine muuks 

otstarbeks 5,40 4,64 4,46 4,99 5,37 5,73 6,23 6,73 1,33 24,59 

YL10 Veiseliha tarbimine kokku 16,10 16,69 16,67 16,64 16,63 16,62 16,61 16,59 0,49 3,06 

YL34 Sealiha tarbimine kokku 45,50 34,95 34,93 34,91 34,87 34,84 34,81 34,78 -10,72 -23,55 

YL40 Linnuliha tarbimine kokku 28,29 28,34 28,46 28,58 28,74 28,86 29,02 29,12 0,83 2,94 

Allikas: autori poolt koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Odra (YT18), rukki (YT21) ja rapsiseemne (YT24) tarbimine söödaks kasvab prognoosi 

järgi sõltumata hindade muutustest stabiilselt aastast aastasse (tabel 13) ja 2020. aastaks 

suureneb odra, rukki ja rapsi kogutarbimise maht vastavalt 9,24 tuhande tonni (4,86%), 

3,42 tuhande tonni ja 12,13 tuhande tonni (11,14%) võrra võrreldes 2013. aasta 

tarbimisega. Nisu (YT19) ja kaera (YT20) söödaks tarbimise prognoosi järgi on ette 

nähtud 2014. aastal tarbimise vähenemine, kuid alates 2015. aastast hakkavad tarbitavad 

kogused kasvama. Selle tulemusena on 2020. aastal nisu tarbimine söödaks 2,74 

tuhande tonni (1,53%) ja kaera tarbimine söödaks 10,77 tuhande tonni (17,89%) võrra 

suurem kui 2013. aastal. 
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Teravilja muuks otstarbeks tarbimine tähendab tarbimist seemnena, kadu ja tööstusliku 

tarbimist [PM20]. Rapsiseemne puhul on toodud Eesti põllumajanduse mudelis eraldi 

välja tööstuslik tarbimine, seega rapsiseemne muuks otstarbeks tarbimine on tarbimine 

seemnena ja kadu. Aastaks 2020 suureneb odra (YT49), kaera (YT51), rukki (YT52) ja 

rapsiseemne (Z10) muuks otstarbeks tarbimine võrreldes 2013. aastaga vastavalt 1,54 

tuhande tonni (2,71%), 3,41 tuhande tonni (74,98%), 0,38 tuhande tonni (4,90%) ja 1,33 

tuhande tonni (24,59%) võrra (tabel 13). Rapsiseemne tööstuslik tarbimine (Z9) kasvab 

2020. aastaks võrreldes 2013. aastaga 28,39 tuhande tonni võrra ehk muutus on 67,69%. 

Nisu (YT50) tarbimine muuks otstarbeks väheneb 2020. aastaks 1,95 tuhande tonni 

(6,23%) võrra võrreldes 2013. aastaga. Üldiselt on raske anda perioodiks 2014-2020 

prognoositud teraviljasektori toodete hindade ja koguste varieeruvate muutuste alusel 

hinnangut tarbijate heaolumõjudele, kuna hinnad ja kogused ei muutu prognoosi järgi 

sünkroonselt ning hinnamuutused on teravilja ja rapsiseemne puhul pigem marginaalsed 

(võrreldes piimatoodete hindade muutustega). 

Lihatarbimine püsib Eesti põllumajanduse mudeli prognoosi järgi perioodil 2014-2020 

suhteliselt stabiilne (tabel 13), kuid 2020. aastaks väheneb sealiha kogutarbimine 

(YL34) 10,72 tuhande tonni (23,55%) võrra võrreldes 2013. aasta kogusega, mis on 

tingitud 2014. aasta tarbimise langusest (10,55 tuhande tonni võrra). Seevastu suureneb 

2020. aastaks veise- (YL10) ja linnuliha (YL40) tarbimine, võrreldes 2013. aastaga 

vastavalt 3,06% (0,49 tuhande tonni) ja 2,94% (0,83 tuhande tonni) võrra. Perioodil 

2014-2020 pideva liha hindade tõusu juures suurendab linnuliha tarbimise kasv tarbijate 

kulutusi ning veise- ja sealiha tarbimise vähenemine peab kulutusi vähendama, kuid kui 

palju võidavad tarbijad tarbimise vähenemisest on raske öelda. 

Eesti põllumajanduse mudeli andmetel koostatud prognoosi järgi on üldiselt keeruline 

kirjelda põllumajandustoodete hindade ja koguste muutumist tänu 2014. aastaks 

prognoositud hüppelistele suurtele muutustele võrreldes 2013. aastaga. Kui võrrelda 

2020. aasta tulemused ainult 2013. aasta näitajatega, siis võrdlus ei kajasta hindade ning 

tootmise ja tarbimise muutumise dünaamikat, kuid tegelikult huvitavad tootjaid ja 

tarbijaid just perioodil 2014-2020 toimuvad muutused. Kui nüüd hinnata 

põllumajandustoodete hindade ja koguste muutuste dünaamikat alates 2014. aastast 

(algseisuga), siis võib öelda, et perioodil 2014-2020 kasvavad nii piima ja piimatoodete 
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kui ka liha hinnad, seevastu teravilja ja rapsiseemne hinnamuutused on pigem 

marginaalsed (nii tõusu kui ka languse puhul). Samal ajal kasvavad ka Eesti peamiste 

põllumajandustoodete toodetavad kogused (va täispiimapulber, oder, kaer, sealiha) ning 

tarbimine (va oder ja rukis toiduks, nisu ja rukis muuks otstarbeks, veise- ja sealiha). 

Kuid antud prognoosi hindade ja koguste muutuste alusel on suhteliselt raske hinnata, 

kuidas muutub Eesti põllumajandustootjate ja tarbijate heaolu perioodil 2014-2020, 

kuna on näha (prognoositud näitajate väärtustel), et nii pakkumine kui ka nõudlus ei 

sõltu ainult hinnamuutustest ning on olemas muud tegurid, mis mõjutavad 

põllumajandustoodete tootmist ja tarbimist. Hindade muutumise heaolumõjude 

leidmisel ja hindamisel on oluline arvestada ka nende teguritega ehk käitumisvõrrandite 

teiste komponentidega. 

3.2. Hindade muutumise heaolumõjud 

3.2.1. Tootjate sissetulek ja tarbijate kulutused 

Tootjate sissetulekuna on antud töös vaadatud realiseeritava toodangu väärtust 

turuhindades. Toorpiima tootjate sissetuleku leidmisel on (WP5) piima kogutoodangu 

(YP5) väärtusest maha arvutatud söödaks kasutatava piima (YP36) väärtus. 

Piimatöötlejate (piimatoodete tootjate) sissetulekust (WP6) on maha arvutatud 

töödeldava piima (YP9) väärtus. Tabelis 14 on esitatud piima- ja piimatoodete tootjate 

sissetulekute arvutamisel kasutatud andmed ning näitajate väärtuste võrdlus 2020. ja 

2013. aastate vahel, mis iseloomustab kui palju muutuvad piimandussektori tootjate 

sissetulekud prognoositud perioodi lõpuks. 

Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade ning tootmise ja tarbimise prognoosi 

andmete alusel kasvab 2020. aastaks toorpiima tootjate sissetulek toorpiima müügist 

kokku 286,26 miljoni euroni (tabel 14), mis on 41,89 miljoni euro (17,14%) võrra 

suurem kui 2013 aastal. Piimatootjate sissetulek kasvab peamiselt suureneva 

piimatoodangu (YP5) arvelt. Piimatoodete tootjate sissetulekute kasv 2020. aastaks ei 

ole nii suur nagu toorpiimatootjatel. Võrreldes 2013. aastaga on prognoositud 

suurenemine 19,48 mln eurot, kuid protsentuaalselt (21,86% võrra) kasvab piimatoodete 

tootjate sissetulek kokku rohkem kui toorpiima tootjatel. 
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Tabel 14. Piima ja piimatoodete tootjate sissetulek aastal 2013 ning prognoos aastateks 

2014-2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

YP5 Piima kogutoodang, tuhat 

tonni 757,00 756,63 782,84 799,11 821,65 844,90 867,07 880,60 123,60 16,33 

YP36 Piim loomasöödaks, tuhat 

tonni 16,50 14,40 16,20 16,10 15,58 15,13 14,64 13,63 -2,87 -17,41 

YP1 Kokkuostetava piima hind 

Eestis, eurot/kg 0,33 0,30 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,00 0,05 

WP5 Piimatootjate sissetulek, 
miljonit eurot 244,37 221,65 236,42 246,81 257,30 269,13 279,10 286,26 41,89 17,14 

YP39 Joogipiim kombinaatidest, 
tuhat tonni 95,00 101,83 104,42 107,01 109,90 112,48 115,04 117,61 22,61 23,80 

YP2 Joogipiima müügihind Eesti 

siseturul, eurot/kg 0,63 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,03 4,41 

YP14 Juustu kogutoodang, tuhat 

tonni 22,15 23,00 23,48 24,00 24,52 25,05 25,54 26,05 3,90 17,61 

XP2 Juustu hind maailmaturul, 

eurot/kg 4,34 3,87 3,91 4,00 4,07 4,16 4,21 4,28 -0,06 -1,29 

YP19 Või kogutoodang, tuhat 
tonni 7,30 5,54 8,99 9,81 11,05 12,49 13,44 14,15 6,85 93,87 

XP3 Või hind maailmaturul, 

eurot/kg 4,02 3,42 3,33 3,38 3,42 3,45 3,59 3,73 -0,29 -7,31 

YP16 Lõssipulbri kogutoodang, 
tuhat tonni 7,70 2,47 6,03 7,47 9,19 11,80 13,24 14,10 6,40 83,10 

XP4 Lõssipulbri hind 

maailmaturul, eurot/kg 4,37 3,37 3,56 3,62 3,63 3,80 3,85 3,90 -0,47 -10,76 

YP15 Täispiimapulbri 
kogutoodang, tuhat tonni 1,40 4,93 4,00 3,92 4,24 3,99 4,20 4,48 3,08 219,74 

XP5 Täispiimapulbri hind 

maailmaturul, eurot/kg 4,37 3,60 3,30 3,24 3,37 3,50 3,64 3,79 -0,58 -13,27 

YP9 Töödeldava piima kogus, 
tuhat tonni 413,00 436,35 472,81 497,40 532,23 570,25 599,99 622,23 209,23 50,66 

YP1 Kokkuostetava piima hind 

Eestis, eurot/kg 0,33 0,30 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,00 0,05 

WP6 Piimatöötlejate ehk 

piimatoodete tootjate sissetulek, 

miljonit eurot 89,09 65,74 74,36 78,58 84,77 93,43 100,77 108,57 19,48 21,86 

WP5 + WP6 Piima ja 

piimatoodete tootjate sissetulek, 
miljonit eurot 333,45 287,39 310,78 325,39 342,07 362,55 379,87 394,83 61,37 18,40 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Kokku on piimandussektori, st nii piima- kui ka piimatoodete tootjate sissetulek (WP5 + 

WP6) toodangu realiseerimisest (müügist) prognoosi järgi 2020. aastal 394,83 miljonit 

eurot, mis on 61,37 miljoni euro ehk 18,40% võrra suurem kui 2013. aastal. 

Piimatoodete tarbijate kulutuste (WP7) arvutamisel kasutatud andmed ning näitajate 

võrdlus 2020. ja 2013. aastate vahel on esitatud tabelis 15. 2020. ja 2013. aasta võrdlus 

annab paremat ettekujutust sellest, kui palju muutuvad prognoositud 

põllumajandustoodete hinnad ja tarbitavad kogused võrreldes reaalsete 2013. aasta 

näitajatega. 
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Tabel 15. Piimatoodete tarbijate kulutused aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-

2020 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

YP6 Joogipiima tarbimine elaniku 

kohta, kg/elanik 118,00 125,47 128,92 131,65 134,47 137,21 140,09 143,06 25,06 21,23 

YP2 Joogipiima müügihind Eesti 

siseturul, eurot/kg 0,63 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,03 4,41 

YP20 Juustu tarbimine elaniku kohta, 

kg/elanik 8,38 8,79 9,04 9,28 9,53 9,77 10,02 10,27 1,89 22,57 

XP2 Juustu hind maailmaturul, 
eurot/kg 4,34 3,87 3,91 4,00 4,07 4,16 4,21 4,28 -0,06 -1,29 

YP25 Või tarbimine elaniku kohta, 

kg/elanik 5,52 6,10 6,32 6,51 6,69 6,89 7,04 7,19 1,67 30,30 

XP3 Või hind maailmaturul, eurot/kg 4,02 3,42 3,33 3,38 3,42 3,45 3,59 3,73 -0,29 -7,31 

YP30 Lõssipulbri tarbimine elaniku 

kohta, kg/elanik 2,81 3,32 3,30 3,38 3,48 3,49 3,57 3,64 0,83 29,63 

XP4 Lõssipulbri hind maailmaturul, 

eurot/kg 4,37 3,37 3,56 3,62 3,63 3,80 3,85 3,90 -0,47 -10,76 

X45 Eesti elanike arv, tuhandetes 1 286 1 282 1 279 1 275 1 272 1 269 1 266 1 263 -23,00 -1,79 

WP7 Piimandustoodangu tarbijate 

kulutused, miljonit eurot 187,16 182,66 187,99 195,41 202,70 210,57 218,62 226,77 39,62 21,17 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Vaatamata sellele, et 2020. aastal on piimatoodete (va joogipiima YP2) prognoositud 

hinnad madalamad kui 2013. aastal, kasvab piimatoodete tarbimine elaniku kohta, mis 

põhjustab tarbijate kulutuste suurenemise kokku 39,62 miljoni euro ehk 21,2% võrra 

võrreldes 2013. aastaga. 

Piimandussektori tootjate sissetulekute ja tarbijate kulutuste võrdlus (WP8) näitab 

(joonis 26), et 2013. aastal oli piima ja piimatoodete tootjate sissetulek toodangu 

realiseerimisest 146,30 miljoni euro võrra suurem kui tarbijate kulutused 

piimatoodetele. 2020. aastaks muutub tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste vahe 

168,05 miljoni euroni, mis võrreldes 2013. aastaga on 14,87% võrra suurem. 
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Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Joonis 26. Eesti piimandussektori tootjate sissetulek ja tarbijate kulutused aastal 2013 

ning koondprognoos aastateks 2014-2020, miljonit eurot 

Kui hinnata piima ja piimatoodete hindade ja ka koguste muutuste mõju tootjate ja 

tarbijate heaolule, võib öelda hindade kasv suurendab tootjate heaolu läbi sissetuleku 

kasvu, tarbijate heaolu selle juures kasvab tänu tarbimisest saadud kasule, kuid teiselt 

poolt vähendavad suurenenud toidukulutused muude kaupade tarbimisvõimet. Kuid kui 

lähtuda netoekspordi põhimõtetest on piimandussektori tootjate sissetuleku kasvul 

positiivne mõju ühiskonna heaolule, ning kui hindade muutumise tulemusena kasvab 

tootjate sissetulek kiiremini kui tarbijate kulutused, toob piima ja piimatoodete tootmine 

kogu ühiskonnale heaolu tõusu. 

Tabelis 16 on esitatud teraviljasektori tootjate sissetulekute arvutamisel kasutatud 

andmed ning näitajate võrdlus 2020. ja 2013. aastate vahel. Nagu piimandussektori 

puhul, iseloomustab see võrdlus kui palju muutuvad teraviljasektori tootjate 

sissetulekud prognoositud perioodi lõpuks (võrreldes reaalse sissetulekuga 2013. 

aastal). 
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Tabel 16. Teraviljade ja rapsiseemne tootjate sissetulek aastal 2013 ning prognoos 

aastateks 2014-2020 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

YT14 Odra kogutoodang, tuhat tonni 446,20 408,18 367,44 364,94 366,94 366,94 337,47 338,39 -107,81 -24,16 

W1 Odra hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,01 3,26 

YT15 Nisu kogutoodang, tuhat tonni 410,60 389,30 404,27 406,92 405,33 405,86 407,98 406,92 -3,68 -0,90 

W2 Nisu hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,66 

YT16 Kaera kogutoodang, tuhat 

tonni 89,00 113,65 115,86 115,86 115,86 115,42 102,59 102,38 13,38 15,04 

W3Kaera hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,02 10,16 

YT17 Rukki kogutoodang, tuhat 
tonni 21,70 25,42 44,85 44,85 44,85 44,85 45,56 45,55 23,85 109,92 

W4 Rukki hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,11 

Z4 Rapsiseemne kogutoodang, tuhat 

tonni 162,00 161,94 162,72 162,72 162,72 162,72 162,72 162,72 0,72 0,44 

W5 Rapsiseemne hind Eesti turul, 
eurot/kg 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,01 2,31 

WT1 Teravilja ja rapsiseemne 

tootjate sissetulek, miljonit eurot 287,50 289,53 288,35 288,55 288,58 288,64 280,00 279,88 -7,62 -2,65 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Võrreldes 2013. aastaga väheneb 2020. aastaks teravilja ja rapsiseemne tootjate 

sissetulek (WT1) 7,62 miljoni euro (2,65%) võrra (tabel 16). Kui vaadata teravilja (W1, 

W2, W3, W4) ja rapsiseemne (W5) hindade muutumisi 2020. ja 2013. aasta vahel, ei 

saa öelda, et hinnad muutuvad nii märkimisväärselt (kõige rohkem kasvab W3 kaera 

hind, 10,16% võrra), järelikult teraviljasektori tootjate sissetuleku vähenemist põhjustab 

teravilja, nimelt odra (YT14) ja nisu (YT15) kogutoodangu prognoositav vähenemine. 

Teravilja tarbijate kulutuste arvutamisel kasutatud andmed ning näitajate võrdlus 2020. 

ja 2013. aastate vahel on esitatud tabelites 17 (inimtarbimine) ning 18 (tarbimine 

söödaks ja muuks otstarbeks). Teraviljade tarbimisel toiduks kasvavad tarbijate 

kulutused 2020. aastaks 0,16 miljoni euro (0,68%) võrra võrreldes 2013. aastaga (tabel 

17). Kõige rohkem määrab suhteliselt konstantsete teravilja hindade juures tarbijate 

kulutuste muutumist 2020. aastal kasvanud nisu (YT26) ja vähenenud rukki (YT28) 

tarbimine (võrreldes 2013. aastaga). 
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Tabel 17. Teraviljade toiduks tarbijate kulutused aastal 2013 ning prognoos aastateks 

2014-2020 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

YT25 Odra tarbimine elaniku kohta, 

kg/elanik 2,08 2,72 2,61 2,53 2,44 2,35 2,27 2,19 0,11 5,06 

W1 Odra hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,01 3,26 

YT26 Nisu tarbimine elaniku kohta, 

kg/elanik 50,20 52,35 52,65 52,95 53,26 53,56 53,86 54,16 3,96 7,89 

W2 Nisu hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,66 

YT27 Kaera tarbimine elaniku kohta, 
kg/elanik 1,66 1,63 1,67 1,70 1,74 1,77 1,81 1,84 0,18 11,13 

W3 Kaera hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,02 10,16 

YT28 Rukki tarbimine elaniku kohta, 

kg/elanik 28,31 28,25 27,44 26,97 26,41 25,90 25,42 24,90 -3,41 -12,05 

W4 Rukki hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,11 

X45 Eesti elanike arv, tuhandetes 1 286 1 282 1 279 1 275 1 272 1 269 1 266 1 263 -23,00 -1,79 

WT2 Inimtarbimiseks teravilja tarbijate 

kulutused, miljonit eurot 23,11 24,18 23,79 23,70 23,57 23,47 23,38 23,27 0,16 0,68 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Kuid üldiselt võib öelda, et teravilja tarbijate kulutused ei kasva 2020. aastaks võrreldes 

2013. aastaga vaatamata teravilja hindade tõusule, mis tähendab, et ka tarbijate heaolu 

ei muutu teraviljade tarbimisel. 

Teravilja ja rapsiseemne tarbimisel söödaks kasvavad tarbijate kulutused (WT3) 2020. 

aastaks võrreldes 2013. aastaga 16,01 miljoni euro (10,98%) võrra (tabel 18), peamiselt 

odra (YT18), kaera (YT20) ja rapsiseemne (YT24) tarbimise suurenemise arvelt. Lisaks 

sellele kasvavad tarbijate kulutused muuks otstarbeks teraviljade ja rapsiseemne 

tarbimisel (WT4). 2020. aastaks suurenevad muuks otstarbeks tarbimisel tarbijate 

kulutused 16,42 miljoni euro (37,28%) võrra võrreldes 2013. aasta kulutustega, 

põhiliselt rapsiseemne tööstusliku tarbimise (Z9) suurenemise arvelt. 

Kokku kasvavad 2020. aastaks tarbijate kulutused (WT3 + WT4) teraviljade ja 

rapsiseemne mittetoiduks tarbimisel 222,25 miljoni euroni, mis on 48,26% võrra 

suurem kui 2013. aastal (tabel 18). Kui söödaks ja muuks otstarbeks tarbimisel 

kasvavad tarbijate kulutused suhteliselt võrdselt (~16 miljoni euro võrra), siis 

protsentuaalselt on muuks otstarbeks tarbimise puhul kulutuste kasv suurem (37,28% 

võrreldes 10,98%-ga). 
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Tabel 18. Teraviljade ja rapsiseemne söödaks ja muuks otstarbeks (sh tööstuslik) 

tarbijate kulutused aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-2020 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

YT18 Odra tarbimine söödaks, tuhat 

tonni 190,10 194,73 196,03 197,36 197,87 198,36 198,86 199,34 9,24 4,86 

W1 Odra hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,01 3,26 

YT19 Nisu tarbimine söödaks, tuhat 

tonni 179,30 164,60 168,52 172,09 174,33 176,58 179,46 182,04 2,74 1,53 

W2 Nisu hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,66 

YT20 Kaera tarbimine söödaks, tuhat 
tonni 60,20 55,45 58,77 61,19 63,97 66,79 68,93 70,97 10,77 17,89 

W3 Kaera hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,02 10,16 

YT21 Rukki tarbimine söödaks, tuhat 

tonni 0,00 1,82 2,14 2,32 2,66 3,00 3,21 3,42 3,42 - 

W4 Rukki hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,11 

YT24 Rapsiseemne tarbimine söödaks, 

tuhat tonni 108,80 118,62 120,31 120,33 120,56 120,66 120,72 120,93 12,13 11,14 

W5 Rapsiseemne hind Eesti turul, 

eurot/kg 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,01 2,31 

WT3 Söödaks teravilja ja rapsiseemne 

tarbijate kulutused, miljonit eurot 145,79 151,76 154,30 156,09 157,58 159,04 160,45 161,80 16,01 10,98 

YT49 Odra muuks otstarbeks 
tarbimine, tuhat tonni 56,93 54,97 56,21 56,66 57,11 57,57 58,02 58,47 1,54 2,71 

W1 Odra hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,01 3,26 

YT50 Nisu muuks otstarbeks 

tarbimine, tuhat tonni 31,28 30,07 28,36 28,55 28,75 28,94 29,13 29,33 -1,95 -6,23 

W2 Nisu hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 0,66 

YT51 Kaera muuks otstarbeks 

tarbimine, tuhat tonni 4,55 4,60 8,07 8,03 8,03 8,01 7,97 7,96 3,41 74,98 

W3 Kaera hind Eesti turul, eurot/kg 0,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,02 10,16 

YT52 Rukki muuks otstarbeks 

tarbimine, tuhat tonni 7,82 8,79 8,55 8,46 8,41 8,34 8,26 8,20 0,38 4,90 

W4 Rukki hind Eesti turul, eurot/kg 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,11 

Z9 Rapsiseemne tööstuslik tarbimine, 

tuhat tonni 41,95 44,30 63,39 64,75 66,14 67,52 68,93 70,34 28,39 67,69 

W5 Rapsiseemne hind Eesti turul, 

eurot/kg 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,01 2,31 

Z10 Rapsiseemne muuks otstarbeks 

tarbimine, tuhat tonni 5,40 4,64 4,46 4,99 5,37 5,73 6,23 6,73 1,33 24,59 

W5 Rapsiseemne hind Eesti turul, 

eurot/kg 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,01 2,31 

WT4 Muuks otstarbeks (sh tööstuslik) 

teravilja ja rapsiseemne tarbijate 

kulutused, miljonit eurot 44,04 45,46 55,38 56,41 57,40 58,36 59,41 60,45 16,42 37,28 

WT3 + WT4 Söödaks ja muuks 
otstarbeks (sh tööstuslik) teravilja ja 

rapsiseemne tarbijate kulutused, 

miljonit eurot 189,83 197,22 209,68 212,51 214,98 217,41 219,86 222,25 32,43 48,26 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Joonisel 27 on esitatud teraviljasektori tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste võrdlus 

(WT5), mis näitab, et 2013. aastal oli teravilja ja rapsiseemne tootjate sissetulek 

toodangu realiseerimisest 74,56 miljoni euro võrra suurem kui tarbijate kulutused 

teraviljade ja rapsiseemne tarbimisel. 2020. aastaks väheneb tootjate sissetuleku ja 
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tarbijate kulutuste vahe 34,36 miljoni euroni, mis võrreldes 2013. aastaga on 53,92% 

võrra vähem. 

 

Allikas: autori poolt arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Joonis 27. Eesti teraviljasektori tootjate sissetulek ja tarbijate kulutused aastal 2013 

ning koondprognoos aastateks 2014-2020, miljonit eurot 

Teravilja ja rapsiseemne hindade ning tootmise ja tarbimise prognoosi alusel leitud 

teravilja ja rapsiseemne tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste prognoosid näitavad, et 

tarbijate kulutused kasvavad kiiremini kui tootjate sissetulek. Seega järeldub 

netoekspordi mõiste lähenemisest, et teraviljasektori mõju ühiskonna heaolule 

prognoositaval perioodil pigem väheneb. Tootjate sissetulek langeb peamiselt odra 

toodangu vähenemise tõttu, ja kui teraviljade toiduks tarbimisel ei muutu tarbijate 

kulutused praktiliselt üldse, kasvavad tarbijate kulutused nii teraviljade söödaks kui ka 

muuks otsatarbeks tarbimisel. Vaatamata sellele, et 2020. aastal on prognoositav 

teraviljasektori tootjate sissetulek suurem kui tarbijate kulutused kokku ja tänu sellele 

säilib positiivne mõju ühiskonna heaolule, tuleks heaolu suurendamiseks kaaluda odra 

ja nisu tootmise suurendamist, eriti kui on näha hindade tõusudünaamikat. 

Lihatootjate sissetulekud perioodil 2014-2020 ning sissetulekute arvutamisel kasutatud 

andmed ning näitajate võrdlus 2020. ja 2013. aastate vahel on esitatud tabelis 19. Nagu 

piimandus- ja teraviljasektori puhul, iseloomustab see võrdlus kui palju muutuvad 

loomakasvatussektori tootjate sissetulekud prognoositud perioodi lõpuks (võrreldes 

reaalse sissetulekuga 2013. aastal). 
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Tabel 19. Lihatootjate sissetulek aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-2020 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013, % 

YL8 Veiseliha kogutoodang, 
tuhat tonni 12,80 13,86 14,23 14,63 14,78 14,91 15,06 15,20 2,40 18,76 

WL1 Veiseliha kokkuostuhind 

Eesti turul, eurot/kg 2,19 2,13 2,15 2,16 2,17 2,18 2,20 2,21 0,02 0,92 

YL32 Sealiha kogutoodang, 
tuhat tonni 45,00 43,76 43,19 42,92 42,36 41,79 41,52 41,24 -3,76 -8,35 

WL2 Sealiha kokkuostuhind 

Eesti turul, eurot/kg 1,80 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 0,12 6,79 

YL38 Linnuliha kogutoodang, 
tuhat tonni 17,20 18,44 18,91 19,42 19,93 20,44 20,91 21,42 4,22 24,51 

WL3 Linnuliha kokkuostuhind 

Eesti turul, eurot/kg 1,70 1,90 1,91 1,92 1,92 1,93 1,94 1,94 0,24 14,37 

WL4 Lihatootjate sissetulek, 

miljonit eurot 138,27 146,03 147,40 149,37 150,43 151,43 152,92 154,50 16,23 11,74 

Allikas: autori poolt arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Veise- ja linnuliha hindade (WL1 ja WL3) ja kogutoodangu (YL8 ja YL38) kasvu tõttu 

suureneb lihatootjate sissetulek (WL4) 2020. aastal 154,50 miljoni euroni, mis on 16,23 

miljoni euro (11,74%) võrra suurem kui 2013. aastal. 

Lihatarbijate kulutused ja kulutuste arvutamisel kasutatud andmed ning näitajate 

võrdlus 2020. ja 2013. aastate vahel on esitatud tabelis 20. Veise- ja linnuliha hindade 

(WL1 ja WL3) ja tarbimise (YL9 ja YL39) kasv 2020. aastaks põhjustab lihatarbijate 

kulutuste suurendamist (tabel 20), võrreldes 2013. aastaga kasvavad tarbijate kulutused 

12,49 miljoni euro (7,56%) võrra. 

Tabel 20. Lihatarbijate kulutused aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-2020 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013, 

% 

YL9 Veiseliha tarbimine elaniku 
kohta, kg/elanik 12,50 13,02 13,04 13,05 13,08 13,10 13,12 13,14 0,64 5,10 

WL1 Veiseliha kokkuostuhind Eesti 

turul, eurot/kg 2,19 2,13 2,15 2,16 2,17 2,18 2,20 2,21 0,02 0,92 

YL33 Sealiha tarbimine elaniku 
kohta, kg/elanik 35,40 34,95 34,93 34,91 34,87 34,84 34,81 34,78 -0,62 -1,74 

WL2 Sealiha kokkuostuhind Eesti 

turul, eurot/kg 1,80 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90 1,91 1,92 0,12 6,79 

YL39 Linnuliha tarbimine elaniku 

kohta, kg/elanik 22,00 22,11 22,25 22,42 22,59 22,74 22,92 23,06 1,06 4,81 

WL3 Linnuliha kokkuostuhind Eesti 

turul, eurot/kg 1,70 1,90 1,91 1,92 1,92 1,93 1,94 1,94 0,24 14,37 

X45 Eesti elanike arv, tuhandetes 1 286 1 282 1 279 1 275 1 272 1 269 1 266 1 263 -23,00 -1,79 

WL5 Loomaliha tarbijate kulutused, 
miljonit eurot 165,24 172,87 173,65 174,28 175,17 176,03 176,91 177,74 12,49 7,56 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 
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Sealiha puhul elimineerib vähenenud tarbimine (YL33) osaliselt sealiha hinnatõusust 

(WL2) tekitava efekti tarbijate kulutustele (tabel 20), kuid on näha, et sealiha hind 

kasvab kiiremini kui väheneb sealiha tarbimine, mis pikemas perspektiivis võib 

põhjustada suuremat tarbijate kulutuste kasvu sealiha osas. 

Joonisel 28 on esitatud lihasektori tootjate sissetulekute ja tarbijate kulutuste võrdlus 

(WL6), millest selgub, et lihatarbijate kulutused on prognoositud perioodil 2014-2020 

suuremad kui lihatootjate sissetulek toodangu realiseerimisest. 

 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Joonis 28. Eesti lihasektori tootjate sissetulek ja tarbijate kulutused aastal 2013 ning 

koondprognoos aastateks 2014-2020, miljonit eurot 

Vaatamata sellele, et 2020. aastaks väheneb lihatootjate sissetuleku ja -tarbijate 

kulutuste vahe 3,74 miljoni euro võrra võrreldes 2013. aastaga (joonis 28) ehk siis 

tootjate sissetulekud kasvad kiiremini kui tarbijate kulutused, säilib (netoekspordi 

lähenemise järgi) prognoositava perioodi lõpuni lihatarbijate kulutuste negatiivne mõju 

ühiskonna heaolule. Selleks, et rahuldada tarbijate nõudlust, on vaja importida liha, mis 

vähendab ühiskonna tarbimisvõimet tervikuna kuna viib ühiskonna raha (läbi impordi) 

Eestist välja. 

Prognoositud peamiste põllumajandustoodete hindade ning tootmise ja tarbimise 

muutumine põhjustab muutusi ka põllumajandustoodete tootjate sissetulekus ja tarbijate 

kulutustes. Üldistades prognoositud hinnamuutusi Eesti peamiste põllumajandustoodete 
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jaoks, võib öelda, et tõepoolest kasvavad põllumajandustoodete hinnad mitte ainult 

2020. aastani vaid tõenäoliselt ka edaspidi (kui arvestada kasvava rahvastiku arvu ja 

toidu nõudlusega maailmas ning toidu tootmise piiravate faktoriga nagu näiteks 

bioloogilised, klimaatilised, energeetilised). Tabelis 21 on esitatud 

põllumajandustootjate sissetulekute ja tarbijate kulutuste koondprognoos, millest on 

näha, et piimandussektori tootjate sissetulek on palju suurem kui piimatoodete tarbijate 

kulutused ning on olemas tendents sissetuleku kasvuks ka tulevikus (st peale 2020. 

aastat). Teraviljasektori tootjate sissetulek on küll suurem kui teraviljade ja rapsiseemne 

tarbijate kulutused, kuid pikemas perspektiivis on näha teravilja ja rapsiseemne tootjate 

sissetuleku vähenemist. Lihasektori tootjate sissetulek jääb perioodil 2014-2020 

väiksemaks kui lihatarbijate kulutused. 

Tabel 21. Eesti põllumajanduse tootjate sissetulek ja tarbijate kulutused aastal 2013 

ning koondprognoos aastateks 2014-2020, miljonit eurot 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013, 

% 

WP8 Piimandussektori tootjate 
sissetulekute ja tarbijate kulutuste vahe 146,30 104,73 122,79 129,99 139,37 151,98 161,25 168,05 21,75 14,87 

WT5 Teraviljasektori tootjate 

sissetulekute ja tarbijate kulutuste vahe 74,56 68,13 54,88 52,35 50,03 47,77 36,76 34,36 -40,21 -53,92 

WL6 Lihasektori tootjate sissetulekute 
ja tarbijate kulutuste vahe -26,97 -26,84 -26,25 -24,91 -24,75 -24,60 -23,99 -23,23 3,74 13,87 

WY Eesti põllumajanduse tootjate 

sissetulekute ja tarbijate kulutuste vahe 193,89 146,02 151,42 157,43 164,65 175,15 174,02 179,18 -14,71 -7,59 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Prognoosi tulemuste ning eeldatavate põllumajandustootjate sissetuleku ja tarbijate 

kulutuste alusel võib öelda, et lähtuvalt netoekspordi mõistest ja ka rakendusliku 

heaoluökonoomika põhimõtetest toob toidu tootmine 2014-2020. aastatel kasvavate 

hindade juures nii tootjate kui ka ühiskonna jaoks heaolu kasvu kuna 

põllumajandustootjate sissetulek on suurem kui tarbijate kulutused toidule, söödale ja 

muuks otstarbeks. See tähendab, et Eesti põllumajandustootjad suudavad mitte ainult 

rahuldada sisemaist nõudlust toidu järele, vaid ka pakkuda oma toodangut välisturgudel, 

mis toob raha riigi sisse ning suurendab Eesti ühiskonna majandusliku heaolu. 

3.2.2. Tootjate ja tarbijate heaoluvõidu muutumine 

Tootjate ja tarbijate heaoluvõidust rääkides tuleb mainida, et põhiline võrdlus on tehtud 

aastate 2013 ja 2020 vahel. Nii nagu tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste puhul, 
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iseloomustab see võrdlus, kui palju muutub tootjate ja tarbijate heaoluvõit prognoositud 

perioodi lõpuks võrreldes 2013. aasta näitajatega. 

Piima ja piimatoodete tootjate heaoluvõidu prognoos aastateks 2014-2020 (tabel 22) 

näitab, et 2020. aastaks suureneb nii toorpiima (YP5) kui ka joogipiima (YP39), juustu 

(YP14), või (YP19), lõssi- (YP16) ja täispiimapulbri (YP15) heaoluvõit võrreldes 2013. 

aastaga. Rahaliselt muutub kõige rohkem toorpiima tootjate heaoluvõit 21,92 miljoni 

euro (18,73%) võrra, mis on tingitud nii toorpiima hinna kui ka toodangu kasvust. 

Tabel 22. Piima ja piimatoodete tootjate heaoluvõit aastal 2013 ning prognoos aastateks 

2014-2020 

    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013, 

% 

(YP5) 
Toorpiima tootjate 
heaoluvõit, miljonit eurot 117,06 96,50 106,36 114,36 120,28 127,82 133,84 138,98 21,92 18,73 

(YP39) 
Joogipiima tootjate 

heaoluvõit, miljonit eurot 29,71 31,48 30,17 31,27 33,35 35,34 37,47 39,48 9,78 32,91 

(YP14) 
Juustu tootjate heaoluvõit, 
miljonit eurot 46,73 37,70 39,52 42,56 45,27 48,51 50,93 53,86 7,13 15,26 

(YP19) 
Või tootjate heaoluvõit, 

miljonit eurot 11,58 7,09 9,34 11,30 13,34 15,68 18,68 21,30 9,72 83,93 

(YP16) 
Lõssipulbri tootjate 
heaoluvõit, miljonit eurot 10,85 2,53 7,21 9,44 11,91 17,30 20,12 22,03 11,18 103,09 

(YP15) 
Täispiimapulbri tootjate 

heaoluvõit, miljonit eurot 1,53 5,47 3,31 3,22 3,90 3,82 4,42 5,10 3,57 233,14 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Rohkem kui kaks korda kasvab lõssi- ja täispiimapulbri tootjate heaoluvõit. Kui 

lõssipulbri puhul on heaoluvõidu põhjuseks hinnatõus, siis täispiimapulbri puhul on 

kõikuva hinna juures otsustav toodangu kasv. Vaatamata sellele, et joogipiima, juustu ja 

või tootjate heaoluvõit väheneb prognoositud perioodi alguses (st 2014. ja 2015. 

aastad), on näha, et hindade ja ka toodangu kasvades suureneb tootjate heaoluvõit 

pidevalt kuni 2020. aastani. Kokkuvõttes on joogipiima, juustu ja või tootjate heaoluvõit 

2020. aastal vastavalt 9,78 miljoni euro (32,91%), 7,13 miljoni euro (15,26%) ja 9,72 

miljoni euro (83,93%) võrra suurem kui 2013. aastal. Lõssipulbri tootjate heaoluvõit on 

2020. aastal 11,18 miljoni euro (103,09%) ja täispiimapulbri tootjate heaoluvõit 3,57 

miljoni euro (233,14%) võrra suurem kui 2013. aastal. Kokku kasvab piima ja 

piimatoodete tootjate heaoluvõit 2020. aastal 63,30 miljoni euro (29,11%) võrra 

võrreldes 2013. aastaga. Kui hinnata heaoluvõidu alusel tootjate heaolu muutumust 

(lähtuvalt rakendusliku heaoluökonoomika põhimõtetest), võib öelda, et piimatoodete 

tootjate heaolu suureneb piima ja piimatoodete hindade ja koguste kasvuga. 
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Sõltumata sellest, et prognoos näeb ette lisaks piimatoodete hindade tõusule ka 

tarbimise kasvu (ehk siis tarbijate kulutused kasvavad), suureneb piimatoodete tarbijate 

heaoluvõit 2020. aastaks joogipiima (YP6) osas 14,63 miljoni euro (19,26%), juustu 

(YP20) osas 10,10 miljoni euro (22,68%), või (YP25) osas 9,43 miljoni euro (39,16%) 

ja lõssipulbri (YP30) puhul 5,56 miljoni euro (85,36%) võrra võrreldes 2013. aastaga 

(tabel 23). 

Tabel 23. Piimatoodete tarbijate heaoluvõit aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-

2020 

    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013, 
% 

(YP6) 
Joogipiima tarbijate 

heaoluvõit, miljonit eurot 75,96 83,24 85,71 86,61 87,66 88,47 89,48 90,59 14,63 19,26 

(YP20) 
Juustu tarbijate heaoluvõit, 
miljonit eurot 44,51 51,23 52,30 52,66 53,22 53,51 54,19 54,61 10,10 22,68 

(YP25) 
Või tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 24,71 30,55 32,31 33,00 33,69 34,54 34,33 34,14 9,43 38,16 

(YP30) 
Lõssipulbri tarbijate 
heaoluvõit, miljonit eurot 6,51 11,09 10,67 10,89 11,42 11,26 11,67 12,07 5,56 85,36 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Tehtud prognoosi järgi väheneb piimatoodete tarbijate heaoluvõit vaid või tarbimisest 

2019. ja 2020. aastatel ning lõssipulbri tarbimisest 2015. ja 2018. aastatel (tabel 23), 

ülejäänud aastatel toimub pidev piimatoodete tarbijate heaoluvõidu kasv, mis tähendab 

rakendusliku heaoluökonoomika põhimõtete järgi ka tarbijate heaolu kasvu. 

Teravilja ja rapsiseemne tootjate heaoluvõidu prognoosi järgi (tabel 24) on oodata 2020. 

aastaks kõige suuremaid negatiivseid muutusi odra tootjate (YT14) heaoluvõidus. 

Võrreldes 2013. aastaga väheneb odra tootjate heaoluvõit 6,10 miljoni euro (14,63%) 

võrra, mis on seotud odra kogutoodangu märgatava vähenemisega 2020. aastaks. 

Nisu (YT15), kaera (YT16) ja rapsiseemne (Z4) tootjate heaoluvõit varieerub perioodi 

2014-2020 jooksul (tabel 24), mis on seotud teravilja ja rapsiseemne hindade 

muutustega. Vaatamata sellele, et teravilja ja rapsiseemne hinnad ei ole prognoosi järgi 

stabiilsed ning on näha langustrendi, suureneb nisu, kaera ja rapsiseemne tootjate 

heaoluvõit 2020. aastaks vastavalt 7,21 miljoni euro (16,04%), 7,38 miljoni euro 

(120,81%) ja 2,77 miljoni euro (8,15%) võrra võrreldes 2013. aastaga. 
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Tabel 24. Teravilja ja rapsiseemne tootjate heaoluvõit aastal 2013 ning prognoos 

aastateks 2014-2020 

    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Muutus 

2020 

vrdl 

2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

(YT14) 
Odra tootjate heaoluvõit, miljonit 

eurot 41,69 40,02 38,51 38,05 38,31 38,45 35,44 35,59 -6,10 -14,63 

(YT15) 
Nisu tootjate heaoluvõit, miljonit 

eurot 44,94 49,93 52,32 51,89 51,88 51,85 52,14 52,15 7,21 16,04 

(YT16) 
Kaera tootjate heaoluvõit, miljonit 

eurot 6,11 12,02 15,44 15,33 15,32 15,25 13,53 13,49 7,38 120,81 

(YT17) 
Rukki tootjate heaoluvõit, miljonit 
eurot 2,06 2,20 2,81 3,72 3,71 3,71 3,77 3,77 1,71 82,83 

(Z4) 
Rapsiseemne tootjate heaoluvõit, 

miljonit eurot 33,95 34,83 36,88 36,93 36,88 36,82 36,77 36,72 2,77 8,15 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Rukki (YT17) puhul on tootjate heaoluvõidu suurenemine otseselt seotud 

toodangumahu kasvuga, kuna prognoosi järgi langeb rukki hind kogu 2014-2020 

perioodi vältel. Kokku kasvab teraviljasektori tootjate heaoluvõit 2020. aastal 12,96 

miljoni euro (10,07%) võrra võrreldes 2013. aastaga. 

Üldiselt võib öelda, et teravilja ja rapsiseemne tootjate heaoluvõit ja ka heaolu on 

tugevas sõltuvuses nii hindade kui ka koguste muutustest. Arvestada tuleb ka sellega, et 

mudelis eeldatakse, et toodangu planeerimisel lähtuvad tootjad eelmise aasta hindadest. 

Tootjate tegelik heaoluvõit võib palju muutuda, kui hind, millega nad arvestavad 

tootmise planeerimisel, oluliselt erineb reaalsest hinnast. 

Nii nagu teravilja ja rapsiseemne tootjate puhul, sõltub nii hindadest kui ka 

(tarbitavatest) kogustest ka teravilja ja rapsiseemne tarbijate heaoluvõit. Tabelis 25 on 

esitatud teraviljasektori tarbijate heaoluvõidu prognoos nii toiduks, söödaks kui ka 

muuks otstarbeks tarbimisel. 

2014-2020. aastateks tehtud prognoosist selgub, et 2020. aastaks väheneb odra (YT25) 

ja rukki (YT28) tarbijate heaoluvõit vastavalt 0,08 miljoni euro (16,45%) ja 1,14 miljoni 

euro (21,31%) võrra võrreldes 2013. aastaga. Odra tarbimisel sõltub tarbijate 

heaoluvõidu vähenemine odra hinnatõusust ja tarbimise langusest ning rukki puhul on 

tarbijate heaoluvõidu vähenemine seotud nii rukki hinna kui ka tarbimise langusega. 

Rukki tarbijate jaoks tähendab see, et rukki hinnalangusest tekkiv heaoluvõidu 

suurenemine on väiksem kui tarbimise vähenemisest tekkiv heaoluvõidu kadu. 
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Nisu (YT26) tarbimisest toiduks kasvab tarbijate heaoluvõit 2020. aastaks 0,16 miljoni 

euro (3,01%) võrra võrreldes 2013. aastaga. Kaera (YT27) tarbijate heaoluvõit, 

vaatamata pidevale kasvule perioodil 2015-2020, on selle tulemusena 2020. aastal ainult 

0,74% võrra suurem kui 2013. aastal. Rahaliselt on see vaid 3,36 tuhat eurot. Üldiselt 

toiduks tarbimisel kahaneb tarbijate heaoluvõit 2020. aastaks -0,76 miljoni euro (-

3,51%) võrra võrreldes 2013. aastaga. 

Söödaks teravilja ja rapsiseemne tarbijate heaoluvõit on suuremas (võrreldes toiduks 

tarbimisega) sõltuvuses teravilja ja rapsiseemne hindade muutumisest, kuna prognoosi 

järgi on söödaks teravilja ja rapsiseemne kasutamine pidevas kasvutrendis. See 

tähendab, et kasvav tarbimine suurendab tarbijate heaolu, kuid lõpptulemus sõltub 

hindade muutumise efektist. Kui hind langeb, siis heaoluvõit tarbimisest veel suureneb, 

kui hind tõuseb, siis vähendab see tarbijate heaoluvõitu. Tabelis 25 on esitatud söödaks 

teraviljade ja rapsiseemne tarbijate heaoluvõidu prognoos 2014-2020. aastateks. On 

näha, et sõltumata hindade kõikumisest väheneb teravilja ja rapsiseemne söödaks 

tarbijate heaoluvõit ainult 2014. aastal odra (YT18), nisu (YT19) ja kaera (YT20) 

tarbimisel. Ülejäänud prognoositud aastatel kasvab kõigi teraviljade ja rapsiseemne 

söödaks tarbijate heaoluvõit ning selle tulemusena on nende heaoluvõit 2020. aastal 

suurem kui 2013. aastal. Kõige rohkem suureneb rapsiseemne söödana kasutamisel 

(YT24) tarbijate heaoluvõit nii rahaliselt kui ka protsentuaalselt. 

 

Muuks otstarbeks (sh tööstuslik) teravilja ja rapsiseemne kasutamisel suureneb kõige 

enam rapsiseemne tarbijate heaoluvõit. Rapsiseemne tööstusliku tarbimise (Z9) osas on 

2020. aastaks kasv 11,45 miljoni euro (141,33%) ja muuks otstarbeks tarbimisel 0,45 

miljoni euro (103,45%) võrreldes 2013. aastaga (tabel 25). Odra (YT49) ja kaera 

(YT51) tarbijatel suureneb heaoluvõit 2020. aastal 0,21 miljoni euro (2,24%) ja 0,38 

miljoni euro (42,79%) võrra võrreldes 2013. aastaga. Odra muuks otstarbeks 

kasutamisel on heaoluvõidu kasv tingitud hinna ja tarbitava koguse suurenemisest, 

kaera puhul hinnalangusest ja tarbimise tõusust. Nisu (YT50) ja rukki (YT52) tarbimisel 

muuks otstarbeks on tarbijate heaoluvõit prognoosi perioodi lõpuks vastavalt 0,27 

miljoni euro (4,21%) ja 0,04 miljoni euro (3,10%) võrra väiksem kui 2013. aastal. 
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Tabel 25. Teravilja ja rapsiseemne tarbijate heaoluvõit aastal 2013 ning prognoos 

aastateks 2014-2020 

    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Muutus 

2020 

vrdl 

2013 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013, 

% 

(YT25) 
Odra toiduks tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 0,50 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 0,42 -0,08 -16,45 

(YT26) 
Nisu toiduks tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 15,31 15,19 15,51 15,54 15,61 15,66 15,71 15,77 0,46 3,01 

(YT27) 
Kaera toiduks tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 0,45 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,00 0,74 

(YT28) 
Rukki toiduks tarbijate heaoluvõit, 
miljonit eurot 5,35 5,28 5,07 4,89 4,71 4,54 4,38 4,21 -1,14 -21,31 

(YT18) 
Odra söödaks tarbijate heaoluvõit, 
miljonit eurot 36,25 35,90 36,32 36,59 36,68 36,75 36,82 36,88 0,63 1,75 

(YT19) 
Nisu söödaks tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 36,97 34,24 35,37 36,18 36,75 37,28 37,93 38,56 1,59 4,31 

(YT20) 
Kaera söödaks tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 12,96 11,01 11,76 12,21 12,75 13,28 13,68 14,07 1,10 8,51 

(YT21) 
Rukki söödaks tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 0,00 0,07 0,12 0,15 0,19 0,25 0,28 0,32 0,32 - 

(YT24) 
Rapsiseemne söödaks tarbijate 
heaoluvõit, miljonit eurot 51,96 55,21 55,95 56,00 56,16 56,25 56,32 56,46 4,49 8,65 

(YT49) 
Odra muuks otstarbeks tarbijate 

heaoluvõit, miljonit eurot 9,50 9,12 9,22 9,34 9,44 9,53 9,62 9,72 0,21 2,24 

(YT50) 
Nisu muuks otstarbeks tarbijate 

heaoluvõit, miljonit eurot 6,34 6,10 5,93 5,82 5,89 5,95 6,00 6,07 -0,27 -4,21 

(YT51) 
Kaera muuks otstarbeks tarbijate 

heaoluvõit, miljonit eurot 0,89 0,78 1,12 1,28 1,28 1,28 1,27 1,27 0,38 42,79 

(YT52) 
Rukki muuks otstarbeks tarbijate 

heaoluvõit, miljonit eurot 1,19 1,28 1,22 1,20 1,19 1,18 1,16 1,15 -0,04 -3,10 

(Z9) 

Rapsiseemne tarbijate heaoluvõit 

tööstuslikul tarbimisel, miljonit 

eurot 8,10 8,99 13,18 16,25 17,07 17,88 18,71 19,55 11,45 141,33 

(Z10) 
Rapsiseemne muuks otstarbeks 
tarbijate heaoluvõit, miljonit eurot 0,44 0,42 0,41 0,50 0,58 0,67 0,78 0,89 0,45 103,45 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Rukki puhul on lihtne seletada heaoluvõidu langust tarbitavate koguste vähenemisega. 

Kuigi rukki hinnalangus tõstab tarbijate heaoluvõitu, ei katta see tarbimise vähenemisest 

tekkiva heaoluvõidu kadu. Nisu tarbimisega seotud heaoluvõidu muutumisele on 

keerulisem anda selgesõnalist hinnangut, kuna nii nisu hind kui ka tarbitavad kogused 

kõiguvad aastast aastasse. Üldiselt kasvab teraviljade ja rapsiseemne söödaks ning 

muuks otstarbeks (sh tööstuslik) tarbijate heaoluvõit 2020. aastal 20,33 miljoni euro 

(12,35%) võrra võrreldes 2013. aastaga. 

Teravilja ja rapsiseemne tarbijate heaoluvõidu prognoosi järgi kasvab kõige rohkem 

rapsiseemne tarbijate (nii söödaks kui ka muuks otstarbeks) heaoluvõit, ülejäänud 

kultuuride kohta on raske anda üldist hinnangut, kuna ühe tarbimisliigi juures 

heaoluvõit kasvab, teise tarbimisliigi juures ta hoopis kahaneb. 
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Lihatootjate heaoluvõidu prognoosist aastateks 2014-2020 (tabel 26) selgub, et veise- 

(YL8) ja linnuliha (YL38) tootjate heaoluvõit kasvab kogu perioodi kestel ning selle 

tulemusena on 2020. aastal veiseliha tootjate heaoluvõit 2,65 miljoni euro (19,09%) 

võrra suurem kui 2013. aastal ning linnuliha tootjate puhul on see näitaja 9,18 miljoni 

euro (62,12%) suurem. Nii veise- kui ka linnuliha tootjate heaoluvõit on tingitud 

hindade ja toodetavate koguste (sõltuvad omakorda pakkumise võrrandi muutujate 

väärtuste muutumisest) suurenemisest. 

Tabel 26. Lihatootjate heaoluvõit aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-2020 

    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013 

Muutus 
2020 

vrdl 

2013, 
% 

(YL8) 
Veiseliha tootjate 

heaoluvõit, miljonit eurot 13,89 14,09 14,58 15,15 15,50 15,81 16,17 16,54 2,65 19,09 

(YL32) 
Sealiha tootjate heaoluvõit, 
miljonit eurot 39,93 42,09 42,08 42,34 42,42 42,40 42,73 42,99 3,06 7,66 

(YL38) 
Linnuliha tootjate 

heaoluvõit, miljonit eurot 14,78 19,34 20,23 20,94 21,66 22,47 23,17 23,97 9,18 62,12 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Sealiha (YL32) tootjate heaoluvõit on samuti 2020. aastal suurem kui 2013. aastal (3,06 

miljoni euro (7,66%) võrra) (tabel 26), kuid sealiha puhul on see seotud otseselt 

hinnatõusuga (kogutoodang väheneb kogu prognoositud perioodi jooksul). 2015. ja 

2018. aastatel on heaoluvõidu kadu sealiha kogutoodangu vähenemisest suurem kui 

hinnatõusu positiivne mõju. Liha tootjate heaoluvõidu kasv viitab sellele, et liha 

hindade tõusul on positiivne mõju nii heaoluvõidule kui ka lähtuvalt rakendusliku 

heaoluökonoomika põhimõtetest tootjate heaolule, tänu millele suureneb ka ühiskonna 

heaolu. Kokku kasvab lihatootjate heaoluvõit 2020. aastal 14,90 miljoni euro (21,71%) 

võrra võrreldes 2013. aastaga. 

Lihatarbijate tarbijate jaoks toob liha hindade tõus kaasa pigem heaoluvõidu 

vähenemise (tabel 27). Sea- (YL33) ja linnuliha (YL39) tarbimisel oli tarbijate 

heaoluvõidu jaoks hindade tõusu negatiivne mõju suurem kui tarbimise kasvust tekkiv 

heaoluvõidu suurenemine. Kui sealiha tarbijate jaoks oli seda oodata (hind tõuseb, 

tarbitav kogus väheneb), siis linnuliha suurenenud tarbimisest tekkiv heaoluvõidu kasv 

oli madalam kui hinnatõusust põhjustatud heaoluvõidu kadu. Veiseliha kasvava 

tarbimise ja hinnatõusu juures hakkab alates 2016. aastast vähenema veiseliha tarbijate 
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heaoluvõit, kuid heaoluvõidu kasvu tõttu 2014. ja 2015. aastal jääb ta 2020. aastaks 1,02 

miljoni euro (3,03%) võrra suuremaks kui 2013. aastal. 

Tabel 27. Lihatarbijate heaoluvõit aastal 2013 ning prognoos aastateks 2014-2020 

    

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muutus 

2020 
vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 
2013, 

% 

(YL9) 
Veiseliha tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 33,88 35,61 35,95 35,74 35,54 35,36 35,14 34,90 1,02 3,03 

(YL33) 
Sealiha tarbijate heaoluvõit, 

miljonit eurot 64,26 61,02 60,58 60,11 59,58 59,13 58,62 58,18 -6,08 -9,46 

(YL39) 
Linnuliha tarbijate heaoluvõit, 
miljonit eurot 38,35 34,52 34,57 34,67 34,83 34,85 35,00 35,02 -3,34 -8,70 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Lihatarbijate heaoluvõit on otseses sõltuvuses liha hindadest. Prognoosist selgub, et 

hinnatõusuga väheneb tarbijate heaoluvõit, mis tähendab ka heaolu vähenemist vastavalt 

rakendusliku heaoluökonoomika lähenemisele. Liha tarbijate heaoluvõidu näide 

illustreerib väga hästi, kuidas mõjutab liha hinnatõus tarbijate heaolu nii kasvava kui ka 

kahaneva tarbimise puhul. Samuti on näha, kuidas ühe aasta heaoluvõidu muutuse efekt 

(näiteks linnuliha puhul 2014. aastal) avaldab mõju ka järgmistele aastatele, kus 

heaoluvõit ja ka heaolu küll suureneb, kuid ei jõua nii kohe esialgsele tasemele. 

Kui vaadata tootjate ja tarbijate heaoluvõitu põllumajanduse sektorite kaupa (tabel 28), 

siis on näha, et kõige rohkem võidavad hindade muutumisest (kasvust) nii piimandus-, 

teravilja- kui ka lihasektori tootjad. Kõige suurem heaoluvõit on piimandussektori 

tootjatel, 2020. aastaks on summaarne heaoluvõit piima ja piimatoodete tootmisest 

63,30 miljoni euro (29,11%) võrra suurem kui 2013. aastal. Kokkuvõttes kasvab 

põllumajandustootjate heaoluvõit 2020. aastaks 91,15 miljoni euro (21,98%) võrra 

võrreldes 2013. aastaga, mis tähendab, et ka ühiskonna majanduslik heaolu kasvab. 

Põllumajandustoodangu tarbimisel toiduks suureneb vaid piimatoodete tarbijate 

heaoluvõit (tabel 28), 2020. aastaks on muutus võrreldes 2013. aastaga 39,71 miljonit 

eurot (26,18%). Teraviljade ja liha tarbijate heaoluvõit on 2020. aastal prognoosi järgi 

väiksem kui 2013. aastal, väheneb vastavalt 0,76 miljoni euro (3,51%) ja 8,39 miljoni 

euro (6,15%) võrra. Summaarselt võib öelda, et käesoleva analüüsi ja prognoosikohastel 

annavad just piimatooted tarbijatele kõige rohkem heaoluvõitu ja suurendavad nii 

tarbijate kaudu ühiskonna heaolu. 
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Tabel 28. Eesti põllumajandustoodete tootjate ja tarbijate heaoluvõit aastal 2013 ning 

prognoos aastateks 2014-2020, miljonit eurot 

  

2013 a 2014 a 2015 a 2016 a 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 

Muutus 

2020 

vrdl 

2013 

Muutus 

2020 

vrdl 

2013, 

% 

Piima ja piimatoodete 

tootjate heaoluvõit 217,46 180,78 195,91 212,16 228,05 248,47 265,47 280,76 63,30 29,11 

Piimatoodete tarbijate 

heaoluvõit 151,70 176,12 180,99 183,17 186,00 187,78 189,68 191,41 39,71 26,18 

Teravilja ja 

rapsiseemne tootjate 

heaoluvõit 128,75 139,00 145,96 145,93 146,10 146,07 141,65 141,71 12,96 10,07 

Teraviljade toiduks 

tarbijate heaoluvõit 21,61 21,43 21,52 21,35 21,23 21,10 20,97 20,85 -0,76 -3,51 

Teraviljade ja 

rapsiseemne söödaks ja 

muuks otstarbeks (sh 

tööstuslik) tarbijate 

heaoluvõit 164,59 163,14 170,61 175,54 177,97 180,28 182,58 184,93 20,33 12,35 

Lihatootjate heaoluvõit 68,60 75,52 76,90 78,43 79,57 80,68 82,08 83,50 14,90 21,71 

Lihatarbijate 

heaoluvõit 136,49 131,14 131,09 130,52 129,94 129,33 128,77 128,10 -8,39 -6,15 

Põllumajandustoodete 

tootjate heaoluvõit 414,81 395,30 418,77 436,51 453,72 475,23 489,19 505,97 91,15 21,98 

Põllumajandustoodete 

tarbijate heaoluvõit 474,40 491,83 504,20 510,58 515,14 518,50 522,00 525,29 50,90 10,73 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Teravilja ja rapsiseemne tarbimisel söödaks ja muuks otstarbeks võrreldes toiduks 

tarbimisega suureneb tarbijate heaolu prognoositud perioodi lõpuks võrreldes 2013. 

aastaga 20,33 miljoni euro (12,35%) võrra. Kokku põllumajandustoodete tarbimisest 

tekkib tarbijatel 2020. aastaks 50,90 miljoni euro (10,73%) võrra suurem heaoluvõit kui 

2013. aastal. Üldiselt on kogu prognoositud perioodi jooksul põllumajandustoodete 

tarbijate heaoluvõit suurem kui põllumajandustoodete tootjatel, kuigi tulevikus vahe 

heaoluvõidus arvatavasti väheneb, kui hinnad ja kogused käituvad nii nagu prognoos 

näeb ette ehk siis kalduvusega kasvuks. 

Hinnates tootjate ja tarbijate heaolu heaoluvõidu alusel, võib öelda, et perioodil 2014-

2020 kasvab nii põllumajandustootjate kui ka tarbijate heaolu ning selle tulemusena ka 

kogu ühiskonna heaolu. Kokkuvõtvalt saab järeldada, et Eesti peamiste 

põllumajandustoodete prognoositud hindade muutumised aastateks 2014-2020 on 

positiivse mõjuga Eesti ühiskonna majanduslikule heaolule. 
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3.3. Erinevate mõjukomponentide analüüs juustu näitel 

3.3.1. Tootjate heaoluvõidu mõjukomponendid 

Põllumajandustoodete tootjate ja tarbijate heaoluvõidu analüüsimisel selgus, et mitte 

ainult hindade muutused ei mõjuta heaoluvõitu, vaid ka toodetavad ja tarbitavad 

põllumajandustoodete kogused. Selle alapeatükki ülesanne on selgitada nii toodetava 

kui ka tarbitava koguse muutumise põhjusi Eesti põllumajanduse 

makroökonomeetrilises mudelis. Aluseks on võetud juustu tootmise ja tarbimise 

struktuurvõrrandite muutujad (komponendid), mis näitavad, milline mõju on erinevate 

komponentide muutumisel tootjate ja tarbijate heaoluvõitudele ja selle kaudu ka tootjate 

ja tarbijate heaolule. 

Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli juustu kogutoodangu prognoosi järgi 

(joonis 29) kasvab perioodil 2014-2020 juustu tootmine aastast aastasse ning 2020. 

aastaks on prognoositud toodangumaht 26,1 tuhat tonni juustu aastas. 

 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete järgi 

Joonis 29. Reaalne ja prognoositud juustu kogutoodang aastatel 1993-2020, tuhat tonni 

Joonisel 30 on esitatud perioodi 2014-2020 iga-aastane juustu tootmismahu 

prognoositav kasv sõltuvalt juustu (maailmaturu) hinna võimalikust tõusust. On näha, et 

iga aastaga toodavad tootjad üha rohkem juustu, kui 2013. aastal oli juustu kogutoodang 

minimaalse P
s
c hinna (2,17 eurot/kg, lõigatud vt alapeatükk 2.3.2.) juures 21 tuhat tonni, 

siis 2020. aastal toodetakse selle hinna juures juba 25 tuhat tonni. 
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Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete järgi 

Joonis 30. Juustu kogutoodangu muutus sõltuvalt juustu hinna muutumisest perioodil 

2013-2020, tuhat tonni 

Selleks, et selgitada miks kasvab juustu toodang ning milline on tootmismahu 

muutumise mõju juustu tootjate heaolule, peab vaatama millest sõltub mudelis juustu 

tootmine ning hindama iga komponendi muutumise mõju tootjate heaoluvõidule. Juustu 

tootmine Eesti põllumajanduse mudeli vastava struktuurivõrrandi (YP14) järgi sõltub 

juustu hinnast maailmaturul (eurot/kg), eelmise aasta juustu tootmisel kasutatud valgu 

kogusest (tuhat tonni) ning trendist. Tabelis 29 on näidatud struktuurivõrrandi iga 

komponendi muutumise mõju juustu tootjate heaoluvõidu muutustele perioodil 2014-

2020. Komponentide koosmõju efekt tekib siis, kui ühel aastal kasvavad nii juustu hind 

maailmaturul kui ka toodangu maht. 

Kui 2014. aastal toimub võrreldes 2013. aastaga prognoositud juustu hinna langus 4,34 

eurost/kg 3,87 euroni/kg, siis vähendab see juustu tootjate heaoluvõitu 10,38 miljoni 

euro võrra. Samal ajal, kui tänu eelmise aasta (st 2013) juustu tootmises kasutatud valgu 

(valk) kasvule ja trendile toimub pakkumiskõvera nihe paremale poole, mis suurendab 

pakutavat kogust (ehk tootmismaht suureneb), on tootmismahu kasvul positiivne mõju 

tootjate heaoluvõidule, mis osaliselt elimineerib hinna langusest tulenenud negatiivset 

mõju. Hinnates nende komponentide muutumise mõju rahas, suurendab valgu suurem 

kasutamine juustu tootmisel tootjate heaoluvõitu 2014. aastal 0,18 miljoni euro võrra ja 

trend 0,23 miljoni euro võrra. 
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Tabel 29. Juustu tootjate heaoluvõidu muutuste mõjukomponendid aastatel 2013-2020 

  
Hind, 

eurot/kg 
Kogus, tuhat 

tonni 
Heaoluvõit, 

miljonit eurot 

Heaoluvõidu 

muutus, 
miljonit eurot 

Hinna mõju, 
miljonit eurot 

Valgu mõju, 

miljonit 
eurot 

Trendi 

mõju, 

miljonit 
eurot 

Koosmõju, 

miljonit 
eurot 

2013 4,34 22,15 46,73  -  -  -  -  - 

2014 3,87 23,00 37,70 -9,02 -10,38 0,18 0,23  - 

2015 3,91 23,48 39,52 1,81 0,83 0,08 0,18 0,73 

2016 4,00 24,00 42,56 3,04 2,11 0,09 0,18 0,66 

2017 4,07 24,52 45,27 2,71 1,73 0,09 0,19 0,70 

2018 4,16 25,05 48,51 3,24 2,21 0,10 0,20 0,74 

2019 4,21 25,54 50,93 2,41 1,35 0,09 0,21 0,76 

2020 4,28 26,05 53,86 2,93 1,84 0,10 0,21 0,78 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Alates 2015. aastast, kui juustu hind maailmaturul hakkab tõusma (prognoosi järgi) ning 

samal ajal jätkub juustu tootmise kasv tänu valgu kasutamise suurendamisele ja trendi 

mõjule, tekib komponentide koosmõju (vt joonised 14 ja 22) efekt. Juustu tootjate 

heaoluvõidu mõjukomponentide (muutumise) näitel on võimalik hinnata iga 

komponendi osalust heaoluvõidu loomisel. 2020. aastaks on juustu tootjate heaoluvõidu 

kasv võrreldes 2019. aastaga 2,93 miljoni euro võrra tingitud hinnatõusu mõjust, mis 

annab efekti 1,84 miljoni euro, suurendatud valgu koguse mõjust, mis annab efekti 0,10 

miljonit eurot, trendi efektist 0,21 miljonit eurot ning nende kolme komponendi 

koosmõjust, mille efekt heaoluvõidule on 0,78 miljonit eurot. 

3.3.2. Tarbijate heaoluvõidu mõjukomponendid 

Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli juustu tarbimise prognoosi järgi (joonis 

31) kasvab perioodil 2014-2020 pidevalt juustu tarbimine ning 2020. aastaks on 

prognoositud tarbimismaht 10,3 kilogrammi elaniku kohta aastas. 
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Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete järgi 

Joonis 31. Reaalne ja prognoositud juustu tarbimine aastatel 1993-2020, kg/elanik 

Joonisel 32 on esitatud perioodi 2013-2020 iga-aastane juustu tarbimise kasv sõltuvalt 

juustu (maailmaturu) hinna võimalikust tõusust. On näha, et iga aasta tarbitakse järjest 

rohkem juustu, ja kui 2013. aastal oli juustu tarbimine elaniku kohta maksimaalse P
d

c 

hinna (8,68 eurot/kg, lõigatud vt alapeatükk 2.3.2.) juures 7,57 kg, siis 2020. aastal 

tarbitakse elaniku kohta selle hinna juures juba 9,40 kg. 

 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete järgi 

Joonis 32. Juustu tarbimise muutus sõltuvalt juustu hinna muutumisest perioodil 2013-

2020, kg/elanik 
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Tabelis 30 on näidatud, et vaatamata juustu hinna kasvule, mis peab vähendama 

tarbijate heaoluvõitu (ja heaolu), tarbijate heaoluvõit kokkuvõttes hoopis suureneb. Seda 

on võimalik selgitada juustu tarbimise struktuurvõrrandi (YP20) muutujate abil. Eesti 

põllumajanduse mudeli YP20 võrrandi järgi sõltub juustu tarbimine juustu hinnast 

(eurot/kg), Eesti keskmisest palgast kuus (eurot) ja trendist. See tähendab, et ühelt poolt 

toimub hinnatõus, mis vähendab tarbimist ja heaoluvõitu, teiselt poolt kasvab tarbijate 

sissetulek, mis on positiivse mõjuga juustu tarbimisele. Trendi mõju seisneb selles, et 

inimesed eelistavad tarbida juustu ka tulevikus ehk on olemas tendents juustu tarbimise 

kasvuks. Palgakasvu ja trendi mõjul toimub nõudluskõvera nihke paremale ehk siis just 

tänu palgakasvule ja trendile nõudlus kasvab. 

Juustu tarbimise struktuurivõrrandi (YP20) iga komponendi muutumise mõju juustu 

tarbijate heaoluvõidu muutustele perioodil 2014-2020 on näidatud tabelis 30. 

Komponentide koosmõju (vt joonised 18 ja 24) efekt tekib siis, kui juustu hind langeb ja 

tarbimine samal ajal kasvab. 

2014. aastaks prognoositud juustu hinna langus 4,34 eurost/kg 3,87 eurole/kg suurendab 

iga juustu tarbija heaoluvõitu 3,96 euro võrra, ning kui prognoosi järgi kasvab Eesti 

keskmine palk kuus (sissetulek), on juustu hinnalanguse, palga kasvu, trendi koosmõju 

0,26 eurot elaniku kohta. Seejuures on puhta sissetuleku kasvu mõju tarbijate 

heaoluvõidule 0,01 eurot elaniku kohta ja trendi mõju on 1,12 eurot elaniku kohta. 

Tabel 30. Juustu üksiktarbija heaoluvõidu muutuste mõjukomponendid aastatel 2013-

2020 

  
Hind, 

eurot/kg 
Kogus, 

kg/elanik 
Heaoluvõit, 
eurot/elanik 

Heaoluvõidu 

muutus, 
eurot/elanik 

Hinna mõju, 
eurot/elanik 

Sissetuleku 

mõju, 
eurot/elanik 

Trendi mõju, 
eurot/elanik 

Koosmõju, 
eurot/elanik 

2013 4,34 8,38 34,61  -  -  -  -  - 

2014 3,87 8,79 39,96 5,35 3,96 0,01 1,12 0,26 

2015 3,91 9,04 40,89 0,93 -0,32 0,01 1,24  - 

2016 4,00 9,28 41,31 0,41 -0,81 0,01 1,23  - 

2017 4,07 9,53 41,84 0,54 -0,67 0,01 1,21  - 

2018 4,16 9,77 42,17 0,33 -0,86 0,01 1,19  - 

2019 4,21 10,02 42,81 0,64 -0,53 0,01 1,17  - 

2020 4,28 10,27 43,24 0,43 -0,72 0,01 1,15  - 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 
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Kui alates 2015. aastast hakkab juust kallinema, mõjub see negatiivselt juustu tarbijate 

heaoluvõidule, näiteks 2020. aastal tõuseb juustu hind 0,07 euro/kg võrra võrreldes 

2019. aastaga, see vähendab tarbijate heaoluvõidu 0,72 eurot võrra elaniku kohta. Kuid 

samal ajal tarbijate sissetulekute kasv (muutus) põhjustab heaoluvõidu suurenemist 0,01 

eurot võrra elaniku kohta ning hinnast sõltumatult suurenenud juustu tarbimine, mida 

iseloomustab trend, kasvatab tarbijate heaoluvõitu 1,15 eurot võrra elaniku kohta. 

Tabelis 31 on esitatud juustu tarbijate heaoluvõidu mõjukomponentide väärtused, kui 

arvestada prognoositud Eesti elanike arvuga. Komponentide mõju põhimõtted jäävad 

samaks kui tarbimise elaniku kohta puhul, kuid on näha, kui palju muutub tarbijate 

heaoluvõidu alusel ühiskonna heaolu. 

Tabel 31. Juustu tarbijate heaoluvõidu muutuste mõjukomponendid aastatel 2013-2020 

  

Hind, 

eurot/kg 

Kogus, 

kg/elanik 

Heaoluvõit, 

miljonit eurot 

Heaoluvõidu 

muutus, 

miljonit eurot 

Hinna mõju, 

miljonit 

eurot 

Sissetuleku 

mõju, miljonit 

eurot 

Trendi mõju, 

miljonit 

eurot 

Koosmõju, 

miljonit eurot 

2013 4,34 8,38 44,51  -  -  -  -  - 

2014 3,87 8,79 51,23 6,88 5,09 0,02 1,44 0,33 

2015 3,91 9,04 52,30 1,19 -0,41 0,02 1,59  - 

2016 4,00 9,28 52,66 0,53 -1,04 0,02 1,58  - 

2017 4,07 9,53 53,22 0,68 -0,85 0,02 1,54  - 

2018 4,16 9,77 53,51 0,41 -1,09 0,02 1,51  - 

2019 4,21 10,02 54,19 0,81 -0,67 0,02 1,48  - 

2020 4,28 10,27 54,61 0,54 -0,91 0,02 1,46  - 

Allikas: autori arvutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Kui võrrelda juustu tootjate ja tarbijate heaoluvõidu muutusi ning komponentide mõju 

heaoluvõidule, võib öelda, et juustu hinnatõus koos toodangumahu suurendavate 

komponentide mõjuga suurendavad tootjate heaoluvõitu ja selle kaudu ka heaolu. Kuid 

tarbijate puhul on vaatamata juustu hinnatõusule tarbimise kasvust (keskmise palga ja 

trendi mõjul) tekkiv heaoluvõit suurem kui hinnatõusu negatiivne mõju. Selle 

tulemusena tarbijate heaoluvõit ja selle kaudu tarbijate heaolu kasvavad, mis 

summeeritult tootjate heaoluga suurendab ka ühiskonna heaolu. Juustu tootmise ja 

tarbimise näitel on selge, et tootjate, tarbijate ja kogu ühiskonna heaolumõjude 

analüüsimine ainult hindade muutumise alusel ei ole õige, kuna heaolu sõltub lisaks 

hindade muutumisele ka tootmise ja tarbimise mahust ning neid mõjutavatest 

komponentidest.  
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KOKKUVÕTE 

Põllumajanduse roll on Eesti majanduses ja poliitikas suhteliselt vastuoluline. Ühelt 

poolt põllumajanduse osakaal sisemajanduse kogutoodangust ei ületanud viimasel 

kümnel aastal nelja protsenti ning põllumajanduses hõivatud inimeste osakaal oli 

keskmiselt 4,6%, mis tähendab, et põllumajandus ei ole Eesti riigi jaoks peamiseks 

tulutoovaks majandusharuks. Teiselt poolt on põllumajandusel tugev ajalooline ja 

kultuuriline seos Eesti rahvusega ning ühiskonna jaoks on ta tähtis nii toidu- kui ka 

tööandja rollis. Pärast ülemaailmset majanduskriisi on suurenenud nii valitsuse kui ka 

avalikkuse tähelepanu põllumajanduse suhtes, ning kui riiklikul tasandil oli oluliseks 

küsimuseks majanduse kasvu taastumine, said Eesti ühiskonda jaoks mureküsimusteks 

toiduainete hinnad ning isiklik majanduslik heaolu. Ja kui rahvusvaheliste 

põllumajandusturgude erinevad prognoosid (OECD-FAO, FAPRI) näevad ette 

toiduainete hindade edasist kasvu maailmaturul, mis toob hinnatõusu ka Eestisse, 

põhjustab see ühiskonnas lahkarvamusi. Eesti põllumajandustootjate jaoks tähendab 

põllumajandustoodete hinnatõus pigem sissetuleku ja majandusliku heaolu kasvu läbi 

toodangu kõrgema realiseerimishinna nii sise- kui ka välisturul. Tarbijate seisukohalt 

kaasneb põllumajandustoodete hinnatõusuga toidule tehtavate kulutuste kasv, mis 

põhjustab nende tarbimisvõime langust ja majandusliku olukorda halvenemist. 

Lähtuvalt sellest, et riigi majandusliku aktiivsuse säilitamisel on peamine roll just 

tootjatel ja tarbijatel, on oluline hinnata põllumajandustoodete hindade muutumise 

tagajärgi ning näidata ühiskonnale hindade muutumise mõju nii tootjate, tarbijate kui ka 

kogu ühiskonna heaolule. 

Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade 

muutumise mõju Eesti põllumajandustootjate ja tarbijate heaolule. Eesti peamiste 

põllumajandustoodete hindade muutumise heaolumõjude prognoos ja analüüs tehti 

aastateks 2014-2020. Peamised analüüsitud põllumajandustooted olid piim (toorpiim), 
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joogipiim, juust, või, lõssi- ja täispiimapulber, oder, nisu, kaer, rukis, rapsiseeme ning 

veise-, sea- ja linnuliha. 

Heaolumõjude analüüs viidi läbi turu osalise tasakaalu mudeli kasutamisel. Töös 

kasutati Eesti põllumajanduse makroökonomeetrilist mudelit (Eesti põllumajanduse 

mudel) koos mudeli olemasoleva andmestikuga, mis on koostatud erinevate 

andmebaaside ja -allikate põhjal. Heaolu defineerimisel ja heaolumõjude leidmisel 

lähtuti peamiselt rakendusliku heaoluökonoomika põhimõtetest, mille järgi tootjate ja 

tarbijate hindade muutumisest tingitud heaolumõjusid on võimalik hinnata tootjate 

sissetuleku, tarbijate kulutuste ning nii tootjate kui ka tarbija heaoluvõidu alusel. Kuna 

tarbijate kulutustest tuleneva heaolumõju interpreteerimisel tekkis raskus heaolu 

muutuste hindamisel: kulutused kui tarbimisest saadav kasu ja heaolu või kulutused kui 

tarbimisvõime ja heaolu piiraja, analüüsiti tootjate sissetulekuid ja tarbijate kultusi kui 

netoekspordiga sarnast nähtust. Täiendavalt tehti heaolumõjude dekomponeerimine 

juustu pakkumis- ja nõudlusfunktsioonide näitel, et näidata, millest veel peale hinna 

sõltuvad tootmisega ja tarbimisega seotud heaoluvõidud ning milline on nende 

komponentide mõju heaolu loomisel. 

Kuna läbitöötatud kirjandusallikate põhjal selgus, et ühist universaalselt lahendust 

heaolumõjude leidmiseks ja hindamiseks ei ole ning meetodi ja metoodika valik sõltub 

olemasolevast informatsioonist (andmetest) ja püstitatud küsimustest, töötati antud 

magistritöö jaoks välja metoodika, mis põhineb Eesti põllumajanduse mudeli peamiste 

põllumajandustoodete pakkumise ja nõudluse käitumisvõrrandite parameetrite ja 

geomeetrilise lähenemise kasutamisel. Käitumisvõrrandite parameetrid hinnati hinnati 

täieliku informatsiooniga suurima tõepära meetodiga (FIML) arvutiprogrammi „Fair-

Parke program" abil. Kõik heaoluvõitude arvutused tehti tabelarvutustarkvaraga Excel. 

Eesti põllumajanduse mudeliga saadud Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade, 

tootmis- ja tarbimismahu prognoos aastateks 2014-2020 näitas, et võrreldes 2013. 

aastaga langevad 2014. aastal nii toor- ja joogipiima kui ka veiseliha hinnad, seevastu 

odra, nisu, kaera, rukki, rapsiseemne ning ka sea- ja linnuliha suhtes on oodata 

hinnatõusu. Eesti põllumajanduse mudelis kasutatavate juustu, või, lõssi- ja 

täispiimapulbri hindade prognoos põhineb OECD-FAO ja FAPRI põllumajandustoodete 

maailmaturu hindade prognooside andmetel, mis näevad ette 2014. aastaks nendele 
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piimatoodetele hinnalangust. Alates 2015. aastast näevad prognoosid ette nii piima kui 

ka piimatoodete hinnatõusu, kuid 2020. aastaks jäävad juustu, või ja pulbrite hinnad alla 

2013. aasta taseme. Toorpiima hind tõuseb 0,05% ja joogipiima hind tõuseb 4,41% 

võrra. Teravilja ja rapsiseemne hindade prognoosi järgi on 2020. aastal teraviljad ja 

rapsiseeme kallimad kui 2013. aastal. Ka kolmele lihaliigile on prognoositud 2020. 

aastaks hindade kasv. 

Mis puudutab põllumajandustoodangu tootmise prognoosi, näeb Eesti põllumajanduse 

mudel ette 2020. aastaks piima ja piimatoodete tootmise kasvu. Teraviljadest kasvab 

kaera ja rukki tootmine. Samuti kasvab rapsiseemne toodang. Odra ja nisu tootmine 

võrreldes 2013. aastaga väheneb. Lihasektoris suureneb veise- ja linnuliha tootmine, 

sealiha toodang seevastu väheneb. 

Eesti põllumajanduse mudeli prognoosi järgi kasvavad 2020. aastaks nii piimatoodete 

kui ka teravilja ning rapsiseemne söödaks ja muuks otstarbeks (va nisu tarbimine muuks 

otstarbeks) tarbimine. Inimtoiduks teravilja tarbimine kasvab odra, nisu ja kaera puhul, 

rukki tarbimine prognoosi järgi 2020. aastaks langeb. Samuti langeb sealiha tarbimine, 

veise- ja linnulihale on prognoositud tarbimise suurenemine. 

Eesti peamiste põllumajandustoodete hindade ning tootmise ja tarbimise prognoosi 

andmete alusel leitud põllumajandustootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste analüüs 

näitab, et võrreldes 2013. aastaga kasvab 2020. aastaks nii piima (41,89 miljoni euro 

võrra) ja piimatoodete (19,48 miljoni euro võrra) tootjate kui ka lihatootjate (16,23 

miljoni euro võrra) sissetulek. Seevastu teravilja ja rapsiseemne tootjate sissetulek 

väheneb 2020. aastal võrreldes 2013. aastaga 7,62 miljoni euro võrra. Samal ajal 

tarbijate kulutused kasvavad nii piimatoodete (39,62 miljoni euro võrra) kui ka 

teraviljade ja rapsiseemne (inimtarbimisel 0,16 miljoni euro võrra, söödaks tarbimisel 

16,01 miljoni euro võrra ja muuks otstarbeks tarbimisel 16,42 miljoni euro võrra) ning 

liha (12,49 miljoni euro võrra) tarbimisel. Tulemusena lähtuvalt rakendusliku 

heaoluökonoomika ja netoekspordi põhimõtetest suurendab piimandussektori toodangu 

tootmine ja tarbimine ühiskonna majandusliku heaolu 2020. aastaks 21,75 miljoni euro 

võrra võrreldes 2013. aastaga. Vaatamata selle, et teraviljasektori toodangu tootmine ja 

tarbimine suurendab prognoositud perioodi jooksul ühiskonna majanduslikku heaolu, on 

2020. aastaks prognoositud heaolu 40,21 miljoni euro võrra väiksem kui 2013. aastal. 
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Lihasektori toodangu tootmise ja tarbimise analüüs näitas, et kogu prognoositud 

perioodi jooksul on tarbijate kulutused suuremad kui tootjate sissetulek, mis tähendab, 

et liha nõudlus ületab pakkumist ning liha „puudujääk“ sisemaisel turul 

kompenseeritakse imporditud lihaga. See aga viib ühiskonna raha Eestist välja ning 

vähendab tervikuna ühiskonna tarbimisvõimet ja majandusliku heaolu. 

Põllumajandustoodete tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste koondprognoosi 

näitajate põhjal suurendab põllumajandusega tegelemine ühiskonna heaolu (2020. aastal 

näiteks kasvab majanduslik heaolu 179,18 miljoni euro võrra), kuid prognoosi kogu 

2014-2020 perioodi kestel põllumajandusest saadav majanduslik heaolu pigem väheneb, 

võrreldes 2013. aastaga on 2020. aastal ühiskonna heaolu langus 14,71 miljonit eurot. 

Hinnates põllumajandustootjate ja tarbijate põllumajandustoodete hindade ning 

toodetavate ja tarbitavate koguste muutumise heaolumõjusid heaoluvõidu alusel 

iseloomustab saadud tulemus tootmisest või tarbimisest puhta heaolu saamist, st kulud 

(tootjatel) ja kulutused (tarbijatel) on sellel juhul kogukasust maha võetud. 

Rakendusliku heaoluökonoomika põhimõtetel võrdub heaoluvõit toojate või tarbijate 

majandusliku heaolu kasvuga. 2014-2020. aastateks tehtud prognoosi järgi kasvab piima 

ja piimatoodete tootjate heaoluvõit 2020. aastaks 63,30 miljoni euro võrra ja 

piimatoodete tarbijate heaoluvõit 39,71 miljoni euro võrra võrreldes 2013. aastaga. 

Teravilja ja rapsiseemne tootjate heaoluvõit kasvab 2020. aastal 12,96 miljoni euro 

võrra, samuti kasvab teraviljade ja rapsiseemne mitteinimtoiduks tarbijate heaoluvõit 

20,33 miljoni euro võrra võrreldes 2013. aastaga. Kuid teraviljade toiduks tarbimisel 

väheneb tarbijate heaoluvõit 0,76 miljoni euro võrra. Lisaks väheneb 2020. aastal ka 

lihatarbijate heaoluvõit 8,39 miljoni euro võrra võrreldes 2013. aastaga. Lihatootjate 

heaoluvõit võrreldes 2013. aastaga kasvab 2020. aastal 14,90 miljoni euro võrra. 

Koondprognoosi järgi kasvab analüüsitud põllumajandustoodete tootjate heaoluvõit 

91,15 miljoni euro võrra ning tarbijate heaoluvõit kasvab 50,90 miljoni euro võrra 

võrreldes 2013. aastaga. 

Võrreldes tootjate sissetuleku ja tarbijate kulutuste ning heaoluvõidu analüüsis saadud 

tulemusi saab kokkuvõtvalt järeldada, et Eesti peamiste põllumajandustoodete 

prognoositud hindade muutumised aastateks 2014-2020 on positiivse mõjuga Eesti 

ühiskonna majanduslikule heaolule. 
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Selleks, et seletada, miks hindade langemisel võib tootjatel ja hindade tõusmisel 

tarbijatel heaoluvõit kasvada (ja vastupidi), tehti juustu pakkumis- ja 

nõudlusfunktsiooni erinevate mõjukomponentide analüüs, mis näitas, et tootjate, 

tarbijate ja kogu ühiskonna heaolumõjude analüüsimine ainult hindade muutumise 

alusel ei ole õige, kuna heaolu sõltub lisaks hindade muutumisele ka tootmise ja 

tarbimise mahust ning neid mõjutavatest komponentidest. Kui juustu hinnatõus koos 

toodangumahu suurendavate komponentide mõjuga suurendasid ootusepäraselt tootjate 

heaoluvõitu ja selle kaudu ka heaolu, siis tarbijate puhul oli vaatamata juustu 

hinnatõusule tarbimise kasvust (keskmise palga ja trendi mõjul) tekkiv heaoluvõit 

suurem kui hinnatõusu negatiivne mõju. Selle tulemusena kasvas vaatamata juustu 

hinnatõusule ka juustu tarbijate heaolu. 

Magistritöös läbiviidud heaolumõjude analüüsi tulemused näitasid, et 

põllumajandustootjatel on oluline roll ühiskonna heaolu suurendamisel. Lisaks sellele, 

et nad oma tegevuse tulemusena suurendavad nii enda kui ka ühiskonna heaolu, kasvab 

kokkuvõttes ka põllumajandustoodete tarbijate heaolu, kuna just tänu 

põllumajandustootjatele on tarbimine üldse võimalik. Vaatamata sellele, et tänapäeval 

on põllumajandustoodete importimine on suhteliselt lihtne, tuleb riigil ja ühiskonnal 

toetada oma põllumajandust, kodumaiste põllumajandustoodete tarbimine aitab 

suurendada kogu ühiskonna tarbimisvõimet ja soodustab majanduse kasvu. Arvestades 

sellega, et Eestis on piisavalt vabu ressursse põllumajandustoodangu suurendamiseks 

ning on oodata põllumajandustoodete hindade kasvu, on mõistlik suurendada ekspordile 

mineva toodangu kogust. 

Antud analüüsi tulemustel on võimalik hinnata põllumajanduses toimuvate protsesside 

mõju riigi majandusele ning selgitada põllumajandustoodete hindade ja heaolu vahelisi 

seoseid ühiskonnale. Kuid arvatavasti vajab nii magistritöö jaoks väljatöötatud 

heaolumõjude hindamist võimaldav metoodika kui ka olemasolev Eesti põllumajanduse 

makroökonomeetriline mudel täiendamist. Üldiselt võimaldab väljatöötatud metoodika 

edaspidi läbi mängida ka erinevaid stsenaariume, näiteks analüüsida, millised on 

heaolumõjud siis kui põllumajandussaaduste hinnad kasvavad, kuid sissetulekud ei 

kasva jne. Metoodika vajab edasist arendamist, selle abil on võimalik teha ka uusi 

analüüse lisaks sellele, mis praegu on tehtud.  
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Lisa 1. Eesti põllumajandussektori makroökonomeetrilise mudeli plokkskeem 
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Lisa 2. Töös kasutatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise 
mudeli endogeensed ja eksogeensed muutujad 
 

Piimandussektori endogeensed muutujad on: 

 YP1 Kokkuostetava piima hind Eestis, eurot/kg; 

 YP2 Joogipiima müügihind Eesti siseturul, eurot/kg; 

 YP3 Piimatoodang lehma kohta, kg/lehm; 

 YP4 Lehmade arv (tuhandetes); 

 YP5 Piima kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YP6 Joogipiima tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YP7 Joogipiima tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YP9 Töödeldava piima kogus, tuhat tonni (samasus); 

 YP10 Valk muuks otstarbeks, tuhat tonni; 

 YP11 Valk juustu tootmiseks, tuhat tonni; 

 YP12 Valk täispiimapulbri tootmiseks, tuhat tonni; 

 YP13 Valk lõssipulbri tootmiseks, tuhat tonni (samasus); 

 YP14 Juustu kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YP15 Täispiimapulbri kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YP16 Lõssipulbri kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YP17 Rasv muuks otstarbeks (rõõskkoor, hapukoor, jäätis), tuhat tonni; 

 YP18 Rasv võiks, tuhat tonni (samasus); 

 YP19 Või kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YP20 Juustu tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YP21 Juustu tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YP25 Või tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YP26 Või tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YP30 Lõssipulbri tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YP31 Lõssipulbri tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YP35 Valk tagastud lõssi kaudu, tuhat tonni; 

 YP36 Piim loomasöödaks, tuhat tonni; 

 YP37 Piima kokkuost, tuhat tonni; 

 YP38 Söötade (sisendite) üldindeks; 

 YP39 Joogipiim kombinaatidest, tuhat tonni; 

 YP42 Valk töödeldavas piimas, tuhat tonni (samasus); 

 YP43 Rasv töödeldavas piimas, tuhat tonni (samasus); 

 YP44 Rasv juustu tootmiseks, tuhat tonni (samasus); 

 YP45 Rasv täispiimapulbri tootmiseks, tuhat tonni (samasus). 

 

Piimandussektori eksogeensed muutujad on: 

 X1 Trendi iseloomustav näitaja (alates 1993. a); 

 X45 Eesti elanike arv, tuhandetes; 

 X46 SKT ühe elaniku kohta võrreldavates (2000. a) hindades, tuhat eurot/elanik; 

 X49 Eesti keskmine palk kuus, eurot; 
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 XP2 Juustu hind maailmaturul, eurot/kg; 

 XP3 Või hind maailmaturul, eurot/kg; 

 XP4 Lõssipulbri hind maailmaturul, eurot/kg; 

 XP5 Täispiimapulbri hind maailmaturul, eurot/kg; 

 XP4D Või maailmaturu hinna ja XP52 suhe (XP3/XP52); 

 XP24 Valgu kogus joogipiimas, tuhat tonni; 

 XP27 Valgu osakaal (protsent) juustus; 

 XP28 Valgu osakaal (protsent) täispiimapulbris; 

 XP29 Valgu osakaal (protsent) lõssipulbris; 

 XP36 Rasva osakaal (protsent) võis; 

 XP44 Lõssipulbri hinna ja piima kokkuostuhinna suhe (XP4/YP1); 

 XP52 Tarbijahinna indeks (X10) kasvavas kokkuvõttes (2005. a oli indeksi 

väärtus 1,0). 

 

Teraviljasektori endogeensed muutujad on: 

 YT1 Teravilja kasvupind, tuhat ha; 

 YT2 Odra osakaal teravilja kasvupinnas; 

 YT3 Nisu osakaal teravilja kasvupinnas; 

 YT4 Kaera osakaal teravilja kasvupinnas; 

 YT5 Rukki osakaal teravilja kasvupinnas; 

 YT6 Odra kasvupind, tuhat ha (samasus); 

 YT7 Nisu kasvupind, tuhat ha (samasus); 

 YT8 Kaera kasvupind, tuhat ha (samasus); 

 YT9 Rukki kasvupind, tuhat ha (samasus); 

 YT10 Odra saagikus, tonni/ha; 

 YT11 Nisu saagikus, tonni/ha; 

 YT12 Kaera saagikus, tonni/ha; 

 YT13 Rukki saagikus, tonni/ha; 

 YT14 Odra kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YT15 Nisu kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YT16 Kaera kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YT17 Rukki kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YT18 Odra tarbimine söödaks, tuhat tonni; 

 YT19 Nisu tarbimine söödaks, tuhat tonni; 

 YT20 Kaera tarbimine söödaks, tuhat tonni; 

 YT21 Odra tarbimine söödaks, tuhat tonni; 

 YT23 Päevalille tarbimine söödaks, tuhat tonni; 

 YT24 Rapsi tarbimine söödaks, tuhat tonni; 

 YT25 Odra tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YT26 Nisu tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YT27 Kaera tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YT28 Rukki tarbimine elaniku kohta, kg/elanik; 

 YT29 Odra inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YT30 Nisu inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YT31 Kaera inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 
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 YT32 Rukki inimtoiduks tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YT49 Odra muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni; 

 YT50 Nisu muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni; 

 YT51 Kaera muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni; 

 YT52 Rukki muuks otstarbeks tarbimine, tuhat tonni; 

 Z1 Rapsi kasvupinna osakaal (samasus); 

 Z2 Rapsi kasvupind, tuhat ha (samasus); 

 Z3 Rapsi saagikus, tonni/ha; 

 Z4 Rapsi seemne kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 Z9 Rapsi seemne tööstuslik tarbimine, tuhat tonni; 

 Z10 Rapsi seemne tarbimine muuks otstarbeks, tuhat tonni; 

 W1 Odra hind Eesti turul, eurot/kg; 

 W2 Nisu hind Eesti turul, eurot/kg; 

 W3 Kaera hind Eesti turul, eurot/kg; 

 W4 Rukki hind Eesti turul, eurot/kg; 

 W5 Rapsi seemne hind Eesti turul, eurot/kg; 

 YP3 Piimatoodang lehma kohta, kg/lehm; 

 YL8 Veiseliha kogutoodang, tuhat tonni; 

 YL21 Lambaliha kogutoodang, tuhat tonni; 

 YL32 Sealiha kogutoodang, tuhat tonni; 

 YL38 Linnuliha kogutoodang, tuhat tonni. 

 

Teraviljasektori eksogeensed muutujad on: 

 X1 Trendi iseloomustav näitaja (alates 1993. aastast); 

 X10 Tarbijahinnaindeks; 

 X45 Eesti elanike arv, tuhandetes; 

 X46 SKT ühe elaniku kohta võrreldavates (2000. a) hindades, tuhat eurot/elanik; 

 XT5 Odra turu osakaal; 

 XT6 Nisu turu osakaal; 

 XT7 Kaera turu osakaal; 

 XT12 Teravilja kasvupind + õlikultuuride kasvupind, tuhat ha, 

 XT31 Nisu saagikuse indeks (kasvutempo); 

 XT53 Fiktiivne muutuja rukki osakaalu YT5 võrrandis; 

 XT54 Fiktiivne muutuja nisu osakaalu YT3 võrrandis; 

 LOGX46 SKT ühe elaniku kohta võrreldavates (2000. a) hindades, tuhat 

eurot/elanik (logaritm); 

 LOGX49 Eesti keskmine palk kuus, eurot (logaritm). 

 

Lihasektori endogeensed muutujad on: 

 YL1 Sisendite (söötade) hinnaindeks; 

 YL4 Tapetud veiste arv, tuhandetes; 

 YL7 Veiste keskmine tapakaal, kg; 

 YL8 Veiseliha kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YL9 Veiseliha tarbimine ühe elaniku kohta, kg/elanik; 
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 YL10 Veiseliha tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YL28 Tapetud emiste arv, tuhandetes; 

 YL29 Muude tapetud sigade arv, tuhandetes; 

 YL31 Tapetud sea rümba keskmine kaal, kg; 

 YL32 Sealiha kogutoodang, tuhat tonni (samasus); 

 YL33 Sealiha tarbimine ühe elaniku kohta, kg/elanik; 

 YL34 Sealiha tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 YL38 Linnuliha kogutoodang, tuhat tonni; 

 YL39 Linnuliha tarbimine ühe elaniku kohta, kg/elanik; 

 YL40 Linnuliha tarbimine kokku, tuhat tonni (samasus); 

 WL1 Veiseliha kokkuostuhind Eesti turul, eurot/kg; 

 WL2 Sealiha kokkuostuhind Eesti turul, eurot/kg; 

 WL3 Linnuliha kokkuostuhind Eesti turul, eurot/kg. 

 

Loomakasvatussektori eksogeensed muutujad on: 

 X1 Trendi iseloomustav näitaja (alates 1993. aastast); 

 X45 Eesti elanike arv, tuhandetes; 

 XL12 Lehmade osakaal; 

 XL13 Veiseliha hinnaindeksi (XL46) ja sisendite hinnaindeksi (YL1) suhe; 

 XL24 Sealiha hinna ja sisendite indeksi suhe WL2/YL1; 

 XL28 Tapetud emiste osakaal; 

 XL29 Tapetud sigade koguarv YL28+YL29; 

 XL34 Linnuliha hinna ja sisendite indeksi suhe WL3/YL1; 

 XL46 Veiseliha hinnaindeks (WL1/WL1(-1)); 

 XL63 Fiktiivne muutuja linnuliha tarbimise võrrandis; 

 LOGX46 SKT ühe elaniku kohta võrreldavates (2000. a) hindades, tuhat 

eurot/elanik (logaritm); 

 LOGX49 Eesti keskmine palk kuus, eurot (logaritm). 
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Lisa 3. Piimandustoodangu tootmise ja tarbimise 
struktuurivõrrandid 
 

Endogeenne muutuja Regressioonikordajad Võrrandi parameetrid T statistik R
2
 

A 1 B 2 3 

YP3 3 864,6159 

2 621,1689 

199,9478 

-153,1574 

vabaliige 

YP1 

X1 

YP38 

21,20 

2,09 

13,89 

-1,14 

0,99 

YP4 1,0584 

0,9370 

34,9433 

-5,8598 

vabaliige 

YP4(-1) 

YP1 

YP38 

0,07 

15,85 

0,86 

-0,99 

0,98 

YP6 89,9837 

-81,0282 

2,9442 

3,4128 

vabaliige 

YP2 

X1 

X46 

10,87 

-3,99 

4,50 

3,06 

0,95 

YP10 -2,0838 

0,0332 

0,2148 

0,4275 

vabaliige 

YP10(-1) 

XP4 

YP42 

-1,59 

0,20 

1,17 

3,99 

0,58 

YP11 1,2875 

0,3556 

0,2603 

0,1052 

vabaliige 

YP11(-1) 

XP2 

X1 

2,49 

1,91 

1,46 

2,56 

0,91 

YP12 -4,3651 

-0,2727 

1,3812 

0,2785 

0,3306 

-0,7565 

-0,4505 

vabaliige 

YP12(-1) 

XP24 

X46 

XP5 

XP4 

YP11 

-3,70 

-1,38 

3,69 

2,90 

0,72 

-1,75 

-4,30 

0,83 

YP17 2,8670 

0,4904 

0,1872 

-0,5936 

vabaliige 

YP17(-1) 

X1 

XP3 

2,51 

2,27 

1,66 

-1,23 

0,61 

YP20 5,0173 

0,0002 

-0,1984 

0,2582 

vabaliige 

X49 

XP2 

X1 

10,33 

0,07 

-0,75 

2,00 

0,92 

YP25 8,3816 

0,0034 

-0,5954 

0,3506 

0,2371 

-0,9966 

vabaliige 

X49 

XP3 

X1 

XP4D 

X46 

12,38 

1,41 

-3,02 

3,73 

4,71 

-7,27 

0,80 

YP30 -0,2783 

-0,9887 

0,5553 

0,1080 

vabaliige 

XP4 

X46 

XP44 

-0,23 

-2,24 

2,93 

1,62 

0,31 

YP35 -0,3499 

0,3761 

0,0094 

0,0024 

-0,3369 

vabaliige 

YP35(-1) 

YP4 

YP37 

XP4 

-0,61 

2,24 

2,41 

2,01 

-2,79 

0,89 
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A 1 B 2 3 

YP39 27,5004 

0,3119 

2,5350 

-0,0163 

14,9858 

vabaliige 

YP6(-1) 

X1 

X49 

YP2(-1) 

1,29 

1,61 

2,09 

-0,93 

0,54 

0,96 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Märkus. (-1) võrrandi parameetri juures tähendab viitmuutujat ehk parameetri (muutuja) 

eelmise aasta väärtuse kasutamist. 
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Lisa 4. Teraviljade ja rapsiseemne tootmise ja tarbimise 
struktuurivõrrandid 
 

Endogeenne muutuja Regressioonikordajad Võrrandi parameetrid T statistik R
2
 

A 1 B 2 3 

YT2 0,0760 

0,2507 

0,5688 

0,2769 

vabaliige 

YT2(-1) 

XT5 

W1(-1) 

0,97 

1,70 

5,32 

1,06 

0,87 

YT3 0,0442 

0,3972 

0,4941 

0,1473 

-0,5506 

0,0002 

vabaliige 

YT3(-1) 

XT6 

W2(-1) 

W4(-1) 

XT54 

5,19 

3,23 

5,63 

0,50 

-1,92 

0,72 

0,99 

YT4 0,0046 

0,4729 

0,4971 

0,1595 

vabaliige 

YT4(-1) 

XT7 

W3(-1) 

0,34 

5,87 

7,23 

2,14 

0,91 

YT5 -0,0554 

0,8533 

0,0041 

0,0740 

0,0760 

-0,1715 

vabaliige 

YT5(-1) 

XT7 

W4(-1) 

XT53 

W2(-1) 

-3,13 

10,28 

0,06 

0,30 

8,90 

-0,75 

0,90 

YT18 119,4772 

0,3485 

-133,0182 

-3,5951 

0,0038 

3,1565 

vabaliige 

YT18(-1) 

W1 

X46 

YP3 

YL8 

1,68 

1,61 

-0,60 

-0,41 

0,23 

2,03 

0,80 

YT19 -39,2416 

0,0790 

-122,1951 

0,5054 

0,0290 

2,8356 

1,6837 

-6,9397 

vabaliige 

YT19(-1) 

W2 

X46 

YP3 

YL8 

YL32 

YL38 

-0,87 

0,38 

-0,68 

0,07 

1,69 

2,37 

0,72 

-2,23 

0,54 

YT20 128,2310 

-0,1582 

-12,7228 

-5,1190 

0,0156 

0,8524 

-2,4271 

-1,9701 

vabaliige 

YT20(-1) 

W3 

X46 

YP3 

YL8 

YL32 

YL38 

6,08 

-1,05 

-0,27 

-2,26 

3,16 

2,55 

-3,92 

-2,17 

0,89 

YT21 24,3503 

0,2748 

-22,8550 

-0,0875 

-0,1176 

-0,4629 

6,2761 

vabaliige 

YT21(-1) 

W4 

X46 

YL8 

YL32 

YL21 

2,22 

1,13 

-0,76 

-0,07 

-0,46 

-1,60 

1,28 

0,65 
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A 1 B 2 3 

YT24 1,8257 

-1,1809 

-0,0687 

-0,0002 

0,1599 

14,8573 

vabaliige 

W5 

X46 

YP3 

X1 

YT23 

0,75 

-0,53 

-0,46 

-0,35 

1,18 

76,32 

1,00 

YT25 14,5175 

-5,1994 

13,4919 

-1,5988 

-0,0521 

-2,0358 

vabaliige 

W1 

W2 

LOGX49 

X1 

X10 

1,35 

-0,28 

0,83 

-1,02 

-0,32 

-0,90 

0,66 

YT26 55,9011 

0,3010 

-1,7757 

-3,5220 

0,3412 

vabaliige 

YT26(-1) 

W2 

LOGX49 

X1 

2,55 

1,24 

-0,14 

-1,64 

1,43 

0,45 

YT27 4,4999 

0,0597 

-0,8232 

-1,6742 

0,0663 

vabaliige 

YT27(-1) 

W3 

LOGX46 

X1 

4,66 

0,31 

-0,54 

-3,51 

2,42 

0,59 

YT28 28,0007 

0,4263 

134,8803 

-73,6995 

-3,0263 

-0,4842 

vabaliige 

YT28(-1) 

W2 

W4 

LOGX49 

X1 

1,29 

2,18 

1,77 

-0,95 

-0,82 

-0,98 

0,74 

YT49 29,0926 

0,3419 

-89,5683 

2,3901 

5,1852 

vabaliige 

YT49(-1) 

W1 

X46 

YT4 

1,68 

1,67 

-1,82 

2,49 

0,10 

0,48 

YT50 2,9755 

0,7476 

-28,1893 

0,9783 

11,8285 

vabaliige 

YT50(-1) 

W2 

X46 

YT5 

0,33 

5,39 

-0,76 

0,92 

0,23 

0,61 

YT51 2,0422 

0,4861 

-7,5231 

-0,0962 

7,7635 

vabaliige 

YT51(-1) 

W3 

X46 

YT2 

0,22 

2,30 

-0,36 

-0,21 

0,58 

0,42 

YT52 13,1701 

0,0460 

-23,2981 

-0,3321 

-13,1531 

37,0979 

vabaliige 

YT52(-1) 

W4 

X46 

YT3 

W2 

3,77 

0,19 

-0,42 

-0,54 

-0,87 

0,70 

0,43 

Z3 1,7634 

-0,1232 

1,5826 

0,4155 

-0,0034 

0,0041 

vabaliige 

Z3(-1) 

W5(-1) 

XT31 

XT12 

Z2 

2,20 

-0,54 

1,89 

2,12 

-1,83 

1,28 

0,63 
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A 1 B 2 3 

Z9 -10,0084 

0,4801 

-0,0051 

-109,1175 

12,4126 

vabaliige 

Z9(-1) 

YP3 

W5(-1) 

X46 

-0,55 

2,57 

-0,60 

-1,78 

2,45 

0,82 

Z10 -4,4008 

-0,0175 

2,2138 

-25,6664 

-0,0001 

vabaliige 

Z10(-1) 

X46 

W5(-1) 

YP3 

-2,00 

-0,10 

2,80 

-3,18 

-0,11 

0,70 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Märkus. (-1) võrrandi parameetri juures tähendab viitmuutujat ehk parameetri (muutuja) 

eelmise aasta väärtuse kasutamist. 
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Lisa 5. Liha tootmise ja tarbimise struktuurivõrrandid 
 

Endogeenne muutuja Regressioonikordajad Võrrandi parameetrid T statistik R
2
 

YL7 202,3162 

1,7637 

-110,0532 

16,7199 

vabaliige 

X1 

XL12 

XL13 

2,29 

3,25 

-0,82 

1,40 

0,43 

YL9 0,0916 

0,7471 

-0,5828 

2,5684 

-0,0293 

0,0472 

vabaliige 

YL9(-1) 

WL1 

WL2 

WL3 

LOGX46 

0,02 

-0,50 

1,38 

-0,03 

7,78 

0,03 

0,93 

YL31 46,9068 

0,3433 

465,8461 

vabaliige 

XL24 

XL28 

5,46 

0,13 

2,78 

0,32 

YL33 -19,1041 

2,0433 

-8,7383 

-1,4739 

10,4691 

-0,1602 

vabaliige 

WL1 

WL2 

WL3 

LOGX49 

X1 

-1,00 

0,48 

-2,20 

-0,68 

2,85 

-0,31 

0,89 

YL38 3,8969 

0,4100 

0,4256 

0,1494 

vabaliige 

YL38(-1) 

X1 

XL34 

2,12 

2,48 

3,35 

0,19 

0,91 

YL39 -36,1798 

-3,4845 

0,4820 

6,6436 

-5,5128 

9,3844 

-0,0129 

vabaliige 

WL1 

XL63 

WL2 

WL3 

LOGX49 

X1 

-2,08 

-0,89 

1,85 

1,72 

-2,72 

2,78 

-0,03 

0,91 

Allikas: autori koostatud Eesti põllumajanduse ökonomeetrilise mudeli andmete alusel 

Märkus. (-1) võrrandi parameetri juures tähendab viitmuutujat ehk parameetri (muutuja) 

eelmise aasta väärtuse kasutamist. 
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ПРОГНОЗ ЭФФЕКТОВ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН 

ОСНОВНЫХ ЭСТОНСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 

ПЕРИОД 2014-2020 

Jelena Ariva 

РЕЗЮМЕ 

Роль сельского хозяйства в эстонской экономике весьма неоднозначна. С одной 

стороны доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте не превышала 

в последние десять лет четырёх процентов, что означает, что сельское хозяйство 

не является для эстонского государства основной приносящей прибыль отраслью 

экономики. С другой стороны у эстонского народа сильная историческая и 

культурная связь с сельским хозяйством, которое также является кормильцем и 

работодателем для эстонского общества. С связи с последним всемирным 

экономическим кризисом снизился уровень жизни многих жителей Эстонии, в 

обществе стало вызывать негодование соотношение уровня цен и жизни. На 

основании международных прогнозов (OECD-FAO, FAPRI), которые предвидят 

рост цен на продукты питания, можно сказать, что повышение цен коснётся и 

эстонское общество. Для производителей сельскохозяйственной продукции 

принесёт рост цен доход и рост экономического благосостояния благодаря 

возможности реализовать свою продукцию как на внутреннем, так и на внешних 

рынках по более высокой цене. Для потребителей рост цен на продукты питания 

снизит общую покупательскую способность и ухудшит экономическое 

положение. С учётом того, что для роста экономики важны как производители так 

и потребители, очень важно наиболее точно оценить последствия роста цен на 

благосостояние общества и разъяснить общественности, как влияет изменение 

цен на благосостояние производителей, потребителей и общество в целом. 

Целью данной работы был анализ влияния изменения цен основных 

сельскохозяйственных продуктов на благополучие эстонских 
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сельскохозяйственных производителей и потребителей. Основными 

сельскохозяйственными продуктами в данном анализе являются молоко, питьевое 

молоко, сыр, масло, порошок сухого обезжиренного молока, порошок сухого 

цельного молока, ячмень, пшеница, овёс, рожь, рапсовые семена, а также говяжье, 

свиное и птичье мясо. Прогноз эффектов благосостояния от изменения цен был 

сделан на период 2014-2020. 

Анализ эффектов благосостояния был проведён с использованием модели 

частичного рыночного равновесия, в работе была использована 

макроэконометрическая модель эстонского сельского хозяйства с прилагающейся 

базой данных. При нахождении эффектов благосостояния использовали подход 

прикладной экономики благосостояния, по которому изменение благосостояния 

производителей, потребителей и общества в целом возможно оценить на 

основании дохода производителя, затрат потребителей, а также на основании 

излишка как производителя так и потребителя. В связи со сложностью 

интерпретации затрат потребителя в качестве роста благосостояния или же 

наоборот в качестве ограничителя потребительской способности, доход 

производителя и затраты потребителя были оценены исходя из понятия нетто-

экспорта. Дополнительно было сделано декомпонирование функций предложения 

и спроса на примере сыра для наглядного примера, чтобы показать, что 

производство и потребление на зависят только от цены. 

На основании параметров уравнений предложения и спроса 

макроэконометрической модели эстонского сельского хозяйства и использования 

геометрического подхода, для данной работы была выработана своя методика. 

Параметры структурных уравнений были оценены методом большей 

достоверности с полной информацией (FIML) при помощи компьютерной 

программы «Fair-Parke programm», все расчёты были сделаны с использованием 

программы Excel. 

Прогноз цен и объёма производства и потребления основных эстонских 

сельскохозяйственных продуктов показал, как цены, так и количество 

производимой и потребляемой продукции в период 2014-2020 варьируется в 

зависимости от вида продукции. 
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При использовании подхода нетто-экспорта для оценивания изменения 

благосостояния на основании дохода производителя и расходов потребителя, 

результаты анализа показали, что занятие сельским хозяйством увеличивает 

благосостояние общества (в 2020 году согласно прогнозу вырастет экономическое 

благосостояние на 179,18 миллионов евро), хотя по сравнению с 2013 годом 

экономическое благосостояние снизится на 14,17 миллионов евро. 

При оценивании изменения благосостояния на основании излишка производителя 

и потребителя выяснилось, что экономическое благосостояние производителей 

вырастет в 2020 году на 91,15 миллионов евро по сравнению с 2013 годом. 

Благосостояние потребителей вырастет на 50,90 миллионов евро по сравнению с 

2013 годом. 

Обобщённо можно сказать, что спрогнозированные изменения цен на основные 

эстонские сельскохозяйственные продукты в период 2014-2020 имеют позитивное 

влияние (эффект) на экономическое благосостояние эстонского общества. 

Хотя, как показало декомпонирование структурных уравнений производства и 

потребления сыра, оценивать только эффект от изменения цены на 

благосостояние не является верным, т. к. как производство, так и потребление 

зависят и от других факторов (например прошлогодние показатели или изменение 

дохода). 

Анализ данной работы показал, что сельскохозяйственные производители играют 

важную роль в образовании экономического благосостояния общества. На 

результатах анализа возможно показать общественности, какая связь имеется 

между изменением цены сельскохозяйственного продукта и благосостоянием 

общества. При дополнении и развитии созданной для данной работы методики 

возможно провести и другие анализы и исследования. 

Данная магистерская работа написана на эстонском языке, объёмом 118 страниц. 

Работа содержит 32 графические иллюстрации и 31 таблицу, в работе было 

использовано 80 литературных источников на эстонском, английском и русском 

языках.  
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