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SISSEJUHATUS 

Konkurentsivõime on termin, mida tänapäeval kasutatakse aina enam riikide, 

majandusharude ja ettevõtete tulemuslikkuse ning edukuse kirjeldamiseks 

turumajanduslikes suhetes. Ometi pole olemas ainuvõimalikku ning kõikide poolt 

aktsepteeritud määratlust, mis tervikuna võtaks kokku konkurentsivõime olemuse. 

Erinevate autorite käsitlustes on kasutamist leidnud palju erinevaid konkurentsivõime 

definitsioone sõltuvalt eesmärgist. 

Põllumajandus ja maamajandus laiemalt on valdkonnad, mille konkurentsivõimet on 

peetud iseäranis oluliseks. Eestis on põllumajanduse konkurentsivõimet uuritud 

eelkõige lähtuvalt sellest, milline on riigi peamiste põllumajandustoodete võime 

konkureerida välismaistel turgudel. Kuid käsitletud on ka riigisisest maamajanduse 

konkurentsivõimet, olgu selleks siis maaturismi ja kultuuripärandi atraktiivsus või 

maapiirkondade ja valdade võimekus tervikuna. 

Regionaalareng on olnud keskseid teemasid kõikide taasiseseisvunud Eesti Vabariigi 

valitsuste töös. Nende veidi enam kui kahe aastakümne jooksul on regionaalsed erisused 

järjest süvenenud, mis on põhjustanud ääremaastumist. Seda saab tõkestada vaid 

tugevate regioonide kujunemisega. See tähendab spetsialiseerumist ehk tootmise ja 

tootmistegurite teadlikku suunamist valdkondadesse, milles konkreetne regioon omab 

suhtelist konkurentsieelist. Seejuures võib suhteline eelis olla tingitud looduslikest või 

muudest teguritest. Käesolev bakalaureusetöö võtab vaatluse alla vaid ühe 

põllumajandusliku tootmissuuna, taimekasvatuse, mille konkurentsivõimet uuritakse 

Eesti-siseselt lähtuvalt regionaalsest aspektist. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on hinnata taimekasvatusega tegelevate ettevõtjate 

konkurentsivõimet Eesti erinevates piirkondades aastatel 2006-2012. 

Konkurentsivõimena käsitletakse käesolevas töös eelkõige tootlikkuse ja kasumi 

põhiseid efektiivsuse näitajaid. Piirkondade ehk regioonidena mõistetakse 
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maakondadest koosnevaid üksusi, mille näitajad on tuletatud neis tegutsevate ettevõtete 

andmete agregeerimisel.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

1) Taimekasvatusettevõtete konkurentsivõime võrdlemiseks sobivate näitajate 
tuletamine, nende võrdlemine ja analüüs piirkonniti. 

2) Konkurentsivõimet iseloomustavate näitajate dünaamika analüüs aastatel 2006-
2012. 

3) Piirkondades tegutsevate taimekasvatusettevõtete konkurentsivõimet 
kujundavate tegurite selgitamine. 

4) Taimekasvatuse tootmissuuna perspektiivide selgitamine regionaalsel tasemel. 

Uurimistöö tugineb teisestele andmetele, mis on välja võetud statistilistest 

andmebaasidest. Peamiselt kasutatakse Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi 

(FADN), mis kogub andmeid Eestis põllumajandusega tegelevate ettevõtete 

majandustegevuse kohta. Kogutud andmete põhjal tuletatakse sobilikud 

indikaatornäitajad, mis on aluseks järelduste tegemisel. Seega kasutatakse probleemi 

kirjeldamisel ja analüüsimisel kvantitatiivset uurimismeetodit. 

Töö esimeses peatükis antakse ülevaade konkurentsivõime teoreetilistest alustest. 

Esmalt tutvustatakse erinevate autorite seisukohti konkurentsivõime olemusest ning 

tasemetest. Teoreetilise osa teises pooles selgitatakse, millised on enamlevinud võtted 

ning näitajaid konkurentsivõime analüüsimiseks. Teises peatükis tutvustatakse 

kõigepealt empiirilist materjali ja kuidas seda kasutatakse. Seejärel kirjutatakse lahti 

uuritavate näitajate dünaamika, millest lähtuvalt teostatakse analüüs ning jõutakse 

järeldusteni. 
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1. KONKURENTSIVÕIME MÄÄRATLEMINE JA 
MÕÕTMINE 
1.1. Konkurentsivõime määratlemine 

Kuna turumajanduse all mõistetakse ennekõike konkurentsile suunatud majandust, siis 

on efektiivse majanduse ja majandamise seisukohast rõhutatud just konkurentsi tähtsust 

(Eesti majanduse ... 1999, lk 19). Konkurents on kirjeldatav nähtusena, mis tekib 

võitluses piiratud ressursside pärast samalaadsete huvidega subjektide vahel (Reiljan, 

Tamm 2005, lk 11). Seetõttu on laialt levinud arusaam, et konkurentsivõime on 

majandussubjekti edu saavutamise olulisim tingimus. (Euroopa Liiduga ... 2003, lk 15). 

Et erinevate majandusteadlaste poolseid konkurentsivõime käsitlusi on palju, siis 

puudub ühtne arusaam, mida täpselt konkurentsivõimena mõistetakse ning kuidas seda 

mõõdetakse. Seetõttu on autor käesolevas alapeatükis koondanud erinevate autorite 

seisukohti, et anda neist terviklik ülevaade. 

Tuleb esile tõsta asjaolu, et konkurentsivõime näol ei ole tegemist uue nähtusega. 

Tegevuse tulemuslikkuse parandamine on tegelikult alati olnud suunatud 

konkurentsivõime suurendamisele, isegi kui sellist mõistet kasutusel ei olnud. (Eesti 

majanduse ... 1999, lk 19) Konkurentsivõime taandub igatahes subjektide vahelisele 

võrdlusele. Ühiskondlikeks subjektideks võivad olla töötajad, ettevõtted, 

majandusharud, piirkonnad või riigid. Erinevate subjektide konkurentsivõime 

määratlemisel on küll erisusi, kuigi konkurentsi kujunemisel on kõikidel juhtudel 

aluseks vastandlikud huvid. (Reiljan, Tamm 2005, lk 12-13) Selles kontekstis on 

konkurentsivõime kõige üldisemalt võime jätkata eksisteerimist koos konkurentidega, 

kelle kõigi huvid vastanduvad. (Eesti majanduse ... 1999, lk 24-25) 

Eelmainitust lähtuvalt on konkurentsivõime defineeritav kui võime astuda vastu 

konkurentsile ning olla edukas seda tehes. Sellisel juhul tähistab konkurentsivõime 

suutlikkust müüa toodangut, mis vastab nõudlustingimustele (hind, kogus, kvaliteet), 

suutes samas teatud ajaperioodis kindlustada kasumi, mis võimaldab firmal areneda. 
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[Latruffe 2010, p 5]. Konkurentsivõime käsitlused on enamasti koolkonnale omased, 

kuid tulenevalt konkurentsivõime keerukusest tuleks hinnangute andmisel lähtuda 

mitmetest näitajatest. [Latruffe 2010, p 50] 

Kuivõrd konkurentsivõimest saab rääkida üksnes majandusüksusi või muid subjekte 

kõrvutades, siis on konkurentsivõime taset otstarbekas määrata suhteliselt. Selle 

meetodi puhul vaadeldakse ettevõtete, tootmissuundade, majandusharude, piirkondade 

või muude subjektide tulemuste taset ja muutumiskäiku analoogsete üksuste suhtes. 

Konkurentsivõime näitajaks on sel juhul võime teha midagi suhteliselt paremini või 

halvemini võrreldes konkurentidega. Konkurentsivõime hindamine mingi absoluutse 

taseme järgi on üldiselt probleemne, kuna seda ei saa teha objektiivsetel alustel. 

Subjektiivsuse tingib täpse lähtealuse puudumine, mida võtta aluseks konkurentsivõime 

hindamisel. (Euroopa Liiduga ... 2003, lk 15-16) 

Konkureerivate subjektide konkurentsivõimet käsitletakse mitmeastmeliselt (Eesti 

majanduse ... 1999, lk 25): 

1) ellujäämisvõime – kõige madalam aste, mis hõlmab võimet tulla toime 
passiivselt, väheste muutuste ja arenguta; 

2) arenguvõime – keskmine aste, mis hõlmab võimet aktiivselt toimida muutuvas 
konkurentsikeskkonnas, tegevust efektiivistades; 

3) edukus ehk paremus – kõige kõrgem aste, mis seisneb subjekti võimes areneda 
kiiremini ja olla oma tegevuses tõhusam, seeläbi konkurentsitingimusi 
mõjutades. 

Passiivne kohanemine tagab ellujäämisvõime ainult mingil väga spetsiifilisel nišiturul 

või oma turuosa järkjärgulise loovutamisega. Viimasel juhul kaotab ettevõte pidevalt 

oma positsioone, taandudes vähem tulusatele turgudele ja vältides konkurentsi. See on 

kõige ebakindlam seisund, kus on oht lõplikult konkurentsist langeda, kui pole enam 

võimalik taanduda. Arenguvõimeline ettevõte püüdleb läbi tegevuse järkjärgulise 

tõhustamise oma konkurentsipositsiooni tagamise või tugevdamise poole. Nende 

tegevuste õnnestumine oleneb teiste turulolijate tegevusest, kuid üldiselt tagab suunatus 

arengule pikemal perioodil suurema konkurentsivõime kui passiivse edenemise puhul. 

(Eesti majanduse ... 1999, lk 25) 

Paremus iseloomustab vaatlusaluse valdkonna juhtivate subjektide konkurentsivõimet. 

Nende edu ohustab teiste positsioone kas läbi turuosa haaramise või turult 
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väljatõrjumise. Valdkonna liidrid on samas konkurentide pideva tähelepanu all. 

Arengule suunatud ettevõtted tegutsevad konkurentide kinnipüüdmise ja nende 

positsioonide ülevõtmise nimel. Edukus, mis kindlustab konkurentsivõime kõrgeima 

astme, eeldab orienteeritust uuendustele. Seda innovatsiooni alusel määratletud 

paremust iseloomustab konkurentsipositsiooni seisukohast lühiajalisus, kuna 

konkurendid võivad uuendused üle võtta. Pikaajaline paremus on saavutatav ainult läbi 

sagedaste konkurentsivõimet tõstvate innovatsioonide, et konkurentide arengust püsivalt 

kiirem olla. (Eesti majanduse ... 1999, lk 25-26) 

Levinud on konkurentsivõime kolmetasandiline käsitlus: ettevõtte, majandusharu ja riik. 

Neist ettevõtte konkurentsivõime on kõige selgemalt piiritletud. (Euroopa Liiduga ... 

2003, lk 16) Kõige lihtsam on käsitlus, mille kohaselt konkurentsivõimeline ei saa olla 

ettevõte, mis ei teeni kasumit. Täiusliku konkurentsi tingimustes tähendaks see, et selle 

firma keskmised kulud ehk ühikukulud ületavad pakutava toote turuhinda. Ettevõtte 

keskmine kulu võib konkurentidest kõrgemaks kujuneda, kuna tema tootlikkus on 

madalam või ta maksab sisendite eest rohkem. Mida madalamad on firma keskmised 

kulud, seda kasumlikum ta on võrreldes konkurentidega, kui muud tingimused on 

võrdsed. Ettevõtte tasemel on sobivad konkurentsivõime mõõdikud seega tootlikkus, 

kulud, kasumlikkus, samuti turujõud. Kasumlikkus on seejuures parim näitaja jooksva 

konkurentsivõime hindamiseks, samas kui tootlikkusnäitajaid on sobivam kasutada 

pikema perioodi hindamiseks. [McFetridge 1995, pp 3-4] 

Teise lähenemise kohaselt on ettevõtte konkurentsivõimeline, kui ta suudab vabas 

konkurentsis hõivata ning säilitada turuosi pika aja jooksul nii sise- kui ka välisturul 

(Schüle 1999, S 291). Veelgi laiema definitsiooni kohaselt tuleks lisaks müügiturgudel 

saavutatud tulemusele arvestada ka ettevõtte võimega konkureerida teguriturgudel. 

Konkurentsivõime selles tähenduses hõlmab: 1) võimet püsida konkurentsis kodu- ja 

välismaistel toodanguturgudel ehk suutlikkust võita ja säilitada turuosi; 2) võimet 

konkureerida teguriturgudel ehk tasuda sisendite kasutamise eest vähemalt võrdväärselt 

sellega, mida need teeniksid teistes firmades. [Frohberg, Hartmann 1997, p 5] Mõnede 

autorite käsitluses on konkurentsivõimet hinnatud üksnes ekspordivõime tähenduses. 

Sel juhul samastatakse konkurentsivõimet ettevõtete võimega müüa toodangut ja 

teenuseid välisturgudel. (Dluhosch jt 1996) 
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Altenburgi jt kohaselt tähendab konkurentsivõime firma tasandil võimet säilitada 

turupositsiooni, milleks ta peab olema võimeline pakkuma toodangut õigeaegselt kindla 

kvaliteedi ja konkurentsivõimelise hinnaga [1998, p 2]. Krugman rõhutab, et ettevõtte 

tasandi käsitlused ei ole laiendatavad riigi tasandile [1994, p 34]. Seega, kui öelda, et 

firma ei ole konkurentsivõimeline, siis tähendab see, et tema turupositsioon ei ole 

jätkusuutlik. Ettevõtte on sunnitud on tegevuse lõpetama, kui ta ei suuda maksta oma 

töötajatele, hankijatele või võlausaldajatele. Riik, erinevalt ettevõttest, ei lakka olemast, 

olgu ta kuitahes konkurentsivõimetu või halvasti juhitud. [Krugman 1994, p 34] Firma 

puhul on konkurentsivõime puudumise tagajärjeks turult kadumine, riigi puhul aga 

heaolu langus [Improving ... 2005, p 4] 

Mitmed majandusteadlased on konkurentsivõimet seostanud tootlikkusega. Tootlikkus 

kõige lihtsamalt on defineeritav kui väljundite ja sisendite suhe (Kalle 2007, lk 7). Selle 

suuna esindajad on esile tõstnud tootlikkust kui konkurentsivõime määravat tegurit. 

Tootlikkuse keskset rolli on rõhutanud mitmed Ameerika majandusteadlased eesotsas 

Paul Krugmani ja Michael Porteriga. (Eesti puidusektori ... 1999, lk 11-12) Krugman on 

jõudnud seisukohale, mille kohaselt konkurentsivõime puhul on tegemist halva 

kõnekujundiga ning selle tegelik tähendus ei erine tootlikkusest. [Krugman 1996, p 18]. 

Majandusharu konkurentsivõime puhul tõstatub probleem, kuidas piiritleda 

majandusharu konkurentsi subjektina. Nimelt ei saa majandusharu käsitleda iseseisva 

subjektina, vaid sarnase toodanguga ettevõtete kogumina. See seisukoht lähtub 

loogikast, et tegelikus elus ei eksisteeri majandusharude vahelist konkurentsi, küll aga 

konkureerivad omavahel neis harudes tegutsevad ettevõtjad. See tähendab, et 

majandusharu konkurentsivõimet on võimalik käsitleda analoogselt ettevõtete 

konkurentsivõimele. (Euroopa Liiduga ... 2003, lk 17) Siiski on selline lähenemine 

lihtsustatud. Tuleb arvestada ka asjaoluga, et ettevõtted ei käitu mitte alati 

konkurentidena, vaid võivad ühiselt mõjutada ka riigi majanduspoliitilisi otsuseid 

endale soodsamas suunas. (Reiljan, Tamm 2005, lk 14) 

Haru tasandil on tegemist keskmiste näitajate võrdlemisega. Seega eeldab majandusharu 

konkurentsivõime analüüs, et need näitajad on ühtlasi esinduslikud. Harusiseste 

ettevõtete seas võivad erinevused olla suured ning neid, kes vastavad keskmisele 

tasemele, võib olla vähe või üldse mitte olla. Majandusharu konkurentsivõimet tuleb 
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vaadelda võrdluses sama haruga teises piirkonnas või riigis. Konkurentsivõimeline on 

majandusharu, mis koosneb piirkondade- või riikidevaheliselt konkurentsivõimelistest 

ettevõtetest. Enamik firma tasandi mõõdikuid on hinnatavad ka haru tasandil. Nii võib 

konkurentsivõimeliseks pidada majandusharu, mille kasumlikkus on kas sama või 

ületab turu keskmist avatud konkurentsis välismaiste pakkujatega. [McFetridge 1995,  

p 11] 

Majandusharu konkureerib sisemajanduslikult ka teiste majandusharudega, mistõttu 

tuleks haru konkurentsivõime määratlemisel arvestada tema seisu teiste harude suhtes. 

Sisemajanduslikult konkureeritakse peamiselt ressursiturul. Need teguriturud on 

tööjõuturg, kapitaliturg ja maaressursiturg. Majandusharu konkurentsivõimet 

tööjõuturul iseloomustavad näiteks palgatase, maine, tööalased väljavaated ja 

töötingimused võrreldes teiste harudega. (Euroopa Liiduga ... 2003, lk 19-21) 

Konkurentsivõime kapitaliturul on määratud sellega, mil määral haru suudab kaasata 

rahalisi ressursse, eelkõige laene ja investeeringuid, sealhulgas välisinvesteeringuid 

(Reiljan, Tamm 2005, lk 19). 

Kuivõrd kõikides harudes tegutsevad ettevõtjad vajavad teatud hulgal ka maad, 

konkureeritakse ka maaressursiturul. Haru konkurentsivõimet maa müüjate või rentijate 

seisukohast kujundavad mitmed tegurid. Neist tähtsamad on majandusharu võime 

suurendada maa väärtust, arendada taristut, samuti haru mõju keskkonnale ja 

ümbritsevatele maadele. Kui maal puudub majandustegevus, siis on tõenäoline, et 

esmalt leiab see põllumajanduslikku kasutust. Arengu tulemusel hakkab maa ligi 

meelitama ka teisi harusid, kes teenindavad tootjaid ja nende töötajaid. (Euroopa 

Liiduga ... 2003, lk 24) 

Riik, nagu ka ettevõte, on kindlalt määratletav subjekt, erinevalt majandusharust 

(Reiljan, Tamm 2005, lk 15). Ettevõtte ja majandusharu tasandi konkurentsivõime 

avaldub konkurentsis nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste subjektidega. Riigi puhul 

saab konkurentsivõimest rääkida ainult teiste riikidega kõrvutamisel. (Euroopa Liiduga 

... 2003, lk 17) Üleilmastuva majandustegevuse oludes räägitakse üha enam riigi 

konkurentsivõimest ekspordivõime tähenduses. See on eriti tähtis väikeriigi puhul, kus 

siseturu väiksus seab arengule piirangud. (Reiljan 2000, lk 9) Üks levinud riigi 

konkurentsivõime määratlus on võime kindlustada rahva elatustaseme pikaajaline kasv, 
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hoides tööpuudust võimalikult madalal. Riigi eripära on ka see, et analüüsitakse pigem 

erinevate näitajate muutumist ajas võrreldes teiste riikidega, mitte ei uurita niivõrd 

konkurentsivõime üldist taset. [Eesti konkurentsivõime ... 2013, lk 5] 

Riigi tasandil on üldtunnustatud konkurentsivõime hindamise mudeliks nn 

püramiidmudel (Eamets jt 2008, lk 8). See käsitlus on üles ehitatud hierarhilise 

süsteemina ja sisaldab järgmisi aspekte (Reiljan 2000, lk 8): 

1) võime püsida konkurentsis müügiturgudel ehk ekspordivõime; 
2) võime konkureerida ressursiturgudel ehk ettevõtluskeskkonna atraktiivsus; 
3) paindlikkus majanduskeskkonna muutuste suhtes ehk kohanemisvõime; 
4) teenimisvõime ehk sissetulekute tase. 

Püramiidmudeli puhul on teenimisvõime üldine indikaator, mille kujundavad ülejäänud 

kolm tingimust. Seega vaadeldakse müügivõimet, atraktiivsust tööjõule ja 

investeeringutele ning kohanemisvõimet teguritena, mille täidetus määrab 

rahvamajanduse sissetulekute taseme. Teisalt on müügivõime välisturgudel ja 

atraktiivsus investeeringutele omakorda indikaatorid, mida kujundab kompleksne 

sotsiaalmajanduslikke, poliitilisi ja muid tegureid hõlmav süsteem. Need tegurid 

moodustavad tinglikult püramiidi alumise astme. (Reiljan 2000, lk 8-9) 

Sõltumata sellest, kuidas konkurentsivõimet mõõta ja hinnata, mõjutab 

konkurentsivõime taset hulk erinevaid tegureid. Konkurentsivõimet kujundavad tegurid 

liigitatakse mõjutatavuse seisukohast juhitavateks ja juhitamatuteks. Juhitavaid tegureid 

saab subjekt ise mõjutada, seeläbi oma konkurentsivõimet kujundades. Juhitamatud 

tegurid on ettevõtte või muu subjekti seisukohast välistekkelised tingimused, mis 

kujundavad konkurentsivõimet subjektist sõltumatult. Seega on subjektide 

potentsiaalses konkurentsivõimes erinevusi ka tulenevalt juhitamatute tegurite mõjust. 

(Eesti majanduse ... 1999, lk 21) 

Tegurite juhitamatus ei ole ühiskondlike subjektide seisukohast ühetaoline, vaid nende 

mõjutatavus erineb tasandite lõikes. Ettevõtete ja majandusharude seisukohast on 

juhitamatud näiteks poliitilised tingimused, mis aga riigi seisukohast on kujundatavad 

nii seadusandluse kui ka konkreetse majanduspoliitika kaudu. Kõige kõrgemal tasandil 

kujundavad konkurentsiolukorda mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nagu 

näiteks Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Majandusliku Koostöö ja Arengu 
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Organisatsioon (OECD), Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) jpt. Tegurite 

juhitavus sõltub ka ajalisest perspektiivist. Juhitamatud tegurid, mis lühiperioodil 

pärsivad konkurentsivõimet, on suunatavad pikemal perioodil. (Eesti majanduse ... 

1999, lk 21-22) 

Tegurite juhitavuse seisukohast ettevõttes jaotatakse konkurentsivõimet määravad 

tegurid järgmiselt (Eesti majanduse ... 1999, lk 22): 

1) absoluutselt juhitamatud tegurid (geograafilised tingimused, majandusolukord), 
mis moodustavad lähtealuse konkurentsivõime kujunemisel; 

2) lühiajaliselt juhitamatud tegurid (hariduse, infrastruktuuri vms seonduv), mis on 
ettevõttele lühiperioodil täiesti juhitamatud, kuid pikaajaliselt juhitavad; 

3) pikemal perioodil juhitavad tegurid (majanduspoliitika), mille liigitumine 
juhitavaks või mittejuhitavaks oleneb ettevõtete võimest mõjutada poliitilisi 
otsuseid; 

4) vahetult juhitavad tegurid (tootmisvahendid ja muud ressursid), mille kasutamise 
tõhusus kujundab otseselt ettevõtte konkurentsivõimet. 

Regionaalse konkurentsivõime kontekstis on rõhutatud jätkusuutlikkuse tähtsust. See 

tähendab, et edukad ja pikaajaliselt konkurentsivõimelised saavad olla ainult 

piirkonnad, kus selle tähtsust on teadvustatud. Kui seda tehtud ei ole, seisab ees 

elanikkonna vähenemine, piirkonna toidutootmine väheneb ning loodusressursid 

ammendatakse küllaltki kiiresti. [Szlavik, Csete 2005, p 19] Jätkusuutlikkus peaks 

olema eesmärk omaette – kui pikaajalise konkurentsivõime peamine eeltingimus. 

Mitmed konkurentsivõime mudelid on ka esile tõstnud kolme jätkusuutlikkuse teguri – 

majanduse, ühiskonna ja keskkonna – kooskõla, kusjuures viimane neist mõjub 

piiravana esimese kahe suhtes. [Szlavik, Csete 2005, p 21] Üks selliseid mudeleid on 

piirkondliku konkurentsivõime püramiidmudel, mida on kujutatud joonisel 1. 
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Allikas: [Szlavik, Csete 2005, p 22] 

Joonis 1. Piirkonna konkurentsivõimet iseloomustav püramiidmudel 

Nagu jooniselt näha, on piirkonna konkurentsivõime seisukohast peaeesmärgiks oma 

elanike jõukuse ja heaolu suurendamine. Aste madalamal on peamised kategooriad, 

millena konkurentsivõime avaldub – sissetulekud ja tootlikkus. Need tuginevad otsese 

mõjuga põhiteguritele, milleks on infrastruktuur ja inimkapital, (välis)investeeringud, 

väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) olemasolu, teadus- ja arendustegevus 

(T&A) ning sotsiaalne ja institutsionaalne kapital. Sotsiaalse kapitalina mõistetakse 

siinkohal inimestevahelistest suhetest tulenevat mõju tootlikkusele. See viitab teatud 

väärtushinnangutele, mis võimaldab inimestel koostööd teha eesmärgistatud tegevuse 

saavutamiseks. Struktuurne ehk institutsiooniline kapital hõlmab põhimõtteid ja 

protsesse, mis loovad toimiva ettevõtte. Püramiidi jalamil paiknevad alustegurid, mis 

toimivad taustsüsteemina konkurentsivõime kujunemisel. [Szlavik, Csete 2005, p 21] 

Regionaalsel tasemel on konkurentsivõimel seega väga palju erinevaid tegureid, mille 

kõigi mõju on objektiivselt enamasti raske arvesse võtta. 

Lähtuvalt jätkusuutlikkuse põhimõttest on võimalik eristada nelja konkurentsivõime 

määratlust [Jankovic 2012, p 677]: 

1) sotsiaalne konkurentsivõime; 

 Elukvaliteet 

•Regiooni sissetulekute tase 
•Tootlikkus 

Konkurentsivõime 
peamised 

kategooriad 

•VKEd 
•Taristu ja inimkapital 
•T&A 
•Investeeringud 
•Sotsiaalne ja institutsiooniline kapital 

Otsese mõjuga tegurid 

•Majandusstruktuur 
•Tööjõu kvaliteet 
•Sotsiaalne struktuur 
•Looduskeskkonna kvaliteet 
•Regiooni sotsiaalne ühtekuuluvus 
•Ligipääsetavus 
•Innovatiivsus 

Tagapõhjaga seotud tegurid 
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2) keskkondlik konkurentsivõime; 
3) majanduslik konkurentsivõime; 
4) positsioneerumisest tulenev konkurentsivõime. 

Sotsiaalne konkurentsivõime tähendab inimgrupi (tööliste, juhtide, omanike) võimet 

toimida efektiivselt ühise sihi poole pürgimisel. Selle aluseks on koostöö soodustamine 

kõikide ettevõtte struktuuriüksuste vahel. Kõige lihtsam on see pereettevõttes. 

Keskkondlik konkurentsivõime viitab asjaosaliste oskusele maksimeerida keskkonnast 

tulenevat kasu, kasutades keskkondlikku aspekti ennast eristava tunnusena. Samas peab 

olema tagatud loodusressursside ja -pärandi püsivus ning taastootmine. Majanduslik 

konkurentsivõime hõlmab ettevõtte võimet luua ja säilitada suurima võimaliku 

lisandväärtusega väljundit. See seisneb harudevaheliste sidemete tugevdamises ning 

ressursside sellises kasutamises, mis suurendaks kohalike toodete ja teenuste väärtust 

ning omapära. Positsioneerumine riiklikul või globaalsel turul tähendab asjaosaliste 

võimet kinnistada oma positsiooni teiste piirkondade või väliskeskkonna suhtes 

tervikuna. Positsioneerumisel tuleks lähtuda piirkonna eeldustele tuginevast 

arengustrateegiast, tagamaks regiooni elujõulisuse ja konkurentsivõime laiemalt. 

[Jankovic 2012, p 677] 

1.2. Konkurentsivõime mõõtmine ja hindamine 

Nagu eelmises alapeatükis selgub, on konkurentsivõime näol tegemist ühe äärmiselt laia 

mõistega, mida erinevad autorid on sõltuvalt eesmärgist erinevalt käsitlenud. 

Konkurentsivõime mõõtmise osas on sellegipoolest enam-vähem ühtne arusaam, 

milliseid meetodeid ja näitajaid võiks kasutada konkurentsivõime hindamisel. Need 

meetodid võib tinglikult jagada kahte rühma [Latruffe 2010, p 6]: 

1) neoklassikalistele teooriatele tuginevad meetodid, mis keskenduvad 
kaubavahetuse aspektidele; 

2) strateegilisele juhtimisele tuginevad meetodid, mille keskmes on ettevõtte 
struktuur ja strateegia. 

Neist esimesel juhul kasutatakse konkurentsivõime mõõtmiseks reaalset vahetuskurssi, 

suhtelise eelise indekseid ning ekspordi ja impordi indekseid [Latruffe 2010, p 6]. 

Suhtelise eelise meetodid tuginevad mitmesugusele indeksanalüüsile, nagu näiteks 

ilmutatud suhtelise ekspordi ja impordi eelis. [Latruffe 2010, p 7-8]. Teise lähenemise 

kohaselt mõõdetakse konkurentsivõimet, kasutades selleks mitmeid kulude, kasumi, 

tootlikkuse ja efektiivsusega seotud näitajaid [Latruffe 2010, p 12]. Siia kuuluvad ka 
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mitte-hinnapõhised konkurentsivõime näitajad nagu kvaliteet või asukoht, kuid nende 

kui kvalitatiivsete näitajate kasutamine on praktikas siiski vähelevinud [Latruffe 2010, p 

49]. 

Kuna autori seatud eesmärk eeldab võrdlusbaasi loomist sisemajandusliku 

konkurentsivõime hindamiseks, jäetakse käesolevas uurimuses vaatluse alt välja 

indikaatorid, mis iseloomustavad konkreetse tootmistüübi konkurentsivõimet 

rahvusvahelises kaubanduses. Nagu varasemalt öeldud, on ettevõtte tasandi 

konkurentsivõime näitajad enamasti samamoodi käsitletavad ka majandusharu või antud 

töö kontekstis taimekasvatuse regionaalse konkurentsivõime hindamisel. See tuleneb 

lihtsalt eeldusest, et piirkonna (majandusharu) konkurentsivõime on vaadeldav seal 

tegutsevate sama tootmissuuna ettevõtete agregeeritud kogumina (Riik 2003, lk 10). 

Ainus erinevus firma tasandiga seisneb selles, et omavahel ei võrrelda mitte erinevate 

ettevõtete konkurentsivõimet iseloomustavaid näitajaid, vaid piirkondade keskmisi 

näitajaid, mis moodustuvad mikrotasandi andmete koondamisel. 

Tootlikkust on paljud autorid käsitlenud nii kasvu kui ka konkurentsivõime 

põhitegurina. Tootlikkus on konkurentsivõime seisukohast oluline seetõttu, et ilma 

tootlikkust tõstmata ei ole võimalik püsida konkurentsis tingimustes, kus ressursid 

kallinevad ja tööjõu hulk väheneb. (Kalle 2007, lk 5) Lihtsustatult tähendab tootlikkuse 

kasv võimet toota rohkem sama sisendite hulgaga või saada sama palju toodangut 

väiksema hulga sisenditega. 

Tänapäeval ei ole enam otstarbekas käsitleda tootlikkust üksnes tööviljakuse ehk töö 

tootlikkuse tähenduses. Tööjõud on vaid üks paljudest majandusressurssidest, mistõttu 

tulekski tootlikkust käsitleda kõikide sisendite kasutamise efektiivsust iseloomustava 

näitajana. Nendeks ressurssideks võivad lisaks tööle olla kapital, maa, materjalid, 

energia, tooraine, info jms. (Kalle 2007, lk 5) Neist enamlevinud on siiski tööviljakuse 

ja kapitali tootlikkuse näitajate kasutamine (Kalle 2007, lk 16-17). Väljundina võib 

seejuures käsitleda müügimahtu, kogutoodangut või lisandväärtust, mis leitakse 

kogutoodangu väärtusest vahetarbimise lahutamisel [Measuring ... 2001, p 24]. Kui 

lisandväärtuses sisaldub põhivara kulum, on tegemist kogu- ehk brutolisandväärtusega, 

kulumi mahaarvamisel aga puhas- ehk netolisandväärtusega [Põllumaandustootjate ... 

2013, lk 45]. 
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Sõltuvalt sellest, millises mõõtühikus on fikseeritud tootlikkusnäitaja väljund, 

eristatakse kaht peamist meetodit tootlikkuse mõõtmiseks (Kalle 2007, lk 15):  

1) naturaalühikutes mõõtmine; 2) väärtuseline mõõtmine. Tootlikkuse mõõtmist 

naturaalselt piiravad mitmed tegurid (Kalle 2007, lk 15):  

1) väljund peab olema ühetaoline; 
2) väljundi kvaliteet ei tohi olla muutuv; 
3) lõpetamata toodangut ei ole; 
4) tootmisprotsesside jaotumine tootmisüksuste vahel ja spetsialiseerumise tase on 

muutumatud; 
5) sisendid peavad olema üheliigilised. 

Seetõttu kasutatakse praktikas enam väärtuselisi tootlikkusnäitajaid (Kalle 2007, lk 15). 

Nii on tagatud ka andmete parem kättesaadavus ja võrreldavus. Sellegipoolest ei ole ka 

väärtuseline mõõtmine täiesti probleemideta. Tuleb meeles pidada, et  rahaliste 

väärtuste kasutamisel võivad tootlikkuse taset oluliselt mõjutada nii hinnad kui ka 

muutused väljundi struktuuris (Kalle 2007, lk 15). 

Sumanth on tootlikkuse näitajad jaganud kolme suurde rühma [1997, p 5]: 1) osa- ehk 

teguritootlikkus, 2) teguri- ehk kuluderühma tootlikkus ja 3) kogu- ehk üldtootlikkus. 

Osatootlikkuse (partial productivity) puhul on tegemist väljundi suhtega üht tüüpi 

sisendisse. Teguritootlikkuse tüüpiliseks näitajaks on töö tootlikkus (tööviljakus), mille 

ühe variandina võib arvutada väljundi ühe töötunni kohta. Ka materjalitootlikkus, 

väljendatuna toodangu mahuna materjali ühiku kohta, on osatootlikkuse näitaja. 

[Sumanth 1997, p 5] Tegelik osatootlikkuse näitajate süsteem on muidugi oluliselt 

laiem, olenedes mõõtmise eesmärgist. Käesoleva töö kontekstis on spetsiifiliseks 

osatootlikkuse näitajaks ka pinnaühiku tootlikkus, mis väljendab müügimahtu ühe 

hektari kohta. 

Osatootlikkuse eelised on järgmised [Sumanth 1997, p 6]: 

1) lihtne mõista ja tõlgendada; 
2) lihtne andmeid hankida;  
3) kerge tootlikkusnäitajaid arvutada; 
4) teatud osatootlikkuse näitajad on kättesaadavad kogu majandusharu kohta; 
5) hea analüütiline vahend teatud tootlikkuse puudujääkide määratlemiseks ja 

arendamiseks. 
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Osatootlikkuse puudused võib kokku võtta järgmiselt [Sumanth 1997, p 6]: 

1) üksnes teguritootlikkuse kasutamine analüüsil võib olla eksitav ja viia valede 
järeldusteni; 

2) ei võimalda selgitada üldist kulude suurenemist; 
3) võib suunata juhtide tähelepanu valedele valdkondadele; 
4) osatootlikkuse seostamine kasumiga võib kujuneda probleemseks. 

Tegurirühma tootlikkus (multifactor productivity) saadakse, kui arvutada väljundi suhe 

kahte või enamasse kuluderühma. Kõige levinum on kahe ressursi, töö ja kapitali 

agregeerimine ühtseks sisendiks. [Sumanth 1997, p 5] Antud näitaja raames on 

võimalikud väga mitmed erinevad tegurirühmade kombinatsioonid sõltuvalt sellest, 

kuidas näitajaid liidetakse (Kalle 2007, lk 17). Mitmeid sisendeid ühendavate 

tootlikkusnäitajate piiritlemine on enamasti tinglik, kuna puuduvad ühesed reeglid 

nende arvutamise osas (Kalle 2007, lk 19). 

Tegurirühma tootlikkuse eelistena on nähtud järgmisi asjaolusid [Sumanth 1997, p 6-7]: 

1) firma tasandil on andmete hankimine suhteliselt lihtne; 
2) ettevõtte ökonomistide seisukohast on tegemist olulise analüütilise näitajaga. 

Kuluderühma tootlikkusel on ka olulisi puudusi, millest peamised on (Kalle 2007, lk 18; 

Sumanth 1997, p 7): 

1) vahepealse näitajana on kasutamisvõimalused piiratud; 
2) kuluderühma piiritlemine on kokkuleppeline; 
3) eelmise punktiga seonduvalt on probleeme kapitalisisendi määratlemisega; 
4) üksnes töö ja kapitali arvestamine ei ole sobilik, kui materjalikulud moodustavad 

märkimisväärse osa kuludest; 
5) seoseid kasumiga on sageli raske hinnata; 
6) kogu tegevusala või majandusharu lõikes võrreldavaid andmeid on enamasti 

raske leida. 

Kogutootlikkus (total productivity) on suhtarv, mis mõõdab väljundi suhet kõikidesse 

kasutatud tootmisteguritesse. Kogutootlikkus on terviklikkusele suunatud näitaja, mis 

võtab  arvesse kõigi sisendressursside (tööjõud, masinad ja seadmed, materjalid, energia 

jm) ühist ja samaaegset koosmõju väljundile. Tegemist on kõikehõlmava näitajaga, 

millele on aina enam tähelepanu hakatud pöörama. [Sumanth 1997, p 5] Kuid ka selle 

näitaja puhul on teatud erisusi. Üldtootlikkuse arvutamisel võib aluseks võtta nii 

tootmislikud kulud kui ka kogukulud, samuti on kogusisendina käsitletav varade väärtus 

(Kalle 2007, lk 19). 
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Kogutootlikkusel on mitmeid eeliseid [Sumanth 1997, p 7]: 

1) võtab arvesse kõiki kvantitatiivselt väljendatavaid sisendeid ja väljundeid, 
mistõttu annab parima ülevaate firma tegelikust olukorrast; 

2) kogutootlikkuse indeks on otseselt seostatav kasumi või kahjumi tekkimise 
põhjustega; 

3) koos osatootlikkuse näitajatega võimaldab juhtkonnal teha efektiivsuse 
seisukohast õigeid otsuseid; 

4) hea kasutada tundlikkuse analüüsi läbiviimisel ning erinevate tegurite mõju 
selgitamisel; 

5) lihtsasti seostatav kogukulude tasemega. 

Üldtootlikkusel on ka mõned puudused [Sumanth 1997, p 7]: 

1) arvutusteks vajalike andmete hankimine toodete ja klientide lõikes on suhteliselt 
raske ning eeldab vastava andmete kogumise süsteemi kujundamist; 

2) ei võimalda otseselt arvesse võtta immateriaalse vara mõju sarnaselt osa- ja 
tegurirühma tootlikkusele. 

Ettevõtted seavad sageli müügimahuga seonduvaid eesmärke. Seejuures tuleb selgelt 

teadvustada, et müügitulu kasv ei pruugi tähendada tootlikkuse ega konkurentsivõime 

suurenemist. [Sumanth 1997, p 12] Joonisel 2 on illustreeritud sellist olukorda. 

 
Allikas: [Sumanth 1997, p 14] 

Joonis 2. Käibe ja kasumi kasv ajaperioodis 

Joonis 2 seob ajaperioodi ja neil perioodidel teenitud kasumi ning müügitulu. Tegemist 

on näitega, kus firma kasvatab kiiresti oma müügimahtusid. Samuti kasvab aeglaselt 

kasum, mis tähendab, et absoluutne tulude kasv ületab absoluutset kulude kasvu. 

Ajaperiood 

R
ah

aü
hi

ku
d 
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Protsentuaalselt on aga kulude kasv kiirem müügitulu kasvust. Tagajärjeks on 

tootlikkuse langus, sest ühe kulutatud rahaühiku kohta teenib ettevõte vähem tulu. 

Samal ajal toimub rentaabluse ehk kasumlikkuse langus. Kuivõrd langevad nii 

tootlikkus kui ka rentaablus, siis ei saa muid tingimusi teadmata teha järeldusi, kuidas 

on firma konkurentsivõime muutunud. Müügitulu kasv iseenesest ei tähenda veel 

ettevõtte konkurentsivõime kasvu. Selleks, et teha järeldusi konkurentsivõime kohta, 

tuleks vaadata turu arenguid: kuidas on firma turupositsioon ning kasumlikkus 

muutunud konkurentide suhtes. 

Seega on võimalike tootlikkusnäitajate süsteem väga lai. Autor on töö eesmärgist 

lähtuvalt välja töötanud ja valinud üldised näitajad, mis samas on piisavalt konkreetsed 

sisuliste järelduste tegemiseks. Tootlikkusnäitajate valikul on taotletud ka võimalikult 

mitmekesise näitajate süsteemi kujundamist, et vältida üksikute näitajate 

ületähtsustamist. Näitajad peavad olema piisavalt esinduslikud, et oleks võimalik 

hinnata nii üksikute tegurite mõju kui ka nende koosmõju tootlikkuse kujunemisel. 

Seetõttu hinnatakse esmalt klassikaliste tootmistegurite töö, maa ja kapitali tootlikkusi 

eraldi. Seejärel võetakse vaatluse alla nende koosmõju ehk üldtootlikkus. Selleks 

kasutatakse nii kulude kui ka varade põhist lähenemist. 

Töö tootlikkust käsitletakse käesolevas töös tunnitootlikkusena. Tulenevalt 

põllumajandusliku tootmise hooajalisusest ei analüüsita tööviljakust tööga hõivatud 

inimeste alusel, samuti mitte töötasust lähtuvalt, kuna enamikes väikemajandites 

tööjõukulu puudub või on marginaalne. Tööviljakus arvutatakse järgmiselt: 

 
urssTööjõuress

Müügitulu  tootlikkus Töö =  (1) 

Tööjõusisendina võib käsitleda kas tehtud töötunde, tööjõule kulutatud summasid või 

töötajate arvu. Tööjõukulude hulka arvatakse tavaliselt nii töötasu kui ka sellelt 

arvestatud sotsiaalmaksud. [EM008 2014] Töötundide puhul on võimalik eristada nii 

tasustatud kui ka tasustamata tööjõu töötatud tunde. 

Maa tootlikkuse leidmiseks kasutatakse järgmist valemit: 

 
dusmaapõllumajan Kasutatav

Müügitulu tootlikkus Maa =  (2) 
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Siinses kontekstis näitab maa tootlikkus tulu, mida ettevõte teenib keskmiselt ühe 

hektari põllumajandusliku maa kohta. Kogu põllumajanduslikus tootmises kasutatava 

maa saab jaotada valdajate omanduses olevaks maaks ja rendimaaks. Eesti 

põllumajandustootjaid iseloomustab võrdlemisi suur rendimaade osatähtsus – 56 

protsenti [Põllumajandusloendus ... 2012, lk 10] kogu põllumajanduslikust maast on 

renditud. Et enamik tootjaid kasutab isikliku maaomandi kõrval ka renditud maid, siis 

autori seisukohast see Eesti-sisest regionaalset konkurentsivõimet oluliselt ei mõjuta. 

Seetõttu uuritakse käesolevas töös põllumajandusmaa tootlikkust tervikuna.  

Kapitali tootlikkuse määratlemine ja mõõtmine on aga oluliselt keerulisem. Kapital on 

üks äärmiselt mitmetähenduslik mõiste, mistõttu selle piiritlemine on raskendatud. 

Majandusteoorias käsitletakse kapitali tavaliselt ühe tootmistegurina, mis 

majandusarvestuses on lähedane põhivara mõistele. (Kalle 2007, lk 17) Need on küll 

sarnased mõisted, kuid mitte samased. Kapital on oma sisult lähedasem pigem 

tootmisvahenditele. Põhivara ei ole aga tootmisvahenditega kattuv mõiste, kuna kätkeb 

endas ka mitteainelist vara [RTJ 5 ... 2011]. Isegi kui käsitleda kapitalina materiaalset 

põhivara, siis sisaldub selles ka maa väärtus [RTJ 5 ... 2011, §8]. Maad ei tohiks siiski 

kapitali hulka arvata, kuna kapital on loodud inimeste poolt varasema tootmise käigus. 

Käesolevas töös käsitletakse kapitali seega üksnes reaal- ehk füüsilise kapitali 

tähenduses. Kapitali tootlikkus avaldub sel juhul järgmisel kujul: 

 
alReaalkapit

Müügitulu  tootlikkus Kapitali =  (3) 

Reaalkapitali võib defineerida kui kapitali, mis esineb aineliste esemete, ennekõike 

tootmisvahendite kujul. Reaalkapitali alla ei kuulu maa ega materiaalsed tarbeesemed. 

(Mereste 2003, lk 192) Reaalkapitali ehk füüsilise kapitali väärtus on arvutatav, 

lahutades materiaalsest põhivara maksumusest maa maksumuse. Siiski mõjutavad seda 

näitajat peale füüsilise vara intensiivse kasutamise ka muud tegurid. Nendeks võivad 

olla erinevused amortisatsiooni arvutamises, põhivahendite vanuses või 

kapitaalmahutuste ulatuses (Teearu 2005, lk 23). Üldiselt võib kõrgemat kapitali 

tootlikkust pidada soovitavaks, kuna see viitab tootmisvahendite efektiivsemale 

kasutamisele tulude tekitamisel. Samuti tähendab see, et teenitud tuludest on väiksem 

osa kinni põhivahendites. 
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Kõikide kasutatud sisendite efektiivsuse näitajana kasutatakse üld- ehk kogutootlikkuse 

näitajat. See arvutatakse lihtsustatud kujul järgmise valemi alusel: 

 
Kogusisend
Müügitulu  kkusKogutootli =  (4) 

Tootlikkusnäitaja nimetaja peab seega hõlmama kõiki müügikäibe saavutamiseks tehtud 

kulusid või kasutatud ressursse (varasid). Kui kasutada kogusisendina varade mahtu, 

siis on tegemist finantssuhtarvuga, mida tuntakse ka varade käibesageduse  

ehk –kordajana (Ilisson 2004, lk 144). Selline tootlikkuse suhtarv iseloomustab, kui 

tulemuslik on varade kasutamine (Teearu 2005, lk 22). Tinglik käibesagedus 1 näitab, et 

müügimaht on võrdne bilansimahuga. Konkreetsete hindamiskriteeriumite 

määratlemine on antud näitaja puhul keeruline, kuna see sõltub suures osas 

majandusharust, milles ettevõte tegutseb. Seega tuleb hinnangute andmiseks võrrelda 

sama tegevusala ettevõtete näitajaid. (Ilisson 2004, lk 144) Põllumajandusliku tootmise 

puhul võib siiski eeldada, et näitaja on väiksem kui 1. See eeldus tugineb asjaolule, et 

põllumajandus, sealhulgas taimekasvatus on kapitalimahukas tegevusala, kus kõrgema 

tootlikkuse nimel tuleb teha ulatuslikke reaalinvesteeringuid. Sellega kaasnev nähtus on 

aga võrdlemisi suur bilansimaht, mis otseselt mõjutab käibekordaja taset. 

Kogutootlikkust saab arvutada ka kuludest lähtuvalt. Kui sisendiks on kogukulud, siis 

on näitaja käsitletav kui kuluefektiivsuse kõige üldisem näitaja. Kui tulemuseks on 1, 

siis ettevõte katab tinglikult oma kulud. Suhtarvu tase üle 1 viitab väärtuse 

juurdekasvule ehk tulud ületavad kulusid. Tulem võib kujuneda ka väiksemaks kui 1, 

kui kulusid katta ei suudeta. Seda näitajat ei saa siiski üldiselt kasutada ettevõtete 

kasumi või kahjumi indikaatorina. Majandustegevuse tulemit, eriti põllumajanduses, 

mõjutavad lisaks veel näiteks saadud toetused, varade ümberhindamine, põhivara müük, 

finantstulu vms. 

Teine suurem näitajate kogum, mida käesolevas töös kasutatakse konkurentsivõime 

hindamiseks, on seotud kasumiga. Kasumi puhul on aga tegemist absoluutnäitajaga, mis 

ei iseloomusta ettevõtete puhastulu teenimise võimet (Teearu 2005, lk 27). Seega ei ole 

kasumi suurus ise sobiv, analüüsimaks majandustegevuse tulemuslikkust. Selleks 

leitakse rentaablus ehk tasuvus – s.o kasumi suhe mingisse majandusnäitajasse või 

kasumi saavutamiseks kasutatud ressurssidesse (Teearu 2005, lk 27). Seejuures on 
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võimalik kasutada väga mitmeid erinevaid kasuminäitajaid. Neist levinumad on 

brutokasum, ärikasum, maksude ja intresside eelne kasum (EBIT), tulumaksustamisele 

eelnev kasum ja puhaskasum (Teearu 2005, lk 27). Käesolevas töös kasutab autor 

analüüsi lihtsuse mõttes kõige üldisemat, puhaskasumi näitajat. Eraldi on võimalik 

käsitleda majandustegevuse tulemit ka ilma toetusteta, mis aitab mõista toetuste mõju 

kasumlikkuse kujunemisel. Teisalt on olulisel kohal, eriti põllumajanduses, tasustamata 

tööjõu mõju raamatupidamislikule kasumile ja rentaablusele. 

Enam kasutatavad tasuvuse näitajad on käibe puhasrentaablus (või muud tegevuse 

marginaalid), varade rentaablus ja omakapitali rentaablus (Ilisson 2004, lk 191-192). 

Traditsioonilisi tasuvuse näitajaid väljendatakse tavaliselt protsentuaalselt, kuid kõik 

näitajad on esitatavad ka kasumina majandusliku näitaja ühe euro kohta (Teearu 2005, 

lk 27). Lisaks eespool mainitud näitajatele arvutatakse käesolevas töös 

põllumajandusliku tootmise eripära arvestades ka pinnaühiku rentaablus (kasum hektari 

kohta), samuti töö rentaablus (kasum tööühiku kohta). Need esitatakse eurodes 

sisendühiku kohta. 

Üldine valem rentaabluse arvutamiseks näeb välja järgmine (Teearu 2005, lk 27): 

 
uuritakse trentaablus mille Näitaja,

Kasum  Rentaablus =  (5) 

Kui rentaablusnäitaja lugejas kasutada puhaskasumit nagu käesolevas töös, siis tuleb 

meeles pidada, et seda mõjutab nii investeerimis- kui ka finantseerimistegevus ning 

tulumaks (Ilisson 2004, lk 204). See tähendab, et arvesse võetakse kõiki kulusid. 

Investeerimise ja sellega seonduva intressikulu mõju kõrvaldamiseks kasutatakse 

mõnikord maksude ja intressikulu (EBIT) või maksude, intresside ja põhivara kulumi 

(EBITDA) eelset kasumit. Selline analüüs lähtub eeldusest, et osad ettevõtted 

investeerivad aktiivselt ning suurema kulumi ja finantskulu tõttu võivad nende 

marginaalid lühiperspektiivis madalamad olla. Teised ettevõtted, kes investeerivad 

vähem, võivad seetõttu lühiajaliselt olla kõrgema rentaablusega, kuna nende intressikulu 

on väike ning vara juba suuresti amortiseerunud. (Ilisson 2004, lk 199) Investeeringud 

peaksid teatud perioodi jooksul siiski ära tasuma, võimaldades suurendada nii 

müügikäivet kui ka kasumlikkust. 
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Käibe puhasrentaablus näitab, mitu protsenti või eurosenti müügitulu euro kohta 

moodustab kasum (Ilisson 2005, lk 205). Samamoodi iseloomustab varade või 

omakapitali rentaablus vastavalt kas aktivatesse või netovarasse paigutatud iga euro 

kasumisse kanduvat osa. Varade ja omakapitali puhul kasutatakse sageli aastakeskmisi 

näitajaid, st liidetakse perioodi alguse ja lõpu vastav näitaja ning jagatakse kahega 

(Teearu 2005, lk 22; Ilisson 2005, lk 214). Sisu seisneb selles, et kasum, nagu ka 

müügitulu, moodustuvad kogu äritsükli jooksul, varad ja omakapital on aruandluses 

esitatud aga kindla kuupäeva seisuga (Teearu 2005, lk 22). 

Lisaks varade kasumitootlusele mõjutab konkurentsivõimet ka see, kuidas need varad 

finantseeritud on. Kõik varad on finantseeritud kas võlakohustuste või omaniku kapitali 

arvel. Omanikule kuuluvat kapitali (omakapitali) nimetatakse seetõttu ka netovaraks, 

kuna see on avaldatav varade ja kohustuste vahena [Sustainable ... 2012, p 426]. Varade 

finantseerimisstruktuur on seotud põllumajanduslike majapidamiste maksevõimega, 

mida saab hinnata kas võlgade ja varade või omakapitali ja varade suhtega. Farmide 

omakapitaliseerituse taset üle 80 protsendi võib pidada heaks, vahemikku 50-80 

protsenti rahuldavaks ning vahemikku 30-50 protsenti piisavaks. Omakapitali osakaal 

alla 30 protsendi ei pruugi olla pikaajaliselt jätkusuutlik. [Sustainable ... 2012, p 428-

429] 

Eelmainitule tuleks tähelepanu pöörata, et mitte kasumlikkust vääriti tõlgendada. 

Üldiselt taotlevad omanikud küll võimalikult kõrget tasuvust oma investeeringutelt. 

Kõrge omakapitali rentaablus võib aga tuleneda ka suurest võõrfinantseerimise 

osakaalust, mis tähendab suurema riski võtmist. Samamoodi võib madalam omakapitali 

rentaablus viidata tugevale omafinantseeringu tasemele või konservatiivsele 

majandustegevusele. [SAPARD ... 2007, p 29] Seetõttu ei tohiks suhtarvude, eriti aga 

kasumlikkuse hindamisel teha järeldusi vaid mõne üksiku näitaja alusel. 

Tasuvus arvutatakse käesolevas töös ka tööjõuühiku kohta. Aasta tööühik (ATÜ) on 

tinglik näitaja, mis vastab ühele põllumajanduslikus majapidamises täistööajaga 

hõivatud töötajale. Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) käsitluses 

on üks tööjõu aastaühik arvestuslikult võrdne 2200 töötunniga (275 tööpäeva, 

keskmiselt 8 tundi päevas). [Tööjõu ... 2012, lk 4] Sellega on võimalik arvesse võtta nii 

alalise kui ka ajutise tööjõu panust ettevõttesse. Mõnevõrra erinev on Statistikaameti 
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käsitlus, kus täistööajaga töötamiseks loetakse arvestuslikult 1800 tundi 

[Põllumajandusloendus ... 2012, lk 49]. Võrreldavuse tagamiseks Euroopa Liidu FADN 

andmetega kasutatakse käesolevas bakalaureusetöös FADNi lähenemist. See tähendab, 

et töötunnid teisendatakse aasta tööühikuteks nii, et 2200 tundi võrdsustatakse ühe 

ATÜga. 

Kuna mikrotasandil käsitletakse majandusnäitajaid taimekasvatusettevõtetes enamasti 

hektaripõhiselt, siis selgitatakse ka käesolevas töös kasum pinnaühiku (hektari) kohta. 

Kuigi naturaalühikutes näitajad, näiteks saagikus, jäävad vaatluse alt välja, on hektarilt 

saadav kasum peamisi näitajaid põllumajandustootja jaoks [Koik 2012, lk 1]. Kui antud 

näitajat võrrelda maa tootlikkusega, on võimalik analüüsida, kuidas tootjate hektarilt 

teenitav tulu kasumisse kandub. Välistada ei saa ka olukorra tekkimist, kus kõrgem 

saagikus väljendub suuremas tulus hektari kohta, kuid kasum on väiksem tulenevalt 

ülemäärastest ja ebaefektiivsetest kuludest. See on seotud muutuva sisendi, näiteks 

väetiste piirtootlikkuse langemisega, mis võib olla nullilähedane või teatud juhtudel 

isegi negatiivne. 

Kuigi põllumajanduslik majapidamine võib teenida kasumit, ei ole see alati piisav, 

hindamaks ettevõtte tegelikku konkurentsivõimet ja tasuvust. Raamatupidamislikus 

mõttes on ettevõte kasumlik, kui intressikulude ja tulumaksustamise eelne kasum 

võimaldab katta võlakohustused vähemalt keskmise intressimäära tasemel [Evaluation 

… 2011, p 184]. Kui firma teenib puhaskasumit, on see tingimus täidetud. 

Põllumajandus on aga majandusharu, kus osa tööjõust, enamasti omanikud ja 

peretööjõud, on sageli tasustamata [EU farm … 2013, p 5]. Seda on võimalik arvesse 

võtta alternatiivkuluna, lahutades kasumist tasustamata peretööjõu arvestusliku hinna. 

Praktikas kasutatakse alternatiivkuluna piirkonna keskmist töötasu, mida ettevõttes 

tasuta töötaval tööjõul oleks võimalik teenida. [Evaluation … 2011, p 184-185] 

Lihtsustusena arvutatakse sageli  tasustamata tööjõu kulu tasustatud töötajatega samal 

tasemel vastavalt FADN metoodikale. Sisuliselt arvestab selline alternatiivkulupõhine 

lähenemine majandi tegelikku kasumi teenimise võimet. Võttes arvesse alternatiivkulu, 

on kõrgema varade rentaablusega majapidamised peamiselt Baltimaades ning Ungaris, 

Rumeenias ja Bulgaarias, peegeldades madalamaid alternatiivkulusid ja varade väärtust 

[EU farm … 2013, p 20]. 
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Teine aspekt, millega kasumlikkuse hindamisel arvestada tuleks, on toetuste mõju 

majandustulemustele. Eesti põllumajandustootjate tuludes moodustasid 2012. aastal 

toetused keskmiselt 21 protsenti tuludest, sealhulgas investeeringutoetusi arvestamata 

[Indikaatori … 2013, lk 5]. Kõiki rentaablusnäitajaid on võimalik analüüsida, 

elimineerides toetuste osa kasumis. Varasemate uurimuste kohaselt iseloomustab suur 

toetuste osakaal netolisandväärtuses ja kasumis eelkõige põllukultuuride viljelemist, 

karjatatavate loomade kasvatamist ja segatootmist. Toetuste mõju on vähene aianduses, 

püsikultuuride kasvatamisel ning teratoiduliste loomade ja lindude kasvatamisel. 

[Evaluation … 2011, p 186] Kasumist toetuste eemaldamise ja arvestusliku kasumi 

leidmisega on võimalik hinnata, kas ja kui konkurentsivõimeline oleks majandustegevus 

üksnes tootmisest saadavate vahenditega. 
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2. KONKURENTSIVÕIME PIIRKONDLIK ANALÜÜS 

2.1. Uurimistöö metoodika ja kasutatavad  andmed 

Käesolevas uurimistöös kasutatakse Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi 

FADN (Farm Accountancy Data Network) andmeid aastatest 2006-2012. Käsitletakse 

põllukultuuride kasvatamisele spetsialiseerunud ettevõtete andmeid. Nende alla ei kuulu 

aiandusele ega püsikultuuride kasvatamisele spetsialiseerunud tootjad. FADN jaotab 

taimekasvatuse (üheaastate põllukultuuride) tootmistüübi veel omakorda kaheks 

tootmissuunaks: teravilja-, õli- ja valgurikaste kultuuride tootmisele spetsialiseerumine 

ning üldine taimekasvatus. Selles töös neid tulenevalt töö eesmärgist eraldi ei käsitleta, 

st uuritakse põllukultuure kasvatavate ettevõtete andmeid tervikuna. Samuti ei ole 

eristatud tava- ja mahetootjaid. 

Töö eesmärgist lähtuvalt on vajalik Eesti piiritlemine piirkondlikeks üksusteks ehk 

regioonideks. Selleks ei ole kasutatud tavapärast haldusjaotust, vaid on koondatud 

andmed maakondade kaupa suuremateks regioonideks parema ülevaatlikkuse 

saavutamiseks. Siiski on aluseks võetud nii maakondade geograafiline paiknemine kui 

ka traditsiooniline jaotus. Selle alusel on maakonnad grupeeritud loogilistesse 

regioonidesse järgmiselt: Lõuna-Eesti (hõlmab Valga, Võru, Põlva ja Tartu maakondi), 

Lääne-Eesti (Saare, Hiiu, Pärnu ja Lääne maakonnad), Kesk-Eesti (Rapla, Järva, Jõgeva 

ja Viljandi maakonnad) ja Põhja-Eesti (Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad). 

Peale andmete koondamist maakondade järgi rühmitatakse need täiendavalt vastavalt 

ettevõtete suurusgrupile. Ettevõtted on majandusliku suuruse klassi järgi jaotatud 

järgnevalt:  

1) väikesed – standardkogutoodangu (SKT) väärtus alla 50 000 euro;  
2) keskmised – standardkogutoodangu väärtus 50 000-100 000 eurot;  
3) suured – standardkogutoodangu väärtus üle 100 000 euro. 

Seega uuritakse vaatlustulemusi vastavalt eespool kirjeldatud piirkondlikule jaotusele, 

kusjuures kõikide regioonide ettevõtete andmed on suuruse alusel koondatud kolme 
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rühma. Andmete grupeerimine suuruse järgi võimaldab kasutada lihtsat aritmeetilist 

keskmist, ilma et tulemused oleksid kallutatud. Kuna valimis domineerivad väikesed 

ettevõtted, siis aritmeetilise keskmise leidmine kogu valimi põhjal õigustatud ei ole. 

Kogu vaadeldava perioodi taimekasvatusettevõtete valim koosnes algselt 1098 

andmereast. Neist paljude põllumajandustootjate (äriühingud ning füüsilisest isikust 

ettevõtjad) andmed on valimis esindatud mitme aasta vältel. Valimi mahtu on 

mõnevõrra suurendatud alates 2010. aastast, mis võimaldab tulemusi paremini ja 

täpsemalt analüüsida. Andmete korrastamise käigus tuli siiski teha mõningaid 

korrektuure juhtudel, kus mõne valimisse (rühma) sattunud ettevõtja näitajad oleksid 

tulemusi tugevalt kallutanud või mõjutanud tulemusi ebaloogiliselt. Eemaldati ka nende 

ettevõtjate andmed, kelle algandmetes esines nullväärtusi näitajate kohta, millel 

loogiliselt oleks pidanud positiivne rahaline väärtus olema. Konkreetse valimi põhjal 

arvutatud grupi keskmised näitajad võeti seejärel aluseks uuritavate näitajate 

tuletamisel. Kokku leiti tootlikkus- ja tasuvusnäitajad 84 rühma kohta – seitsme aasta, 

nelja regiooni ja kolme suurusgrupi lõikes. 

Korrigeeritud valimisse jäi alles 1080 vaatlustulemust perioodil 2006-2012. Ühest 

rühmast eemaldati ettevõtja andmed, kelle suur kahjum mõjutas keskmisi näitajaid 

sedavõrd, et kogu rühma kasumlikkust iseloomustavad näitajad oleksid osutunud 

negatiivseteks. Teatud juhtudel esines ka näitajaid, mille väärtus oli null. See puudutas 

eelkõige 16 tootjat, kellel reaalkapitalina esinev vara näiliselt puudus. Sisuliselt ei ole 

selline olukord reaalne, kus ettevõttel tootmisvahendid täielikult puuduvad. Siinses 

kontekstist on ilmselt tegemist raamatupidamisliku nüansiga, kus peamiselt 

väikeettevõtjatel on kogu investeeritud kapital juba täielikult kuludesse arvestatud ning 

bilansiline jääkmaksumus on seetõttu null. Andmed nende tootjate kohta jäeti valimist 

välja. Vastasel korral oleks väärtuselise kapitalisisendi puudumine teatud ettevõtjate 

puhul kunstlikult mõjutanud kapitali tootlikkuse taset. Lisaks kõrvaldati valimist üks 

ettevõtja, kellel aruandeperioodi müügitulu puudus. Seetõttu oleks ka konkreetse tootja 

kaasamine tootlikkusnäitajate arvutamisse olnud ebamõistlik. 

Osatootlikkuse näitajatest käsitletakse järgmisi näitajaid: töö tootlikkus, kapitali 

tootlikkus, maa tootlikkus, varade tootlikkus ja üldtootlikkus. Kõik tootlikkusnäitajad 

on arvutatud, kasutades väljundina müügitulu. Viimane on tuletatud, lahutades 
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ettevõtete kogutulust toodangu või teenuste müügiga mitteseotud tulud. Seega on 

muuhulgas maha arvatud tulud käibevahenditelt (saadud intressid) ning muudest 

allikatest saadud tulud ja sissetulekud (põhivara müük, kindlustushüvitised, saadud 

viivised, bioloogiliste varade ümberhindamisest tulenev kasum jms). Müügitulu hulka ei 

ole arvatud ka toetusi. Seega kajastuvad müügitulus ainult tootmise või teenuste 

osutamisega seonduvad, peamiselt regulaarsed tulud. Kui ettevõte on taimekasvatuse 

kui põhitegevuse kõrvalt tulu saanud ka loomakasvatussaaduste müügist, siis sisalduvad 

ka need müügitulus. 

Tööviljakust uuritakse tunnitootlikkusena. Tööjõuressurss (sisend) on arvutatud, 

summeerides nii alalise kui ajutise, nii tasustamata kui ka tasustatud tööjõu tehtud 

töötunnid. Tasustamata tööjõu olemasolu on ka peamine põhjus, miks käesolevas 

uurimuses tööviljakust kui tööjõukulude tootlikkust ei käsitleta. Vaatlusaluse perioodi 

korrigeeritud valimis oli kokku 511 vaatlust, milles tasustatud tööjõudu polnudki. See 

asjaolu oleks oluliselt raskendanud tulemuste tõlgendamist, kuna peamiselt 

peretööjõudu kasutataval ettevõtetel oleks sellisel juhul kunstlikult kõrgem tööviljakuse 

tase. 

Kapitali tootlikkuse arvutamisel on kapitali kui sisendina käsitletud füüsilist ehk 

reaalkapitali. See on leitud, summeerides masinate, seadmete ja inventari ning ehitiste 

maksumused. Kapitalisisendiks on seega arvestatud tootmisvahendite bilansiline 

jääkmaksumus. Maa tootlikkus on arvutatud eraldi, sisendiks on kasutatav 

põllumajandusmaa hektarites. Kasutatav maa sisaldab kogu renditud ja ettevõtja 

omandis olevat põllumaad, kuid mitte metsamaad. 

Kogutootlikkuse näitajaid analüüsitakse nii varade kui ka kulude põhiselt. Esimesel 

juhul on sisendiks kasutatavate varade maksumus aruandeperioodi lõpu seisuga. Teisel 

juhul väljendab sisend vaatlusaluse aasta kulusid, mis on saadud kõikide kululiikide 

liitmise teel. See tähendab, et kulud on sisendina arvesse võetud tervikuna, sõltumata 

nende iseloomust. 

Rentaabluse ehk tasuvuse mõõtmiseks kasutatakse kasuminäitajat, mis iseloomustab 

ettevõtete majandustegevuse tulemit tervikuna. Selleks kõige üldisem näitaja on 

puhaskasum, mis väljendab kogutulude ja kogukulude vahet. Tuludesse on seega 
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arvutatud kõik ettevõtte tegevusest tulenevad sissetulekud, sõltumata nende olemusest. 

Ettevõtete seisukohast on tulud ka toetused, mis suurendavad kasumit. Kasumi 

arvutamisel aluseks olevate kulude suurus ühtib eespool kirjeldatud kogutootlikkuse 

sisendkuludega. 

Käibe puhasrentaabluse (käiberentaabluse) nimetajaks on müügitulu. Käibe või 

müügikäibe väljendit kasutatakse käesolevas töös seega läbivalt müügitulu 

sünonüümina. Varade tasuvuse analüüsimisel on aluseks võetud varade bilansiline 

maksumus uuritava aasta lõpukuupäeva seisuga sarnaselt kogutootlikkuse vastavale 

näitajale. Omakapitali rentaablus arvutati sarnaselt varade tasuvusele, kuid jäeti 

edasisest analüüsist kõrvale. Seda tehti eelkõige seetõttu, et ei peetud vajalikuks kahe 

bilansi alusel arvutatud ning tugevalt korreleeruva näitaja üheaegset kasutamist. 

Hektaripõhise kasumi arvutamisel arvesse võetud põllumajandusmaa osas erisusi ei ole 

võrreldes maa tootlikkuse arvutamisel kasutatud põllumaa pindalaga. Tööjõu 

rentaabluse erisuseks võrreldes vastava tootlikkusnäitajaga on ühik, mille kohta kasumit 

väljendatakse. Erinevus seisneb selles, et kasumlikkus on arvutatud lähtuvalt aasta 

tööühikutest (ATÜ), mis on saadud, jagades tundides väljendatud kogutööaja 2200-ga. 

Selle eesmärk oli ennekõike arvuliselt suurema väärtuse saamine, mis on ligilähedane 

ühe aastakeskmise töötaja kohta tekkiva kasumiga. 

Kõik tootlikkus- ja rentaablusnäitajad aastate ning regioonide lõikes on esitatud lisas 1. 

2.2. Konkurentsivõime piirkondliku dünaamika ülevaade 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade taimekasvatusettevõtete konkurentsivõimet 

iseloomustavate näitajate muutumisest aastatel 2006-2012. Erandina tuleb välja tuua 

vaid Kesk-Eesti suurettevõtete grupp, mille tulemusi aastatel 2006-2009 ei analüüsita 

ega avaldata. Põhjuseks on asjaolu, et neil aastatel osutus piirkonna suurte ettevõtete 

valim liiga väikeseks (alla viie). Lähtuvalt andmekaitse ja konfidentsiaalsuse nõuetest ei 

ole võimalik avaldada andmeid rühma kohta, mis koosneb vähema kui viie ettevõtte 

andmetest. Samuti ei oleks nii väikese valimi tulemuste põhjal võimalik teha erilisi 

järeldusi. Kui need on siiski asjakohased, on neid kommenteeritud eraldi. Esmalt 

käsitletakse tootlikkuse taset iseloomustavaid näitajaid, mida seejärel seostatakse 

vastavate rentaablusnäitajatega. 
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Osatootlikkuse näitajatest pööratakse enim tähelepanu sageli just tööviljakusele, mille 

tase võib teiste tootmistegurite mõjust sõltuvalt kõikuda suures ulatuses. Ka 

taimekasvatusega tegelevate tootjate puhul on kontrastid suured. Seejuures on vahed 

tööviljakuse tasemes aastatega absoluutses mõttes pigem suurenenud, kuigi 

proportsioon suurima ja väikseima tööviljakusega rühmade vahel on püsinud küllaltki 

muutumatuna. Huvitav on täheldada, et nii aastatel 2006 kui ka 2012 oli suurim lõhe 

tööviljakuses kahe suurusgrupi vahel, mis asusid ühes regioonis – Kesk-Eestis.  

Joonisel 3 on kujutatud töö tootlikkust piirkondlikult ja suurusgruppide lõikes. 

 
Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 3. Tööviljakus (eurodes tunni kohta) Eestis regionaalselt ja suurusgruppide 
lõikes aastatel 2006-2012 

Tööviljakuse tase on selgelt kihistunud. Nelja regiooni väikeettevõtted olid madalaima 

töö tootlikkusega nii perioodi algul kui lõpus. Väikeettevõtetest on Põhja-Eesti tootjad 

säilitanud kõrgeima tööviljakuse, kuigi viimastel aastatel on tugevalt esile kerkinud ka 

Lõuna-Eesti väikesed ettevõtted. 2012. aasta on tööviljakuse tõstmise seisukohast 

edukas olnud ka Lääne-Eesti tootjatele. Siiski tuleks aastaga enam kui neljakordistunud 

töö tootlikkusse suhtuda skeptiliselt, kuna seda ei saa pidada tegelikule olukorrale 

vastavaks. Väiketootjatest on kõige ühtlasemat, kuid samas ka kõige aeglasemat 

tööviljakuse kasvu näidanud Kesk-Eesti ettevõtjad. Mõnevõrra selgemalt tulevad esile 

erisused keskmise suurusega ja suurte ettevõtete puhul. Kõige suurema tööviljakuse 
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kasvu, 190,1%, on läbi teinud Lõuna-Eesti keskmise suurusega tootjad, kes tugeva 

taastumisega majanduslanguse järgselt on aastal 2012 suutnud saavutada isegi kõrgema 

tööviljakuse kui Põhja- ja Kesk-Eesti vastavad suurusgrupid. Neis regioonides on kasv 

olnud veidi tagasihoidlikum. Lääne-Eesti keskmise suurusega tootjad pole võrreldes 

kriisieelse ajaga erilist edasiminekut tootlikkuses saavutanud ning seetõttu on nad 

võrreldes teiste sama suurusega ettevõtetega selgelt maha jäänud.  

Piirkondade suurettevõtteid iseloomustab valdavalt see, et nende tööviljakus on tõusnud 

kiiremini kui keskmise suurusega ettevõtetel. See tähendab, et kui 2006. aastal olid 

nende töö tootlikkused veel võrreldaval tasemel, siis 2012. aastaks on suurettevõtted 

omandanud juba selgema eelise. Erandiks on siinkohal vaid Lõuna-Eesti, kus suurte ja 

keskmise suurusega tootjate dünaamika on olnud väga sarnane ning suurtootjatel erilist 

edumaad ei ole. Suurtootjate seas on eranditult kõrgeima tööviljakusega Kesk-Eesti 

tootjad. Valimis olnud ettevõtjate on võimalik, et 2011. aastal 100 euro piirini 

küündinud tunnitootlikkus on mõnevõrra ülevõimendatud, kuid see vaid kinnitab 

regiooni üleolekut. Sellele viitavad ka olemasolevad andmed aastatest 2006-2009. Veel 

2006. aastal võrreldava tööviljakusega olnud Põhja- ja Lõuna-Eesti suurtootjate 

võrdluses on Põhja-Eesti piirkonna ettevõtjad 2009. aastast saadik näidanud paremat töö 

tootlikkust. Lääne-Eesti suured tootjad on kõigil aastatel peale 2009. aasta olnud 

madalaima tööviljakusega, kuigi mahajäämus Lõuna-Eestiga võrreldes on väike. 

Kapitali tootlikkuse osas on suundumused kõikide piirkondade ettevõtjatel, sõltumata 

suurusest, olnud küllaltki sarnased. Sellest tulenevalt ei erine kapitali tootlikkus ka nii 

suurtes mastaapides nagu töö tootlikkus. Sarnaselt tööviljakusele on kapitali tootlikkus 

aastatel 2006-2012 suurenenud kõikides regioonides. Selgelt on näha ülemaailmse 

majanduskriisi mõju 2008.-2009. aastal, mil tootlikkus vähenes eranditult kõikide 

piirkondade ettevõtetes. Samas pole kapitali tootlikkuse ja suurusklasside vahelised 

seosed enam nii üheselt tõlgendatavad kui töö tootlikkuse puhul. 

Joonisel 4 on võrreldud kapitali tootlikkust suurusgruppide lõikes erinevates Eesti 

piirkondades aastatel 2006-2012. 
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Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 4. Kapitali tootlikkus (eurodes euro kohta) Eesti regioonides suurusgrupiti 
aastatel 2006-2012 

Kõrge tootlikkusega kapitali võib seostada ennekõike ühe regiooni, Põhja-Eestiga. 

Kõigile kolmele Põhja-Eesti suurusklassile on näitaja kõrge tase iseloomulik nii 

vaatlusperioodi algul kui ka lõpus. 2012. aastal on kõrgema kapitali tootlikkusega olnud 

vaid Kesk-Eesti suurtootjad. Iseäranis üllatavaks võib pidada Põhja-Eesti väikeste 

ettevõtete tootlikkust. Väikeettevõtjate seas järgnesid neile 2006. aastal Kesk-Eesti, 

Lõuna-Eesti ning viimasena Lääne-Eesti tootjad. Vahepealsetel aastatel on tootlikkuse 

kasv nii absoluutselt kui protsentuaalselt olnud aeglasem Kesk-Eesti väikeettevõtetes, 

mistõttu nende positsioon kapitali tootlikkuse osas on teiste regioonide, peamiselt 

Lõuna-Eesti sama suurusgrupi tootjate suhtes nõrgenenud. Nagu juba eespool mainitud, 

on 2012. aasta Lääne-Eesti väikeettevõtete suur kasv mõneti petlik, mille on 

põhjustanud mõne üksiku väiketootjast ettevõtja erakordselt suur käive aastal 2012. 

Keskmise suurusega tootjate seas on olukord võrreldav väiketootjatega, kus kõigil 

uuritavatel aastatel on kapitali tootlikkus olnud kõrgeim Põhja-Eestis. Sarnaselt tugev 

tootlikkuse tõus on olnud Kesk-Eestis, mis viimastel aastatel on kinnistanud regiooni 

eelisseisu võrreldes Lõuna- ja Lääne-Eesti väikeettevõtetega. Eelmainitud kahe regiooni 

omavahelises võrdluses on viimasel paaril aastal Lõuna-Eesti tootjad teeninud enam iga 

reaalkapitali euro kohta, kuigi 2009.-2010. aastal oli olukord veel vastupidine. 
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Eri piirkondade suurtootjate vahelises kapitali tootlikkuse võrdluses on taas juhtival 

kohal Kesk-Eesti regioon sarnaselt töö tootlikkusele. Kesk-Eesti piirkonna tootjate 

edule viitavad ka 2006.-2009. aasta algandmed, kuigi 2008. aastal on neid tabanud ka 

kõige suurem langus. Suurtootjate omavahelises vahekorras pole siiski 

märkimisväärseid muudatusi toimunud. Põhja-Eesti suurettevõtted on kapitali 

tootlikkuselt olnud Kesk-Eestile kõige lähemal, eriti 2012. aastal. Seejuures on mõlema 

regiooni kapitali tootlikkuse suhtarv aastal 2012 olnud üle ühe. Tootlikkuse tõusu 

aeglustumine 2011. aastast on Lõuna-Eesti suurte ettevõtete jaoks toonud kaasa 

allajäämise ka Lääne-Eestile. Nende kahe regiooni kapitali tootlikkuse tendentsid ei 

anna siiski alust väita, et tegemist oleks mingi püsiva seisuga. 

Maa tootlikkus on ilmselt üks tähtsamaid näitajaid, kuna põllumajanduses teostatakse 

enamik arvutusi hektari baasil. Võrreldes eelnevalt käsitletud näitajatega võib siiski 

täheldada mõningaid olulisi erisusi. Erinevalt kapitali tootlikkusest ei ole ühelgi 

regioonil kujunenud absoluutset eelisseisu. Küll aga on nii perioodi algul kui lõpus 

parima tootlikkusega olnud sama regiooni, Kesk-Eesti, ettevõtjad. Majandussurutise 

eelselt olid selleks keskmise suurusega tootjad, hiljem on tõusnud suurtootjate 

tootlikkus. Uuritaval ajavahemikul on tootlikkust suutnud tõsta kõikide regioonide 

tootjad peale Kesk-Eesti keskmise suurusega ettevõtete. See kajastub ka tulemustes, 

kuivõrd nad aastal 2012 kõrgema tootlikkusega ettevõtjate sekka enam ei kuulu. 

Tervikuna näib tugevnenud olevat suuremate tootjate positsioon. 

Väiketootjate omavahelises võrdluses on maa tootlikkus viimastel aastatel kiiremini 

kasvanud Lõuna- ja Lääne-Eestis. Parima tootlikkusega olid 2012. aastal Lõuna-Eesti 

väiketootjad. 2006. aastal kõrgeima tootlikkusega olnud Põhja-Eesti on 2012. aastal 

väiketootjate seas taandunud viimasele kohale. Neile 2006. aastal järgnenud ning 2010.-

2011. aastal esile kerkinud Kesk-Eesti ettevõtjad on 2012. aastal tootlikkuse poolest alla 

jäänud küll Lõuna-Eestile, kuid siiski edestanud nii Põhja- kui ka Lääne-Eestit. 

 Joonis 5 kirjeldab eri piirkondades tegutsevate ettevõtjate maa tootlikkust nende 

suurusgrupist lähtuvalt aastatel 2006-2012. 
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Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 5. Maa tootlikkus (eurodes hektari kohta) Eestis aastatel 2006-2012, piirkonniti 
ja suurusgruppide kaupa 

Keskmise suurusega ettevõtete regionaalsed arengud on üldiselt sarnased väiketootjate 

maa tootlikkuse dünaamikaga. Koos majanduskasvuga on 2010. aastast enim tootlikkust 

suutnud tõsta Lõuna-Eesti ettevõtted, tõustes 2012. aastaks parima tootlikkusega 

regiooniks. 2006. aastal madalaima tootlikkusega olnud Põhja-Eesti tootjad tõusid 

2010.-2011. aastal tugevalt esile, kuid on tootlikkuse langusega aastal 2012 taas 

nõrgimad olnud. Viiel aastal (2007-2011) kõige madalama tootlikkusega olnud Lääne-

Eesti on seoses suure tootlikkuse kasvuga 2012. aastal möödunud nii Kesk- kui ka 

Põhja-Eesti tootjatest. Kuni 2009. aastani kõrgeima maa produktiivsusega olnud Kesk-

Eesti tootlikkus oli languses 2007.-2010. aastani. 2011. aastal pöördus tootlikkus taas 

kasvule, kuid on aasta hiljem uuesti langenud. 

Suurettevõtjate maa tootlikkuses ei ole aastatega olulisi muutusi toimunud. Kesk-Eesti 

tootjate võimekus on ilmne ka selle näitaja puhul. Kui arvestada ka 2010. aastale 

eelnenud aastate andmeid, jääks regiooni tootlikkuse tase konkureerivale regioonile alla 

vaid 2007. ja 2008. aastal. Tootlikkuselt järgnev piirkond on nii 2006 kui ka 2012 olnud 

Põhja-Eesti. Regiooni suurte ettevõtete tootlikkuse muutus ning tase on ligilähedaselt 

võrreldav Lõuna-Eesti tootjate dünaamikaga. Põhja- ja Lõuna-Eestile järgneb 

mõningase mahajäämusega Lääne-Eesti. 2009. aastal oli nende kolme regiooni 
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tootlikkuse tase võrreldav, kuid järgnevatel aastatel on Lääne-Eesti ettevõtete 

tootlikkuse kasv võrreldes Põhja- ja Lõuna-Eestiga olnud aeglasem. 

Varade tootlikkus ehk käibesagedus on võrreldes kapitali tootlikkusega laiem käsitus, 

mis haarab endasse kõiki bilansilisi varasid. Seetõttu on sobilik tõmmata paralleele 

nende näitajate vahel. Mida väiksem on kahe näitaja vaheline erinevus, seda suurem on 

füüsiliste tootmisvahendite osatähtsus bilansis. Tulenevalt arvutamise metoodikast on 

varade tootlikkuse arvuline väärtus alati väiksem kui kapitali tootlikkus. 

Joonis 6 iseloomustab kogutootlikkust aastatel 2006-2012, kui sisendiks on koguvarad. 

 
Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 6. Varade tootlikkus (eurodes euro kohta) Eesti regioonides suurusklasside 
kaupa aastatel 2006-2012 

Kõrgem varade käibimine on iseloomulik Põhja-Eesti ettevõtjatele. See tähendab, et 

eelis kapitali tootlikkuses on suures osas üle kandunud varade tootlikkusse. Peale 

Lääne-Eesti keskmise suurusega ettevõtjate on aastatel 2006-2012 varade tootlikkust 

tõstnud kõikide regioonide ettevõtete rühmad. Nii perioodi algul kui lõpus on parima 

tootlikkusega olnud Põhja-Eesti suurettevõtted. Aastatel 2007, 2009 ja 2011 on 

vaheldumisi suurima tootlikkusega olnud ka Põhja-Eesti keskmise ja väikese suurusega 

ettevõtjad. Kesk-Eesti suured ettevõtted, kelle keskmised tulemused avaldamisele ei 

kuulu, olid tinglikult kõrgeima käibekordajaga 2007. ja 2009. aastal. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

V
ar

ad
e 

to
ot

lik
ku

s, 
€/

€ 

Põhja-Eesti

Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Lääne-Eesti

34 
 



  

Väiketootjate võrdluses on varade tootlikkuse dünaamika sarnane kapitali tootlikkusele. 

Kõrgeim tase on kõigil vaatlusalustel aastatel olnud Põhja-Eesti ettevõtjatel. 

Tootlikkuselt on neile järgnenud Kesk- ja Lõuna-Eesti tootjad, kusjuures viimased on 

peale 2008. aastat 2012. aastal taas tootlikkusega ette läinud. Lääne-Eesti 

väikeettevõtete varade tootlikkus on kooskõlas teiste näitajatega 2012. aastal oluliselt 

kasvanud, kuid sellegipoolest pole nende tootlikkus jõudnud konkureerivate 

regioonidega võrreldavale tasemele. Keskmise suurusega ettevõtjate võrdluses on 

perioodi lõpuks selgelt parema tootlikkusega eristunud Põhja- ja Kesk-Eesti tootjad. 

Nende tootlikkus on 2012. aastal olnud identne. Peale 2006. aasta, mil varade tootlikkus 

oli veidi kõrgem Kesk-Eestis, on aastatel 2007-2011 parimat positsiooni omanud Põhja-

Eesti ettevõtted. Lõuna-Eestis tootlikkuse arengut iseloomustab hüppeline kasv 2007. 

aastal, sellele järgnenud ühtlane langus 2008.-2009. aastal ning peaaegu lineaarne kasv 

2010. aastast. Seeläbi on Lõuna-Eesti keskmise suurusega ettevõtete tootlikkus 2011. 

aastast ületanud Lääne-Eesti regiooni sama suurusega ettevõtjate produktiivsust. Lääne-

Eesti algtase oli Lõuna-Eestist 2006. aastal veel märgatavalt kõrgem ja pigem võrreldav 

Kesk- ja Põhja-Eestiga, kuid majandussurutisele järgnevatel aastatel pole sama kiiret 

taastumist toimunud. 

Suurtootjate varade tootlikkus on kasvanud ilma oluliste tagasilöökideta. Varade 

käibekordaja puhul on Kesk-Eesti eduseis viimase kolme aastaga kadunud. Põhja-Eestis 

oli tootlikkus 2012. aastal kõrgeim, Kesk- ja Lääne-Eesti ees. Just Lääne-Eesti regiooni 

suurettevõtted on läbi teinud suurima tootlikkuse tõusu, olles 2006. aastal tootlikkuselt 

viimased. Lõuna-Eestis on tootlikkuse areng olnud küll stabiilsem, kuid ka aeglasem kui 

teistes piirkondades. See ei väljendu tunduvalt madalamas tootlikkuse tasemes, kuid 

teatud mahajäämus teiste regioonide suhtes on enamikel aastatel siiski olemas. 

Järgnevalt on käsitletud kogutootlikkust, kui sisendiks on kogukulud. Tuleb aga 

arvestada, et antud näitaja tase sõltub otseselt kuludest ning on seetõttu tundlik kulude 

taseme ning struktuuri suhtes. Seetõttu ei ole mõistlik otseselt võrrelda suuremaid ja 

väiksemaid tootjaid. Väikeettevõtted on enamasti pereettevõtted, millel puuduvad või 

on väga väikesed mitmed kululiigid, mis suurtootjatel on vältimatud. Nende seas võib 

esile tuua tööjõukulud, mis väiketootjatel tavaliselt puuduvad, kuna peretööjõud töötab 

tasuta või maksab endale tasu minimaalselt. Rendikulu on samuti kuluartikkel, mida 
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väikestel ettevõtetel sageli vältida õnnestub. See tähendab, et isegi kui tootja kasutada 

on talle mittekuuluvaid põllumaid, on need paljudel juhtudel tasuta kasutusse saadud 

(rendivabad) või soodustingimustel rendile võetud. Need sisendid mõjutavad aga 

olulisel määral kulude üldist taset. Selle tulemusel on müügikäibe ja kulude suhe 

tihtipeale kõrgem väiksemates ettevõtetes. See kehtib ka siinses kontekstis 

taimekasvatusega tegelevate ettevõtjate näitel. 2012. aasta seisuga on tootlikkus kõikide 

regioonide ja nende ettevõtete puhul vahemikus 0,8-1,1, mis näitab teenitavat tulu ühe 

kulutatud euro kohta. 

Regioonide ja suurusgruppide vaheline kogutootlikkuse tase on võrreldes 

majanduslangusele eelnenud ajaga kontsentreerunud. Seega on ettevõtjaid, kelle tulude 

ja kulude suhe on paranenud, kui ka neid, kellel see on pigem langenud. Eriti ilmne on 

ülemaailmse majanduskriisi mõju 2008.-2009. aastal, mil kõik ettevõtete rühmad on 

tootlikkuses pidanud läbi tegema järsu languse. See peegeldab turuolukorda, mil 

üheaegselt leidis aset nii kogutoodangu väärtuse (seeläbi ka müügitulu) langus kui ka 

peamiste sisendite, eelkõige väetiste kiire kallinemine. 

Joonisel 7 on kujutatud kogutootlikkust kulude alusel aastatel 2006-2012. 

 
Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 7. Kogutootlikkus (eurodes euro kohta) suurusgruppide lõikes Eesti eri 
piirkondades aastatel 2006-2012 
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Väikeettevõtete üldtootlikkus on kasvanud kõikides piirkondades. Samas ei ole peale 

Lääne-Eesti ükski regioon suutnud järgnevatel aastatel ületada 2007. aastal saavutatud 

kõrgeimat taset. Enim on tootlikkus kasvanud Lõuna- ja Lääne-Eestis, vähem aga Kesk- 

ja Põhja-Eestis. Regioonide vaheline erinevus kogutootlikkuses on sellest tulenevalt 

mõnevõrra isegi suurenenud. 2007.-2011. aastani madalaima kogutootlikkusega olnud 

Lääne-Eestis on kogutootlikkus 2012. aastal kasvanud ligemale 68 protsenti, saavutades 

seeläbi teistest regioonidest kõrgema tootlikkuse. Selles võib aga täheldada erakorralist 

tulude kasvu kulude suhtes, mis ei pruugi kajastada tegelikkust või olla jätkusuutlik. 

Teistes piirkondades sarnast kasvu toimunud ei ole. Kesk-Eesti tootjad, kes perioodil 

2006-2008 ja 2010-2011 olid parima kogutootlikkusega, on 2012. aastal olnud 

madalama tootlikkusega kui Lõuna-Eesti ettevõtjad. Põhja-Eesti ettevõtted, kelle 

müügitulu ja kulude suhe oli teistest regioonidest kõrgem 2009. aastal, pole järgnevatel 

tootlikkust sarnases tempos suutnud kasvatada. Siiski on ka Põhja-Eesti tootjate 2012. 

aasta tootlikkus 1,9% kõrgem kui kuus aastat varem. 

Keskmise suurusega ettevõtete kogutootlikkus on võrreldes 2006. aastaga langenud 

koguni kolmes regioonis – Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis. Vaid Lõuna-Eestis on 

tootlikkusnäitaja kasvanud 5,4%. Selle tulemusel on Lõuna-Eesti ettevõtted 2012. aastal 

parima kogutootlikkusega. Regioonidest madalaim oli tootlikkus 2006. aastal Põhja-

Eestis, kuid ühel aastal (2011) on piirkonna tootlikkus olnud ka kõrgeim. Piirkonna 

kogutootlikkus on 2012. aastal langenud, olles siiski kõrgem Kesk-Eestist. Kesk-Eesti 

regiooni tootlikkuse langus 2008. aastal on teistest regioonidest olnud küll veidi 

tagasihoidlikum, kuid järgnenud pole ka võrreldavat tõusu. Regiooni tootlikkus on taas 

langenud ka 2012. aastal. Kõige äärmuslikum on kogutootlikkuse kulgemine olnud 

Lääne-Eestis. Regiooni kogutootlikkus on erakordselt kõrge olnud 2006.-2007. aastal, 

madalaim aga 2008.-2009. ja 2011. aastal. Nagu ka väiketootjate puhul, on 2012. aastal 

järgnenud suur 51,8% tootlikkuse kasv, jäädes seeläbi tootlikkuselt alla vaid Lõuna-

Eestile. 

Suurettevõtete kogutootlikkus on kõigis neljas Eesti regioonis aastatel 2006-2012 

kasvanud. Vähim, ainult 6,1%, on tootlikkus kasvanud Lõuna-Eestis. Regiooni 

üldtootlikkuse tase oli 2006. aastal kõrgeim, kuid 2008.-2009. aastal tehti läbi ka suurim 

langus. Tootlikkuse kiire taastumisega 2010. aastal suudeti taas teisi regioone edestada, 
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kuid 2011.-2012. aastaga on parema tootlikkuse saavutanud Kesk- ja Põhja-Eesti. Üldse 

kõrgeima kogutootlikkuse taseme saavutasid suurettevõtted 2007. aastal. Ainult Kesk-

Eesti regiooni tootjad on 2011.-2012. aastal kriisieelset taset ületada suutnud. Kõrgeima 

kogutootlikkuse saavutas Põhja-Eesti regioon 2007. aastal, kusjuures 2012. aastal on 

piirkond tugeva, 34,4% tootlikkuse kasvuga taas teisi regioone edestanud. Kõige enam, 

30,4%, on tootlikkus vahemikus 2006-2012 tõusnud Lääne-Eestis. Piirkonda 

iseloomustab võrdlemisi vähene produktiivsuse langus majanduslanguse tingimustes, 

samuti sellele järgnenud sarnaselt stabiilne kasv. Läbivalt kõrge kogutootlikkusega on 

olnud Kesk-Eesti, kuid 2008. aasta andmetele tuginedes on nad olnud ka madalaima 

üldtootlikkusega. 

Edasi uuriti rentaablus- ehk tasuvusnäitajaid. Nende dünaamika võimaldab selgitada, 

kuidas tootlikkus on seotud ettevõtete kasumlikkusega. Siinkohal juhib autor tähelepanu 

asjaolule, et juba kogutootlikkuse arvutamisel ilmnenud väiksemate tootjate kulueelis 

kandub üle ka rentaablusnäitajatesse. Seda seetõttu, et kasum on otseselt tuletatud 

tulude ja kulude vahena. Seega tuleks rentaabluse absoluuttaseme hindamisse suhtuda 

teatud ettevaatusega, kuna näitaja kõrgem väärtus ei ole alati samastatav suurema 

konkurentsivõimega. See on paratamatu raamatupidamislik moonutus, mis tekib, kuna 

suured ettevõtted ei konkureeri väikeettevõtetega võrreldavatel alustel (kulude poolest). 

Tasuvust iseloomustavate näitajate muutumiskäik tervikuna on sarnane 

tootlikkusnäitajatele. 2008.-2009. aasta langusele eelnes jõuline kasv, mis 2010. aastast 

on asendunud mõnevõrra aeglasema, kuid ilmselt ka jätkusuutlikuma rentaabluse 

kasvuga. Majandussurutis kajastub paljude ettevõtjate puhul negatiivse rentaablusena. 

Seega on ühe konkurentsivõime tegurina võimalik arvestada ka toimetulekut 

majanduskeskkonna halvenemisega. Müügikäibe rentaablus on kolme regioone 

väikeettevõtetes aastatel 2006-2012 kasvanud, üksnes Põhja-Eestis on see langenud 5,1 

protsendipunkti (pp). Autori hinnangul tuleks ka Lääne-Eesti ettevõtjate 2012. aasta 

tulemusi käsitleda erandlikena. Võttes aluseks 2011. aasta andmed, on piirkonna 

rentaablus 2006. aastaga võrreldes 21,6 pp vähenenud. Piirkonna rentaablus on üldiselt 

väga kõikuv olnud – kõrgeim rentaablus saavutati aastatel 2006 ja 2009, kuid aastatel 

2008 ning 2010-2011 on rentaablus olnud teistest regioonidest madalam. Sarnane on 

olnud Lõuna-, Kesk- ja Põhja-Eesti väikeettevõtete käiberentaabluse dünaamika. Kolme 
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regiooni rentaablus oli 2006. aastal ligi 30%. Hiljem on kõrgeima rentaablusega olnud 

Lõuna-Eesti (2007, 2010-2011) ja Kesk-Eesti (2008, 2012). Lääne- ja Kesk-Eesti 

ettevõtjad on vastavalt aastatel 2008 ja 2009 olnud kahjumis. 

Keskmise suurusega ettevõtetest on kõrgem käiberentaablus omane eelkõige Lääne-

Eestile. Piirkonna tasuvus on olnud üle 50% koguni kolmel aastal (2006-2007, 2010). 

Ainult Lõuna-Eesti väiketootjad aastal 2009 ning Põhja-Eesti tootjad aastal 2011 on 

tasuvuselt ületanud Lääne-Eestit. 2009. aastal on kahjumisse langenud Põhja- ja Kesk-

Eesti tootjad. Kesk-Eesti ettevõtted olid 2009. aastani madalaima rentaablusega ning 

vaatamata tasuvuse kasvule 2010. aastal on piirkonna kasumlikkus 2012. aastal uuesti 

teistest regioonidest väiksem olnud. Perioodil 2006-2012 on rentaablus vähenenud 

kõikides regioonides. Enim, 15,3 pp, on tasuvus kukkunud Lääne-Eestis, kuigi regiooni 

võrdlusbaas oli ka kõrgeim. Piirkonna kõrgem tasuvus on siiski säilinud, samuti on 

muutumatuna püsinud järgnevate regioonide vahekord.  

Joonisel 8 on esitatud müügikäibe rentaablus regionaalselt ning ettevõtete 

suurusklasside järgi 2006.-2012. aastani. 

 
Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 8. Käiberentaablus (protsentides) Eestis aastatel 2006-2012, piirkonna ja 
suurusgruppide järgi 
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Suurettevõte võrdluses pole ükski regioon eristunud püsivalt kõrgema 

käiberentaablusega. Tasuvus on aastatega tõusnud Põhja-, Kesk- ja Lääne-Eestis. 2006. 

aastal suurima tasuvusega olnud Lõuna-Eesti rentaablus on kuue aastaga langenud 

6,8 pp. Lõuna-Eesti suurtootjate tasuvus oli kõrgeim ka aastatel 2008 ja 2010. Aastal 

2009 oli piirkonna tootjate rentaablus negatiivne. Suurim tõusja on olnud Põhja-Eesti, 

kus rentaablus on 2006-2012 kasvanud 15 pp. Samuti on regiooni tootjate 2007. aastal 

saavutatud 40,4% käiberentaablus suurettevõtete seas kõrgeim. 2012. aastal on Põhja-

Eesti taastanud koha suurima rentaablusega regioonina. Kesk-Eesti on rentaabluse 

poolest olnud üldiselt stabiilne regioon, kuid 2008. aastal on ka sealsed tootjad 

sügavasse kahjumisse langenud. Teistest regioonidest kõrgem oli rentaablus Kesk-

Eestis 2009. ja 2011. aastal. Lääne-Eesti tootjate rentaablus on nii uuritava perioodi 

alguses kui ka lõpus konkureerivates regioonidest madalam, kuid samas on ka langeva 

maailmamajanduse tingimustes rentaabluse langus väiksem olnud. 

Varade rentaabluses toimunud muutustes on nii sarnasusi kui ka erinevusi eespool 

käsitletud käiberentaablusega. Väikeettevõtetest on tasuvus Lääne-Eestis jätkuvalt 

kõikunud suures ulatuses. Kui 2008. aastal oli regioonis varade kasumlikkus -2,4%, siis 

2012. aastaks on see tõusnud 20,8 pp, olles 18,4%. Jättes  kõrvale 2012. aasta erandliku 

kasvu, on rentaablus 2006-2011 kahanenud 4,4 pp. Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis on 

kõikides rentaablus 2006. aastast kasvanud, Põhja-Eestis aga vaid 0,4 pp. Varade 

kasumlikkusest lähtuvalt on regioon siiski konkurentsivõimelisem kui käiberentaabluse 

poolest, kuna Põhja-Eesti oli kõrgeima varade rentaablusega aastatel 2006 ning 2009-

2011. Aastal 2012 oli regiooni rentaablus Kesk- ja Lõuna-Eestist vähem kui ühe 

protsendipunkti võrra madalam. Kesk- ja Lõuna-Eesti väikeste ettevõtete rentaabluse 

dünaamika on väga sarnane – Kesk-Eestis on tasuvus 2012. aastal vaid 0,2 pp kõrgem 

olnud. 

Varade rentaablus keskmise suurusega ettevõtete võrdluses on teatud erisustega sarnane 

samade ettevõtjate käiberentaablusega. Erinevalt käiberentaablusest ei ole Lääne-Eesti 

regiooni varade kasumlikkus teistest piirkondadest enam sedavõrd selgelt eristuv. 

Sellegipoolest on piirkond rentaabluselt teisi regioone ületanud aastatel 2006, 2008, 

2010 ja 2012. Selle võrra on rentaablimad Põhja-Eesti ettevõtjad, kelle rentaablus on 

ainsana 2007. aastal küündinud üle 20%. Nagu ka käiberentaabluse puhul, on regiooni 
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varade rentaablus olnud kõrgeim ka 2011. aastal. 2009. aastal oli kõrgeim Lõuna-Eesti 

tootjate rentaablus. Kesk-Eesti keskmise suurusega ettevõtete varade rentaablus on 

madalaim olnud kõikidel aastatel peale 2010. ja 2011. aasta. Kokkuvõttes on rentaablus 

vahemikus 2006-2012 vähenenud kõikides regioonides, kuigi langus on olnud pigem 

marginaalne. Kõige rohkem, 5,9 pp, on tasuvus langenud Lääne-Eestis. 

Joonis 9 iseloomustab erineva suurusega ettevõtete varade rentaablust Eesti regioonides 

aastail 2006-2012. 

 
Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 9. Varade rentaablus (protsentides) suurusklasside kaupa Eesti neljas regioonis 
aastatel 2006-2012 

Suurte ettevõtete puhul on varade kasumlikkus peale Lõuna-Eesti kõikides regioonides 

kasvanud. Rentaablust on enim suutnud kasvatada Põhja-Eesti tootjad, kelle tasuvus 

aastatel 2006-2012 on tõusnud 8,8 pp. Suurettevõtete seas on regiooni 2007. aasta 

18,3% varade rentaablus uuritava perioodi kõrgeim. Seejuures olid ka teiste regioonide 

tootjad kõige rentaablimad 2007. aastal. Peale majanduslangust on tasuvus kõikides 

regioonides tõusnud, kuid mitte samale tasemele. Lõuna-Eesti regioon oli kõrgeima 

tasuvusega 2006. aastal, kuid on 2012. aastaks taandunud – parem on rentaablus olnud 

nii Põhja- kui ka Kesk-Eestis. Lääne-Eestis on tasuvus madalaim olnud aastatel 2006-

2007 ning 2010 ja 2012, kuigi piirkonna rentaablus tervikuna on olnud kõige püsivam. 
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Maa rentaabluse osas on kattuvused käibe- ja varade rentaablusega väiksemad. Samas 

üldised trendid, mis puudutavad rentaabluse kõikumist aastate lõikes erinevates 

regioonides, on sarnased. Hektari kohta on kasum perioodil 2006-2012 suurenenud 

peaaegu kõikides ettevõtetes. Erandiks on vaid Kesk-Eesti keskmise suurusgrupi 

tootjad, kelle kasumlikkus on vähenenud 43,7%. Väikeettevõtete maa rentaabluses ei 

olnud 2006. aastal suuri erinevusi. Hektari kohta teenisid enim kasumit Lääne-Eesti 

tootjad, järgnesid Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eesti. Aastatel 2007-2008 ning 2010-2011 on 

maa kasumlikkus olnud suurem Kesk- ja Lõuna-Eestis. Nende kahe regiooni tasuvus on 

mitmete aastate vältel olnud peaaegu identne. Vaid 2009. aastal on rentaablus suurem 

olnud Põhja-Eestis, kuid järgnevatel aastatel ei ole piirkonna kasumlikkus Kesk- ja 

Lõuna-Eestiga samas tempos kasvanud. Väiketootjatest on Lääne-Eesti ettevõtjate 

maaressursi rentaablus olnud madalaim aastatel 2007-2008 ja 2010-2011. Kuigi valimi 

põhjal on regiooni rentaablus 2012. aastal kasvanud 357%, ületades ülejäänud 

regioonide tasuvust, ei saa seda autori hinnangul tegelikkusele vastavaks pidada. 

Näitajat mõjutavad erakordselt suured tulud ning neist tingitud kasumi kasv. 

Joonis 10 iseloomustab hektaripõhist kasumit regionaalsel põhimõttel ettevõtete 

suurusest lähtuvalt aastatel 2006-2012. 

 
Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 10. Maa rentaablus (eurodes hektari kohta) suurusgrupi järgi Eesti regioonides 
aastatel 2006-2012 
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Keskmise suurusgrupi tootjate seas kerkib võrreldes käibe- ja varade rentaablusega 

maaressursi kasumlikkuse poolest tugevamalt esile Lõuna-Eesti. Kuigi maa rentaablus 

2006. aastal oli kõrgem nii Lääne- kui ka Kesk-Eestis, on Lõuna-Eesti ettevõtjate 

saavutatud 2007. aasta kasumlikkus seitsme aasta lõikes absoluutselt kõrgeim. 

Piirkonna ettevõtted on suurima kasumi hektari kohta saavutanud ka aastail 2008-2009 

ning uuesti 2012. Lõuna-Eesti on aastatel 2006-2012 läbi teinud ka suurima 

kasumlikkuse tõusu – hektaripõhine kasum on suurenenud 40,1%. Tähelepanuväärne on 

ka asjaolu, et 2007. aasta rentaablust ei ole ühegi regiooni ettevõtjad hiljem enam 

ületanud. Sarnaselt teiste rentaablusnäitajatega eristuvad nõrgema rentaabluse poolest 

Kesk-Eesti tootjad, kelle rentaablus on neljal aastal, sealhulgas 2012, olnud 

konkurentide omast madalam. 2009. aastast alates kaks aastast järjest kiiresti tasuvust 

tõstnud Põhja-Eesti tootjad olid rentaableimad 2011. aastal, kuid 2012. aastal on tõus 

asendunud langusega. 

Piirkondade suurettevõtete vahekord maa rentaabluse osas ei erine oluliselt teiste 

rentaablusnäitajate regionaalsest dünaamikast. Erinevalt müügikäibe ja varade 

rentaablusest on maa rentaablus 2006. aastast jõudsalt kasvanud kõikide piirkondade 

suurettevõtetes. Vähim, kuid siiski 58,5%, on maakasutuse tasuvus tõusnud Lõuna-

Eestis. Lääne-Eestis on hektari kohta kasum hektari kohta kasvanud 551,8%, kuid 

regiooni võrdlusbaas oli 2006. aastal ka madalaim. Jätkuvalt on regiooni tootjate 

rentaablus madalaim ka 2012. aastal. Võrreldes teiste rentaablusnäitajatega tõusevad 

veelgi tugevamalt esile Kesk-Eesti suurtootjad, kes lisaks 2009. ja 2011. aastale on 

suurima maa rentaablusega olnud ka 2012. aastal. Aastate 2006-2012 suurima 

hektaripõhise kasumi, 239,74 €/ha, teenisid aga Põhja-Eesti tootjad 2007. aastal. 2012. 

aastal on maaressursi kasumlikkus suurem olnud üksnes Kesk-Eestis, kusjuures mõlema 

regiooni ettevõtete rentaablus oli üle 200 €/ha. 

Kogu tööressursi kasumlikkuse hindamiseks kasutatakse käesolevas uurimuses töö 

rentaablust ehk ühe aasta tööühiku (lühendatult ATÜ) kohta tekkivat kasumit. 

Põllumajandusliku tootmise efektiivsuse hindamiseks kasutatakse sageli ka 

netolisandväärtuse ja aasta tööühikute suhet. Piirkondade ja nende ettevõtete töö 

rentaablused erinevad üldiselt suuremas mastaabis kui teised tasuvusnäitajad. Samuti 

ilmneb selle näitaja puhul, kuidas tööjõudu on efektiivsemalt kasutama hakatud 
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eelkõige suuremates ettevõtetes. Aastail 2006-2012 on töö rentaablus vähenenud ainult 

Lääne-Eesti keskmise suurusklassi tootjatel, kuid seda vaid 1,9%. Seejuures tuleb 

arvestada, et nende rentaablus oli 2006. aastal kõrgeim. Absoluutselt madalaima 

kasumlikkusega 2006. aastal olnud Lääne-Eesti suurettevõtete rentaablus on 2012. 

aastaks kasvanud 915,3%, mis ei ole aga nende positsiooni teiste regioonide sama 

suurusega ettevõtete suhtes oluliselt tugevdanud. 

Väikeettevõtted eristuvad üldiselt madalama töö rentaabluse poolest, eriti aastatel, mil 

majandus tervikuna on olnud kasvufaasis. 2006. aastal oli rentaablus üle 6000 €/ATÜ 

Põhja- ja Lääne-Eestis. Järgnevatel aastatel on Lääne-Eesti siiski taandunud väikseima 

rentaablusega regiooniks. 2012. aastal eelnenud aastaga enam kui kümnekordistunud 

tööjõu kasumlikkust ei saa tõepäraseks pidada, mistõttu tuleks seda käsitleda pigem 

valimist tingitud anomaaliana. Konstantselt parem tööjõu tasuvus ei iseloomusta ühtegi 

piirkonda. Samas on 2007. aastal rentaableimaks tõusnud Lõuna-Eesti väikeettevõtted 

suutnud vältida majanduslanguse ajal kahjumisse langemist, olles 2010. aastast taas 

kasumlikemad. Kooskõlas tööviljakusega ei ole Kesk-Eesti ühelgi aastal olnud 

kõrgeima töö rentaablusega regioon. Aastatel 2006 ja 2009 oli regiooni tööjõu tasuvus 

kõige madalam, 2012. aastal on esmakordselt peale 2008. aastat suudetud rentaabluselt 

ületada Põhja-Eesti regiooni. 

Keskmise suurusega ettevõtetest on 2012. aastaks enim tööjõu kasumlikkust tõstnud 

Lõuna-Eesti ettevõtjad. Nende rentaablus on 2006-2012 kasvanud 119,2% ehk enam kui 

kahekordistunud. Sama suurusgrupi tootjatest on Lõuna-Eesti ettevõtted ainsana 2007. 

ja 2012. aastal saavutanud rentaabluse üle 30 000 €/ATÜ. Piirkond oli suurima 

rentaablusega ka 2008.-2009. aastal. Madalaima tööviljakusega Lääne-Eesti tootjad on 

sellele vaatamata suurima kasumi tööühiku kohta teeninud aastatel 2006 ja 2010. 

Mõlemad regioonid, nii Lõuna- kui ka Lääne-Eesti, on kõigil vaatlusalustel aastatel 

olnud ka kasumis. Kesk-Eesti kõrge tööviljakus ei kajastu aga tööjõuressursi 

rentaabluses. Piirkond on madalaima rentaablusega olnud aastatel 2007-2009 ning nagu 

ka perioodi algul, on Kesk-Eesti kasumlikkus 2012. aastal ületanud vaid Põhja-Eestit. 

Seejuures oli Põhja-Eesti 2011. aastal veel rentaableim regioon. 

Joonisel 11 on võrreldud aastate 2006-2012 tööjõuressursi rentaablust erinevates 

piirkondades tegutsevate ettevõtjate suuruse alusel. 
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Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Joonis 11. Töö rentaablus (eurodes aasta tööühiku kohta) Eesti regioonides ettevõtete 
suuruse järgi aastatel 2006-2012 

Suurettevõtetest on 2009. aastast selgelt kasumlikuma tööjõuressursi kasutamisega esile 

tõusnud Kesk-Eesti tootjad. See on seostatav sarnase trendiga töö tootlikkuses. Kolme 

ülejäänud regiooni rentaablused on 2012. aastal samuti lahknema hakanud. Põhja-Eesti 

on tõusnud rentaabluselt teiseks piirkonnaks, Lõuna- ja Lääne-Eesti ees. Põhja-Eesti 

tootjad olid ka esimesed, kes 2007. aastal küündisid tasuvuseni üle 30 000 €/ATÜ. 

Aastast 2011 on seda taset ületanud vaid Kesk-Eesti suurettevõtted, samuti Põhja-Eesti 

ettevõtjad ise 2012. aastal. Lääne-Eesti on olnud kõige ühtlasema rentaablusega 

regioon, mille ettevõtted pole lisaks Põhja-Eestile tootjatele ühelgi vaatlusalusel aastal 

kahjumit teeninud. Sellegipoolest on Lääne-Eesti piirkonna kasumlikkus olnud 

väikseim viiel aastal – 2006-2007 ja 2010-2012. Märkimist väärib ka asjaolu, et 2007. 

aastal haripunktis olnud töö rentaabluse on erinevalt teistest tasuvusnäitajatest suutnud 

ületada kõikide regioonide tootjad vähemalt aastaks 2012. Seega on tööjõu kasutamine 

muutunud oluliselt efektiivsemaks, mis väljendub tööjõuvajaduse üldises vähenemises. 

Tootlikkus- ja rentaablusnäitajate võrdlemisel ilmneb küllaltki ilmne seos. Selle 

kohaselt on suuremad ettevõtted üldiselt produktiivsemad, kuid väiksemate ettevõtete 

kulueelis võimaldab neil saavutada paremaid rentaabluse suhtarve vaatamata 

madalamale tootlikkusele. Asjaolu, et väiksemate ettevõtete kapitali struktuur erineb 

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

vä
ik

e
ke

sk
m

in
e

su
ur

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tö
ö 

re
nt

aa
bl

us
, €

/A
TÜ

 

Põhja-Eesti

Kesk-Eesti

Lõuna-Eesti

Lääne-Eesti

45 
 



  

oluliselt suuremate tootjate omast, on mõjur, mida konkurentsivõime hindamisel tuleks 

arvesse võtta. Suurtootmine on reeglina kapitalimahukas ning eeldab pidevat 

investeerimist tootlikkuse tõstmiseks. Kuna erinevused tootmisvõimsustes väike- ja 

suurettevõtete vahel on pidevalt suurenenud, siis edu tootlikkuses on suurtootmise 

järjest kasumlikumaks muutnud võrreldes väiketootmisega. Samuti tuleb märkida, et 

väikeettevõtetele omane tootmisfunktsioon (suur töömahukus, vähe kapitali) ei tagaks 

põhimõtteliselt kasumlikku tegevust suurema tootmismahu korral. 

2.3. Andmeanalüüs ja järeldused 

Konkurentsivõime analüüsimiseks olemasolevate näitajate alusel peab olema tagatud 

nende võrreldavus. Selleks kasutatakse indikaatorite ühismõõtsustamist ehk 

ühismõõtmetesse viimist. Selle tulemusel kaovad näitajate mõõtühikutest tulenevad 

erinevused, mis tähendab, et näitajatega saab vabalt teostada aritmeetilisi tehteid ehk 

neid liita, lahutada või muul moel töödelda. Ühismõõtsustamisega taotletakse 

konkurentsivõimele võimalikult erapooletu hinnangu andmist, mis võtaks samadel 

alustel arvesse kõikide näitajate mõju. 

Käesolevas töös kasutatakse näitajate ühismõõtmesse viimiseks standardiseerimist. 

Kõik üksiknäitajad teisendatakse standardiseerimise tulemusel mõõtmesse, mille 

keskväärtus on null ning standardhälve on üks. Et saada andmed sellisele kujule, 

leitakse esmalt uuritava rühma keskväärtus. Seejärel arvutatakse grupi standardhälve, 

mis iseloomustab üksiknäitajate hajuvust. Viimaks arvutatakse standardiseeritud 

näitajad, kasutades selleks järgmist valemit: 

 
s

XX
X i

uus
−

=  (6) 

kus Xuus – standardiseeritud (teisendatud) näitaja väärtus, 

 Xi – iga üksiku näitaja algne väärtus, 

 X  – näitajate aritmeetiline keskmine, 

 s – näitajate standardhälve. 

Regioonide näitajad on standardiseeritud suurusklasside ning aastate kaupa. Lisaks 

käsitletud tootlikkuse ja rentaabluse suhtarvudele arvestatakse konkurentsivõime 

hindamisel täiendavalt ka kulude kasvu ning investeeringute taset konkreetsel aastal. 
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Kulud kaasatakse analüüsi, kuna põllumajandustootjate võimuses on eelkõige mõjutada 

ettevõtluse kulusid ning vähem toodangu turuhinda. Investeerimine on samuti oluline 

konkurentsivõime komponent, millega tagatakse tootmise efektiivsuse tõstmine läbi 

tehnoloogiliste uuenduste rakendamise. Ka need kaks näitajat standardiseeritakse. Kui 

kõik üheksa indikaatornäitajat ning kaks üldnäitajat on teisendatud ühisele skaalale, siis 

need liidetakse (kulude kasvu iseloomustav standardiseeritud väärtus lahutatakse). 

Kulude tõus toimib siinkohal tasakaalustava tegurina, mis tõstab toodangu omahinda 

ning vähendab kasumlikkust, kui seda ei kompenseerita tootlikkuse vähemalt 

samaväärse kasvuga. 

Standardiseeritud näitajate koondamise tulemusel saadakse näitarv, mis iseloomustab 

üldist konkurentsivõime taset. Näitarvu kõrgem väärtus viitab üldiselt suuremale 

konkurentsivõimele. Selline koondnäitaja tuletatakse esmalt iga rühma kohta eraldi. 

Kuna uurimisperiood hõlmab seitset aastat ning kõigi nelja piirkonna ettevõtjad on 

jaotatud kolme majandusliku suuruse gruppi, siis kokku on esialgu 84 standardiseeritud 

väärtustega andmerida. Et kõik näitajad on standardiseeritud, siis on nad algsest 

mõõtühikust sõltumatud. Seetõttu saab neid täiendavalt käidelda vastavalt uurimistöö 

eesmärgile ning teha järeldusi. Seega on sisuliselt tegemist induktiivse lähenemisviisiga 

– üksiktulemustelt liigutakse üldistamise suunas. See tähendab, et tulemusi järjest 

summeerides jõutakse lõppjärelduseni, mis hõlmab regioonide ettevõtete 

konkurentsivõimet tervikuna aastatel 2006-2012. Saadud standardiseeritud andmed 

esitatakse täies mahus lisas 2. 

Esmalt teostati andmeanalüüs iga aasta kohta eraldi ning seejärel laiendati seda kõigile 

uuritavatele aastatele koondhinnangu andmiseks. Valitud indikaatorite põhjal saavutasid 

parima standardiseeritud koondtulemuse Kesk-Eesti tootjad aastail 2006, 2010 ja 2011. 

Samuti kolmel aastal – 2007, 2009 ja 2012 – oli summaarne tulemus kõige kõrgem 

Põhja-Eesti ettevõtjatel. Vaid ühel, 2008. aastal, osutusid edukaimaks Lõuna-Eesti 

tootjad. Lääne-Eesti piirkonna ettevõtete kokkuvõttev tulemus polnud parim ühelgi 

uuritaval aastal. Need tulemused on tuletatud konkreetsele piirkonnale vastavate 

suurusgruppide konkurentsivõimet iseloomustavate näitarvude summeerimisel. 

Seejuures ei saavutanud ühelgi aastal paremust regioon, mille kõik tootjate suurusgrupid 

eraldiseisvatena oleksid edukaimad olnud. Erandlik oli aga Kesk-Eesti tootjate 
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koondnäitaja 2006. aastal, mil regioon oli kokkuvõttes konkurentsivõimelisim, kuigi 

seda polnud eraldivõetuna ei väikesed, keskmise suurusega ega suured ettevõtted. 

Väikeettevõtjatest oli kolmel aastal (2006, 2009, 2011) konkurentsivõime tinglik näitaja 

kõrgeim Põhja-Eestis. Alusindikaatoritest on regiooni tulemuslikkus väikeettevõtete 

keskmisest madalam vaid müügikäibe rentaabluse puhul. Samuti on nende kulud 

kasvanud keskmisest veidi kiiremini, mis võib aga olla seotud tootjate kiirema 

arenguga. Aastatel 2008 ja 2010 parima koondtulemuse saavutanud Kesk-Eesti 

väiketootjad on neil aastail vastupidiselt olnud aeglasema kulude kasvuga. Regiooni 

puhul võib täheldada küllaltki suurt väga väikeste ettevõtmiste, eeldatavasti 

talumajapidamiste osakaalu tootmises. Seeläbi kajastub Kesk-Eesti väikeettevõtjatele 

omane tööjõumahukas tootmisviis pigem madalas tööviljakuses. Piirkonna tootjate 

nõrkuseks on ka väiksusest tulenev madalam investeerimisvõimekus.  

Lõuna-Eesti väiketootjad on kiire kasvu tingimustes tugevaimad olnud 2007. aastal. 

Keskmisest nõrgemad olid vaid kapitali ja varade tootlikkuse näitajad. Oluliseks 

konkurentsivõime mõjuriks võrreldes Põhja- ja Kesk-Eestiga olid Lõuna-Eesti 

väikeettevõtete suuremad investeeringud. Lääne-Eesti väikeettevõtete konkurentsivõime 

näitarv väljendab ootuspäraselt regiooni tootjate head indikaatornäitajate taset 2012. 

aastal. Seda tulemust on aga objektiivselt keeruline hinnata, sest ühelgi teisel aastal pole 

piirkonna väiketootmine olnud eriti konkurentsivõimeline. Pigem vastupidi – aastatel 

2007-2008 ja 2010-2011 on Lääne-Eesti väikesed ettevõtted olnud absoluutselt 

madalaima tootlikkuse ja kasumlikkusega. Seega on 2012. aastal ilmselt tegemist 

erakorralise iseloomuga tuludega või valimist tingitud moonutusega, mis ei ole 

vastavuses üldkogumiga. 

Tabelis 1 on kokku võetud aastate 2006-2012 kõige konkurentsivõimelisemate 

regioonide tinglikud tulemused lähtuvalt standardiseeritud näitajate summast. 

Koondveerg väljendab piirkonna tulemust, mille kõigi ettevõtete summaarne näitarv oli 

suurim. 
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Tabel 1. Konkurentsivõimelisimad regioonid aastatel 2006-2012 ettevõtete 
majandusliku suuruse järgi ning summaarselt kokku 

Aasta Ettevõtete suurusgrupp Kokku 
väikesed keskmised suured 

regioon väärtus regioon väärtus regioon väärtus regioon väärtus 
2006 Põhja-Eesti 7,775 Lääne-Eesti 6,538 Lõuna-Eesti 5,752 Kesk-Eesti 4,259 
2007 Lõuna-Eesti 4,287 Lõuna-Eesti 4,770 Põhja-Eesti 9,506 Põhja-Eesti 14,641 
2008 Kesk-Eesti 5,606 Põhja-Eesti 5,960 Lõuna-Eesti 3,634 Lõuna-Eesti 12,716 
2009 Põhja-Eesti 10,363 Lõuna-Eesti 3,499 Kesk-Eesti 10,996 Põhja-Eesti 11,794 
2010 Kesk-Eesti 4,689 Lääne-Eesti 1,740 Kesk-Eesti 5,289 Kesk-Eesti 10,163 
2011 Põhja-Eesti 4,653 Põhja-Eesti 8,806 Kesk-Eesti 14,578 Kesk-Eesti 18,047 
2012 Lääne-Eesti 3,860 Lõuna-Eesti 4,959 Põhja-Eesti 6,626 Põhja-Eesti 2,422 

Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Keskmise suurusgrupi tootjate võrdluses ilmneb Lõuna-Eesti konkurentsivõime. 

Konkurentsivõime tinglik näitaja oli neil kõrgeim kolmel aastal – 2007, 2009 ja 2012. 

Võrreldes väiketootmisega on oluliselt paremas seisus ka Lääne-Eesti, mille tootjad olid 

keskmises suurusgrupis edukaimad aastatel 2006 ja 2010. Põhja-Eestis on sarnaselt 

väikestele ettevõtetele konkurentsivõimelised ka keskmise suurusgrupi tootjad. Põhja-

Eesti piirkonna keskmise suurusega ettevõtjate indikaatornäitajate summeeritud tulemus 

oli parim aastatel 2008 ja 2011. Üllatavaks võib pidada Kesk-Eesti sama suurusgrupi 

võimetust kasutada ära piirkonna looduslikke eelduseid. Samas ilmnes juba dünaamika 

puhul, et teiste piirkondadega võrreldavat efektiivsuse kasvu regioonis toimunud ei ole. 

Lõuna-Eesti keskmise suurusega ettevõtjad ei oma ühegi indikaatori puhul 

märkimisväärset edu, kuid samuti ka mitte mahajäämust. Jätkusuutlikkusele viitab ka 

see, et regiooni ettevõtjad pole ühelgi aastal kahjumlikult tegutsenud. Tööjõu 

efektiivsele kasutamisele viitavad head töö tootlikkuse ja rentaabluse näitajad. 

Nõrgemad on bilansipõhised produktiivsusnäitajad (kapitali ja varade tootlikkus) – 

nende näitajate puhul eristuvad selgelt parema tasemega Põhja-Eesti tootjad. Kõige 

tugevamal positsioonil olid Põhja-Eesti tootjad 2011. aastal, mil keskmisest paremad 

olid kõik indikaatorid peale investeeringute taseme. Keskmise suurusega tootjate seas 

on Põhja-Eesti 2011. aasta tinglik konkurentsivõime näitarv seitsme aasta lõikes üldse 

kõrgeim. See tähendab, et piirkonna tootjate ülekaal keskmise taseme suhtes on 2011. 

aastal olnud suurem kui ühelgi teisel aastal. 
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Lääne-Eesti keskmise suurusklassi tootjate edu on seotud kulude tasemega, mis on 

teistest regioonidest madalam olnud kõikidel aastatel. Sellega on seletatav kõrge tulude-

kulude suhe (üldtootlikkus) aastatel 2006-2007 ning väga kõrged kasumlikkuse 

suhtarvud. Sellegipoolest on regiooni ettevõtete kulude suhteline kasv (59,1%) aastatel 

2006-2012 olnud oluliselt kiirem kui Põhja- ja Kesk-Eestis. Seetõttu on ebatõenäoline, 

et Lääne-Eesti keskmise suurusega ettevõtjad sama konkurentsipositsiooni taastaksid 

ilma tootlikkust oluliselt tõstmata. Vastupidiselt Lääne-Eestile on kulude kõrge tase 

olnud Kesk-Eesti tootjate konkurentsivõimet pärssivaks teguriks. Neljal aastal, 

sealhulgas 2012, on nende kulud olnud suuremad kui ülejäänud regioonide tootjatel. 

Sellest tulenev mõju on konkurentsivõimet piirav, kuna vähendab tootjate võimet 

teenida kasumit, isegi kui tootlikkus on heal tasemel. Kuna piirkonna tootjad on kõik 

omavahel seotud, võib kulude üldist kõrget taset seostada Kesk-Eestis domineerivate 

suurettevõtetega. Vähemalt osaliselt kandub nende mõju kuludele, sealhulgas 

tööjõukulule, üle ka väiksematele tootjatele. 

Suurtootmise, nagu juba eelmises lõigus rõhutatud, konkurentsivõimelisus seondub 

eelkõige Kesk-Eestiga, vähemal määral Põhja- ja Lõuna-Eestiga. Nende kolme regiooni 

suurettevõtete konkurentsivõimet võib majandussurutise eelsel ajal tootlikkuse ja 

tasuvuse põhjal pidada sarnaseks. Lääne-Eesti suurtootmise konkurentsivõimes pole 

läbimurret toimunud ning regiooni mahajäämus on säilinud, eriti majanduslikult 

soodsamatel aastatel. Kesk-Eesti konkurentsivõime tõus ja seeläbi eraldumine 

konkureerivatest regioonidest on alguse saanud majanduslikult kõige raskemal, 2009. 

aastal. Kolmel järjestikusel aastal oli regiooni konkurentsivõime hindamiseks valitud 

näitajate summeeritud tulemus parim. Alles 2012. aastal on Põhja-Eesti tootjad napilt 

Kesk-Eesti suurettevõtete tulemust ületanud, kuid seegi on tingitud üksnes kiiremast 

kulude kasvust Kesk-Eestis. Ainult tootlikkuse ja rentaabluse näitajate alusel oleks 

regioon kõige konkurentsivõimelisem ka 2012. aastal. Regiooni tootjate ülekaal on 

suurim olnud aastal 2011. Tinglikust konkurentsivõime koefitsiendist 14,578 tuleneb, et 

ühe indikaatori kohta ületasid regiooni tootjad keskmist taset enam kui ühe 

standardhälbe võrra. 

Lõuna-Eesti suurettevõtete konkurentsivõime Kesk-Eesti suhtes näib olevat kahanenud 

enam kui Põhja-Eestis. Lõuna-Eesti suurtootjad on Põhja-Eesti tootjatega võrreldes 
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vähem tootlikud, kuid rentaablus on Lõuna-Eestis tugev sellegipoolest. See tuleneb 

teatavast kulueelisest. Seetõttu on Lõuna-Eesti tootjate konkurentsivõime suurim 

aastatel 2006 ja 2008, mil tervikuna oli tegemist viletsamate saagiaastatega. Tegemist 

on aastatega, mil ei tulnud esile Kesk- ja Põhja-Eesti eelis tootlikkuses. Põhja-Eesti 

piirkonna suured ettevõtjad seevastu on edukalt kasutanud just heade turutingimuste ja 

saagikusega aastaid (2007, 2012).  Nii on ka piirkonna konkurentsivõime enam 

tsüklilise iseloomuga. 

Kõigi ühe regiooni ettevõtjate (kolmes suurusgrupis) tulemuste summeerimisel saab 

analüüsida koondtulemusi aastate ja piirkondade kaupa. On märkimisväärne, et 

konkreetsel aastal konkurentsivõimelisimaks osutunud regiooni siseselt võivad 

kontrastid ettevõtte suurusest sõltuvalt olla suured. Matemaatiliselt väljendub see 

olukorras, kus parima koondtulemuse saavutanud regiooni konkurentsivõime tingliku 

näitaja väärtus võib olla madalam, kui mõne individuaalse suurusgrupi tulemus 

(tabel 1). Sellest tulenevalt võib konkurentsivõimelisima piirkonna koondtulemuses 

sisalduda ka negatiivseid väärtusi. See tähendab, et vaatlusalusel aastal on regiooni 

suurusgruppidest – väikestest, keskmise suurusega või suurtest ettevõtetest – vähemalt 

ühe tulemused olnud allpool keskmist taset. Nii oli summeeritud tulemus parim Kesk-

Eestis 2006. aastal ning Põhja-Eestis 2009. ja 2012. aastal. Ülejäänud aastatel on 

suurima konkurentsivõime saavutanud regioon, mille kõik ettevõtted, sõltumata 

suurusest, on ületanud keskmist taset. Tulemused aastate lõikes on kokku võetud 

tabelis 2. 

Tabel 2. Konkurentsivõimelisimad regioonid ning nende väike-, keskmise suurusega ja 
suurettevõtete konkurentsipositsioon aastatel 2006-2012 

Aasta Regioon Ettevõtete suurusgrupp Kokku 
väikesed keskmised suured 

2006 Kesk-Eesti -2,850 2,957 4,152 4,259 
2007 Põhja-Eesti 3,009 2,126 9,506 14,641 
2008 Lõuna-Eesti 5,488 3,594 3,634 12,716 
2009 Põhja-Eesti 10,363 2,828 -1,397 11,794 
2010 Kesk-Eesti 4,689 0,185 5,289 10,163 
2011 Kesk-Eesti 1,773 1,695 14,578 18,047 
2012 Põhja-Eesti -2,403 -1,801 6,626 2,422 

Allikas: [FADN, autori arvutused] 
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Nagu tabelist 2 johtub, on neljal aastal (2007-2008, 2010-2011) kõrgeima 

konkurentsivõime koefitsiendiga piirkond, mille kõik tootjad on vastavas majandusliku 

suuruse klassis üle keskmise konkurentsivõimega. See on üldine tasemenäitaja, mis 

viitab sellele, et tootmine piirkonnas on ühtlaselt kõrgelt arenenud. Samas on selge, et 

näiteks Kesk-Eestil on looduslikke eeliseid, mis soosivad suurtootmist. Looduslikud 

tingimused peaksid siiski konkurentsivõimet soodustavalt mõjuma ka väikesemahulisele 

tootmisele. Sarnaselt Kesk-Eestile kujundavad Põhja-Eesti piirkonna konkurentsivõimet 

enam suurettevõtted. Aastal 2012 on regioon parima koondnäitaja saavutanud vaatamata 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime näitajate negatiivsele 

summaarsele väärtusele. 2009. aastat võib selles osas pidada erandlikuks, kus Põhja-

Eesti suurtootjate tase on alla keskmise peamiselt Kesk-Eesti suurettevõtete oluliselt 

paremate tulemuste tõttu.  

Lõuna-Eesti piirkonna konkurentsivõimet iseloomustab see, et olulisel kohal on olnud 

nii väike- kui suurtootmine. See oli eriti ilmne 2008. aastal, mil regioon osutus kõige 

konkurentsivõimelisemaks. Siiski on Lõuna-Eesti konkurentsivõime, eriti aastatel 2011-

2012, aina enam hakanud avalduma väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

tegevuses. Lääne-Eesti eristub kõikidel aastatel kui kõige madalama 

konkurentsivõimega piirkond. Seda iseloomustab regiooni kokkuvõtlik 

konkurentsivõime näitaja, mis on kõigil aastatel olnud negatiivne. Perspektiivikam näib 

olevat vaid keskmise suurusega tootmine, kuid tervikuna on selle mõju piirkonna 

konkurentsivõimele vähene. 

Vältimaks üksikute aastate mõju ületähtsustamist konkurentsivõime hindamisel, liideti 

kokku erinevate aastate tulemused. Sellega tasanduvad ka võimalikud mittekattuvused 

valimi ja üldkogumi vahel, juhul kui konkreetse aasta valim ei ole tegelikkusega 

vastavuses. Samuti peaks seitsmeaastane periood olema piisavalt pikk selleks, et 

investeeringud tootmisvahenditesse ning ümberkorraldused tootmistehnoloogias 

avalduksid majandustulemustes ja konkurentsivõimes. Konkreetne periood 2006-2012 

hõlmab ühtlasi mitmesuguseid majandustingimusi – alates majanduse haripunktist 

(2006-2007) läbi majanduskriisi (2008-2009) kuni majanduskasvu taastumiseni (2010-

2012). Seega formuleeritakse koondhinnang regioonide konkurentsivõime kohta, võttes 

arvesse kogu uuritava ajavahemiku indikaatornäitajaid. Selleks liideti ühe regiooni 
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kõikide aastate sama suurusklassi ettevõtete tulemused, saades perioodi 2006-2012 

konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad regioonide ja suurusgruppide lõikes. Nende 

summeerimisel selgitati kogu perioodi kõige konkurentsivõimelisem regioon. Analüüsis 

ei ole lihtsuse mõttes siiski arvestatud erineva suurusgrupi tootjate panust piirkonna 

konkurentsivõimesse ehk nende osatähtsust taimekasvatuse kogutoodangus. See 

lihtsustus tugineb eeldusele, et regiooni üldine konkurentsivõime peaks moodustuma 

erineva suurusega tootjate tasakaalustatud arengu tulemusena. 

Piirkondade kokkuvõtlikud konkurentsivõimet iseloomustavad näitajad aastatest 2006-

2012 on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Regioonide konkurentsivõime koondnäitajad aastatest 2006-2012 ettevõtete 
majandusliku suuruse järgi ning summaarselt kokku  

Regioon Ettevõtete suurusgrupp Kokku 
väikesed keskmised suured 

Põhja-Eesti 28,718 11,519 12,057 52,294 
Kesk-Eesti 3,809 -14,054 31,180 20,934 
Lõuna-Eesti 11,130 8,256 -2,123 17,264 
Lääne-Eesti -43,657 -5,721 -41,113 -90,492 

Allikas: [FADN, autori arvutused] 

Käsitletud tootlikkuse, rentaabluse, investeeringute ja kulude kasvu näitajatest tuleneb, 

et aastate 2006-2012 kõige kõrgema konkurentsivõimega regioon on olnud Põhja-Eesti. 

Piirkond saavutas standardiseeritud näitajate põhjal kõrgeima koondtulemuse, samuti 

olid kõige konkurentsivõimelisemad ka regiooni väikesed ja keskmise suurusega 

tootjad. Põhja-Eesti kõrget konkurentsivõimet võib pidada ootuspäraseks ning kinnitust 

on leidnud ka see, et regioonis on konkurentsivõimeline igas suuruses tootmine. Mitmel 

aastal kõrgeima konkurentsivõimega olnud Kesk-Eesti piirkond ei ole siiski seitsme 

aasta summaarsete tulemuste poolest Põhja-Eestiga võrreldaval tasemel. Samas on 

Kesk-Eestis kõige konkurentsivõimelisemad suurettevõtted. See peegeldab Kesk-Eesti 

suurtootmise järkjärgulist konkurentsivõime kasvu 2006. aastast. Tervikuna on regiooni 

konkurentsipositsioon Põhja-Eestiga võrreldes nõrgem eelkõige väike- ja keskmise 

suurusega tootjate madala konkurentsivõime tõttu. Võrreldes perioodi algusega on just 

Kesk-Eesti keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsipositsioon enim halvenenud.  
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Lõuna-Eesti ettevõtjate summeeritud konkurentsivõime näitajad ei ole küll üheski 

suurusgrupis parimad, kuid regiooni üldist konkurentsivõimet võib pidada heaks. 

Piirkonna taimekasvatuse arengut soosib tootjate võrdlemisi ühtlane areng. Kõrgeks 

võib hinnata ennekõike Lõuna-Eesti väike- ja keskmise suurusega tootmise 

konkurentsivõimet. Nõrgemas seisus on regiooni suurettevõtlus, mille 

konkurentsivõime on aastatega pigem alanenud. Arvestades Lõuna-Eesti, eriti selle 

kaguosa maastiku eripära, on loomulik, et suurtootmine on koondunud pigem Kesk- ja 

Põhja-Eestisse. Kõige halvemas konkurentsipositsioonis on Lääne-Eesti. Kuna piirkond 

oli madalaima konkurentsivõimega kõigil seitsmel aastal, siis summaarsed näitajad 

aastatest 2006-2012 vaid kinnitavad seda. Iseäranis suur on mahajäämus väike- ja 

suurettevõtete puhul. Seda võib peamiselt seostada ebasoodsamate looduslike 

tootmistingimustega, mistõttu konkurentsivõime oluline tõus on ebatõenäoline ka 

tootmistehnoloogia täiustamise korral. Kindlasti on oluline mõjur ka kaugus peamistest 

müügikohtadest (kokkuostjatest). 

Põhja-Eesti väiketootjate konkurentsivõime seitsme aasta kokkuvõttes on nende 

stabiilse arengu tulemus. Ühegi analüüsitava näitaja puhul ei ole regiooni 

väikeettevõtjad teinud väga suuri ning hüppelisi edasiminekuid. Kuid selle võrra on ka 

majanduslanguse põhjustatud tagasilöögid tootlikkuses ja rentaabluses olnud 

väiksemad. Lisaks üldisele indikaatornäitajate heale tasemele eristuvad regiooni 

väikeettevõtted mõne näitaja osas väga heade tulemuste poolest. Nendeks on 

reaalkapitali ja varade tootlikkused, mida bilansipõhiste näitajatena tuleks tõlgendada 

eelkõige aktivate efektiivse kasutamisena. Samuti ei tohiks alahinnata piirkonna 

väikeettevõtjate võimet kohanduda vastavalt oludele ning säilitada kasumit aastatel, mil 

turutingimused olid ebasoodsad. Kasumi teenimise võime majanduslikult raskematel 

perioodidel on olulisel kohal ka Lõuna-Eesti väiketootjate konkurentsivõimes.  

Siiski peab arvestama, et on olemas objektiivseid tegurid, mida piirkonnas tegutsev 

ettevõtja mõjutada ei saa, kuid millel on kindlasti mõju konkurentsivõimele. Nende 

tegurite mõju ei kajastu efektiivsusnäitajates. Taimekasvatuse seisukohast on sellisteks 

teguriteks kindlasti klimaatilised tingimused, turuhindade kõikumine, kaugus toodangu 

kokkuostjatest, kasvukoha headus jms. Neist esimesed kaks on Eesti piires kõigile 

tootjatele pigem sarnased, kuid kaks järgnevat tegurit võivad asukohast sõltuvalt omada 
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olulist mõju tootjate konkurentsivõimele. Põhja-Eesti regiooni seisukohast tuleb neid 

pidada teguriteks, mis väiketootmist pigem soosivad. Suuremate turgude ning sellest 

tulenevalt ka tarbijate ja kokkuostjate lähedus on mõjur, mida Põhja-Eesti maakondade 

puhul ei tohiks alahinnata. Vähetähtis ei ole ka mitmete suuremate ühistuliste ühenduste 

paiknemine regioonis, mille lähedus on tähtis eelkõige väiketootjatele. Teisalt 

paiknevad Põhja-Eestis, eeskätt Lääne-Virumaal, Eesti ühed viljakamad mullad, mida 

võib käsitleda kui loomulikku konkurentsieelist. 

Analoogia konkurentsivõime osas kehtib suures osas ka keskmise suurusega tootmise 

korral. Seda eeldusel, et tootmisfunktsioon keskmise suurusega ettevõtetes ei erine 

oluliselt väikeettevõtete omast. Lõuna-Eesti väikese ja keskmise suurusega tootjate 

konkurentsivõimele tuleks siiski otsida muid põhjuseid kui maa kvaliteet või turu 

lähedus. Peale Tartumaa ei kuulu Lõuna-Eesti regiooni maakonnad kõige kõrgema 

boniteediga maakondade hulka. Suurtootmise seisukohast võib konkurentsivõimet 

piirava tegurina käsitleda ka Tartumaast lõunapoole jäävate alade kuplilist maastikku. 

Maastikuline eripära seab teatud piirangud põllumassiivide suurusele ning suurendab 

kütusekulu. Kagu-Eesti madalam mullaviljakus ning pinnamood võivad aga toimida 

teguritena, mis soodustavad alternatiivse taimekasvatuse arengut. Sellise tootmise 

mastaapi arvestades oleks eelkõige tegemist väike- ja keskmise suurusega ettevõtlusega. 

Samas asub regioonis ka arvestatava suurusega turg Tartu linna näol, mis piirkonna 

konkurentsivõime seisukohast on oluline keskus. Arvestades, et teraviljad on jätkuvalt 

kõige suurema külvipinnaga põllukultuurid, on tugev regioonikeskus, kus toimub 

toodangu kokkuost ja töötlemine, eelduseks piirkonna konkurentsivõimele. Seega võib 

eeldada, et suurem osa müügist ning edasisest väärindamisest toimub aina enam Tartu 

suunal.  

Täiesti omaette tuleb käsitleda taimekasvatuslikku suurettevõtlust. Lisaks 

tootmismahule eristab suurettevõtteid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetest ka 

teistsugune tootmisfunktsioon. See tähendab, et suurte ettevõtete tootmistehnoloogia on 

peamiselt kapitalimahukas, mis lihtsustatult väljendub tootmisvahendite kõrgemas 

väärtuses ühe töötaja kohta (kapitali ja tööjõu suhe). Selline tootmine on 

kontsentreerunud eelkõige Kesk-Eestisse, vähem Põhja-Eestisse. Selle taga võib näha 

Kesk-Eesti soodsaid looduslikke tingimusi. Väga oluline faktor on siinkohal piirkonna 
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põllumaade viljelusväärtus. Kuna Kesk-Eesti hõlmab kaht Eesti kõige kõrgema haritava 

maa viljelusväärtusega maakonda, Järva- ja Jõgevamaad, siis on tegemist olulise 

konkurentsieelisega. Sama tähtsaks võib pidada ka suurte tasaste maade olemasolu, mis 

teevad võimalikuks ulatuslike põllumassiivide efektiivse kasutamise. Sellised 

põllumaad asuvad peaasjalikult regiooni keskosa hõlmaval Kesk-Eesti tasandikul. Neil 

põhjustel jätkub tõenäoliselt kapitali koondumine Kesk-Eestisse. Seejuures toimub 

eelduste kohaselt (füüsilise) kapitali akumuleerumine ennekõike juba olemasolevates 

suurettevõtetes, mis peaks veelgi suurendama nende tootmismahte ja efektiivsust. 

Samuti ei ole suuremahulise tootmise korral müügikoha lähedus või kaugus enam 

määrava tähtsusega. Ilmselt omavad nad ka teatud turujõudu võrreldes väiketootjatega, 

suutes seeläbi kujundada endale paremad tingimused toodangu realiseerimiseks. 

Kui lähtuda üksnes majandusnäitajatest, siis ei saa taimekasvatust Lääne-Eestis pidada 

ei konkurentsivõimeliseks ega majanduslikult ratsionaalseks. Regiooni maakondade 

madal mullaviljakus on saagikust piirav ning tõstab seeläbi toodangu omahinda. 

Arvestades regiooni, eriti saarte, kaugust suurematest linnadest, siis tähendab see ka 

täiendavaid kulutusi transpordile, mis veelgi suurendavad toodanguühiku täisomahinda. 

Majandusteoreetiliselt võib seda tõlgendada kui olukorda, kus tootmistegurite (tööjõu, 

kapitali) kasutamisest saadav tulu on väiksem kui nende parimast alternatiivsest 

rakendamisest saadav tulu (alternatiivkulu). Reaalses elus tähendaks see ressursside 

suunamist teise põllumajandusharusse, kus need võiksid teenida enam tulu. Lääne-Eesti 

kontekstis tähendaks see tõenäoliselt kitsamat spetsialiseerumist mõnes 

loomakasvatusharus. Siiski ei ole välistatud, et ka regiooni taimekasvatuse 

konkurentsivõime ei võiks tõusta. See nõuaks täiendavat analüüsi, kuid piirkonna 

looduslikke tingimusi arvestades oleks tõenäoliselt suurema perspektiiviga 

alternatiivsete kultuuride (näiteks tatar, lina, kanep, maitse- ja ravimtaimed jms) 

viljelemine traditsiooniliste kultuuride asemel. 

Seega võib empiirilise analüüsi põhjal järeldada, et kõige kõrgema konkurentsivõimega 

regioonid on ootuspäraselt Põhja- ja Kesk-Eesti. Samas tuleb arvestada, et tegemist on 

tingliku jaotusega ning ettevõtjate vaheline konkurents ei pruugi avalduda regioonide 

vahelises konkurentsis. Seda seetõttu, et Eesti väiksuse tõttu võivad edukalt toimida 

partnerlus- ja koostöösuhted ka üksteisest eemal asuvate ettevõtjate vahel. 
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Sellegipoolest on autor hinnangute andmisel lähtunud põhimõttest, et Eesti 

maamajanduse arengu seisukohast oleks optimaalne kolme või nelja eristuva regiooni 

kujunemine, mille ettevõtjad on omavahel horisontaalselt ning vertikaalselt 

integreerunud. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureustöö eesmärgiks oli anda hinnang Eesti erinevates regioonides 

taimekasvatusega tegelevate ettevõtjate konkurentsivõimele aastatel 2006-2012. 

Töö empiiriline osa kinnitas regionaalsel tasandil juba olemasolevaid teadmisi 

põllukultuuride kasvatamise konkurentsivõime kohta. Peale konkurentsivõimet 

iseloomustavate indikaatornäitajate standardiseerimist analüüsiti iga aasta tulemusi 

eraldi, tuletades selle põhjal kogu uurimisperioodi kõige konkurentsivõimelisema 

regiooni. Andmeanalüüsi käigus jõuti järelduseni, et kõrgeim on Põhja-Eesti 

taimekasvatuse konkurentsivõime. Piirkonnas on hästi välja kujunenud nii väike-, 

keskmise suurusega kui ka suurtootmine. Aastate 2006-2012 koondtulemuste alusel oli 

Kesk-Eesti konkurentsivõime Põhja-Eesti regioonist madalam, kuigi mõlemad 

piirkonnad osutusid edukaimaks kolmel erineval aastal. Kesk-Eesti 

konkurentsipositsiooni on halvendanud asjaolu, et regiooni väike- ja eriti keskmise 

suurusega ettevõtted on vähese konkurentsivõimega võrreldes Põhja-Eesti vastava 

suurusgrupi tootjatega. Kesk-Eesti tugevuseks on suurettevõtlus, mis on regioonis 

valdav ning konkurentsivõimelisem kui üheski teises regioonis.  

Lõuna-Eesti konkurentsivõime on taganud igas suuruses tootmise areng. Selle tulemusel 

oli piirkond ühel aastal ka kokkuvõttes konkurentsivõimelisim. Kõrgem on piirkonna 

väikese ja keskmise suurusgrupi ettevõtjate konkurentsivõime. Ühegi ettevõtluse 

suurusrühma puhul Lõuna-Eesti tootjad perioodi kokkuvõttes siiski edukaimaks ei 

osutunud. Lääne-Eesti eristub regioonina, millel on taimekasvatuse tootmissuuna puhul 

selge mahajäämus. Piirkonna konkurentsivõimet piiravad nii loodustingimused, 

eelkõige madalam haritavate maade viljelusväärtus, kui ka kaugus peamistest turgudest. 

Vähest konkurentsivõimet kinnitasid erineva suurusega tootjate näitajad, mille 

summeeritud väärtuse alusel oli regioon madalaima konkurentsivõimega eranditult igal 

aastal. 
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Seitsme aasta lõikes olid kõige konkurentsivõimelisemad väiketootjad Põhja-Eestis, 

saavutades 2006.-2012. aasta parima summeeritud tulemuse. Valitud näitajate alusel 

olid Põhja-Eesti väikeettevõtted kõrgeima konkurentsivõimega kolmel aastal. 

Väiketootmine on regioonis stabiilselt arenenud ilma oluliste tagasiminekuteta. Seda 

kinnitab piirkonna väiketootjate kasumlikkus, mis eranditult oli positiivne kõikidel 

aastatel. Autori hinnangul on konkurentsivõimet soodustavate teguritena mõjunud nii 

looduslikud eeldused, mitmete ühistute olemasolu kui ka suuremate linnade ning 

kokkuostjate lähedus. Väga hea konkurentsivõimega on olnud ka Lõuna-Eesti 

väikeettevõtjad. Piirkonna eripära arvestades on väiketootmise seisukohast potentsiaali 

eelkõige alternatiivsete kultuuride kasvatamisel. Lõuna-Eesti konkurentsivõimet 

soodustavaks võib pidada ka regioonis asuvat Tartu linna.  

Keskmise suurusega tootmise puhul olid tulemused sarnased väiketootmisele. Põhja-

Eesti regiooni keskmise suurusgrupi tootjad olid edukaimad kahel aastal ning nende 

summaarne konkurentsivõime koondtulemus oli parim ka üle kogu seitsmeaastase 

perioodi. Lõuna-Eesti konkurentsivõime avaldus keskmise suurusega tootmises veelgi 

enam kui väikeettevõtjate puhul. Piirkonna keskmise suurusgrupi ettevõtted saavutasid 

kõrgeima konkurentsivõime koondnäitaja kolmel aastal. Keskmise tootmismahuga 

ettevõtlus on suhteliselt konkurentsivõimeline olnud ka Lääne-Eestis. See on tulenenud 

eelkõige madalamast kulude tasemest võrreldes Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestiga. Samas 

on kulude tase teiste regioonidega võrreldes kiiresti ühtlustunud. 

Suurtootmine on aina enam koondunud Kesk-Eestisse, samuti on kõrge 

taimekasvatusega tegelevate suurettevõtete konkurentsivõime Põhja-Eestis. Kesk-Eestis 

domineerib kapitaliintensiivne suurtootmine ning see on väikesemahulise tootmise 

arengut tagasi hoidnud. Regiooni suurtootjate konkurentsivõime summeeritud näitajate 

tase oli kõrgeim kolmel aastal ning tootmise efektiivsus oli tugeval tasemel teistelgi 

aastatel. Kesk-Eesti suurtootmise konkurentsivõimet on soodustanud looduslik-

geograafilised tingimused: väärtuslikud ning suured tasase pinnaga põllumaad. 

Võrreldes Kesk- ja Põhja-Eestiga on Lõuna-Eesti suurettevõtete konkurentsivõime 

madalam. Suurettevõtlust pärsivad madalam põllumajandusmaade viljelusväärtus ja 

regiooni maastikuline eripära. 
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Peamised probleemid, mis andmeanalüüsi käigus ilmnesid, olid seotud kõikumistega 

valimis. See muutis tulemused kohati ebausaldusväärseteks, nagu näiteks Lääne-Eesti 

väikeettevõtjate erakordselt head näitajad 2012. aastal. Seda tuleb käsitleda 

paratamatusena, kuna valimis olevad ettevõtjad muutuvad. Kuigi valimisse kaasatud 

ettevõtete näitajad esindavad üldkogumit, väheneb statistiline usaldusväärsus valimi 

kitsendamisel konkreetsete kriteeriumide alusel. See tähendab, et maakondlikul tasandil 

on valim kohati väga väike ning ei pruugi olla vastavuses tegeliku olukorraga. Sel juhul 

ei saa välistada ka võimalikke juhuslikke vigu statistiliste tulemuste üldistamisel 

regionaalsele tasandile, kuna need koosnevad maakondade põhjal koondatud andmetest. 

Samuti tuleb arvestada, et valimis on valdavalt väikesed ettevõtted. See on kooskõlas 

üldkogumiga, kuid kuni 2010. aastani, mil valimit suurendati, raskendas tulemuste 

tõlgendamist suurettevõtete paiguti vähene esindatus valimis. 

Edasised tööd võiksid uurida, milline oleks optimaalne regionaalne jaotus Eesti 

maamajanduse seisukohast. Samuti tuleks selgitada, milliste konkreetsete kultuuride 

kasvatamisele spetsialiseerumine arvestaks regioonide eeldusi ning tagaks nende 

võimalikult kõrge konkurentsivõime. Ühtlasi vajaks käsitlemist, kas ja kui 

konkurentsivõimeline oleks kitsam spetsialiseerumine rahvusvahelises mõõtmes. 
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LISAD 

Lisa 1. Tootlikkuse ja rentaabluse näitajad aastatel 2006-2012

Näitaja Regioon Suurus Aasta 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Töö-
viljakus, 

€/h 

Põhja-
Eesti 

väike 9,40 13,03 14,75 19,42 15,98 15,20 24,04 
keskmine 16,73 24,15 19,17 24,84 23,00 37,76 36,83 
suur 19,43 41,63 33,61 31,31 37,73 39,68 59,15 

Kesk-
Eesti 

väike 5,37 10,85 9,38 12,61 11,28 14,05 17,03 
keskmine 21,83 22,42 19,82 30,47 23,10 39,09 47,55 
suur ... ... ... ... 59,46 107,37 67,07 

Lõuna-
Eesti 

väike 7,72 12,01 12,61 11,75 10,58 14,14 23,85 
keskmine 17,01 33,65 27,15 19,27 24,75 34,50 49,36 
suur 19,91 30,81 34,14 22,46 28,87 35,60 50,30 

Lääne-
Eesti 

väike 6,20 9,74 7,73 4,84 7,90 5,24 22,77 
keskmine 20,75 22,40 11,76 14,81 17,96 17,21 28,02 
suur 13,77 29,53 30,50 26,75 28,67 34,40 46,72 

Kapitali 
tootlikkus, 

€/€ 

Põhja-
Eesti 

väike 0,71 1,01 0,70 0,82 0,77 1,16 1,03 
keskmine 0,65 0,86 0,53 0,47 0,64 0,98 1,01 
suur 0,59 0,83 0,61 0,60 0,82 0,67 1,01 

Kesk-
Eesti 

väike 0,53 0,78 0,44 0,36 0,53 0,58 0,66 
keskmine 0,57 0,52 0,39 0,44 0,49 0,74 0,88 
suur ... ... ... ... 0,88 1,07 1,07 

Lõuna-
Eesti 

väike 0,41 0,55 0,44 0,32 0,37 0,47 0,72 
keskmine 0,42 0,63 0,47 0,30 0,37 0,52 0,65 
suur 0,54 0,67 0,56 0,48 0,61 0,65 0,88 

Lääne-
Eesti 

väike 0,35 0,44 0,34 0,39 0,35 0,40 0,87 
keskmine 0,56 0,60 0,32 0,36 0,51 0,46 0,62 
suur 0,47 0,70 0,55 0,54 0,58 0,80 0,94 

Maa 
tootlikkus, 

€/ha 

Põhja-
Eesti 

väike 291,92 402,92 334,12 334,34 281,31 385,02 425,57 
keskmine 292,74 442,03 359,86 337,65 352,32 487,14 420,91 
suur 364,40 593,81 448,36 349,45 455,06 472,87 743,68 

Kesk-
Eesti 

väike 259,34 417,95 391,04 333,87 353,90 412,93 471,97 
keskmine 502,94 683,75 435,37 377,52 257,98 440,55 429,14 
suur ... ... ... ... 478,26 729,65 828,40 

Lõuna-
Eesti 

väike 250,48 386,99 385,79 258,79 266,80 360,72 547,77 
keskmine 340,52 565,78 405,08 323,94 324,47 444,06 631,37 
suur 334,56 423,18 443,75 339,59 425,68 504,94 678,05 

Lääne-
Eesti 

väike 209,02 329,73 243,77 174,47 243,26 261,70 468,99 
keskmine 347,07 364,83 225,03 246,90 257,92 271,70 486,84 
suur 248,88 382,31 361,39 346,29 303,77 439,51 542,23 
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Lisa 1 järg 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Varade 
tootlikkus, 

€/€ 

Põhja-
Eesti 

väike 0,37 0,43 0,35 0,41 0,36 0,45 0,46 
keskmine 0,36 0,46 0,34 0,30 0,41 0,52 0,42 
suur 0,38 0,45 0,37 0,35 0,42 0,35 0,49 

Kesk-
Eesti 

väike 0,25 0,36 0,24 0,21 0,27 0,29 0,32 
keskmine 0,37 0,34 0,25 0,27 0,27 0,36 0,42 
suur ... ... ... ... 0,39 0,44 0,47 

Lõuna-
Eesti 

väike 0,24 0,30 0,27 0,20 0,21 0,26 0,37 
keskmine 0,28 0,39 0,29 0,19 0,23 0,29 0,35 
suur 0,37 0,38 0,35 0,29 0,35 0,37 0,43 

Lääne-
Eesti 

väike 0,19 0,25 0,19 0,17 0,20 0,19 0,30 
keskmine 0,35 0,36 0,22 0,24 0,29 0,24 0,34 
suur 0,28 0,44 0,38 0,32 0,32 0,45 0,43 

Kogu-
tootlikkus, 

€/€ 

Põhja-
Eesti 

väike 0,84 1,05 0,71 0,83 0,72 0,81 0,86 
keskmine 0,92 1,19 0,84 0,72 0,77 0,97 0,90 
suur 0,82 1,19 0,82 0,78 0,84 0,78 1,05 

Kesk-
Eesti 

väike 0,85 1,19 0,82 0,71 0,87 0,84 0,93 
keskmine 1,03 1,08 0,76 0,69 0,74 0,87 0,82 
suur ... ... ... ... 0,84 1,02 1,02 

Lõuna-
Eesti 

väike 0,80 1,07 0,78 0,65 0,71 0,80 0,98 
keskmine 1,02 1,27 0,81 0,73 0,81 0,84 1,07 
suur 0,92 1,03 0,84 0,66 0,86 0,83 0,97 

Lääne-
Eesti 

väike 0,81 0,93 0,57 0,59 0,63 0,65 1,08 
keskmine 1,25 1,33 0,71 0,65 0,83 0,66 1,01 
suur 0,67 0,90 0,79 0,70 0,69 0,78 0,88 

Käibe-
rentaablus, 

% 

Põhja-
Eesti 

väike 29,7 34,4 3,0 18,1 28,3 25,7 24,6 
keskmine 33,3 45,5 17,8 -0,8 15,4 32,5 24,3 
suur 13,1 40,4 12,7 3,7 17,3 10,1 28,1 

Kesk-
Eesti 

väike 29,7 42,2 15,2 -3,8 36,2 27,2 38,3 
keskmine 32,2 25,0 3,9 -13,7 37,0 27,6 21,3 
suur ... ... ... ... 18,2 26,7 26,3 

Lõuna-
Eesti 

väike 29,9 45,6 12,4 7,9 42,9 32,7 32,9 
keskmine 43,7 46,2 16,3 12,8 29,6 21,5 33,0 
suur 31,0 36,4 18,0 -10,4 24,8 14,7 24,2 

Lääne-
Eesti 

väike 45,4 35,4 -12,1 25,6 18,3 23,8 60,6 
keskmine 56,0 55,2 28,9 8,9 50,9 28,1 40,7 
suur 6,0 25,6 15,3 3,8 14,6 11,3 18,0 

Oma-
kapitali 

rentaablus, 
% 

Põhja-
Eesti 

väike 17,2 19,4 1,4 9,6 13,1 13,1 13,1 
keskmine 15,2 27,2 7,9 -0,4 9,3 21,8 13,5 
suur 8,6 29,3 7,0 1,9 11,3 4,6 16,3 

Kesk-
Eesti 

väike 9,9 19,0 5,2 -1,3 13,4 10,3 15,0 
keskmine 28,5 20,5 1,6 -5,4 15,1 13,7 12,7 
suur ... ... ... ... 14,9 28,2 17,6 

Lõuna-
Eesti 

väike 9,0 16,9 4,3 2,2 11,9 11,1 14,3 
keskmine 16,9 25,5 6,2 3,1 8,1 7,2 13,5 
suur 15,5 18,2 8,4 -4,0 11,5 7,6 15,1 

Lääne-
Eesti 

väike 10,2 11,1 -2,8 5,1 4,7 4,5 21,8 
keskmine 24,2 23,1 7,5 2,5 17,1 8,4 19,5 
suur 3,1 12,1 9,6 2,1 7,4 8,1 12,2 
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Lisa 1 järg 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Varade 
rentaablus, 

% 

Põhja-
Eesti 

väike 10,9 14,8 1,1 7,5 10,2 11,4 11,3 
keskmine 12,0 21,1 6,0 -0,3 6,3 17,0 10,1 
suur 5,0 18,3 4,7 1,3 7,3 3,6 13,8 

Kesk-
Eesti 

väike 7,5 15,2 3,6 -0,8 9,7 8,0 12,3 
keskmine 11,8 8,6 1,0 -3,7 9,9 10,0 8,9 
suur ... … ... ... 7,0 11,9 12,5 

Lõuna-
Eesti 

väike 7,2 13,7 3,4 1,6 9,2 8,3 12,0 
keskmine 12,0 18,0 4,7 2,4 6,9 6,3 11,4 
suur 11,5 13,8 6,2 -3,0 8,6 5,4 10,4 

Lääne-
Eesti 

väike 8,8 8,7 -2,4 4,4 3,7 4,4 18,4 
keskmine 19,6 20,0 6,4 2,1 15,0 6,8 13,7 
suur 1,7 12,0 5,8 1,2 4,7 5,1 7,8 

Maa 
rentaablus, 

€/ha 

Põhja-
Eesti 

väike 86,75 138,47 10,09 60,37 79,63 98,78 104,63 
keskmine 97,50 201,28 64,16 -2,78 54,15 158,45 102,26 
suur 47,88 239,74 57,06 13,07 78,84 47,87 209,20 

Kesk-
Eesti 

väike 76,91 176,23 59,33 -12,65 127,97 112,41 180,78 
keskmine 162,04 171,09 17,11 -51,68 95,43 121,80 91,20 
suur ... ... ... ... 87,18 195,06 218,07 

Lõuna-
Eesti 

väike 74,98 176,45 47,90 20,39 114,36 117,78 180,25 
keskmine 148,85 261,15 66,19 41,37 96,09 95,50 208,56 
suur 103,73 153,97 79,96 -35,19 105,70 74,19 164,39 

Lääne-
Eesti 

väike 94,92 116,77 -29,56 44,59 44,54 62,17 284,10 
keskmine 194,36 201,51 65,09 22,09 131,31 76,25 198,05 
suur 15,01 100,13 55,16 13,03 44,34 49,87 97,82 

Töö 
rentaablus, 

€/ATÜ 

Põhja-
Eesti 

väike 6147,94 9849,42 979,66 7715,30 9950,73 8580,57 
13004,5

1 

keskmine 
12259,0

2 
24189,3

8 7519,31 -450,73 7776,34 
27021,4

1 
19683,2

7 

suur 5616,23 
36976,0

6 9409,77 2575,71 
14379,2

7 8837,88 
36608,0

8 

Kesk-
Eesti 

väike 3501,37 
10067,0

4 3131,32 
-

1050,40 8969,80 8413,86 
14354,1

5 

keskmine 
15471,6

0 
12341,0

7 1713,92 
-

9177,53 
18796,3

8 
23779,7

6 
22232,2

6 

suur ... ... ... ... 
23844,2

5 
63147,4

6 
38843,1

5 

Lõuna-
Eesti 

väike 5081,97 
12046,5

0 3444,67 2037,26 9980,11 
10160,4

5 
17264,5

3 

keskmine 
16360,7

5 
34167,1

8 9759,21 5414,57 
16122,3

9 
16321,5

7 
35868,2

7 

suur 
13578,8

8 
24658,0

4 
13532,2

2 
-

5119,61 
15768,7

7 
11509,1

7 
26829,4

1 

Lääne-
Eesti 

väike 6195,40 7584,95 
-

2062,03 2719,07 3179,90 2736,82 
30347,5

8 

keskmine 
25570,8

0 
27217,5

5 7482,11 2915,70 
20114,4

5 
10626,3

0 
25080,4

3 

suur 1826,14 
12686,1

0 
10240,5

2 2214,48 9207,58 8588,77 
18540,9

8 
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Lisa 2.  Analüüsitavad näitajad standardiseeritud kujul 

Näitaja Regioon Suurus Aasta 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Töö-
viljakus 

Põhja-Eesti 
väike 1,255 1,138 1,150 1,218 1,352 0,655 0,641 
keskmine -0,907 -0,279 -0,048 0,367 0,271 0,554 -0,363 
suur 0,003 0,429 0,028 -0,346 -0,066 -0,411 0,365 

Kesk-Eesti 
väike -1,016 -0,389 -0,550 0,076 -0,047 0,407 -1,478 
keskmine 1,060 -0,600 0,055 1,196 0,306 0,686 0,715 
suur 1,164 1,210 1,057 1,489 1,435 1,497 1,231 

Lõuna-Eesti 
väike 0,307 0,423 0,473 -0,067 -0,253 0,428 0,582 
keskmine -0,798 1,483 1,220 -0,453 0,866 0,232 0,896 
suur 0,111 -0,750 0,261 -0,644 -0,678 -0,526 -0,602 

Lääne-Eesti 
väike -0,546 -1,172 -1,073 -1,227 -1,052 -1,490 0,256 
keskmine 0,646 -0,604 -1,227 -1,109 -1,443 -1,473 -1,247 
suur -1,278 -0,889 -1,347 -0,499 -0,691 -0,560 -0,994 

Kapitali 
tootlikkus 

Põhja-Eesti 
väike 1,316 1,241 1,429 1,486 1,373 1,469 1,265 
keskmine 1,034 1,423 1,105 1,044 1,216 1,288 1,173 
suur 0,510 0,153 0,994 -0,215 0,675 -0,669 0,479 

Kesk-Eesti 
väike 0,201 0,337 -0,248 -0,488 0,107 -0,223 -0,980 
keskmine 0,197 -0,906 -0,400 0,570 -0,087 0,282 0,482 
suur 1,046 1,353 -1,382 1,463 1,033 1,405 1,122 

Lõuna-Eesti 
väike -0,559 -0,565 -0,276 -0,665 -0,683 -0,528 -0,589 
keskmine -1,369 -0,158 0,475 -1,182 -1,226 -0,662 -0,726 
suur -0,312 -0,824 0,307 -0,757 -0,762 -0,761 -1,140 

Lääne-Eesti 
väike -0,957 -1,013 -0,905 -0,333 -0,797 -0,717 0,303 
keskmine 0,137 -0,358 -1,180 -0,432 0,097 -0,907 -0,929 
suur -1,244 -0,683 0,081 -0,491 -0,947 0,025 -0,461 

Maa 
tootlikkus 

Põhja-Eesti 
väike 1,149 0,480 -0,067 0,775 -0,105 0,455 -1,044 
keskmine -0,855 -0,514 0,038 0,295 1,132 0,802 -0,731 
suur 0,279 1,309 0,897 -0,473 0,507 -0,486 0,377 

Kesk-Eesti 
väike 0,195 0,870 0,767 0,769 1,417 0,879 -0,130 
keskmine 1,446 1,210 0,851 1,024 -0,841 0,312 -0,646 
suur 1,125 0,205 -1,039 1,500 0,806 1,469 1,079 

Lõuna-Eesti 
väike -0,065 0,067 0,690 -0,218 -0,409 0,085 1,363 
keskmine -0,332 0,369 0,525 0,045 0,550 0,349 1,430 
suur -0,124 -0,536 0,814 -0,533 0,129 -0,242 -0,166 

Lääne-Eesti 
väike -1,279 -1,417 -1,390 -1,327 -0,903 -1,419 -0,189 
keskmine -0,260 -1,065 -1,414 -1,364 -0,842 -1,462 -0,054 
suur -1,281 -0,978 -0,673 -0,493 -1,441 -0,740 -1,291 
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  Lisa 2 järg 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Varade 
tootlikkus 

Põhja-Eesti 
väike 1,404 1,213 1,315 1,482 1,377 1,371 1,392 
keskmine 0,534 1,398 1,265 1,072 1,416 1,376 0,862 
suur 0,595 -0,276 0,520 -0,322 1,224 -1,006 1,102 

Kesk-Eesti 
väike -0,131 0,328 -0,360 -0,353 0,092 -0,013 -0,607 
keskmine 0,665 -0,884 -0,484 0,427 -0,439 0,052 0,865 
suur 0,463 1,458 -1,154 1,483 0,356 0,804 0,589 

Lõuna-Eesti 
väike -0,319 -0,428 0,107 -0,416 -0,648 -0,365 0,047 
keskmine -1,481 0,002 0,265 -1,272 -0,891 -0,507 -0,763 
suur 0,439 -0,813 -0,457 -0,687 -0,541 -0,712 -0,912 

Lääne-Eesti 
väike -0,954 -1,113 -1,062 -0,712 -0,821 -0,993 -0,832 
keskmine 0,282 -0,516 -1,047 -0,226 -0,087 -0,921 -0,964 
suur -1,496 -0,369 1,091 -0,474 -1,040 0,914 -0,779 

Kogu-
tootlikkus 

Põhja-Eesti 
väike 0,714 -0,118 -0,108 1,331 -0,157 0,361 -1,106 
keskmine -0,963 -0,257 1,050 0,740 -0,462 1,036 -0,457 
suur -0,039 1,357 0,533 0,142 0,387 -0,625 0,950 

Kesk-Eesti 
väike 0,981 1,229 0,899 0,108 1,377 0,778 -0,365 
keskmine -0,165 -1,273 -0,313 -0,259 -1,139 0,274 -1,156 
suur 0,478 -0,585 -1,457 1,345 0,393 1,469 0,489 

Lõuna-Eesti 
väike -1,060 0,101 0,570 -0,418 -0,200 0,329 0,206 
keskmine -0,275 0,498 0,506 0,825 0,478 0,050 1,084 
suur 0,937 0,123 0,751 -0,924 0,704 -0,204 -0,079 

Lääne-Eesti 
väike -0,635 -1,211 -1,362 -1,021 -1,020 -1,468 1,265 
keskmine 1,403 1,032 -1,243 -1,306 1,123 -1,360 0,529 
suur -1,376 -0,895 0,173 -0,563 -1,483 -0,639 -1,361 

Käibe-
rentaablus 

Põhja-Eesti 
väike -0,507 -0,930 -0,130 0,481 -0,294 -0,435 -0,942 
keskmine -0,722 0,199 0,105 -0,222 -1,205 1,124 -0,627 
suur -0,389 1,020 0,344 0,033 -0,327 -0,738 0,898 

Kesk-Eesti 
väike -0,514 0,516 0,857 -1,234 0,450 -0,026 -0,051 
keskmine -0,820 -1,407 -1,254 -1,312 0,254 0,047 -0,973 
suur 0,146 -1,165 -1,488 1,190 -0,119 1,451 0,487 

Lõuna-Eesti 
väike -0,479 1,151 0,633 -0,318 1,084 1,393 -0,402 
keskmine 0,217 0,248 -0,041 0,929 -0,243 -1,310 0,366 
suur 1,304 0,616 0,652 -1,258 1,402 -0,136 0,014 

Lääne-Eesti 
väike 1,500 -0,737 -1,360 1,070 -1,240 -0,932 1,396 
keskmine 1,326 0,959 1,190 0,605 1,194 0,138 1,235 
suur -1,062 -0,471 0,492 0,035 -0,956 -0,577 -1,399 

Varade 
rentaablus 

Põhja-Eesti 
väike 1,368 0,574 -0,134 1,203 0,668 1,182 -0,666 
keskmine -0,480 0,738 0,609 -0,140 -0,819 1,416 -0,436 
suur -0,320 1,448 0,346 -0,193 0,259 -0,792 1,020 

Kesk-Eesti 
väike -0,637 0,698 0,799 -1,114 0,491 -0,017 -0,378 
keskmine -0,536 -1,460 -1,433 -1,360 0,097 -0,008 -1,048 
suur 0,172 -0,418 -1,491 1,391 0,065 1,464 0,524 

Lõuna-Eesti 
väike -0,842 0,193 0,697 -0,436 0,325 0,097 -0,445 
keskmine -0,483 0,186 0,070 0,797 -0,654 -0,755 0,190 
suur 1,269 -0,199 0,610 -0,992 1,038 -0,293 -0,277 

Lääne-Eesti 
väike 0,111 -1,465 -1,363 0,347 -1,485 -1,262 1,489 
keskmine 1,500 0,537 0,755 0,703 1,376 -0,652 1,294 
suur -1,121 -0,831 0,535 -0,207 -1,361 -0,379 -1,268 
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  Lisa 2 järg 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Maa 
rentaablus 

Põhja-Eesti 
väike 0,363 -0,458 -0,294 1,013 -0,321 0,040 -1,124 
keskmine -1,320 -0,198 0,459 -0,125 -1,271 1,277 -0,772 
suur -0,358 1,372 0,385 -0,201 -0,007 -0,628 0,670 

Kesk-Eesti 
väike -0,700 0,822 0,928 -1,284 0,972 0,584 -0,090 
keskmine 0,282 -0,998 -1,499 -1,340 0,037 0,247 -0,951 
suur 0,479 -0,798 -1,477 1,392 0,318 1,478 0,831 

Lõuna-Eesti 
väike -0,909 0,830 0,645 -0,245 0,608 0,798 -0,098 
keskmine -0,046 1,388 0,543 0,972 0,059 -0,492 0,947 
suur 1,087 0,109 0,737 -0,990 1,039 -0,251 -0,145 

Lääne-Eesti 
väike 1,246 -1,194 -1,279 0,516 -1,259 -1,422 1,311 
keskmine 1,084 -0,192 0,497 0,493 1,175 -1,033 0,777 
suur -1,208 -0,683 0,355 -0,201 -1,349 -0,599 -1,356 

Töö 
rentaablus 

Põhja-Eesti 
väike 0,726 -0,021 -0,155 1,338 0,592 0,340 -0,723 
keskmine -0,902 -0,032 0,262 -0,020 -1,431 1,027 -0,848 
suur -0,423 1,312 0,369 -0,319 -0,234 -0,530 0,684 

Kesk-Eesti 
väike -1,370 0,099 0,692 -1,076 0,291 0,289 -0,553 
keskmine -0,340 -1,333 -1,426 -1,389 0,559 0,588 -0,489 
suur 0,458 -0,340 -1,486 1,462 1,327 1,498 0,922 

Lõuna-Eesti 
väike -0,119 1,183 0,816 -0,225 0,601 0,826 -0,186 
keskmine -0,185 1,064 0,913 0,901 0,076 -0,422 1,426 
suur 1,125 0,102 0,685 -0,802 -0,005 -0,430 -0,361 

Lääne-Eesti 
väike 0,763 -1,261 -1,353 -0,038 -1,484 -1,455 1,462 
keskmine 1,427 0,301 0,251 0,508 0,797 -1,193 -0,089 
suur -1,160 -1,074 0,432 -0,341 -1,088 -0,539 -1,246 

Inves-
teeringud 

Põhja-Eesti 
väike -0,014 -1,047 -0,874 0,161 -0,587 -0,496 -0,230 
keskmine 0,469 -0,655 1,181 0,250 -0,715 -1,479 -0,810 
suur 0,639 1,310 -1,492 -0,583 -0,626 -0,286 -0,729 

Kesk-Eesti 
väike 0,142 -0,659 0,797 -0,932 -0,915 -0,160 1,209 
keskmine 1,169 1,485 -0,830 -0,029 0,036 0,296 -0,533 
suur -1,379 -0,719 0,418 -0,383 -0,876 0,620 0,162 

Lõuna-Eesti 
väike 1,155 0,771 0,933 1,336 0,163 1,449 0,220 
keskmine -0,631 -0,315 0,478 1,096 1,402 0,475 -0,089 
suur -0,085 -0,840 0,643 1,495 0,154 0,946 -0,784 

Lääne-Eesti 
väike -1,283 0,935 -0,855 -0,566 1,339 -0,792 -1,199 
keskmine -1,007 -0,515 -0,830 -1,317 -0,723 0,708 1,432 
suur 0,826 0,248 0,431 -0,529 1,348 -1,280 1,351 

Kulude 
kasv 

Põhja-Eesti 
väike – -0,938 1,375 0,127 -0,663 0,289 -0,133 
keskmine – -0,303 0,065 0,433 0,421 -0,385 -1,210 
suur – -0,072 -0,687 -1,080 1,489 0,917 -0,809 

Kesk-Eesti 
väike – 0,164 -1,023 1,102 -0,454 0,725 -0,958 
keskmine – 1,350 -0,964 -0,801 -1,402 1,080 0,201 
suur – 1,386 -0,798 1,336 -0,551 -1,424 1,388 

Lõuna-Eesti 
väike – -0,561 -0,202 0,099 -0,371 0,462 -0,311 
keskmine – -0,006 1,361 -0,842 0,056 0,502 -0,199 
suur – -0,981 1,371 -0,218 -0,611 0,278 -0,644 

Lääne-Eesti 
väike – 1,334 -0,149 -1,327 1,489 -1,476 1,403 
keskmine – -1,041 -0,462 1,210 0,925 -1,197 1,207 
suur – -0,333 0,114 -0,037 -0,327 0,230 0,065 
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  Lisa 2 järg 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

Koond-
näitaja 

Põhja-Eesti 
väike 7,775 3,009 0,759 10,363 4,563 4,653 -2,403 
keskmine -4,113 2,126 5,960 2,828 -2,286 8,806 -1,801 
suur 0,497 9,506 3,610 -1,397 0,303 -7,088 6,626 

Kesk-Eesti 
väike -2,850 3,686 5,606 -6,629 4,689 1,773 -2,466 
keskmine 2,957 -7,516 -5,769 -1,672 0,185 1,695 -3,936 
suur 4,152 -1,185 -8,700 10,996 5,289 14,578 6,050 

Lõuna-Eesti 
väike -2,891 4,287 5,488 -1,771 0,959 4,050 1,009 
keskmine -5,382 4,770 3,594 3,499 0,360 -3,544 4,959 
suur 5,752 -2,030 3,634 -5,874 3,090 -2,886 -3,808 

Lääne-Eesti 
väike -2,034 -10,982 -11,853 -1,962 -10,211 -10,476 3,860 
keskmine 6,538 0,620 -3,785 -4,655 1,740 -6,957 0,778 
suur -10,401 -6,291 1,457 -3,725 -8,681 -4,604 -8,867 
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SUMMARY 
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Bachelor’s thesis. Tartu 2014. Estonian. 63 pages, 11 graphics, 3 tables. List of 

references: 37 sources. 

The term competitiveness is often used to describe the ability of firms, economic 

sectors, regions or countries to compete in market economies. However, there is no 

commonly accepted definition of competitiveness. This thesis presents some of the 

more common concepts of competitiveness and the methods which are used to measure 

competitiveness. 

The aim of this bachelor’s thesis was to analyze the competitiveness of field crop 

farming in different regions of Estonia between the years 2006 and 2012. To conduct 

the analysis secondary data was used. The source of the data is the Estonian Farm 

Accountancy Data Network (FADN). The sample data of field crop producing 

agricultural holding were grouped into four logical regions: Northern Estonia, Central 

Estonia, Southern Estonia and Western Estonia. For each region, the sample data was 

split into three categories based on the size of each firm. Agricultural holdings with a 

standard output below 50,000 were considered small. Farm enterprises with a standard 

output between 50,000 and 100,000 euros were considered medium-sized. Firms having 

a standard output above 100,000 euros were labelled large. The mean of each individual 

group was then calculated to be used for further analysis. 

The analysis was conducted using nine different indicators of competitiveness. Those 

indicators were labour productivity, capital productivity, arable land productivity, asset 

turnover ratio, total productivity, return on sales, return on assets, return on arable land 

and return on labour. First, a thorough analysis of the dynamics of each indicator was 

performed. Secondly, all of the indicators were standardized to have a mean of 0 and a 

standard deviation of 1. This was done to make the indicators comparable irrespective 
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of their initial unit. Two general indicators, the growth rate of costs and the level of 

investment, were also standardized and included in the statistical analysis. 

Taking all indicators into consideration, it was concluded that the most competitive 

region in the years 2006-2012 has been Northern Estonia. Based on the indicators the 

region also had the highest competitiveness in three separate years (2007, 2009, 2012). 

The region’s competitiveness has been supported by having well-developed and 

competitive agricultural holdings irrespective of their size. In the years 2006-2012, it 

was found that Northern Estonia has had the most competitive small and medium-sized 

farms. Factors that have contributed to this include the relatively high quality of arable 

land as well as the vicinity to the larger markets. 

The competitiveness of Central Estonia was somewhat lower despite being the most 

successful region in three individual years (2006, 2010-2011) like Northern Estonia. 

This was mainly due to the lower competitiveness of small and medium-sized farms. 

Since large-scale production is dominant in the region, Central Estonia had the most 

competitive and most efficient large agricultural enterprises of any region. Such 

production was found to be extremely capital-intensive. Several factors have 

contributed to the competitiveness of large-scale production in the years. Most 

importantly, these include highly fertile soils as well as the flat terrain most suitable for 

field crop farming. However, capital-intensive production has seemed to impede the 

development of traditional family farm businesses. 

Southern Estonia stood out as a region of relatively high competitiveness. Being the 

most competitive region in the year 2008, its total competitiveness of the period 

between 2006 and 2012 was lower than both Northern and Central Estonia. Southern 

Estonia, however, had highly competitive small and medium-sized farm enterprises. 

Due to the smaller soil fertility and unique terrain prevailing in the region, large 

agricultural holdings were somewhat less competitive in comparison to Central or 

Northern Estonia. The region of Western Estonia emerged as the least competitive. It 

was also the region with the lowest competitiveness in all of the years of the period. The 

main reason behind this is the lower quality of agricultural land as well as the remote 

location of the region. 
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