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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Eesti seakasvatajate tootlikkust ja 

seda mõjutavaid tegureid aastatel 2006‒2012, kasutades Põllumajandusliku raamatupida-

mise andmebaasis (Farm Accountancy Data Network ‒ FADN) toodud seakasvatusettevõ-

tete andmeid. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on andmebaasis olevad andmed liigitatud vastavalt ettevõtte 

majanduslikule suurusgrupile väike‒ ja suurettevõteteks ning seejärel leitakse seakasvatuse 

seisukohast olulisi osatootlikkuse ja üld‒ ehk kogutootlikkuse näitajaid vaatlusalusel pe-

rioodil. Uurimismeetodina on kasutatud käesolevas töös võrdlusanalüüsi, mille käigus 

uuritakse, kuidas on tootlikkus muutunud kahe majandusliku suurusgrupi vahel ning saa-

dud tulemustele ja töö teoreetilisele osale tuginedes tuuakse välja olulised järeldused.  

Suuremad probleemid antud töö analüüsimisel on andmebaasi valimis olevate seakasvatus-

ettevõtete väike arv ning tulemuste suur varieeruvus. Samuti võib pidada probleemiks ka 

FADN valimi mahu suurendamist 2010. aastal, mistõttu võivad tulemused olla ebausaldus-

väärsemad. Probleemidest olenemata tuleb siiski pidada saadud tulemusi olulisteks ning 

arvestada tootlikkuse kujunemisel seakasvatussektoris.  

Tootlikkuse näitajate analüüsil selgus, et enamasti on tootlikkus kasvanud keskmiselt vaat-

lusalusel perioodil seakasvatusega tegelevates väikeettevõtetes, mis tuleneb väiksematest 

kuludest, amortiseerunud põhivarast ja sellest, et paljudes ettevõtetes kasvatatakse ainult 

nuumsigasid. Tunnitootlikkuse keskmine kasv vaatlusalusel perioodil oli väikeettevõtetes 

19,61 protsenti, tööjõutootlikkuse keskmine kasv aga 7,96 protsenti. Kapitali tootlikkuse 

keskmine kasv oli aastatel 2006‒2012 samuti kõige suurem väikeettevõtetes, 10,20 prot-

senti, söödakulu tootlikkuse keskmine kasv aga 6,31 protsenti, energiakulu tootlikkuse 

keskmine kasv oli 6,76, veterinaarkulude tootlikkuse keskmine kasv oli 12,27, kogukulude 

tootlikkuse keskmine kasv 8,19 protsenti ja koguvarade tootlikkuse keskmine kasv 7,68 

protsenti. Saadud tootlikkuse näitajate tulemusi on võimalik võrrelda teiste Euroopa Liidu 

riikide samade tootlikkuse näitajate tulemustega ning samuti saab järgnevates töödes ana-

lüüsida, kuidas mõjutavad Venemaa sanktsioonid ja Aafrika sigade katk tootlikkuse tule-

musi.



 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this Final Paper is to analyse the Estonian pig breeders’ productivity and 

factors, affecting it, in the years of 2006‒2012, using information about producers 

contained in the Farm Accountancy Data Network (FADN). 

In order to achieve the goal, the author classified data from the FADN according to the 

economic size of company into small and big companies; next, the author investigated 

various relevant partial productivity measures from the pig breeding position in the 

reviewed period, and, in addition, the aggregate productivity indicators, taking aggregate 

assets and aggregate costs as a basis. The author used the benchmarking analysis as the 

research method to investigate how productivity changed between the two groups, and 

based on the results and the theoretical part of the work, the author arrived at the main 

conclusions.  

The major problems of this research are linked to a small number of pig breeders within 

the sampling database and brood variety of the results. Another problem lies in the increase 

in the FADN sampling volume in the year of 2010 that is why the results may be 

unreliable. Regardless of the problems, the results can still be important and worth 

considering while planning productivity in the pig breeding sector.  

The analysis of productivity measures revealed that productivity mainly and moderately 

grew in the reviewed period in small pig breeding companies as they incurred fewer 

expenses, had   the depreciated capital stock and many of them only grow fat stock. The 

average growth of hourly productivity in the reviewed period in small companies was 

19.61 per cent, while the average growth in labour force efficiency was 7.96 per cent. The 

biggest average growth in the capital productivity in the years of 2006‒2012 was also 

detected in small companies – 10.20 per cent. The average growth of feed costs 

productivity – 6.31 per cent, the average growth of power supply productivity – 6.76, the 

average growth of veterinary costs productivity was 12.27, the average growth of 

aggregate costs – 8.19 per cent and the average growth of aggregate assets – 7.68 per cent.



The received results can be compared with the same productivity results of other European 

Union member states, and further research could investigate how the sanctions against 

Russia and African swine fever affect the productivity.  
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SISSEJUHATUS 

 

Tootlikkus on kogu maailma ja ka Eesti ajaloo vältel muutunud väga oluliseks näitajaks, 

mis iseloomustab üldist majanduskasvu ning konkurentsivõimet nii ettevõtte kui ka kogu 

riigi tasandil. Järjest rohkem kasvab vajadus tootlikkust suurendada ja välja töötada pare-

maid tootlikkuse mõõtmis‒ ja analüüsimeetodeid, mis aitaksid ettevõttel leida lahendusi 

probleemidele, mis võivad tootlikkuse kasvu vähendada või hoopiski takistada. Kuigi jät-

kuvalt organisatsioonid kasutavad tootlikkuse analüüsis osatootlikkuse näitajaid, on siiski 

mitmed teadlased ja tootlikkuse temaatika käsitlejad jõudnud järeldusele, et rohkem tasuks 

uurida kõikide sisendite mõju tootlikkuse kujunemisele ehk kogutootlikkuse näitajat.  

Oluliselt enam räägitakse ja tehakse uuringuid põllumajandusettevõtjate tootlikkuse hin-

damisest ning tootlikkuse taseme parandamise võimalustest, eriti teraviljakasvatajate ja 

piimatootjate kohta. Küll aga on autori arvates väga oluline uurida ka Eesti seakasvatajate 

tootlikkust, sest esiteks on viimase kahe aasta jooksul kasvanud rahvusvahelise kaubandu-

sega seotud sanktsioonid, teiseks levib Aafrika sigade katk, mis on jõudnud ka Eestisse 

ning mõjutab olulisel määral Eesti seakasvatajaid ja üleüldist turgu, kolmandaks on konku-

rents globaalsel turul olulisel määral muutunud.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on hinnata Eesti seakasvatajate tootlikkust ja seda 

mõjutavaid tegureid aastatel 2006−2012 Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis 

(Farm Accountancy Data Network − FADN) olevate ettevõtete näitel. Eesti seakasvatajate 

tootlikkuse hindamisel kasutatakse käesolevas töös eelkõige osatootlikkuse näitajaid, kuid 

lisaks uuritakse ka kogu‒ ehk üldtootlikkuse näitajaid koguvarade ja ‒kulude alusel. Autor 

arvab, et Eesti seakasvatajate tootlikkus on langenud suuresti rahvusvahelise kaubandusega 

seotud sanktsioonide ja kokkuostuhindade tõttu väikeettevõtetes ja on sõnastanud järgmi-

sed hüpoteesid: 

1. Väikeettevõtete tootlikkuse näitajate tulemused on võrreldes suurettevõtete tootlik-

kuse näitajate tulemustega oluliselt madalamad; 

2. Suurettevõtete tootlikkus on keskmiselt aastatel 2006‒2012 kasvanud rohkem, kui 

väikeettevõtetes. 
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Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade tootlikkuse hindamise seisukohast olulistest teoreetilistest alustest ja 

koostada käesoleva uuringu metoodika.  

2. Anda ülevaade varasematest seakasvatust käsitletavatest uuringutest Eestis. 

3. Koostada tootlikkuse hindamiseks andmestik ja kirjeldada andmeid. 

4. Analüüsida seakasvatajate tootlikkuse taset ja muutumist ning tootlikkust mõjuta-

vaid tegureid.  

 

Käesolev bakalaureusetöö tugineb kvantitatiivsetele andmetele, mis on välja võetud statis-

tilistest andmebaasidest. Peamiselt kasutatakse uurimustöös Põllumajandusliku raamatupi-

damise andmebaasi (Farm Accountancy Data Network − FADN), milles esitatud andmed 

on kogutud Eestis tegutsevatelt põllumajandusettevõtetelt. Kogutud andmete põhjal tuleta-

takse vajalikud osatootlikkuse ja kogu‒ ehk üldtootlikkuse näitajad, mis on uurimustöös 

aluseks vajalike järelduste tegemisel ning saadud tulemuste põhjal tehakse Eesti seakasva-

tajate tootlikkusenäitajate põhjal võrdlusanalüüs, mille põhjal vaadeldakse, kuidas on muu-

tunud tootlikkus väike‒ ja suurettevõtetes aastatel 2006‒2012.  

Käesolev bakalaureusetöö on jaotatud kaheks osaks: teoreetiliseks ja empiiriliseks. Töö 

esimeses peatükis antakse ülevaade tootlikkuse hindamise teoreetilistest alustest ja vara-

semalt teostatud uuringutest. Esmalt tuuakse välja tootlikkuse kui ka tootlikkuse näitajate 

definitsioonid ning tutvustatakse üldiselt tootlikkuse olemust erinevate autorite seisuko-

hast. Lisaks antakse ülevaade varasemalt teostatud uuringutest, mis puudutab seakasvatust 

ja tootlikkust, kirjeldatakse tootlikkust mõjutavaid tegureid ning tutvustatakse antud töös 

kasutatava tootlikkuse mõõtmise metoodikat. Teoreetilises osas antakse ülevaade ka uuri-

mustöös kasutatavast andmebaasist ja algandmetest.  

Empiirilise osa esimeses alapeatükis antakse ülevaade Eesti seakasvatustootjatest, toot-

mismahtudest, kaubandusest ja hindadest. Teises alapeatükis hinnatakse Eesti seakasvata-

jate tootlikkust, kasutades võrdlusanalüüsi ning seejärel analüüsitakse ja tehakse järeldusi 

vaatlusaluse perioodil toimunud muutustest tootlikkuse näitajate ja ettevõtete majandusliku 

suurusgruppide põhjal.  
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Kokkuvõttes antakse hinnang, kuidas on Eesti seakasvatajate tootlikkus muutunud aastate 

jooksul ning milline on tootlikkuse tase, võrreldes omavahel seakasvatusega tegelevaid 

väike‒ ja suurettevõtteid ning tuuakse välja võimalikud põhjendused, mis võivad muutusi 

tootlikkuses põhjustada.  

Bakalaureusetöö autor soovib siinkohal tänada oma juhendajat, lektor Raul Omelit ning 

kõiki Eesti Maaülikooli majandus‒ ja sotsiaalinstituudi õppejõude.  
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1. TOOTLIKKUSE HINDAMISE TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Tootlikkuse olemus ning ülevaade tootlikkuse‒ ja seakasvatusalastest 

uurimistöödest 

 

1.1.1. Tootlikkuse kontseptsioon 

 

Järjest rohkem on hakanud erinevad organisatsioonid tähelepanu pöörama oma tegevuse 

analüüsimisel tootlikkuse suurendamise võimalustele ning erinevatele tootlikkuse tegurite-

le, mis võivad mõjutada organisatsiooni tegevuse efektiivsust ja üleüldist tulemust. Toot-

likkuse kontseptsioon on maailmas teada olnud juba üle kahesaja aasta, Eestis aga on toot-

likkuse hindamise olulisusele ja problemaatikale rohkem rõhku hakatud panema seoses 

üleminekuga plaanimajanduselt turumajandusele (Kalle 2013: 123). Mitmed majandusteo-

reetikud on ajaloo vältel jõudnud järeldusele, et tootlikkusest oleneb suuresti riigi ja kogu 

majanduse jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime nii mikro‒ kui ka makrotasandil. Lisaks 

on jõutud järeldusele, et konkurents, innovatsioon ja tootlikkus on kõik omavahelises seo-

ses (joonis 1).  

 

Joonis 1. Konkurentsi, innovatsiooni ja tootlikkuse seosed. Allikas: (Vahter 2006: 8) 
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Innovatsioon mõjutab tootlikkust, kuid samas võib tootlikkus mõjutada ka innovatsiooni 

(joonisel punktid 1 ja 2) ehk organisatsioonid, kes on teinud varasemalt palju investeerin-

guid innovatsioonile, näiteks tehnoloogia täiustamisele või uue toote juurutamisele, taga-

vad eelnevaga tulevikus sellega ka kõrgema tootlikkuse. Samas konkurents mõjutab nii 

tootlikkust kui ka innovatsiooni. Konkurents suurendab tootlikkust (joonisel punkt 3) eel-

kõige täieliku konkurentsi situatsioonis, kus on palju ettevõtteid, kes pakuvad homogeenset 

kaupa. Täieliku konkurentsi puhul suureneb tootlikkus eelkõige juhul, kui ettevõttel puu-

dub võim suures ulatuses hinda muuta ehk ettevõtted on turul kui hinnavõtjad. Seega pea-

vad ettevõtted konkurentsis püsimiseks suurendama oma efektiivsust, sest kõrgema hinna 

küsimine pole tihti võimalik. Konkurents suurendab innovatsiooni (joonisel punkt 4) eel-

kõige monopolistlikul turul, kus on tarvilik oma toote eristamine teiste ettevõtete toodetest. 

Seega, mida rohkem on konkurente ja konkureerivaid tooteid, seda enam on tarvis tootmi-

ses innovaatilist lähenemist. Samas suudavad edukad innovaatorid mõjutada ka konkurent-

si (joonisel punkt 5) turul teatud määral. Innovatsioon vähendab konkurentsi pärssivat mõ-

ju, mis võimaldab tõsta hüvist teiste seast enam esile, andes ettevõttele suurema konkurent-

sieelise.  

Kuulus Ameerika Ühendriikide majandusteadlane ja Nobeli majandusauhinna laureaat on 

öelnud: „Tootlikkus ei ole kõik, kuid pikas perspektiivis on see peaaegu kõik.“ [Krugman 

1997: 11], seega, kuna ettevõtted ja ka riik otsivad järjest rohkem alternatiive, kuidas kasu-

tada ressursse säästlikumalt, et efektiivsus oleks võimalikult suur, siis tootlikkuse kasvust 

oleneb suuresti, et nii praegu kui ka tulevikus suureneks kogu majanduslik heaolu.  

Selleks, et saaks mõõta ja analüüsida tootlikkust, on vaja teada, mida tootlikkus tähendab. 

Peamiselt mõeldakse tootlikkuse all väljundite ja sisendite suhet ehk kui palju on tehtud 

kulutusi soovitud resultaadi saamiseks (vt. valem 1) [OECD Manual 2001: 11]. 

𝑇 =  
𝑉

𝑆
 , 

kus T ‒ tootlikkus; 

 V ‒ väljundi(te) hulk (naturaalsetes või rahalistes ühikutes); 

 S ‒ sisendi(te) hulk (naturaalsetes, ajalistes või rahalistes ühikutes).  

 

(1) 
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Oluline on see, et eeltoodud valemit saab kasutada mitte ainult teatud ettevõtetes, vaid vä-

ga erinevatel juhtimistasanditel, alates erinevaid riike hõlmavatest majanduslikest ja poliiti-

listest ühendustest kuni üksiku töötajani või töökohani välja (Kalle 2013: 128).  

Eesti majandusteadlane ja poliitik Uno Mereste on tootlikkuse mõistet defineerides kasuta-

nud ka mitmesuguseid teisendeid, nagu näiteks produktiivsus, tootlus, jõudlus ja viljakus. 

Tootlust on Uno Mereste defineerinud sarnaselt üldtuntud tootlikkuse mõistega, ehk kui 

toodangu hulga suhet kasutatud tootmisteguri ühiku kohta, milleks võib olla üks töötaja, 

tööpäev või töötund. (Mereste 2003b: 378). Tootlikkuse väljunditeks võivad olla näiteks 

sisemajanduse koguprodukt (SKP), tooted, teenused, müügitulu või lisandväärtus, sisendi-

teks võivad olla aga materjalid, maa, tööjõud, informatsioon, toetused, energia või kapital 

[Taat 2009]. Lisaks on tootlikkust defineeritud ka kui näitajat, kui efektiivselt suudab or-

ganisatsioon muuta sisendid väljundiks ehk tootlikkus on näitaja, mille abil saab mõõta 

ressursside kasutamise efektiivsust ja organisatsiooni konkurentsivõimet. [Sanders 

2013: 7].  

Paljud majandusteadlased, poliitikud ja õppejõud on tootlikkuse mõistet defineerides kasu-

tanud mõistet efektiivsus ning seetõttu on oluline teada, mis vahe on tootlikkusel ja efek-

tiivsusel. Väga paljud inimesed eksivad sellega, et samastavad tootlikkuse efektiivsuse 

mõistega, kuid tegelikult tähendab efektiivsus hoopis tulemuslikkust ehk kuidas on võima-

lik saavutada mingit püstitatud eesmärki võimalikult väikeste kulutustega või ressursside 

hulgaga. Selleks, et eesmärki efektiivselt saavutada, tuleb tegutseda võimalikult säästlikult. 

Säästlikkus tähendab seega seda, kui suur on esialgselt planeeritud ja tegelikult kulutatud 

ressursside suhe. Järelikult sellest, kui efektiivselt ja säästlikult organisatsioon tegutseb, 

oleneb ka tootlikkuse kasv või langus. (Mereste 2003a: 145) (Kalle 2007: 8‒9)  

Tootlikkus koosneb kolmest traditsioonilisest näitajast, milleks on osatootlikkus (partial 

productivity, single factor productivity), tegurirühma tootlikkus (multiple factor 

productivity, multifactor productivity) ja kogutootlikkus (total productivity, total factor 

productivity). Osatootlikkust nimetatakse ka teguritootlikkuseks ning see on üks enamlevi-

nuimaid näitajaid, mida organisatsioonid kasutavad tootlikkuse analüüsimiseks. Osatoot-

likkus on näitaja, mille puhul arvutatakse väljund, kui kasutada ainult ühte sisendit, milleks 

võib olla tööviljakus, masinad, materjalid või mõni muu ressurss. Vähem kasutatakse or-

ganisatsioonides tegurirühma tootlikkuse näitajat, mille puhul leitakse väljundi hulk teguri-

rühma suhtes, näiteks põhivara või käibevara tootlikkus. Kogu‒ ehk üldtootlikkus on näita-
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ja, mille puhul leitakse väljundi ja kõikide sisendite suhe, näiteks kogukulude tootlikkus. 

(Kalle 1997: 11) 

Osatootlikkuse näitajatest kõige sagedamini analüüsitakse peamiselt tööviljakust ehk töö-

jõu tootlikkust, kuna tänu sellele on võimalik optimeerida tööjõukulusid ja töötamise kii-

rust. Eesti Vabariigi valitsus on samuti peamiselt keskendunud tööjõu tootlikkuse tõstmise-

le Eesti ettevõtetes ning on seadnud eesmärgiks suurendada 2015. aastaks tööjõu tootlik-

kust tööga hõivatu kohta 73 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. (Väli 2012: 24) Küll 

aga on mitmed majandusteadlased jõudnud veendumusele, et osatootlikkuse näitaja pole 

just kõige parem analüüsimaks organisatsioonide tootlikkust, sest esiteks ei pruugi olla 

ettevõtted alati konkurentsivõimelised, kui neil on kõrge tööjõu tootlikkus, teiseks kui ette-

võtted analüüsivad ainult osatootlikkuse näitajaid, siis see võib küll vähendada ühikukulu-

sid aga ei pruugi vähendada ühiku kogukulusid, ning kolmandaks on osatootlikkuse tule-

musi raske seostada kasumi kujunemisega. (Sumanth 1997: 15‒19). Järgnevalt olekski 

paslik tuua välja tootlikkuse klassikaliste näitajate eelised ja puudused, mis oleksid olulised 

käesoleva bakalaureusetöö seisukohast.  

Osatootlikkusel on järgmised eelised [Sumanth 1997: 6]: 

1) kerge mõista; 

2) lihtne saada andmeid;  

3) lihtne arvutada tootlikkuse näitajaid; 

4) teatud osatootlikkuse näitajad on kättesaadavad kogu tööstusharu kohta; 

5) hea diagnostika vahend tootmise parandamiseks ja arendamiseks, kui haarata ka 

üldtootlikkuse näitajad analüüsi. 

 

Osatootlikkusel on ka mitmeid puuduseid eelnevalt väljatoodule [Sumanth 1997: 6]: 

1) ainult osatootlikkuse kasutamine analüüsil võib viia valedele järeldustele; 

2) ei suuda selgitada üldist kulude suurenemise põhjuseid; 

3) võib suunata juhtkonna tähelepanu valedele kontrollaladele. 

 

Teguri‒ ehk kuluderühma tootlikkusel on väga paljuski sarnast osa‒ ehk teguritootlikkuse-

ga. Tegurirühma tootlikkust kasutatakse organisatsioonides sageli hindamaks uute kasutu-

selevõetavate tehnoloogiate tulemuslikkust. Kõige enimlevinum on tegurirühma tootlikku-

se arvutamisel kahe tootmisteguri ‒ tööjõu ja kapitali ‒ kulude summa kasutamine sisendi-

na, kuid siinjuures tekitab probleemi kapitalikulude arvestamine, kuna kui võtta kapitaliks 
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põhivara, siis lisaks põhivarale lisandub kuludele ka põhivara kulum ehk amortisatsioon. 

Küll aga on võimalik kombineerida omavahel ka teistsugused sisendeid, sõltuvalt sellest, 

mida organisatsioonid soovivad analüüsida. (Salehi et al 2013: 61) 

 

Tegurirühma tootlikkuse eelised on järgnevad [Sumanth 1997: 6‒7]: 

1) andmed organisatsiooni kohta on kergesti kättesaadavad; 

2) olulise analüüsitava näitajana pakub suurt huvi ökonomistidele ja leiab seetõttu ra-

kendust tootlikkusealastes uuringutes. 

 

Teguri‒ ehk kuluderühma tootlikkusel on ka mitmesuguseid olulisi puuduseid [Sumanth 

1997: 6‒7]:  

1) ei näita otseselt materjalide ja energiakulude toimet sisenditena; 

2) pole kõige sobilikum näitaja, kui materjalikulud moodustavad suure osa kogukulu-

dest; 

3) pole selgelt piiritletud, mida lugeda kapitali sisendiks; 

4) andmeid võrdlusteks teiste ettevõtetega ja tegevusharudega on võrdlemisi keeruline 

hankida; 

5) kasutamine on piiratud, kuna on vahepealne näitaja.  

 

Mitmed majandusteadlased on jõudnud arusaamisele, et rõhuasetus osatootlikkuse näitaja-

tele tuleks asendada hoopis üld- ehk kogutootlikkuse näitajaga, sest peamised probleemid 

tulenevad just suurel tähelepanu osutamisel osatootlikkusele, eriti tööviljakusele, mistõttu 

eelneva ületähtsustamine võib tähendada raha ebaratsionaalset kasutamist tööstusharudes. 

Kogutootlikkuse näitaja on hea näitaja juba sellepärast, et arvutamisel võetakse arvesse 

kõik tootmiskulud ning lisaks võtab arvesse ka sellised tegurid nagu tööliste teadmised ja 

oskused, innovatsioon, konkurents ja mastaabiefekt ehk siis kogutootlikkus näitab seda, 

mis toimub erinevate majandusüksuste siseprotsessides. (Kalle 2013: 137) [Sumanth 1997: 

15] 

Kogutootlikkusel on järgmised eelised (Kalle 2007: 18) [Sumanth 1997: 7]: 

1) arvestab kõiki kvantitatiivseid väljundeid ja sisendeid, mistõttu annab organisat-

sioonist terviklikuma pildi; 

2) kogutootlikkuse indeks on seostatav kasumi või kahjumi tekkimise põhjuste ana-

lüüsimisel; 
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3) kasutades kogutootlikkuse näitajat osatootlikkuse näitajatega suunab eelnev juht-

konna tähelepanu efektiivsuse seisukohast õigeid otsuseid langetama; 

4) lihtsam teostada tundlikkuse analüüsi organisatsioonis; 

5) kergem seostada kogukuludega; 

6) lihtsam analüüsida erinevate ja üksikute näitajate mõju tootlikkusele. 

 

Kogutootlikkusel on ka mõningad puudused [Sumanth 1997: 7]: 

1) raske hankida vajalikeks arvutusteks andmeid toodete ja klientide lõikes ning eel-

dab vastavate andmekogumissüsteemide konstrueerimist; 

2) ei võta arvesse otseselt immateriaalse vara mõju sarnaselt osa‒ ja tegurirühma toot-

likkuse näitajatega.  

 

Tootlikkuse traditsiooniliste näitajate eelduste ja puuduste väljatoomisest võime järeldada, 

et vastavalt sellele, millised on tootlikkuse mõõtmise eesmärgid ja milliseid andmeid on 

võimalik kasutada, oleneb ka tootlikkuse näitajate valik. Osatootlikkuse võib välja arvuta-

da väga erinevatel juhtimistasanditel, kasutades mis tahes ressursse sisenditena, kuid üha 

tähtsamaks muutub üldtootlikkuse kasutamine ettevõtte tootlikkuse analüüsimisel, kuna 

see annab terviklikuma pildi potentsiaalsete probleemide kohta. 

 

 

1.1.2. Tootlikkuse‒ ja seakasvatusalased uurimistööd 

 

Tootlikkuse temaatikale on rohkem hakatud tähelepanu pöörama seoses tootlikkuse kasvu 

juhtimisega, et suurendada organisatsioonide edaspidist jätkusuutlikkust ja konkurentsi-

võimelisust muutliku turu tingimustes. Rohkem on tootlikkusealaseid uuringuid teostatud 

välismaal aga ka Eestis on hakatud rohkem uurima tootlikkust, kuid endiselt vähem võrrel-

des teiste riikidega. Täpsem ülevaade Eesti tootlikkusealastest uuringutest on jätkuvalt 

puudulik, kuna tootlikkusele hakati Eestis rohkem tähelepanu osutama alles pärast sajandi-

vahetust, kuid senimaani on aktiivsemalt esitanud omapoolseid seisukohti ja uuringuid 

Eesti Pank, mitmed ministeeriumid, Eesti Statistikaamet, ülikoolide teadlased ning lõpu-

tööde kirjutajad. Eesti tuntuimateks tootlikkuse temaatika käsitlejateks on Tallinna Tehni-

kaülikooli professor Eedo Kalle ja Tartu Ülikooli vanemteadur Priit Vahter. Seakasvatus-

alaseid uurimustöid on tehtud üsna mitmeid, eriti ülikoolide teadlaste ja lõputööde kirjuta-
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jate poolt, ning peamiselt on uuritud seakasvatust seoses Venemaa turuga või konkurentsi-

võimega. Vähem on vastavasisulisi uuringuid tehtud vaatlemaks seakasvatust koos tootlik-

kusega, pigem on rohkem uuritud tootlikkust teraviljakasvatuse ja piimakarjakasvatuse 

seisukohast. Põhjus, miks võib‒olla rohkem tehakse uuringuid teravilja‒ ja piimakarjakas-

vatajate tootlikkuse kohta, võib seisneda nende uuringute suuremast nõudlusest ministee-

riumite, kohaliku omavalitsuse või mõne muu organisatsiooni poolt. Lisaks võib olla põh-

juseks ka masinate, seadmete ja maa suuremas kasutamises taime‒ ja piimakarjakasvatu-

ses, mistõttu tuleb vaadelda, kuidas sisendeid säästlikumalt kasutada, et tagada suurem 

toodang.  

Priit Vahter on uurinud Eesti ettevõtete tootlikkuse näitajaid. Ta kaasas oma uuringusse 

innovatsiooni ja konkurentsi mõju tootlikkusele, sealhulgas uuris paneelandmete põhjal, 

milline on Eesti ettevõtete tööjõu tootlikkus ja kogutootlikkus, ning kui palju eeltoodud 

tootlikkuse näitajad erinevad ettevõtetes. Oma uurimistöös kasutas Priit Vahter disper-

sioonanalüüsi vaadeldes, millised on organisatsioonide erinevad tootlikkuse tegurid (kapi-

tal, tehnoloogilised erinevused) ning seejärel uuris, millised on järelejäänud erinevuste 

seotus organisatsioonide innovaatiliste tegevuste ja koguturu konkurentsitasemega. Oma 

uurimustöö tulemusena leidis Tartu Ülikooli teadur, et Eesti ettevõtete tootlikkuse näitajad 

erinevad väga suurel määral üksteisest, samas on tootlikkus Eestis palju rohkem levinud 

võrreldes Suurbritannia või mõne muu Lääne‒Euroopa riigiga. Lisaks avastas Tartu Üli-

kooli teadur oma uurimustöös, et tootlikkus on palju suurem just Tallinna ettevõtetel kui 

mõne muu Eesti piirkonna ettevõttel, mis on üsna loogiline, arvestades seda, et Tallinnasse 

on koondunud ka peamised suurettevõtted, kes pööravadki suurt tähelepanu ettevõtte suu-

remale tootlikkuse tasemele. Väga oluliseks peab Priit Vahter tootlikkuse leviku edasikan-

dumist Tallinnast kaugemale ja ka seda, et rohkem oleks tähelepanu pööratud ettevõtlikku-

se toetamise programmidele, mis aitaksid neid ettevõtteid, kellel oleks potentsiaali areneda, 

kasvada ja eelkõige ei takistaks tööjõu ja muude ressursside edasikandumist madala toot-

likkusega ettevõtetest suuremat lisandväärtust loovatesse ettevõtetesse. (Vahter 2006: 9‒

31) 

Väga palju on tehtud uurimustöid just tööjõu tootlikkuse kohta. Näiteks Tartu Ülikooli 

bakalaureuseastme kolmanda kursuse tudeng uuris 2014. aastal oma töös tööjõu tootlikku-

se ja palkade vahelisi seoseid Euroopa riikide näitel. Tööviljakuse ja palkade vahelise sõl-

tuvuse analüüsimeetodiks kasutati antud töös regressioonanalüüsi, kus kõrvutati Eesti, 



16 

 

Soome ja Rootsi näitajad aastatel 2000‒2012. (Valk 2014: 5‒6) Töö teoreetilises osas toodi 

välja piirtootlikkuse teooria. Tegemist on kõige vanema palkade kujunemise teooriaga, mis 

põhineb sellel, et töötajaid palgatakse niikaua, kuni viimasena palgatud töötaja panus val-

mistoodangusse on võrdne palgakuludega, mis vastava töötaja töölevõtmisega tehti ehk siis 

täiusliku turu situatsioonis oleks töötaja palk võrdne tema piirtootlikkusega. Reaalsetes 

tingimustes pole aga tööturg tasakaalus, kuna ei võeta arvesse mitmesuguseid tegureid, mis 

tööturgu mõjutavad, nagu näiteks diskrimineerimine ja kulud, mis on seotud tööjaotuse ja 

koostöö korraldamisega. Eeltoodud arutelu tulemusena jõuti töös järeldusele, et palgad ja 

tootlikkus on omavahelises vastastikuses seoses ehk tootlikkus mõjutab palkasid ja vastu-

pidi. (Ibid.: 64‒65) Töö empiirilises osas analüüsis töö autor tööjõu tootlikkuse ja palkade 

vahelisi seoseid ning leidis, et tööjõu tootlikkus ja palgad on Eestis kordades madalamad 

kui Soomes ja Rootsis, kuid erinevused on kaheteistkümne aasta jooksul vähenenud. Leiti 

ka seda, et kui majandus oli ebastabiilne, siis tootlikkus langes nii Eestis, Soomes kui ka 

Rootsis, aga palgad alanesid ainult Eestis, samal ajal Soomes ja Rootsis palgad tõusid. 

Regressioonanalüüsist selgus, et kui Eestis tööviljakus kasvaks ühe euro võrra, siis palgad 

suureneksid paari aasta pärast 2,06 euro võrra, Rootsis antud olukorras suureneksid palgad 

vähem, ehk kõigest 0,21 Rootsi krooni võrra. (Ibid.: 65‒67) Seega võib järeldada antud 

uurimistööst, et tööjõu tootlikkusel ja palkadel on tugev seos ning väga palju mõjutab muu-

tusi tööviljakuses ja palkades majanduslik olukord riigis ja kogu maailmas.  

Tootlikkuse ja tööjõukulude omavahelisi seoseid ning muutusi Eestis on käsitlenud Maaet-

tevõtluse büroo. Eelkõige on keskendatud tootlikkuse kasvu teguritele ning välja on toodud 

ka, millised on tootlikkuse trendid Eestis üldiselt ja põllumajanduses. Peale eelnevate on 

toodud ka Euroopa Liidu riikide võrdlus sisemajanduse koguprodukti alusel ning tööjõuku-

lu aastatel 2004‒2008. Maaettevõtluse büroo analüüsi tulemusena leiti, et aastatel 2000‒

2006 kasvas lisandväärtus Eesti ettevõtetes 1,3 korda ning peamised lisandväärtuse kasvud 

toimusid kinnisvara, rentimise ja äritegevuse sektoris, hulgi‒ ja jaekaubanduses ning tööt-

levas tööstuses. Samas võrreldes Soome, Rootsi, Sloveenia ja Poolaga on töötleva tööstuse 

tootlikkus Eestis palju kordi madalam. Põhjuseks on toodud Eesti tootmise struktuur, mis 

on nõrk ning seetõttu ei ole võimalik suuremat lisandväärtust toota. Mis puudutab põlluma-

jandust, siis uuringu tulemusena leiti, et seoses Euroopa Liitumisega on rohkem põlluma-

jandustootjaid summaarselt kokku, kui enne liitumist. Leiti ka seda, et põllumajandustoo-

dangu väärtus on võrreldes Euroopa Liitumise eelse ajaga kasvanud peamiselt Lätis, Lee-

dus ja Poolas ning vähesel määral Eestis. Eesti ja Ungari põllumajandus on silmapaistvad 
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eelkõige sellega, et on palju suuri ja väikesi tootjaid. Uuringu tulemusena leiti, et tootlik-

kust Eestis on võimalik tõsta tehes rohkem ja paremini koostööd oma valdkonna ettevõt-

lus‒ ja kaubandusorganisatsioonidega. Lisaks on äärmiselt oluline riigipoolne toetus, mis 

aitaks kõrgtehnoloogilistel majandusharudel rohkem areneda ning jätkuvalt tegutseda selle 

nimel, et tootmiskulud oleksid madalad. Väga oluliseks peetakse ka aktiivsemat huvi selle 

vastu, millised on maailmaturu nõudluse trendid, konkurents turul, tehnoloogiline progress 

ja uued lahendused, kuidas ettevõte saaks olla edukam ning müüa oma hüviseid turul ka-

sumlikumalt. [Taat 2009] 

Soome Tehnikaülikooli professor Mika Hannula on kirjutanud uurimustöö teemal „Üld-

tootlikkuse mõõtmine osatootlikkuse teguritele põhinedes“ (2002: 57‒67), kus ta toob töö 

eesmärgiks leida äriüksuse tasemel praktiliselt hästi ja lihtsasti kasutatavat üldtootlikkuse 

mõõtmise meetodit. Põhjus, miks Mika Hannula vastavasisulist uurimustööd tegi, põhines 

sellel, et kuigi enamikes tööstusettevõtetes kasutatakse osatootlikkuse näitajaid, ei ole need 

parimad andmaks ülevaadet tootlikkuse kasvust ettevõttes. Samas aga pole ka laialdastelt 

kasutusel üldtootlikkuse suhtarvud, kuigi kirjanduses esineb mitmeid kogutootlikkuse 

mõõtmise meetodeid just ettevõtte tasandil. Üldtootlikkuse näitajat peab ta oluliseks näita-

jaks, kuna seda kasutatakse peamiselt konkurentsivõime analüüsimiseks nii äriüksustes kui 

ka riigi tasandil. Lisaks toob ta välja, et üldtootlikkus on üks kõige põhjalikum tootlikkuse 

näitaja ja seda kasutatakse peamiselt äriüksustes kõrvaldamaks inflatsiooni mõju. Uurimus-

töö tulemusena järeldas Hannula, et spetsiifilisi ja laialt levinud osatootlikkuse suhtarve 

võib kasutada tööstusettevõtetes kogutootlikkuse mõõtmisel. Ta arvab, et eriti sobilik on 

rakendada ettevõtte tootlikkuse mõõtmiseks üldtootlikkuse suhtarve, kui varasemalt on 

äriüksus kasutanud mõningaid osatootlikkuse näitajaid ning soovitakse saada üldisemat 

pilti tootlikkuse edendamise kohta. Samuti on tähtis, et mõõtmismeetodid ei oleks liiga 

keerulised, sest oluline on rahuldada juhtkonna praktilisi vajadusi. Oluliseks peab ta ka 

seda, et kogutud andmed oleksid ettevõtte eesmärke silmas pidades asjakohased, usaldus-

väärsed ja paikapidavad.  

Lisaks üldistele tootlikkusealastele uurimustöödele on tehtud mitmesuguseid uuringuid, 

mis on käesoleva bakalaureusetöö seisukohast olulised välja tuua ning mis puudutab põl-

lumajandust, sealhulgas just eriti seakasvatust. Peamiselt on seakasvatuse alaseid uuringuid 

teinud Eesti Maaülikooli üliõpilased, kes on kirjutanud vastavasisulisi lõputöid aga on ka 
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mitmeid välismaa uurimustöid, mis käsitlevad seakasvatust vaadeldes sealjuures ka toot-

likkust.  

Eesti Maaülikooli tudeng, Anne Sihver, on uurinud, millised on maheseakasvatuse arengu-

perspektiivid Eestis. Vastavast uurimustööst selgub, et maheseakasvatus on üsna uus toot-

misviis mahepõllumajanduses, kuid samas annab see lõputöö koostaja arvates hea eristu-

misvõimaluse väikestele põllumajandusettevõtetele ja võimaluse kasvatada nõudlust oma 

toodangule. Maheseakasvatus on uurija sõnul kulukas ja omab palju riske ning seetõttu on 

ka maheseakasvatustoodang tunduvalt kallim traditsioonilistest seakasvatustoodangutest. 

Oma töö eesmärgiks seadis töö autor uurida välja, millised on maheseakasvatuse arengu-

perspektiivid, viies läbi küsitluse maheseakasvatajate seas ja põhinedes ka varasematele 

uuringutele. Uurimustöö tulemusena selgus, et maheseakasvatuse arengut mõjutavad posi-

tiivselt järjest kasvav nõudlus mahetoodangu järele, investeeringud tootmisesse, paremad 

turustamisvõimalused, suuremad toetused, tööjõukulude vähendamine, informatsiooni pa-

rem kättesaadavus mahetootmise kohta ning ka paremad nõuande ja koolituse kättesaada-

vuse võimalused tootmise mahenõuetega vastavusse viimiseks. Maheseakasvatuse arengut 

negatiivselt mõjutavateks teguriteks peeti peamiselt mahesööda rasket kättesaadavust, ma-

dalat mahesealiha hinda, rangeid toiduseaduse nõudeid, mahetoetuste vähesust ning ka 

kõrget põllumajandusmaa rendi‒ ja ostuhinda, ebasoodsaid turustamistingimusi ja geneeti-

liselt muundatud organismide (GMO) järjest laialdasemat levikut. (Sihver 2012) 

Eesti Maaülikooli tudeng, Alice Heleen Ainsalu, on aga uurinud Eesti elussigade ekspordi 

rahvusvahelist konkurentsivõimet Venemaa suunal, kasutades ilmutatud suhtelise eelise 

meetodit. Uuringul kasutas töö autor kaheteistkümne aasta andmeid ehk  aastaid 2000‒

2012 ning hinnati Eesti elussigadega kauplemise rahvusvahelist konkurentsivõimet, kasu-

tades võrdlusanalüüsis Lätit, Leedut, Taanit ja kogu Euroopa Liitu. Oma töö kokkuvõttes 

andis Ainsalu hinnangu, kas ja kui palju on Eesti elussead konkurentsivõimelised ekspor-

timisel Venemaale ning kuidas on konkurents muutunud kaheteistkümne aasta jooksul. 

Uuringu tulemusel leidis uurimustöö autor, et kõige rohkem on eksporditud elussigu just 

Lätti aastatel 2000‒2005. Alates 2006. aastast sai peamiseks elussigade ekspordiriigiks 

Venemaa. Aastatel 2010 ja 2011 eksporditi kõik elussead ainult Venemaale, kuid seoses 

impordikeeldudega, mis Venemaa kehtestas, hakkas Eesti peamiselt elussigu eksportima 

Leetu ja Poola. Lisaks selgus uuringust, et kõige suurem suhtelise eelise indeks elussigade 

eksportimisel oli Eestil 2011. aastal, mil Eesti elussigade eksport tõusis keskmiselt 73 prot-
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senti aastas. Kõige edukam oli aga elussigade ekspordis võrreldavatest riikidest Läti, kelle 

eksport tõusis 96 protsenti aastas. Leedu elussigade eksport kasvas keskmiselt 83 protsenti 

aastas ja Taanil oli kõige väiksem elussigade ekspordi kasv, olles kõiges 19 protsenti. 

(Ainsalu 2013) Eeltoodud uurimustöö on ka käesoleva bakalaureusetöö seisukohast oluli-

ne, kuna jätkuvalt mõjutab Eesti seakasvatajaid Venemaa sanktsioonid ning ka senini Eesti 

seakasvatajaid ohustav Aafrika sigade katk, mille probleemidega jätkuvalt tegeletakse ning 

kõige eelneva tõttu paljud seakasvatajad seisavad otsuse ees oma tootmine lõpetada või 

vähendada sigade arvu farmis.  

Helsingi ülikooli teadlased on teinud uurimuse teemal „Seosed sigade heaolu, tootlikkuse 

ja põllmajandustootjate paigutuse vahel“, eesmärgiga uurida, milliseid seoseid tajuvad eri-

nevad Soome põllumajandustootjad enda asukoha, loomade heaolu ja tootlikkuse vahel. 

Selleks valiti kolmkümmend Soome põllumajandusettevõtet ning uuriti korrelatsiooni‒ ja 

regressioonianalüüsi põhjal sigade heaolu ja tootmise vahelisi seoseid. Uuring leidis posi-

tiivset vastukaja Soome põllumajandusettevõtete seas ning ettevõtted nõustusid, et looma-

de heaolu mõjutab tootlikkust. Uuringu tulemusena leiti, et need põllumajandusettevõtted, 

kes suhtusid oma loomade kasvatusse ja tootlikkusse positiivselt ja karjapidamise oskused 

olid kõrgemal tasemel, nendel oli väiksem põrsaste ja vastsündinute suremus võrreldes 

nendega, kellel oli suhtumine ja hoiakud negatiivsemad. Leiti, et mida suurem on loomade 

heaolu, seda positiivsemalt on mõjutatud tootlikkuse tase. Põllumajandustootjad tajusid ise 

uuringus osaledes, et mida paremad on nende hoiakud ja paigutus, seda suurem on looma-

de heaolu, mis omakorda mõjutab tootmist. (Jääskeläinen et al 2014: 435‒443) 

California ülikooli professorid on uurinud Ameerika Ühendriikide näitel, kuidas on seoses 

põllumajandusliku teadus‒ ja arendustegevusega muutunud tootlikkus ja toiduainete hin-

nad. Uuringust selgus, et kuigi umbes viiskümmend aastat tagasi suurenes jõudsalt põllu-

majanduses tootlikkus ja kogutoodang, siis nüüdseks on hakanud tootlikkuse kasv aeglus-

tuma. Põhjuseks on peetud varasemalt aktiivsemalt teostatud põllumajanduslike teadus‒ ja 

arendustegevuseks tehtavate kulutuste kasvutempo jätkuvat aeglustumist ning muutusi 

tehnoloogias. Näiteks on uurimustöö analüüsis toodud välja, et kui aastatel 1951‒2006 

kasvasid Ameerika Ühendriikides kulutused teaduslikele uuringutele ja arendustöödeks 

põllumajanduses 1,84 protsenti aastas, siis 1981‒2006 vähenes kulutuste kasv kõigest 0,45 

protsenti aastas. Lisaks on välja toodud, et toiduainete kõrgete hindade taga on peale muu-

de faktorite samuti investeeringute suunamise vähesus teadus‒ ja arendustegevusse. Prae-
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gused teadusuuringud keskenduvad rohkem eelkõige põllumajandust mõjutavatele kesk-

konnafaktoritele, toiduohutusele ja ka põllumajandussaaduste kasutamisvõimalustele teis-

tes valdkondades, nagu näiteks meditsiinis, tööstuses või energias ning seetõttu on tähele-

panu keskpunktist kaugenenud põhitoiduainete tootlikkuse kasvu küsimusi puudutavad 

teadus‒ ja arengustegevused. [Alston et al 2008: 11‒14] 

Tootlikkusealaseid uurimus‒ ja teadustöid on hakatud üha enam tegema, eriti Ameerika 

Ühendriikides ja Euroopas ning on näha vastavasisuliste uuringute jätkuvalt kasvavat tren-

di ka tulevikus, kuna on hakatud mõistma tootlikkuse uurimise olulisust nii ettevõtetes, 

siinjuures just eriti tööstus‒ ja teenindusettevõtetes, kui ka riiklikul tasemel. Ka Eestis on 

märgatud tootlikkusealaste küsimuste olulisust organisatsiooni jätkusuutlikku ja konku-

rentsivõimelisema arengu seisukohast, kuid siinjuures tuleks keskenduda rohkem üldtoot-

likkuse näitajatele, mitte niivõrd osatootlikkuse, nagu näiteks tööviljakuse näitajale.  

 

 

1.2. Tootlikkuse mõõtmine 

 

Organisatsioonid, kes soovivad oma ettevõttes juhtida tootlikkuse kasvu, peavad selleks 

eelnevalt tootlikkuse taset mõõtma. Tootlikkuse mõõtmine on aluseks edasiseks protses-

siks, mida nimetatakse tootlikkustsükliks. Selleks, et teostada tootlikkuse mõõtmisprotses-

si, tuleks organisatsioonil välja mõelda esmalt, millisel ettevõtte tasandil tootlikkust mõõta. 

Olenevalt ettevõtte juhtimisstruktuurist võib välja tuua järgnevad ettevõttesisesed tootlik-

kuse mõõtmise tasandid (Kalle 1997, 2013): 

1) töökoht ‒ jaoskond ‒ tsehh; 

2) tööline ‒ töörühm (‒grupp) ‒ osakond; 

3) tööülesanne ‒ projekt ‒ projektirühm; 

4) tehnoloogia ‒ toode ‒ tooterühm.  

 

Eestis on levinud rohkem esimene variant, kus peamiselt vaadeldakse, milline on töökoha 

tootlikkus ja tööviljakus ehk tööjõu tootlikkus. Teist varianti kasutatakse peamiselt amet-

nike tootlikkuse mõõtmisel, kuid Eestis seda üldjuhul ei rakendata. Ka neljandat varianti 

Eestis ei kasutata, mis puudutab tooterühmade tootlikkuse arvutamist. Peamiselt siiski kes-

kendutakse, nagu ka eelnevas peatükis selgus, osatootlikkuse näitajate mõõtmisele.  
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Kui organisatsioonis on välja valitud sobilik tootlikkuse mõõtmise tasand, siis tuleb sel-

geks teha, missuguseid mõõtmismeetodeid ja näitajaid oleks asjakohane kasutada, et saada 

parim ülevaade tootlikkuse kasvu juhtimisest ettevõttes. Üldjuhul oleneb tootlikkuse 

mõõtmismeetod sellest, milline on tootlikkuse näitaja väljundi mõõtühik ning seetõttu eris-

tatakse peamiselt kahte tootlikkuse mõõtmismeetodit (Kalle 1990: 10): 1) naturaalne 

mõõtmine, 2) väärtuseline mõõtmine. Vastavalt sellele, mis ühikutes on väljundid ja sisen-

did, eristatakse ka tootlikkust. Kui nii väljund kui ka sisend on naturaalühikutes, näiteks 

kilogrammides, tonnides või tükkides, siis nende näitajate suhet nimetatakse tehniliseks 

tootlikkuseks ehk tehniliseks efektiivsuseks. Vastava näitaja erisus seisneb selles, et hinnad 

väljundi ja sisendi suhet ei mõjuta. Küll aga kui väljund ja sisend on mõlemad väärtuselis-

tes ühikutes, näiteks eurodes, kroonides või dollarites, siis nende suhet nimetatakse majan-

duslikuks tootlikkuseks ehk majanduslikuks efektiivsuseks. Siinjuures mõjutavad väljundi 

ja sisendi suhet ka hinnad, mis on seotud mingi sisendi ostmisega ja väljundi müümisega 

ning seetõttu nimetatakse vastavat suhet ka finantstootlikkuseks. Tähelepanu tuleb pöörata 

ka sellele, et kui organisatsioon soovib rakendada tootlikkuse naturaalset mõõtmismeeto-

dit, siis see on võimalik ainult sellisel juhul, kui väljund on üheliigiline ja ühesuguse kvali-

teediga, kui puudub lõpetamata toodang või selle jäägid on püsivad, kui ressursside erikulu 

püsib samal tasemel ning kui nii tootmise spetsialiseerimise ja ka koopereerumise tase on 

püsiv. Eeltoodu tõttu kasutataksegi ettevõtetes peamiselt väärtuselist mõõtmismeetodit. 

Lisaks on väärtuseline mõõtmismeetod laialdasemalt kasutusel parema andmete kättesaa-

davuse ja analüüsi lihtsuse tõttu, aga ka väärtuselisel mõõtmisel on omad probleemid, mis 

tulenevad hindade muutustest turul ja väljundite struktuurinihetest. (Kalle 2007: 15) 

Vastavalt sellele, millised näitajad on ettevõttel kättesaadavad ja mida soovitakse uurida, 

saab väljundeid ja sisendeid kombineerides arvutada välja erinevatel juhtimistasanditel 

erinevaid tootlikkuse näitajaid, millest oli juttu eelnevas peatükis. Nendeks tootlikkusenäi-

tajateks olid osatootlikkus, tegurirühmatootlikkus ja kogu‒ ehk üldtootlikkus. Riigi või 

regiooni tasandil kasutatakse peamiselt väljundina sisemajanduse koguprodukti (SKP) 

jooksev‒ või püsivhindades. SKP (gross domestic product ‒ GDP) mõõdab mingi teatud 

perioodi jooksul territoriaalsetes piirides toodetud hüviste väärtust rahas. SKP koosneb 

majapidamiste tarbimiskulutustest, majapidamiste ja ettevõtete investeerimiskulutustest, 

valitsuse poolt ostetud kaupadest ja teenustest ning puhasekspordist, mis kujuneb ekspordi 

ja impordi vahena. SKP kujuneb palkade, rentide, intresside, kasumite, amortisatsiooni ja 

kaudsete maksude liitmise tulemusena. (Arrak et al 2002: 256‒257) 
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Väga tihti kasutatakse nii ettevõtte mikro‒ kui ka makrotasandil väljundina lisandväärtust 

(value added). Lisandväärtuseks nimetatakse tootmisprotsessi käigus kasutatud hüviste ja 

töö väärtust, mis suurendab valmistoodangu väärtust. Seega leitakse lisandväärtus lahuta-

des lõpptoodangust vahetoodang. Eesti Statistikaamet arvutab lisandväärtuse liites müügi-

tulule lõpetamata ja valmistoodangu varude muutuse, mis kujuneb aruandeaasta lõpu ja 

alguse vahena, seejärel lisatakse oma tarbeks valmistatud põhivara ja muud äritulud (välja-

arvatud füüsilise kapitali müügist ja ümberhindlusest saadud kasum) ning saadud tulemu-

sest lahutatakse mitmesuguste hüviste, näiteks materjalide, ostetud toodete ja teenuste, 

energia ressursside , kütuse‒, toote‒ ja tootmismaksude kulud, samuti muud ärikulud (väl-

jaarvatud füüsilise kapitali müügist ja ümberhindlusest saadud kahjum). [Eesti statistika … 

2012: 387] Seega sisemajanduse koguprodukti on võimalik leida läbi lisandväärtuse, kui 

lahutada maha kõikide tegevusalade lisandväärtusest, mis sisaldab ka toote maksusid, toe-

tused toodetele (Kalle 2013: 132).  

Lisandväärtuse kõrval kasutatakse sageli ettevõtetes tootlikkust ka müügitulu ehk realisee-

rimise netokäibe alusel. Müügitulu saadakse nii põhi‒ kui ka kõrvaltegevuses valmistatud 

hüviste müügist tuluna, mis ei sisalda ei käibemaksu ega ka aktsiise. [Eesti statistika … 

2012: 388]  

Tüüpiliste sisendnäitajate kõrval (maa, kapital, tööjõud) kasutatakse makrotasandil tootlik-

kuse sisenditena erinevate riikide rahvaarvu, tööealise elanikkonna suurust, tööga hõivatud 

või töötajate arvu ning töötundide mahtu. Samas kaasnevad eelnevate sisendnäitajatega 

mitmesugused probleemid. Nimelt peetakse sisemajanduse koguprodukti elaniku kohta 

majanduse edukuse ja üldise heaolu näitajaks, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et sisema-

janduse koguproduktil on mitmesuguseid olulisi puuduseid, mis ei arvesta adekvaatselt 

mitmesuguste majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega. Esiteks ei arvesta SKP vaba aja 

väärtust. Kui tootmismaht kasvab, siis tavaliselt vaba aeg väheneb ning inimeste heaolu 

langeb, samas aga kui inimestel vaba aeg kasvab, siis suureneb ka nende heaolu. Siinjuures 

tekib aga vastuolu, mis seisneb selles, et SKP langedes hakkab inimeste üldine heaolu lan-

gema, küll aga sõltub paljugi ka töötamise efektiivsusest. Teiseks ei arvesta SKP varima-

janduse osakaalu. Varimajanduse all mõeldakse illegaalseid tehinguid ja muid tehinguid, 

mida ametlik majandusstatistika ei kajasta. Uuringuid, mis annavad hinnanguid varimajan-

duse osakaalu kohta SKP‒s on küll palju tehtud, kuid ametlikult SKP varimajandust ei 

arvesta. Seega võib tegelik heaolutase paljudes arengumaades olla tunduvalt kõrgem, kui 



23 

 

ametlikud SKP väärtused näitavad. Kolmandaks ei arvesta SKP keskkonna saastamist. 

Näiteks võib olla mingi riigi SKP näitaja väga kõrge, kuid kui see on saavutatud tootmise 

negatiivse mõjuga (saastamisega) looduskeskkonnale, siis ei näita SKP kõrge tase selle 

riigi elanike kõrget heaolu taset, vaid pigem vähendab inimeste heaolu. Viimaseks ei näita 

SKP tulude jaotust riigis. Näiteks võib olla teatud riigi SKP väga kõrgel tasemel, aga kui 

ebavõrdsuse tase on suur ehk suurem osa tuludeks on koondunud väga väikeste inimeste-

grupi kätte, siis võib öelda, et SKP ei näita kindlasti seda, et selles riigis oleks kõigil hea 

elada, vaid pigem heaolutase on riigis madal. (Parts 2000: 29‒31)   

Seega võib öelda, et vastavalt sellele, millise juhtimistasandiga on tegemist, kas tegemist 

on ettevõtte, riigi või riikide liiduga, millised andmed on käepärast ja kuidas neid kombi-

neerida, on võimalik kasutada väga palju erinevaid tootlikkuse näitajaid. Tuleb aga silmas 

pidada eelkõige seda, miks üldse tahetakse mõõta ja kas selleks on üleüldse vajadus. Autor 

on käesoleva bakalaureusetöö eesmärgist lähtudes välja töötanud ja valinud sellised toot-

likkuse näitajad, mis oleksid piisavalt konkreetsed ja asjakohased kirjeldamaks Eesti sea-

kasvatajate tootlikkust, ning et saaks teha sisuliselt olulisi järeldusi. Tootlikkuse näitajate 

valikul on lähtutud algandmetes toodud sisenditest ning vastavalt sellele on kujundatud 

võimalikult mitmekesine näitajate süsteem. Näitajate valikul on lähtutud nii üksikute tegu-

rite mõju kui ka nende koosmõju tootlikkuse kujunemisele Eesti seakasvatuses. Seetõttu 

vaadeldakse esmalt eraldi tüüpiliste tootmissisendite, tööjõud ja kapital, tootlikkust. Lisaks 

vaadeldakse eraldi veel söödakulu‒, energiakulu‒ ja veterinaarkulude tootlikkust. Seejärel 

vaadeldakse tootmisele tehtud kogukulusid ja varade koosseisu, arvutades välja üld‒ ehk 

kogutootlikkuse.  

Tööjõu tootlikkust vaadeldakse käesolevas bakalaureusetöös tunnitootlikkusena. Tulene-

valt mitmesugustest põllumajanduse iseärasustest, nagu näiteks maa, taimede ja loomade 

kasutamine tootmisvahenditena, tootmise hooajalisus ning majanduslike ja looduslike prot-

sesside koosmõju, on enamkasutatavamaks sisendiks põllumajanduses just naturaalnäitajad 

ehk kas inimtund või inimpäev ning seetõttu mõõdetakse harva tööjõu tootlikkust tööga 

hõivatute ja ka palgakulu põhjal.  
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Lisaks, kuna paljudes väikeettevõtetes palgatud tööjõud ja sellest tulenevalt tööjõukulu 

puudub ning suurema osa tööst teevad ära talupere liikmed, siis on lihtsam ja sobivam ar-

vutada tööviljakust kasutades töötunde. Tööjõu tootlikkust ehk tunnitootlikkust arvutatakse 

järgmiselt: 

𝑇𝑢𝑛𝑛𝑖𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑇öö𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑑
 , 

Põllumajanduses mõjutavad tööjõuressursse mitmed tegurid, nagu näiteks rahvaarv, maa-

rahvastiku osatähtsus, loomulik iive, sisserännete‒väljarännete arv ning töövõimelise ela-

nikkonna aste ja nende jagunemine majandusharude vahel. Tööjõukulud koosnevad tööta-

jate palkadest ning mittepalgalistest kuludest, milleks on tööandja poolt kinnipeetav sot-

siaalkindlustusmakse. 2013. aastal oli keskmine tööjõukulu tunnis põllumajanduses, met-

sanduses ja kalapüügis 7,31 eurot [PA5212]. Tööviljakuse ehk tööjõu tootlikkuse arvuta-

misel võib sisendina kasutada peale töötundide ka tööjõudu ehk töötajate arvu või tööandja 

kulu tööjõule. Antud uurimustöös arvutatakse välja ka tööjõukulude tootlikkus, kasutades 

alternatiivkulu põhist palgakulu. Alternatiivkulu põhist palgafondi on kasutatud seetõttu, et 

töös kasutatavas andmebaasis on valimis ära toodud peale tasustatud tööjõu ka tasustamata 

tööjõud, mida on ettevõtted oma tegevuses kasutanud ning kuna ettevõtted on huvitatud 

siiski sellest, kuidas nad saaksid oma kulusid säästlikumalt teha, et tootlikkus kasvaks, siis 

käesoleva töö seisukohast on oluline mõõta ka tööjõukulude tootlikkust. Vastav näitaja on 

välja arvutatud järgnevalt: 

𝑇öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑃𝑎𝑙𝑔𝑎𝑓𝑜𝑛𝑑
 , 

Üheks spetsiifilisemaks ja mitmetähenduslikumaks tootlikkuse näitajaks on kapitalitootlik-

kus. Mõiste „kapital“ määratlemine ja mõõtmine tootlikkuse seisukohast on üsna keeruline, 

kuna eeltoodud mõiste hõlmab endas mitmeid erinevaid tähendusi majandusarvestuses ja  

‒teoorias. Kapitalina võib käsitleda ühelt poolt kui põhivara, mille moodustavad masinad, 

seadmed ja ehitised, kuid põhivara kasutamisel kantakse kuludesse põhivara kulumisega 

seotud osad, nagu amortisatsioon ja väärtuse mahaarvestus. Seega võiks kapitali tootlikku-

se mõõtmisel arvestada eraldi põhivaraga seotud amortisatsiooni ja ka intresse. Samas aga 

tuleks arvestada sellega, et kapital on ka ise toode ehk tootmisprotsessi väljund. Kapitali 

(masina või seadme) maksumus kujuneb selle tootmiseks kulutatud ressursside väärtust 

arvestades. Käesolevas bakalaureusetöös arvutatakse kapitali tootlikkus võttes arvesse füü-

(2) 

(3) 
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silise kapitali, milleks on masinad, seadmed ja ehitised. Maa jäetakse kapitali tootlikkuse 

arvestamisel välja, kuna maa ei ole loodud inimeste poolt eelnevas tootmisprotsessis nagu 

ülejäänud ressursid. Seega avaldub kapitali tootlikkus järgmise võrrandi kaudu: 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑅𝑒𝑎𝑎𝑙𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 , 

Füüsiliseks kapitaliks nimetatakse ainelist või materiaalset vara, milleks on maa, hooned, 

masinad, loomad ja igasugused kaubavarud. Reaalkapitali on põhimõtteliselt sama, mis 

füüsiline kapital, ainult selle vahega, et reaalkapitali hulka ei loeta maad ja muid ainelisi 

kaupu (Mereste 2003b: 192). Vambola Türk on toonud oma raamatus „Turumajandus kõi-

gile“ välja järgneva definitsiooni reaalkapitalile: „Reaalkapitaliks nimetamegi kõigi nende 

ettevalmistuste tulemit, mida on tarvis teha selleks, et saavutada lõppeesmärki, s.o. toota 

kaupu“ (1995: 132). Seetõttu on võetud käesolevas töös kasutusele pigem reaalkapitali 

mõiste kui füüsilise kapitali mõiste. 

Energiakulude tootlikkuse arvutamisel on arvestatud energia ressurssideks mootorikütus ja 

määrdeained, elektrienergia ja küte väärtuselistes näitajates. Energia ressursside kasutami-

ne mõjutab väga olulisel määral seakasvatajaid ning energiakulud on seakasvatuses üks 

suurimatest kuluartiklitest. Energia ressursside kasutamine seakasvatuses ja muudes loo-

makasvatusharudes on oluline, sest sellest oleneb loomade heaolu ning neist saadav tulu. 

Seakasvatuses on näiteks vajalikud hästi soojustatud laudad, kus oleks imikpõrsastel la-

mamisalal elektriküttega soojustus, mis on oluline põrsaste arengule peamiselt esimestel 

elupäevadel. Energia ressursse kasutatakse olulisel määral ka masinate ja seadmete ning ka 

sigalates ventilatsiooni töös hoidmiseks. Seega hästi planeeritud ja eeskujulikus seakasva-

tusettevõttes on suurem osa töödest automatiseeritud ja mehhaniseeritud. Käesolevas töös 

on arvutatud energiakulu tootlikkus pidades silmas eelnevaid fakte ning arvutatakse välja 

järgneva valemiga: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑
 , 

  

(4) 

(5) 
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Söödakulud moodustavad seakasvatuses üle 70 protsendi seakasvatuse kogukuludest. See-

tõttu on äärmiselt oluline seakasvatajatel uurida, kuidas oleks efektiivne kasutada söötasid 

võimalikult väikeste kuludega, et toodang tõuseks ning seeläbi ka tootlikkus ehk käesoleva 

töö kontekstis sigade müügist saadav tulu. Muidugi tuleb kõige eelneva juures arvestada ka 

seda, et tagatud oleks loomade tervis ja üldine heaolu ning seetõttu tuleb määrata kindlaks 

loomade söödavajadus. (Older 2011: 309) Järgnevalt on ära toodud söödakulu tootlikkuse 

arvutamise valem: 

 

𝑆öö𝑑𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑆𝑖𝑔𝑎𝑑𝑒  𝑚üü𝑘

𝑆𝑖𝑔𝑎𝑑𝑒 𝑠öö𝑑𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑
 , 

Sealihatööstusele avaldab suurt mõju söödahinnad, mis on jätkuvalt üsna kõrged. Seetõttu 

oli ka sigade arv 2013. aasta seisuga erakordselt madal, võrreldes majanduslanguse perioo-

diga ehk 2008. ja 2009. aastatega. [Lihafoorum 2014: 3] Teravilja kokkuostuhinnad Eesti 

põllumajandustootjatelt oli seoses maailmaturu hindade mõju tõttu 2013. aastaks langenud 

võrreldes 2012. aastaga, mida kirjeldab ka allolev joonis. (Joonis 2, vt lisa 1) 

 

Joonis 2. Söödateravilja kokkuostuhind Eesti tootjatelt (eurot tonni kohta) aastatel  

2008‒2013. Allikas: autori poolt koostatud joonis TNS Emori uuringute põhjal 

  

(6) 
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2012. aastal olid teravilja kokkuostuhinnad seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega (sa-

gedased põuad) ja eelneva tõttu vähenenud teraviljasaakide tõttu üsna kõrged, kuid 2013. 

aastal oli teraviljakasvatajatel tunduvalt soodsam aasta ning ka hinnad hakkasid seetõttu 

langema. Kõige rohkem langes söödakaera kokkuostuhind 2013. aastaks ehk 32,7 protsenti 

võrreldes 2012. aasta seisuga. Samuti langes üsna palju söödaodra kokkuostuhind 2013. 

aastaks ehk 20,1 protsenti võrreldes 2012. aastaga. Kõige vähem oli langenud 2013. aas-

taks võrreldes 2012. aastaga söödarukki kokkuostuhind, kõigest 0,36 protsenti. Kõige suu-

rem muutus toimus 2009.‒2010. aastal, mil söödakaera kokkuostuhind tõusis keskmiselt 

57,3 protsenti. Põhjuseks oli eelkõige 2009. aasta väiksem teraviljasaak ning oma roll on 

siinjuures ka majanduslangusel. Lisaks oli söödateravilja vajadus vähenenud seoses piima-

lehmade ja nuumsigade arvu vähenemise tõttu. [Teraviljaturg 2013: 12‒14] 

Seakasvatuses, nagu ka teistes loomakasvatusharudes, moodustavad suure osa kuludest ka 

veterinaarteenustele tehtud kulutused. Veterinaarkulud tekivad seoses Veterinaar‒ ja Toi-

duameti regulaarsete kontrollkülastuste käigus sigalates, kus võetakse mitmesuguseid 

proove nagu näiteks saasteainete, taimekaitsevahendite jääkide ja kiiritatud toidu kohta. 

Lisaks tekivad suurem osa veterinaarkuludest seoses loomade tervisega, kui mõni loom on 

haigestunud või kui on vaja ebaõigest või puudulikust söötmisest soetada lisaaineid, näi-

teks emiste ebaõige söötmise korral võivad emistel viljakusetase langeda ja muutuda aht-

raks, mis võib tuleneda olulise toitaine puudusest või vähesusest toiduratsioonis (A‒

vitamiini olemasolu) (Lember jt 1999: 43). Samuti manustatakse mõnikord sigadele ka 

antibiootikume, mis takistavad haigust tekitavate mikroobide paljunemist ja samas suuren-

davad sigade massi‒iivet ja parandavad ka söödaväärindust. Veterinaarkulude tootlikkus 

arvutatakse käesolevas töös järgnevalt: 

𝑉𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑎𝑟𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑆𝑖𝑔𝑎𝑑𝑒 𝑚üü𝑘

𝑉𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎𝑎𝑟𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑
 , 

Kasutades tootlikkuse arvutamisel kõiki sisendeid, kogukulusid või ‒varasid, saab välja 

arvutada kogu‒ ehk üldtootlikkuse näitaja. Kogutootlikkus on oluline näitaja, kuna see 

näitab rahvatulu kasvu ja selle kaudu on võimalik jälgida rahvusvahelist konkurentsitaset. 

Eeltoodud näitaja arvutatakse lihtsustatud kujul välja järgmiselt: 

Ü𝑙𝑑𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑀üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑
 , 

(8) 

(7) 
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Eeltoodud näitaja on oluline ka seetõttu, et selle kaudu on võimalik analüüsida, kui suur on 

müügitulu tootmisesse investeeritud iga euro kohta. Üldtootlikkuse näitajas kasutades si-

sendina kogu varade mahtu, saame tuntud finantsanalüüsi suhtarvu, mida nimetatakse ko-

guvara käibekordajaks aga ka varade käibesageduseks ning näitab ettevõtte varade kasuta-

mise efektiivsust ehk mitu käibe eurot tuleb ühe varasse investeeritud euro kohta. Mida 

suurem on koguvara käibekordaja, seda efektiivsemalt kasutatakse varasid tootmises. 

(Teearu, Krumm 2005: 22‒23) Samas saab varade käibesagedust analüüsida ka selle järgi, 

kas vastav näitaja on suurem, väiksem või võrdne kui üks. Kui koguvara käibekordaja võr-

dub ühega, siis on müügitulu võrdne bilansi aktivaga. (Ilisson 2004: 144) Põllumajanduses 

on varade käibekordaja väiksem kui üks, kuna tegemist on kapitalimahuka haruga, kus 

varade osakaal on üsna suur. Samuti tehakse pidevaid investeeringuid kapitali, et paranda-

da ettevõtte tootlikkust ja majanduslikku jätkusuutlikkust.  

Kui arvutada üldtootlikkust kasutades sisendina kogukulusid, saab teada, kui palju müügi-

tulu saadakse tootmisega seotud kulude euro kohta. Vastava sisendi kasutamine on olulise 

tähtsusega, kuna nii saab ettevõte oma kulutusi üle vaadata, vajadusel teha korrektuure 

ning otsustada, kuidas oleks võimalik tootlikkuse kasvu tagamiseks ressursse säästlikumalt 

kasutada, et kulutused oleksid võimalikult väikesed. Arvestades seakasvatuses tehtavate 

kulude suurt osakaalu, mida tehakse söötadele, masinate ja seadmete korrashoiule, küttele, 

veele ja muudele olulistele ressurssidele, on oluline analüüsida üldtootlikkuse näitajat.  

Käesolevas töös analüüsitakse lisaks seda, kui suured on tööjõukulud tasustatud tööjõule, 

võttes arvesse tundide arv. Töötajateks loetakse kõiki palgatöötajaid (nii alalised kui ka 

ajutised töötajad), omanikke ja tegevjuhte, ettevõtte tegevuses osalevaid partnereid, kes 

saavad ettevõttest rahalist kasu ning kõiki ettevõtte heaks töötavaid isikuid, kes alluvad 

ettevõttele ning loetakse töötajateks vastavalt siseriiklikku õiguse alusel. 2013. aastal oli 

keskmine palgatöötaja tööjõukulu põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis 7,31 

eurot tunnis, samal ajal aga brutopalk oli 5,04 eurot tunnis. Keskmine tööjõukulu tunnis 

kasvas põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis koguni 15,5 protsenti, mis oli 

suurim kasv võrreldes teiste tegevusharude tööjõukulude kasvuga. [Keskmine brutokuu-

palk …] 

Tootlikkuse mõõtmine on väga oluline protsess, mis täidab organisatsioonides püstitatud 

eesmärke, nagu tootlikkuse tõstmiseks vajalike ressursside leidmine, seniste mõõtmismee-

todite ja näitajate täiustamine ettevõtte tootlikkuse juhtimistsüklis, sobivamate alternatiivi-
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de valimine ja kasutuselevõtt ning ettevõtte töötajaskonna stimuleerimine. Kindlasti tuleb 

arvesta siinjuures ettevõttesisest spetsiifikat, tugineda eelkõige ettevõtte huvide realiseeri-

misele ja peab arvestama resultaadi kasulikkust. (Kalle 1997: 9) 

 

 

1.3. Tootlikkust mõjutavad tegurid 

 

Tootlikkuse tõstmise protsessis on peale tootlikkuse mõõtmise olulise tähtsusega määratle-

da, millised ettevõtte sisemised ja välised tegurid võivad tootlikkuse taset ja dünaamikat 

mõjutada. Tootlikkuse tegurite kindlaksmääramine sõltub palju ettevõtte tegevusvaldkon-

nast, juhtimissüsteemist, võimalikest probleemidest, mis on tekkinud ettevõtte eesmärgi 

saavutamiseks, ettevõttes kasutavatest ressurssidest ja ka töötajatest. Tootlikkuse tegurite 

rühmitusi on erinevaid, sõltuvalt sellest, milliseid tunnuseid on aluseks võetud.  

Eestikeelses kirjanduses leiab suuremat kajastust tootlikkuse tegureid liigitada nii‒öelda 

„kõvadeks“ ja „pehmeteks“ ning siinjuures on tegemist organisatsioonisiseste teguritega, 

mida on võimalik kontrollida ja juhtida.  Ettevõtte tootlikkuse „kõvadeks“ teguriteks on 

ettevõtte väljund (toode või teenus), kasutatavad masinad  ja seadmed, materjalid, energia 

ning tehnoloogia. Ettevõtte „pehmete“ tegurite alla on paigutatud personal, juhtimisstiil, 

organisatsioon ja kasutatavad süsteemid ning töömeetodid. Ettevõttesiseste „kõvade“ tegu-

rite puhul on olulisteks iseärasusteks nende kujundamise raskus, suurem ajakulu ning in-

vesteeringute rohkus, samas aga „pehmed“ tegurid on lihtsamalt kujundatavad ja neile ei 

kulu niivõrd palju aega ja kapitali. (Kalle 2013: 151‒152)  

Ettevõtte tootlikkust mõjutavad aga suurel määral ka välised ehk makroökonoomilised 

tegurid, mida pole võimalik kontrollida ega ka mõjutada. Peamiselt on ettevõttevälised 

tootlikkuse tegurid jaotatud kolme suuremasse gruppi (Kalle 2008: 173‒174): 

1) majandustsükkel ja struktuursed muudatused (majanduslikud, sotsiaalsed ja demo-

graafilised); 

2) ressursid (maa, tööjõud, kapital, energia ressursid); 

3) valitsus ja majanduslik infrastruktuur (institutsioonilised mehhanismid, poliitika ja 

strateegia, riigiettevõtted ning konkurents sise‒ ja välisturgudel). 
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Välismaises kirjanduses on välja toodud eelnevale sarnane tootlikkuse tegurite klassifikat-

sioon. Tootlikkust mõjutab ka teiste riikide teadlaste arvates olulisel määral välised majan-

duslikud, sotsiaalsed, poliitilised ja muud infrastruktuuri tingimused. Arvatakse, et läbi 

kvalifitseeritud tööjõu, parema juhtimissüsteemiga ning varustatusega on ettevõtted suute-

lised tagama tehnoloogilist edu ning saavutama teadus‒ ja arendustegevuses kõrgemat ta-

set. Oluline osa tootlikkuse mõjutamisel on ärikliimal, logistikal, infotehnoloogilistel la-

hendustel ja investeeringute kättesaadavusel, mis nii otseselt kui ka kaudselt mõjutavad 

produktiivsust ja mitmete oluliste otsuste langetamist ettevõtetes. [Productivity and Quality 

… 1997] 

Põllumajanduse seisukohast on väga olulise tähtsusega kõiksugused majanduslikud muutu-

sed, mis puudutavad tööhõivet, tehnoloogiat, kapitali, mastaabisäästu ja konkurentsivõi-

met. Eesti näitel on näha, kuidas väiksemad piima‒ ja seakasvatusettevõtted lõpetavad oma 

tegevuse, kuna turul on liiga tihe konkurents või pole piisavalt ressursse, et jätkata, või 

jäävad suurtesse kahjumitesse seoses turul valitsevatele tingimustele, nagu näiteks Vene-

maa sanktsioonid ning käesoleval ajal suurt kahju tekitava Aafrika sigade katku tõttu.  

Tööjõud on põllumajanduses üheks hinnalisemaks ressursiks. Eelkõige tähtsustatakse töö-

jõudu just Jaapanis ja Šveitsis, kuna neil on vajaka muudest ressurssidest (maa, energia, 

maavarad), ning seetõttu leiti just inimestes suur väärtus, mida annaks ära kasutada neisse 

investeerides, neid harides, motiveerides ja arendades. Kvalifitseeritud tööjõud on oluline 

nii tööjõu kvaliteedi kõrgema ja parema taseme kui ka põllumajanduse jätkusuulikku aren-

gu tagamise mõttes. Käesoleval ajal on näha tööjõu suurt liikumist põllumajandusest tööt-

levasse tööstusesse, mistõttu on viimases täheldatud ka suuremat tootlikkust ja selle jätku-

vat tõusu. Seetõttu pole midagi uut selles, et arengumaades on tootlikkus madal, kuna näi-

teks Nigeerias ja Somaalias on just primaarsektorid, nagu näiteks põllumajandus, peamine 

sissetuleku teenimise allikas.  

Põllumajanduses mõjutab tootlikkuse taset ka kasutatavad masinad, seadmed ja tehnoloo-

gia. Masinate ja seadmete kasutamise intensiivsus, vanus ja tüüp on aluseks tootlikkuse 

kasvuks ettevõttes. Kui ettevõtte kasutab säästlikke, kaasaegseid, töökorras ja vajalikke 

masinaid ja seadmeid oma tootmisprotsessis, siis seeläbi vähenevad oluliselt töökulud ning 

loomakasvatuses loomade produktiivsus on tunduvalt suurem. Kaasaegse ja töökorras teh-

nika kasutamine ei tähenda mitte ainult elavtöö kulude vähenemist tõstes samal ajal töövil-

jakust, vaid tehnika kasutamine võimaldab läbi viia parimatel tähtaegadel ja kvaliteetse-
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malt põllumajanduslikke töid, mis on nii taime‒ kui ka loomakasvatuses väga tähtis. Põl-

lumajandustehnika kasutamise majanduslik efekt väljendub kõige paremini just kasumi ja 

kogutulu suurenemises.   

Põllumajandusettevõtete tootlikkust mõjutavad kindlasti ka kokkuostuhinnad. 2014. aastal 

ja 2015. aasta alguses on suured raskused loomkasvatussaaduste tootjatel, kuna nii piima 

kui ka sealiha kokkuostuhinnad on madalamad kui varem. Näiteks piima keskmine kokku-

ostuhind eurot tonni kohta on langenud 2015. aastaks võrreldes 2014. aastaga 25,54 prot-

senti, samas aga sealiha keskmine kokkuostuhind eurot tonni kohta on langenud 2015. aas-

taks võrreldes 2014. aastaga 12,33 protsenti [PM18] [PM194]. Madala kokkuostuhinna 

põhjustajateks on ületootmine Euroopas, Venemaa kehtestatud embargo toidukaupadele ja 

ka Aafrika seakatkust tulenevad mõjutegurid. Kuna kulude osatähtsus on tõusnud looma-

kasvatussaaduste tootmises, siis see omakorda suurendab toote omahinda ja vähendab 

omakorda Eesti põllumajandussaaduste tootjate konkurentsivõimet, mis tähendab seda, et 

ka tootlikkus on madalam. Seega, kokkuostuhindade languse tõttu hakkavad põllumajan-

dusettevõtted oma tootmise efektiivsust suurendama.  

Seakasvatuses on kindlasti tootlikkuse seisukohast oluline tegur ka loomasöötade kulul. 

Teadaolevalt kulub loomakasvatusharudes loomade kasvatamisel väga palju raha just loo-

made söötade peale, mis peavad olema kvaliteetsed, et tagada loomade kõrge produktiivsus 

ja heaolu. Samas aga, mida kõrgem on produktiivsus, seda vähem kulub sööta toodangu-

ühiku kohta. Kui aga söötade hind kasvab, siis ettevõte peab võtma kasutusele täiendavaid 

meetmeid, et tagada tootlikkuse kasvu. Näiteks vähendama söödakulusid, et saada täienda-

vat tulu sea kohta, soetama kvaliteetsemat sööta või kui ettevõte kasvatab ise söötasid (ot-

ra, nisu või kaera), aga tootlikkus on madal, siis peaks ettevõte üle vaatama söödaratsioo-

nide koostist, mistõttu võib tekkida vajadus teatud komponentide juurdeostmiseks.  

Põllumajandusliku tootlikkuse kasvu tagamiseks on oluline tähtsus ka maal. Maad võib 

pidada kõige esmasemaks sisendiks ja on seetõttu väga tähtis tootlikkuse tegur. Maa kõrge 

tootlikkus tuleneb eelkõige tema asukohast. Eestis on teada, et viljakamad mullad asuvad 

lõunaosas ja vähemviljakamad mullad põhjaosas. Seega, kui ettevõte soovib kasvatada 

teravilja toiduks või loomadele söödaks ja samas tagada suur tootlikkus, peaks ta esmalt 

arvestama asukohaga. Asukohaga seoses tuleks vaadata, kas maa asub linnapiirkonnas või 

kaugemal, sest kui maa on linnapiirkonnas, siis maa tootlikkus on suurel määral mõjutatud 

tööstusest ja elamuehitusest ning sellisel juhul tuleks maa tootlikkuse tagamiseks kasutada 
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ka rohkem väetisi, kuid seda kõike suurema loodust ja keskkonda reostava riskitasemega. 

Siit tulenevalt järeldub, et tootlikkuse kasvuks ettevõttes tuleks osata käesolevaid ressursse 

võimalikult efektiivselt ja säästlikult kasutada.  

 

 

1.4. Bakalaureusetöö metoodika ja kasutatavad andmed 

 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilise osa analüüsimisel on peamiselt kasutatud teiseseid 

andmeid aastatest 2006‒2012, mis on saadud Põllumajandusliku raamatupidamise andme-

baasist FADN (Farm Accountancy Data Network) ja lisaks on kasutatud Eesti seakasvatu-

sest ülevaate andmiseks Eesti Statistikaameti andmebaasi ning Eesti Jõudluskontrolli Kes-

kuse andmeid. Kasutatavas FADN andmebaasis on toodud teratoidulistele loomadele spet-

sialiseeritud ettevõtete andmed, mis omakorda on struktureeritud põhilise tootmissuuna 

alusel sea‒, linnu‒ ja muude teratoiduliste kasvatuseks. Vastavalt uurimustöös seatud ees-

märgile võetakse vaatluse alla ainult seakasvatuse tootmissuund, mis on omakorda liigen-

datud konkreetse tootmistüübi alusel kolmeks ehk tõusigade kasvatus, nuumsigade kasva-

tus ja kasvatajad, kes peavad korraga nii tõusigu kui ka nuumsigu. Eelneva grupeeringu 

alusel võetakse andmeanalüüsis kasutusele ainult nuumsigade kasvatajad (kood 512) ja 

ettevõtted, kes kasvatavad nii tõusigu kui ka nuumsigu (kood 513).  

Uurimustöös ei ole andmete analüüsimisel vajalik jaotada Eesti piirkondlikeks üksusteks 

ehk regioonideks, kuna seakasvatus ei olene niivõrd asukohast nagu taimekasvatus (mulla 

viljakusest või kliimast) ning ei annaks seetõttu olulisemalt paremat ülevaatlikkust järel-

duste tegemiseks. Seetõttu on töö eesmärgist lähtuvalt andmebaasis olevad andmed rühmi-

tatud vastavalt ettevõtte majanduslikule suurusgrupile. Alates 2010. aastast on FADN keh-

testanud põllumajandustootjate üldkogumisse kuulumiseks ettevõtte majandusliku suuruse 

alampiiriks 4000 eurot eesmärgiga analüüsida põllumajandusliku tootmisega tegelevate 

ettevõtete majandustulemusi. Seakasvatusega tegelevad ettevõtted on majandusliku suu-

rusgrupi järgi jaotatud järgmiselt: 

1) väikeettevõtted ‒ standardkogutoodangu (SKT) väärtus 4000‒500 000 eurot; 

2) suurettevõtted ‒ standardkogutoodangu väärtus 500 000‒3 000 000 eurot. 
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Seega andmeanalüüsis uuritakse vaatlustulemusi eespool kajastatud kogu Eesti kohta ole-

masolevaid seakasvatusettevõtete andmeid, kasutades vastavalt kahe ettevõtte majandusli-

ku suurusklassi alusel. Siinjuures on võetud kasutusele kõik vaadeldava perioodi seakasva-

tusettevõtete valimimaht, mis koosnes 121 andmereast. Olemasolevate andmete rühmita-

mine suurusgrupi järgi võimaldab kasutada aritmeetilise keskmise leidmist nii, et tulemu-

sed ei oleks kallutatud. Kuna valimiettevõtete kaalud pole kättesaadavad, siis pole võima-

lik teha põhjalikku järeldust üldkogumi kohta ning ka seetõttu on piirdutud järelduste te-

gemisel andmete jaotamisega ettevõtte majandusliku suurusgrupi järgi.  

Uurimustöö analüüsis käsitletakse osatootlikkuse näitajatest kapitali tootlikkust, söödakulu 

tootlikkust, tunnitootlikkust, energiakulu tootlikkust, tööjõukulude tootlikkust, veterinaar-

kulude tootlikkust ja üldtootlikkust. Eeltoodud tootlikkuse näitajate arvutamisel on ena-

masti kasutatud kogu müügitulu, mis on ettevõte saanud oma tegevusega, küll aga sööda-

kulu ja veterinaarkulude tootlikkuse arvutamisel on võetud väljundiks sigade müügist saa-

dav tulu, kuna söötasid ja veterinaarteenuseid kasutatakse ainult sigadele ning seetõttu 

moonutaks olulisel määral tulemusi, kui võtta väljundiks kogu müügitulu. Kogu müügitu-

lu, mida peamiselt kasutatakse väljundina, on tuletatud summeerides omavahel sigade 

müügist saadud tulu ja tulu, mis on ettevõte saanud muust tegevusest (teraviljasaaduste 

müük, tulu lepingulistest töödest, taluturismist ja muudest sissetulekutest). Müügitulu 

käesolevas töös ei sisalda saadud toetusi, seega kajastuvad kogu müügitulus ainult tootmise 

või teenustega seotud tulud, mis on saadud regulaarselt ettevõtte tegevuse käigus.  

Tööjõu tootlikkust uuritakse käesolevas töös tunnitootlikkusena. Tööjõu tootlikkuse arvu-

tamisel on sisendi saamiseks summeeritud omaniku, ettevõtte juhi, omaniku abikaasa, nii 

alalise kui ajutise ja nii tasustatud kui ka tasustamata tööjõu poolt tehtud töötunnid. Antud 

töös vaadeldakse tööjõu tootlikkust kasutades sisendina ka alternatiivkulul põhinevaid töö-

jõukulusid, mis on saadud korrutades tööjõukulu tasustatud tööjõule tunnis kogu töötundi-

de arvuga. Järgnevalt saadakse tööjõukulude tootlikkus, jagades kogu müügitulu alterna-

tiivkulu põhise palgafondiga. Eeltoodud näitaja puhul on kasutatud alternatiivkulu põhist 

palgakulu seetõttu, et valimis on ettevõtteid, kellel on lisaks tasustatud tööjõule ka tasus-

tamata tööjõud kasutusel. Tööjõukulude tootlikkuse arvutamise vajadus seisneb järelduste 

tegemises, mis tulenevad väike‒ ja suurettevõtete omavahelises võrdluses töös kasutatava 

perioodi lõikes. Lisaks on arvutatud käesolevas töös tööjõukulud tasustatud tööjõule tun-

nis, mis saadakse tööjõukulude ja tasustatud tööjõu suhtena. Tasustatud tööjõu on saadud 
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summeerides ettevõtte juhi, alalise ja ajutise tasustatud tööjõu töötunnid. Eeltoodud näitaja 

arvutamine on hea võrdluse toomiseks, kuidas 2006.‒2012. aasta jooksul on väike‒ ja 

suurettevõtete tööjõukulud tasustatud tööjõule muutunud ja kui suured on erinevused ette-

võtte majanduslikku suurust arvesse võttes.  

Kapitali tootlikkuse arvutamisel on sisendina kasutatud reaalkapitali. Reaalkapitali kogu-

väärtus on saadud, summeerides ehitiste, masinate, seadmete ja inventaride väärtused eu-

rodes. Reaalkapital on andmebaasis kajastatud raamatupidamisaruandes oleva tootmisva-

hendite bilansilise jääkmaksumusena. Töös ei kajastata maa tootlikkust, kuna kogu valimis 

on 64 ettevõtet, kellel puudub nii omandis olev kui ka renditud põllumajandusmaa. Lisaks 

oleks maa tootlikkuse tulemused moonutatud seoses sellega, et paljud ettevõtted ei kasvata 

ise loomadele sööta, vaid ostavad sööta teistelt ettevõtetelt, või kui kasvatavad ettevõtted 

ka ise sigadele sööta, siis ostusööda osakaal on siiski suurem omatoodetud sööda osakaa-

lust. Näiteks 2012. aastal moodustas suurettevõtetes omatoodetud sööt keskmiselt 3,99 

protsenti kogu sigade söödakuludest ning vastavalt ostusööt samal aastal keskmiselt 96,01 

protsenti.  

Energiakulude tootlikkuse mõõtmiseks on sisendi saamiseks summeeritud seakasvatuse 

ettevõtetes kasutatavaid energialiike, nagu mootorikütus ja määrdeained, elektrienergia ja 

küte. Kuna väljaminekuid energiale kulub seakasvatuses üsna suurel hulgal, siis on töö 

seisukohast oluline analüüsida ja teha järeldusi, kuidas energiakulud vastavalt ettevõtte 

majandusliku suuruse klassile erinevad. Olulise näitajana on töös arvutatud välja ka sööda-

kulu tootlikkus, kuna söödakulud moodustavad põhilise osa seakasvatusettevõtetes. Söö-

dakulu tootlikkuse sisendina võetakse arvesse ainult sööt, mis kulub sigadele. Eeltoodud 

näitaja annab hea ülevaate sellest, kuidas söödakulu tootlikkus erineb aastate lõikes ning 

saab seetõttu tuua olulised põhjused muutustest. Lisaks on arvutatud ka veterinaarkulude 

tootlikkus, kasutades sisendina muid muutuvkulusid loomakasvatuses, mis FADN andme-

tel sisaldab kulusid veterinaarteenustele. 2012. aastaks oli võrreldes 2011. aastaga veteri-

naarkulud kasvanud 35,55 protsendi võrra, mis näitab veterinaarteenuste jätkuvat suurt 

osatähtsust seakasvatuses.  

Üld‒ ehk kogutootlikkuse näitajaid arvutatakse nii varade kui ka kogukulude põhiselt. Va-

rade tootlikkuse arvutamisel on sisendina kasutatud kogu ettevõtte varade maksumust aasta 

lõpu seisuga. Kogukulude tootlikkuse arvutamisel on sisendina arvestatud kõik kulutused, 
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mis on ettevõttes tehtud, summeerides vastavad kululiigid. Kuna seakasvatuses on suur 

varade ja kulude osakaal, siis on oluline analüüsida, kuidas need mõjutavad müügitulu.  

Lisaks andmeanalüüsile, mis tugineb FADN andmebaasis olevatele seakasvatusettevõtete 

andmetele, tuuakse töö empiirilises osas ülevaade Eesti seakasvatuse tootjatest, tootmis-

mahtudest, ekspordist‒impordist, kokkuostuhindadest ja loomade arvust maakonniti, tugi-

nedes Eesti Statistikaameti kogutud andmetele. Vastav ülevaade aitab teha olulisi järeldusi 

Eesti seakasvatuse üldise olukorra kohta vaatlusalusel perioodil.  

Analüüsiks kasutatavad tootlikkusenäitajad tuuakse aastate ja ettevõtte majandusliku suu-

ruse klasside lõikes käesoleva bakalaureusetöö lisas 7, samuti teised töös kasutatavate joo-

niste andmed esitatakse käesoleva töö lisades.  
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2. TOOTLIKKUSE HINDAMINE EESTI SEAKASVATUSES  

 

2.1. Ülevaade seakasvatusest Eestis 

 

Eesti põllumajanduses on juba mitme sajandi jooksul tegeletud aktiivselt seakasvatusega. 

Eesti seakasvatuse algusaegadel olid teadmised ja oskused sigade kasvatusest üsna algeli-

sed, kuid sajandite jooksul on toimunud suur areng, mil sai loodud mitmeid olulisi seltse, 

eesmärgiga korraldada sigade tõuaretust ja nende pidamist. [Seakasvatus 2015] 

Sigade arv Eesti maakondades kokku oli 2014. aastal 14 541 tükki, mis võrreldes 2013. 

aastaga oli 1,82 protsendi võrra väiksem tulemus. Sigade arv vähenes 2014. aastaks seoses 

sellega, et jõudluskontrolli alustas üks seafarm Lääne‒Virumaalt, aga kontrolli lõpetas 

kaks seakasvatusfarmi. (Joonis 3, vt lisa 2) 

 

Joonis 3. Sigade arv (tükki) Eestis maakonniti aastatel 2013 ja 2014 (seisuga 31. detsem-

ber). Allikas: [Eesti Jõudluskontrolli … 2013: 51] [Kersten 2014: 22]  

Kõige suurema osakaalu (25,35%) sigade koguarvust Eesti maakondades moodustas 2013. 

aastal Lääne‒Virumaa, järgnesid Jõgevamaa (16,17%) ja Saaremaa (15,47%). 2014. aastal 

moodustas samuti kõige suurema osakaalu sigade koguarvust Eesti maakondades Lääne‒
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Virumaa (28,20%), Saaremaa (14,66%) ja Jõgevamaa (13,62). Oluline täheldus on see, et 

kui 2013. aastal oli esindatud Eesti Jõudluskontrolli andmebaasis ka Läänemaa, siis 2014. 

aastaks enam polnud ning nii 2013. kui ka 2014. aastal pole Eesti Jõudluskontrolli andme-

tes lisaks Läänemaale esindatud Järva‒, Valga‒ ega ka Hiiumaa, kuna Eesti Jõudluskont-

rolli andmetel ei ole seal ühtegi seakarja. Kõige väiksem sigade arvu kasvu muutus toimus 

2014. aastal võrreldes 2013. aastaga Viljandimaal, mil kasvas sigade arv kõigest 1,26 prot-

sendi võrra. Olulisel määral vähenes sigade arv 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga  

Läänemaal ja Jõgevamaal, mil sigade arv vähenes vastavalt 100,00 ja 17,29 protsendi võr-

ra.  

Loomakasvatustoodangu saamiseks on kõige esmasemaks ja tähtsamaks tingimuseks loo-

made olemasolu. Loomade arvust sõltub suurel määral loomakasvatustoodangu maht, näi-

teks piimalehmade arvust sõltub lehmade produktiivsus. Järgnevalt on toodud loomade 

arvu dünaamika, võttes arvesse loomade arv aastavahetuse sisuga. (Joonis 4, vt lisa 3) 

 

Joonis 4. Veiste, piimalehmade, sigade, lindude, lammaste ja kitsede koguarv (tuhandetes) 

Eestis aastatel 2006‒2013 (seisuga 31. detsember). Allikas: [PM09] 

Vaatlusalusel perioodil on märgata oluliselt suuremat sigade ja lindude arvu võrreldes teis-

te loomade arvuga, mis tõenäoliselt vihjab ka eestlaste toitumisharjumustele ehk nõudlus 

eeltoodud loomadest saadud toodangute järele on jätkuvalt kõrge. Veiste koguarv on püsi-

nud suhteliselt muutumatuna, küll aga on märgata kasvu alates 2011. aastast ning 2012. 
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aastaks veiste koguarv oli kasvanud koguni 3,23 protsendi võrra. Aastatel 2008 ja 2009 

langes veiste koguarv alla 240 tuhande, mis on seotud eelkõige piimakriisiga ja konkurent-

sivõimelise turu puudumisega loomakasvatustoodangu jaoks. Piimalehmade arvu dünaa-

mika on suhteliselt sarnane veiste arvu dünaamikaga, küll aga on näha piimalehmade arvu 

jätkuvat langust, mida võib pidada normaalseks, kuna samal ajal suurendatakse olulisel 

määral lehmakarja produktiivsust. Lehmade arv alates 2006. aastast on vähenenud 1,44 

protsendi võrra, olles ainsana languses võrreldes teiste loomade koguarvuga. Sigade arv on 

olnud pidevalt väikeses tõusufaasis, välja arvatud aastatel 2008, 2009 ja 2011, mil seoses 

majanduslangusega olid teravilja hinnad üsna kõrged. Kõige suurem oli sigade koguarv 

2007. aastal (379 tuhat siga), mis oli seotud eelkõige suurenenud nõudluse ja hinnatõusuga 

ning motiveeris seakasvatajaid tegutsema varasemast efektiivsemalt. Alates 2006. aastast 

on sigade koguarv kõige vähem tõusnud, kõigest 0,52 protsendi võrra. Suurimad muutused 

loomade arvu dünaamikas on toimunud just lindude ja lammaste‒kitsede arvudes. Lam-

maste ja kitsede arv on eelkõige tõusnud tänu toetusprogrammidele ning nende arv on pea-

aegu kahekordistunud. Vaatlusalusel perioodil oli lammaste ja kitsede arv tõusnud tervelt 

3,99 protsendi võrra, mis oli kõige suurem muutus võrreldes teiste loomade koguarvuga. 

Lindude arv on samuti olulisel määral alates 2006. aastast tõusnud (3,88 protsendi võrra), 

küll aga on märgata olulist lindude koguarvu langust 2007. aastal, mis võis olla põhjusta-

tud nõudluse vähenemisega seoses linnugripi levikuga ning ka salmonelloosipuhangu jä-

relmõjudega, mistõttu vähenes oluliselt linnuliha kogutoodang.  

Põhikarja loomade keskmise näitaja alusel on kõige suuremad seakasvatajad OÜ Pihlaka 

Farm (Harjumaal), Saimre Seakasvatuse OÜ (Viljandimaal), OÜ Hinnu Seafarm (Harju-

maal) ja Jampo Seakasvatuse OÜ (Tartumaal), kellel on keskmiselt 120,9‒122,9 looma 

põhikarjas. [Eesti Jõudluskontrolli … 2013: 44] Samas kuulub umbes 40 protsenti seakas-

vatusest aktsiaseltsile Ekseko Farm, mis on osa HKScan kontsernist, kuhu kuulub ka seali-

ha töötlev tööstus Rakveres. Väga suurt tähelepanu pööratakse eelkõige sellele, kuidas on 

muutunud aastate jooksul loomakasvatuse kogutoodang ning seejärel üritatakse leida seo-

seid, mis on vastavad muutused tinginud. Kõige olulisemad ja enim tarbitavamad looma-

kasvatussaadused on veise‒, sea‒ ja linnuliha. Oluliselt vähem toodetakse lamba‒ ja küüli-

kuliha, kuna nende tarbimine on äärmiselt madal. Järgnevalt on toodud joonis loomakasva-

tustoodangu dünaamika kohta tuhandetes tonnides. (Joonis 5: 39, vt lisa 4) 
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Joonis 5. Veise‒, sea‒ ja linnulihatoodang (tuhat tonni) Eestis aastatel 2006‒2013. Allikas: 

[PM11]  

Veiseliha kogutoodang sõltub eeskätt veiste arvukusest. Jooniselt selgub, et peamiselt on 

langenud veiselihatoodang, mis on seotud suuresti tarbimisharjumuste muutumisega, küll 

aga ka kokkuostuhindadega, mis näiteks võrreldes 2007. aastaga 2008. aastaks langesid 

24,3 kroonilt 24,2 kroonile kilogrammi eest ning 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga lan-

ges veiseliha kokkuostuhind 16 eurosendi ehk 7,8 protsendi võrra. Kogu vaadeldava pe-

rioodi jooksul vähenes veiselihatoodang 3,54 protsendi võrra. Kasvavat trendi on märgata 

aga linnuliha‒ ja sealihatoodangu puhul, mida võib pidada üsna normaalseks. Sealihatoo-

dang oli kõige suurem 2011. aastal (50,2 tuhat tonni), kuid vähenes 2012. aastaks 2,87 

protsendi võrra, mille üheks põhjuseks võis olla jätkuvalt kõrged söödahinnad. Kogu vaat-

lusalusel perioodil tõusis sealihatoodang 2,51 protsendi võrra. Linnulihatoodang seevastu 

on aastate jooksul pidevalt kasvanud koguni 5,43 protsendi võrra, mis on tingitud eelkõige 

linnuliha soodsamast hinnast võrreldes teiste lihaliikidega ning seoses tarbimisharjumuste 

muutumisega tervisliku toitumise nimel on linnuliha müük oluliselt kasvanud. 

Eestis on sea‒ ja veiseliha kokkuostuhinnad kõikunud suurel määral, kuid alates 2010. aas-

tast on märgata olulist kasvutrendi. Sealiha kokkuostuhind langes 2015. aastaks äärmiselt 

palju (12,33 protsenti) võrreldes 2014. aastaga. Kokkuostuhindu mõjutavad eelkõige tera-

vilja hinnad, turunõudlus ja ka turul valitsevad tingimused, nagu praegu näiteks Venemaa 

poolt kehtestatud sanktsioonid. (Joonis 6: 40, vt lisa 5) 
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Joonis 6. Sea‒ ja veiseliha keskmine kokkuostuhind (eurot tonni kohta) Eestis aastatel 

2006‒2013. Allikas: [PM194] [PM192] 

Sealiha keskmine kokkuostuhind oli 2007. aastal võrreldes 2008. aastaga 10,31 protsendi 

võrra madalam. Veiseliha keskmine kokkuostuhind 2007. aastal võrreldes 2008. aastaga oli 

8,68 protsenti madalam. Eesti sigade kokkuostuhinda mõjutas eelkõige Soome ja Taani 

kokkuostuhinna tase, kust imporditi sealiha ka Eesti turule. Veiseliha kokkuostuhinda mõ-

justas eelkõige veiseliha puudus Euroopa Liidu turul, mis kasvatas nii veiseliha kui ka 

elusloomade eksporti Eestist ning see omakorda tõstis veiste kokkuostuhinda. Vaadeldaval 

perioodil kasvas sealiha keskmine kokkuostuhind eurot tonni kohta 2,85 protsendi võrra, 

samas aga veiseliha keskmine kokkuostuhind eurot tonni kohta kasvas enam ehk 5,24 prot-

sendi võrra.  

Sealiha import ja eksport on olulisel määral vähenenud 2015. aastaks, seoses Aafrika siga-

de katkuga ja Venemaa impordikeeluga. 2014. aastal vähenes sealiha eksport Lätti ja Ve-

nemaale. Samal aastal vähenes ka import Poolast, mis moodustas suure osa sealiha impor-

dist (13,00 protsenti). Võrreldes teiste loomalihatoodangutega on sealiha eksport ja import 

olnud kõige suurem. Järgnevalt on esitatud sealiha impordi ja ekspordi mahud ning selgitu-

sena on juurde toodud ka kaubandusbilansi muutused. (Joonis 7: 41, vt lisa 6) 
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Joonis 7. Sealiha import ja eksport (tuhat tonni) Eestis aastatel 2006‒2013 (seisuga 31. 

detsember). Allikas: [PM42] 

Sealiha import suurenes märgatavalt 2010. aastaks, kasvades võrreldes 2009. aastaga 18,60 

protsendi võrra. Kõige rohkem imporditi sealiha 2013. aastal (33,8 tuhat tonni). Oluliselt 

väiksem oli impordimaht 2007. aastal, olles võrreldes 2008. aastaga 12,60 protsendi võrra 

madalam. 2007. aasta sealiha madal impordimaht võis olla tingitud eelkõige Eesti seakas-

vatustootjate tootmismahtude suurenemisest, kuid mõjutavaks teguriks võis olla ka 2007. 

aasta aprillikuu sündmused, mistõttu oli häiritud transport Venemaale ning seetõttu tuli 

sealiha kas kiiresti realiseerida või otsida uusi turge, kuhu toodangut müüa. Vaatlusalusel 

perioodil aga kasvas sealiha impordimaht 4,40 protsendi võrra. 

Sealiha eksport on kujunenud sarnase trendiga nagu import. Sealiha eksport suurenes oluli-

selt 2010. aastaks, kasvades võrreldes 2009. aastaga 27,63 protsendi võrra. Kõige rohkem 

eksporditi sealiha samuti 2013. aastal (25,2 tuhat tonni). Kõige väiksem oli ekspordimaht 

2007. aastal, olles võrreldes 2008. aastaga 26,88 protsendi võrra madalam. Ekspordimahu 

vähenemise põhjuseks oli samuti nagu impordimahu vähenemisega lahkhelid Venemaaga, 

kuhu Eesti tootjad suure osa oma toodetest eksportisid. 2006.‒2013. aastatel tõusis ekspor-

dimaht siiski 9,56 protsendi võrra. Kui aga vaadata kaubandusbilanssi, siis vastav näitaja 

oli kogu perioodil negatiivne. Näiteks 2013. aastal oli väliskaubandusbilanss miinus 8,6 

tuhat tonni, samas aga 2006. aastal oli vastav näitaja lausa miinus 11,7 tuhat tonni. Nega-
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tiivne kaubandusbilanss näitab seda, et impordimahud ületavad suurel määral ekspordi-

mahte.  

Kokkuvõttes võib öelda, et seakasvatuse osatähtsus Eestis on üsna kõrge, mis on eelkõige 

seotud tarbijate eelistustega. Küll aga võib öelda, et seakasvatuses tegutsemine on tundu-

valt parem võrreldes näiteks veisekasvatusega, kuna seakasvatuses on oluliselt lühem 

tootmistsükkel, mis võimaldab omakorda kiiremini vastu võtta turunõudluse muutumist, 

samuti on sigade söötasid võimalik tunduvalt pikemat aega säilitada ja neid on ka kergem 

transportida, ning samas võib öelda, et terves maailmas on täheldada suuremat ja jätkuvat 

nõudlust kvaliteetse sealiha järele.  

 

 

2.2. Tootlikkuse hindamine Eesti seakasvatussektoris aastatel 2006‒2012 

 

Käesolevas alapunktis annab autor ülevaate Eesti seakasvatusettevõtete tootlikkust iseloo-

mustavate näitajate muutumisest aastatel 2006‒2012. Lisaks on toodud välja vaadeldava 

perioodi jooksul, kui suure osa keskmiselt moodustab seakasvatuse müügitulu kogu müü-

gitulust, mida ettevõtted on vaadeldava perioodi jooksul saanud ning uuritakse, kuidas on 

seakasvatuse müügitulu aastatel 2006‒2012 muutunud, võttes arvesse ettevõtete majandus-

likud suurusgrupid, mis on käesolevas bakalaureusetöös jaotatud väikesteks ja suurteks. 

Samuti on eraldi välja toodud vaatlusaluse perioodi kohta muutused tööjõukuludes tasusta-

tud tööjõule. Esmalt käsitletakse tootlikkuse taset iseloomustavaid osatootlikkuse ja üld‒ 

ehk kogutootlikkuse näitajaid ning seejärel tuuakse välja seakasvatuse müügitulu osakaal 

kogu müügitulust ning tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis.  

Tootlikkuse taseme iseloomustamiseks kasutatakse enim just osatootlikkuse näitajaid, mil-

lest suuremat kasutust on leidnud tööviljakuse näitajad, nagu tunnitootlikkus ja tööjõuku-

lude tootlikkus. Oluliselt suuremad erinevused on ka Eesti seakasvatusettevõtetes, mis on 

käesolevas töös grupeeritud vastavalt väikesteks ja suurteks. Kuigi üldiselt võib täheldada 

tootlikkuse kasvu nii väikestes kui ka suurtes ettevõtetes, siis proportsioon suurte ja väikes-

te ettevõtete tunnitootlikkuse vahel on pigem langenud. Siinjuures on aga huvitav tähelda-

da, et suurim lõhe väikeste ja suurte seakasvatusettevõtete vahel olid aastatel 2007 ja 2009, 

mil tunnitootlikkus erines vastavalt ettevõtte majanduslikule suurusele lausa üle 2,2 korra. 

(Joonis 8: 43, vt lisa 7) 
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Joonis 8. Tööjõu tootlikkus ehk tunnitootlikkus (eurot tunni kohta) Eestis ettevõtete ma-

jandusliku suurusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Tunnitootlikkus on Eesti seakasvatusettevõtetes olulisel määral muutunud. Vaatlusalusel 

perioodil oli kõige väiksem tunnitootlikkus mõlemas suurusgrupis aastal 2006, mis näitab, 

et 2006. aastal on tööaega tunduvalt rohkem kulutatud võrreldes 2007. aastaga. Kuni 2009. 

aastani on tunnitootlikkus järk‒järgult kasvanud, eriti suurettevõtes (1,24 korda), kuid väi-

keettevõtetes 2009. aastaks tootlikkus langes 1,02 korda võrreldes 2008. aastaga. Alates 

2010. aastast tõusis nii suur‒ kui ka väikeettevõtete tunnitootlikus suurel määral, saavuta-

des 2012. aastaks kõrgeima tulemuse. Väikeettevõtete tunnitootlikkus 2012. aastal võrrel-

des 2011. aastaga kasvas 1,38 korda ning suurettevõtetel kasvas tunnitootlikkus 1,37 kor-

da. Aastatel 2006‒2012 kasvas väikeettevõtetes tunnitootlikkus keskmiselt mõnevõrra roh-

kem (19,61 protsenti) võrreldes suurettevõtetega, kellel kasvas tunnitootlikkus samal pe-

rioodil keskmiselt 19,16 protsendi võrra. Seega, kuigi suurettevõtted on oluliselt suurema 

tunnitootlikkusega, on siiski väikeettevõtted olenemata tootlikkuse madalamast tasemest 

olulisemalt paremini oma tööaega kulutanud.  

Tööjõukulude tootlikkus on vähesel määral kõikunud nii seakasvatuse suur‒ kui ka väike-

ettevõtetes, samas aga pole proportsioonid suurusgruppide vahel väga suured, välja arvatud 

aastatel 2006 ja 2009, mil tööjõukulude tootlikkus kahe suurusgrupi vahel oli üle 1,6 korra 

erinev. Suurem vahe ettevõtte suurusgruppide vahel oli ka 2011. aastal, kuid võrreldes 

2006. ja 2009. aastaga väiksem ehk vahe oli vastavalt 1,4 korda. Huvitav on tähelda, et 
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aastatel 2007-2009 langes tööjõukulude tootlikkus peamiselt väikeettevõtetes, samal ajal 

kui suurettevõttes tööjõukulude tootlikkus tõusis. (Joonis 9, vt lisa 7) 

 

Joonis 9. Tööjõukulude tootlikkus (eurot euro kohta) Eestis ettevõtete majandusliku suu-

rusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Tööjõukulude tootlikkus on kõikides seakasvatusettevõtetes, olenemata ettevõtte majan-

duslikust suurusest, olnud küllaltki sarnane. Täheldada on küll 2006. ja 2009. aastal suuret-

tevõtete oluliselt suuremat tööjõukulude tootlikkust, mis vihjab eelkõige väiksematele töö-

jõukuludele seakasvatusettevõtetes. Kõige väiksem oli tööjõukulude tootlikkus suurettevõ-

tetes 2007. aastal, mil võrreldes 2006. aastaga langes tootlikkus 19,26 protsendi võrra. 

Tööjõukulude tootlikkus väikeettevõtetes oli aga kõige madalam 2009. aastal, mil võrrel-

des 2008. aastaga langes tootlikkus koguni 20,18 protsendi võrra. Vaatlusaluse perioodi 

kõige suurem tööjõukulude tootlikkus nagu ka tunnitootlikkuse puhul, oli 2012. aasta, mil 

väikeettevõtete tootlikkus võrreldes 2011. aastaga kasvas 42,71 protsendi võrra, samas kui 

suurettevõtete tootlikkus kasvas samal ajal olulisel määral vähem, 23,56 protsendi võrra. 

Samuti, kui vaadelda kogu vaatlusalust perioodi, siis väikeettevõtetes kasvas tööjõukulude 

tootlikkus 2006.‒2012. aasta jooksul 7,96 protsendi võrra, aga suurettevõtetes kasvas vas-

tav näitaja samal perioodil kõigest 2,81 protsendi võrra. Seega, sarnaselt tunnitootlikkuse-

ga, on ka tööjõukulude tootlikkuse kasv olnud märgatavalt suurem just väikeettevõtetes, 

millel võib oma osa suuresti olla ülemaailmsel majanduskriisil.  
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Kapitali tootlikkuses on silmapaistvamad seakasvatusega tegelevad väikeettevõtted, kelle 

kapitali tootlikkus on 2010.‒2012. aastatel olnud tunduvalt kõrgem kui suurettevõtetel. 

Võrreldes tööjõu tootlikkuse näitajatega on kapitali tootlikkuse puhul näha olulisemalt suu-

remaid variatsioone. Aastatel 2006‒2009 oli kapitali tootlikkus väikeettevõtetes madalam 

kui suurettevõtetes nagu ka eelnevate näitajate puhul. Suurettevõtetes on kapitali tootlikkus 

olnud aga kogu vaadeldava perioodi vältel üsna muutumatu. Kõige suurem proportsioon 

suur‒ ja väikeettevõtete vahel oli aastal 2011, mil vahe kahe suurusgrupi vahel oli 2,5 kor-

da erinev. Samuti 2009. aastat iseloomustab suur proportsioon ettevõtete suurusgruppide 

vahel, mil erinevus oli 2,1 korda ettevõtete suuruste vahel. (Joonis 10, vt lisa 7) 

 

Joonis 10. Kapitali tootlikkus (eurot euro kohta) Eestis ettevõtete majandusliku suurus-

gruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Võrreldes eelnevate näitajatega on kapitali tootlikkuses esilepaistvad eelkõige seakasvatu-

sega tegelevad väikeettevõtted, kelle tootlikkuse tase võrreldes suurettevõtetega on aastatel 

2010‒2012 oluliselt kõrgem. Eelkõige on see seotud väikeettevõtete väiksema reaalkapitali 

väärtusega, mis näiteks 2011. aastal erineb keskmiselt 15,8 korda suurettevõtete reaalkapi-

tali väärtusest, kuid samas 2011. aastal oli valimis vahe väike‒ ja suurettevõtete vahel ka 

suurem, kui 2012. aastal. Kõige väiksem oli kapitali tootlikkus väikeettevõtetes aastal 

2009, mil tulemus oli 3,1 korda väiksem kui 2010. aastal. Kapitali tootlikkus oli kõige ma-

dalam suurettevõtetes aastal 2006, mil tulemus oli 1,1 korda madalam kui 2007. aastal. 

Kapitali tootlikkuse suurim tulemus oli väikeettevõtetes aastal 2011, mis võrreldes 2010. 
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aastaga oli koguni 1,5 korda suurem. Suurettevõtetes oli kapitali tootlikkuse kõrgeim väär-

tus nii aastal 2008 kui ka 2009, mis olid võrreldes 2007. aastaga 1,3 korda suuremad. 2012. 

aastaks oli väikeettevõtete kapitali tootlikkus olulisel määral langenud (2,2 korda) võrrel-

des 2011. aasta tulemusega, samal ajal aga suurettevõtete kapitali tootlikkus võrreldes 

2011. aastaga oli 2012. aastaks tõusnud vähesel määral ehk 1,1 korda. Kogu vaatlusalusel 

perioodil oli siiski kapitali tootlikkus kasvanud kõige rohkem ehk keskmiselt 10,20 prot-

sendi võrra seakasvatusega tegelevates väikeettevõtetes, suurettevõtetes aga keskmiselt 

4,26 protsendi võrra.  

Söödakulu tootlikkus on vastavalt aastale ja ettevõtte majanduslikule suurusgrupile erine-

valt muutunud. Kui väikeettevõtetes söödakulu tootlikkus langes aastatel 2006‒2008 ning 

seejärel tõusis kuni 2012. aastani, siis suurettevõtetes söödakulu tootlikkus langes samuti 

aastatel 2006‒2008, kuid alates 2009. aastast, mil söödakulu tootlikkus tõusis võrreldes 

eelneva aastaga, jätkas vastav näitaja siiski kuni 2012. aastani langevat trendi. Sarnaselt 

kapitali tootlikkusele on ka söödakulu tootlikkuse puhul huvitav, et aastatel 2010‒2012 oli 

väikeettevõtetes söödakulu tootlikkus kõrgem, kui suurettevõtetes. Proportsioon suur‒ ja 

väikeettevõtete vahel on kõige olulisemal määral erinenud 2011. (1,3 korda) ja 2012. aastal 

(1,5 korda). (Joonis 11, vt lisa 7) 

 

Joonis 11. Söödakulu tootlikkus (eurot euro kohta) Eestis ettevõtete majandusliku suurus-

gruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 
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Söödakulu tootlikkuse näitaja on üheks olulisemaks näitajaks seakasvatusettevõtetes, tänu 

millele saab analüüsida ja teha korrektuure söödaratsioonides ning kuludes. Söödakulu 

tootlikkuses paistavad eelkõige silma väikeettevõtted, kelle tootlikkus on küll vaatlusaluse 

perioodi algusaastatel madalam, kui suurettevõtetel, kuid aastatel 2010‒2012 on suurema 

tootlikkusega, kui suurettevõtted. Kõige väiksem oli söödakulu tootlikkus seakasvatusega  

tegelevates väikeettevõtetes 2008. aastal, mis on eelkõige seotud suuremate sigade sööda-

kuludega võrreldes 2007. aastaga, mil sigade söödakulud olid keskmiselt 98,21 protsendi 

võrra väiksemad. Suurettevõtetes oli söödakulu tootlikkus kõige madalam samuti 2008. 

aastal, mis võrreldes 2007. aastaga oli langenud 13,99 protsendi võrra. Väikeettevõtetes oli 

kõige kõrgem söödakulu tootlikkus 2012. aastal, mil oli tootlikkus tõusnud 19,37 protsendi 

võrra võrreldes 2011. aastaga. Söödakulu tootlikkus suurettevõtetes oli kõige suurem 2006. 

aastal, mil tootlikkus oli 20,21 protsendi võrra kõrgem võrreldes 2007. aastaga. Kogu vaat-

lusalusel perioodil kasvas söödakulu tootlikkus ainsana seakasvatusega tegelevates väike-

ettevõtetes, mil vastav näitaja tõusis 6,31 protsendi võrra, samal ajal aga suurettevõtetes 

söödakulu tootlikkus aga langes 4,78 protsendi võrra.  

Energiakulu tootlikkus on ettevõtte majanduslikku suurusgruppi arvestades olnud üsna 

sarnasel tasemel, küll aga on oluline erinevus suurusgruppide vahel aastal 2009, mil suuret-

tevõtete tootlikkuse näitaja on oluliselt kõrgem, kui väikeettevõtetel. Samas esineb ka 

energiakulu tootlikkuse puhul olukord, kus väikeettevõtete tootlikkus on ühel hetkel tun-

duvalt kõrgem suurettevõtete tootlikkusest. Erinevus energiakulu tootlikkuses oli kõige 

suurem 2009. aastal, mil vahe oli vastavalt 1,7 korda ja 2010. aastal, mil vahe oli 1,3 korda 

suurem ettevõtete majandusliku suurusgruppide vahel. (Joonis 12: 48, vt lisa 7) 
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Joonis 12. Energiakulu tootlikkus (eurot euro kohta) ) Eestis ettevõtete majandusliku suu-

rusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Energia on kululiik, mida ettevõtted proovivad võimalikult säästlikult kasutada. Säästlikku 

kasutamist kirjeldab ka eeltoodud joonis, kus on märgata olulisemalt kõrgeimaid tulemusi. 

Antud joonisel on silmapaistvaim seakasvatusega tegelevate suurettevõtete energiakulu 

tootlikkus, mis on kõige kõrgem 2009. aastal, mil vastav näitaja on võrreldes 2010. aastaga 

22,88 protsendi võrra suurem. Energiakulu tootlikkus on väikeettevõtetes kõige kõrgem 

2008. aastal, mil vastav näitaja on võrreldes 2007. aastaga 15,64 protsendi võrra kõrgem, 

mis on üsna mõistetav, arvestades majanduskriisi mõjusid. Üsna kõrge on energiakulu 

tootlikkus väikeettevõtetes ka 2012. aastal, mil vastav näitaja on 31,17 protsendi võrra 

kõrgem võrreldes 2011. aastaga. Kõige madalam oli energiakulu tootlikkus suurettevõtetes 

aastal 2006, mil tootlikkus oli 25,08 protsendi võrra madalam, kui 2007. aastal. Mõnevõrra 

suurem suurettevõtete tootlikkuse madalaimast tulemusest, kuid väikeettevõtete seas siiski 

kõige väiksem tulemus oli energiakulu tootlikkus aastal 2009, mil vastav näitaja oli lange-

nud võrreldes 2008. aastaga 36,38 protsendi võrra. Vaatlusalusel perioodil ehk aastatel 

2006‒2012 oli energiakulu tootlikkuse kasv keskmiselt suurem ka antud juhul seakasvatu-

sega tegelevates väikeettevõtetes, millede puhul oli keskmine kasv 6,76 protsenti, samas 

suurettevõtetes oli energiakulu tootlikkuse kasv mõnevõrra väiksem ehk 4,77 protsenti.  
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Veterinaarkulude tootlikkus on kõige iseloomulikum näitaja seakasvatuses, mida tasub 

analüüsida. Tänu eeltoodud näitajale saavad ettevõtted parema hinnangu sellest, kui suurel 

määral mõjutavad veterinaarteenustele tehtud kulud ettevõtte müügitulu, antud juhul sigade 

müügist saadavat tulu. Veterinaarkulude tootlikkus on aastatel 2006‒2012 ettevõtte kahes 

majanduslikus suurusgrupis varieerunud väga palju. Üsna iseloomulik on mõlema suurus-

grupi puhul vaatlusaluse perioodi algusest kuni aastani 2009‒2010 tootlikkuse vähenemine 

ning seejärel tootlikkuse kasv kuni 2012. aastani. Enamus aastatel ületavad suurettevõtete 

veterinaarkulude tootlikkuse tulemused väikeettevõtete tootlikkuse tulemusi, kuid nagu ka 

eelnevate näitajate korral, on ka veterinaarkulude tootlikkuse puhul silmapaistvaks ka väi-

keettevõtted, kelle vastav tootlikkuse näitaja tase ületab 2012. aastal olulisel määral suuret-

tevõtete tootlikkust. (Joonis 13, vt lisa 7) 

 

Joonis 13. Veterinaarkulude tootlikkus (eurot euro kohta) Eestis ettevõtete majandusliku 

suurusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Erinevus veterinaarkulude tootlikkuses oli kõige suurem 2009. aastal, mil vahe oli vasta-

valt 2,2 korda ja 2010. aastal 3,4 korda suurem seakasvatusega tegelevates suur‒ ja väike-

ettevõtetes. Silmapaistev erinevus on ka 2012. aastal, mil väikeettevõtete vahe suurettevõ-

tetest on 1,5 korda suurem. Kõige suurem oli veterinaarkulude tootlikkus väikeettevõtetes 

2012. aastal, mil vastav näitaja oli 55,65 protsendi võrra kõrgem võrreldes 2011. aasta tu-

lemusega. Kõige väiksem aga oli veterinaarkulude tootlikkus väikeettevõtetes 2010. aastal, 

mil eeltoodud näitaja langes võrreldes 2009. aasta tulemusega 16,32 protsendi võrra. Suur-
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ettevõtetes oli veterinaarkulude tootlikkus kõige kõrgem 2011. aastal, olles tõusnud võrrel-

des 2010. aastaga 5,08 protsendi võrra. Suurettevõtetes oli veterinaarkulude tootlikkus kõi-

ge madalam aga 2009. aastal, mis võrreldes 2010. aastaga oli 25,51 protsendi võrra väik-

sem tulemus. Vaatlusalusel perioodil oli veterinaarkulude tootlikkuse kasv keskmiselt suu-

rem ka antud juhul seakasvatusega tegelevates väikeettevõtetes, millede puhul oli keskmi-

ne kasv 12,27 protsendi, samas suurettevõtetes oli veterinaarkulude tootlikkus languses 

keskmiselt 0,48 protsendi võrra. 

Üld‒ ehk kogutootlikkust vaadeldakse käesolevas töös, nagu eelnevates peatükkides on 

mainitud, nii kogukulude kui ka koguvarade põhiselt. Esmalt on toodud joonis, kus vaa-

deldakse kogutootlikkust võttes arvesse kogukulud. Üldjoontes on vaatlusalusel perioodil 

suurusgruppide üldtootlikkuse näitaja tulemused üsna sarnased, kus väike‒ ja suurettevõte-

te tootlikkuse näitajate vahe ei ole üle 1,1 korra erinevad. Suurem erinevus ettevõtete suu-

rusgruppide vahel tekib 2009. ja 2012. aastal. (Joonis 14, vt lisa 7) 

 

Joonis 14. Üld‒ ehk kogutootlikkuse näitaja (eurot euro kohta) Eestis ettevõtete majandus-

liku suurusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Üldjoontes on aastate 2006‒2012 üldtootlikkuse näitaja tulemused vastavalt ettevõtte ma-

janduslikule suurusgrupile üsna head, kuid kõige silmapaistvam tulemus on samuti nagu 

eelmise näitaja puhul 2012. aasta väikeettevõtete üldtootlikkuse näitaja, mis erineb suuret-

tevõtete tootlikkuse tulemusest 1,4 korda. Samas aga oluline vahe on ka 2009. aasta ettevõ-
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tete suurusgruppide vahel, kus suurettevõtete tulemus on väikeettevõtete tulemusest 1,2 

korda kõrgem. Üldtootlikkuse kõige suurem tulemus väikeettevõtetes oli 2012. aastal, mil 

tootlikkus oli 27,61 protsendi võrra kõrgem võrreldes 2011. aasta tulemusega. Väikeette-

võtetes oli aga kõige väiksem üldtootlikkuse tulemus 2006. aastal, mis võrreldes 2007. 

aastaga oli 2,73 protsendi võrra madalam. Suurettevõtete üldtootlikkuse näitaja oli kõige 

kõrgem 2009. aastal, mis oli 15,65 protsendi võrra suurem tulemus võrreldes 2008. aasta-

ga. Samas aga oli üldtootlikkuse näitaja suurettevõtetes kõige madalam 2008. aastal, mil 

tootlikkus oli võrreldes 2007. aasta tulemusega 4,17 protsendi võrra väiksem. Kogu vaat-

lusalusel perioodil kasvas üldtootlikkus keskmiselt 8,19 protsenti väikeettevõtetes, samal 

perioodil aga suurettevõtetes langes üldtootlikkus keskmiselt 0,28 protsenti.  

Järgnevalt on iseloomustatud üldtootlikkust varade põhiselt ehk analüüsitakse varade toot-

likkuse näitajat. Võrreldes kogukulude põhise üldtootlikkusega on varade tootlikkuse pu-

hul märgata suuremat varieeruvust ettevõtete majandusliku suurusgruppide ja aastate lõi-

kes. Aastad 2006‒2009 iseloomustavad väikeettevõtteid pigem madal varade tootlikkus, 

kuid aastatel 2010 ja 2011 on väikeettevõtete varade tootlikkus hüppeliselt tõusnud, kuid 

mis aastaks 2012 on taaskord olulisel määral langenud. Suurettevõtete varade tootlikkus on 

võrreldes väikeettevõtete varade tootlikkusega oluliselt vähem kõikunud, olles üsna sarna-

sel tasemel kogu vaatlusalusel perioodil. (Joonis 15, vt lisa 7) 

 

Joonis 15. Varade tootlikkus (eurot euro kohta) Eestis ettevõtete majandusliku suurus-

gruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 
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Tähelepanuväärne on taaskord väikeettevõtete oluliselt suurem varade tootlikkus aastatel 

2010 ja 2011 võrreldes suurettevõtete tootlikkusega. 2010. aastal oli vahe väike‒ ja suuret-

tevõtete vahel 2,1 korda erinev, samas aga 2011. aastal oli vahe veel suurem, olles 2,3 kor-

da erinev. Suur erinevus võib olla tingitud eelkõige põllumajandusmaa olemasolust ja väär-

tusest, mida väikeettevõtetel võrreldes suurettevõtetega kas pole üldse või on vähe. Varade 

tootlikkus oli väikeettevõtetes kõige suurem 2011. aastal, mil tulemus oli 22,39 protsendi 

võrra suurem võrreldes 2010. aasta tulemusega. Samas oli vastav näitaja väikeettevõtetes 

kõige väiksem 2009. aastal, mil tulemus oli 17,72 protsendi võrra madalam võrreldes 2008. 

aasta tulemusega. Varade tootlikkuse näitaja tulemus oli suurettevõtetes kõige suurem nii 

2008. kui ka 2009. aastal, mil võrreldes 2007. aastaga oli tootlikkus 28,13 protsendi võrra 

kõrgem. Mõnevõrra väiksem oli varade tootlikkus suurettevõtetes 2006. aastal, mil tootlik-

kus oli võrreldes 2007. aastaga 12,5 protsendi võrra väiksem. Kogu vaatlusalusel perioodil 

kasvas varade tootlikkus keskmiselt kõige rohkem ehk 7,68 protsendi võrra väikeettevõte-

tes, samas aga suurettevõtete varade tootlikkuse kasv keskmiselt oli oluliselt väiksem ehk 

3,58 protsenti.  

Eesti seakasvatajate puhul on oluline analüüsida ka seda, kui suure osa moodustab sigade 

müügitulu kogu ettevõtte müügitulust. Kuna paljud seakasvatusettevõtted tegelevad lisaks 

sigade kasvatusele ka taimekasvatusega või turismindusega, siis käesoleva bakalaureusetöö 

seisukohast on oluline analüüsida, kuivõrd palju saadakse Eesti seakasvatusettevõttes tulu 

ainuüksi sigade müügist. Vastavalt ettevõtte majanduslikule suurusgrupile on aastate lõikes 

sigade müügitulu osakaal kogu müügitulust väga erinev. (Joonis 16: 53, vt lisa 8) 
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Joonis 16. Sigade müügitulu osakaal kogu müügitulust (protsentides) Eestis ettevõtete 

majandusliku suurusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutu-

sed] 

Aastatel 2007‒2009 on märgata mõlema ettevõtte majandusliku suurusgrupi sigade müügi-

tulu osakaalu olulist vähenemist kogu müügitulust, samas on väikeettevõtetes sigade müü-

gi osakaal kogu müügitulust kõrgem, kui suurettevõtetes. Nii näiteks on sigade müügitulu 

osakaal kogu müügitulust väikeettevõtetes 2008. aastal 4,28 protsendipunkti suurem kui 

suurettevõtetes. Alates 2009. aastast aga toimub pööre ning 2010. aastaks on suurettevõte-

tes sigade müügitulu osakaal suurem (3,48 protsendipunkti) kui väikeettevõtetes. 2011. 

aastal aga väikeettevõtete sigade müügitulu osakaal kogu müügitulust ületab taaskordselt 

suurettevõtete sama näitajat 6,25 protsendipunkti võrra. 2012. aastaks aga väikeettevõtete 

sigade müügitulu osakaal kogu müügitulust võrreldes 2011. aastaga väheneb koguni 9,12 

protsendipunkti võrra, samal ajal aga suurettevõtetes vastav näitaja kasvab 8,13 protsendi-

punkti võrra.  

Lisaks uuriti käesolevas uurimustöös, kui suured on tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis. 

Kuna tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis sisaldub ka tööjõukulude tootlikkuses, siis on 

järgnevalt toodud näitaja tulemused oluliselt väiksemad. Tööjõukulud tasustatud tööjõule 

tunnis vaadeldakse eraldi, kuna uurimustöös kasutatava andmebaasi valimis on eelkõige 

esindatud tasustatud tööjõu töötunnid, vähesel määral tööjõukulud tasustatud tööjõule tun-
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nis. Tööjõukulud tasustatud tööjõule on nii suur‒ kui ka väikeettevõtetes enamjaolt suure-

nenud, mõne üksiku erandiga. (Joonis 17, vt lisa 8) 

 

Joonis 17. Tööjõukulud tasustatud tööjõule (eurot tunni kohta) Eestis ettevõtete majandus-

liku suurusgruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis olid üsna samal tasemel 2006. aastal nii väike‒ kui 

ka suurettevõtetes, samas oli 2007. aastal väikeettevõtetes tööjõukulud tasustatud tööjõule 

tunnis kõige väiksemad, olles võrreldes 2006. aastaga 7,73 protsendi võrra madalamad. 

Küll aga suurettevõtetes olid tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis 2007. aastal 75,97 

protsendi võrra kõrgemad kui 2006. aastal. Kõige suuremad olid tööjõukulud tasustatud 

tööjõule tunnis suurettevõtetes aastal 2012, mil tööjõukulud olid 11,00 protsenti suuremad 

kui 2011. aastal. Suurettevõttes olid kõige madalamad tööjõukulud tasustatud tööjõule tun-

nis 2006. aastal. Väikeettevõttes oli kõige suuremad tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis 

2011. aastal, mis olid 63,14 protsendi võrra kõrgemad kui 2010. aastal. Kõige suurem vahe 

ettevõtte majandusliku suurusgruppide vahel oli aastal 2010, mil erinevus oli 2,2 kordne, 

ning 2007. aastal, mil erinevus oli 1,9 kordne, küll aga ei esinenud käesoleval joonisel olu-

korda, mil oleksid tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis olnud väikeettevõtetes oluliselt 

suuremad kui suurettevõtetes. Kogu vaatlusalusel perioodil kasvas tööjõukulud tasustatud 

tööjõule tunnis keskmiselt kõige rohkem ehk 15,91 protsendi võrra suurettevõtetes, samas 

aga väikeettevõtete tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis kasv keskmiselt oli oluliselt 

väiksem ehk 10,79 protsenti.  
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Tootlikkuse näitajate võrdlemisel ettevõtte majandusliku suurusgruppide ja aastate alusel 

ilmnes, et kuigi suurettevõtetel on enamasti parem ja suurem tootlikkus, siis nii mõnelgi 

aastal on väikeettevõtted kõrgema tootlikkuse tasemega kui suurettevõtted. Asjaolu, et väi-

keettevõtted on teatud tootlikkuse näitajate puhul mõnel aastal oluliselt parema tootlikku-

sega, kui suurettevõtted, tuleks tootlikkuse hindamisel kindlasti arvesse võtta. Kapitali 

tootlikkuse puhul on loogiline, et suurettevõtete tootlikkus on kõrgem, kuna suurettevõtetel 

on ka reeglina teinud suuremaid investeeringuid reaalkapitali, mis oleks kaasaegne ja või-

maldaks vähendada kulusid ning samal ajal suurendada tootmismahtu. Samuti on iseloo-

mulik väikeettevõtetele, et tööjõukulud tasustatud tööjõule tunnis on tunduvalt madalamad 

võrreldes suurettevõtetega, kuna ajutist tasustatud tööjõudu on rohkem kasutusel pigem 

suurettevõtetes, kui väikeettevõtetes, mis kindlasti mõjutab oluliselt tulemust.  

 

 

2.3. Tulemuste analüüs ja järeldused 

 

Käesolevas alapunktis teostatakse eelnevas peatükis läbiviidud tootlikkuse analüüsi tule-

mustele tuginedes võrdlusanalüüs Eesti seakasvatusettevõtete majanduslike suurusgruppide 

vahel. Saadud tulemusi seostatakse töö esimeses osas kirjeldatud teooriatega ning püütakse 

leida selgitusi vaatlusalusel perioodil toimunud muutuste kohta, vaadeldes igat tootlikkuse 

näitajat eraldi. Võrdlusanalüüsi eesmärk antud uurimustöös on teha kasutatavate tootlikku-

se näitajate dünaamika kohta majanduslikult olulised järeldused kahe ettevõtte majandusli-

ku suurusgrupi vahel.  

Tööjõu tootlikkuse ehk tunnitootlikkuse puhul kerkib ülekaalukalt esile eelkõige Eesti sea-

kasvatusega tegelevad suurettevõtted, kelle tunnitootlikkus aastatel 2006‒2012 on tundu-

valt kõrgem, kui väikeettevõtetes (joonis 8: 43). Olulisemalt kõrgem oli nii väike‒ kui ka 

suurettevõtetes tunnitootlikkus 2012. aastal võrreldes eelnevate aastatega. Nii näiteks vä-

henes väikeettevõtetes vaatlusaluse perioodi jooksul töötundide arv 2,65 protsendi võrra, 

suurettevõtetes aga langes lausa 10,76 protsendi võrra, mis viitab eelkõige tööaja efektiiv-

semale kasutamisele. Samas võib väikeettevõtete kõrgema tunnitootlikkuse põhjuseks pi-

dada ka töötundide ebaregulaarsemat kirjapanekut, mis kindlasti mõjutab tootlikkust. Sea-

kasvatuses on äärmiselt oluline töö kvaliteet ja ka töö efektiivsus, mistõttu tegeletakse pi-

devalt aja vähendamisega, mil tootlikud jõud seisavad kasutult, näiteks töötajad puhkusel 

või haiguslehel. Kuna suurettevõtetes tegeletakse peale seakasvatuse tihtipeale ka taime-
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kasvatusega ehk kasvatatakse näiteks ise sigadele sööta, siis on äärmiselt oluline tööaja 

optimeerimisel, et teenida kulutatud tööaja kohta rohkem müügitulu või saada rohkem too-

dangut. Tööaja säästmise juures tuleb aga arvestada ka töö intensiivsusega, mis väljendub 

eelkõige töötaja poolt kindlas ajaühikus, näiteks tunnis tehtud tööhulgaga. Kui tööjõu 

psüühilis‒füsioloogiline pinge kasvab, siis inimenergiakulu ajaühikus suureneb oluliselt ja 

seeläbi tööaeg töö tegemiseks lüheneb. Oluline siinjuures on kindlasti see, et töö intensiiv-

sus ei tekitaks kahju töötaja tervisele. Seetõttu tööviljakus ehk antud juhul tunnitootlikkus 

on töö intensiivistamise abil piiratud, kuna igal inimesel on teatud piir, mida ei suudeta 

ületada. Tõenäoliselt on suurettevõtete tootlikkus seeläbi kõrgem, et ühe töötaja töövõime 

on äärmiselt läbi mõeldud ja töötajate töögraafikud on kindlalt paika pandud, mis suuren-

dab ühe inimese poolt valmistatava toodangu hulka olulisel määral. Väikeettevõtetes aga 

tõenäoliselt pole töötajate töö intensiivsusele niivõrd tähelepanu pööratud, kuna enamus 

väikeettevõtetes teeb suurema osa tööst ära ka omanik ja omaniku perekonnaliikmed. Tun-

nitootlikkuse puhul mängib kindlasti olulist rolli ka kapitali olemasolu, mis võimaldab suu-

rendada tööjõu tootlikkust, seda eelkõige suuremate ettevõtete puhul, kuna neil on rohkem 

vahendeid kaasata tootmisprotsessi kapitali. Kaasaegne tehnoloogia aitab tunduvalt vähen-

dada tootmisprotsessile kuluvat aega, mida ei suudetaks ainult tööjõudu kasutades saavuta-

da.  

Oluline näitaja tootlikkuse analüüsis on kindlasti tööjõukulude tootlikkus ehk lihtsamalt 

öeldes palgatootlikkus, mis käesolevas töös on arvutatud, kasutades alternatiivkulu põhist 

palgafondi. Kuna töötunnid ei sisalda töötajate haridust, oskusi ja kogemusi, on analüüsis 

vajalike järelduste tegemiseks oluline mõõta ka tööjõukulude tootlikkust. Tööjõukulude 

tootlikkuse analüüsimine annab hea ülevaate ettevõtetele, kas ja kuivõrd peaks tööjõukulu-

sid vähendama, et toota võimalikult efektiivselt. Kuna seakasvatuses ja üleüldse kogu põl-

lumajanduses on täiusliku konkurentsi situatsioon, siis ettevõtted on väga huvitatud ette-

võtte tootlikkuse kasvust ja konkurentsis edukalt püsimisest. Järelduste tegemiseks on too-

dud ära järgnevalt joonis, kuidas on aastatel 2006‒2012 muutunud keskmiselt väike‒ ja 

suurettevõtetes tööjõu kasutamine aasta tööühikutes. (Joonis 18: 57, vt lisa 8) 
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Joonis 18. Tööjõu kasutus aasta tööühikutes (ATÜ) Eestis ettevõtete majandusliku suurus-

gruppide lõikes aastatel 2006‒2012. Allikas: [FADN, autori teostatud arvutused] 

Eeltoodud joonisel on näha, et tööjõudu kasutati keskmiselt 2006. aastal nii suur‒ kui ka 

väikeettevõtetes oluliselt rohkem, kui järgnevatel aastatel, mis on tõenäoliselt tingitud ma-

janduslangusest ning 2012. aastal Venemaa seatud impordikeelust, mistõttu paljud ettevõt-

ted pidid väheneva tulu saamise tõttu tegema muudatusi töökollektiivis ja piirama tööaega, 

et tagada suurem tootlikkus. Kõige suurem vahe väike‒ ja suurettevõtete aasta tööühikutes 

oli 2007. aastal, mil suurusgruppide aasta tööühikute kasutus erines 5,6 korda, küll aga 

erinevus vähenes oluliselt 2012. aastaks, mil vahe oli kõigest 2,74 korda. Jooniselt tuleneb 

ka erinevus suur‒ ja väikeettevõtete vahel, kust ilmneb tööjõu suurem kasutus suurettevõ-

tetes võrreldes väikeettevõtetega. Küll aga esineb oluline seos tööjõukulude tootlikkuse 

(joonis 9: 44) dünaamikaga, mille analüüsimisel selgub, et tööjõukulude tootlikkus suure-

neb olulisel rohkem 2012. aastaks, kui nii suur‒ kui ka väikeettevõtetes aasta tööühiku 

kasutus väheneb. Kõige rohkem väheneb aasta tööühik vaatlusalusel perioodil suurettevõ-

tetes ehk 10,76 protsendi võrra, oluliselt vähem aga väheneb aasta tööühik väikeettevõtetes 

ehk 2,65 protsendi võrra.  

Tööjõukulude tootlikkuse analüüsist selgub, et oluliselt kõrgem on vastav näitaja siiski 

suurettevõtetes, mis vihjab eelkõige suuremale mehhaniseerituse astmele, mille kaudu vä-

hendatakse oluliselt palgafondi. Ka kapitali tootlikkus on 2012. aastal 6,47 protsenti suu-

rem kui 2011. aastal, mis vihjab eelkõige reaalkapitali väärtuse kasvule 2012. aastaks. Suu-
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remat mõju võib avaldada tööjõukulude tootlikkusele ka tööjõu kvalifikatsiooni tõus, mis 

vähendavad oluliselt kulutusi tööle.  

Kapitali tootlikkuse analüüsis selgus, et enamjaolt oli nii suur‒ kui ka väikeettevõtetes vas-

tav näitaja aastatel 2006‒2009 madalam, kui järgneval kolmel aastal (joonis 10: 45) . Eel-

kõige oli hüppeline kapitali tootlikkuse kasv väikeettevõtetel, mil 2010. aastaks tõusis vas-

tav näitaja võrreldes 2009. aastaga koguni 205,13 protsendi võrra. Suure kasvu taga oli 

ilmselt oluliselt kõrgem reaalkapitali väärtus 2009. aastal, mis oli 3,4 korda kõrgem kui 

2010. aastal, tänu millele väikeettevõtete tootlikkus paranes silmnähtavalt. Samas aga väi-

keettevõtete kapitali tootlikkuse suure kasvu põhjuseks võib pidada ka üksikute ettevõtete 

oluliselt suuremat tootlikkuse taset, mis tõstis 2011. aasta tootlikkust olulisel määral ning 

võib olla seotud üksikute ettevõtete tehnoloogia kasutuse erisusest võrreldes teiste ettevõte-

tega. Suurettevõtetes aga oli kapitali tootlikkus kogu perioodil üsna sarnasel, mitte eriti 

kõrgel tasemel, mis viitab suurtele investeeringutele reaalkapitalile (ehitistele, metsamaa-

le). Erandiks on aastad 2008 ja 2009, mil tootlikkus suurettevõtetes oli kõrgem tänu väik-

semale reaalkapitali väärtusele. Kapitali tootlikkuse juures võib tekkida aga olukord, mis 

on seostatav mastaabiefektiga. Näiteks lihatoodangu puhul avaldub mastaabiefekt eelkõige 

läbi selle, et tootlikkus kasvab suhteliselt enam kui lisandub sisendeid (väärtuselistes näita-

jates), kuid samas ei kasva tootlikkus lõpmatuseni, vaid hakkab ühel hetkel langema. Nii 

on olukord ka kapitaliga, kui ettevõte tahab suurendada oluliselt oma reaalkapitali hulka, 

võttes kasutusele rohkem masinaid ja seadmeid, mis muudaksid tööprotsessi kulgu tundu-

valt lühemaks ja automatiseeritumaks. Küll aga suurema arvu seadmete ja masinate kasu-

tuselevõtuga toodetakse sama palju väljundit, mistõttu hakkab ettevõtte kapitali tootlikkus 

lõpptulemusena hoopis langema. Eeltoodud näide on iseloomulik just käesolevas töös ana-

lüüsitud kapitali tootlikkuse näitajale, kui 2010. aastaks vähenes suurettevõtetes kapitali 

tootlikkus võrreldes 2009. aastaga 20,96 protsendi võrra. 

Söödakulu tootlikkuse analüüs on seakasvatusettevõtetes üks tähtsamaid tegevusi, kuna 

loomakasvatuses oleneb loomade produktiivsus ja heaolu eelkõige kvaliteetsest söödast. 

Seetõttu üritavad nii suur‒ kui ka väikeettevõtted leida võimalikke alternatiive, kuidas 

saaks võimalikult odavalt kvaliteetset sööta nii, et samal ajal ka tootlikkus kasvaks. Tähtis 

on söödakulude analüüsis otsida võimalusi, kuidas oleks võimalik väiksema söödakoguse-

ga tõsta loomade produktiivsust, mis tooks omakorda ettevõttele suuremat müügitulu. Söö-

dakulu tootlikkuse analüüsis (joonis 11: 46) selgus, et väikeettevõtetes on tootlikkus kas-
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vanud vaatlusalusel perioodil koguni 6,31 protsendi võrra, samas kui suurettevõtetes vastav 

näitaja hoopis langes 4,78 protsendi võrra. Huvitav oli aga täheldada, et alates 2010. aas-

tast oli söödakulu tootlikkus väikeettevõtetes üle 1,2 korra suurem, kui suurettevõtetes. 

Väikeettevõtete puhul on antud kasv tingitud eelkõige söödakulude olulises vähenemises, 

mis võrreldes 2009. aastaga vähenesid 23,62 protsendi võrra ning põhjuseks võib pidada ka 

seda, et osad ettevõtted kasvatasid lisaks nuumsigadele ka tõuemiseid, kellest viimaste 

puhul on eriti oluline kvaliteetse sööda kasutamine, et saada neilt terveid ja tugevaid põr-

said ning lõpptulemusena suurendada müügitulu. Suurettevõtete söödakulu tootlikkuse 

langus 2010. aastaks on tingitud tõenäoliselt müügitulu suuremas languses võrreldes söö-

dakuludega. 2010. aastaks vähenes suurettevõtete söödakulud võrreldes 2009. aastaga 

17,50 protsendi võrra, kuid müügitulu vähenes samas lausa 22,43 protsendi võrra. Seega 

võib järeldada, et väikeettevõtted saavutavad söötade kasutamisega tihtipeale efektiivsema 

tulemuse, kui suurettevõtted, eriti kui väikeettevõtete seas on mõned oluliselt teistsuguse 

tehnoloogia kasutusega ettevõtted. 

Energia kasutamine tootmisprotsessis on tähtis eelkõige lähtudes toodangu kaudsest suu-

rendamisest, vähendades seeläbi elavtööd. Energia ressursside kasutamine tagab loomade 

heaolu ning seeläbi neist saadavat tulu. Energiakulu tootlikkuse analüüsis (joonis 12: 48) 

oli märgata suurettevõtete oluliselt kõrgemat tootlikkuse taset aastatel 2008 ja 2009, mis 

viitab eelkõige majanduskriisiga seotud energiakulude kokkuhoidmisele. Samas aga kui 

2008. aastat iseloomustab ka väikeettevõtteid kõrge energiakulude tootlikkus, siis vastav 

näitaja langes järsult 2009. aastaks. Väikeettevõtete energiakulud olid 2009. aastaks 91,74 

protsendi võrra kõrgemad võrreldes 2008. aastaga ning müügitulu kasvas 21,95 protsendi 

võrra. Suurettevõtete energiakulud kasvasid oluliselt vähem ehk 0,48 protsendi võrra ning 

nende müügitulu kasv oli 2,91 protsendi võrra suurem 2009. aastaks kui 2008. aastal, mis-

tõttu on õigustatud tootlikkuse kasv suurettevõtetes. Väikeettevõtte energiakulude kasvu 

tingis eelkõige mootorikütusekulu 1,8 kordne kasv ja elektrienergia 2,1 kordne kasv. Ole-

nemata väikeettevõtete oluliselt suurematest energiakuludest teatud aastatel, on vaatlusalu-

sel perioodil keskmine energiakulu tootlikkus kasvanud 1,99 protsendipunkti võrra roh-

kem, kui suurettevõtetel.  

Joonisel 13 oli toodud veterinaarkulude tootlikkus, mis iseloomustab veterinaarteenustele 

tehtud kulutusi seakasvatuses ja seda, kui palju saadakse tehtud kulutustega sigade müügist 

tulu. Kuna veterinaarteenuse kulud liigituvad muutuvkulude alla ehk kulude tase muutub 
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proportsionaalselt toodanguliigi tootmise mahu kasvu või kahanemisega, siis on vaatlus-

alusel perioodil täheldada veterinaarkulude tootlikkuse kõikumist nii suur‒ kui ka väikeet-

tevõtetes. Enamasti iseloomustab suuremad veterinaarteenuste kulud suurettevõtteid, kuna 

neil on tavaliselt oluliselt rohkem sigu, keda hooldada ja kellele manustada antibiootikume 

ja toitefaktoreid. Samuti iseloomustab suurettevõtteid tavaliselt olulisemalt suurem järele-

valve ja kontroll Veterinaar‒ ja Toiduameti poolt, mistõttu tuleb teha tihtipeale ootamatuid 

väljaminekuid ettevõttes. Vaatlusalusel perioodil on keskmiselt veterinaarkulude tootlikkus 

kasvanud ainult väikeettevõtetes, mis tuleneb kindlasti loomade väiksemast arvust, mistõt-

tu esineb loomadel vähem stressi ja ka kulud veterinaarteenustele on seetõttu oluliselt ma-

dalamad. Küll aga võib täheldada 2010. aastal suurettevõtete tunduvalt kõrgemat tootlikku-

se taset võrreldes väikeettevõtetega. Väikeettevõtetes olid veterinaarkulud võrreldes 2011. 

aastaga 69,33 protsendi võrra madalamad kui 2010. aastal, mis tingibki 2011. aasta kõrge-

mat tootlikkuse taset. Vaatlusalusel perioodil on iseloomulik veterinaarkulude tootlikkuse 

keskmine kasv ainult väikeettevõtetes, kus tootlikkus kasvas keskmiselt 12,75 protsendi-

punkti võrra rohkem suurettevõtete keskmisest tootlikkusest aastatel 2006‒2012. Väikeet-

tevõtete suurema veterinaarkulude tootlikkuse põhjuseks võib pidada ka seda, et mõningad 

ettevõtted kasvatavad ainult nuumsigu, mistõttu kulutused veterinaarteenusele on oluliselt 

väiksemad, kui nendel, kes lisaks kasvatavad tõuemiseid.   

Joonisel 14 ja 15 oli kujutatud kogu‒ ehk üldtootlikkuse näitajad, kasutades sisendina ko-

gukulusid ja koguvarasid. Üldtootlikkuse muutumine võttes aluseks kogukulud ei ole kuigi 

suur ettevõtte majanduslike suurusgruppide alusel. Enamasti iseloomustab suurettevõtteid 

mõnel määral kõrgem kogukulude tootlikkuse tase, kui väikeettevõtteid, kus erinevus kahe 

suurusgrupi vahel on enamasti 1,0‒1,1 kordne. Olulisemalt väiksemad on kogukulude toot-

likkuse tulemused aastatel 2007 ja 2008, mis on seotud tõenäoliselt suuremate väljamine-

kutega, nagu näiteks intressikulu, palgakulu, energiakulu, söödakulu ja muud muutuvku-

lud. 2012. aastat iseloomustav väikeettevõtete 1,4 korda kõrgem tootlikkuse tase võrreldes 

suurettevõtetega on tingitud väikeettevõtete müügitulu suuremast kasvust võrreldes kulude 

kasvuga. Võrreldes 2011. aastaga kasvas väikeettevõtetes 2012. aastaks kogukulud 60,54 

protsendi võrra aga müügitulu kasvas lausa 105,16 protsendi võrra, millest on tingitud ka 

oluliselt kõrgem kogukulude tootlikkuse tulemus 2012. aastal. Tänu 2012. aasta kogukulu-

de tootlikkuse kasvule on vaatlusalusel perioodil keskmine üldtootlikkus kasvanud ainult 

väikeettevõtetes, kus tootlikkus kasvas 8,48 protsendipunkti võrra rohkem suurettevõtete 

keskmisest tootlikkusest aastatel 2006‒2012.  
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Varade tootlikkuse analüüsil kasutati sisendina varade koguväärtust eurodes, mis sisaldab 

põllumajandusmaad, ehitisi, metsamaad, masinaid ja seadmeid ning käibevara. 2008. ja 

2009. aastat iseloomustab suurettevõtteid kõrgem varade tootlikkuse tase, mis tuleneb eel-

kõige varade väiksemast väärtusest võrreldes 2010. aastaga. Nii näiteks oli 2010. aastal 

suurettevõtetel 3,5 korda suuremas väärtuses põllumajandusmaad ja 3,3 korda suuremas 

väärtuses metsamaad võrreldes 2009. aastaga. Põllumajandusmaa suurem väärtus on tingi-

tud sellest, et suurettevõtted kasvatasid 2010. aastal oluliselt rohkem ka teraviljakultuure, 

nagu näiteks nisu, otra ja kaera. Küll aga viimasel kolmel aastal kerkisid väikeettevõtted 

taaskord esile oma kõrgema tootlikkuse tasemega, mis on kindlasti seotud põllumajandus-

maa väikeses osatähtsuses ja ka ehitiste väiksemas väärtuses. Väikeettevõtete reaalkapitali 

väiksem väärtus on seotud tõenäoliselt vanade ja amortiseerunud masinate, hoonete ja 

seadmete olemasoluga, mis tõstavad oluliselt tootlikkuse taset. Samas on aga väikeettevõ-

tete käibevarade väärtus kasvanud 2011. aastaks 74,78 protsendi võrra. Võrreldes koguku-

lude tootlikkusega, mil suurettevõtete tootlikkus vaatlusalusel perioodil keskmiselt langes, 

samal ajal kui väikeettevõtete tootlikkus kasvas, on varade tootlikkus aastatel 2006‒2012 

keskmiselt kasvanud nii suur‒ kui ka väikeettevõtetes, kuigi keskmine kasv on jätkuvalt 

väikeettevõtetes suurem, antud juhul 4,1 protsendipunkti võrra.  

Seega võib käesoleva bakalaureusetöö empiirilise analüüsi põhjal järeldada, et keskmiselt 

on olenemata ressursside säästlikust kasutamisest ja kulude minimeerimisest kogu vaatlus-

alusel perioodil kõikide tootlikkuse näitajate tulemused olnud keskmiselt suuremad sea-

kasvatusega tegelevates väikeettevõtetes. Nii mitmegi tootlikkuse näitaja puhul oli kesk-

mine tootlikkuse näitaja aastatel 2006‒2012 suurettevõtetes languses, küll aga tuleb siin-

juures arvestada ka valimis olevate ettevõtete arvuga ja üsna suure varieeruvusega ning 

mitmete ettevõtte siseste‒väliste teguritega, mis võib ühte või teist ettevõtte majanduslikku 

suurusgruppi mõjutada nii positiivselt kui ka negatiivselt. Oluliselt mõjutab seakasvatajaid 

kindlasti üldised turutingimused, söödateravilja kokkuostuhinnad ja ka sealiha kokkuostu-

hinnad, ekspordi‒impordi võimalused ning mitmed ootamatud välistegurid, mis võib tegut-

semise seakasvatussektoris seada kahtluse alla. Väikeettevõtete suuremat tootlikkuse taset 

võrreldes suurettevõtetega alates aastast 2010 on põhjendatav esiteks sellega, et 2010. aas-

tal suurendati FADN andmebaasi valimit, mistõttu tekkisid mitmed teistsugust tehnoloogi-

list lahendit kasutatavad ettevõtted, teiseks ettevõtted, kes kasvatasid ainult nuumsigu, üle-

tasid tootlikkuse tasemega teisi seakasvatajaid, kes kasvatasid ka tõuemiseid, kellel on see-

tõttu ka suuremad väljaminekud, ning kolmandaks on väikeettevõtete tootlikkus tihtipeale 
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suurem ka seoses ebaregulaarse arvepidamisega. Olenemata valimis olevate ettevõtete väi-

kesest arvust, peab töö autor oluliseks võtta arvesse saadud tulemused ning soovitab ra-

kendada rohkem tootlikkuse kasvu juhtimise programme, seda eelkõige seakasvatussekto-

ris.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tootlikkuse juhtimistsükkel ja selle elemendid (mõõtmine, hindamine ja analüüs, prognoo-

simine ja uue tootlikkuse plaani kasutuselevõtt ettevõttes) on muutunud järjest aktuaalse-

maks probleemiks nii maailma tasandil kui ka Eesti seisukohalt. Organisatsioonid kesken-

duvad varasemast rohkem ressursside säästlikumale kasutamisele, et oma tootmist efektiiv-

semaks muuta. Kuigi jätkuvalt keskendutakse erinevatele osatootlikkuse näitajate analüü-

simisele, eriti tööjõu tootlikkusele, on jõutud arusaamisele, et suuremat tähelepanu peaks 

pöörama üld‒ ehk kogutootlikkuse näitajatele, mis annaksid oluliselt paremat ja tervikli-

kumat informatsiooni tootlikkuse taseme muutumise kohta. Käesoleva bakalaureusetöö 

eesmärgiks oli anda hinnang, kuidas on muutunud Eesti seakasvatajate tootlikkus ja missu-

gused tegurid on vastavaid muutusi tinginud aastatel 2006‒2012, kasutades Põllumajan-

dusliku raamatupidamise andmebaasis (FADN) olevate tootjate andmeid.  

Töö empiirilises osas analüüsiti mitmeid seakasvatuse seisukohast olulisi osatootlikkuse 

näitajaid ning lisaks kogutootlikkuse näitajaid, võttes aluseks koguvarad ja ‒kulud. Tunni-

tootlikkus oli nii väike‒ kui ka suurettevõtetes peamiselt kasvavas trendis ning iseloomulik 

oli suurettevõtete üle 1,5 kordne suurem tootlikkuse tase võrreldes väikeettevõtetega, kuid 

sellele vaatamata oli väikeettevõtetes aastatel 2006‒2012 keskmine tootlikkuse kasv 19,6 

protsenti, mis oli võrreldes suurettevõtete keskmisest tootlikkuse kasvust vaatlusalusel pe-

rioodil 0,45 protsendipunkti võrra kõrgem tulemus. Sarnaselt tunnitootlikkusega on ka töö-

jõukulude tootlikkus olnud suurettevõtetes igal aastal suurem, kui väikeettevõtetes. Aasta-

tel 2006 ja 2009 oli suurettevõtetes tööjõukulude tootlikkus 1,6 korda suurem, võrreldes 

väikeettevõtetega, kuid vaatlusalusel perioodil oli keskmine tööjõukulude tootlikkus siiski 

väikeettevõtetes 5,2 protsendipunkti võrra suurem, kui suurettevõtetes. Kapitali tootlikkuse 

puhul tekkis esmakordselt 2010. ja 2011. aastal väikeettevõtete üle 1,9 kordne suurem toot-

likkuse tase võrreldes suurettevõtetega ning ka aastate 2006‒2012 keskmine kapitali toot-

likkus oli väikeettevõtetes 5,9 protsendipunkti võrra suurem, kui suurettevõtetel.  

Lisaks klassikalistele osatootlikkuse näitajatele analüüsiti ka söödakulu, energiakulu ja 

veterinaarkulude tootlikkust. Kõiki eelnevaid tootlikkuse näitajaid iseloomustab suur toot-

likkuse taseme muutus aastate jooksul ning alates 2010. aastast kerkib esile väikeettevõtete 
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oluliselt suurem tootlikkuse tase võrreldes suurettevõtetega. Kõige suurem vahe tootlikku-

se tasemetes oli veterinaarkulude tootlikkuse puhul, kui 2010. aastal oli suurettevõtete toot-

likkus 3,4 korda suurem, kui väikeettevõtetel. Lisaks oli söödakulu ja veterinaarkulude 

tootlikkuse näitajate korral keskmine tootlikkuse muutus vaatlusalusel perioodil suurette-

võtetes languses, samal ajal kui keskmine tootlikkus vaatlusalusel perioodil väikeettevõte-

tes jätkuvalt kasvas. Energiakulu tootlikkus oli keskmiselt aastatel 2006‒2012 väikeettevõ-

tetes 2,00 protsendipunkti suurem kui suurettevõtetes.  

Peale osatootlikkuse näitajatele hinnati ka kogukulude ja koguvarade tootlikkust, käsitledes 

neid üldtootlikkuse näitajatena. Kogukulude tootlikkus oli vaatlusalusel perioodil üsna 

sarnasel tasemel, kuid alates 2011. aastast tõuseb esile väikeettevõtete suurem kogukulude 

tootlikkus ning 2012. aastal oli erinevus suurettevõtetes lausa 1,4 kordne. Kogukulude 

tootlikkuse keskmiselt langes suurettevõtetes vaatlusalusel perioodil 8,48 protsendipunkti 

võrra võrreldes väikeettevõtetega. Koguvarade tootlikkus oli vaatlusalusel perioodil nii 

suur‒ kui ka väikeettevõtetes pigem madal, kuid alates 2010. aastast tõuseb märgatavalt 

väikeettevõtete tootlikkuse tase üle 2,2 korra. Sarnaselt eelnevatele tootlikkuse näitajatele, 

oli ka koguvarade tootlikkuse puhul keskmine kasv väikeettevõtetes kõrgem, kui suurette-

võtetes.  

Töö empiirilise analüüsi tulemustest järeldus, et enamasti on keskmiselt tootlikkus kasva-

nud rohkem väikeettevõtetes, kui suurettevõtetes, mistõttu lükatakse töö sissejuhatuses 

püstitatud hüpotees ümber. Küll aga on enamjaolt paikapidav töö sissejuhatuses esitatud 

hüpotees, et väikeettevõtetes on erinevate analüüsitud tootlikkuse näitajate tulemused ma-

dalamad võrreldes suurettevõtetega. Väikeettevõtete oluliselt suurem tootlikkuse tase on 

seotud muudatusest FADN andmebaasis, mille tulemusena lisati rohkem ettevõtteid vali-

misse, kelle tootmistehnoloogia on erinev teiste seakasvatajatega võrreldes, samuti mõjutas 

tootlikkuse taset ka see, et paljudes ettevõtetes kasvatakse peale nuumsigade ka tõuemi-

seid, mistõttu oli nii söödakulu kui ka veterinaarkulude tootlikkus alates 2010. aastast väi-

keettevõtetes tunduvalt suurem kui suurettevõtetes. Tootlikkuse tulemusi mõjutas kindlasti 

ka suur varieeruvus valimis ning väikeettevõtete FADN andmete erinevus võrreldes tegeli-

ke andmetega, mis on seotud väikeettevõtete ebakorrapärasemast raamatupidamisest ning 

mistõttu olid kulud väikeettevõtetel ka tunduvalt väiksemad. Kapitali ja varade tootlikkust 

mõjutas ka tõenäoliselt väikeettevõtete amortiseerunud hooned ja masinad, mistõttu oli 
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nende tootlikkus alates 2010. aastast kõrgem, kui kaasaegset ja töökorras kasutatavatel 

suurettevõtetel.  

Enamjaolt osutusid tulemused ootuspärasteks, kuid peamiseks probleemiks võiks tuua väl-

ja suurt varieeruvust valimis, mistõttu väikeettevõtete tulemused ei pruugi olla nii usaldus-

väärsed ning probleemiks võib pidada ka muutusi valimi mahus alates 2010. aastast, mis-

tõttu lisandus mitmeid ettevõtteid, kelle andmete erinevuse tõttu kasvasid väikeettevõtete 

tootlikkus ootuspärasusest tulemusest suurel määral. Eelnevaid probleeme tuleb aga käsit-

leda paratamatusena ning siiski arvestada järelduste tegemisel. Saadud tulemusi võiks siis-

ki põhjalikumalt edaspidi uurida ning analüüsida tootlikkuse näitajate omavahelisi seoseid, 

kasutades statistilisi andmeanalüüsi meetodeid. Järgnevates töödes võiks käesoleva baka-

laureusetöö temaatikat edasi arendada, võrreldes saadud Eesti seakasvatajate tootlikkuse 

näitajate tulemusi teiste Euroopa Liidu riikide samade tootlikkuse näitajatega ning kindlasti 

tasuks uurida, millist mõju avaldab tootlikkuse tasemele Venemaa sanktsioonid ja Aafrika 

sigade katk. Edaspidi tasuks uurida ka tootlikkuse näitajate arenguperspektiive Eesti ette-

võtetes, mis annaks hea ülevaate sellest, kuivõrd Eesti ettevõtted rakendavad oma otsuste 

tegemisel tootlikkuse analüüsi.  
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PRODUCTIVITY OF ESTONIAN PIG FARMS IN THE YEARS OF 2006‒2012 

Berit Kraus 

SUMMARY 

 

Estonian University of Life Sciences. Institute of Economics and Social Sciences. 

Bachelor’s thesis. Tartu 2015. Estonian. 80 pages, 8 formula, 18 graphics. List of 

references: 44 sources.  

Productivity management cycle and its elements (measuring, assessment and analysis, 

prognosis and implementation of new productivity plan in company) have become a more 

acute problem on the international and the domestic level. More than before, organisations 

concentrate on the more economical use of resources in order to make their production 

more efficient. Although, researchers still concentrate on analysis of different partial 

productivity measures, in particular, labour force efficiency, they have realised that closer 

attention should be paid to aggregate productivity indicators, which would provide 

significantly better and  comprehensive information about any changes in productivity 

level. The goal of this final paper was to assess how the Estonian pig breeders’ 

productivity changed and what factors caused the relevant changes in the years of 2006‒

2012, using information about producers contained in the Farm Accountancy Data Net-

work (FADN).  

In the empirical part of the work, the author analysed various relevant partial productivity 

measures from the pig breeding position and, in addition, the aggregate productivity 

indicators, taking aggregate assets and aggregate costs as a basis. Hourly productivity was 

growing both in small and big companies, and, the productivity level in big companies was 

1.5 times bigger than in small companies. Regardless of this fact, small companies in the 

years of 2006‒2012 demonstrated the average productivity growth by 19.61per cent, which 

is 0.45 per cent higher than the average productivity growth within big companies over the 

reviewed period. Similar to hourly productivity, labour force efficiency was bigger each 

year within big companies compared with small companies. In the years of 2006 and 2009, 

cost of labour in big companies was 1.6 bigger than in small companies although during 
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the reviewed period the average costs of labour was 5.2 percentage points bigger, than in 

big companies. As for capital productivity, in 2010 and 2011 for the first time ever small 

companies showed more than 1.9 bigger productivity level than big companies, and the 

average capital productivity in 2006‒2012 in small companies was 5.9 percentage points 

bigger, than in big companies.  

Apart from the classical partial productivity measures, the author analysed costs of feed, 

power costs and veterinary costs productivity. All above-said productivity measures are 

characterised by a major change of the productivity level over the years, and, since 2010, 

small companies demonstrate a significantly higher productivity level than big companies. 

The biggest gap in productivity level was in veterinary costs, though in 2010 the 

productivity of big companies was 3.4 times bigger than in small companies. In addition, 

the average productivity change in the reviewed period in feed costs and veterinary costs 

productivity measures in big companies was in decline while the average productivity in 

the reviewed period in small companies was constantly growing. The average productivity 

of power costs in 2006‒2012 in small companies was 2.00 percentage points bigger than 

within big companies.  

Apart from partial productivity measures, the author assessed aggregate costs and 

aggregate assets productivity, interpreting them as aggregate productivity indicators. 

Aggregate productivity in the reviewed period generally remained on the same level, 

though in 2011 small companies started to show bigger aggregate costs productivity, and in 

2012, the difference with big companies reached 1.4. On average, aggregate productivity 

decreased in the reviewed period in big companies by 8.48 percentage points compared 

with small companies. Aggregate assets productivity in the reviewed period was rather low 

both in small and big companies, though in 2010 the productivity level of small companies 

grew more than 2.2 times. Similar to the preceding productivity measures, the average 

growth of aggregate assets productivity in small companies was also higher than in big 

companies.  

The empirical analysis revealed that the average productivity mostly grew more in small 

companies than it did in big ones therefore the hypothesis set in the Final Paper 

Introduction was rejected. The significantly bigger level of productivity in small 

companies is connected to the changes in the FADN database, therefore the author added 

to the sampling more companies whose production technology differs from other breeders. 
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The productivity level was also affected by the fact that apart from fat stock, many 

companies grow breeding stock too, i.e., both feed costs and veterinary costs productivity 

since 2010 were much bigger in small companies than they were in big companies. The 

productivity results were also affected by a broad variability within the sampling, and the 

difference in the FADN data of small companies with actual data is related to more 

irregular accountancy of small companies, which showed much fewer costs. Productivity 

of capital and assets were obviously affected by depreciated buildings and machines of 

small companies, resulting in bigger indicators since 2010 compared to big companies, 

which use up-to-date properly functioning equipment.  

The research results mainly satisfied the expectations. However, the author sees the major 

problem in a brood variety within the sampling that is why the results of small companies 

may not be reliable enough. Another problem lies in the changes in the sampling volume 

since 2010, when numerous enterprises appeared whose differences in data allowed small 

enterprises to get higher productivity results than expected. The above-mentioned 

problems have to be treated as inevitable and we should consider them when making the 

conclusions. The obtained results still can be deeper investigated and the connection 

between productivity measures analysed, using statistical methods of data analysis. Further 

research could develop the subject of this Final Paper, comparing the results of the Esto-

nian pig breeders’ productivity measures with the same productivity measures of other 

European Union member states. Special attention should be given to the effect of sanctions 

against Russia on the productivity level and African swine fever. Further, the development 

perspectives of productivity measures in the Estonian companies can be investigated, 

which could give a detailed overview of the implementation of the productivity analysis in 

decision-making by the Estonian companies. 
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Lisa 1. Söödateravilja aasta keskmised kokkuostuhinnad Eestis  

2008‒2013, eurot tonni kohta 

 

Söödateravili, 

€/tonn 

Aastad 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Söödanisu 128,94 99,55 134,30 204,82 206,05 179,76 

Söödarukis 109,38 78,38 88,36 142,50 173,24 172,61 

Söödaoder 125,80 93,70 124,72 185,11 204,39 163,40 

Söödakaer 104,65 64,62 101,67 146,61 174,26 117,20 

 

Allikas: [Teraviljaturg 2011: 13] [Teraviljaturg 2013: 13] 
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Lisa 2. Sigade arv (tükki) Eestis maakonniti aastatel 2013 ja 2014 

 

Maakond Sigade arv 2013. aastal, tükki Sigade arv 2014. aastal, tükki 

Harjumaa 1583 1648 

Ida‒Virumaa 356 338 

Jõgevamaa 2395 1981 

Läänemaa 162 ‒ 

Lääne‒Virumaa 3754 4101 

Põlvamaa 482 437 

Pärnumaa 374 316 

Raplamaa 1179 1256 

Saaremaa 2291 2131 

Tartumaa 1521 1586 

Viljandimaa 554 561 

Võrumaa 160 186 

 

Allikas: [Eesti Jõudluskontrolli aastaraamat 2013: 51] [Kersten 2014: 22] 
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Lisa 3. Loomade ja lindude arv Eestis aastatel 2006‒2013, tuhandetes 

 

Looma‒ ja 

linnuliik, 

tuhat 

Aastad 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Veised 244,80 240,50 237,90 234,70 236,30 238,30 246,00 261,40 

Piimalehmad 108,40 103,00 100,40 96,70 96,50 96,20 96,80 97,90 

Sead 345,80 379,00 364,90 365,10 371,70 365,70 375,10 358,70 

Lambad ja 

kitsed 

66,00 76,40 81,80 80,40 82,70 88,20 81,40 86,80 

Linnud 1638,70 1477,60 1757,30 1792,20 2046,40 2032,90 2170,90 2139,20 

 

Allikas: [PM09] 
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Lisa 4. Veise‒, sea‒ ja linnulihatoodang Eestis aastatel 2006‒2013, tuhat 

tonni 

 

Lihatoodang 

tapakaalus, 

tuhat tonni 

Aastad 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Veiseliha 14,8 15,4 14,3 14,2 12,9 12,2 12,3 11,5 

Sealiha 41,6 42,9 46,2 46,1 45,8 50,2 48,8 49,5 

Linnuliha 12,5 11,5 13,2 14,9 16,0 17,5 16,5 18,1 

 

Allikas: [PM11]  
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Lisa 5. Sea‒ ja veiseliha keskmine kokkuostuhind Eestis aastatel  

2006‒2013, eurot tonni kohta 

 

Aastad Sealiha keskmine hind, €/tonn Veiseliha keskmine hind, €/tonn 

2006 1481,42 1526,32 

2007 1488,27 1471,95 

2008 1659,27 1612,21 

2009 1596,76 1652,33 

2010 1506,64 1689,03 

2011 1649,77 1830,08 

2012 1775,80 2093,66 

2013 1803,54 2182,02 

 

Allikas: [PM192] [PM194] 
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Lisa 6. Sealiha import ja eksport Eestis aastatel 2006‒2013, tuhat tonni 

 

Aastad Sealiha import tapakaalus, 

tuhat tonni 

Sealiha eksport tapakaalus, 

tuhat tonni 

2006 25,0 13,3 

2007 22,9 11,7 

2008 26,2 16,0 

2009 25,8 15,2 

2010 30,6 19,4 

2011 33,2 21,9 

2012 31,7 24,1 

2013 33,8 25,2 

 

Allikas: [PM42] 
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Lisa 7. Tootlikkuse näitajad aastatel  2006‒2012 

 

Näitaja Suurus Aasta 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tunnitootlikkus, 

€/h 

väike 16,00 16,61 23,43 22,76 24,80 33,99 46,83 

suur 25,75 36,55 45,51 51,70 46,97 53,82 73,73 

Tööjõukulude 

tootlikkus, €/€ 

väike 6,86 7,74 7,83 6,25 9,05 7,61 10,86 

suur 11,06 8,93 9,49 10,22 9,43 10,57 13,06 

Kapitali  

tootlikkus, €/€ 

väike 0,91 0,84 0,90 0,78 2,38 3,50 1,62 

suur 1,15 1,28 1,67 1,67 1,32 1,39 1,48 

Söödakulu  

tootlikkus, €/€ 

väike 1,84 1,67 1,40 1,78 2,09 2,22 2,65 

suur 2,32 1,93 1,66 2,04 1,92 1,70 1,73 

Energiakulu  

tootlikkus, €/€ 

väike 17,33 22,44 25,95 16,51 17,43 19,57 25,67 

suur 15,77 21,05 27,06 27,71 22,55 21,96 20,85 

Veterinaarkulude 

tootlikkus, €/€ 

väike 16,38 18,87 12,11 7,78 6,51 21,08 32,81 

suur 22,77 17,87 16,78 16,56 22,23 23,36 22,13 

Üld‒ ehk kogu-

tootlikkus, €/€ 

väike 1,07 1,10 1,10 1,08 1,20 1,34 1,71 

suur 1,23 1,20 1,15 1,33 1,25 1,17 1,21 

Varade  

tootlikkus, €/€ 

väike 0,78 0,70 0,79 0,65 2,01 2,46 1,21 

suur 0,84 0,96 1,23 1,23 0,97 1,07 1,04 
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Lisa 8. FADN andmebaasi põhjal arvutatud lisanäitajad aastatel  

2006‒2012 

 

Näitaja Suurus Aastad 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sigade müügi 

osakaal kogu 

müügist, % 

väike 3,51 8,41 7,42 3,12 3,82 12,81 3,69 

suur 7,14 5,81 3,14 2,11 7,30 6,56 14,69 

Tööjõukulud 

tasustatud 

tööjõule, €/h 

väike 2,33 2,15 2,99 3,64 2,74 4,47 4,31 

suur 2,33 4,10 4,79 5,06 4,98 5,09 5,65 

Aasta töö-

ühik, ATÜ 

väike 5,60 3,30 3,85 4,83 4,00 3,20 4,76 

suur 25,87 18,33 16,55 14,99 13,52 12,73 13,06 
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Lisa 9. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, _________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja on_____________________________________________________, 

(juhendaja nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isiku-

andmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  

 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
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 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 


