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Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida vertikaalse integratsiooni kasutamist 

vesiviljelussektoris ning analüüsida kuivõrd selle kasutamine Eestis annab 

konkurentsieelise võrreldes mitteintegreerunud ettevõtetega. Eestis moodustab 

kalakasvatuste toodang umbes 25% tarbitavast kasvatatud kalast, ülejäänud on 

importtoodang. Seega on vajalik otsida võimalusi kodumaise vesiviljelustoodangu 

konkurentsivõime tõstmiseks. Käesolevas töös anti ülevaade vertikaalse integratsiooni 

olemusest ja selle kasutamise vajadusest kalakasvatussektoris tehingukulu teooriast 

lähtuvalt. 

 

Töös uuriti vertikaalset integratsiooni tulundusühistusse Ecofarm TO kuuluvate Eesti 

vesiviljelusettevõtete näitel, kes alustasid 2014. aastal ühiselt kalatöötlemist ning 

turustamist.  Antud uurimuses käsitleti neid ühtse vertikaalse kalakasvatajate 

organisatsioonina ning  võrdlusandmetena kasutati teiste suuremate Eesti 

kalakasvatusettevõtete andmeid.  

 

Uurimistöös selgus, et vertikaalse integratsiooni kasutamine kalakasvatuses on vajalik 

lähtuvalt varade spetsiifilisusest, suure ebamäärasuse esinemise võimalusest lepingute 

sõlmimisel, värske kala nõudluse ja pakkumise kiirest muutumisest ning sellest tulenevalt 

turuhinna volatiilsusest. Samuti toetab selle kasutamist vajadus jälgida kala kvaliteeti 

kogu toote elutsükli jooksul ning tagada parem tarnekindlus. Oluline on ka see, et 

vertikaalne integreerumine aitab tooteahelas kulusid kokku hoida.  



 

Käesolevas töös analüüsiti vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni kala kasvatamisest 

ja töötlemisest saadud ärikasumit  1kg müüdud kala- ja kalatoodete kohta ja võrreldi seda 

mitteintegreerunud Eesti kalakasvatajatega. Uurimuses ei selgunud, et vertikaalselt 

integreerunud organisatsioon oleks kala kasvatamisest ja töötlemisest teeninud suuremat 

ärikasumit müüdud toodangu ühiku kohta kui teised kasvatused. Samas tuleb arvestada, 

et valimi piiratus (toodangu mahult võrreldavate kalakasvatuste vähesus Eestis) ei 

võimalda teha lõplikke järeldusi vertikaalse integratsiooni mõju osas. Arvestada tuleb ka 

seda, et vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni liikmed alles alustasid ühise kala 

töötlemise ja turustamisega ning tehakse kulutusi kalatoodangu (biomassi) 

suurendamiseks. Lisaks selgus analüüsis ühe liikme näite puhul, et tema 

majandustulemusi mõjutas kalade suur suremus, mis oli tingitud sisseostetava  viljastatud 

marja ning kalasööda halvast kvaliteedist. Parem vertikaalne integreeritus sisendite suunas 

oleks samuti sel juhul üheks lahenduseks.  

 

Kokkuvõttes võib järeldada tehingukulu teooriast lähtuvalt, et vertikaalse integratsiooni 

parem ärakasutamine on vajalik Eesti kalakasvatuse konkurentsivõime tõstmisel ning seda 

on vajalik soodustada ja toetada.   

Märksõnad: Vertikaalne integratsioon, tehingukulude teooria, varade spetsiifilisus, 

kalakasvatus  
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The purpose of the current Master thesis was to study the usage of vertical integration in 

aquaculture and analyze if this could increase the comparative advantage of the Estonian 

fish farms. Production originating from the local aquacultural facilities representing 

about 25% of the total volume farmed fish consumed in Estonia, the rest is imported.  

Therefore it is necessary to find the possibilities for increasing the local production. The 

current research is giving the overview about the nature of vertical integration and 

motivation to use it in the aquacultural sector according to the transaction cost theory.  

 

Vertical integration was analyzed on the basis of the Estonian fish farms, which belonging 

to the cooperative and started in 2014 to process and market the fish commonly. These 

farms were analyzed as one vertically integrated organization.  The data of vertical 

organization were compared with non- integrated fish farms in Estonia.  

 

Conclusion of the study was, that the use of the vertical integration in aquaculture is useful 

taking into account high specificity of the assets and great extent of the possibility of 

uncertainty of the contracts.  Vertical integration is an option for decreasing the risks 

emerging from the quick changes in demand and supply, which is creating high volatility 

of the market price of the fish. It contributes better quality monitoring of the product in 

the whole value chain and stabilizing production supply. Vertical integration is also 

possibility to save production costs.  



 

 

In the current study, the operating profit calculated for 1kg of the production unit of 

vertically integrated organization was analyzed and compared with the data of non-

integrated farms. Outcome of the study was that vertically integrated organization was 

not performing better than non-integrated farms. However, due to the limited number of 

fish production farms in Estonia, there is not possible to make final conclusions about the 

influence of the vertical integration to the profitability of the fish farms on the basis of the 

current research.   Also it should be considered that the cooperative just recently started 

processing and marketing activities and its members increasing the production volume.  

In case of one member of the cooperative, there were quality problems with fertilized eggs 

and fish feed bought from the supplier, which had negative financial impact to the overall 

farm performance. Better vertical integration could be option to remedy this situation as 

well.  

 

In summary, it was concluded that better usage of vertical integration will increase 

competitiveness of the Estonian aquacultural sector according to the transaction cost 

theory. Therefore it is necessary to support the activities which are motivating and 

developing vertical integration in aquaculture. 

Keywords: Vertical integration, transaction cost theory, asset specificity, aquaculture 
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SISSEJUHATUS 
 

Vertikaalne integratsioon omab olulist tähtust organisatsiooni ökonoomikas ja ettevõtte 

strateegia planeerimises. Selle kasutamise ajendiks on tururegulatsiooni ebapiisavus teatud 

tingimuste esinemisel, mida on põhjendatud tehingukulu teoorias.  Turutehingud on seotud 

kuludega, mis on seotud tehingupartnerite otsimise ja hindamise, tehingute sõlmimise ja 

nende tagamisega. Samuti hõlmavad need ka hilisemaid, konfliktide lahendamisega seotud 

kohtukulusid. Tehingukulude suurus ongi mõõdupuuks, mis aitab ettevõttel hinnata 

sobivaima juhtimismudeli kasutamist oma tegevusvaldkonnas.  

Empiirilised uurimused vertikaalse integratsiooni kasutamise osas erinevates 

tegevusvaldkondades on näidanud, et mõningatel juhtudel on selle mõju ettevõtte 

tulemuslikkusele olnud siiski väike (Bhuyan 2002; Shelansky, Klein1995; Spiller 1985). See 

võib olla põhjustatud teistest faktoritest, mis ettevõtte majandusnäitajaid mõjutavad, nagu 

näiteks ettevõtte juhtimine ja töökorraldus. Tehingukulu teooria kriitika ongi peamiselt 

suunatud selle mudeli staatilisusele, mis ei võta arvesse konkreetset konteksti ega arvesta 

innovatsiooni ning sotsiaalseid faktoreid.  

Toidutootmise sektoris, sealhulgas ka kalakasvatuses, on vertikaalne integratsioon laialt 

levinud ning selle areng on viimasel kolmekümnel aastal olnud järjest kiirem. Üheks 

peamiseks põhjuseks on siin kvaliteetse toodangu tagamine ja tarnekindluse saavutamine, 

mis tähendab kvaliteedi jälgimise vajadust kogu tootmisahela lõikes. Näiteks on 

kalakasvatuses väga oluline kalasööda ja asustusmaterjali kvaliteet, mis otseselt mõjutab 

ettevõtte tootmisprotsessi ja selle efektiivsust. Arvestades ka seda, et kalakasvatuseks 

vajalike ehitiste rajamine ja seadmete ostmine on kapitalimahukas ettevõtmine ning kala kui 

elusorganismi kasvatamine ja värske kala turustamine on seotud suurte riskidega, siis sellest 

lähtuvalt tekib põhjendatud vajadus otsida võimalusi tegevusriskide maandamiseks. Norras 

kalandusesettevõtete uurimisel täheldati, et vertikaalselt integreerunud ettevõtte 

finantstulemused on mõnevõrra paremad kui mitteintegreerunute puhul (Isaksen jt 2011: 

52).  

Eestis on vesiviljeluse tootmismahud suhteliselt väikesed (umbes 1000 t aastas). Eelnevates 

uuringutes on järeldatud, et kalakasvatuse konkurentsivõime Eestis on madal (Leok  2013: 
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42).  Sellest tingituna moodustab meie kaubakalaturul valdava osa imporditud kala ja 

kalatooted. Sisse tuuakse kala (lõhe ja forell) peamiselt Norrast, aga ka Soomest, Rootsist, 

Taanist ja Saksamaalt.  

Eestis iseloomustab kalakasvatusettevõtete turustruktuuri täielik konkurents, mis tähendab, 

et kalakasvatussektori ettevõtete võime mõjutada oma toote turuhinda puudub ning 

konkurentsivõime suurendamiseks peaksid kalakasvatusettevõtted oma tegevust 

koordineerima ühistegevuse kaudu, liituma tootjaorganisatsiooniga, välja töötama ühise 

tegevusplaani ja turustuskanali (Leok 2013: 42). Samuti tuleb veel arvestada, et kaasaegse 

kalakasvatuse rajamine tähendab suurt investeeringukulu ning kasvatus hakkab reaalset 

toodangut andma alles kahe kuni kolme aasta pärast. Eelnevast tulenevalt on töö aluseks 

hüpotees, et Eesti vesiviljelussektori majanduslikku olukorda parandab vertikaalse 

integratsiooni kasutamine.  

Vertikaalset integratsiooni on Eesti kalakasvatusesektoris veel vähe uuritud. Töö autor on 

osalenud ühe koostajana Värniku jt poolt 2015. aastal teostatud uurimistöös: “Vertikaalne 

integratsioon vesiviljeluses, senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse 

laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja 

innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavuse uuring Eestis Saaremaa näitel.“ Käesolev töö 

põhineb osaliselt selle uuringu käigus kogutud andmetele.  

Käesoleva uurimistöö eesmärk on anda ülevaade ja teostada uurimus vertikaalse 

integratsiooni kasutamise kohta vesiviljelussektoris ning analüüsida kuivõrd selle 

kasutamine annab konkurentsieelise võrreldes mitteintegreerunud ettevõtetega.  Lähtuvalt 

eesmärgist on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 Anda ülevaade vertikaalselt integratsioonist ning selle kasutamise vajadusest 

lähtudes tehingukulu teooriast. 

 Analüüsida kuidas tehingukulude teooria aitab kaasa ettevõtte sobiva juhtimismudeli 

leidmisel, arvestades vesiviljelussektori spetsiifikat. 

 Anda ülevaade Eesti vesiviljelussektorist. Analüüsida kalakasvatuse kulusid ja nende 

kujunemist. 

 Analüüsida ja võrrelda vertikaalselt integreerunud ja mitteintegreerunud 

vesiviljelusega tegelevate Eesti ettevõtete tulemuslikkust. 
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 Uurida milline on ühistegevuse mõju ja piirangud ettevõtte efektiivseks juhtimiseks 

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm näitel.  

 Teha ettepanekuid vesiviljelussektori arenguks Eestis. 

Uurimustöö teoreetilises osas antakse kirjanduse põhjal ülevaade vertikaalse integratsiooni 

olemusest ning selle seostest tehingukulu teooriaga, käsitletakse tehingukulusid mõjutavaid 

faktoreid ning nende rolli juhtimismudeli valikul. Samuti kirjeldatakse detailsemalt 

vertikaalset integratsiooni ja selle kasutamise vajadust kalakasvatussektoris. Töö 

empiirilises osas analüüsitakse lähtuvalt tehingukulu teooriast vertikaalse integratsiooni 

kasutamist mõjutavaid faktoreid Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm näitel ning uuritakse selle 

mõju vesiviljelusettevõtete tulemuslikkusele Eestis.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 
 

1.1. Vertikaalse integratsiooni mõiste ja olemus, seos tehingukulu 

teooriaga 

 

Vertikaalne integratsioon tähendab ettevõtte osalemist ühe tootmisahela üksteisele 

järgnevates etappides (Carlton, Perloff 1994: Chapter 12). Vertikaalse integratsiooni puhul 

omatakse kontrolli kas osade või kõikide tootmisahela lülide osas. Selle vorme on väga 

erinevaid, kuid peamiselt eristatakse kas lepingulist või omandipõhist integratsiooni.  

Lepingulise integratsiooni puhul on tootmise, töötlemise või turustamise ühes etapis osalev 

ettevõtte lepingulistes suhetes ühe või mitme teise ettevõttega, kes tegeleb samas ahelas 

eelneva või järgneva etapiga. Sel juhul omavad mõlemad osapooled, vaid osa vajalikest 

ressurssidest (Blaich 1960: 1280-1290).  

 

 

Joonis 1. Vertikaalse integratsiooni tüübid (Strategic Management Insight, Vertical 

integration) 

 

Eristatakse kolme tüüpi integreerumist (Joonis 1). “Edasi integreerumine” on strateegia kus 

ettevõte saavutab omanduse või kontrolli oma klientide üle (jaotusahel ja jaemüüjad). 

Edasi 

integreerumine 

Tooraine 

Tagasi 

integreerumine 

Balansseeritud 

integreerumine 

Vahetooted 

Tootmine 

Turundus ja 

müük 

Müügijärgne 

tegevus 
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“Tagasi integreerumine” on strateegia kus ettevõte saavutab omandi või suurendab kontrolli 

oma eelnevate pakkujate üle (sisendite hankimine). Võrdselt tooteahelas edasi ja tagasi  

integreerumist mõistetakse balansseeritud integreerumisena. 

 

Organisatsiooniteoorias käsitletakse vertikaalset integratsiooni eelkõige kui lahendust 

lepingulistest suhetest tulenevatele piirangutele. Seda lähenemist seostatakse eelkõige Coase 

(1937) ja Williamsoni (1971) teadustöödega. Tööstusettevõtete baasil teostatud uuringutes 

(Stigler 1951) leiti, et peamine integratsiooni põhjus on vajadus  suurendada turujõudu. 

Hilisemates teadustöödes on järeldatud, et vertikaalse integratsiooni kasutamise põhjuseid 

võib olla väga mitmeid (Carlton, Perloff 1994; Torgeson 1983) nagu näiteks tehingukulude 

vähendamine, riskide maandamine ja ebamäärasuse vähendamine, turutõrgete vähendamine, 

sisendite ja väljundite kindlustamine, turujõu tekitamine ja suurendamine üksteisele 

järgnevatest tootmisetappides või tootmisahelas tervikuna. Samuti võib põhjuseks olla soov 

vähendada valitsuse poolt kehtestatud piiranguid või saada maksueeliseid. 

Toiduainetööstuses on konkurentsis püsimiseks väga olulise tähtsusega toiduohutuse 

seisukohalt ka toodete jälgitavuse ja kvaliteedi stabiilsuse tagamine. See hõlmab endas nii 

faktoreid, mis on seotud tööjõu, sisendressursside ja tootmisprotsessiga ning eeldab head 

info liikumist kogu tootmisahela osas (Olson, Criddle 2005: 123). Vertikaalselt 

integreerunud ettevõttel on võimalik paremini tagada ja jälgida kvaliteeti kogu 

tootmisahelas. Seetõttu võimegi mitmetes toidutootmise sektorites  näha vertikaalset 

integratsiooni toorme tootmise ja selle töötlemise etappide vahel, mis on erinevad astmed 

toidutootmise ahelas. Näiteks lihatootmises on pikaajaline traditsioon koordineeritud 

ettevõtmisel nii tootmises kui ka töötlemistegevustes, millega olulisel määral kontrollitakse 

pakkumise mahtu ja kvaliteeti lähtuvalt sätestatud kriteeriumitest (Värnik jt 2015: 13).  

 

Vertikaalne integratsioon on väga tihedalt seotud tehingukulu teooriaga. Tehingu all 

mõistetakse olukorda kui kaup või teenus liigub üle tehnoloogiliselt eristuva ühenduskoha, 

milleks võib olla organisatsiooni piir. Coase (1937: 388) leidis, et turul eksisteerivad mitmed 

tehingukulud, vastukaaluks sel ajal levinud  üldisele  majandusteooriale, mille kohaselt on 

turg oma olemuselt efektiivne ja seal toimuvad lepingulised tehingud võimaldavad pakkuda 

tooteid ja teenuseid kõige odavamalt. Ta järeldas, et ettevõttete suurus ja mõju sõltub nende 

võimest vähendada tehingukulusid ja ettevõtted eksisteerivad seal ja sedavõrd, kus ja 

kuivõrd nad suudavad inimeste tööjaotust ja koostööd korraldada odavamalt kui turg. 

Tehingukulude teooriat arendati edasi Williamsoni, Joskowi  jt poolt. Teooria lähtekoht on 
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see, et turutehingud on olemuslikult mittetäiuslikud ning lepingutes ei ole võimalik ette näha 

kõikvõimalikke ettetulevaid olukordi. Seetõttu on võimalus tehingute puhul oportunistlikuks 

ehk omakasupüüdlikuks käitumiseks tehingupartneri poolt ja selle esinemise tõenäosus on 

suurem, mida rohkem on osalistele mitteteadaolevaid (ebamääraseid) tegureid lepingu 

sõlmimisel (Bresnahan, Levin 2012: 4). Samuti põhjustab tehingukulu piiratud ratsionaalsus, 

mis eeldab et inimene tegutseb isiklikku kasu maksimeerides, kuid piiratud informatsiooni 

raames (Simon 1957: 204). Kirjanduse põhjal on tehingukulud institutsioonide loomise ja 

kasutamise, tööjaotuse korraldamise ning turu tehingukulu, mis tuleneb inimeste piiratud 

ratsionaalsusest ja oportunismist. Tehingukulud liigitatakse tavapäraselt (Tirole 1992: 29): 

1)  informatsiooni hankimisega seotud kuludeks, mis tulenevad hinnavaatlusest, 

sisendite ja väljundite ostmisest. Kulutused tehingupartnerite leidmiseks, vajaliku 

turundusalase info kogumiseks või kauba müügiks; 

2) lepingu sõlmimisega seotud kulud, mis tulenevad lepingu läbirääkimistest, hinna ja 

koguse fikseerimiseks ning juriidiliselt siduva dokumendi koostamiseks; 

3) lepingu jõustamisega seotud kulud, mis on seotud lepingu täitmise julgestamise 

(riskide maandamisega) ning juhul kui seda ei tehta, siis kulutused selle jõustamiseks 

või kompensatsiooni maksmiseks.  

 

Eristatakse  tulevikku suunatud (ex ante) kulusid (need on otseselt seotud lepingute 

läbirääkimise, koostamise, sõlmimise ja julgestamisega ning kulutused vajaliku 

informatsiooni hankimiseks, turu-uuringuteks ja lepingupartnerite otsimiseks). Teine osa 

kuludest on seotud minevikus toimunud sündmustega (ex post), milleks on kohtu kaudu 

lepingute jõustamise, ebapiisavast lepingust tulenevad korrigeerimise kulud. Sõltuvalt 

tehingukulude suurusest, võib seetõttu turutehingute kasutamine liiga kalliks osutuda ja 

odavam on tuua vastav tegevus ettevõttesse (Williamson 2000). Siit tekib omakorda 

järgmine küsimus - kuidas on võimalik hinnata, et millistel tingimustel on ettevõttel 

kasulikum kasutada integratsiooni võimalusi oma tegevuses? Oluliseks teguriks sellise 

otsuse tegemisel on investeeringute ja varade spetsiifilisus, mille väärtus on erinevates 

ärisuhetes erinev. Täieliku spetsiifilisuse korral on need varad väärtuslikud ainult teatud 

tingimuste esinemisel ühes konkreetses protsessis ja suhetes ühe kindla äripartneriga 

(Joskow 2005: 334). Varade spetsiifilisus on otseselt seotud vertikaalse integreerumisega 

ning selle hindamisel tuleb arvesse võtta järgmisi tegureid (Williamson 1996: 59-60):  
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1) vara asukoht ja selle mobiilsus. Mida väiksema mobiilsusega on vara ja mida 

kaugemal see asub toodangu või tooraine tarnekohast, seda spetsiifilisem see on; 

 

2) põhivara spetsiifilisus. Sel juhul üks või mõlemad tehingus osalevad pooled peavad 

tegema investeeringuid spetsiifilistesse varadesse, mis on vajalikud ainult ühe 

konkreetse toote valmistamiseks. See vara omab väiksemat väärtust ja leiab vähem 

alternatiivset kasutust kellegi teise poolt; 

 

3) inimressursi spetsiifilisus. Ettevõtte töötajad, kes on omandanud oskused konkreetse 

toote tootmiseks või teenuse pakkumiseks, suudavad toota efektiivsemalt kui 

töötajad, kellel neid oskusi ei ole. Seega on väga spetsiifiliste oskustega inimkapital 

väärtuseks konkreetsele ettevõttele, kuid omab väiksemat väärtust teisele ettevõttele, 

kes ei ole seotud sama toote või teenusega; 

 

4) spetsiaalsed  varad. Need on pakkuja poolt tehtavad investeeringud eesmärgiga 

tulevikus suurendada märkimisväärselt müüdava toodangu kogust ühele 

konkreetsele kliendile. Kui tehing lõpetatakse enneaegselt, siis tähendab see tootjale 

ülejääki tootmisvõimsuses ning avaldab ettevõtetele survet realiseerida 

investeeringut madalama hinnaga kui algselt planeeritud (Joskow 1985: 38). 

Immateriaalsed varad, nagu näiteks kaubamärgi lojaalsus, võivad samuti olla oma  

olemuslikult spetsiifilised.  

 

Uuringute tulemusena järeldatakse, et mittetäiuslike lepingute ja spetsiifiliste 

investeeringute suhte kombinatsioon võib avaldada ebasoodsat mõju nii ettevõtte algsele 

investeeringule kui ka selle hilisemale kasutamise efektiivsusele ja vähendavad tehingu 

väärtust mõlema osapoole jaoks (Joskow 2005).  

Tehingukulu suuruse hindamisel peaksime vaatama faktoreid, mis iseloomustavad tehingut 

(Tabel 1).  
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Tabel 1. Tehingut kirjeldavad faktorid (Joskow 1985) 

Sagedus Tehingu korduvus 

Vara spetsiifilisus Vara asukoht, põhivara spetsiifilisus, 

kaubamärk, spetsiaalne vara 

Alternatiivkulud 

Partnerluse järjepidevus 

Kindlustamine täiendavate kulude 

vältimiseks  

Kahepoolne sõltuvus 

Ebamäärasus Juhuslikud mõjutajad 

Info puudulikkus 

Käitumuslik ebamäärasus ja oportunism 

Hinnang lepingusätetele 

Tabelis 1 toodud tehingut kirjeldavate faktorite abil on võimalik hinnata tehingukulude 

suurust. Tehingukulude teooria empiirilistes uuringutes on leidnud kinnitust, et ettevõtted 

liiguvad integreerumise suunas juhul kui esineb rohkem määramatust (sh pakkuja või kliendi 

suunaline ebamäärasus või on see tehnoloogiast tulenev), samuti kui varad on suurema 

spetsiifilisusega ning tehingud on keerukamad või sagedasemad (Macher, Richman 2008: 

5). Siiski on tehingute sageduse seoseid vertikaalse integratsiooniga praktikas vähem uuritud 

kui tehingukulude teooria teisi komponente nagu ebamäärasus ning varade spetsiifilisus 

(Rindfleisch, Heide 1997).  Mõnedes uuringutes ei ole hüpotees, et valitseb seos ettevõtte 

juhtimismudeli ja tehingute sageduse vahel, kinnitust leidnud (Macher,  Richman 2008:7). 

Williamson eeldas (1985: 60), et tehingute suurem sagedus annab eelise vertikaalse 

integreerumise kasutamiseks kuna korduva iseloomuga suurte tehingute puhul on 

organisatsiooni sisemiste struktuuride kulutusi lihtsam katta.  

Organisatsiooni juhtimismudeli valik lähtudes juhtimiskulude suurusest ja varade 

spetsiifilisusest  on toodud joonisel 2. Juhtimiskulud turu tingimustes (joonisel sümbol m[k]) 

on samastatavad tehingukuludega.  
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Joonis 2. Juhtimiskulud erinevate juhtimismudelite korral sõltuvalt varade spetsiifilisusest 

(Williamson 1996: 69)  

Nagu jooniselt 2 selgub on juhtimismudeli valik sõltuvuses vara spetsiifilisusest ja 

juhtimiskulude suurusest. Strateegiliselt eristatakse hierarhilist (vertikaalne integratsioon), 

turupõhist ja nende vahepealset ehk hübriid juhtimismudelit. Mida rohkem on tegemist 

spetsiifilise varaga, seda enam on ettevõttel kasulikum valida hierarhiline (h)  juhtimismudel 

ehk omada suuremat kontrolli tootmisahelas kui vähese spetsiifilisusega varade puhul. Sel 

juhul on ka juhtimiskulud väiksemad kui turupõhiste lepingusuhete korral.  

Joonisel 3 on toodud ettevõtte tootmiskulude ja juhtimiskulude suhe, kus funktsioon ΔC 

iseloomustab tootmiskulude ning ΔG juhtimiskulude erinevust, võrreldes ettevõtte poolt 

tootmist teenuse või tootmisetapi väljast sisseostmisega (ehk turupõhiste lepingute 

kasutamisega).  Joonise põhjal võib järeldada, et niikaua kui  summa (ΔC+ ΔG) jääb 

positiivseks, on ettevõttel kasulikum kasutada turupõhiseid lepinguid selle asemel et ise 

toodangut toota või teenust pakkuda (Williamson 1981: 560).   
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m(k) – turupõhine juhtimismudel 
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h(k) – hierarhiline juhtimismudel (vertikaalne integratsioon) 
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Joonis 3. Tootmis- ja juhtimiskulude suhteline erinevus võrreldes ettevõtte poolt tootmist 

turupõhiste lepingute kasutamisega (Williamson 1981: 560) 

 

Eelpooltoodud mudeli kasutamine annab ettevõtte juhtkonnale tuge strateegiliste otsuste 

tegemisel otsustamaks, et millistel tingimustel on ettevõttel kasulikum ise toota ja millal on 

mõttekam toode või teenus sisse osta. 

  

1.2. Vertikaalne integratsioon kalanduses 

 

Kalanduses, nagu paljudes muudes tööstusharudes, on neli põhilist faktorit, mis mõjutavad 

tehingukulude suurust. Esimene on ebakindlus sisendite kvaliteedi osas. Mida suurem on 

määramatus sisendite osas, seda rohkem tekib ettevõttel vajadus tagasi integreerumise kaudu 

saavutada suurem kontroll sisendite tootmise üle. Teine faktor on tarnekindlus. Näiteks juhul 

kui pakkumine vajaliku tootmissisendi osas konkreetse ettevõtte jaoks ei ole turul piisav või 

puuduvad võimalused selle asendamiseks. Kolmandaks oluliseks teguriks on varade 

spetsiifilisus, mida kalandusalases kirjanduses on käsitletud ka kui kapitali paindlikkust. 

Neljandaks faktoriks on uuringukulud, näiteks lepingupartneri otsimiseks (Dawson 2003: 3).  
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Kalakasvatuses tuleb arvestada, et kala on elusorganism ja seetõttu on vajalik tehnoloogilises 

protsessis toodangu kvaliteedi tagamiseks pöörata suurt tähelepanu toote elutsükli 

jälgimisele (Aslesen 2007: 31). Sellest tulenevalt on kvaliteedi jälgimise ja selleks vajaliku 

informatsiooni olemasolu kogu toodanguahelas väga oluline arvestades ka asjaolu, et värske 

kala korral on tegemist kiiresti rikneva kaubaga. Seega vertikaalse integratsiooni korral on 

võimalik paremini tagada kvaliteedi jälgitavus kogu toote elutsükli vältel. 

Dawson leidis (2003: 36), et vajadus vertikaalse integreerumise osas toodangu sisendite 

tootmise (toorme) suunas toodanguahelas on suurem kui:  

1) lõpptoodanguks on värske, mitte külmutatud kala produkt;  

2) kala töötlemine peab toimuma lühikese aja jooksul. 

Tarnekindlus on oluline faktor eelkõige loodusliku kalapüügiga tegelevates ettevõtetes, kuid 

see võib mõjutada ka kalakasvatussektorit kui haiguse või muu teguri tõttu toimub kalade 

hukkumine ning ettevõtjal ei ole võimalik täita endale võetud lepingukohustusi. Samuti 

puudub kalanduses futuuridega kauplemine ja seetõttu on keeruline prognoosida kala hinda 

tulevikus.  

Varade spetsiifilisust on kalanduses uuritud eelkõige kalapüügiga tegelevate ettevõtete 

puhul ning on järeldatud, et näiteks süvamere kalaliikide püügiga tegeleva laeva 

kohandamine teiste kalaliikide jaoks toob endaga kaasa suuri kulutusi (Schellberg 1993: 

245), samuti võivad piiravaks saada kalapüügikvoodid teatud liikide osas.  

Lepingupartnerite otsingukulude osas kalanduse valdkonnas on Dawson (2003: 35-36) 

järeldanud, et värske kala turustamisel on need suuremad kui külmutatud toodete turul kuna 

värske kala rikneb kiiresti ja kalur peab sadamasse jõudes kiirelt oma toodangust lahti saama. 

Sellest tulenevalt võib ta nõustuda varasema pakkumise tegijaga, mis ei pruugi olla talle 

soodsaim. Samuti on vertikaalse koordinatsiooni vajadus suurem juhul kui kalatöötlejad on 

geograafiliselt hajutatud, sest suurenevad alternatiivkulud uue töötleja otsimisel.  

Joonisel 4 on toodud kalakasvatuse tooteahel sisenditest kuni lõpptarbijani. Vertikaalne 

integratsioon kalakasvatuses tähendab lisaks kala kasvatamisele ka kontrolli omamist 

eelkõige haudejaama, söödatootmise, kalatöötlemise või turustamise osas (Aslesen 2007: 

17).   
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Joonis 4. Vertikaalne integratsioon (tagantpoolt ettepoole lõpptarbija suunas liikumine) 

kalakasvatuses (Värnik jt 2015: 14) 

Arvatakse, et kui ettevõtte suudab osta sisendeid teistelt ettevõtetelt soodsamalt kui turult, 

siis ongi soodus olukord vertikaalseks integratsiooniks, mis tähendab, et ettevõte integreerib 

endaga teise ettevõtte, mida ta vajab tootmises sisendina. Näiteks, kui kalakasvatajad 

suudavad ise endale oma ettevõtluse tarbeks toota kalasööta suhteliselt odavamalt või 

väiksemate riskidega võrreldes selle saamisega turult, siis on see majanduslikult 

põhjendatud (Värnik jt 2015:14).  

Suured integreerunud kalakasvatusettevõtted võivad otseselt omada teisi tarneahela 

ettevõtteteid, väikefirmade puhul toimub koostöö ühistegevuse kaudu.  Tabelist 2 selgub, et 

tänu koostööle või ettevõtete ühinemisele on võimalik saavutada kulude kokkuhoid eelkõige 

kalamaimude ostmisel, samuti vähendada tööjõukulusid dubleerivate tööprotsesside 

kaotamisel. Integreerumine aitab ka vähendada kulusid kala töötlemisel ja turustamisel.   

Tabel 2. Vertikaalse integratsiooni mõju kalakasvatuse kuludele 2008. aastal Kreekas 

(Economic Performance of the EU Aquaculture Sector  2012: 112) 

Kululiik Osatähtsus kogukuludest 

vertikaalselt 

integreerinud ettevõtted 

mitteintegreerinud 

ettevõtted 

 Kalamaimud  11% 17% 

 Kalasööt 56% 56% 

 Töötasu  10% 7% 

 Amortisatsioon  12% 7% 

 Muud tootmiskulud  11% 13% 

 Kokku 100% 100% 

   

Protsessist arusaamise ning probleemide ja arenguvõimaluste tuvastamiseks on vertikaalse 

integratsiooni puhul vajalik detailsemalt analüüsida erinevaid etappe selles eraldi. 

Kalakasvatuse korral saab seda teha toote elutsükli näitel, mis koosneb omakorda eraldi 

Sisendite 
pakkujad 

kalatootjatele

Kalatootjad, 
toorme 

pakkujad
Töötlejad

Jaotusahel 
ja 

jaemüüjad
Tarbijad
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tootmisetappidest. Joonisel 5 on näidisena toodud forelli toote elutsükli kirjeldus  ja kulude 

suurus iga etapi osas ühe Eesti kalakasvatusettevõtte osas, mis kuulub Kalakasvatajate 

Ühistusse Ecofarm.  Selle põhjal võib öelda, et kulud ühiku kohta vähenevad kalade 

biomassi suurenemisel (I-III etapp). Selline etapiviisiline lähenemine võimaldab paremini 

iseloomustada ka tehtavaid kulutusi tootele, kuid eeldab ettevõttelt samas ka võimekust 

kulude hindamiseks erinevates tootmistsüklites.  

 

 

Joonis 5. Forelli toote elutsükkel ja kulud iga etapi lõpuks Ecofarm TO liikme näite põhjal 

(Värnik jt 2015: 45) 

 

Tootetsükli etappide kulude hindamine annab ettevõtte juhtkonnale võimaluse otsustada, kas 

on vajalik neid tootmisetappe teostada ise või lepingupartnerite kaudu. Primaarses 

kalatöötlemises (milleks on tapmine, fileerimine ja pakendamine) vaadeldakse eraldi 

sorteerimist, lõikamist, naha- ja luude eemaldamist, tükeldamist ja portsjoni jagamist. 

Selleks kasutati varem suurel hulgal inimtööjõudu. Tänaseks on need tehnoloogilised 

tootmisetapid suures ulatuses automatiseeritud ja asendatud masinatega. Palgakulu madalate 

oskustega tööjõu osas on Euroopas ajas kasvanud ja seetõttu on raske hoida töötajaid. 

Primaartöötlemistehased on tavaliselt ranniku piirkondades kus regionaalselt on raskusi 

inimesi tööl hoida teiste alternatiivsete töökohtade tõttu (juhul kui on tegemist suuremate 

linnadega). Sekundaarses töötlemises (tehastes, kus toimub lõhe suitsutamine) on samuti 
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vähenenud ettevõtete hulk, mis tähendab, et toimub kontsentreerumise protsess (Värnik jt 

2015: 14).  

 

Kalakasvatuses on vertikaalse integratsiooni olulisust teadvustatud. Loodusliku kalapüügi 

tarneahelat iseloomustavad kvaliteedi ja kvantiteedi (püütava kala kogus) ebakindlus ning 

sesoonsus. Kala kasvatamisel on samuti kõik nimetatud faktorid esindatud, kuid nende 

esinemissagedus on väiksem tänu tehnoloogia arenemisele, mis võimaldab kontrollida kala 

kasvukeskkonda mõjutavaid tegureid (Tveterås, Kvaloy 2004: 3). Suurimad 

kalakasvatusettevõtted Euroopas, Tšiilis ja Kanadas omavad nii kala kasvatuse ettevõtteid, 

haudejaamu, töötlemis- ja kalasöödatehaseid ning kontrollivad eksporti ehk vertikaalse 

integreerumise ulatus on kõrge alates kalakasvatuse sisendite tootmisest kuni selle 

jõudmiseni tarbijani. Samuti on tekkinud ka pikaajaliste lepingutega pakkujaid - kliente, kes 

teevad koostööd vesiviljeluse tootmisettevõtetega ja töötlejatega või kaubanduskettidega. 

Järelikult lõhekasvatus on liikunud traditsioonilise ettevõtte mudelilt enam tööstusliku 

organisatsiooni väärtus ahela mudeli suunas, mis on enam levinud ka põllumajanduses. 

Tulemusena on kalakasvatus liikunud tööjõu mahukamalt tootmiselt enam kapitali 

intensiivsele tootmisele, mistõttu infotehnoloogia asendab mitmel juhul inimest (Värnik jt 

2015: 13).  

 

1.3. Kalakasvatuse kulud ja nende kujunemine 

 

Otsuste tegemisel vertikaalse integratsiooni kasutamise ulatuse osas on ettevõttel vajalik 

teada kulude suurust ja nende kujunemist erinevates tootmisetappides. Tuleb arvestada, et 

kalakasvatus on kapitalimahukas tööstusaru ja hakkab müügitoodangut andma alles kaks 

kuni kolm aastat peale kasvatuse rajamist. Kalakasvatuse kulud sõltuvad kasutavast 

tehnoloogiast. Tänapäeval kasutatakse ka Eestis järjest rohkem kaasaegseid, vee 

korduvkasutusega süsteeme, kus kala kasvatakse maismaal, siseruumides olevates 

basseinides. See tehnoloogia võimaldab paremini kontrollida kala kasvukeskkonda 

mõjutavaid tegureid (vee keemilised-füüsikalised omadused, temperatuur, haigustekitajad, 

reostus jne). Vee korduvakasutusega süsteemi korral puhastatakse tootmistsüklis kasutatav 

vesi 95-99% ulatuses ning suunatakse tagasi tootmisprotsessi (retsirkulatsioonisüsteem ehk 

inglise keeles RAS). Seega on antud süsteem keskkonnasõbralik ja põhjustab vähem 

saastatust. Endiselt kasutatakse ka traditsioonilist meetodit ehk loodusliku vee läbivooluga 
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kalatiike. Kalakasvatuse kulud sõltuvad otseselt kasutatavast tehnoloogiast ning eraldi tuleb 

käsitleda investeeringu- ning tootmiskulusid.  

Tehnoloogiast sõltuvad kululiigid on vee ringluseks, aereerimiseks ning heitmete ära 

juhtimiseks vajaminevad kulud (looduslikul vee läbivoolul ja gravitatsioonil põhinevate 

süsteemide puhul võivad sellised kulud üldse puududa), samuti keskkonnatasude suurus, 

elektri- ja tööjõukulu. Kasutatavast kalakasvatustehnoloogiast mittesõltuvad kulud on 

kulutused kalamarjale, söödakulu, vaktsineerimiskulud, transpordi- ja juhtimiskulud 

(Franklin jt 2012: 103).  

 

Joonis 6. Kulude struktuur vikerforelli kasvatamisel Eestis 2012. aastal (Economic 

performance of the EU aquaculture sector 2012: 166)   

 

Jooniselt 6 selgub, et kõige suuremaks kululiigiks kala kasvatamisel on söödakulu, mis võib  

kirjanduse andmetel moodustada kuni 60% kogu tootmiskuludest. Sellele järgneb 

tööjõukulu.  Tänapäeval kalasöödad ning söötmisstrateegiad on välja töötatud eesmärgiga 

tagada kala võimalikult kiire juurdekasv ning haiguste vältimine. Kulude aspektist lähtuvalt 

on kalakasvatuses kolm kõige olulisemat bioloogilis-majanduslikku näitajat: juurdekasv, 

kalade suremuse protsent ja söödakoefitsent, mis näitab mitu kilogrammi sööta kulub 1 kg 

kala juurdekasvuks (Kankainen jt 2012: 347). Kalade suremus sõltub mitmetest faktoritest, 

alustades geneetikast ja lõpetades kasvutingimustega (vee kvaliteet ja temperatuur, 

töötasu; 15%

energiakulu; 
13%

hooldus-ja 
remondikulud; 3%

söödakulu; 41%

asustusmaterjal; 
3%

muud 
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15%
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hapnikusisaldus jne). Kalade suremusest põhjustatud kahju suurus ja selle mõju omahinnale 

sõltub kala kasvufaasist ja suureneb koos kala suuruse ning kasvuajaga (Kankainen jt 2012: 

348).  Üldjuhul  on kalade suremus suurem looduslike veekogude baasil rajatud kasvatuses 

kui kunstlikult loodud tingimustes. Normaalne kalade suremuse protsent on 2−3%. 

 

Tabelis 3 on toodud Šotimaa näitel kulude võrdlus lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 

vikerforelli kasvatamisel. Selgub, et suurim erinevus on elektri- ja kütusekulu, hapniku ja 

kemikaalide kulu ning tööjõukulu osas. Vee retsirkulatsioonisüsteemi kasutamisel on 

elektri- ja kütuskulu 3,2  korda suurem, sest vee ringlus süsteemis toimub pumpade abil. 

Samas on kulud hapnikule ja kemikaalidele 3,5 korda ning tööjõukulu 1,2 korda väiksemad, 

kuna tootmisprotsess on automatiseeritud ning vähem mõjutatav väliskeskkonna tegurite 

poolt.  

 

 Tabel 3. Vikerforelli kasvatamise kulude võrdlus 500 tonnise toodangu puhul (Franklin jt 

2012: 116) 

Kasutatav tehnoloogia Šotimaa näide 

Retsirkulatsiooni-

süsteem (RAS) 

traditsiooniline 

läbivooluga 

süsteem 

magevee sump 

Toodang aastas, t 500 500 500 

Söödakulu, eur 758 611 758 611 820 120 

Elektri- ja kütusekulu, eur 109 349 34 172 20 503 

Hapniku ja kemikaalide kulu vee 

töötlemiseks, eur 

27 337 95 681  

Remondi- ja hoolduskulu, eur 6 834 6 834 6 834 

Tööjõukulu, eur 88 846 109 349 109 349 

Asustusmaterjali kulu, eur 226 900 226 900 243 302 

Vaktsineerimiskulu, eur 13 669 13 669 16 402 

SEPA (keskkonnatasud), eur 683 2 050 2 050 

Veterinaarkulu, eur 4 101 4 101 4  101 

Meditsiinikulu, eur 8 201 8 201 4 101 

Vee- ja kanalisatsioonikulu, eur 2 734 2 734 - 

Rendi- ja muud finants-kulud, eur 27 337 27 337 13 669 

Üldkulu, eur 116 184 116 184 116 184 

Kulud kokku, eur 1 390 787 1 405 823 1 356 616 

Ühiku omahind,  eur/kg 2,78 2,81 2,71 
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Šotimaal 2012. a teostatud uuringus analüüsiti investeeringukulu erinevate tehnoloogilise 

süsteemiga kalakasvatuse rajamisel ning selgus, et kõige kallim on vee retsirkulatsiooniga 

süsteemi rajamine, mis oli ligikaudu 1,4 korda kallim kui loodusliku vee läbivooluga 

kasvanduse rajamine (Franklin jt 2012: 111). Põhjamaistes klimaatilistes oludes kujuneb see 

erinevus veelgi suuremaks, sest tootmiseks on vaja soojustatud kalakasvatushoonet. PRIA-

le esitatud taotluste põhjal ulatuvad ligikaudu saja tonnise tootmismahuga kaasaegse vee 

retsirkulatsioonil põhineva tehnoloogiaga kalakasvatusettevõtte rajamise 

investeeringukulud (ehitised ja seadmed) Eesti tingimustes üle ühe miljoni euro.  

 

1.4. Ülevaade Eesti kalakasvatussektorist  

 

Eestis on 32 Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud kalakasvatust, millest kaks 

tegelevad ainult asustusmaterjali kasvatamisega (Veterinaar- ja Toiduamet 2016). Eestis 

kasvatatud kaubakala müüdi kokku 2014. aastal 865 tonni, mis on üle kahe korra enam kui 

kümme aastat varem (Tabel 4). Võrdlusena kasvatati aastatel 1986-1991 üle tuhande tonni 

kala aastas ja seda taset ei ole käesolevaks ajaks veel saavutatud (Saarte Hääl 2016) . 

 

Tabel 4. Eestis kasvatatud kaubakala müük aastatel 2004-2014, tonni toorkaalus 

(Statistikaamet, KA 40 2016 Kaubakala müük) 

Aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kala 

kokku 

418 428 527 488 484 655 599 393 581 733 865 

Suurimad kalakasvatajad Eestis on Simuna Ivax OÜ, Ösel Harvest OÜ, Härjanurme 

Kalatalu, kelle aastatoodang ületab 100 tonni.   

Tabel 5. Eestis kasvatatud kaubakala müügikogused enamlevinud kalaliikide lõikes aastatel 

2004-2014, tonni toorkaalus (Statistikaamet, KA 40 2016 Kaubakala müük) 

Aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vikerforell 373 350 423 414 334 549 488 334 455 466 597 

Karpkala 37 37 65 28 52 45 39 38 38 44 - 

Angerjas 7 40 35 29 46 30 20 2 - - 127 

Muu kala 0 1 3 16 51 26 50 18 87 223 168 
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Kalaliikidest kasvatatakse peamiselt vikerforelli, mille aastane müügitoodang on olnud 

keskmiselt umbes 500 tonni, temale järgnevad angerjas ning karpkala (Tabel 5). 

Lõhekasvatus ei ole Eestis arenenud, kuna selleks oleks vaja suurema soolasusega merevett. 

Tabelist 5 selgub ka, et viimastel aastatel on oluliselt tõusnud muu kala osatähtsus. Järjest 

rohkem kasvatatakse tuura, mägihõrnast, angersäga, paaliat, siiga ja muid eksootilisemaid 

kalaliike. 

 

Eesti Konjuktuuriinstituudi poolt 2014. aastal läbiviidud uurimuses on hinnatud, et kala- ja 

kalatooteid tarbitakse Eestis ligikaudu 10kg elaniku kohta, mis teeb aasta siseturu mahuks 

13 000 tonni aastas (Kala ja kalatoodete turg Eestis 2014). Eksperthinnangute kohaselt on 

Eesti kalakasvatuste toodang  3-4 korda tegelikust tarbimisest väiksem (Eesti 

kalakasvatuste…2014). Nende andmete põhjal võib järeldada, et kalakasvatustes toodetud 

kala müüakse Eestis kokku 2500 kuni 3500 tonni aastas ning sellest moodustab importkala 

ligikaudu 70%. Põhiliselt tuuakse sisse eksportkala Norrast, Soomest, Saksmaalt. 

Käesoleva uuringu käigus tõid mitmed tootjad välja, et neil on keeruline konkureerinda 

importkalaga, mille hind on tihtipeale madalam kui nende poolt kasvatava kala omahind. 

Punase kala hind maailmaturul määratakse börsitehingute käigus ja see mõjutab otseselt ka 

kala kokkuostuhinna Eesti turul. Joonisel on toodud lõhe hinna muutused 2009-2016 Norra 

börsil, mis hõlmab endas 75% maailmas toodetavast lõhetoodangust. Selgub, et lõhe hind 

maailmaturul on viimase 7 aasta jooksul tõusnud ligikaudu kaks korda. Hinnakasv 2016. 

aastal on tingitud nõudluse kasvust (tarbimise suurenemine) ning  haiguspuhangust Norra 

kalakasvatustes, mis  on mõjutanud toodangu pakkumist.  Hinnalangus 2014. ja 2015. aastal 

oli seotud Venemaale rakendatavate sanktsioonidega (Salmon Farming…2015: 52).

 

Joonis 7. Lõhe hind (roogitud lõhe) Norra börsil 2009-2016, eur/kg (Fish Pool 2016) 
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Tegurid, mis määravad ära lõhe (nagu ka teiste kalaliikide) turuhinna on: nõudlus ja 

pakkumine ning nende kõikumine aasta lõikes (sesoonsus), olemasolevad müügilepingud, 

turu globaalsus, turustuskanalite paindlikkus, toodangu kvaliteet, haiguste levik (Salmon 

farming…2015: 24) 

Lähtudes sellest, et värske kala realiseerimisaeg on lühike (3 nädalat), aga selle 

tootmistsükkel suhteliselt pikk, siis on keeruline prognoosida ja planeerida vajalikke 

tootmismahtusid vastavalt turunõudlusele. Sellest tulenevalt on värske kala toodangu 

pakkumise elastsus lühiajaliselt turul väga madal. Nõudlus värske kala osas kõigub mõningal 

määral aasta lõikes.  Eelpooltoodud faktorid omavad suurt mõju kala hinna volatiilsusele. 

Nii nagu lõhe puhul on ka vikerforelli maailmaturuhind olnud kõikuv, näiteks 2013. aastal 

on Norra vikerforelli ekspordihind (roogitud forell)  olnud piirides 4,4-6,0 eur/kg ja 2014. 

aastal 4,5-5,9 eur/kg (Joonis 8). Võrdlusena võib välja tuua, et eelnevates uuringutes, viie 

Eesti kalakasvatuse põhjal, saadi keskmiseks forelli omahinnaks 2013. aastal (arvestades nii 

elus kui roogitud kala) 5,74 eur/kg  (Värnik jt 2015: 41).  

 

Joonis 8. Vikerforelli eksporthind (roogitud forell) Norra börsil 2013-2014, eur/kg. 

(Akvafakta.no) 

Arvestades kala kasvatamise pikka tootmistsüklit, toote lühikest realiseerimisaega, värske 

kala hinna volatiilsust, nõudluse ja pakkumise sesoonsust ning kvaliteedinõudeid, siis  on 

turul eelis vertikaalselt integreerunud ettevõttel. Omades kontrolli erinevate etappide osas 

toote elutsüklis, suudab selline ettevõte paremini maandada riske, mis on tingitud 

eelpooltoodud faktoritest.  
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Seega kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti kalakasvatussektori ettevõtteid iseloomustavad 

suhteliselt väiksed tootmismahud ning sektori mõju turuhinna kujundamisel on väike. Sellest 

lähtuvalt on kodumaiste tootjate üheks peamiseks konkurentsieeliseks võimalus tagada kala 

värskus ja kvaliteet toote kiirel jõudmisel lõpptarbijani. Samaaegselt on vajalik ettevõtetel 

teha investeeringuid tehnoloogiasse, mis võimaldavad toota kala odavamalt.   
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2. UURIMISTÖÖ LÄBIVIIMINE, TULEMUSED JA ARUTELU 

 

2.1. Uurimistöö metoodika ja materjal 

 

Lähtudes uurimistöö eesmärgist viidi läbi küsitlusuuring Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm 

(edaspidi Ecofarm TO) tegevjuhiga, selle liikmetega (uuringu hetkel oli neli liiget) ning 

ühistust lahkunud kahe ettevõtjaga (Tabel 6).  Kuna tegelikkuses on kahel ettevõttel juhid ja 

omanikud samad isikud, siis kajastavad küsitlustulemused ainult kolme liikme vastuseid. 

Küsitluse läbiviimisel kasutati poolstruktureeritud personaalintervjuud (Lisa 1), mis viidi 

läbi perioodil 20.04-13.05.2015. Selline intervjuu vorm võimaldas andmete võrreldavuse 

seisukohalt küsida kõikidelt intervjueeritavatelt samu küsimusi, aga ka muuta nende 

järjekorda ning vajadusel küsida lisaküsimusi. Eelpoolmainitud küsimustiku kasutati lisaks 

ka Maaülikooli poolt läbiviidud laialdasemas uuringus: “Vertikaalne integratsioon 

vesiviljeluses, senine kogemus, sotsiaalmajandusliku mõju ja vesiviljeluse laiendamiseks 

sobivaimate alade kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste 

tehnoloogiate elluviidavuse uuring Eestis Saaremaa näitel“, milles autor osales ühe 

osauuringu kaasteostajana (osauuring: kalakasvatuse kulud ja nende kujunemine). 

Käesolevas töös on kasutatud lisas 1 punktis 1.1, 1.2 ja 1.3 toodud küsimustike põhjal saadud 

vastuseid, välja arvatud küsimused, mis puudutavad looduslikke ja muid tingimusi 

vesiviljeluseks, sest need ei oma tähtsust uurimistöö eesmärgist lähtuvalt.  

 

Tabel 6. Valimi ülevaade 

Jrk nr Sihtrühm Valimi suurus Küsitluse aeg 

1. Ecofarm TO liikmed 3 ettevõtjat (4 

ettevõtet) 

20-21.04.2015 

2. Ecofarm TO-st lahkunud 

liikmed 

2 ettevõtjat 11-13.05.2015 

3. Ecofarm TO tegevjuht 1 tegev-

meeskonna liige 

27.04.2015 

Ecofarm TO liikmete poolt kasvatatakse kõige enam vikerforelli, mille toodangu maht on 

olnud aastatel 2012-2014 keskmisena 165 tonni aastas, lisaks kasvatatavad kalaliigid on 

siberi tuur (ligikaudu 15 tonni aastas) ja siig (ligikaudu 10 tonni aastas). Tehnoloogiliselt on 
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kasutusel kaasaegsed vee korduvkasutusega retsirkulatsioonisüsteemid (vesi puhastatakse ja 

kasutatakse ligikaudu 95% ulatuses uuesti) ja kala kasvatamine toimub siseruumides 

olevates basseinides.  

Ecofarm TO-st lahkunud üks ettevõte kasvatab vikerforelli (ligikaudu 180 tonni aastas), 

vähesel määral ka mägihõrnast. Teine ettevõte tegeles angerjakasvatusega (20 tonni aastas), 

kuid on nüüdseks kalakasvatuse lõpetanud. Töös analüüsiti  ja kasutati Ecofarm TO ja tema 

liikmete (liikmed 20. aprilli 2015. a seisuga)  majandusandmeid (tulud, kulud, ettevõttes 

kasutusel olevad varad, spetsiifilised varad) 2013. ja 2014. aasta kohta. Kuna ühel liikmel 

puudus müügitulu kalakasvatusest analüüsitavatel aastatel, siis antud ettevõtet uuringus ei 

käsitleta.  

Võrdlusandmetena on töös kasutatud ja analüüsitud Kalakasvatajate Ühistusse Ecofarm 

mittekuuluvate, suuremate (müügitoodangu maht vähemalt üle 20 tonni aastas) vikerforelli 

kasvatavate Eesti ettevõtete  (Simuna Ivax OÜ, Karilatsi Kalamajand OÜ, Härjanurme 

Kalatalu; Neli Elementi OÜ) poolt esitatud finantsmajanduslike andmeid 2013 ja 2014. aasta 

kohta ning PRIA- le esitatud taotluste andmeid. Ecofarm TO liikmete müügimaht on olnud 

aastatel 2013- 2014 piirides 30-110 tonni, võrdlusandmetena kasutatavatel ettevõtetel on see 

olnud 20-178 tonni kala- ja kalatooteid aastas. Seega on toodangu mahult tegemist 

võrreldavate kalakasvatustega.  Kuna uuringus osalevad kalakasvatajad ei soovinud, et 

iseloomustavad finantsandmed oleksid nende ettevõttega otseselt seostatavad, siis on need 

uurimuses autori poolt kodeeritud. Ecofarm TO liikmed on tähistatud vastavalt TO liige A, 

TO liige B ja TO liige C ning võrdlusena kasutatavad kalakasvatusettevõtted tähtedega A, 

B, C, D. Samas ei ole see piiravaks faktoriks andmete analüüsimisel ning vajalike järelduste 

tegemisel töö eesmärgist ja uurimisülesannetest lähtuvalt.  

Uurimistöös on kasutatud Statistikaameti ja Eesti Konjuktuuriinstituudi andmeid. Analüüsil 

kasutati nii primaar- (poolstruktureeritud intervjuud ja tootmiskulude andmekorje), kui ka 

sekundaarandmeid (Äriregistrist, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist). 

Intervjuude töötlemisel kasutati sisuanalüüsi meetodit ja tootmiskulude analüüsil kirjeldavat 

statistikat.  
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2.2. Vertikaalne integratsioon Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm 

näitel 

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm (Ecofarm TO) loodi 2010. aastal. Selle liikmed on neli 

(2015. aasta aprilli seisuga) Saaremaa kaasaegset ilmastikutingimustest sõltumatut põhjavee 

baasil toimivat kalafarmi: Aquamyk OÜ, Arowana OÜ, Torgu Kala OÜ, Ösel Harvest OÜ. 

Farmides kasvatatakse vikerforelli (Oncorhynchus mykiss), mägihõrnast (Salvelinus 

alpinus) ja siberi tuura (Acipenser baerii). Tehnoloogiliselt  on ettevõtetes 

kasvatusprotsesside juhtimine ja jälgimine täielikult üle viidud elektroonikale, seda nii 

söötmise kui ka hoolduse osas. Tegemist on aastaringsete tootmisüksustega, mis kinnise 

veetsirkulatsiooni tingimustes, riimvees, tagavad stressi- ja parasiitidevaba kasvukeskkonna 

toidukaladele. Alates 2014. aastast kasutatakse kaasaegset kalatöötlemise keskust asukohaga 

Audrus, mille kaudu toimub ühiselt kala töötlemine ja turustamine (www.ecofarm.ee). Seega 

on toimunud vertikaalne integratsioon toodanguahelas edasi ehk kliendi poole. 

Liikmeskonna tuumiku moodustavad Ecofarm TO asutajad, kes enamuse oma kaubakalast 

müüvad läbi ühistu (liikmete hinnangul vähemalt 80% oma toodangust).  

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm on oma juriidiliselt staatuselt tulundusühing. Vastavalt 

põhikirjale peab kalakasvatajate ühistu liige olema kalapüügiga või vesiviljelustoodete 

tootmisega tegelev ettevõtja. Kaks selle asutajaliiget – Simuna Ivax OÜ, mis on Eesti üks 

suurimaid kalakasvatusega tegelevaid ettevõtteid, ning AS Triton  PR Angerjakasvatus, 

astusid seoses ühistu siseste lahkarvamuste tõttu sellest välja. 2015. aasta seisuga  ei toimu 

aktiivset tegevust ka Torgu Kala OÜ ja Arowana OÜ poolt.  

Lähtudes tehingukulu teooriast analüüsime Ecofarm TO näitel vertikaalse integratsiooni 

põhjendatust. Frank ja Henderson (1992) leidsid, et põllumajandustootmises on varade 

spetsiifilisus koos hindade ebastabiilsusega, põhiline ajend vertikaalseks integreerumiseks. 

Üldiselt hinnates on Ecofarm TO ja tema liikmete peamine vara kalakasvatushooned, kala 

töötlemishoone, kalakasvatuses kasutatavad masinad ja seadmed, kala töötlemisseadmed 

ning kalavarud (Tabel 7). Samuti on mittemateriaalseks, kuid siiski oluliseks varaks nende 

ettevõttete oskustöölised.  
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Tabel 7. Ecofarm TO ja tema liikmete materiaalne põhivara ja bioloogilised varad, eur 

(seisuga 31.12.2014, autori poolt koostatud ettevõtete majandusaasta aruannete alusel) 

Vara kirjeldus Ecofarm TO liige A Ecofarm TO liige B Ecofarm TO  

Ehitised 

(kalakasvatus- ja 

töötlemishooned) 

3 140 706 919 222 737 399 

Masinad ja seadmed 

(kalakasvatuseks ja 

töötlemiseks)  

245 313 269 595 169 730 

Bioloogilised varad 

(kalavarud) 

590 950 703 711 0 

KOKKU 3 976 969 1 892 528 907 129 

 

Kõige spetsiifilisemad nendest varadest on autori hinnangul kalavarud, sest nende väärtus 

on kõrgeim just konkreetses kalakasvatuses. Sellele järgnevad masinad ja seadmed 

kalakasvatuseks ning töötlemiseks, mida on võimalik kohandada mõnede teiste kalaliikide 

tootmiseks, aga muul juhul need olulist väärtust ei oma. Samas on neid varasid erinevalt 

kalakasvatuse tootmis- või töötlemishoonest, võimalik demonteerida ja paigaldada uude 

kohta. Ehitisi on võimalik kohandada teatud kulutuste tegemisel ka teiste ettevõtlustegevuste 

jaoks, kuid sel juhul võib varade väärtust vähendada hoonete seotus asukohaga. 

Kalakasvatuses on erialaste teadmiste vajalikkus suur ja seda tõid ka ühistu liikmed välja 

oma vastustes küsitlustele. Antud spetsiifilised teadmised aga ei oma nii suurt väärtust selle 

ettevõtte jaoks, kes kalakasvatusega ei tegele.  

Varade spetsiifilisuse täpsemaks hindamiseks on välja pakutud mitmeid erinevaid võimalusi, 

mis on oma põhiolemuselt küllalt sarnased. Ühe enamlevinud varade spetsiifilisuse 

hindamise metoodika on koostatud Klein jt (1990) poolt, mida kasutame ka käesolevas 

uuringus (Tabel 8).  Hindamine toimub kuue küsimuse alusel, mida hinnatakse punktiskaalal 

(1- ei ole nõus, 7- täiesti nõus). Mida suurem on punktiskoor kokku, seda suurem on ajend 

vertikaalse integratsiooni kasutamiseks varade spetsiifilisusest lähtuvalt.  
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Tabel 8. Ecofarm TO ja tema liikmete varade spetsiifilisuse hindamine (koostatud autori 

poolt) 

Hinnatav näitaja 
Hindepunktid ja põhjendus 

Skaala 1-7 (1-ei ole nõus, 7-täiesti nõus) 

1. Sektorisse sisenejal on keeruline ära õppida 

õiged töövõtted 

6 – kala kui elusorganismi kasvatamine on 

seotud suurte riskidega, mis tulenevad 

kasvukeskkonnast ja tehnoloogiast ning 

seetõttu nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi 

2. Selleks, et olla turul efektiivne, peab 

müügiesindaja pühendama palju aega klientide 

tundmaõppimiseks  

6 – kalaturg on küllalt nõudlik, eriti kui seda 

realiseeritakse värskelt ning oluline on tagada 

kala kvaliteet. Seetõttu on ettevõttel 

usaldusväärsete klientide (kaubanduspartnerite) 

olemasolu väga oluline 

3. Müügiesindajal kulub palju aega müüdavate 

toodete tundmaõppimiseks 

2- kalatooted ei ole oma olemuselt keerulised 

ning nende tundmaõppimine ei too kaasa suurt 

ajakulu. Eelkõige on oluline teada toodete 

kvaliteeti ning säilivusaega  

4. Müügiesindajal teadaolev sisemine 

informatsioon ettevõtte toodete kohta on 

konkurentidele väga olulise tähtsusega 

6 – nagu paljudes muudes sektorites on ka 

kalanduses tundlik eelkõige hinnakujundusega 

seotud info, samuti ka tehnoloogiline 

informatsioon  

5. Toote tootmiseks ja turustamiseks  vajatakse 

spetsiaalseid rajatisi 

7- kalatoodete tootmiseks ja turustamiseks 

vajatakse spetsiifilisi rajatisi 

6. Toote tootmiseks ja turustamiseks on 

vajalikud suured investeeringud rajatistesse ja 

seadmetesse  

7 – kalatoodete tootmiseks ja turustamiseks on 

vajalikud suured investeeringud 

tootmisvahenditesse 

Tabeli 8 põhjal võime järeldada, et Ecofarm TO ja tema liikmetel on spetsiifilised varad 

tehingukulude teooria mõistes (34 punkti 42-st), mistõttu on olemas põhjendatud vajadus ja 

motiveeritus vertikaalseks integreerumiseks.  

Järgnevalt hindame ebamäärasuse olemasolu ettevõtte poolt sisendite ostmisel ja 

tarnekindluse osas. Sisendite kvaliteet avaldab olulist mõju toodangu kvaliteedile. Ühistu 

poolt kõige olulisemateks sisseostetavateks kaupadeks, mis avaldavad otsest mõju kala 

kvaliteedile, on kalasööt ja asustusmaterjal (viljastatud marjaterad). Kalakasvatuses kolm 

kõige olulisemat bioloogilis-majanduslikku näitajat on juurdekasv, kalade suremuse protsent 

ja söödakoefitsent (Kankainen jt 2012: 341). Kõik need faktorid on seotud söödakuluga ning 

avaldavad otsest mõju toodangu omahinnale. Küsitluses tõi üks ühistu liige välja 

probleemina ostetava asustusmaterjali (forelli silmtäpp mari) halva kvaliteedi ja  see on 

põhjustanud ka kalade suurt suremust hilisemas tootmistsüklis. Seega tehingukulude teooria 
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seisukohalt on tegemist suure ebakindlusega sisendi kvaliteedi osas, mis toob kaasa 

suurenenud tehingukulud. Kuna elusorganismide puhul on kvaliteedi testimine kallis, siis 

nende ostmine turult võib kujuneda ostja jaoks kulukaks, olukorras kui esineb olulisi 

kvaliteedi kõikumisi (Hennessy 1996: 42).   

Samuti esineb ebakindlus ühistu liikme sõnade kohaselt ka kalasööda ostmisel. Kalasööda 

kulu osa on biomassi kasvatamisel suurim kuluartikkel, mis tähendab, et iga euro, mis 

kilogrammi sööda kohta kulutatakse, peab andma tagasi rahalist  väärtust läbi kasvava 

biomassi (kala). Kalasööda tootjaid on maailmas mitmeid ja turg justkui toimiks, aga tegelik 

probleem on jätkuvalt kalasööda kvaliteedis ning selle mõjus bioproduktsiooni kasvule. 

Peamine kalasööda kvaliteedi probleem tuleneb muutustest kalasööda komponentides 

(Värnik jt 2015: 42-43). Antud näide selgitab ka kuidas ebamäärasus tooteahelas tooraine 

suunal, mis valitseb lepingu tegemise hetkel (sisendite ostmisel), mõjutab hiljem oluliselt 

ettevõtte tootmisprotsessi.  

Ecofarm TO tegeleb ja selle liikmed tegelevad värske kala (eelkõige vikerforelli) tootmise 

ja turustamisega. Vikerforelli kokkuostuhind Eestis sõltub suurel määral börsil toimuvatest 

tehingutest. Seega antud näite puhul lähtudes sellest, et värske kala tootmise ja töötlemise 

puhul on vertikaalse integratsiooni vajadus suurem kuna kala realiseerimisaeg on lühike, aga  

kokkuostuhinna volatiilsus suur (Joonis 8). Need faktorid omakorda suurendavad 

ebamäärasust tooteahelas kliendi suunas ja läbi selle ka tehingukulu.  

Seega võib järeldada, et kalakasvatussektoris on olemas eeldused ebamäärasuse olemasoluks 

ja tekkimiseks lepingute sõlmimisel ning need mõjutavad oluliselt ettevõtte tegevust.  

Turu otsimisega seotud kulud on kõikidel ettevõtetel olenemata nende suurusest, mis on oma 

iseloomult informatsiooni hankimise kulud. Nii kalatootjad kui töötlejad peavad otsima 

kaubanduspartnereid oma toodangu müümiseks. Uuritava Ecofarmi TO liikmete näite puhul 

võib öelda, et nende uuringukulud on väiksemad kuna ei ole vaja otsida turgu kaubakala 

müügiks ja need kulud tehakse ühistupõhiselt lõpptoodetele turu otsimisel.  

Eelpooltoodu põhjal võib kokkuvõtvalt järeldada, et tehingukulu teooria põhjal on Ecofarm 

TO ja tema liikmete vara spetsiifiline. Samuti esineb ebakindlus kvaliteeti ja hinda 

määravate sisendite ja väljundite osas ning sellest tulenevalt peaks konkreetse näite puhul 

vertikaalse integratsiooni kasutamine andma konkurentsieelise teiste kalakasvatuse- ja 

töötlemisega tegelevate ettevõte ees.  Analüüsides peamisi ühistu liikmete poolt väljatoodud 
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probleeme seoses sisse ostetavate sisendite kvaliteediga nagu asustusmaterjal ja kalasööt, 

siis on vajalik parema vertikaalse integreerumise tagamine tootmisahelas tahapoole ehk 

toorme suunas. Seda on võimalik teha tänu paremale koostööle lepingupartnerite, 

pikaajaliste ja täpsemate lepingute sõlmimise  või omandiõiguse kaudu. Ecofarm TO 

pikaajalistes tegevusplaanides ongi planeeritud kalasöödatehase ehitamine. Sellisel juhul 

oleks ka sööda turuhinna kõikumiste  leevendamine ettevõtja poolt paremini kontrollitav 

ning lisaks tagatakse ka suurem tarnekindlus ja parem kvaliteet. Söödatehase käivitamisel 

on võimalik tööd anda umbes 10−20 töötajale, arvestuslik investeeringu maksumus 

ligikaudu 1,5−2 miljonit eurot (Värnik jt 2015: 47-48). Sellise investeeringu tegemisel oleks 

vajalik samaaegselt ka suurendada tootmismahtusid, mis ettevõtte tulevikuplaanide kohaselt 

võiks küündida 1500-2000 tonnini.  

Vastavalt küsitluse andmetele näevad ühistu liikmed kõige suuremat kasu ühistu liikmeks 

olemises just ühisturundusest (Tabel 9). See võimaldab koostöös otsida turustuskanaleid, 

tegeleda marketingi ning kaubamärgi arendamisega.  Ühine kala töötlemine võimaldab 

väärindatud toodangu eest küsida turul kallimat hinda ning tänu suurenenud toodangu 

mahtudele ja tarnekindluse suurenemisele omab ühistu suuremat turujõudu.  

Tabel 9. Tugevused ja nõrkused kuulumisel Ecofarm TO-sse (koostatud autori poolt 

uuringus osalenud ettevõtete küsimustike vastuste alusel) 

Tugevused Nõrkused 

Kala ühine töötlemine 

Ühisturundus 

Väiksemad lisainvesteeringud (seoses ühise 

kala töötlemisega) 

On võimaldanud saada kallimat hinda toodangu 

eest 

Ettevõtte põhitegevuse kulud on vähenenud 

Lisandväärtusega (tootele on antud 

lisandväärtust) toodangu müük on kasvanud, 

mis võimaldab küsida kõrgemat hinda 

 

Kollektiivne vastutus 

Liigne tsentraliseeritus 

Võrdse kohtlemise printsiibi tagamine 

kalakasvatajate vahel 

Erinevad kala liigid vajavad kaubakalaks 

kasvatamisel erinevas mahus ressurssi 

Konkurentsivõime toorme turul kuna tootjatel 

puudub võimekus reguleerida toorme 

väljamüügi hindu turul  

Eesti kalatoodangu mahud on tervikuna 

väiksed, et konkureerida importkalaga 

Erimeelsused liikmete vahel 
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Oluline aspekt on ka kulude kokkuhoid, sest kala töötlemise seadmed on kallid ning need 

oli otstarbekas soetada mitme ettevõtte peale ühiselt. Küsitluse põhjal ei osanud ühistu 

liikmed siiski hinnata, kas eraldi tegutsedes saaksid nad majanduslikult paremini hakkama 

või mitte. Tähelepanuväärne on ka see, et ühistust lahkunud ettevõtted ei näinud eeliseid 

ühistusse kuulumiseks.     

Uuringus osalevate ettevõte poolt on välja toodud rida eeliseid ühistusse kuulumisel. 

Nendeks on turustuskulude kokkuhoid ja efektiivsem kauba realiseerimine, uute turgude 

leidmine ja turujõu suurendamine. Samas võib ühistegevus kaasa tuua probleeme ühistu 

ühisel juhtimisel, ebaefektiivset majandamist, liikmete ebavõrdset panustamist ja 

omavahelisi lahkhelisid ning kapitali ja krediidivõimaluste puudumise (Pomeroy 2010: 2).  

Ecofarm TO ja selle liikmete poolt nimetati uuringu aluseks oleva küsitluse käigus mitmeid 

faktoreid, mis seavad piiranguid ühistu efektiivsele tegutsemisele (Tabel 9). Nendest 

olulisemaks on kollektiivne vastutus, mille määr suureneb kui keegi ühistust lahkub, samuti 

liikmete võrdse kohtlemise tagamine ning sellest tulenevalt õiglase hinna maksmine 

kalakasvatajale. Tulenevalt erimeelsustest ühistu juhtimisel arendamisel, lahkusid 2016. a 

alguses lisaks eelnevalt väljaastunud asutajaliikmetele veel kaks selle liiget. Ecofarm TO 

üks liige arvas: „Probleem tekkis ka sellest, et rannikul on kinnised süsteemid, mis on mandri 

avatud tootmisest kallim. Kuid kinnine tootmine on sesoonselt kõikumatu. Mandril on avatud 

süsteemid ja sellelt tekkisid konfliktid sisseostuhinna fikseerimises. Mandri omad tahtsid 

sügisel saada sama kõrget hinda, mis kinnise süsteemi tootjad kevadel saavad. Aga hinna 

paneb paika turuhind, mida on võimalik turult saada. Kevadel on kala pakkumine turul 

väiksem, sest Norrast, Soomest, Taanist ei tule siis kala, sest kala pannakse siis alles seal 

kasvama. Suvel seal kala kasvab ja sügisel (augusti lõpust alates) hakatakse realiseerima. 

Seal riikides kinniseid süsteeme ei kasutata. 

Eelnevast on näha kuidas erinevast tehnoloogiast ning asukohast tingitud asjaolud võivad 

tekitada erinevaid arusaamasid õiglase hinna maksmisel ühistu liikmetele. Seega vertikaalne 

integreerumine ühistulise tegevuse kaudu on võimalik ja vajalik, kuid sisaldab endas ka 

mitmeid takistusi ja probleeme ning seetõttu ei pruugi sellest saadav kasu avalduda. 

Ettevõttetel, kes omavad ainuisikulist kontrolli erinevate tootmisahela etappide üle, selliseid, 

ühistegevusest tulenevaid riske ei ole.  

Vertikaalne integratsioon võib toimuda mitmel erineval moel. Kasutada võib erinevaid 

võimalusi suurema kontrolli saavutamiseks tootmisahela etappide üle alates pikaajalistest 
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lepingutest kuni omandiõiguse saavutamiseni. Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm on 

juriidiliselt tulundusühistu. Tulundusühistu on äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja 

soodustada oma liikmete majanduslikke huve läbi ühise majandustegevuse. Liikmed 

osalevad ühistus tarbijate või muude hüvede kasutajatena, hankijatena, tööpanuse või 

teenuste kasutamise kaudu või mõnel muul sarnasel viisil (Tulundusühistu asutamine). 

Lisaks on Ecofarm TO ka tunnustatud tootjaorganisatsioon kalanduse turukorralduse raames 

vikerforelli ja angerja kokkuostmisel.  

Ühistegevuse põhimõte on koostöö kaudu ühistu liikmete majandusliku heaolu 

suurendamine (Leetsaar 2012: 218).  Käesolevas uurimuses käsitleme Kalakasvatajate 

Ühistut Ecofarm koos sinna kuuluvate ettevõtetega ühtse, ühistu vormis vertikaalselt 

integreerunud tootjaorganisatsioonina (edaspidi vertikaalne kalakasvatajate organisatsioon), 

sest see võimaldab meil analüüsida majanduslike näitajaid kogu tootmisahela lõikes (kala 

kasvatamisest kuni töödeldud kalatoodete müügini).   

Tabel 10. Ecofarm TO ja selle liikmete iseloomustavad majanduslikud näitajad 2013. aastal 

(koostatud autori poolt uuringus osalenud ettevõtete esitatud andmete alusel)  

Ettevõte Ecofarm 

TO liige A 

Ecofarm 

TO liige B 

Ecofarm 

TO liige C 

Ecofarm 

TO 

Vertikaalne 

kalakasvatajate 

organisatsioon 

kokku 

Müügitoodang, t 55 110 30 0 195 

Müügitulu, eur 175 635 183 878 199 094 0 558 607 

Tulud kokku, eur 490 801 712 390 282 415 54 448 1 540 054 

Ärikulud, eur 426 159 597 218 272 577 14 611 1 310 565 

Ärikasum, eur 64 642 115 172 9 838 39 837 229 489 

Ärikasum, eur/1kg 

müügitoodangu kohta 

1,18 1,05 0,33 0 1,18 

Ärikasum (ilma muude 

äritulude ja -kuludeta), 

eur/1 kg müügitoodangu 

kohta 

-3,24 -3,74 0,68 0 -2,99 

 

Tabelites 10 ja 11 on toodud näitajad, mis iseloomustavad Ecofarm TO ja selle liikmete 

majanduslikku tegevust vastavalt 2013. ja 2014. aastal.  Tabelist 10 selgub, et vertikaalse 

kalakasvatajate organisatsiooni ärikasum on 2013. aastal olnud kokku 229 489 eurot, mis 

arvestatuna 1kg müügitoodangu kohta on 1,18 eurot. Samas analüüsides Ecofarm TO-sse 

http://www.eesti.ee/Tulundusühistu
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kuuluvate ettevõtete poolt esitatud andmeid, selgub, et lisaks müügitulule sisaldub 

ettevõttete kogutuludes ka muud äritulud nagu näiteks saadud laenud ja sihtfinantseerimised 

ning kogukuludes väikesel määral ka muud ärikulud. Selleks, et täpsemalt hinnata ja 

võrrelda ettevõtete majanduslikku tulemuslikkust kala kasvatamisel, lahutame muud 

äritulud kogutuludest ning muud ärikulud kogukuludest. Nimetatud tulude ja kulude 

mahaarvamisel on 2013. aastal vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni ärikasum olnud  

-2,99 eurot 1 kg müügitoodangu kohta.  

Tabel 11. Ecofarm TO tegevust iseloomustavad majanduslikud näitajad 2014. aastal 

(koostatud autori poolt uuringus osalenud ettevõtete esitatud andmete alusel) 

Ettevõte Ecofarm 

TO liige 

A 

Ecofarm TO 

liige B 

Ecofarm TO Vertikaalne 

kalakasvatajate 

organisatsioon 

kokku 

Müügitoodang, t 50 110 160* 160 

Müügitulu, eur 171 669 220 823 283 607 676 099 

Tulud kokku, eur 354 666 356 958 914 029 1 625 653 

Ärikulud, eur 437 824 448 176 458 410 1 344 410 

Ärikasum, eur -83 158 -91 218 455 619 281 243 

Ärikasum, eur/1kg 

müügitoodangu kohta 

-1,66 -0,83 2,85 1,76 

Ärikasum (ilma muude äritulude 

ja -kuludeta), eur/1 kg 

müügitoodangu kohta 

-1,60 -0,80 -1,09 -2,14 

*Ecofarm TO töötleb oma liikmete toodangut 

2014. aastal oli vertikaalne kalakasvatajate organisatsiooni müügitulu kokku 676 099 eurot 

ja  ärikasum 281 243 eurot  (Tabel 11). Kuna üks Ecofarm TO liige (liige C) enam aktiivselt 

vesiviljelusega ei tegele, siis ei ole tema andmetega ka tabelis 11 arvestatud. Nagu selgub, 

teenis  vertikaalselt integreeritud kalakasvatajate organisatsioon Ecofarm TO ärikasumit 1kg 

müügitoodangu kohta rohkem kui eelneval aastal (1,76 eurot/kg). Juhul kui mitte arvestada 

muid äritulusid ja  –kulusid (laenud, sihtfinantseerimised, muud kulud), kujunes ärikasumiks 

-2,14 eurot 1kg müügitoodangu kohta. Seega, kui aluseks võtta ainult kalakasvatuslikust 

tegevusest saadud tulud ja kulud, siis on vertikaalne kalakasvatajate organisatsioon teeninud 

kahjumit nii aastal 2014 kui ka 2013. Siinkohal tuleb arvestada, et Ecofarm TO ja tema 

liikmete näol on tegemist areneva organisatsiooniga, mistõttu tehakse kulutusi  

kalakasvatuse arendamisse ja tootmismahu tõstmiseks (kalavarude suurendamine).  
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Järgnevalt võrdleme vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni eelnevalt saadud tulemusi 

(Tabel 12) teiste Eesti suuremate vikerforelli kasvatajatega (ettevõtete müügitoodangu maht 

alates 28 tonnist kuni 179 tonnini aastas).  

Tabel 12. Eesti kalakasvatuste ärikasum arvestatuna 1kg müügitoodangu kohta 2013. ja 

2014. aastal, eurot (koostatud autori poolt uuringus osalenud ettevõtete esitatud andmete 

alusel) 

 Ärikasum, eurot 1kg 

müüdud kala- ja kalatoodete 

kohta 

Ärikasum (ilma muude tulude ja 

kuludeta), eurot 1kg müüdud kala- 

ja kalatoodete kohta 

Aasta 2013 2104 2013 2014 

Vertikaalne 

kalakasvatajate 

organisatsioon 

1,18 1,76 -2,99 -2,14 

Kalakasvatus A 0,28 0,28 0,16 0,16 

Kalakasvatus B 0,17 0,63 0,15 -3,26 

Kalakasvatus C 1,61 0,30* 1,50 0,13* 

Kalakasvatus D 1,18 1,13 1,18 1,26 

Keskmine 0,88 0,82 0,00 -0,77 

*andmed 31. oktoobri seisuga 

2013 ja 2014 aasta andmete analüüsimisel (tabel 12) ei selgu, et vertikaalse kalakasvatajate 

organisatsiooni, mis moodustab toodangu mahult umbes 20% kogu Eesti kalakasvatuse 

toodangu müügimahust, tulemuslikkus, oleks parem kui teiste Eesti kalakasvatusettevõte 

puhul. Kui aluseks võtta ettevõtete ärikasum arvestatuna 1kg müüdud kala- ja kalatoodete 

kohta, siis on vertikaalse kalakasvatajate organisatsioonil see näitaja olnud uuringus 

osalenud kalakasvatuste keskmisest kõrgem (2013. ja 2014. aastal vastavalt 0,30 ja 0,94 

eurot suurem). Lähtuvalt aga sellest, et nimetatud organisatsiooni tulude struktuuris 

moodustavad muud tulud (sihtfinantseerimine, laenud) olulise osa, siis nende ja muude 

kulude mahaarvamisel vastavalt kogutulust ja kogukulust,  muutub olukord vastupidiseks. 

Seega, vaadeldes ainult otseselt kalakasvatusega seotud tulusid ja kulusid on vertikaalse 

kalakasvatajate organisatsiooni ärikasum 1 kg müügitoodangu kohta olnud oluliselt 

madalam kui teistel analüüsitud kalakasvatustel (2013. aastal 2,99 eurot ja 2014. aastal 1,37 

eurot madalam uuringus osalenud ettevõtete keskmisest).  
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Käesoleva analüüsi puhul võib võtta olulise piiranguna arvesse, et võrreldavate 

kalakasvatusettevõtete vähesuse (valimis väiksuse) tõttu Eestis ei ole võimalik teha 

statistiliselt usutavaid järeldusi vertikaalse integratsiooni mõju osas ettevõtte tulemustele. 

Samuti tuleb arvestada, et analüüsitud kalakasvatusettevõtted on erinevates 

arengustaadiumites. Näiteks planeerivad Ecofarm TO liikmed suurendada lähiaastatel 

toodangumahtusid olemasolevate tootmisvõimuste  paremaks ärakasutamiseks ning sellest 

tulenevalt tehakse kulutusi kalavarude suurendamiseks. Kalakasvatuses võtab tsükkel kala 

marjast kaubakalaks kasvatamisel, sõltuvalt selle realiseerimise kaalust, aega 2-3 aastat.   

Lisaks vertikaalsele integratsioonile on terve rida muid faktoreid, mis võivad mõjutada 

ettevõtte majandustulemusi. Ecofarm TO ühe liikme näite puhul on probleemid seotud 

sisseostetava asustusmaterjali ja kalasööda kvaliteediga, mis otseselt avaldab mõju ettevõtte 

toodangumahule ja selle kvaliteedile. Kalade suremusest tingitud kulu ning selle mõju 

toodangu omahinnale sõltub kala kasvufaasist ja suureneb koos kala suuruse ning 

kasvuajaga, lähtuvalt tehtud kulutuste akumuleerimisest kala kohta (Kankainen jt 2012: 

348). Eelnevast tulenevalt on vajalik, et kõigepealt suudaksid ettevõtted lahendada 

probleemid, mis tulenevad ebakvaliteetsest asustusmaterjalist või söödast. Ka siin saab abiks 

olla vertikaalne integratsioon kas pikaajaliste lepingute näol tarnijatega või siis näiteks ühise 

kalasöödatehase rajamise kaudu.  

Kohalike tootjate oluline konkurentsieelis on kohaliku kala värskus tänu lühikesele 

tarneahelale. Ecofarm TO tegevjuhi sõnade kohaselt:  Meie ütleme tarbijatele, et 48 h on 

kala juba teie juures ja täna me seda konkurentsieelist väga ei tunneta, sellepärast, et seda 

ei hinnata, kuna ka paljud teised ütlevad, et ka neilt saab väga värsket kala. Tegelikkuses ei 

saa ju. Me ei küsi ka topelt kõrgemat hinda. Me oleme samas hinna konkurentsis nende kõigi 

teistega. Seega oleks vajalik, et tarbijatele paremini tutvustada kohaliku värske kala eelised 

võrreldes odavama importkalaga.  

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

KOKKUVÕTE  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärk on uurida vertikaalse integratsiooni kasutamist  

vesiviljelussektoris. Eesti kalakasvatustoodangu müügimaht on viimase kümne aasta jooksul 

suurenenud üle kahe korra, ulatudes 2014. aastal 865 tonnini. Siiski on tarbimine 

eksperthinnangute kohaselt 3-4 korda suurem kui kodumaine tootmismaht. Seega 

moodustab poelettidel endiselt suure osa importkala (ligikaudu 75%) ning Eesti 

kalakasvatajate konkurentsivõime on eelnevate uuringute käigus hinnatud madalaks. 

Vesiviljelus on globaalne tööstusharu ja kohalikel kasvatajatel puudub võimalus mõjutada 

turgu kuna nende poolt toodetavad ja töödeldavad kogused on suhteliselt väikesed. Eelnevast 

tulenevalt võib vertikaalse integratsiooni suurem ärakasutamine tõsta Eesti 

kalakasvatussektori konkurentsivõimet.  

Vertikaalne integratsioon, mis tähendab ettevõtte poolt kontrolli omamist erinevate 

toodanguahela etappide üle, on vesiviljeluses globaalses mastaabis laialt levinud. Suured 

kalakasvatusega tegelevad ettevõtted omavad kalasöödatehast ja tegelevad samal ajal ka kala 

töötlemise ning turustamisega. Käesolevas töös käsitletakse tehingukulude teooriast 

lähtuvalt neid tingimusi, mis ajendavad ettevõtet otsustama vertikaalse integratsiooni 

kasuks. Teooria lähtub sellest, et turutehingud on olemuslikult mittetäiuslikud ning 

lepingutes ei ole võimalik ette näha kõikvõimalikke ettetulevaid olukordi. Seetõttu on 

võimalus tehingute puhul oportunistlikuks ehk omakasupüüdlikuks käitumiseks 

tehingupartneri poolt ja selle esinemise tõenäosus on suurem, mida rohkem on osalistele 

mitteteadaolevaid tegureid lepingu sõlmimisel. Eristatakse tulevikku suunatud 

tehingukulusid, mis on otseselt seotud lepingute läbirääkimise, koostamise, sõlmimise ja 

julgestamisega ning kulutused vajaliku informatsiooni hankimiseks ja lepingupartnerite 

otsimiseks. Teine osa kuludest on seotud minevikus toimunud sündmustega, näiteks kohtu 

kaudu lepingute jõustamise ja ebapiisavast lepingust tulenevad korrigeerimise kulud.  

Eelnevate uurimistööde põhjal on leitud, et peamised tehingukulu mõjutavad faktorid on 

varade spetsiifilisus ning ebamäärasuse ulatus lepingute sõlmimisel. Varade spetsiifilisuse 

hindamiseks on välja töötatud erinevaid meetodeid ning arvesse võetakse nii vara asukohta, 

selle mobiilsust, ettevõtte põhivara ja inimressurssi.  Täielik spetsiifilisus tähendab, et need 
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varad on väärtuslikud ainult teatud tingimuste esinemisel ühes konkreetses protsessis ja 

suhetes ühe kindla äripartneriga.  

Vertikaalne integratsioon võimaldab saavutada kulude kokkuhoidu ning võimaldab paremat 

kvaliteedi jälgimist kogu tooteahealas. Eristatakse kulusid, mis sõltuvad kalakasvatuse 

tehnoloogiast nagu veekulu ja elektrikulu. Need kululiigid on suuremad vee 

retsirkulatsioonisüsteemi kasutamisel, kus kasvatus toimub tootmishoones olevates 

basseinides, võrreldes traditsioonilise läbivoolusüsteemiga. Viimase puhul tuleb arvestada 

aga suuremate tööjõukuludega kuna automatiseerituse tase on väiksem. Eelnevates 

uuringutes on leitud, et vertikaalne integratsioon aitab kala kasvatamisel kokku hoida 

kulusid kalamaimude ostmisel ja tööjõukulusid. Kaubanduskettide ja kokkuostjate turujõu 

suurenemise tõttu, samuti arvestades kehtivaid kvaliteedinõudeid ning värske kala lühikest 

realiseerimiseaega, on ettevõtetel järjest suurem vajadus tagada kvaliteedi jälgimine toote 

elutsükli jooksul tervikuna. See on samuti üheks oluliseks ajendiks vertikaalse integratsiooni 

kasutamiseks vesiviljelussektoris.  

Käesolevas töös uuriti vertikaalset integratsiooni Ecofarm TO ja tema liikmete näitel 

käsitledes seda ühtse kalakasvatajate organisatsioonina. Ecofarm TO on juriidiliselt 

tulundusühistu, mis tegeleb oma liikmete toodangu töötlemisega Audrus olevas 

kalatöötlemise hoones. Samuti on ta tunnustatud tootjaorganisatsioonina ühtse 

kalanduspoliitika turukorralduse raames. Võrdlusandmetena kasutati teiste Eesti suuremate 

kalakasvatuste andmeid, mille müügitoodangu maht (kaubakala- ja kalatooted) oleks 

andmete võrreldavuse huvides vähemalt 20 tonni aastas.   Ecofarm TO ja tema liikmete näite 

varal leiti, et vesiviljeluses on tegemist spetsiifiliste varadega, kasutades Kleini jt (1990) 

poolt väljatöötatud metoodikat. Leiti, et kalakasvatuseks on vajalikud spetsiifilised ja 

kapitalimahukad rajatised, kala kasvatamine on seotud suurte riskidega, mis tulenevad 

kasvukeskkonnast ja tehnoloogiast ning seetõttu nõuab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi. Seega 

varade spetsiifilisusest lähtuvalt on vesiviljeluses olemas vajadus vertikaalseks 

integratsiooniks.  

Järgnevalt hinnati ebamäärasuse  olemasolu ettevõtte poolt sisendite ostmisel ja 

tarnekindluses kuna sisendite kvaliteet avaldab otsest mõju toodangu kvaliteedile. Ühistu 

poolt kõige olulisemaks sisseostetavateks kaupadeks, mis avaldavad otsest mõju kala 

kvaliteedile, on kalasööt ja asustusmaterjal. Küsitluste käigus tõid Ecofarm TO liikmed välja 

olulised probleemid sööda ning viljastatud silmtäpp marjaterade kvaliteedi osas, mis avaldab 
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mõju kalade suremusele ja bioproduktsioonile. Lisades siia juurde ka värske kala lühikese 

realiseerimisaja, võib kokkuvõttes järeldada, et kalakasvatuses on olemas eeldused 

ebamäärasuse olemasoluks lepingute sõlmimisel ning selle tekkimise tõenäosus hilisemas 

etapis on kõrge. Vertikaalse integratsiooniga on võimalik lepingute ebamäärasusest 

tulenevaid riske vähendada. Ecofam TO ja selle liikmed planeerivad alustada ühtse 

kalasöödatehase rajamisega (tagasi integreerumine), kuid seejuures tuleb arvestada suurte 

investeeringukuludega selle rajamisel (hinnanguliselt 2-3 miljonit eurot).  

Seega saame järeldada, et tehingukulu teooriast lähtuvalt on vesiviljelussektoris (sh Eestis) 

olemas selge vajadus vertikaalseks integratsiooniks, lähtudes sellest, et kalakasvatuse varad 

on spetsiifilised ja kalakasvatuse eripäradest tingituna on ebamäärasuse tekkimise võimalus 

lepingute sõlmimisel suur. See võimaldab ka paremini tagada kala hea kvaliteedi kogu 

tooteahelas ning tarnekindluse. Samuti on vertikaalselt integreerunud ettevõtetel võimalik 

vähendada oma kulusid ning seeläbi toodangu omahinda. Vertikaalselt integreerunud 

ettevõttel on tänu paindlikkusele tooteahelas võimalik paremini hakkama saada nõudluse ja 

pakkumise sesoonsusest ja muutustest tulenevate hinnakõikumistega. Seda mõjutab 

omakorda suhteliselt pikk tootmistsükkel kalakasvatuses ning värske kala lühike 

realiseerimisaeg. Seega on vertikaalse integratsiooni kasutamine üheks võimaluseks Eesti 

vesiviljelussektori konkurentsivõime tõstmiseks.  

Lähtudes küsitluse tulemusest saab järeldada, et lahkarvamused Ecofarm TO juhtimise osas 

on oluliselt pärssinud selle tegevust ja sellest tulenevalt vähendanud ka vertikaalse 

integratsiooni saadavat võimalikku kasu.  Ühistu liikmete erinevad nägemused ja arusaamad 

on ühistulise tegevuse üheks suurimaks nõrkuseks. Üheks peamiseks vastuolu allikaks olid 

eriarvamused liikmetele toodangu eest õiglase hinna maksmisel. Sellisel juhul on eelis 

ettevõttel, kes omab tervikuna kontrolli erinevate tooteahela etappide üle.  

Töös võrreldi vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni (Ecofarm TO ja selle liikmed) ja 

teiste uuringus osalenud Eesti suuremate kalakasvatajate ärikasumi suurust müügitoodangu 

(kala ja kalatooted) ühiku kohta eesmärgiga hinnata integreerumise mõju ettevõtte 

tulemuslikkusele. Uuringus leiti, et vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni ärikasum 1 

kg müüdud kala- ja kalatoodete kohta oli 2013. aastal 0,30 eurot ja 2014. aastal 0,94 eurot 

suurem kui uuritud kasvatuste keskmine. Samas on Ecofarm TO ja tema liikmete tulude 

struktuuris olulise tähtsusega saadud laenud ja sihtfinantseeringud. Selleks, et võrrelda ainult 

kala- ja kalatoodete müügist saadud ärikasumit, siis lahutati uuritavate ettevõtete kogutulust 
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muud äritulud ning kogukulust muud ärikulud. Sellisel juhul tekkis vastupidine olukord. 

Vertikaalse kalakasvatajate organisatsiooni ärikasum arvestatuna 1 kg müüdud kala- ja 

kalatoodete kohta oli aastatel 2013 ja 2014 vastavalt 2,99 eurot ja 1,37 eurot väiksem 

uuringus osalevate kasvatuste keskmisest. Siiski ei ole võimalik valimi väiksuse tõttu 

(võrreldavate tootmismahtudega kalakasvatuste vähesus Eestis)  ja Ecofarm TO lühikese 

eksisteerimise tõttu teha statistiliselt usutavaid järeldusi selle kohta, kas vertikaalselt 

integreerunud kalakasvatajate organisatsiooni tulemuslikkus on parem või halvem kui 

mitteintegreerunud ettevõtetel.  

Järgnevalt on toodud autori arvates olulisemad põhjused, miks töös ei leitud kalakasvatajate 

vertikaalse organisatsiooni puhul positiivset vertikaalse integratsiooni mõju võrreldes teiste 

Eesti kasvatajatega: 

 Ecofarm TO ja tema liikmete näol on tegemist areneva organisatsiooniga, mis 

planeerib suurendada oma tootmismahtusid. Samuti alustati ühist kala töötlemist 

alles 2014. aastal. Seega on suuremad kulud osaliselt seotud kalakasvatuse 

arendamisega. 

 Probleemid sisse ostetava sööda ja asustusmaterjali kvaliteediga, mis avaldavad 

negatiivset mõju ettevõtte tuludele ja kuludele. 

 Lahkarvamused ühistu sees, mis puudutavad ühistu juhtimise põhimõtteid ning 

ühistu liikmetele makstavat hinda toorkala eest ja seetõttu on ühistust lahkunud mitu 

asutajaliiget. 

Eelpooltoodud arvestades võime järeldada, et Ecofarm TO ja tema liikmete poolt 

vertikaalsest integratsioonist saadav kasu ei ole andnud soovitud kasu kuna lahendamata on 

olulised tehnoloogilised probleemid, mis oluliselt suurendavad ettevõtte kulusid ja toodangu 

omahinda. Eesti kalakasvatajate tootmismahud on suhteliselt väikesed ning nende turujõud 

punase kala hinna turuhinna kujundamisel peaaegu olematu. Seega kala omahinna 

konkurentsivõimelisuse tagamiseks on vajalik, et kasutatav tehnoloogia ja kulud oleksid 

optimaalsed vastavalt tootmismahule. Vertikaalse integratsiooni kasutamisel ühistulise 

tegevuse kaudu tuleb teadvustada ühistegevuse kaasnevaid riske ning eeldab kompromisside 

tegemise võimet ühistu liikmete poolt.  

Lähtudes käesolevast uurimustööst toob autor välja järgnevad võimalused  vesiviljeluse 

arenguks Eestis:  
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 Soodustada vertikaalselt integreerunud ettevõtete tekkimist ja arengut 

kalakasvatussektoris, näiteks eelistades toetuste tingimuste kujundamisel ettevõtteid, 

kes kontrollivad toodanguahelas erinevaid toodanguetappe. 

 Investeeringute toetamine, mis on suunatud kala omahinna vähendamiseks (näiteks 

taastuvenergia kasutamine), kvaliteedi tõstmiseks (näiteks ühise söödatehase 

ehitamine, kala loputusbasseinid) või tootele lisandväärtuse andmiseks (kala 

töötlemine). 

 Kalakasvatusettevõtetel parandada kuluarvestust, et oleks võimalik paremini hinnata 

erinevate etappide kulu toodanguahelas. 

 Teadvustada tarbijates Eesti vesiviljelustoodete eeliseid eelkõige kala värskuse osas 

võrreldes importkalaga.  
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VERTICAL INTEGRATION IN THE ESTONIAN AQUACULTURE 

 

SUMMARY 

The purpose of the current Master thesis was to study the usage of vertical integration in 

aquaculture and analyze if this could increase the comparative advantage of the Estonian 

fish farms. The total production of the Estonian aquaculture is increasing, but still the 

volumes are quite low, for example 865 tons (raw fish) were marketed by the fish farms in 

2014. The Estonian fish farms are producing mainly rainbow trout. Production originating 

from the local aquacultural facilities representing about 25% of the total volume farmed fish 

consumed in Estonia, the rest is imported.  Therefore, it is necessary to find the possibilities 

for increasing the local production. 

The current research is giving the overview about the nature of vertical integration and 

motivation to use it in the aquacultural sector according to the transaction cost theory. Also 

the purpose of the study was to analyze and compare economic performance of vertically 

integrated and non-integrated fish farms as well as to make suggestions for development of 

the Estonian aquaculture. Vertical integration was analyzed on the basis of the Estonian fish 

farms (mainly growing trout), which belonging to the cooperative (Ecofarm TO) and started 

in 2014 to process and market the fish commonly (forward integration). These farms were 

analyzed as one vertically integrated organization. For the purpose of the study, the 

interviews were carried out with the manager of Ecofarm TO and managers of 4 fish farms 

belonging to this cooperative.  Also with two former members of the Ecofarm TO.  The data 

of vertical organization were compared with five non- integrated fish farms in Estonia. In 

addition to the interviews the financial data (reports) submitted by the farms participated in 

this study were analyzed for the years 2013 and 2014.   

Conclusion of the study was, that the use of the vertical integration in aquaculture is useful 

taking into account high specificity of the assets and great extent of the possibility of 

uncertainty of the contracts. In order to illustrate the specificity of assets, the material 

(equipment, production facilities), biological (fish) and immaterial (knowledge of the 

employees) assets of Ecofarm TO and its members were evaluated on basis of methodology 
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developed by Klein (1990). This examination was proving that the assets in aquaculture are 

with specific nature according to transaction cost theory.     

Vertical integration is an option for decreasing the risks emerging from the quick changes in 

demand and supply, which is creating high volatility of the market price of the fish. It 

supporting better quality monitoring of the product in the whole value chain and stabilizing 

production supply. Relatively long production cycle (2-3 years) and short time for realization 

of the fresh fish product have to be also taken into account. The analysis of Ecofarm TO and 

its members showed the probability of high extent of uncertainty concerning the input and 

output for fish farming. There was evidence of quality problems with the inputs – fertilized 

eggs and feed, which showing the need for a better backward integration.  Vertical 

integration is also possibility to save production costs and this point was also confirmed by 

the fish farms as common processing and marketing saving their costs.  

In the current study the operating profit calculated for 1kg of the production unit of vertically 

integrated organization was compared with the data of non-integrated farms in order to 

evaluate the economic performance.  The operating profit of vertically integrated 

organization was higher in 2013 and 2014 respectively 0,3 eur/kg and 0,94 eur/kg than the 

average of the fish farms participated in this study. However it was examined that the income 

of the fish farms and cooperative included subsidies and loans. Therefore, if only the profit 

from the aquacultural activities were analyzed, the operating profit of vertically integrated 

organization was lower in 2013 and 2014 respectively 2,99 eur/kg and 1,37 eur/kg than the 

average of the fish farms participated in this study. On the basis of this outcome the 

conclusion was that vertically integrated organization was not performing better than non-

integrated farms. However, due to the limited number of fish production farms in Estonia, 

there is not possible to make final conclusions about the influence of the vertical integration 

to the profitability of the fish farms on the basis of the current research.   Also it should be 

considered that the cooperative just recently started processing and marketing activities and 

its members increasing the production volume and there were quality problems with 

fertilized eggs and fish feed bought from the supplier, which had negative financial impact 

to the performance of vertical organization. Better vertical integration could be option to 

remedy this situation as well.  

In summary it was concluded that better usage of vertical integration will increase 

competitiveness of the Estonian aquacultural sector according to the transaction cost theory. 
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Therefore it is necessary to support the activities which are motivating and developing 

vertical integration in aquaculture. Also to support the investments, which decreasing the 

production costs in aquaculture or increasing the quality or creating added value to the 

product. Also it would be important to promote to the consumers the advantages of the 

Estonian fish products, like freshness and good quality due to shorter product value chain in 

comparison with the fish imported. 
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Lisa 1. Intervjuude kavad 

 

1.1 Ecofarm TO liikmete personaalintervjuu kava 

 

Lugupeetud ettevõtja! 

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viib Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

läbi uuringu, mille eesmärk on analüüsida vesiviljeluse kui kalandussektori ühe osa 

vertikaalse integratsiooni kogemust vesiviljelejate tootjaorganisatsiooni (TO) 

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm näitel ning välja selgitada TO-sse kuulumise eeliseid, 

puudusi ja motivatsiooni ettevõtjate seisukohast. Intervjuu fookus on kalakasvatusel. 

Arvamuste ja hinnangute andmisel lähtuge viimase kolme aasta kogemusest (aastad 

2012−2014). Küsitlus on anonüümne. 

Meeldivat vastamist!  

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

Ankeetküsimustik 

Üldandmed ettevõtte kohta  

1. Missuguseid kala liike Te praegu kasvatate? Missugune on domineeriv kala liik? 

2. Millises veekogus Te kala kasvatate (vooluveekogus, rannikumeres, mujal)?  

3. Milline on Teie viimase kolme aasta (aastad 2012−2014) keskmine toodangu maht 

kasvatatavate kala liikide lõikes (tonnides)? Millised kala liigid kalakaubana 

moodustasid Teie ettevõtte müügitulust üle poole? 

4. Kas Te tegelete lisaks kalakasvatusele ka teiste vesiviljelusvõimalustega (karpide, 

vähkide ja veetaimede, sh vetikate kasvatus)? 

5. Millised tegurid mõjutavad kaubakala omahinda lisaks kalade söödakulule kõige 

enam?   

Toorme väärindamine ettevõttes 

6. Kas Te töötlete oma kalakasvatuse toodangut? Kui jah, siis hinnanguliselt kui suure 

osa Te oma toodangu mahust töötlete? Kui ei, siis jätkata küsimusega 9.  

7. Millised toodangu töötlemise viise Te kasutate? Kas Te kasutate primaarse 

kalatöötlemise viise (tapmine, fileerimine ja pakendamine)? Kas Te kasutate 

sekundaarse kalatöötlemise viise (kala suitsutamine vms)? 

8. Kui suure osa moodustas eelmisel aastal töödeldud toodete müügitulu Teie ettevõtte 

müügitulust? Millised töödeldud tooted moodustasid Teie ettevõtte müügitulust üle 

poole? 

Tehnoloogia kasutamine ettevõttes 

9. Missugust tehnoloogilist lahendust või süsteemi Te oma ettevõtte kalakasvatuses 

kasutate (läbivoolusüsteem, vee korduvkasutuse süsteem vms)? Missugustel 

asjaoludel Te kasutate just sellist  süsteemi?  

10. Mis on selle tehnoloogia eelised (keskkonnahoidlik, energiasäästlik, kuluefektiivne 

vms)?  

11. Mis on selle tehnoloogia nõrkused või probleemid? 
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12. Milline tehnoloogiline lahendus tagaks Teie ettevõtte kaubakalale võimalikult 

madala omahinna? 

Looduslikud ja muud tingimused vesiviljeluseks 

13. Kas Teie ettevõtte tegutsemise asukoht ja muud tingimused on kalakasvatuse 

seisukohast sobivaim? Palun põhjendage oma vastust.  

14. Millised on Teie arvates minimaalsed vajalikud tingimused kalakasvatuseks ja 

vesiviljeluseks? Palun nimetage vähemalt viis tingimust. 

15. Kus on Teie arvates kõige parem asukoht kalakasvatuseks ja vesiviljeluseks? Palun 

põhjendage oma vastust. 

16. Kas olemasolevad infrastruktuurid (teed, kala lossimiskohad, sadamad vms) toetavad 

Teie ettevõtte tegevust (vesiviljelust)? 

17. Millised infrastruktuuri elemendid on Teie arvates olulised vesiviljeluse arendamisel 

ja toimimisel? Palun nimetage vähemalt viis olulisemat elementi. 

18. Kas avalik sektor peaks toetama potentsiaalsete vesiviljelusalade suurendamist? Kui 

jah, siis milliseid meetmeid Te avalikult sektorilt ootate?  

TOs liikmeks asumine 

19. Mis aastal Te TO liikmeks astusite? Palun nimetage põhjused, miks Te astusite TO 

liikmeks? Kas liikmeks astumine oli seotud teatud ootuste ja soovidega? 

20. Palun nimetage TO-s liikmeks olemise tugevused ja eelised (ettevõttel on 

põhitegevuse kogukulutused vähenenud, ettevõtte toodangu müük on suurenenud, on 

võimaldanud suurendada ettevõtte toodangu eest realiseeritavat hinda, ei olnud 

tarvidus teha teatud investeeringuid ettevõttesse vms). 

21. Palun nimetage TO-s liikmeks olemise nõrkused ja ohud.  

22. Milline oleks Teie ettevõtte majanduslik seis, kui Te ei kuuluks TO-sse? Kas Te 

saaksite majanduslikult paremini või halvemini hakkama? 

23. Kas Te müüte kaubakala läbi TO Kalakasvatajate Ühistu Ecofarmi? Kui jah, siis kui 

suure osatähtsuse Teie aastasest toodangu mahust moodustas eelmisel aastal 

kaubakala turustamine läbi TO? Kas Te müüte kaubakala ise? Kui jah, siis kui suure 

osatähtsuse see moodustas aastasest toodangu mahust? 

TO toimimine ja areng 

24. Kuidas Te hindate TO sisest koostööd liikmete vahel, liikmete, tegevmeeskonna  ja 

juhtkonna vahel? Millised tegurid võiksid suurendada koostööd erinevate osapoolte 

vahel?  

25. Kuidas Te hindate erinevate osapoolte panustamist TO toimimisse ja arengusse? 

Palun põhjendage oma vastust 

26. Kuidas Te hindate TO juhtimise selgust ja läbipaistvust?  

27. Mida tuleks TO-s teha, et tagada toodete kõrgem kvaliteet ja konkurentsivõime? 

Milliseid ressursse (inimressurss, kapital vms) selleks võiks kasutada? Milliseid 

investeeringuid oleks TO-s vaja veel täiendavalt teha lähiaastatel ning mis võiks olla 

eesmärk kümne aasta pärast? 

28. Mida tuleks või võiks TO toorme tootmise, töötlemise, pakendamise, logistika ja 

müügikanalite osas ette võtta, et TO oleks majanduslikult jätkusuutlik?  

29. Kas Teie arvates on TO tegevmeeskond, juhtkond ja liikmed TO vertikaalset 

integratsiooni teadvustanud?  

30. Kas TO paremaks toimimiseks on vaja suurendada koostööd kohalike omavalitsuste,  

kalakasvatajate ja TO vahel? Kui jah, siis kuidas? 
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Tulevikuplaanid 

31. Millised on Teie ettevõttes lähima kolme ja viie aasta investeeringuplaanid? Millised 

on planeeritavad investeeringuobjektid? Milline võiks olla orienteeruv 

investeeringumaht? Millistest allikatest Te olete kavandanud investeeringuid katta?  

32. Kas Te plaanite oma tegevust lähima kolme aasta jooksul laiendada?  Kui ei, siis 

jätkata järgmise küsimusega.  Kui jah, siis kas Te soovite lisaks kasvatatavatele 

kala liikidele mõnda teist liiki kala kasvatama hakata Kas Te soovite laiendada kala 

töötlemist? Kas Te plaanite laieneda vesiviljeluse või muus sektoris? Millises? Kui 

Te plaanite laiendada tootmis vesiviljeluse sektoris, siis millises piirkonnas 

(geograafiline asukoht)? 

33. Kui Te ei soovi oma tegevust laiendada, siis mis põhjustel? Millised on need 

lahendused, mis aitaksid Teie ettevõttel tootmist laiendada? 

34. Teie täiendavad kommentaarid ja ettepanekud. 

 

 

Info ettevõtte kohta täidab intervjueerija enne või pärast intervjuud. 

Registrikood  

Nimi  

Ettevõtte tegutsemise asukoht (kalakasvatus) 

Maakond, vald 

 

Põhitegevusala 

Äriregister 

 

Lisategevusala(d) 

Äriregister 

 

Müügitulu EL riikides (v. a Eesti), % müügitulust 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes näidatud 

müügitulu. 

 

EL-s asuvad eksportriigid 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes esitatud 

riigid. 

 

Müügitulu väljapool EL riikides, % müügitulust 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes näidatud 

müügitulu. 

 

Väljapool EL asuvad eksportriigid 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes näidatud 

riigid. 

 

Küsimusele vastaja nimi, amet 

Ees- ja perekonnanimi 

 

Vastaja kontaktandmed 

Telefon, e-post 

 

Intervjuu aeg  

Intervjuu koht  

Intervjueeritava ettevõttes vms 

 

Intervjuu kestus  

Märkused küsitluse, küsimustiku vms kohta  
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Lisa 1 järg  

1.2 TO-st lahkunud liikme personaalintervjuu kava 

 

Lugupeetud ettevõtja! 

Põllumajandusministeeriumi tellimusel viib Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

läbi uuringu, mille eesmärk on analüüsida vesiviljeluse kui kalandussektori ühe osa 

vertikaalse integratsiooni kogemust vesiviljelejate tootjaorganisatsiooni (TO) 

Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm näitel ning TO-sse kuulumise eeliseid, puudusi ja 

motivatsiooni ettevõtjate seisukohast. Intervjuu fookus on kalakasvatusel. Küsitlus on 

anonüümne. 

Meeldivat vastamist! 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut 

Ankeetküsimustik 

Üldandmed ettevõtte kohta  

1. Missuguseid kala liike Te praegu kasvatate? Missugune on domineeriv kala liik? 

2. Millises veekogus Te kala kasvatate (vooluveekogus, rannikumeres, mujal)?  

3. Milline on Teie viimase kolme aasta (aastad 2012−2014) keskmine toodangu maht 

kasvatatavate kala liikide lõikes (tonnides)? Millised kala liigid kalakaubana 

moodustasid Teie ettevõtte müügitulust üle poole? 

4. Kas Te tegelete lisaks kalakasvatusele ka teiste vesiviljelusvõimalustega (karpide, 

vähkide ja veetaimede, sh vetikate, kasvatus)? 

5. Millised tegurid mõjutavad kaubakala omahinda lisaks kalade söödakulule kõige 

enam?   

Toorme väärindamine ettevõttes 

6. Kas Te töötlete oma kalakasvatuse toodangut? Kui jah, siis hinnanguliselt kui suure 

osa Te oma toodangu mahust töötlete? Kui ei, siis jätkata küsimusega 9.  

7. Millised toodangu töötlemise viise Te kasutate? Kas Te kasutate primaarse 

kalatöötlemise viise (tapmine, fileerimine ja pakendamine)? Kas Te kasutate 

sekundaarse kalatöötlemise viise (kala suitsutamine vms)? 

8. Kui suure osa moodustas eelmisel aastal töödeldud toodete müügitulu Teie ettevõtte 

müügitulust? Millised töödeldud tooted moodustasid Teie ettevõtte müügitulust üle 

poole? 

Tehnoloogia kasutamine ettevõttes 

9. Missugust tehnoloogilist lahendust või süsteemi Te oma ettevõtte kalakasvatuses 

kasutate (läbivoolusüsteem, vee korduvkasutuse süsteem vms)? Missugustel 

asjaoludel Te kasutate just sellist  süsteemi?  

10. Mis on selle tehnoloogia eelised (keskkonnahoidlik, energiasäästlik, kuluefektiivne 

vms)?  

11. Mis on selle tehnoloogia nõrkused või probleemid? 
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12. Milline tehnoloogiline lahendus tagaks Teie ettevõtte kaubakalale võimalikult 

madala omahinna? 

Looduslikud ja muud tingimused vesiviljeluseks 

13. Kas Teie ettevõtte tegutsemise asukoht ja muud tingimused on kalakasvatuse 

seisukohast sobivaim? Palun põhjendage oma vastust.  

14. Millised on Teie arvates minimaalsed vajalikud tingimused kalakasvatuseks ja 

vesiviljeluseks? Palun nimetage vähemalt viis tingimust. 

15. Kus on Teie arvates kõige parem asukoht kalakasvatuseks ja vesiviljeluseks? Palun 

põhjendage oma vastust. 

16. Kas olemasolevad infrastruktuurid (teed, kala lossimiskohad, sadamad vms) toetavad 

Teie ettevõtte tegevust (vesiviljelust)? 

17. Millised infrastruktuuri elemendid on Teie arvates olulised vesiviljeluse arendamisel 

ja toimimisel? Palun nimetage vähemalt viis olulisemat elementi. 

18. Kas avalik sektor peaks toetama potentsiaalsete vesiviljelusalade suurendamist? Kui 

jah, siis milliseid meetmeid Te avalikult sektorilt ootate?  

TO-st lahkumine 

19. Mis aastal Te TO-st lahkustite? Palun nimetage lahkumise põhjused.  

20. Palun nimetage TO-s liikmeks olemise nõrkused ja ohud.  

21. Palun nimetage TO-s liikmeks olemise tugevused ja eelised.  

22. Kas Teie ettevõtte majanduslik seis muutus, kui Te lahkustite TO-st? Kas Te saate 

paremini või halvemini hakkama? 

Tulevikuplaanid 

23. Millised on Teie ettevõttes lähima kolme ja viie aasta investeeringuplaanid? Millised 

on planeeritavad investeeringuobjektid? Milline võiks olla orienteeruv 

investeeringumaht? Millistest allikatest Te olete kavandanud investeeringuid katta?  

24. Kas Te plaanite oma tegevust kolme aasta jooksul laiendada?  Kui ei, siis jätkata 

järgmise küsimusega.  Kui jah, siis kaas Te soovite lisaks kasvatatavatele kala 

liikidele mõnda teist liiki kasvatada? Kas Te soovite laiendada kala töötlemist? Kas 

Te plaanite laieneda vesiviljeluse või muus sektoris? Millises? Kui Te plaanite 

laiendada tootmist  vesiviljeluse sektoris, siis millises piirkonnas (geograafiline 

asukoht)? 

25. Kui Te ei soovi oma tegevust laiendada, siis mis põhjustel? Millised on need 

lahendused, mis aitaksid Teie ettevõttel tootmist laiendada? 

26. Teie täiendavad kommentaarid ja ettepanekud. 
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Info ettevõtte kohta täidab intervjueerija enne või pärast intervjuud. 

Registrikood  

Nimi  

Ettevõtte tegutsemise asukoht (kalakasvatus) 

Maakond, vald 

 

Põhitegevusala 

Äriregister 

 

Lisategevusala(d) 

Äriregister 

 

Müügitulu EL riikides (v. a Eesti), % müügitulust 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes 

näidatud müügitulu. 

 

EL-s asuvad eksportriigid 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes 

esitatud riigid. 

 

Müügitulu väljapool EL riikides, % müügitulust 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes 

näidatud müügitulu. 

 

Väljapool EL asuvad eksportriigid 

Viimases kinnitatud raamatupidamise aastaaruandes 

näidatud riigid. 

 

Küsimusele vastaja nimi, amet 

Ees- ja perekonnanimi 

 

Vastaja kontaktandmed 

Telefon, e-post 

 

Intervjuu aeg  

Intervjuu koht  

Intervjueeritava ettevõttes vms 

 

Intervjuu kestus  

Märkused küsitluse, küsimustiku vms kohta 
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Lisa 1 järg 

1.3 Ecofarm TO juhatuse ja tegevmeeskonna grupiintervjuu kava 

Grupiintervjuu ülesehitus 

1. Intervjueerija tutvustab ennast. 

2. Intervjueerija tutvustab intervjuu eesmärki ja metoodikat 

3. Luba küsimine lindistuseks. Kodukorra tutvustus (intervjuu kestus maksimaalselt 1,5 

tundi ilma pausita). 

4. Inetrvjueerimine. 

5. Lõppsõna. Tänusõnad. 

Küsimustik 

Looduslikud ja muud tingimused vesiviljeluseks 

1. Millised on Teie arvates minimaalsed vajalikud tingimused kalakasvatuseks ja 

vesiviljeluseks? Palun nimetage vähemalt viis tingimust. 

2. Kus on Teie arvates kõige parem asukoht kalakasvatuseks ja vesiviljeluseks? Palun 

põhjendage oma vastust. 

3. Millised infrastruktuuri elemendid on olulised vesiviljeluse arendamisel ja 

toimimisel? Palun nimetage vähemalt viis olulisemat elementi. 

4. Kas avalik sektor peaks toetama potentsiaalsete vesiviljelusalade suurendamist? Kui 

jah, siis milliseid meetmeid Te avalikult sektorilt ootate?  

TO-s liikmelisus 

5. Kas Teie arvates TO liikmelisus (arv, tootmismahud vms) on toimimiseks piisav? 

Palun põhjendage oma vastust.  

6. Palun nimetage TO-s liikmeks olemise tugevused ja eelised (ettevõttel on 

põhitegevuse kogukulutused vähenenud, ettevõtte toodangu müük on suurenenud, on 

suurenenud või vähenenud pakutavate toodete sortiment, on võimaldanud 

suurendada ettevõtte toodangu eest realiseeritavat hinda, ei olnud tarvidus teha teatud 

investeeringuid ettevõttesse vms). On tekkinud suurem võimekus pakkuda tooteid 

nii siseturule kui ka ekspordiks. 

7. Palun nimetage TO-s liikmeks olemise nõrkused ja ohud.  

TO toimimine ja areng 

8. Kuidas Te hindate TO sisest koostööd liikmete vahel, liikmete, tegevmeeskonna  ja 

juhtkonna vahel? Millised tegurid võiksid suurendada koostööd erinevate osapoolte 

vahel?  

9. Kuidas Te hindate erinevate osapoolte panustamist TO toimimisse ja arengusse?  

10. Kuidas Te hindate TO juhtimise selgust ja läbipaistvust?  

11. Mida tuleks TO-s teha, et tagada toodete kõrgem kvaliteet ja konkurentsivõime? 

Milliseid ressursse (inimressurss, kapital vms) selleks võiks kasutada?  

12. Mida tuleks või võiks TO toorme tootmise, töötlemise, pakendamise, logistika ja 

müügikanalite osas ette võtta, et TO oleks majanduslikult jätkusuutlik?  

13. Kas TO paremaks toimimiseks on vaja suurendada koostööd kohalike omavalitsuste,  

kalakasvatajate ja TO vahel? Kui jah, siis kuidas? 
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14. Millised on TO lähima kolme ja viie aasta reaalsed investeeringuplaanid? Millised 

on planeeritavad investeeringuobjektid? Milline võiks olla orienteeruv 

investeeringumaht? Millistest allikatest Te olete kavandanud investeeringuid katta?  

15. Kas Teie arvates on TO tegevmeeskond, juhtkond ja liikmed TO vertikaalset 

integratsiooni teadvustanud?  

16. Kas Te olete TO-s kavandanud strateegiat edasise vertikaalse integratsiooni osas 

(tahapoole ja ettepoole integreerumine)? Kui jah, siis mis eesmärgil Te soovite 

edasist integratsiooni? 

17. Teie täiendavad kommentaarid ja ettepanekud. 
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Lisa 2. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta   

 

 

Mina, ____________________Andrus Rahnu________________________________,  

     (autori nimi)  

sünniaeg  __27.04.1972_____________,  

  

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö   

_____Vertikaalne integratsioon Eesti kalakasvatussektoris_______________ 

_____________________________________ _________,  

   lõputöö pealkiri 

mille juhendaja(d) on ___prof Rando Värnik_________________________________,  

    juhendaja(te) 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 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.   

 

 

  

Lõputöö autor   ______________________________   

     (allkiri)  

  

Tartu, ___________________  

   (kuupäev)  
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Lisa 2 järg 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

  

Luban lõputöö kaitsmisele.  

  

_____________________________________   _____________________  

  (juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev)  

  

  

_______________________________________   _____________________  

  (juhendaja nimi ja allkiri)      (kuupäev) 

 


