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LÜHIKOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk on Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetmest 1.6.1 

“Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine” toetust saanud puu- ja 

köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime analüüsimine. Uurimistöö tulemusena on 

ettevõtjatel võimalik pöörata tähelepanu ettevõtte konkurentsivõimet suurendavatele ja 

vähendavatele teguritele eesmärgiga vältida vigu ettevõtte strateegilistes valikutes. Magistritöös 

kasutab autor ettevõtte tasandi konkurentsivõime uurimisel nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid 

meetodeid. Autor kasutab kombineerituna kahte andmekogumise meetodit, ankeetküsitluse ja 

eksperthinnangute meetodit ning kahte andmeanalüüsi meetodit, suhtarvuanalüüsi ja 

triangulatsiooni.   

Uurimistöö tulemusena selgus, et valimi puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevate ettevõtete 

teadlikkus avaliku sektori institutsioonide võimalustest ettevõtteid nende toodete müügil aidata 

on nõrk. Avaliku sektori institutsioonid saavad olla ettevõtetele abiks näiteks usaldusväärsete 

partnerite otsingul, ärikontaktide loomisel ja ettevõtete turundusüritustele kaasamisel. Eriti tähtis 

on see eksportijatele. Magistritöös võrreldakse põhiliselt valimi ettevõtete poolt väärtustatud 

konkurentsivõime tegureid ekspertide hinnangutega neile. Võrreldes ekspertide hinnanguid 

ettevõtte konkurentsistrateegia teguritele kodu- ja välisturul, selgus, et mitut tegurit hinnati 

mõlemal turul kõrgelt, näiteks turundust, tootearendust, toote kvaliteeti ja disaini, võtmetöötajate 

koolitamist, tootmisefektiivsuse tõstmist ning kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist. Nii 

kodu- kui välisturul hindasid eksperdid kõige madalamalt madalama lisandväärtusega toodete 

tootmist.  

Konkurentsivõime potentsiaali teguritest hindasid eksperdid enim näiteks juhtkonna soosivat 

suhtumist uuendustesse, töötajate üldist professionaalsust, ettevõtte ja toodete tuntust. 

Konkurentsipositsiooni määramisel pidasid eksperdid kõige tähtsamaks kulude taset ettevõttes. 

Suhtarvuanalüüsil selgus, et valimi ettevõtete hinnangud oma konkurentsivõimele ei ole ettevõtte 

suhtarve sama sektori keskmiste näitajatega võrreldes alati ootuspärased. Näiteks pidas ettevõte 

A oma konkurentsivõimet hetkel halvaks, kuid rahandussuhtarvude järgi olid ettevõttel head 

tasuvuse ja maksevõime näitajad. Ettevõte C pidas oma konkurentsivõimet EL-is rahuldavaks, 

kuid ettevõtte teenitud kahjumi tõttu ei saa seda suhtarvuanalüüsi põhjal selliseks hinnata.  
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ABSTRACT 

The objective of this Master’s thesis is to analyse the competitiveness of fruit and vegetable 

processing companies that received support from sub-measure 1.6.1 “Processing of agricultural 

and non-wood forestry products” of the Estonian Rural Development Plan 2007-2013. As a 

result of the study, economic operators can focus on factors that increase and decrease the 

competitiveness of a company with the aim of avoiding mistakes in their strategic choices. In the 

thesis, when studying competitiveness at the company level, the author employs both 

quantitative and qualitative methods. The author uses, in combination, two data collection 

methods: a questionnaire and an expert assessment method, and two data analysis methods – 

ratio analysis and triangulation.  

The study revealed that awareness among the fruit and vegetable processing companies in the 

sample concerning the possibilities of public-sector institutions to assist companies in the sale of 

their products is weak. Such institutions can help companies, for example, in searching for 

reliable partners, establishing business contacts and involving companies in marketing events. 

This is especially important to exporters. The thesis principally compares the competitiveness 

factors valued by companies with expert assessments provided with regard thereto. The 

comparison of expert assessments of the competitive strategy factors of a company on domestic 

and foreign markets revealed that high value was placed on several factors on both markets, e.g. 

marketing, product development, product quality and design, training of key employees, 

increases in production efficiency and the manufacture of products of higher added value. The 

lowest assessment on both domestic and foreign markets was given by the experts to the 

manufacture of products of lower added value.  

In terms of competitiveness potential, the experts placed the highest value on such factors as the 

favourable attitude of management towards innovations, the general professionalism of 

employees and publicity of the company and products. Upon determining the competition 

position, the experts considered the level of expenses to be of the highest importance. The ratio 

analysis revealed that the assessments of the companies in the sample concerning their 

competitiveness are not always as expected when comparing the ratios of the company with the 

average indicators of the sector. Company A, for example, considered its competitiveness at 
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present to be bad, but, according to the financial ratios, the company had good profitability and 

liquidity ratios. Company C considered its competitiveness in the EU to be satisfactory, but due 

to the losses earned by the company, it is not possible to assess its competitiveness as being such 

on the basis of the ratio analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................................ 7 

1 KONKURENTSIVÕIME .......................................................................................................... 10 

1.1 Ettevõtte konkurentsivõime hindamine ............................................................................... 14 

1.2. Varasemad uurimistööd ettevõtte konkurentsivõime kohta ............................................... 14 

2 METOODIKA ........................................................................................................................... 22 

2.1 Andmekogumise meetodid .................................................................................................. 22 

2.1.1 Ankeetküsitluse meetod ................................................................................................ 22 

2.1.2 Eksperthinnangute meetod ........................................................................................... 23 

2.2 Andmeanalüüsi meetodid .................................................................................................... 25 

2.2.1 Suhtarvuanalüüs............................................................................................................ 25 

2.2.2 Triangulatsiooni meetod ............................................................................................... 26 

3 PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE ÜLEVAADE ......................................... 28 

4 UURIMISTÖÖ METOODIKA ................................................................................................. 30 

5 ETTEVÕTETE MÜÜGIPROBLEEMID .................................................................................. 32 

5.1 Ettevõtete müügiprobleemid kodu- ja välisturul ................................................................. 32 

5.2 Ettevõtete teadlikkus avaliku sektori institutsioonide toest ettevõtetele toodete müügil .... 35 

6 ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA ....................................... 37 

6.1 Ettevõtete koostöö tooraine tarnijatega ............................................................................... 37 

6.2 Ettevõtete koostöö teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtetega ........................... 38 

6.3 Ettevõtete koostöö teadus- ja arendusasutustega ................................................................ 41 

6.4 Ettevõtete teadus- ja arendusasutustega koostööd takistavad ja soodustavad tegurid ........ 43 

7 ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME TEGURID ................................................................ 45 

7.1 Ettevõtte konkurentsistrateegia tegurid ............................................................................... 45 

7.2 Ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali tegurid ................................................................. 46 

7.3 Ettevõtte konkurentsipositsiooni tegurid ............................................................................. 48 

7.4 Ettevõtete peamised konkurentsivõimet vähendavad tegurid ............................................. 48 

7.5 Ettevõtete peamised konkurentsivõimet suurendavad tegurid ............................................ 50 

8 HINNANGUD ETTEVÕTETE JA TEGEVUSVALDKONNA KONKURENTSIVÕIME 

KOHTA......................................................................................................................................... 53 

8.1 Ekspertide hinnangud toiduaineid töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta .............. 53 

8.2 Ettevõtete hinnangud oma ettevõtte ja ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõime kohta

 ................................................................................................................................................... 54 

9 PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEMISETTEVÕTETE SUHTARVUANALÜÜS ................. 58 

9.1 Varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud .......................................................................... 60 



6 
 

9.1.1 Vara käibesagedus ........................................................................................................ 61 

9.1.2 Varude käibesagedus .................................................................................................... 62 

9.2 MAKSEVÕIME SUHTARVUD ........................................................................................ 63 

9.2.1 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja ............................................................................ 64 

9.2.2 Maksevõimekordaja ...................................................................................................... 65 

9.3 KAPITALI STRUKTUURI SUHTARV ............................................................................ 66 

9.3.1 Võlakordaja .................................................................................................................. 66 

9.4 TOOTLIKKUSE SUHTARVUD ....................................................................................... 68 

9.4.1 Töökulude tootlikkus müügitulu alusel ........................................................................ 68 

9.4.2 Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel ................................................................ 69 

9.4.3 Kogutootlikkus müügitulu alusel.................................................................................. 70 

9.5 TASUVUSE SUHTARVUD .............................................................................................. 71 

9.5.1 Omakapitali puhasrentaablus ........................................................................................ 72 

9.5.2 Vara puhasrentaablus .................................................................................................... 73 

9.5.3 Müügitulu puhasrentaablus ........................................................................................... 74 

9.6 SUHTARVUANALÜÜSI KOKKUVÕTE......................................................................... 75 

KOKKUVÕTE ............................................................................................................................. 79 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED .............................................................................................. 88 

VIIDATUD KIRJANDUS ............................................................................................................ 92 

SUMMARY .................................................................................................................................. 98 

LISAD ......................................................................................................................................... 108 

Lisa 1. Magistritöö ekspertküsitluses osalenud eksperdid ...................................................... 109 

Lisa 2. Ekspertküsitluse küsimustik ........................................................................................ 110 

Lisa 3. Ekspertküsitluse vaheleht „Kaart1“............................................................................. 122 

Lisa 4. Ekspertküsitluse vaheleht „Põhimõisted“ ................................................................... 124 

Lisa 5. Eksperthinnangud konkurentsistrateegia teguritele koduturul .................................... 125 

Lisa 6. Eksperthinnangud konkurentsistrateegia teguritele välisturul .................................... 126 

Lisa 7. Eksperthinnangud konkurentsivõime potentsiaali teguritele ...................................... 127 

Lisa 8. Valimi ettevõtete müügitulu jaotus puu- ja köögivilja töötlemisega seotud tegevusalade 

lõikes aastatel 2011–2013, protsentides. ................................................................................. 128 

LIHTLITSENTS ......................................................................................................................... 129 

 

 

  



7 
 

 

 

SISSEJUHATUS 

Konkurentsivõime terminit kasutatakse majandusteaduses väga palju. Kuigi selle termini 

tähenduse osas ei ole majandusteadlased kokkuleppele jõudnud, teadvustavad siiski kõik 

üksmeelselt selle teguri suurt tähtsust majanduses. Konkurentsivõimet eristatakse erinevatel 

tasanditel, näiteks ettevõtte, majandusharu ja riigi tasandil. Nii Lissaboni strateegias kui ka selle 

jätkustrateegias Euroopa 2020 on jõuliselt esile tõstetud vajadust tõsta ettevõtete tootlikkuse ja 

konkurentsivõime taset Euroopa Liidus (edasipidi EL). Sidudes need omavahel riikide tasandil 

rakendatava jätkusuutliku arengu kontseptsiooniga, on see temaatika jätkuvalt aktuaalne, ka 

Eestis.  

Käesoleva magistritöö autor valis magistritöö teemaks puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete 

konkurentsivõime analüüsi mitmel põhjusel. Esiteks usub töö autor, et kodumaistel puu- ja 

köögivilja töötlemisettevõtetel on tulevikku nii kodu- kui välisturul, kus turuosa suurendamiseks 

on piisavalt võimalusi ehk kasutamata potentsiaali. Selleks, et olla konkurentsivõimeline turul, 

tuleb püsivalt tegeleda konkurentsivõime arendamisega ettevõttes. Magistritöö autor näeb, et 

ettevõtted ei rakenda veel piisavalt palju edu toovaid konkurentsistrateegia tegureid, mida 

erinevad uurimused on tähtsaks pidanud. Töö autor püüab oma tööga muuhulgas ka sellele 

ettevõtte konkurentsivõimet puudutavale probleemile tähelepanu pöörata. Teiseks, Eestis on veel 

küllalt varu puu- ja köögivilja kasvatamisel, erinevate sortide aretamisel ja katsetamisel, et 

töötleja saaks kvaliteetset toorainet kvaliteetse ja kõrgema lisandväärtusega toodete 

arendamiseks, tootmiseks ja müümiseks.   

Käesoleva magistritöö eesmärk on Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetmest 1.6.1 

“Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine” toetust saanud puu- ja 

köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime analüüsimine. Uurimistöö tulemusena on 

ettevõtjatel võimalik pöörata tähelepanu ettevõtte konkurentsivõimet suurendavatele ja 

vähendavatele teguritele eesmärgiga vältida vigu ettevõtte strateegilistes valikutes.   
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Magistritöö eesmärgi täitmiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded:  

1. võrrelda, kui kõrgelt hindavad eksperdid puu- ja köögivilja töötlejate poolt väärtustatud 

koostöövaldkondi tooraine tarnijate, teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtete 

ning teadus- ja arendusasutustega 

2. selgitada välja, millised tegurid ekspertide hinnangul takistavad ja soodustavad ettevõtete 

koostööd teadus- ja arendusasutustega 

3. võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte toodete müüki takistavate tegurite kohta 

ekspertide hinnangutega  

4. võrrelda ekspertide ja ettevõtete hinnanguid selle kohta, kas avaliku sektori 

institutsioonid toetavad ettevõtteid nende toodete müügil 

5. selgitada välja, milliseid konkurentsistrateegia ja -positsiooni ning konkurentsivõime 

potentsiaali tegureid eksperdid enim väärtustavad 

6. võrrelda, millised tegurid ekspertide ja ettevõtjate hinnangul ettevõtete 

konkurentsivõimet peamiselt vähendavad ja suurendavad 

7. võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte ja ettevõtte tegevusvaldkonna 

konkurentsivõime kohta ekspertide hinnangutega toiduainete töötlemisettevõtete ning 

eraldi puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta 

8. võrrelda suhtarvuanalüüsi abil valimi ettevõtete rahandussuhtarve sama tegevusala 

ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega 

Magistritöös uuris ja võrdles autor peamiselt, milliseid puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete 

konkurentsivõime tegureid ettevõtjad väärtustavad ja rakendavad ning milliseid tegureid 

eksperdid toiduaineid, sh puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime jaoks 

tähtsaks peavad. Selleks kasutas autor esmaste andmete kogumise meetodina ankeetküsitluse 

meetodit toiduainetööstuse ekspertidelt arvamuste saamiseks. Teisesed andmed sai autor 

äriregistrist (valimi ettevõtete majandusaasta aruanded ajavahemikus 2011–2013),  Eesti 

Statistikaametist (edasipidi SA, tegevusala rahandussuhtarvud) ning 2014. aastal Eesti 
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Maaülikooli (edaspidi EMÜ) poolt läbi viidud uuringust
1
, kus kasutati andmete saamiseks 

personaalintervjuu meetodit ankeetküsitluse abil. Andmetöötluse meetoditest kasutas töö autor 

suhtarvuanalüüsi ja triangulatsiooni meetodit.  

Magistritöö autor kasutas oma töös ühte võimalikku viisi ettevõtte tasandi konkurentsivõime 

analüüsimiseks, pretendeerimata ammendavusele. Magistritöö autorile teadaolevalt ei ole selliste 

teooriate ja meetodite omavahelise kombinatsiooniga varem Eesti puu- ja köögivilja 

töötlemisettevõtete konkurentsivõimet uuritud. Magistritöö autori hinnangul on ettevõtte 

konkurentsivõime analüüs kompleksne ülesanne, kus peab kasutama mitmeid erinevaid 

meetodeid, ainult suhtarvuanalüüsi kaudu näiteks ei saa teada ettevõtete toimimise põhimõtteid, 

mida seal rakendatakse.  

Magistritöö koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas antakse ülevaade 

konkurentsivõime mõistest ja käsitlustest ning varasematest uuringutest konkurentsivõime 

hindamise teemal. Lisaks annab magistritöö autor lühida ülevaate Eesti puu- ja köögivilja 

töötleva tööstusest ning tutvustab käesolevas töös kasutatud uuringumeetodeid. Teises, 

empiirilises osas tutvustab magistritöö autor valimi ettevõtteid ja uuringu läbiviimise viisi ning 

analüüsib oma uuringu tulemusi. Analüüsitakse ettevõtete müügiprobleeme, uuritakse, kuidas 

hindavad eksperdid valimi ettevõtete poolt väärtustatud koostöövaldkondi. Lisaks analüüsitakse 

ettevõtete konkurentsivõimet suurendavaid ja vähendavaid tegureid, võrreldakse ettevõtete ja 

ekspertide hinnanguid puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõimele ning 

analüüsitakse ettevõtete rahandussuhtarve.  

Magistritöö autor tänab kõiki Eesti Maaülikooli õppejõude mitmekesise ja huvitava juhatuse eest 

maaellu ning oma head juhendajat, Kersti Arot, kellega debateerides said töö piiripunktid 

selgemaks. Autor tänab eksperte, kes leidsid aja uuringus osaleda.  

 

 

 

                                                           
1
 Siin ja edaspidi peetakse EMÜ uuringu all silmas EMÜ poolt 2014. aastal läbi viidud uuringut "Eesti maaelu 

arengukava 2007–2013 alameetmest 1.6.1 "Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine" 

toetust saanud ettevõtete konkurentsivõime ja arenguperspektiivid. Uuringu 2014. aasta aruanne."   
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1 KONKURENTSIVÕIME  

Erialases teaduskirjanduses on konkurentsivõimet palju uuritud, kuid ühest definitsiooni 

konkurentsivõime kohta kasutusel ei ole (Balkyte, Tvaronavičiene 2010: 342; Deliyska, 

Stoenchev 2010: 271; Michalková, Sedliačiková 2011: 7; Ezeala-Harrisson 2005: 81; Gàl 2010:  

2; Manole jt 2014: 114). Osaliselt muudab konkurentsivõime defineerimise ja hindamise 

keeruliseks tänapäeva kiirelt muutuv sotsiaal- ja majanduskeskkond (Prahalad, Hamel 1990: 80; 

Guzmán jt 2012: 9).  

Konkurentsivõimet uuritakse erinevatel tasanditel. Näiteks uuritakse konkurentsivõimet 

majandusteaduses ettevõtte, majandusharu, regionaalsel, riiklikul, rahvusvahelisel ja riikide grupi 

tasandil (Balkyte, Tvaronavičiene 2010: 346; Buckley 1988: 176). Teadusuuringutes on rohkem 

levinud järgnev kolmikjaotus: ettevõtte,  majandusharu ja riikide tasandi konkurentsivõime 

(Dong-Sung 1998; Ambastha, Momaya 2005). Erinevatel tasanditel võib konkurentsivõimel olla 

erinev tähendus (Moon, Peery 1995: 37). Konkurentsivõime teooriad eri tasanditel on kohati 

kattuvad.  

Üheks tähtsamaks konkurentsivõime analüüsimise tasandiks on peetud uurijate poolt ettevõtte 

tasandit (Moon, Peery 1995: 41). Ka majandusharu tasandi konkurentsivõimet käsitledes ei saa 

mööda minna ettevõtte tasandist, kuna omavahel konkureerivad ettevõtted, mitte majandusharud 

(Laur, Lättemägi 2004: 12). Riigid konkureerivad üksteisega maailmaturul. Riikide 

konkurentsivõime asemel on uurijad soovitanud kasutada mõistet ekspordivõime, sest omavahel 

konkureerivad erinevate maade kaubad, mitte riigid (Laur, Lättemägi 2004: 13).  

Konkurentsivõime ettevõtte tasandil tähendab majandussubjekti võimet säilitada oma ettevõtte 

positsioon pikema aja vältel sellisel tasemel, mis võimaldab tal konkurentsitingimustes  edasi 
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toimida (Pace, Stephan 1996: 8). Kui lühiajaliselt võib ettevõte olla konkurentsivõimeline 

olemasolevate toodete hinna ja müügimahu alusel, siis pikaajalises perspektiivis on ettevõttel 

konkurentsieelise saavutamiseks  tähtis arendada võimekust luua konkurentidest madalama 

hinnaga ja kiiremini  tuumkompetentse, et luua uusi tooteid (Prahalad, Hamel 1990: 81). 

Tuumkompetentsi kasutamise heaks näiteks Eesti toiduturul on Tere AS-i Helluse kaubamärgi 

all müüdavad jogurtid, mis on rikastatud probiootiliste bakteritega.  

Konkurentsivõime pikemaajalist mõõdet on oluliseks peetud ka Mani jt ettevõtte tasandi 

konkurentsivõime kontseptsioonis, kus on neli tunnusjoont (Man jt 2002): 

1. ettevõtte konkurentsivõime tunnusjooneks on pikaajalise majandusliku edu perspektiiv, 

mitte ajutisest konkurentsieelisest või lühiajalisest taktikast (nt dumping) kasusaamine;  

2. ettevõtte konkurentsivõime on juhitav, seda ei tingi ainult soodsad välistingimused;  

3. ettevõtte konkurentsivõime on võrreldav teiste sama majandusharu ettevõtetega;  

4. ettevõtte konkurentsivõime on dünaamiline protsess, mille käigus ettevõtted strateegiast 

lähtuvalt oma potentsiaali kasutades loovad pidevalt uusi konkurentsieeliseid.  

 

Ettevõtte jaoks tähendab konkurentsivõimelisus võimekust oma turuosas kasumit suurendada, 

kohandada äristrateegiaid ümbritseva majanduskeskkonnaga ning oskust leida vajalikud 

konkurentsivõime tegurid ning neid arendada (Manole jt 2014: 114). Magistritöö autor nõustub 

selle seisukohaga, tõepoolest ei ole tänapäeval ka toiduainetööstuses konkurentsieelised pikalt 

püsivad. Ettevõtted peavad pidevalt analüüsima konkurentsivõime tegureid, võrdlema end teiste 

sama sektori ettevõtetega, et suuta turul konkureerida. Magistritöö autori arvates on tänapäeva 

ettevõtte tasandi konkurentsivõime mõiste väga tugevalt seotud ettevõtjate intellektuaalsete 

omadustega, oskustega analüüsida majandust, olla kriitiline oma tegevuste suhtes, tunda muutusi 

ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.   

Ettevõtte tasandi konkurentsivõime saavutamise kirjeldamisel lähtutakse ettevõtlusteoorias 

põhiliselt kahest lähenemisest: ressursi- ja turupõhisest käsitlusest  (Berger 2008: 94).  

Ressursipõhise käsitluse järgi põhineb ettevõtte tasandi konkurentsivõime sisemiste ressursside 

edukal kasutamisel (Wernerfelt 1984). Ressursside hulka kuulub nii inimressurss kui ka 

tuumkompetentsid. Turupõhise käsitluse järgi mõjutab ettevõtet ja selle juhtimist tugevalt 
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turustruktuur, mistõttu on tähtsal kohal võimekus kohandada ettevõtet turustruktuuris aset 

leidnud muutustega (Porter 1981: 610).  

Madhok ja Marques väidavad oma artiklis (Madhok, Marques 2014: 78), et ressursi- ja 

positsioonipõhiste teooriate seletusjõud on tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas nõrgaks jäänud. 

Lisaks teiste konkurentsivõime teooriate kriitikale esitavad Madhok ja Marques artiklis oma 

tegevuspõhise konkurentsivõime teooria. Tegevuspõhine konkurentsivõime teooria aitab 

väidetavalt paremini seletada eriti selliste ettevõtete konkurentsivõimet, millel ei ole tuntavaid 

konkurentsieeliseid ega unikaalseid ressursse, kuid mis tänu oma dünaamilisusele eksisteerivad 

suuremate ettevõtete kõrval ja võivad edukateks kujuneda tänu kiirele reageerimisvõimele 

sotsiaal- ja majanduskeskkonnas toimuvatele pidevatele muutustele. Madhok ja Marques 

tähistavad kiiret reageerimist keskkonna muutustele terminiga agiilsus (ingl k agility).  

Madhok ja Marques jaotavad ettevõtte konkurentsistrateegiad kolme rühma: omandi-,  

positsiooni- ja tegevuspõhine konkurentsistrateegia. Omandipõhine konkurentsistrateegia (ingl k 

possession-based competition) on olemuselt staatiline lähenemine konkurentsile, kuna 

põhitähelepanu on suunatud ettevõtte strateegiliselt tähtsatele ressurssidele, millel ettevõtte 

konkurentsivõime püsib. Konkurentsieelise säilitamiseks on ettevõttel tähtis omada väärtuslikke, 

unikaalseid ja haruldasi sisendeid. Selle strateegia rakendamisel on tähtis imitatsioonibarjääri 

loomine.  Konkureerimisel on ettevõtte jaoks tähtsaim tegurituru olukord ja organisatsiooni 

võimekus. (Madhok, Marques 2014: 78) 

Positsioonipõhise konkurentsistrateegia (ingl k position-based competition) järgi on konkurents 

iseloomult staatiline, kuna põhitähelepanu on ettevõtte positsioonil majandusharus. Ettevõtte 

eesmärk on kaitsta oma positsiooni majandusharus, püüdes säilitada konkurentsieelist luues 

konkurentide jaoks sisenemisbarjääre. Ettevõtted keskenduvad selle strateegia kohaselt oma 

toodetele ja turule. (Sealsamas: 78) 

Tegevuspõhine konkurentsistrateegia (ingl k action-based competition) läheneb konkurentsile 

dünaamiliselt, kuna arvestab tänapäeva ebakindlat ning pidevalt muutuvat majandus- ja 

sotsiaalkeskkonda. Selle strateegia puhul on fokuseeritus ettevõtte kiirel tegutsemisel, kus 

ärimudeli kaudu luuakse klientidele uusi väärtusi konkurentidest kiiremini. Strateegilise 

tähtsusega on ettevõtte tegevuse õige ajastamine. Oluline ei ole olla turul lihtsalt esimene, vaid 
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olla valmis  pidevalt reageerima majandus- ja sotsiaalkeskkonnas toimuvatele muutustele. Selle 

strateegia rakendamisel on tähtsad eksperimenteerimine, kiire õppimisvõime, kiire reageerimine 

ja efektiivne tegevuste elluviimine. Tegevuste süsteemi koordineerimine ettevõttes toimib sillana 

toote- ja tegurituru vahel. Kuna konkurentsieelised on ettevõttel enamasti ajutised, siis ei peeta 

oluliseks ei sisenemis- ega imitatsioonibarjääri loomist. (Sealsamas: 78–79) 

Magistritöö autori arvates on kiire reageerimine tarbijate nõudlusele tänapäeva 

toiduainetööstuses juba aastaid elementaarne nõue ettevõtetele. Tänapäeva sotsiaalses 

keskkonnas on tervislik eluviis suur trend ja nõudlus tervisetoodete järgi suur, kuid kui paljud 

ettevõtted oskavad ka oma toodet efektiivselt turundada, et see sihtgrupini jõuaks või eristuks 

teistest samalaadsetest toodetest on omaette uurimisteema. Lisaks tootmisele ja kiirele 

õppimisvõimele tuleb tänapäeval rõhutada ka toodangu realiseerimisoskuste suurema 

kompetentsuse tähtsust. Suureks probleemiks on see Eesti ettevõtete jaoks eriti välisturul.  

Porteri (1990) käsitluses on konkurentsivõime mõiste produktiivsuse sünonüüm. See on 

praktiline, kui on vaja mõõta konkurentsivõimet, kuid mitte siis, kui on vaja teada saada 

konkurentsivõime tegureid ja põhjusi. Prahaladi ja Hameli (1990) jaoks on konkurentsivõime 

mõiste seotud kolme kategooriaga: ettevõtte turupositsioon, jätkusuutlik konkurentsieelis ja 

tuumkompetentsid. (Gorynia 2005: 197–198) 

Gàli arvates peab konkurentsivõimelisel ettevõttel olema võimekus tootmist tõhustada. Tähtsad 

tegurid on nii tööjõuühiku kulud kui kasutatava tehnoloogia tase. Samuti on ettevõtte jaoks tähtis 

sisendite kättesaadavus. Strateegia väljatöötamine ja selle elluviimine on ebastabiilses 

majanduskeskkonnas samuti tähtsad. Viimastel aastakümnetel on selle tõttu esile kerkinud 

mitmed sellised ettevõttele väärtust loovad tegurid, mida varem ei tuntud või ei osatud neid 

tähtsustada, näiteks projektijuhtimine, muutuste juhtimine, sotsiaalne vastutus, kvaliteedi 

tagamine. Seega on väga tähtis, et töötajate ja juhtide teadmisi ja oskusi pidevalt arendatakse, 

lisandunud on mitmed tootlikkusega mitteseotud oskused, nagu konfliktide juhtimine ja 

suhtlemisoskuste arendamine. Teadus- ja arendustöö on tõusnud üheks määrava tähtsusega 

teguriks tänapäeva ettevõtete konkurentsivõimelisuses. (Gàl 2010: 2–3) 
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1.1 Ettevõtte konkurentsivõime hindamine 

 

Ettevõtte konkurentsivõime hindamine ehk analüüs aitab mõista nii ettevõtte majanduslikku 

hetkeseisu ja jätkusuutlikkust konkurentsitingimustes kui ka ettevõtte toimimise põhimõtteid, 

tema strateegiat. Kuna ettevõtte majandusseis mingil ajahetkel näitab ettevõtte konkurentsivõime 

potentsiaali ja strateegia kasutamise resultaati, siis võiks kindlasti ettevõtte konkurentsivõimet 

analüüsides pöörata tähelepanu ka nendele teguritele. Ettevõtte konkurentsivõime hindamine ei 

ole eesmärk iseeneses, selle tulemusel peab ettevõtte juhtkond saama vastu võtta otsuseid, mis 

aitaksid ettevõttel oma majandustulemusi parandada (Firov, Sokolov 2014: 1641). Seda tehakse 

ka käesolevas magistritöös.  

Konkurentsivõime hindamisel kasutatakse palju erinevaid teooriaid ja meetodeid (Guzmán jt 

2012: 10; Buckley jt 1988: 177; Gàl 2010: 10). Sellepärast on ka uuringute tulemusi keeruline 

omavahel võrrelda. Isegi ühe ja sama uuringu tulemusi võivad teadlased erinevalt interpreteerida 

(Firov, Sokolov 2014: 1639). Käesoleva magistritöö autor peab tähtsaks erinevate meetodite 

kombineerimist ettevõtte konkurentsivõime uurimisel. Tähtsam koondhinnangu saamisest 

konkurentsivõime taseme kohta on ettevõtte konkurentsivõimet suurendavate ja vähendavate 

tegurite välja selgitamine.  

Tegureid, mille järgi ettevõtete konkurentsivõimet analüüsida ja mille järgi ettevõtteid omavahel 

võrrelda, on väga palju ning nende seast kitsendava valiku tegemine on paratamatu (Gàl 2010: 

1). Milliseid tegureid valida ja kuidas neid hinnata, sõltub uuringu eesmärgist ning 

kättesaadavatest andmetest (Gàl 2010: 12). Ettevõtte tasandi konkurentsivõime hindamisel 

kasutatakse peamiselt mikro- ja makromajanduslikke näitajaid, kuid väga oluliseks peetakse  ka 

ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte ja majandusharu konkurentsivõime tegurite kohta. 

 

1.2. Varasemad uurimistööd ettevõtte konkurentsivõime kohta 

 

Viimastel aastatel on teaduskirjanduses avaldatud mitmeid artikleid ning ülikoolides kaitstud 

mitmeid magistritöid ettevõtte tasandi konkurentsivõime hindamise kohta (nt Nisipeanu 2013; 

Rihma 2012; Guzmán jt 2012; Firov, Sokolov 2014; Gàl 2010; Žitkus, Mickevičienė 2011; 
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Deliyska, Stoenchev 2010; Sedliačiková, Michalková 2011; Tamberg 2011; Manole jt 2014). 

Alljärgnevalt antakse lühike ülevaade viiest ettevõtte tasandi konkurentsivõime hindamist 

käsitlevast uuringust, mis on teatud aspektides antud magistritööga sarnased.  

Deniz jt koostasid uuringus (2013) ettevõtte konkurentsivõime hindamiseks küsimustiku,  

lähtudes M. E. Porteri nn teemanti mudeli raamistiku neljast põhitegurist ja ühest välistegurist, 

poliitika mõjust. Küsimustikus paluti ettevõtete juhtidel hinnata konkurentsivõime tegurite 

tähtsust.  

Porteri teemanti mudeli järgi loovad üldise majanduskeskkonna neli põhitegurit (Deniz jt 2013: 

467):  

1. tootmistegurid;  

2. nõudlustingimused; 

3. ettevõtete strateegia, struktuur ja riigisisene konkurents; 

4. seotud ja toetavad majandusharud.  

 

Need neli tegurit moodustavad Porteri järgi majanduskeskkonna, kus ettevõtted üksteisega 

konkureerivad. Eelloetletud nelja tegurit mõjutavad välisteguritest juhus ja valitsuse rakendatav 

poliitika. Kui valitsuse poliitika on tahtlikult suunatud tegevus, siis juhus on juhuslike sündmuste 

jada, mille käigus võib konkurentsieelis tekkida. Porteri teemanti mudel kirjeldab dünaamilist 

protsessi, kus kõik tegurid mõjutavad üksteist.   

Deniz jt uuringu (2013) valimi 220 ettevõtet erinesid üksteisest tegutsemisperioodi pikkuse 

poolest ning nad tegutsesid mitmes erinevas majandusharus. Kõige rohkem osales uuringus toidu 

ja jookide tootmisega tegelevaid ettevõtteid, moodustades valimist  26,8%. Valimis on esindatud 

väikesed, keskmised ja suured ettevõtted.  

Uuringu küsitluse vastustest selgus, et kõige tähtsamateks konkurentsivõimet mõjutavateks 

teguriteks peavad ettevõtete juhid seotud ja toetavaid majandusharusid ning nõudlustingimusi, 

kõige madalamalt hinnati tootmistegureid, kuigi ka need on tähtsad (aritmeetiline keskmine 

3,88). Uuringu käigus määrati ka eksperthinnangute meetodit kasutades ettevõtete 

konkurentsivõime tasemed (alla keskmise, keskmine ja üle keskmise). Selgus, et üle keskmise 

konkurentsivõime tasemega ettevõtetel oli samal ajal ka eksporditase kõrgem kui nõrgema 
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tulemuse saanud ettevõtetel. Artiklis rõhutatakse, et juhi roll ettevõtte majanduslikes tulemustes 

on suur.     

Marian Gorynia juhitud uuringut tutvustavas artiklis (2004) esitatud teooria järgi iseloomustavad 

ettevõtte konkurentsivõimet kolm dimensiooni: ettevõtte konkurentsistrateegia,  

konkurentsivõime potentsiaal ja konkurentsipositsioon. Artiklis eristatakse ex  post ja ex ante  

konkurentsivõimet. Kui ex post konkurentsivõime tähendab ettevõtte poolt realiseeritud 

konkurentsistrateegia abil saavutatud konkurentsivõimet, siis ex ante konkurentsivõime tähendab 

tulevikus saavutatavat võimalikku konkurentsivõimet, mis saavutatakse ettevõtte 

konkurentsivõime potentsiaali realiseerimise kaudu. Konkurentsivõime potentsiaali struktuur ja 

kasutamine sõltuvad valitud konkurentsistrateegiast. Lisaks ex post ja ex ante konkurentsivõime 

eristamisele teeb Gorynia vahet ka ettevõtete konkurentsivõimel kodu- ja välisturul. (Gorynia 

2004: 1) 

Ettevõtte konkurentsistrateegia tähendab ettevõtte poolt turul edukaks konkureerimiseks vajalike 

instrumentide valikut pikemaajalises perspektiivis. Näiteks on konkurentsistrateegia teguriteks  

kõrgema lisandväärtusega toodete tootmine, kvaliteetne klienditeenindus ja  tootmisefektiivsuse 

tõstmine. Konkurentsistrateegia luuakse strateegia loomise protsessi käigus, mis koosneb 

strateegilise visiooni sõnastamisest ja rakendamisest, strateegia elluviimist mõjutavad 

ettevõttesisesed ja -välised tegurid, mis võivad seda nii soodustada kui takistada (Sealsamas: 2).  

Ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali puhul eristab Gorynia kitsast ja laia tähendust. Kitsa 

tähenduse puhul mõeldakse konkurentsivõime potentsiaali all ettevõtte kõiki kasutuses olevaid  

või kasutuseks olemasolevaid ressursse. Ressursid jaotatakse esmasteks (ettevõtja põhimõtted, 

ettevõtja võimalused hankida ettevõtte jaoks oskusteavet jms), teisesteks (materiaalsed 

tootmistegurid, nt toormaterjal ja poolproduktid; inimressurss; turustuskanalid; ettevõtte 

organisatsiooni struktuur; innovatsiooniline tegevus) ja kuvandiressurssideks (ingl k 

performance resources), mille moodustavad ettevõtte maine ning klientide lojaalsus. (Sealsamas: 

2) 

Laiemas tähenduses moodustavad ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali ettevõtte strateegiline 

visioon, ettevõtte struktuur ja kultuur, ettevõtte ressursid (nt inimressurss, tehnoloogiline ja  

materiaalne ressurss, finantsressurss, maine) ning ettevõtte unikaalne toimimine (strateegia 
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loomise protsess ja selle elluviimine). Näiteks võib ainuüksi organisatsiooni kultuurist sõltuda, 

kas ettevõte on konkurentsivõimeline või mitte. Kui tegevusala nõuab ettevõttelt  

uuendusmeelsust, et pidevalt uusi tooteid arendada, kuid juhtkond seda ei soosi, siis on ettevõttel 

keeruline sellel tegevusalal konkurentsivõimeline olla. Ettevõtte struktuuri kaudu määratakse  

ettevõttes töö- ja võimujaotus ning kommunikatsioonivõrgustik. Ettevõtte strateegiline visioon  

sisaldab ettevõtte missiooni, eesmärke ja tegevustikku. Mida selgem on strateegiline visioon, 

seda tähtsam on see ettevõtte konkurentsivõime jaoks. (Sealsamas: 2) 

Hea konkurentsipositsiooni saavutamiseks peab ettevõttel olema teatud konkurentsieelis, näiteks 

toote kvaliteet või hind, konkurentidest eristuv pakkumine, klientide soovide arvestamine ehk 

paindlikkus, ettevõtte positiivne maine, uute toodete konkurentidest kiiremini turule toomine 

vms. Ettevõtte konkurentsipositsiooni hinnatakse tavaliselt ettevõtte turuosa suuruse ja 

finantsseisundi järgi, lisaks on võimalik ettevõtte konkurentsipositsiooni võrrelda 

konkurentidega selliste tegurite kaudu nagu kasumlikkus, kulude tase, asenduskaupade 

olemasolu või puudumine, kliendi lojaalsus (Sealsamas: 3).  

Uuringus küsitleti 2000. aastal personaalintervjuu kaudu enamasti keskmise suurusega ja suurte 

erinevatel tegevusaladel tegutsevate ettevõtete juhtkonda kuuluvaid isikuid. Valimis oli 68 Poola 

ettevõtet. Vastajatel paluti hinnata ettevõtte konkurentsivõimet iseloomustavate kolme 

dimensiooni tegureid tähtsuse järgi. Tegureid hinnati 7-pallilisel skaalal vahemikus „0“ 

tähendusega „ei ole tähtis“ kuni „6“ tähendusega „on ülitähtis“. Vastuste põhjal arvutati välja 

tegurite aritmeetiline keskmine ja standardhälve. Lisaks paluti vastajatel hinnata 

konkurentsivõime tegurite kaudu oma ettevõtte positsiooni võrreldes konkureerivate ettevõtetega 

koduturul ja EL-i turul
2
. Käesolevas magistritöös kajastatakse uuringu tulemustest seda osa, mis 

puudutasid ettevõtte konkurentsivõimet iseloomustavate tegurite tähtsusele antud hinnanguid. 

Uuringu tulemused näitasid, et konkurentsistrateegia tegurite nimistust pidasid vastajad kõige 

olulisemateks kvaliteeti, hinda ja kauba kohaletoimetamise kiirust. Kõige vähem tähtsaks peeti 

müügijärgse teeninduse ulatust, kvaliteeti ja hinda. Vähem hinnatud tegurite puhul oli samas 

vastajate arvamuste erinevus suur. Koondhinnang jäi vähim hinnatud tegurite puhul “vähe tähtis” 

ja “keskmiselt tähtis” vahele. (Sealsamas: 6) 

                                                           
2
 Poola astus Euroopa Liitu 2004. aastal.  
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Konkurentsivõime potentsiaali uuringus esindatud 39 tegurist pidasid vastajad kõige 

tähtsamateks tarbijate hetke- ja tulevikuvajaduste äratundmisoskust, juhtide isikuomadusi ja 

teadmiste taset, ettevõtte mainet, kvaliteedi tagamist ja tootmistehnoloogia arengut. Kõige vähem 

hinnatud konkurentsivõime potentsiaali tegurite seas on muuhulgas töötajate suhtumine 

muudatustesse, motivatsioonisüsteemi kvaliteet, teadus- ja arendustöö personali tase ning teadus- 

ja arendustegevuse kulu. Kõige vähem hinnatud tegurid ei tähenda siin seda, et nende tähtsus 

oleks väike, koondhinnang jäi “keskmiselt tähtis” ja “väga tähtis” vahele. Kõige tähtsam 

konkurentsipositsiooni näitaja on vastajate hinnangul finantsseisund (täpsemaid näitajaid ei 

küsitud), natuke madalamalt hinnati turuosa suurust. Mõlemaid hinnati väga tähtsaks. 

(Sealsamas: 5) 

Guzmáni jt poolt Hispaania Valencia piirkonna mööbliettevõtjate seas läbi viidud ettevõtete 

konkurentsivõime hindamise uuringu (2012) esimeses etapis tehti kümne ettevõtte juhiga 

süvaintervjuu saamaks teada, mis on Valencia piirkonna mööbliettevõtete probleemid. Saadud 

vastuseid kasutati küsitlusankeedi koostamisel. Uuringu teises etapis saadeti küsimustik tavakirja 

teel valimile, mille moodustas 500 Valencia piirkonna mööbli tootmisega tegelevat ettevõtet. 

Valimi ettevõtete töötajate arv oli vahemikus 20–250. Küsimustikule vastamise määr oli 53%. 

Uuringus taheti teada, kas ettevõtte finantstulemuste parandamine, kulude vähendamine ja 

tehnoloogia efektiivne kasutamine tõstavad VKE-de konkurentsivõime taset ja on seetõttu 

ettevõtte konkurentsistrateegia tegurina tähtsad või mitte. Nimetatud kolm tegurit koosnesid 

küsimustikus igaüks kuuest indikaatorist, mida küsitletud hindasid Likerti 5-pallilisel skaalal 

vahemikus „1” tähendusega „ei ole üldse nõus” kuni „5” tähendusega „täielikult nõus”. Ettevõtte 

konkurentsivõime hindamisskaala usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamiseks teostati uuringus 

kinnitav faktoranalüüs suurima tõepära meetodil (ingl k confirmatory factorial analysis with the 

method of maximum likelihood). Kõik kolm hüpoteesi leidsid uuringus kinnitust: ettevõtte 

finantstulemuste parandamine, kulude vähendamine ja tehnoloogia efektiivne kasutamine 

mõjutavad VKE-de konkurentsivõime taset positiivselt. Kõiki kolme tegurit saab ettevõtete 

konkurentsivõime hindamisel usaldusväärselt kasutada. 

M. Gorynia 2005. aastal avaldatud uuring (Gorynia 2005) Poola piirkonna Ziemia Lubuska 

ettevõtete konkurentsivõime kohta viidi läbi 2002. aastal. Üldkogumi moodustas 300 ettevõtet, 

valimi 50. Küsitlusankeedi küsimustele vastasid 15 ettevõtet. Küsitlus viidi läbi 
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personaalintervjuu vormis. Küsitleti erinevatesse majandusharudesse kuuluvate keskmise 

suurusega ja suurte, vähemalt 50 töötajaga ettevõtete juhte ning uuriti järgnevaid ettevõtte 

konkurentsivõime aspekte: ettevõtete impordi- ja eksporditegevus, turu atraktiivsus ja 

konkurentsivõimekus.  

Vaadeldava perioodi (1997–2001) andmete põhjal uuritud ettevõtete müügi kogumaht ja 

ekspordimaht sel perioodil vähenesid. Kuna erinevatel aastatel uuringus osalenud ettevõtete arv 

erines, siis mõjutas see ka tulemusi. Välisturgu hindasid ettevõtete juhid nõudluse dünaamika, 

konkurentsi tiheduse, uute tulijate võimaliku esile kerkimise, asenduskaupade tekke või 

olemasolu ning võimalike väliskeskkonnast tulevate ohtude alusel atraktiivsemaks kui 

koduturgu. 

Ettevõtete konkurentsivõime potentsiaali analüüsimiseks esitati uuringus küsimusi järgmistel 

teemadel: tootmisressursside kasutamine, finantseerimisvõimalused kasvu toetuseks, uute 

toodete osakaal tootmisportfellis. Vastustest selgus, et uuritavatel ettevõtetel on tootmiskulud 

ühe ühiku kohta vaadeldaval perioodil kasvanud. Ettevõtete kasvu finantseerimisvõimalused on 

vähenenud. Uute toodete osakaal oli enamikes ettevõtetes väike, samas tunnistasid ettevõtjad, et 

see on probleem, millega tuleb tegeleda.  

Lisaks paluti ettevõtete juhtidel hinnata erinevatest konkurentsivõime potentsiaali ja 

konkurentsistrateegia elementidest koosneva konkurentsivõimekuse tegurite tähtsust ning 

seejärel nende põhjal hinnata oma ettevõtte konkurentsivõimekust. Kõige tähtsamateks teguriteks 

peeti ettevõtte mainet, toote kvaliteeti, maksmisviise ning juhtivisikute isikuomadusi ja teadmiste 

taset. Kõige vähem tähtsateks teguriteks peeti pakendi omadusi ning teadus- ja arendustegevust. 

Tulemustes esinevat vastuolu, kus vastajad küll väärtustavad uute ja moderniseeritud toodete 

osakaalu tooteportfellis, kuid samal ajal ei väärtusta teadus- ja arendustegevust,  on näidanud ka  

autori teised uuringud.  

Ettevõtete juhid pidasid koduturu konkurentidega võrreldes oma ettevõtete tugevusteks ettevõtte 

mainet, juhtivisikute isikuomadusi ja teadmiste taset, väärtuspakkumise keerukust ning toodete 

kvaliteeti. Ettevõtete nõrku külgi kajastasid koduturul ettevõtjate hinnangul aeglane reageerimine 

turu nõudlusele, vähesed finantseerimisvõimalused ning vähesed kulutused teadus- ja 

arendustegevusele. Välisturul peeti oma ettevõtete tugevusteks kauba kohaletoimetamise kiirust 
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ja head mainet, nõrkusteks peeti vähest teadus- ja arendustegevust ning väheseid 

finantseerimisvõimalusi.   

Ehkki kümme uuringus osalenud ettevõtet viieteistkümnest lõpetasid 2001. aasta kahjumiga, 

hindasid nad enda ettevõtte konkurentsivõimet konkurentide tasemest erinevates aspektides 

enamasti kõrgemaks. Gorynia oletab uuringus, et selle põhjuseks võib olla see, et ettevõtjad 

peavad oma ettevõtte negatiivsete majandustulemuste põhjuseks väliskeskkonna tegureid, nt 

riiklikku majanduspoliitikat. Selline arvamus võib aga pärssida ettevõtete juhtide soovi otsida 

negatiivsete majandustulemuste põhjuseid ettevõtte seest.  

E. Nisipeanu teostatud ettevõtete konkurentsivõime uurimus (2013) põhineb M. Gorynia (2004) 

ettevõtte tasandi konkurentsivõime kontseptsioonil, mille järgi ettevõtte konkurentsivõime 

moodustavad kolm dimensiooni: konkurentsipositsioon, konkurentsivõime potentsiaal ja 

konkurentsistrateegia. Kuna ettevõtte konkurentsipositsiooni määramiseks ei leitud antud 

uuringu käigus piisavalt veenvaid tegureid, siis uuriti küsimustiku abil läbi viidud 

personaalintervjuude käigus ainult ettevõtete konkurentsivõime potentsiaali ja -strateegiat.   

Uuringu valimisse kuulus Rumeenia Vâlcea piirkonna 42 väikese ja keskmise suurusega 

ettevõtet. Üldkogumi moodustas 390 ettevõtet. Valimi moodustamiseks kasutati kihtvalimi 

meetodit. Ettevõtted jaotati 42 gruppi ettevõtte tegevusala, suuruse, käibe ja töötajate arvu alusel. 

Gruppidest valiti ettevõte loosi teel.  

Ettevõtete juhtidele esitati küsimustiku raames nimekiri erinevate konkurentsivõime potentsiaali 

teguritega (nt rahastamise võimalused, juurdepääs võtmeressurssidele, konkurentide tundmine, 

motivatsioonisüsteemi kvaliteet) ning paluti valida need tegurid, mis nende arvates 

iseloomustavad ettevõtete konkurentsivõime potentsiaali. Seejärel paluti neil 7-pallilisel skaalal 

vahemikus „0“ tähendusega „ei ole tähtis“ kuni „6“ tähendusega „on ülitähtis“ hinnata nende 

tegurite tähtsust konkurentsivõime potentsiaali iseloomustajana enda ettevõtte jaoks ning 7-

pallilisel skaalal vahemikus „0“ tähendusega „madalaimal tasemel“ kuni „6“ tähendusega 

„kõrgeimal tasemel“ nende kasutamise taset enda ettevõttes. Antud hinnete alusel arvutatakse iga 

teguri aritmeetiline keskmine, standardhälve ja variatsioonikoefitsent.  

Kõige tähtsamateks konkurentsivõime potentsiaali teguriteks pidasid ettevõtete juhid ettevõtte 

mainet, ettevõtte ja selle toodete tuntust, konkurentide tundmist ning praeguste ja tulevaste 
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klientide vajaduste äratundmist. Kõige vähem tähtsaks peeti teadus- ja arendustegevuse kulutuste 

taset ning sellega seotud inimeste oskuste taset, arendustöö finantseerimist välisvahenditest ning  

turunduse kulutuste taset. Kui kõige tähtsamate tegurite hindamisel suuri erinevusi ettevõtjate 

arvamustes ei olnud, siis vähem tähtsate tegurite hindamisel erinesid arvamused väga palju. 

Ettevõtete juhtide hinnangul pööratakse nimetatud teguritest oma ettevõttes kõige rohkem 

tähelepanu ettevõtte mainele, konkurentide tundmaõppimisele, ettevõtte ja selle toodete 

tutvustamisele turul ning kvaliteedi tagamisele. Neid tegureid hinnati kõige kõrgemalt ka 

konkurentsivõime potentsiaali iseloomustajatena. Kõige vähem pööratakse tähelepanu 

ettevõtetes teadus- ja arendustegevuse rahastamisele ning sellega seotud inimeste oskuste 

tasemele, samuti välisvahendite kaasamise võimalustele arendustöösse ja kulutustele 

turundamisel. Ka siin nimetatud tegurite hindamisel erinesid ettevõtete juhtide arvamused 

üksteisest väga palju, vaid kolme teguri puhul olid arvamused sarnasemad, nimelt ettevõtte 

maine, konkurentide tundmaõppimise ning ettevõtte ja selle toodete tuntuse osas. 

Konkurentsistrateegia teguritest (nt hind, kvaliteet, maksmisviisid, garantiitingimused, toote 

bränd) hinnati kõige tähtsamateks kvaliteeti
3
, teenuste kvaliteeti, saadetiste õigeaegset 

kohalejõudmist ja pakkumise keerukust. Ettevõtjate arvamused erinesid üksteisest palju, kõige 

rohkem ühiseid arvamusi oli kvaliteedi osas. Kõige vähem tähtsaks hinnati uute toodete 

lansseerimise sagedust, pakendi omadusi
4
, kliendi vajadusi arvestavat müügivõrgustikku ja toote 

brändi.  

Enim pöörati ettevõtteis tähelepanu kvaliteedile, teenuste kvaliteedile, saadetiste õigeaegsele 

kohalejõudmisele ja teenuste hinnale. Vähim pöörati ettevõtteis tähelepanu uute toodete 

lansseerimise sagedusele, pakendi omadustele, kliendi vajadusi arvestavale müügivõrgustikule ja 

toote brändile. Ka konkurentsistrateegia tegurite tähtsuse hindamisel erinesid ettevõtete juhtide 

arvamused üksteisest palju. Uuringu autor Nisipeanu arvab, et üheks arvamuste lahususe 

põhjuseks võib olla ka see, et ettevõtted tegutsevad erinevatel tegevusaladel. 

 

 

                                                           
3
 Uuringus ei ole täpsustatud, mille kvaliteeti. 

4
 Ingl k. packaging – keeruline on tõlkida, mida täpsemalt teguri pakend all analüüsitavas uuringus mõeldakse. 
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2 METOODIKA  

Käesoleva magistritöö uuringu tüüp on võrdlev uurimus. Kuna töös võrreldakse nii ettevõtjate 

hinnanguid ekspertide hinnangutega kui ka ettevõtteid omavahel, siis selguvad võrdlemise teel 

ka oletuslikud põhjused – nii võib uuringu tüüpi pidada osaliselt ka põhjusi selgitavaks 

uurimuseks. Magistritöös kasutab autor ettevõtte tasandi konkurentsivõime uurimisel nii 

kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid meetodeid, täpsemalt triangulatsiooni meetodit. Järgnevates 

alapeatükkides on kirjeldatud uurimistöös kasutatavaid andmekogumise ja -analüüsi meetodeid 

täpsemalt.  

 

2.1 Andmekogumise meetodid 

 

Käesolevas magistritöös kasutab autor kahte andmekogumise meetodit, ankeetküsitluse ja 

eksperthinnangute meetodit. Siin töös esinevad need meetodid kombineerituna, s. t ekspertidelt 

küsitakse hinnanguid ankeetküsitluse kaudu. Alljärgnevas kahes alapeatükis kirjeldatakse 

mõlemat meetodit ning tutvustatakse nende kasutamise erinevaid näiteid.  

 

2.1.1 Ankeetküsitluse meetod  

 

Ankeetküsitlus on meetod, kus uuringu teostaja edastab kõikidele uuringus osalejatele ühesuguse 

eelnevalt koostatud küsimustiku mingi kindla teema kohta (Jupp 2006: 253). Küsimused on 

küsimustikus kindlas järjekorras. Küsimustikku on võimalik täita ja edastada nii elektroonilisel 
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teel kui paberkandjal. Küsimustik sisaldab hea tava järgi sissejuhatust. Kirja teel saadetud 

küsimustikule saab uuringus osaleja vastata endale sobival ajal ja sobivas kohas ning on reeglina 

iseseisvaks täitmiseks mõeldud, kui juhend ei näe ette teisiti (De Leeuw jt 2008: 135). 

Isetäidetava küsimustiku põhiolemuseks on, et puudub intervjueerija, kes küsiks küsimusi ja 

talletaks vastuseid – nii loeb vastaja iseseisvalt küsimusi ja vastab nendele ning saadab täidetud 

küsimustiku uuringu teostajale tagasi (Sealsamas: 239).   

Ankeetküsitlus on tänapäeval üks enim kasutatavaid meetodeid sotsiaalteadustes. Käesoleva 

magistritöö autor peab seda meetodit oma uuringusse sobivaks sellepärast, et küsimustikus 

palutakse ekspertidel määrata paljude ettevõtte konkurentsivõime tegurite tähtsust ning vastata 

lisaks erinevatele küsimustele, mis teeb kokkuvõttes vastamise ajamahukaks. Võimaldamaks 

vastajale piisavat aega küsimustele mõtlemisel ja vastamisel, otsustas magistritöö autor lasta 

küsitletavatel ankeet iseseisvalt täita. Isetäidetava küsimustiku üks puudusi on võimalik 

arusaamatus erinevate terminite ja tegurite osas.  

Ankeetküsitluse meetodit on kasutatud palju ka uuringutes toiduainetööstuse erinevate 

valdkondade kohta. Baregheh jt poolt läbi viidud uuringus (2012) kasutatakse ankeetküsitlust 

andmekogumise meetodina, toetudes küsimustiku koostamisel varasematele innovatsiooni 

olemust ja tüüpe analüüsivatele uurimustele. Baregheh jt toovad esile ankeetküsitluse sobivust 

suurema andmemahu korral ja samas täpsemate vastuste saamiseks (Sealsamas: 305). 

Mezera jt kasutavad uuringus (2014) ankeetküsitlust innovatsiooni aspektide tähtsuse 

hindamiseks. Erinevad innovatsiooni aspektid reastatakse uuringus tähtsuse järjekorda. Bryla 

uuringus (2012) kasutatakse ankeetküsitlust ettevõtete juhtidelt hinnangute saamiseks ettevõtte 

konkurentsivõime tegurite tähtsuse kohta kodu- ja välisturul.  

 

2.1.2 Eksperthinnangute meetod  

 

Eksperthinnangute meetod on meetod, mille käigus küsitakse teatud valdkonna spetsialistidelt 

hinnanguid uuritava teema kohta. Eksperthinnangute meetodit kasutatakse sageli 

alginformatsiooni hankimiseks, olemasolevate teadmiste täiendamiseks ja analüüsimiseks ning 

ka tuleviku prognoosimiseks (Engelke jt 2014: 638). Samuti kasutatakse eksperthinnanguid 
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ideede genereerimisel ja ühisarvamuse kujundamisel (nt Delfi meetod). Ekspertide arvamusi 

küsitakse uuringutes eri viisidel, näiteks ankeetküsitluse ja intervjuu abil. 

Eksperthinnang on asjatundja subjektiivne arusaam uuritava valdkonna kohta, mis võib põhineda 

kohati sügavamatel, kohati pealispindsematel teadmistel. Ekspertide arvamusi mõjutavad näiteks 

isiklik kogemus, intuitsioon, motivatsioon uuringus osaleda, meeleolu. Eksperthinnangute 

meetodi kasutamise puhul on kõige tähtsam leida uuringust osa võtma eksperdid, kes on 

võimalikult sügavalt uuritava valdkonnaga seotud ning kes on motiveeritud küsimustele vastama.  

Ettevõtte konkurentsivõime arendamiseks on vajalik määratleda konkurentsivõime mõjutegurid 

(edaspidi kasutatakse magistritöös lihtsalt sõna tegur). Üks viise konkurentsivõime peamiste 

tegurite määramiseks on eksperthinnangute kasutamine, mida rakendas oma töös ka käesoleva 

magistritöö autor. Eksperdi hinnangul on ettevõtte konkurentsivõime tegureid ja tegevusi 

hinnates nendele väärtushinnangut andev funktsioon. See on magistritöö autori arvates üks 

tähtsamaid eksperthinnangute meetodi funktsioone. 

Dlamini jt tõdevad artiklis, et ettevõtte konkurentsivõimet piiravate ja soodustavate tegurite 

määratlemisel on põllumajandusettevõtete konkurentsivõime arendamisel tähtis roll, 

võimaldades ettevõtjatel seada prioriteete ja tunda ära puudusi (Dlamini jt 2014: 62). Posch jt 

kasutavad uuringus (2015) eksperthinnangut energiajuhtimise seisukohalt kõige tähtsamate 

tegurite määramisel. Lipnická ja Ďaďo määratlevad uuringus (2013) ekspertide abil 

turundusauditi efektiivsust positiivselt ja negatiivselt mõjutavaid tegureid.  

Chakrabarti artiklis (2010) uuritakse ekspertide abil erinevate tegurite tähtsust 

mahepõllumajandusliku toidu ostmise ajendina. Tegurite tähtsust paluti hinnata 5-pallilisel 

skaalal. Saadud tulemuste põhjal arvutati aritmeetiline keskmine ja aritmeetilise keskmise 

standardviga, mis näitab, kui palju ekspertide arvamused omavahel erinevad. See on uuringutes 

üks sagedamini kasutatavaid viise erinevate tegurite hierarhia moodustamiseks, eesmärgiga 

eraldada tähtsad tegurid vähem tähtsatest (vt ka Gorynia 2004, Nisipeanu 2013). EMÜ poolt läbi 

viidud uuringus (Vähelevinud põllumajandustoodete... 2006) kasutati ekspertküsitlust täiendava 

informatsiooni hankimiseks. Antud juhul uuriti, millistest kohalikest toodetest oleksid sama 

piirkonna hulgimüügiettevõtjad huvitatud.  
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Eesti ettevõtlusmonitooringu küsitluses (Globaalne ettevõtlusmonitooring... 2013) käsitleti 

eksperthinnangute meetodit kasutades järgnevaid teemasid: äriteenuste ja füüsiline taristu, 

teadus- ja arendustöö siire, riiklik poliitika, finantseerimine jt. Nende valdkondade hindamise 

kaudu saadi tulemuseks senisest põhjalikum ja laiapõhjalisem arusaam Eesti majanduse erinevate 

aspektide tugevatest ja nõrkadest külgedest ehk teguritest, mis soodustavad ja takistavad Eestis 

ettevõtluse arengut. Eesti ettevõtlusmonitooringu küsitluses osales kokku 41 eksperti 9 

tegevusalalt. Selles uuringus on tähtsal kohal erinevate majandusharude ettevõtjate arvamus. 

Eedo Kalle on tootlikkuse täpsemaks analüüsiks välja töötanud tootlikkusankeedi, mille abil on 

võimalik hinnata, millised on ettevõtte tootlikkuse kasvu soodustavad ja pidurdavad tegurid 

(Kalle 1997). Tootlikkusankeedi alusel eksperthinnangute kogumine on eriti kasulik 

ettevõtjatele.  

 

2.2 Andmeanalüüsi meetodid  

 

Käesolevas magistritöös kasutab autor kahte andmeanalüüsi meetodit, suhtarvuanalüüsi ja 

triangulatsiooni. Äriregistrist ja SA-st saadud teiseste andmete (majandusaasta aruanded ja 

tegevusala  rahandussuhtarvud) põhjal koostab magistritöö autor valimi ettevõtete 

suhtarvuanalüüsi. Valimi ettevõtete rahandussuhtarve võrdleb töö autor sama tegevusala 

ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega. Triangulatsiooni meetodit kasutab autor käesolevas 

magistritöös erinevate meetodite kasutamist kirjeldava teoreetilise ning kasutamist võimaldava 

praktilise  lähenemisena.  

 

2.2.1 Suhtarvuanalüüs 

 

Suhtarvuanalüüs (ingl k financial ratio analysis) on tänapäeval üks  põhilisemaid 

finantsaruannete analüüsi meetodeid (Alver, Reinberg 2002: 305). Suhtarvuanalüüs sobib 

ettevõtete majandustulemuste hindamiseks ja ettevõtete majandustulemuste omavaheliseks 

võrdlemiseks (Delen jt 2013: 3970; Katchova, Enlow 2013: 64). Suhtarvuanalüüsi põhjal on 
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võimalik juhtimisalaseid otsuseid vastu võtta, mis määravad ettevõtte käekäiku tulevikus väga 

oluliselt. Uuringutes on enim kasutusel 20–30 erinevat rahandussuhtarvu (Delen jt 2013: 3971).  

Katchova ja Enlow’ uuringus (2013) kasutatakse suhtarvuanalüüsi meetodit toiduainete tootmise 

ja töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse hindamiseks ning 

võrdlemiseks teiste ettevõtetega. Suhtarvuanalüüsi tulemusel otsuseid vastu võttes mõjutavad 

ettevõtete juhid ettevõtte tulemuslikkust ja konkurentsivõimet (Erdoğan jt 2015: 35). Lisaks on 

võimalik suhtarvuanalüüsi abil maandada oma ettevõtte finantsriske ning saavutada teiste, 

suhtarvuanalüüsi mittetegevate ettevõtjate ees konkurentsieeliseid, tundes oma ettevõtte tugevusi 

ja saades teadlikuks nõrkustest (Sealsamas: 41). 

Suhtarvuanalüüsi meetodil on mitmeid häid omadusi aga ka puudusi. Hea omadus on see, et 

suhtarvuanalüüs võimaldab ettevõtete majandustegevuse tulemusi omavahel võrrelda.  

Suhtarvuanalüüsi suurema puudusena võib välja tuua, et ettevõtteti mõningate näitajate 

arvestusmeetodid erinevad, näiteks varude arvestusel. Samamoodi erinevad ettevõtted oma 

tegevustega ka ühes ja samas tegevusalas, mis kahandab võrreldavuse kvaliteeti. Ettevõtete 

rahandussuhtarve on võimalik võrrelda nii väljakujunenud üldiste kriteeriumitega kui ka 

tegevusala keskmiste näitajatega (Alver, Reinberg 2002: 309; Kõomägi 2006: 123).  

Suhtarvuanalüüsi teeb keerulisemaks asjaolu, et kasutusel on palju eri nimetusi ja valemeid 

ühtede ja samade suhtarvude kohta. Et vältida segadust, tuleks ettevõtete majandustulemuste  

analüüsimisel kindlasti välja selgitada nii suhtarvu täpne sisu ja nimetus kui ka valem, mille järgi 

seda arvutatakse. Ettevõtete konkurentsivõime uurimisel peaks uuritavaid ettevõtteid võrdlema 

teiste võimalikult sarnase tegevusala ja suurusega ettevõtetega. 

 

2.2.2 Triangulatsiooni meetod 

 

Käesoleva magistritöö andmeanalüüsi raamistikuks on triangulatsiooni meetod. Triangulatsiooni 

tüpiseerimisel jaotati triangulatsiooni tehnikad algselt nelja erinevat tüüpi (Denzin 1970): 

andmete (ingl k data triangulation), uurijate (ingl k investigator triangulation), teoreetiline (ingl 

k theory triangulation) ja metodoloogiline (ingl k methodological triangulation) triangulatsioon. 

Lisaks sellele tegi Denzin (1970) vahet meetodisisesel (ingl k within-method) ja 
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meetoditevahelisel (ingl k between-method) triangulatsioonil.  Meetodisisene triangulatsioon 

tähendab sama meetodi raames erinevate tehnikate kasutamist ühe ja sama uuringuprobleemi 

lahendamisel, näiteks erinevate hindamisskaalade kasutamine ühes ja samas küsimustikus. 

Meetoditevaheline triangulatsioon tähendab erinevate meetodite kasutamist ühe ja sama 

uuringuprobleemi lahendamiseks, näiteks nii vaatluse kui ka küsimustiku kasutamine. Tabelis 1 

on töö autor kirjeldanud levinumaid triangulatsiooni tüüpe.  

Tabel 1. Triangulatsiooni tüübid ja nende kirjeldus. Allikas: autori koostatud Husseini (2009) 

jaotuse järgi 

TRIANGULATSIOONI TÜÜBID TRIANGULATSIOONI TÜÜPIDE KIRJELDUS 

Andmete triangulatsioon Ühes uuringus kasutatakse erinevatest allikatest pärit 

andmeid. Selle eesmärk on uuringu tulemuste täpsuse parem 

tagamine. 

Teooriate triangulatsioon Ühes uuringus mitme erineva teooria kasutamine eesmärgiga 

uuringu tulemusi kas kinnitada või ümber lükata. 

Uurijate triangulatsioon Ühes uuringus rohkem kui kahe uurija kasutamine ükskõik 

millises uuringu etapis. Näiteks mitme vaatleja või 

intervjueerija kasutamine uuringu valiidsuse tagamiseks. 

Analüüsi triangulatsioon Ühes uuringus sama andmestiku analüüs enama kui kahe 

meetodi abil uuringu valiidsuse ja tulemuste täpsuse 

paremaks saavutamiseks.  

Metodoloogiline triangulatsioon Ühes uuringus rohkem kui kahe meetodi kasutamine ühe ja 

sama nähtuse uurimiseks. Seda tüüpi triangulatsiooni 

kasutatakse näiteks andmete kogumisel. Metodoloogilise 

triangulatsiooni sees eristatakse  meetodisisest ja 

meetoditevahelist triangulatsiooni. 

 

Käesolevas magistritöös kasutatakse andmete, uurijate ja metodoloogilist triangulatsiooni. 

Triangulatsiooni meetodit kasutab magistritöö autor sellepärast, et saada uurimuse resultaat 

võimalikult mitmekesisest andmekogumist lähtuvalt, millel on loodetavasti suurem seletusjõud, 

lisades uuringule detailsust ja tasakaalustatust. Sotsiaalteadustes võimaldab triangulatsiooni 

meetodi kasutamine lisada uuringu tulemustele ka valiidsust ja usaldusväärsust (Cohen jt 2007:  

141).  
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3 PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE ÜLEVAADE 

Eesti puu- ja köögivilja tööstus tegeleb peamiselt koduturu nõudluse täitmisega. Isevarustatuse 

tase ei ole hetkel koduturul nii kõrgel, kui seda võimaldab siinne klimaatiline keskkond. Kui 

2014. aastal oli puu- ja köögivilja tööstuses ettevõtteid 49, siis 2013. aastal oli ettevõtteid 32. 

Sektori ettevõtetest 36 olid mikroettevõtted (tööga hõivatud isikute arvu järgi). Kolm suuremat, 

50 ja enama tööga hõivatud isikuga ettevõtet teenivad antud tegevusalal rohkem kui poole 

tegevusala kogu müügitulust ehk umbes 60%. (Mäger 2015) 

Puu- ja köögiviljatööstuse müügitulu oli 2013. aastal 64,9 mln eurot. 2014. aastal kasvas 

müügitulu põhiliselt palgakasvu ja tarbijahindade languse tagajärjel tekkinud sisetarbimise kasvu 

tõttu  4,8%. Müügitulu teenisid sektori ettevõtted 68 mln eurot, mis moodustab 3,7% 

toiduainetööstuse müügitulust. Võrreldes 2013. aastaga eksportisid puu- ja köögivilja 

töötlemisega tegelevad ettevõtted välisnõudluse langemise tõttu 2014. aastal ligikaudu 21 miljoni 

euro väärtuses vähem kaupa. Puu- ja köögivilja töötlejad ekspordivad võrreldes 

toiduainetööstuse teiste tegevusala ettevõtetega vähe, vaid 3,9% toiduainetööstuse ekspordist 

2014. aastal. (Mäger 2015) 

2014. aastal kasvas märgatavalt, võrreldes eelneva aastaga koguni 52,9% puu- ja köögivilja 

töötlemisettevõtete kogukasum. Kui müügitulu kasvas, siis samal ajal suudeti kulusid rohkem 

kokku hoida. Mitme sisendi hinnad (tooraine, kütus) olid 2014. aastal võrreldes eelmise aastaga 

madalamad. Kogukasum oli 2014. aastal sektori ettevõtetel 4,9 mln eurot. 2013. aasta väiksemat 

kogukasumit mõjutas tugevalt tooraine hinnatõus. Kõrgema lisandväärtusega toodete kasvust 

puu- ja köögivilja töötlejate kogutoodangus 2014. aastal annab tunnistust puhta lisandväärtuse 

kasv (2,7 mln eurot enam kui eelneval aastal) võrreldes toodangu mahuga. (Mäger 2015) 

Kui puu- ja köögivilja töötlejate kogukulud jäid 2014. aastal sarnasele tasemele võrreldes 

eelmise aastaga, vastavalt 63,1 ja 61,7 mln eurot, siis tööjõukulud kasvasid sektoris aastaga 13%. 

Kuna puu- ja köögivilja töötlemisettevõtetes on inimtööjõu kasutamisel suur osa võrreldes mitme 

teise toiduainetööstuse ettevõttega, siis lisandväärtuse kasv töötaja kohta on selles sektoris 

keskmisest madalam, 2014. aastal oli see 19,2 tuh eurot. Nii nagu 2013. aastal nii ka 2014. aastal 
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investeerisid sektori ettevõtted peamiselt ehitamisse ja rekonstrueerimisse, masinatesse ja 

seadmetesse. 2014. aastal tõusis järsult transpordivahenditesse investeerimine, 107 000 eurolt 

kasvasid kulutused 642 000 eurole. (Mäger 2015) 
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4 UURIMISTÖÖ METOODIKA  

Uurimistöö esimeses etapis tutvus magistritöö autor erinevate konkurentsivõime teemaliste 

uuringutega ning koostas seejärel nende põhjal esmaste andmete kogumiseks Eesti 

toiduainetööstuse ekspertidele struktureeritud küsimustiku, mis sisaldab nii avatuid kui suletuid 

küsimusi. Küsitlus toimus 18.04.2015 kuni 8.05.2015. Ankeedid saadeti üheksale eksperdile. 

Küsitlusele vastas viis eksperti, kellest kolm täitsid ankeedi lõpuni ja kaks täitsid osaliselt
5
. 

Ankeetide tagastamise määr oli 55,6%.  

Ekspertidega võttis magistritöö autor kontakti e-kirja teel, tutvustades lühidalt ennast,  

magistritöö teemat ja eesmärki. Esimese kirjaga oli kaasas ka ekspertidele iseseisvaks täitmiseks 

mõeldud küsitlusankeet. Autor koostas küsitlusankeedi arvutiprogrammiga MS Excel 2010. 

Nimekiri uuringus osalenud ekspertidest on käesoleva töö lisas 1. Küsitlus on tervikuna esitatud 

käesoleva töö lisades 2–4. Kõikide viie eksperdi hinnangud esitatakse magistritöös anonüümselt, 

ekspertide nimed on kodeeritud: ekspert A, B, C, D ja E.  

Uurimistöö teise etapina võttis magistritöö autor mugavusvalimi meetodil valimisse MAK 2007–

2013 alameetmest 1.6.1 „Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine” 

ajavahemikus 2008–2012 neli toetust saanud puu- ja köögivilja töötlemisettevõtet (edasipidi 

kasutatakse lühendit valimi ettevõtted), et analüüsida nende konkurentsivõimet. Kolm valimi 

ettevõtet said alameetmest 1.6.1 toetust sel perioodil ühe korra, üks ettevõte kaks korda.  

Võimaldamaks võimalikult kvaliteetset valimi ettevõtete võrreldavust nii omavahel kui teiste 

sama tegevusala ettevõtetega, valis töö autor valimi ettevõtted töötajate arvu, tegevusala ja 

asukoha järgi. Töötajate arvu järgi olid kõik valimi ettevõtted väikeettevõtted, kes on 

määratlenud oma põhitegevusalaks puu- ja köögivilja töötlemise ja säilitamise ning kes 

tegutsevad maapiirkonnas. Kuna EMÜ uuringus lubati ettevõtete esindajatele, et nende vastuseid 

kajastatakse uuringus anonüümsetena, siis sellepärast on ka siin töös ettevõtete nimed 

kodeeritud: ettevõte A, B, C ja D. 

                                                           
5
 Ekspert D  jättis vastamata küsitluse 9. ja 11. küsimusele, viidates uuringu suurele mahule. Ekspert E vastas ainult  

küsitluse 1. ja 2. küsimusele, põhjendades teistele küsimustele mittevastamist vastavate teadmiste puudulikkusega. 
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Uurimistöö kolmanda etapina analüüsis töö autor valimi ettevõtete vastuseid (allikaks EMÜ 

uuring) ning võrdles neid ekspertküsitlusele vastanud ekspertide vastustega. Neljanda etapina 

teostas töö autor suhtarvuanalüüsi, võrreldes valimi ettevõtteid sektori asendikeskmiste 

suhtarvudega. Viienda etapina tegi töö autor uuringu tulemustest kokkuvõtte ja järeldused.  
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5 ETTEVÕTETE MÜÜGIPROBLEEMID  

5.1 Ettevõtete müügiprobleemid kodu- ja välisturul 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel valida nimestikust sobivad vastusevariandid, mis kirjeldavad 

nende arvates Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete olulisemaid probleeme toodete 

müügil kodu- ja välisturul. Tegurite nimestiku lõppu võisid vastajad lisada uusi tegureid. Sama 

küsimus oli esitatud EMÜ uuringus valimi ettevõtetele, seal eristati kolme turgu, Eesti, teiste EL-

i ja sellest väljaspool asuvate riikide turgu. Magistritöö autor eristas ekspertküsitluses turge neid 

kodu- ja välisturuks jaotades. Magistritöö autor lisas ekspertküsitluses võrreldes EMÜ uuringuga 

tegurite nimestikku teguri Eestit ei tunta
6
 ning täpsustas ühe teguri nime selle tähendust 

muutmata. 

Kõik neli valimi ettevõtet peavad olulisemateks probleemideks oma ettevõtte toodete müügil 

koduturul ettevõtte toodete omahinda (ehk keskmist kulu tooteühiku kohta) ja toodete vähest 

tuntust. Kolm ettevõtet (ettevõtted A, C ja D) nimetavad olulisema müügiprobleemina 

konkurentide madalamat hinnataset. Kaks ettevõtet (ettevõtted A ja D) peavad koduturul 

müügiprobleemiks liiga suurte või väikeste tarnekoguste nõudmist ning samuti kaks ettevõtet 

(ettevõtted A ja C) nimetasid ettevõtte toodete eristumatust samaväärsete toodetega võrreldes. 

Ühel korral nimetati müügiprobleemina hinna liiga pikaks ajaks sidumise soovi (ettevõte D), 

ühel korral nimetati (kõik ettevõtte A poolt) jaekaubanduse „ketistumist“, aeglast raharinglust 

ning kaubanduspiirangute olemasolu.  

Valimi ettevõtete vastuste kokkuvõtteks võib üldistades öelda, et valimi ettevõtete 

põhiprobleemiks oma ettevõtte toodete müümisel koduturul on ettevõtte toodete omahind, mille 

suhtelist kõrget taset võib põhjustada tootmise madal efektiivsus, samuti on odavamad 

importtooted turul ettevõtete tootmisefektiivsuse tõstmise vajadusele survet avaldamas. Samuti 

nimetasid kõik valimi ettevõtted probleemina nõrka turundust, lisaks puudulikku või üleliigset 

tootmisvõimsust ning ettevõtte toodete vähest eristuvust konkurentide toodetest, mida võib 

                                                           
6
 Kahetsusväärsel kombel osutus tegur osaliselt metoodiliselt valeks. Magistritöö autor ei loe kehtivaks 

vastusevarianti Eestit ei tunta koduturul, kuid loeb kehtivaks vastusevariandi Eestit ei tunta välisturul.  
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põhjustada nii puudulik tootearendus kui nõrk turundus. Tootmisvõimsus on Eesti toiduainete 

töötlejatel enamasti puudulik, mida võib ka siin teguri täpsemal interpreteerimisel eeldada.  

Kõik neli eksperti nimetasid toiduaineid töötlevate ettevõtete peamisteks probleemideks 

toodangu müügil koduturul jaekaubanduse “ketistumist” ja ettevõtete toodete omahinda. Kaks 

eksperti neljast peavad toodete müüki takistavateks teguriteks ettevõtete toodete vähest eristuvust 

teiste samalaadsete toodetega võrreldes, konkurentide madalamat hinnataset ja erilubade, 

litsentside nõuet. Kokkuvõtteks võib ekspertide vastuseid ettevõtete vastustega võrreldes öelda, 

et eksperdid nimetavad koduturul ettevõtteväliseid tegureid müüki takistavaks probleemiks 

sagedamini kui seda teevad valimi ettevõtted. Peamised ettevõttesisesed tegurid olid ekspertidel 

ja ettevõtetel väga sarnased, mitmel puhul samad, näiteks ettevõtete toodete omahind ja vähene 

eristuvus teistest samalaadsetest toodetest, ettevõttevälistest teguritest konkurentide madalam 

hinnatase.    

EL-i turul (v. a Eesti) peavad kolm valimi ettevõtet neljast (ettevõtted A, B ja C) peamisteks 

probleemideks toodete müügil aeglast raharinglust. Kaks ettevõtet (ettevõtted A ja B) peavad 

peamisteks probleemideks ettevõtte toodete mittetundmist, konkurentide madalamat hinnataset, 

kontaktide puudumist ja ebausaldusväärseid partnereid. Kahel korral  mainiti (ettevõtted A ja C) 

müüki takistavate teguritena ka väikeste või suurte tarnekoguste nõudmist. Ühel korral mainiti 

(ettevõte C) Eesti toodete kehva mainet. Ühel korral mainiti (kõik ettevõtte A poolt) ka 

jaekaubanduse „ketistumist“, erilubade nõuet, ettevõtte toodete eristumatust teiste samaväärsete 

toodete hulgas, ettevõtte toodete omahinda ja kaubanduspiirangute olemasolu.  

Väljaspool EL-i pidas ettevõte A probleemiks toodete müümisel samu tegureid mis EL-i turul, 

välja arvatud väikeste või suurte tarnekoguste nõudmise ja erilubade nõude puhul, mida 

väljaspool EL-i probleemiks ei nimetatud. Ettevõte B nimetas samu müüki takistavaid tegureid 

nii EL-i turul kui väljaspool EL-i. Väljaspool EL-i peab ettevõte C probleemiks toodete müügil 

suurte või väikeste tarnekoguste nõudmist ja kontaktide puudumist. Ettevõte D mitte eksportijana 

müüki takistavaid tegureid välisturul ei nimetanud.  

Kokkuvõttes nimetasid valimi ettevõtted müügiprobleemidena välisturul kolmel korral 

kontaktide puudumist ja aeglast raharinglust. Kahel korral nimetati väikeste või suurte 

tarnekoguste nõudmist, ettevõtte toodete mittetundmist, konkurentide madalamat hinnataset ja 
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ebausaldusväärseid partnereid. Ühel korral nimetati jaekaubanduse „ketistumist“, ettevõtete 

toodete vähest eristuvust teiste samaväärsete hulgast, Eesti toodete kehva mainet, ettevõtte 

toodete omahinda, kaubanduspiirangute olemasolu ja erilubade nõuet.  

Kõik neli vastanud eksperti peavad Eesti toiduaineid töötlevate ettevõtete üheks peamiseks 

probleemiks toodete müügil välisturul erilubade ja litsentside nõuet. Kolm eksperti nimetas veel 

järgnevaid tegureid: väikeste või suurte tarnekoguste nõudmine, tarnekoguste pikemaks 

perioodiks nõudmine, ettevõtte tooteid ei tunta, ettevõtete tooted ei eristu teiste samalaadsete 

toodete hulgast, Eestit ei tunta, puuduvad kontaktid. Kaks eksperti nimetas jaekaubanduse 

“ketistumist”, ettevõtte toodete omahinda ja kaubanduspiirangute olemasolu.  

Kokkuvõtteks võib ekspertide vastuseid ettevõtete vastustega võrreldes öelda, et eksperdid 

peavad valimi ettevõtetega ühiselt suuremateks takistusteks toodete müügil välisturul kontaktide 

puudumist, väikeste või suurte tarnekoguste nõudmist ja ettevõtte toodete mittetundmist. Kui 

kolm ettevõtet nimetasid müüki takistava tegurina välisturul aeglast raharinglust, siis seda ükski 

ekspert ei nimetanud. Ükski ekspert ei nimetanud tegurina ka ebausaldusväärseid partnereid, 

mida nimetas kaks ettevõtet. Samas, kui ükski ettevõte ei nimetanud Eesti tundmatust ja 

tarnekoguste pikemaks perioodiks nõudmist, siis neid nimetas kolm eksperti neljast. Erilubade ja 

litsentside nõuet pidasid välisturul müüki takistavaks kõik eksperdid, ettevõtetest nimetas seda 

tegurit vaid üks.  

Kui võrrelda ettevõtete vastuseid müüki takistavate tegurite kohta kodu- ja välisturul, siis võib 

öelda, et erinevused on olemas. Näiteks, kui ettevõtte toodete omahind on kõikide valimi 

ettevõtete meelest koduturul müüki takistav tegur, siis välisturul nimetab seda tegurit ainult üks 

ettevõte. Ka ettevõtte toodete mittetundmist pidasid koduturul probleemiks neli ettevõtet, 

välisturul nimetasid seda tegurit kaks ettevõtet. Kui ebausaldusväärseid partnereid ja kontaktide 

puudumist nimetasid ettevõtted välisturul müüki takistavateks teguriteks, siis koduturul seda 

ükski ettevõte ei teinud. Aeglast raharinglust nimetasid välisturul kolm ettevõtet, koduturul ainult 

üks. Samas, väikeste või suurte tarnekoguste nõudmist ning konkurentide madalamat hinnataset 

nimetas peamiste müüki takistavate teguritena kodu- ja välisturul sarnane arv ettevõtteid.  
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5.2 Ettevõtete teadlikkus avaliku sektori institutsioonide toest ettevõtetele 

toodete müügil 

 

EMÜ uuringus küsiti valimi ettevõtetelt, kas nende arvates avalik sektor toetab ettevõtteid oma 

toodete müügil Eestis, teistes EL-i riikides ja väljaspool EL-i. Mitte eksportiva ettevõtte A 

hinnangul Eestis avaliku sektori institutsioonid ettevõtteid müümisel ei toeta, kuid teistes EL-i 

riikides ja väljaspool EL-i vähesel määral toetavad. Ettevõte B eksportijana ei oska öelda, kas 

avaliku sektori institutsioonid ettevõtteid nende toodete müügil toetavad või mitte. Ettevõte 

vastas, et Eestis toetatakse ettevõtteid vähesel määral. Eksportiva ettevõtte C arvates ei toeta 

avaliku sektori institutsioonid ettevõtteid toodangu müümisel ei kodu- ega välisturul. Ettevõte D 

vastas, et Eestis ettevõtteid toodete müügil ei aidata ja ettevõte ei näe ka vajadust. Kas avaliku 

sektori institutsioonid toetavad ettevõtteid välisturul, seda ei osanud mitte eksportiv ettevõte D 

vastata. 

Kuna valimi ettevõtete esindajate vastustest ei selgunud üheselt, kas avaliku sektori 

institutsioonid aitavad puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevaid ettevõtteid nende toodete 

müügil, siis esitas magistritöö autor selle küsimuse ekspertidele. Küsimust laiendati, puu- ja 

köögivilja töötlejate sihtgrupi asemel küsiti, kas avaliku sektori institutsioonid toetavad 

toiduainete töötlejaid nende toodete müügil. Vastata sai, kas „jah“ või „ei“. Kui ekspert vastas 

jaatavalt, siis paluti tal selgitada, kuidas avaliku sektori institutsioonid ettevõtteid nende toodete 

müügil aitavad.  

Kaks eksperti vastasid, et avaliku sektori institutsioonid aitavad Eesti toiduainete töötlemisega 

tegelevaid ettevõtteid oma toodete müümisel nii kodu- kui välisturul. Ekspert B nimetas 

institutsioonidest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (edasipidi EAS) ja Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi PRIA) oma toetustega koolituse ja turunduse 

valdkonnas. Ekspert C ei nimetanud oma vastuses ühtegi institutsiooni, kuid loetles tegevusi, 

mida ettevõtete müügi edendamiseks erinevates asutustes kasutatakse: toetused, 

ekspordigarantiid, väliskontaktide otsimine, messi külastused ja ettevõtteid tutvustavad üritused. 

Lisaks nimetas ekspert C ekspordisertifikaatide ja EL-i väliskaubanduslepingute sõlmimisega 

seotud tegevusi. Ekspert D vastas, et koduturul ettevõtteid ei aidata, kuid välisturul aidatakse, 

nimetades EAS-i ja saatkondi, kes on põhilised ärikontaktide leidjad sihtriikides. Ekspert A 
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arvates avaliku sektori institutsioonid toiduaineid töötlevaid ettevõtteid müügialal kodu- ega 

välisturul ei aita. 

Ekspertküsitluse tulemused näitavad, et ettevõtetel on müügitugi avaliku sektori institutsioonide 

näol olemas, kuid kõik ettevõtted ja ka eksperdid neid veel hästi ei tunne või oli küsimusele 

eitavalt vastamisel mingisugune muu põhjus. Eksportijate ja mitte eksportijate vastused 

teineteisest väga palju ei erinenud. Kuna valimi ettevõtetest on hetkel eksportijad kaks ettevõtet 

(ettevõtted B ja C) ja üks (ettevõte A) kavatseb lähima viie aasta jooksul hakata eksportima, siis 

tuleb ettevõtetel kindlasti tutvuda erinevate võimalustega abi saada välisturul edukaks 

majanduslikuks toimimiseks. Valimi ettevõtete müüki takistavate tegurite loend peegeldab 

vähemalt osaliselt kas teadmatust avaliku sektori institutsioonide võimalustest erineval moel 

ettevõtetele kasulik olla või takistavad ettevõtete koostööd nendega mingid muud tegurid.  
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6 ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ TEISTE 

ORGANISATSIOONIDEGA 

6.1 Ettevõtete koostöö tooraine tarnijatega  

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 4-pallilisel skaalal (4 = „väga tähtis“ kuni 1 = „ei ole 

tähtis“) nimestikus ette antud koostöövaldkondade tähtsust tooraine tarnijatega kodu- ja 

välisturul Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime jaoks. 

Nimestiku lõppu võisid vastajad lisada uusi valdkondi ja hinnata neid.  

Kõik eksperdid hindasid maksimaalse hindega koostöövaldkondadest tooraine tarnijatega 

koduturul tootearendust ja töötajate koolitust. Samuti hindasid eksperdid kõrgelt koostööd 

kvaliteedijuhtimise valdkonnas (x̄ = 3,50; σ = 0,58). Ekspertide hinnangute järgi võib keskmiselt 

tähtsaks pidada ettevõtete koostööd tooraine tarnijatega tootmisprotsessi (x̄ = 3,25; σ = 0,96) ja 

tootmisseadmete arendamisel (x̄ = 3,00; σ = 1,15).  

Kõik eksperdid hindasid maksimaalse hindega koostöövaldkondadest tooraine tarnijatega 

välisturul töötajate koolitust. Samuti hinnati kõrgelt kvaliteedijuhtimist (x̄ = 3,75; σ = 0,50) ja 

tootearendust (x̄ = 3,50; σ = 1,00). Keskmiselt tähtsaks koostöövaldkonnaks pidasid eksperdid 

tootmisprotsessi ja -seadmete arendust (mõlemad x̄ = 3,00; σ = 1,15). Ekspert D lisas, et nii 

kodu- kui välisturul on koostöövaldkondadest tooraine tarnijaga väga tähtis tootmise paindlikkus 

ning valmisolek ja võimekus uuendusteks. Võrreldes ekspertide hinnanguid koostöövaldkondade 

tähtsusele tooraine tarnijaga kodu- ja välisturul, võib öelda, et need erinevad teineteisest vähe. 

EMÜ uuringus küsiti valimi ettevõtetelt, kas ettevõtted pakuvad tooraine tarnijatele koostööd ette 

antud nimestikust valitavates valdkondades. Vastajad võisid nimestikku lisada uusi valdkondi. 

Valdkondi paluti märkida 5-pallilisel skaalal (5 = „jah“, 4 = „vähesel määral“, 3 = „ei, aga 

kavatsen 3 aasta jooksul“, 2 = „ei, aga oleks vajadust“, 1 = „ei“). Magistritöö autor hindab valimi 

ettevõtete vastuseid järgnevalt: kes vastas palliga 5–2, see ettevõte väärtustab seda valdkonda, 

kes vastas palliga 5–4, see väärtustab ja rakendab seda valdkonda ning kes vastas palliga 1, see ei 

väärtusta antud valdkonda.   
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Ettevõte A teeb tooraine tarnijaga koostööd tootearenduse valdkonnas. Vähesel määral teeb 

ettevõte koostööd ka tootmisseadmete arendamisel, töötajate koolitamisel ja kvaliteedijuhtimisel. 

Ettevõte B tooraine tarnijaga koostööd ei tee ega näe ka vajadust. Ettevõtted C ja D teevad 

tooraine tarnijaga vähesel määral koostööd tootearenduse valdkonnas.  

Ettevõtete vastuste järgi võib kokkuvõtteks öelda, et ettevõte A teeb teiste ettevõtetega võrreldes 

kõige erinevamates valdkondades tooraine tarnijaga koostööd ja kuna eksperdid hindavad 

enamusi neist teguritest ettevõtte konkurentsivõime jaoks kõrgelt, siis võib koostööd tooraine 

tarnijaga pidada selle ettevõtte konkurentsivõimet suurendavaks teguriks. Ettevõtte C ja D 

konkurentsivõimet mõjutab koostöö tooraine tarnijaga vähemal määral, kuid nad teevad 

koostööd ekspertide poolt kõrgelt hinnatud valdkonnas.  

 

6.2 Ettevõtete koostöö teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtetega 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 4-pallilisel skaalal (4 = „väga tähtis“ kuni 1 = „ei ole 

tähtis“) nimestikus ette antud koostöövaldkondade tähtsust samal tegevusalal konkureerivate 

ettevõtetega kodu- ja välisturul Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete 

konkurentsivõime jaoks. Nimestiku lõppu võisid vastajad lisada uusi valdkondi ja hinnata neid.  

Kõik eksperdid pidasid kõige tähtsamaks koostöövaldkonnaks teiste sama tegevusala 

ettevõtetega koduturul poliitiliste otsuste lobi. Väga kõrgelt hinnati veel töötajate koolitust (x̄ = 

3,75; σ = 0,50). Keskmiselt tähtsaks koostöövaldkonnaks koduturul pidasid eksperdid IKT
7
 

arendamist ja spetsialiseerumist (mõlemad x̄ = 3,00; σ = 0,82). Ühisturundust ja 

rakendusuuringute tegemist pidasid eksperdid pisut vähem kui keskmiselt tähtsaks (mõlemad x̄ = 

2,75).  Kõige vähem tähtsaks pidasid eksperdid koostöövaldkondadest koduturul ühisturustust ja 

tootearendust (mõlemad x̄ = 2,50; σ = 1,29), samas ekspertide arvamused erinesid nende 

valdkondade hindamisel üksteisest üsna palju. Ka  oskusteabe jagamist ja allhanke tegemist ei 

hinnatud kokkuvõttes kõrgelt. 

                                                           
7
 Lühend IKT tähistab siin ja mujal info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. 
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Kõige tähtsamateks koostöövaldkondadeks teiste sama tegevusala ettevõtetega välisturul 

hindasid kõik eksperdid maksimaalse hindega töötajate koolitust, ühisturundust ja ühisturustust. 

Samuti hindasid eksperdid väga kõrgelt ettevõtete omavahelist koostööd allhanke tegemisel (x̄ = 

3,75; σ = 0,50). Enam kui keskmiselt tähtsaks pidasid eksperdid koostöövaldkondadest IKT 

arendust (x̄ = 3,50; σ = 0,58), rakendusuuringut (x̄ = 3,50; σ = 1,00), oskusteabe jagamist (x̄ = 

3,50; σ = 1,00) ja tootearendust (x̄ = 3,25; σ = 0,50). Keskmiselt tähtsaks koostöövaldkonnaks 

pidasid eksperdid spetsialiseerumist (x̄ = 3,00; σ = 0,82). Kõige vähem hindasid eksperdid 

koostöövaldkondadest välisturul poliitiliste otsuste lobi (x̄ = 2,75; σ = 1,50), samas ekspertide 

arvamused erinesid selle valdkonna hindamisel üksteisest palju, mida näitab suhteliselt kõrge 

standardhälve.  

Võrreldes ekspertide hinnanguid koostöövaldkondade tähtsusele teiste sama tegevusala 

ettevõtetega kodu- ja välisturul, selgus, et kui poliitiliste otsuste lobi peavad eksperdid kõige 

tähtsamaks koostöövaldkonnaks koduturul, siis välisturul peetakse seda valikus ette antud 

valdkondadest kõige vähem oluliseks. Väga tähtsaks koostöövaldkonnaks nii kodu- kui välisturul 

peavad eksperdid töötajate koolitust. Kokkuvõttes hindavad eksperdid erinevaid 

koostöövaldkondi sama tegevusala ettevõtetega välisturul konkureerimiseks olulisemaks kui 

koduturul. Näiteks nii müügi kui arendamisega seotud valdkonnad on ekspertide hinnangul 

koostööks välisturgudel tähtsamad kui koduturul.  

EMÜ uuringus küsiti valimi ettevõtetelt, kas ettevõtted teevad teiste samal tegevusalal 

tegutsevate ettevõtetega koostööd Eestis, mujal EL-is ja väljaspool EL-i ette antud nimestikust 

valitavates valdkondades. Vastaja võis lisada nimestikku uusi valdkondi. Valdkondi paluti 

märkida 5-pallilisel skaalal (5 = „jah“, 4 = „vähesel määral“, 3 = „ei, aga kavatsen 3 aasta 

jooksul“, 2 = „ei, aga oleks vajadust“, 1 = „ei“). Magistritöö autor hindab valimi ettevõtete 

vastuseid järgnevalt: kes vastas palliga 5–2, see ettevõte väärtustab seda valdkonda, kes vastas 

palliga 5–4, see väärtustab ja rakendab seda valdkonda ja kes vastas palliga 1, see ei väärtusta 

antud valdkonda.   

Valimi ettevõtetest erineb teistest selgelt ettevõte D, kuna ta ei tee ega väärtusta teiste sama 

tegevusala ettevõtetega koostööd ei kodu- ega välisturul. Valimi ettevõtetest teeb koduturul teiste 

ettevõtetega kõige enam koostööd ettevõte A, tehes koostööd rakendusuuringu ja tootearenduse 

valdkonnas. Vähesel määral teeb ettevõte A teiste ettevõtetega koostööd allhanke tegemisel ja 
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oskusteabe jagamisel. Koduturul ei tee ettevõte teiste ettevõtetega koostööd, kuid näeb vajadust 

IKT arendamisel ja töötajate koolitamisel. EL-i turul ei tee ettevõte A teiste sama tegevusala 

ettevõtetega koostööd, kuid näeb vajadust seda teha töötajate koolitamise, ühisturunduse ja 

rakendusuuringu valdkonnas. Väljaspool EL-i hindab ettevõte A vajalikuks teha koostööd 

ühisturunduse alal, kuid hetkel ta selles valdkonnas koostööd ei tee.  

Võrreldes ekspertide hinnangutega koostöövaldkondade tähtsusele, võib öelda, et ettevõte A 

väärtustab koduturul konkureerides neid valdkondi, mida eksperdid peavad kas keskmiselt 

tähtsaks või vähem tähtsaks. Samas, tuleb tähele panna, et eksperdid hindasid koduturul 

keskmisest kõrgema hindega ainult kahte koostöövaldkonda, töötajate koolitust ja poliitiliste 

otsuste lobi. Välisturul väärtustavad eksperdid väga kõrgelt samu valdkondi, mida ettevõte A. 

Ettevõte B ei teinud uuringu hetkel ühegi sama tegevusala ettevõttega koostööd. Koostöö 

vajadust tunnistatakse nii kodu- kui välisturul töötajate koolitamisel ja spetsialiseerumisel ning 

ühisturunduse ja tootearenduse valdkonnas. Poliitiliste otsuste lobi valdkonna kohta ei osanud 

ettevõte B seisukohta võtta.  

Eksperdid hindavad ettevõtte B poolt väärtustatud valdkondi erinevalt. Töötajate koolitust 

peavad eksperdid ühtviisi väga tähtsaks koostöövaldkonnaks nii kodu- kui välisturul. 

Spetsialiseerumist peavad koostöövaldkonnana eksperdid kodu- ja välisturul keskmiselt tähtsaks. 

Välisturul hindavad kõik eksperdid ühisturundust väga kõrgelt, kuid koduturul peavad alla 

keskmise tähtsaks. Ka tootearendust peavad eksperdid koostöövaldkonnana välisturul natuke 

tähtsamaks kui koduturul.  

Ettevõte C teeb koduturul vähesel määral teiste sama tegevusala ettevõtetega koostööd poliitiliste 

otsuste lobi, allhanke ja oskusteabe jagamise valdkonnas. Mujal EL-is teeb ettevõte C vähesel 

määral koostööd oskusteabe jagamisel ja spetsialiseerumisel, vajadust koostöö järele tuntakse 

töötajate koolitamisel ja allhanke tegemisel. Väljaspool EL-i turgu näeb ettevõte C vajadust teha 

koostööd teiste sama tegevusala ettevõtetega allhanke tegemisel.  

Kõik eksperdid hindavad väga kõrgelt koduturul poliitiliste otsuste lobi koostöövaldkonda, 

milles ettevõtte C osaleb vähesel määral. Kahte teist ettevõtte C poolt koduturul väärtustatud 

valdkonda, allhanget ja oskusteabe jagamist, peavad eksperdid kokkuvõttes alla keskmise 

tähtsaks. Ettevõtte C poolt välisturul väärtustatud koostöövaldkondi hindavad eksperdid 
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keskmiselt (spetsialiseerumine) või üle keskmise kõrgelt (oskusteabe jagamine, allhanke 

tegemine, töötajate koolitamine).  

6.3 Ettevõtete koostöö teadus- ja arendusasutustega 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 4-pallilisel skaalal (4 = „väga tähtis“ kuni 1 = „ei ole 

tähtis“) nimestikus ette antud koostöövaldkondade tähtsust teadus- ja arendusasutustega kodu- ja 

välisturul Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime jaoks. 

Nimestiku lõppu võisid vastajad lisada uusi valdkondi ja hinnata neid. Küsimustikus kasutatud 

valdkondade nimestik on identne sellega, mis esitati EMÜ uuringus valimi ettevõtetele, kuid seal 

ei eristatud kodu- ja välisturgu, mida siin tehakse.   

Koostöövaldkondadest teadus- ja arendusasutustega koduturul hindasid kõik eksperdid 

maksimaalse hindega rakendusuuringut ja töötajate koolitust (vt Tabel 2). Väga kõrgelt hindasid 

eksperdid veel tootearendust, tootmisprotsessi arendust ja kvaliteedijuhtimist (kõik x̄ = 3,75; σ = 

0,50). Üle keskmise tähtsaks hinnati koostöövaldkondadest tootmisseadmete arendust ja 

planeerimist (mõlemad x̄ = 3,50; σ = 0,58).  

Tabel 2. Ekspertide hinnangud koostöövaldkondade tähtsusele teadus- ja arendusasutustega 

koduturul 

Koostöövaldkonnad x̄ σ 

Rakendusuuring 4,00 0,00 

Töötajate koolitus 4,00 0,00 

Tootearendus 3,75 0,50 

Tootmisprotsessi arendus 3,75 0,50 

Kvaliteedijuhtimine 3,75 0,50 

Tootmisseadmete arendus 3,50 0,58 

Planeerimine, äriplaanid 3,50 0,58 

Müügi edendamine, turundus (sh 

uuringud) 
2,75 0,96 

 

Müügi edendamine ja turundus, sh uuringud ei leidnud ekspertide poolt ühtset tugevat hindamist, 

seda hinnati pisut alla keskmise tähtsaks (x̄ = 2,75; σ = 0,96). Kokkuvõttes hindasid eksperdid 

kõiki koostöövaldkondi üsna kõrgelt ja nagu standardhälve näitab, siis ekspertide arvamused 

erinesid üksteisest vähe, välja arvatud kõige vähem hinnatud müügi edendamise puhul.  
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Koostöövaldkondadest teadus- ja arendusasutustega välisturul hindasid kõik eksperdid 

maksimaalse hindega rakendusuuringut, töötajate koolitust ja kvaliteedijuhtimist. Pisut 

madalamalt hindasid eksperdid tootearendust, tootmisprotsessi arendust ja planeerimist (kõik x̄ = 

3,75; σ = 0,50). Kõiki tegureid hinnati üsna kõrgelt ja standardhälve näitab, et ekspertide 

arvamused üksteisest palju ei erinenud, välja arvatud müügi edendamise hindamisel (x̄ = 3,50; σ 

= 1,00), just nagu sama valdkonna hindamisel ka koduturul. Kui kolm eksperti pidasid müügi 

edendamist välisturul väga tähtsaks, siis üks ekspert pidas seda vähe tähtsaks. Kõige madalamalt 

hindasid eksperdid koostöövaldkonnana välisturul tootmisseadmete arendust (x̄ = 3,25; σ = 

0,50), mida saab pidada siiski üle keskmise tähtsaks.  

Võrreldes ekspertide hinnanguid koostöövaldkondade tähtsusele teadus- ja arendusasutustega 

kodu- ja välisturul, selgus, et eksperdid hindavad mõningaid koostöövaldkondi teadus- ja 

arendusasutustega ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks välisturul olulisemaks kui koduturul, 

kuid erinevused ei ole suured. Kõiki nimestikus esitatud valdkondi välisturul hindasid eksperdid 

kokkuvõttes keskmisest tähtsamaks.  

EMÜ uuringus küsiti valimi ettevõtetelt, kas ettevõtted teevad koostööd teadus- ja 

arendusasutustega nimestikus ette antud valdkondades. Nimestik on identne ekspertidele samal 

teemal esitatud nimekirjaga. Vastaja võis nimestikku lisada uusi valdkondi. Valdkondi paluti 

märkida 5-pallilisel skaalal (5 = „jah“, 4 = „vähesel määral“, 3 = „ei, aga kavatsen 3 aasta 

jooksul“, 2 = „ei, aga oleks vajadust“, 1 = „ei“). Magistritöö autor hindab valimi ettevõtete 

vastuseid järgnevalt: kes vastas palliga 5–2, see ettevõte väärtustab seda valdkonda, kes vastas 

palliga 5–4, see väärtustab ja rakendab seda valdkonda ja kes vastas palliga 1, see ei väärtusta 

antud valdkonda.   

Ettevõte A teeb teadus- ja arendusasutustega koostööd rakendusuuringute valdkonnas. Koostööd 

ei tehta, kuid ettevõte tunneb vajadust teha koostööd tootearenduse valdkonnas. 

Rakendusuuringute koostöövaldkonna tähtsust nii kodu- kui välisturul hindavad kõik eksperdid 

maksimaalse hindega. Ka koostööd tootearenduse valdkonnas hindavad eksperdid nii kodu- kui 

välisturul ettevõtte konkurentsivõime jaoks väga kõrgelt.  

Ettevõte B teadus- ja arendusasutustega koostööd ei tee, kuid kavatseb lähima kolme aasta 

jooksul teha tootmisseadmete arendamisel. Ettevõte näeb vajadust koostöö järele järgmistes 
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valdkondades: tootearendus, tootmisprotsessi arendus, turundus, töötajate koolitus, planeerimine 

ja kvaliteedijuhtimine. Ettevõte B väärtustab kõiki nimestikus välja toodud koostöövaldkondi, 

eksperthinnangute järgi on peaaegu kõik koostöövaldkonnad nii kodu- kui välisturul vähemalt 

keskmiselt tähtsad, enamasti tähtsamad.  

Ettevõte C teeb teadus- ja arendusasutustega koostööd töötajate koolitamisel. Vähesel määral 

teeb ettevõte koostööd tootearenduse valdkonnas. Ettevõte ei tee hetkel koostööd, kuid tunneb 

vajadust teha turunduse ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Kõik eksperdid hindasid töötajate 

koolitust koostöövaldkonnana nii kodu- kui välisturul maksimaalse hindega. Samuti hindasid 

eksperdid väga kõrgelt ettevõtete koostööd teadus- ja arendusasutustega tootearenduse ja 

kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Müügiedendamise ja turunduse valdkonda pidasid eksperdid 

koduturul natuke alla keskmise ja välisturul üle keskmise tähtsaks. Ettevõte D teeb teadus- ja 

arendusasutustega vähesel määral koostööd planeerimise valdkonnas. Planeerimise valdkonda 

hindavad eksperdid üle keskmise tähtsaks nii kodu- kui välisturul. 

 

6.4 Ettevõtete teadus- ja arendusasutustega koostööd takistavad ja 

soodustavad tegurid 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel loetleda Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete 

peamisi teadus- ja arendusasutustega koostööd takistavaid ja soodustavaid tegureid. Takistavatest 

teguritest nimetas ekspert A tootmisega seotud ja ettevõttesisese informatsiooni konkurentidele 

leviku kartust, ettevõtete vähest orienteeritust teadus- ja arendustegevustele, väheseid sidemeid ja 

ühise eesmärgi puudumist. Ekspert B pidas takistavateks teguriteks ettevõtete juhtide madalat 

teadlikkust koostöö kasulikkusest ning teadusasutuste vähest praktikat sisuliseks, ettevõtte huve 

kaitsvaks koostööks, kuna teadlased tahavad uurida ennekõike seda, mis neid huvitab. 

Ekspert C nimetas takistavate teguritena ettevõtete vähest finantsvõimekust, kuna teadus- ja 

arendustegevused eeldavad võimekust pikaajaliselt investeerida, samas kaasneb sellega ka risk, 

kuna tulemus ei pruugi olla ootuspärane. Ekspert C lisab, et ettevõtjad ei ole tihti valmis 

pikemaajaliselt investeerima. Lahenduseks pakub ekspert ettevõtjatevahelist koostööd jagamaks 

ühiselt finantsriske. Ekspert C tõdeb, et see ei ole seni tulemusi andnud. Ekspert D peab 
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ettevõtete teadus- ja arendusasutustega koostöö tegemise takistusteks prognoosimatut turgu 

innovaatiliste toodete järele, tarbijate piiratud ostuvõimet, ostujuhtide eelistusi, rahapuudust 

tootearenduseks ning teadus- ja arendustegevusse panustamiseks ning toodete vähest eristuvust 

konkurentide toodetest.  

Eesti toiduainete töötlemisettevõtete peamised teadus- ja arendusasutustega koostööd 

soodustavad tegurid on ekspert A arvates heal tasemel ülikoolid ja teadustöö. Ekspert B arvates 

soodustavad koostööd head praktikad, tehnoloogia arenduskeskuste ja kompetentsikeskuste 

olemasolu ning riigipoolsed toetused tootearenduseks. Ekspert C nimetab koostööd 

soodustavateks teguriteks kompetentsete teadus- ja arendusasutuste olemasolu. Ekspert D 

nimetab toetusvõimalusi ja tugevat baasi teadus- ja arenduskeskuste näol.  
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7 ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME TEGURID 

7.1 Ettevõtte konkurentsistrateegia tegurid 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 4-pallilisel skaalal (4 = „väga tähtis“ kuni 1 = „ei ole 

tähtis“) nimestikus ette antud 29 ettevõtte konkurentsistrateegia teguri
8
 tähtsust Eesti toiduainete 

töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime jaoks kodu- ja välisturul. Tegurite 

nimestiku lõppu võisid vastajad lisada uusi tegureid ja hinnata neid.  

Kõik eksperdid hindasid maksimaalse hindega Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate 

ettevõtete konkurentsivõime jaoks koduturul konkurentsistrateegia teguritest turundust, 

tootearendust, tootmisefektiivsuse tõstmist ja võtmetöötajate koolitamist. Lisaks hindasid 

eksperdid väga kõrgelt toote kvaliteeti, toodete brändi loomist ja toote disaini (kõik x̄ = 3,80; σ = 

0,45). Eksperdid pidasid üsna tähtsaks veel investeerimisvõimekuse suurendamist (x̄ = 3,60; σ = 

0,55), kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist (x̄ = 3,60; σ = 0,89) ja turustuskanalite 

mitmekesisust (x̄ = 3,50; σ = 0,58). Kõige madalamalt hindasid eksperdid konkurentsistrateegia 

teguritena koduturul toetusrahade kaasamist ettevõtte arengusse (x̄ = 2,80; σ = 0,84) ja madalama 

lisandväärtusega toodete tootmist (x̄ = 1,60; σ = 0,89). Täielik ettevõtte konkurentsistrateegia 

tegurite nimekiri ekspertide hinnangutega nende tähtsusele koduturul on esitatud lisas 5.  

Kõik eksperdid hindasid maksimaalse hindega Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate 

ettevõtete konkurentsivõime jaoks välisturul konkurentsistrateegia teguritest toote kvaliteeti, 

turundust, spetsiifiliste või nišitoodete väljatöötamist, tootmisefektiivsuse tõstmist, 

võtmetöötajate koolitamist ja toote disaini. Väga kõrgelt hindasid eksperdid ka tootearendust, 

kvaliteedisüsteemides osalemist, koostööd teiste ettevõtete/organisatsioonidega ning kvaliteetset 

klienditeenindust (kõik x̄ = 3,80; σ = 0,45).  

Lisaks hindasid eksperdid kõrgelt veel toote hinda (x̄ = 3,75; σ = 0,50), paindlikkust kliendi 

soovidele vastutulekul (x̄ = 3,60; σ = 0,55), tootmisvõimsuse suurendamist (x̄ = 3,60; σ = 0,55), 

                                                           
8
 Kahetsusväärsel kombel on teguri müügi suurendamine koduturul panemine välisturu konkurentsistrateegia 

tegurina ekspertidele hindamiseks metoodiliselt vale, sellepärast magistritöö autor seda tegurit välisturu nimestikus 

ei arvesta.  
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kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist ja nende osakaalu suurendamist tooteportfellis 

(mõlemad x̄ = 3,60; σ = 0,89) ning investeerimisvõimekuse suurendamist (x̄ = 3,50; σ = 0,58). 

Kõige madalamalt hindasid eksperdid konkurentsistrateegia teguritest välisturul laia tootevalikut 

(x̄ = 2,20; σ = 0,84), uute toodete turule toomise sagedust (x̄ = 1,80; σ = 0,84) ja madalama 

lisandväärtusega toodete tootmist (x̄ = 1,60; σ = 0,89). Täielik ettevõtte konkurentsistrateegia 

tegurite nimekiri ekspertide hinnangutega nende tähtsusele välisturul on esitatud lisas 6. 

Kui võrrelda ekspertide hinnanguid ettevõtte konkurentsistrateegia teguritele kodu- ja välisturul, 

võib öelda, et mitut tegurit hinnati mõlemal turul kõrgelt, näiteks turundust, tootearendust, toote 

kvaliteeti ja disaini, võtmetöötajate koolitamist, tootmisefektiivsuse tõstmist ning kõrgema 

lisandväärtusega toodete tootmist. Nii kodu- kui välisturul hindasid eksperdid kõige madalamalt 

madalama lisandväärtusega toodete tootmist.  

 

7.2 Ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali tegurid 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 4-pallilisel skaalal (4 = „väga tähtis“ kuni 1 = „ei ole 

tähtis“) nimestikus ette antud 24 ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali teguri tähtsust Eesti 

toiduainete töötlemisettevõtete konkurentsivõime jaoks. Tegurid olid temaatiliselt jaotatud viide 

ossa: ettevõtte kultuur, ressursid (inimressurss, finantsressurss, tehnoloogiline ressurss, 

kuvandiressurss), töötajate struktuur, strateegiline visioon ja strateegia loomine. Tegurite 

nimestike lõppu võisid vastajad lisada uusi tegureid ja hinnata neid.  

Kõik eksperdid hindasid maksimaalse hindega Eesti toiduainete töötlemisettevõtete 

konkurentsivõime jaoks ettevõtte kultuuri teguritest juhtkonna soosivat suhtumist uuendustesse. 

Üle keskmise tähtsaks pidasid eksperdid töötajate motivatsioonisüsteemi (x̄ = 3,40; σ = 0,89). 

Ettevõtte töötajate struktuuri teguritest hindasid eksperdid üsna kõrgelt seda, et ettevõttes on 

eraldi ekspordi spetsialisti ametikoht (x̄ = 3,50; σ = 1,00). Keskmiselt tähtsaks peeti seda, et 

ettevõttes on eraldi turundusspetsialisti ametikoht (x̄ = 3,00; σ = 0,82).  

Ettevõtte töötajate struktuuri tegureid hinnates lisasid eksperdid B ja D märkusena, et tegur 

ettevõttes on eraldi ekspordi spetsialisti ametikoht on tähtis ainult siis, kui ettevõte tegeleb 

ekspordiga. Ekspert B lisas veel, et see tegur ei ole tähtis siis, kui tegu on väikese ettevõttega. 
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Teguri ettevõttes on eraldi turundusspetsialisti ametikoht kohta kommenteeris ekspert B, et 

väikesel ettevõttel ei ole ratsionaalne seda ametikohta pidada, pigem oleks soovitatav osta 

turundusteenust sisse, selline olevat levinud praktika. 

Inimressursi teguritest pidasid kõik eksperdid väga tähtsaks töötajate üldist professionaalsust. 

Finantsressurssidest hindasid kõik eksperdid maksimaalse hindega ettevõtte finantsvõimekust 

katta jooksvaid kulusid. Kuvandiressurssidest hindasid kõik eksperdid maksimaalse hindega 

ettevõtte ja toodete tuntust. Ainult natuke madalamalt hinnati ettevõtte hea maine tähtsust (x̄ = 

3,80; σ = 0,45). Tehnoloogilise ressursi teguritest hindasid eksperdid väga kõrgelt 

tootmisseadmete kvaliteeti (x̄ = 3,80; σ = 0,45). Natuke madalamalt hinnati tootmissüsteemi 

paindlikkust ja tootmisvõimekuse tõstmise võimalust (mõlemad x̄ = 3,60; σ = 0,55). 

Ettevõtte strateegia loomise teguritest peavad kõik eksperdid väga tähtsaks klientide vajaduste 

tundmist. Üsna kõrgelt hinnati ka konkurentide tundmise vajadust (x̄ = 3,60; σ = 0,55). Strateegia 

loomise eesmärgina hindasid kõik eksperdid maksimaalse hindega ettevõtte 

konkurentsipositsiooni parandamist välisturul. Üle keskmise tähtsaks hinnati 

konkurentsipositsiooni parandamist koduturul (x̄ = 3,25; σ = 1,50). Ettevõtte strateegilise 

visiooni teguritest hindasid kõik eksperdid väga tähtsaks kindla pikaajalise eesmärgi olemasolu 

ettevõttel. Natuke madalamalt ent samuti väga tähtsaks hinnati kindla lühiajalise eesmärgi 

olemasolu ettevõttel (x̄ = 3,80; σ = 0,45).  

Kõige madalamalt, alla keskmise tähtsaks hindasid eksperdid ettevõtte konkurentsivõime 

potentsiaali teguritest ettevõtte strateegia loomise eesmärgina ettevõtte konkurentsipositsiooni 

säilitamist koduturul (x̄ = 2,80; σ = 1,30) ja välisturul (x̄ = 2,25; σ = 1,26). Kõiki ülejäänud 

tegureid hinnati vähemalt keskmiselt tähtsaks. Täielik ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali 

tegurite nimekiri ekspertide hinnangutega nende tähtsusele on esitatud lisas 7. 

Ekspert D lisas ekspertküsitluses esitatud nimistusse mitmeid ettevõtte konkurentsivõime 

potentsiaali tegureid, mida pidas väga tähtsaks. Ekspert D arvates on tähtis, et õigete otsuste 

tegemiseks oleks ettevõttel olemas vajalikud uuringud ja info. Ettevõtte kuvandi jaoks on tähtis, 

et ettevõtte töötajad on kompetentsed ja nende maine on hea. Samas on tähtis ka see, et vajalikud 

töötajad on tööturul olemas. Finantsressurssidest pidas ekspert D tähtsaks, et ettevõttes oleks 

olemas finantsvõimekus võõrvahendite kaasamiseks.  



48 
 

Lisaks hindas ekspert D väga tähtsateks ettevõtte konkurentsivõime potentsiaali teguriteks 

tootmisseadmete kaasaegsust ning eraldi kvaliteedi- ja tootejuhi ametikoha olemasolu ettevõttes. 

Ekspert D arvates on väga tähtis, et ettevõttel oleks olemas missioon, mille täitmisse kõik 

võrdselt panustavad ja ettevõtte suudaks oma strateegia loomisel toetuda kogu turu ja selle 

mõjutegurite tundmisele. Lisaks on eksperdi hinnangul väga tähtsaks teguriks ettevõtte arengu 

kaardistamine.  

 

7.3 Ettevõtte konkurentsipositsiooni tegurid 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 4-pallilisel skaalal (4 = „väga tähtis“ kuni 1 = „ei ole 

tähtis“) nimestikus ette antud nelja ettevõtte konkurentsipositsiooni teguri tähtsust ettevõtte 

konkurentsipositsiooni iseloomustamisel. Tegurite nimestiku lõppu võisid vastajad lisada uusi 

tegureid ja hinnata neid.  

Eksperdid hindasid üksmeelselt väga tähtsaks teguriks ettevõtte konkurentsipositsiooni 

iseloomustamisel kulude taset (x̄ = 4,00). Keskmiselt tähtsateks teguriteks peavad eksperdid 

ettevõtte konkurentsipositsiooni iseloomustamisel suhtelist turuosa (x̄ = 3,00; σ = 0,82) ja 

aruandeaasta kasumit/kahjumit (x̄ = 3,00; σ = 1,15). Ekspertide hinnangud erinesid kõige rohkem 

aruandeaasta kasumi/kahjumi hindamisel. Kui eksperdid A ja D hindasid seda tegurit ettevõtte 

konkurentsipositsiooni iseloomustajana väga tähtsaks, siis eksperdid B ja C pidasid seda tegurit 

vähetähtsaks. Eksperdid pidasid kokkuvõttes kõige vähemtähtsamaks ettevõtte 

konkurentsipositsiooni teguriks eelmiste perioodide jaotamata kasumit/kahjumit (x̄ = 2,75; σ = 

0,96).  

 

7.4 Ettevõtete peamised konkurentsivõimet vähendavad tegurid 

 

EMÜ uuringus paluti valimi ettevõtetel nimetada oma ettevõtte peamised konkurentsivõimet 

vähendavad tegurid Eestis, mujal EL-is ja väljaspool EL-i. Valimi ettevõtete esindajate vastustest 

selgus, et Eestis vähendavad valimi ettevõtete konkurentsivõimet peamiselt tootmisseadmete 
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mahajäämus (ettevõtted C ja D), konkurentide toodangu madalam hind (ettevõtted A ja C) ja 

probleemid tööjõu kättesaadavusega (ettevõtted A ja C). Lisaks nimetati ühel korral tarbijate 

vähest teadlikkust (ettevõte B), väikest tootmismahtu (ettevõte D), kõrget tooraine hinda 

(ettevõte A), nišitoodet
9
 (ettevõte B) ja ausat maksude maksmist (ettevõte D).  

Kui ettevõtetel paluti nimetada peamised oma ettevõtte konkurentsivõimet vähendavad tegurid 

EL-i turul, nimetati kahel korral nõrka turundust (ettevõtted B ja C). Ühel korral nimetati väikest 

tootmismahtu (ettevõte D), lühikest säilivusaega (ettevõte D), madalat tooraine kvaliteeti 

(ettevõte D), nišitoodet (ettevõte B), kõrget tooraine hinda (ettevõte A), konkurentide toodangu 

madalamat hinda (ettevõte A), probleeme tööjõu kättesaadavusega (ettevõte A), tootmisseadmete 

mahajäämust (ettevõte C) ning kõrgeid EL-i nõudeid tootmisele ja toodangule (ettevõte C).  

Väljaspool EL-i asuval turul konkureerimist vähendavateks teguriteks pidasid valimi ettevõtted 

kahel korral nõrka turundust (ettevõtted B ja C). Ühel korral nimetati nišitoodet (ettevõte B), 

kõrget tooraine hinda (ettevõte A), konkurentide toodangu madalamat hinda (ettevõte A), 

probleeme tööjõu kättesaadavusega (ettevõte A), raskusi pääsemaks väljaspool EL-i asuvatele 

turgudele (ettevõte C) ning nõudluse taset ja/või turu suurust (ettevõte C). Ettevõte D küsimuse 

sellele osale ei vastanud. 

Ekspertküsitluses küsis magistritöö autor ekspertidelt, millised on Eesti toiduaineid töötlevate 

ettevõtete ja eraldi ka puu- ja köögivilja töötlejate peamised konkurentsivõimet vähendavad 

tegurid kodu- ja välisturul. Eksperdid nimetasid puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete  

peamisteks konkurentsivõimet vähendavateks teguriteks koduturul kolmel korral nõrka 

turundust, kahel korral vähest koostööd teiste organisatsioonidega, konkurentide toodangu 

madalamat hinnataset ja koduturu väiksust. Lisaks nimetasid eksperdid veel puudulikku 

finantskirjaoskust, tööjõupuudust ja puudulikku sordiaretust.  

Eesti puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete peamiste konkurentsivõimet vähendavate teguritena 

välisturul nimetasid eksperdid peaaegu samu tegureid, mida koduturul. Viiel korral nimetati 

nõrka turundust, kahel korral vähest koostööd teiste organisatsioonidega ning vajaliku tööjõu 

                                                           
9
 Nišitoodet nimetas oma ettevõtte konkurentsivõimet vähendava tegurina Eestis, mujal EL-is ja väljaspool EL-i 

ettevõte B, kuid vastusest ei selgu, kas konkurentsivõimet vähendavaks teguriks peetakse nišitoodete olemasolu või 

puudumist.  
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puudumist. Lisaks nimetasid eksperdid veel kontaktide vähesust, regulatsioone, nõudluse taset ja 

konkurentide toodete madalamat hinnataset.  

Ekspertide hinnangud üldistatult toiduaineid töötlevate ettevõtete peamiste konkurentsivõimet 

vähendavate tegurite kohta puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõimet vähendavate tegurite 

kohta antud hinnangutest peaaegu ei erinenud. Ekspert C lisas, et välisturul vähendab toiduainete 

töötlejate konkurentsivõimet Eesti tundmatus tootjana. Ekspert D ei vastanud toiduainete 

töötlejate konkurentsivõimet vähendavaid tegureid puudutavale küsimusele nr 9.  

Võrreldes ekspertide arvamusi valimi ettevõtete esindajate vastustega oma ettevõtte 

konkurentsivõimet peamiselt vähendavate tegurite kohta saab öelda, et ühiselt peetakse 

suurimaks konkurentsivõimet vähendavaks teguriks koduturul konkurentide toodangu 

madalamat hinnataset. Ekspertide poolt sagedamini nimetatud nõrgast turundusest, vähesest 

koostööst teiste organisatsioonidega ja turu väiksusest nimetas ainult üks ettevõte nõrka 

turundust. Tööjõupuudust nimetasid eksperdid ühel korral, ettevõtted kahel korral. 

Üheks peamiseks konkurentsivõimet vähendavaks teguriks välisturul pidasid nii ettevõtted kui 

eksperdid nõrka turundust. Ekspertide poolt sagedamini nimetatud vajaliku tööjõu puudumisest 

ja vähesest koostööst teiste organisatsioonidega nimetas üks ettevõte tööjõu puudumist, kuid 

vähest koostööd teiste organisatsioonidega ei nimetanud oma ettevõtte ühe peamise 

konkurentsivõimet vähendava tegurina välisturul mitte ükski ettevõte.  

 

7.5 Ettevõtete peamised konkurentsivõimet suurendavad tegurid 

 

Valimi ettevõtetel paluti nimetada oma ettevõtte peamised eelised konkurentide ees Eestis, mujal 

EL-is ja väljaspool EL-i. Eelistena Eestis nimetasid kolm ettevõtet toodangu kvaliteeti 

(ettevõtted A, B ja C). Ühel korral mainiti kiiret reageerimist turu nõudmistele (ettevõte A), head 

tootmis- ja laohoonete seisukorda ja/või suurust (ettevõte C), atraktiivsust (ettevõte B), kindlat ja 

väljakujunenud horisontaalset suhet hulgimüüjaga (ettevõte D), lähipiirkonnas asuvaid puu- ja 

köögivilja kasvatajaid (ettevõte D) ning ettevõtte tugevat juhti (ettevõte A).  
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Mujal EL-is nimetasid valimi ettevõtted oma ettevõtte eeliseks kahel korral toodangu kvaliteeti 

(ettevõtted A ja B). Ühel korral mainiti atraktiivsust (ettevõte B), stabiilset kvaliteeti (ettevõte 

A), kiiret reageerimist turu nõudmistele (ettevõte A) ja tooraine hinda (ettevõte C). Ettevõte C 

nimetas eelisena ka konkurentide toodangu madalamat hinda, mis on ilmselt eksitus, kuna 

üldjuhul ei saa see eeliseks olla. Ettevõte D küsimuse sellele osale ei vastanud. Väljaspool EL-i 

nimetasid valimi ettevõtted oma eelisteks kahel korral toodangu kvaliteeti (ettevõtted A ja B), 

ühel korral mainiti kiiret reageerimist turu nõudmistele (ettevõte A) ja atraktiivsust (ettevõte B). 

Ettevõtted C ja D küsimuse sellele osale ei vastanud.  

Ekspertküsitluses küsis magistritöö autor ekspertidelt, millised on Eesti toiduaineid töötlevate 

ettevõtete ja eraldi ka puu- ja köögivilja töötlejate peamised konkurentsivõimet suurendavad 

tegurid kodu- ja välisturul. Eksperdid nimetasid puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete 

peamisteks konkurentsivõimet suurendavateks teguriteks koduturul neljal korral tooraine ja 

toodangu kvaliteeti ning kahel korral tootearendust ja tarbijate kodumaise toodangu eelistamist. 

Ekspertide hinnangul suurendavad veel Eesti puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõimet 

vähene kemikaalide sisaldus nende toodangus, lisaks kasutavad kodumaised tootjad tarbijale 

tuntud sorte ja tarbijad on nende maitsetega harjunud. Eksperdid nimetasid konkurentsivõimet 

suurendavate teguritena veel ettevõtete paindlikkust, tootmisprotsessi ja -hoonete head 

seisukorda.   

Eesti puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete peamiste konkurentsivõimet suurendavate 

teguritena välisturul nimetasid eksperdid sarnaseid tegureid, mida koduturul. Viiel korral 

nimetasid eksperdid tooraine ja toodangu kvaliteeti, kahel korral tootearendust. Lisaks nimetasid 

eksperdid veel nišitoodet, maitset, tootmisprotsessi, paindlikkust ja sissetöötatud turge.  

Kui ekspertidelt küsiti arvamust ka üldistatult toiduaineid töötlevate ettevõtete 

konkurentsivõimet suurendavate tegurite kohta, siis puu- ja köögivilja töötlejate 

konkurentsivõimet suurendavatest teguritest erinesid need väga vähe. Ekspert B lisas, et kodu- ja 

välisturul suurendavad toiduainete töötlejate konkurentsivõimet koostöö teadusasutustega ja EL-i 

toetusrahade kasutamine. Ekspert D toiduainete töötlejate konkurentsivõimet suurendavaid 

tegureid puudutavale küsimusele nr 11 ei vastanud. 
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Võrreldes ekspertide arvamusi valimi ettevõtete esindajate vastustega oma ettevõtte 

konkurentsivõimet peamiselt suurendavate tegurite kohta võib öelda, et ühiselt peetakse 

suurimaks konkurentsivõimet suurendavaks teguriks nii kodu- kui välisturul toodangu kvaliteeti. 

Lisaks nimetati ühiselt eksperdi ja ettevõtte poolt nii kodu- kui välisturul üheks peamiseks 

ettevõtete konkurentsivõimet suurendavaks teguriks ettevõtete paindlikkust. Koduturul hinnati 

ühiselt veel tootmishoonete head seisukorda. Kui eksperdid nimetasid kõige sagedamini puu- ja 

köögivilja töötlejate peamiste konkurentsivõimet suurendavate teguritena veel tootearendust ja 

tooraine kvaliteeti, siis valimi ettevõtete esindajad neid ei nimetanud.   
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8 HINNANGUD ETTEVÕTETE JA TEGEVUSVALDKONNA 

KONKURENTSIVÕIME KOHTA  

8.1 Ekspertide hinnangud toiduaineid töötlevate ettevõtete konkurentsivõime 

kohta 

 

Ekspertküsitluses paluti ekspertidel hinnata 5-pallilisel skaalal (5 = „väga hea“ kuni 1 = „väga 

halb“) nii Eesti toiduaineid töötlevate ettevõtete konkurentsivõimet üldiselt kui ka puu- ja 

köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõimet kolm aastat tagasi, käesoleval hetkel ja viie 

aasta pärast nii kodu- kui välisturul.  

Toiduainete töötlemisettevõtete konkurentsivõimet koduturul käesoleval hetkel hindasid kõik 

eksperdid ühtemoodi, heaks (x̄ = 4,00). Kuni kolm aastat tagasi ja tulevikku vaatavalt, viie aasta 

pärast hindasid eksperdid Eesti toiduainete töötlejate konkurentsivõimet koduturul natuke 

kõrgemalt kui hindega „hea“ (mõlemad x̄ = 4,25; σ = 0,50). Kui võrrelda ekspertide hinnanguid 

toiduaineid töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta koduturul erinevatel perioodidel, siis 

ettevõtete konkurentsivõimet kolm aastat tagasi ja viie aasta pärast hinnatakse natuke kõrgemalt 

kui käesoleval hetkel, ehkki erinevus ei ole suur. Eksperthinnangute alusel võib toiduainete 

töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõimet pidada kogu uuritava perioodi jooksul 

koduturul heaks.  

Eesti puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõimet koduturul käesoleval hetkel 

hindasid eksperdid pigem heaks kui rahuldavaks (x̄ = 3,75; σ = 0,96), samas ekspertide 

arvamustes esines suuremaid erinevusi. Ekspertide hinnangute järgi oli kolm aastat tagasi puu- ja 

köögivilja töötlejate konkurentsivõime koduturul pisut madalam (x̄ = 3,50; σ = 0,58) kui 

käesoleval hetkel ning eksperdid arvavad, et viie aasta pärast on ettevõtete konkurentsivõime hea 

(x̄ = 4,00; σ = 1,15) ehk parem kui käesoleval hetkel. Kui võrrelda ekspertide hinnanguid Eesti 

toiduainete töötlemisettevõtete konkurentsivõimele üldiselt puu- ja köögivilja töötlejate 

konkurentsivõimele antud hinnangutega, siis viimaste konkurentsivõimet koduturul hinnatakse 

uuritavas ajavahemikus natuke madalamalt, kuigi erinevused ei ole suured. 
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Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõimet välisturul hindasid 

eksperdid märksa madalamalt kui ettevõtete konkurentsivõimet koduturul. Ettevõtete 

konkurentsivõimet välisturul kolm aastat tagasi hindasid eksperdid peaaegu rahuldavaks (x̄ =  

2,75; σ = 0,96), käesoleval hetkel hinnati konkurentsivõimet välisturul võrdlemisi halvaks, 

koondhinnang jäi alla rahuldava (x̄ = 2,50; σ = 0,58). Ekspertide arvates muutub viie aasta pärast 

Eesti toiduainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime välisturul paremaks, kõik 

eksperdid hindasid konkurentsivõimet tulevikus ühtemoodi, rahuldavaks (x̄ = 3,00). Eksperdid 

hindasid Eesti toiduainete töötlemisettevõtete konkurentsivõimet minevikus ja tulevikus nii 

kodu- kui välisturul pisut kõrgemalt kui käesoleval hetkel.  

Eesti puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõimet välisturul hinnates andsid kõik eksperdid 

kõikide perioodide kohta ühesugused hinded (x̄ =  2,25; σ = 1,50). Kui ekspert vastas näiteks, et 

Eesti puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõime välisturul on väga halb, siis andis ta selle 

hinnangu kõikide perioodide kohta. Ekspertide hinnangute alusel on Eesti puu- ja köögivilja 

töötlevate ettevõtete konkurentsivõime välisturul halb. Samas, vastuste analüüsil näitab kõrge 

standardhälve, et ekspertide arvamused erinesid üksteisest palju. Kui ekspert B pidas ettevõtete 

konkurentsivõimet välisturul rahuldavaks ja ekspert D heaks, siis eksperdid A ja C hindasid Eesti 

puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõimet välisturul väga halvaks. Eksperdid B ja D 

hindasid ka ettevõtete konkurentsivõimet Eestis viie aasta pärast kõrgemalt kui eksperdid A ja C.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et eksperdid hindavad puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevate 

ettevõtete konkurentsivõimet välisturul pisut madalamalt kui toiduaine töötlemisettevõtete 

konkurentsivõimet üldiselt, millest võib järeldada, et Eesti toiduainetööstuses on 

tegevusvaldkondi, mis on välisturul edukamad kui puu- ja köögivilja töötlemine või millel on 

paremad väljavaated. Puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõimet koduturul 

hindasid eksperdid vaadeldaval perioodil tunduvalt kõrgemalt kui välisturul.   

8.2 Ettevõtete hinnangud oma ettevõtte ja ettevõtte tegevusvaldkonna 

konkurentsivõime kohta 

 

EMÜ uuringus küsiti valimi puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete esindajatelt, kui kõrgelt nad 

oma ettevõtte ja ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõimet hindavad. Ettevõtetel paluti 

hinnata oma ettevõtte ja tegevusvaldkonna konkurentsivõimet 5-pallilisel skaalal (5 = „väga 
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hea“, 4 = „hea“, 3 = „rahuldav“, 2 = „halb“, 1 = „väga halb“) kuni kolm aastat tagasi, käesoleval 

hetkel ja viie aasta pärast Eestis, teistes EL-i riikides ja väljaspool EL-i.  

Ettevõte A peab oma ettevõtte konkurentsivõimet nii Eestis kui teistes EL-i riikides käesoleval 

hetkel
10

 halvaks. Ettevõte B peab oma ettevõtte konkurentsivõimet hetkel nii kodu- kui välisturul 

heaks. Ettevõte C peab oma ettevõtte konkurentsivõimet Eestis halvaks, teistes EL-i riikides aga 

rahuldavaks. Ettevõte D ei osanud oma ettevõtte konkurentsivõimet käesoleval hetkel kodu- ega 

välisturul hinnata. Ettevõtted A, C ja D ei osanud oma konkurentsivõimet väljaspool EL-i asuval 

turul hinnata.  

Oma ettevõtete konkurentsivõimet Eestis käesoleval hetkel hindasid valimi ettevõtted 

koondhindena mitterahuldavaks (x̄ = 2,67; σ = 1,15). Oma ettevõtete konkurentsivõimet 

käesoleval hetkel teistes EL-i riikides hindasid valimi ettevõtted kokkuvõttes  rahuldavaks (x̄ = 

3,00; σ = 1,00). Konkurentsivõimet väljaspool EL-i ei osanud valimi ettevõtted enamasti hinnata. 

Ainsana hindas seda ettevõte B, pidades oma ettevõtte konkurentsivõimet väljaspool EL-i heaks. 

Võrreldes eksperthinnangutega puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta, 

hindasid valimi ettevõtted kokkuvõttes oma konkurentsivõimet käesoleval hetkel Eestis 

madalamalt, kuid teistes EL-i riikides kõrgemalt. Väljaspool EL-i pidasid eksperdid Eesti puu- ja 

köögivilja töötlejate konkurentsivõimet halvaks, valimi ettevõtetest oskas ainult üks hinnata oma 

ettevõtte konkurentsivõimet väljaspool EL-i.  

Valimi ettevõtete esindajad hindasid oma ettevõtete konkurentsivõimet kuni kolm aastat tagasi 

Eestis rahuldavaks (x̄ = 3,25; σ = 0,50), teistes EL-i riikides aga natuke paremaks (x̄ = 3,50; σ = 

0,58). Sama kõrgelt hinnati oma ettevõtte konkurentsivõimet ka väljaspool EL-i (x̄ = 3,50; σ = 

0,71). Oma ettevõtte konkurentsivõimet viie aasta pärast hindasid kaks ettevõtet. Ettevõte B 

arvas, et see on hea nii kodu- kui välisturul. Ettevõte C hindas oma ettevõtte tulevast 

konkurentsivõimet väga halvaks nii Eestis kui teistes EL-i riikides. Väljaspool EL-i ei osanud 

ettevõte C oma ettevõtte konkurentsivõimet hinnata.   

Kokkuvõtteks võib öelda, et valimi ettevõtted pidasid küsitluses oma ettevõtete 

konkurentsivõimet Eestis ja teistes EL-i riikides kuni kolm aastat tagasi paremaks kui hetkel ja 

hetkeseisu hindasid kõrgemalt kui ettevõtte konkurentsivõimet viie aasta pärast. Oma 
                                                           
10

 Tuleb tähele panna, et EMÜ uuringu küsitlus viidi läbi 2014. aasta sügisel. 
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hinnangutega eristub teistest valimi ettevõtetest selgelt ettevõte B, kes hindas oma ettevõtte 

konkurentsivõimet nii kodu- kui välisturul, nii minevikus, olevikus kui tulevikus ühtemoodi, 

heaks.  

Kui võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte konkurentsivõime kohta ekspertide 

hinnangutega puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime kohta Eestis kuni kolm 

aastat tagasi, siis EMÜ uuringu valimi ettevõtjad hindasid oma ettevõtete konkurentsivõimet 

pisut madalamalt, kuid erinevus on väga väike. Samas hindasid valimi ettevõtjad oma ettevõtete 

konkurentsivõimet välisturul kuni kolm aastat tagasi kõrgemalt  kui eksperdid.  

Võrreldes valimi ettevõtete esindajate hinnanguid oma ettevõtete konkurentsivõime kohta 

ekspertide hinnangutega Eesti puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõime kohta viie 

aasta pärast kodu- ja välisturul, jäi nii ettevõtjate kui ekspertide koondhinnang ettevõtete 

konkurentsivõime kohta välisturul alla rahuldava. Koduturul pidasid eksperdid puu- ja köögivilja 

töötlevate ettevõtete konkurentsivõimet viie aasta pärast heaks, valimi ettevõtted aga 

mitterahuldavaks. Ettevõtted A ja D ei osanud oma ettevõtete konkurentsivõimet viie aasta pärast 

hinnata.  

Ettevõte A peab oma ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõimet Eestis ja teistes EL-i 

riikides hetkel rahuldavaks, väljaspool EL-i aga heaks. Ettevõte B hindab tegevusvaldkonna 

konkurentsivõimet hetkel nii kodu- kui välisturul rahuldavaks. Ettevõte C hindab 

tegevusvaldkonna konkurentsivõimet hetkel Eestis ja teistes EL-i riikides halvaks, väljaspool 

EL-i ei oska ettevõte aga tegevusvaldkonna konkurentsivõimet hinnata. Ettevõte D ei osanud 

oma ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõimet hetkel ei kodu- ega välisturul hinnata. 

Kokkuvõttes hindavad valimi ettevõtted oma ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõimet 

hetkel Eestis ja EL-is ühtemoodi, mitterahuldavaks (x̄ = 2,67; σ = 0,58), kuid väljaspool EL-i 

hinnatakse rahuldavast paremaks (x̄ = 3,50; σ = 0,71). Tegevusvaldkonna konkurentsivõimet 

väljaspool EL-i hindasid kaks ettevõtet, ettevõtted A ja B.  

Oma ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõimet käesoleval hetkel Eestis hindasid valimi 

ettevõtted kokkuvõttes sama kõrgelt kui oma ettevõtete konkurentsivõimet, kuid vastuste 

variatiivsus oli tegevusvaldkonna konkurentsivõimet hinnates väiksem. Oma ettevõtete 
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konkurentsivõimet EL-is hindasid ettevõtted kõrgemalt kui tegevusvaldkonna 

konkurentsivõimet. Oma ettevõtte konkurentsivõimet väljaspool EL-i hindas ainult üks ettevõte.  

Valimi ettevõtted hindasid oma tegevusvaldkonna konkurentsivõimet Eestis kuni kolm aastat 

tagasi sama kõrgelt kui oma ettevõtete konkurentsivõimet (mõlemad x̄ = 3,25; σ = 0,50). 

Tegevusvaldkonna konkurentsivõimet EL-is kolm aastat tagasi hinnati pisut madalamalt (x̄ = 

3,00; σ = 0,82), samas, kui oma ettevõtete konkurentsivõimet hinnati sel perioodil pisut 

kõrgemalt (x̄ = 3,50; σ = 0,58). Väljaspool EL-i hindasid ettevõtted oma tegevusvaldkonna 

konkurentsivõimet minevikus madalamalt (x̄ = 3,33; σ = 0,58) kui oma ettevõtte 

konkurentsivõimet (x̄ = 3,50; σ = 0,71).  

Märksa madalamalt hindasid ettevõtted oma tegevusvaldkonna konkurentsivõimet viie aasta 

pärast Eestis ja EL-is, pidades seda halvaks (mõlemad x̄ = 2,00; σ = 1,00). Väljaspool EL-i 

hindasid tegevusvaldkonna konkurentsivõimet viie aasta pärast kaks ettevõtet, ettevõtted A ja B, 

kokku kõrgema hindega kui „rahuldav“  (x̄ = 3,50; σ = 0,71). Oma ettevõtte konkurentsivõimet 

viie aasta pärast hindasid ainult kaks ettevõtet, ettevõte B pidas seda heaks ja ettevõte C väga 

halvaks. Väljaspool EL-i ei osanud ettevõte C oma ettevõtte konkurentsivõimet hinnata.  
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9 PUU- JA KÖÖGIVILJA TÖÖTLEMISETTEVÕTETE 

SUHTARVUANALÜÜS  

Kuues peatükk on jaotatud kuude suuremasse ossa. Esimeses alapeatükis võrreldakse ettevõtete 

varade kasutamise efektiivsuse, teises alapeatükis ettevõtete maksevõime suhtarve. Kolmandas 

alapeatükis võrreldakse ettevõtete kapitali struktuuri suhtarvu. Neljandas alapeatükis võrreldakse 

ettevõtete tootlikkuse ja viiendas alapeatükis ettevõtete tasuvuse suhtarve. Viimane alapeatükk 

sisaldab suhtarvuanalüüsi kokkuvõtet.  

Suhtarvuanalüüsi eesmärk on saada teada, milline on valimi ettevõtete konkurentsivõime teatud 

rahandussuhtarvude põhjal, võrreldes neid teiste sama tegevusala ehk sektori ettevõtetega. 

Magistritöö autor arvutas valimi ettevõtete rahandussuhtarvud samade valemite alusel, mida 

kasutab SA. SA-s arvutatakse rahandussuhtarvud sektori koondnäitajate alusel. Suhtarvude 

nimetused  on magistritöös identsed SA poolt kasutatuga. Vajadusel lisas magistritöö autor 

olemasolevate suhtarvude nimetustele täienduseks muud majanduskirjanduses laialdaselt 

kasutatud nimetused. 

Magistritöö autor tellis SA-lt valimi ettevõtetega sama tegevusala (EMTAK 2008
11

  järgi puu- ja 

köögivilja töötlemine ja säilitamine
12

) ettevõtete asendikeskmised rahandussuhtarvud perioodil 

2011–2013.  SA grupeeris puu- ja köögivilja töötlemisettevõtted töötajate arvu järgi ning arvutas 

suhtarvud ettevõtete suurusgrupi „10 ja enam töötajat“ alusel. Selles grupis oli SA suhtarvu 

tabelis vaadeldaval perioodil 13–14 ettevõtet. Kõikide magistritöös kasutatud SA arvutatud 

ettevõtete asendikeskmiste suhtarvude aluseks on 11–14 ettevõtte andmed, mis tähendab, et 

kõikide valimisse sattunud ettevõtete andmete alusel ei olnud SA-l võimalik kõiki suhtarve 

arvutada.  

Puu- ja köögivilja töötlemise ja säilitamisega tegelevate ettevõtete asendikeskmised suhtarvud 

moodustavad variatsioonirea, mis on jagatud kolme kvartiiliga neljaks võimalikult võrdseks 

osaks. Esimene ehk alumine kvartiil näitab, et selle tasemega on võrdne või asub sellest allpool 

                                                           
11

 EMTAK 2008 on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008. See võeti kasutusele 1. jaanuaril 2008.  
12

 Magistritöö autor kasutab oma töös läbivalt selle tegevusala lühendatud nimetust, puu- ja köögivilja töötlemine. 
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25% tegevusala valimi ettevõtetest
13

. Teine, keskmine kvartiil ehk mediaan näitab, et selle 

tasemega on võrdne või asub sellest all- ja ülalpool 50% tegevusala valimi ettevõtetest. Mediaan 

on variatsioonirea keskmine liige. Kolmas ehk ülemine kvartiil näitab, et selle tasemega on 

võrdne või asub sellest ülalpool 25% tegevusala valimi ettevõtetest. 

Kui võrrelda valimi ettevõtete suhtarve sektori ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega, siis 

peab arvestama, et ettevõtte kuulumine mingi näitaja alusel 1. kvartiili taseme juurde ei tähenda 

veel seda, et ettevõte on selle näitaja poolest halvas seisus. Niisamuti ei näita ettevõtte kuulumine 

mingi näitaja alusel 3. kvartiili taseme juurde või sellest kõrgemale, et see peaks olema ettevõtete 

ülim eesmärk. Ettevõtete suhtarve mõjutavad väga paljud näitajad, mida on soovitatav 

süvaanalüüsi käigus eraldi uurida, kuid see ei ole siinse magistritöö eesmärk. Antud magistritöös 

annab autor suhtarvuanalüüsi kaudu üldpildi valimi ettevõtete finantsseisundist võrrelduna 

tegevusala ettevõtete asendikeskmiste näitajatega. See peegeldab ühtlasi valimi ettevõtete 

konkurentsivõimet.  

Magistritöö autor hindab kokkuvõttes valimi ettevõtete rahandussuhtarvude positsioone 

järgmiselt: kui valimi ettevõtte rahandussuhtarv on võrdne sektori ettevõtete asendikeskmiste 

suhtarvude teise kvartiili tasemega, siis on valimi ettevõtte näitaja keskmisel tasemel. Kui valimi 

ettevõtte suhtarv on esimese ja teise kvartiili vahel, siis on ettevõtte näitaja alla keskmise taseme, 

teise ja kolmanda kvartiili vahel olev näitaja on üle keskmise taseme. Kui valimi ettevõtte 

suhtarv on kolmanda kvartiili tasemega võrdne või üle selle, siis on ettevõtte näitaja kõrgel 

tasemel, kui aga esimese kvartiili tasemega võrdne või alla selle, siis madalal tasemel. Kui 

kõikide teiste magistritöös esitatud rahandussuhtarvude puhul tähendab kuulumine näitaja 

poolest kõrgele tasemele võrreldes sektori ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega niinimetatud 

head taset, siis teguri võlakordaja puhul on seda parem, mida madalamal tasemel see asub.  

Magistritöö autor arvutab valimi ettevõtete majandusaasta aruannetest saadud andmete alusel 11 

rahandussuhtarvu. Tootlikkuse suhtarvudest arvutatakse töökulude tootlikkus müügitulu alusel, 

tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel ja kogutootlikkus müügitulu alusel. Varade 

kasutamise efektiivsuse suhtarvudest arvutatakse vara  ja varude käibesagedus. Tasuvuse 

                                                           
13

 Siin peatükis peetakse tegevusala valimi ettevõtete all silmas SA valimit, mille alusel arvutati tegevusala 

ettevõtete asendikeskmised suhtarvud. Valimi ettevõteteks nimetatakse siin peatükis jätkuvalt magistritöö autori 

poolt analüüsitavat nelja ettevõtet.    
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suhtarvudest arvutatakse omakapitali, vara ja müügitulu puhasrentaablus. Maksevõime 

suhtarvudest arvutatakse lühiajaliste kohustuste kattekordaja  ja maksevõimekordaja. Kapitali 

struktuuri suhtarvudest arvutatakse võlakordaja. Töö autor valis antud suhtarvud arvutamiseks 

sellepärast, et need on ühed enim kasutatavad ja ühed paremad ettevõtete finantsseisundit 

peegeldavad indikaatorid. On olemas mitmeid erinevaid suhtarvude liigitusi, töö autor valis ühe 

levinuma liigitusviisi.  

Enne suhtarvuanalüüsi võrdles magistritöö autor valimi ettevõtete müügitulu jaotust  puu- ja 

köögivilja töötlemisega seotud tegevusalade lõikes. Kõik valimi ettevõtted on määratlenud 

majandusaasta aruannetes enda põhitegevusalaks ühe EMTAK koodiga 103 (puu- ja köögivilja 

töötlemine ja säilitamine) algava tegevusala. Kui valimi ettevõtetel on esitatud lisaks sama 

koodiga algavaid tegevusalasid müügitulu allikate nimetamisel, siis loeb magistritöö autor siin 

neid põhitegevusala juurde kuuluvaks. 

Lisas 8 esitatud andmete järgi on näha, et ettevõttel C genereerivad enamuse müügitulust puu- ja 

köögivilja töötlemisest ja säilitamisest erinevad tegevusalad, nt 2013. aastal teravili ja söödad 

ning kaubavedu maanteel. See tähendab, et selle ettevõtte ressursikasutamise efektiivsust ja 

tulemuslikkust on teiste sama tegevusala ettevõtetega keerulisem võrrelda. Kui ettevõttes A 

moodustab puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine kogu vaadeldava perioodi jooksul 100% 

ettevõtte müügitulust, siis ettevõttel C moodustab 2011. aastal puu- ja köögivilja töötlemise ja 

säilitamisega seotud tegevusalad ettevõtte müügitulust vaid 27,8%. Järgmisel, 2012. aastal oli 

see näitaja küll juba 49,95%, kuid 2013. aastal langes see näitaja taas 2011. aasta tasemele, 

täpsemalt 27,99% peale. Ettevõte B sai vaadeldaval perioodil müügitulu valdavalt puu- ja 

köögivilja töötlemisest ja säilitamisest, mis moodustas 85% kuni 96% kogu müügitulust. Ka 

ettevõtte D müügitulu genereeriti peamiselt põhitegevuse kaudu, moodustades vaadeldaval 

perioodil üle 95% kogu müügitulust.  

 

9.1 Varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud 

 

Varade kasutamise efektiivsuse suhtarvud (ingl k activity ratios) näitavad kui efektiivselt ja 

intensiivselt ettevõte oma varasid kasutab (Alver, Reinberg 2002: 310; Kõomägi 2006: 113). 
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Järgnevalt analüüsitakse neist kahte, alapeatükis 9.1.1 vara käibesagedust ja alapeatükis 9.1.2 

varude käibesagedust.  

 

9.1.1 Vara käibesagedus 

 

Vara käibesagedus (ingl k assets turnover) iseloomustab ettevõtte varade kasutamise 

efektiivsust, näidates mitu käibe rahaühikut ühe vara rahaühiku kohta ettevõte teenib. Mida 

kõrgem see arvväärtus on, seda intensiivsemalt ettevõte oma vara müügitulu genereerimisel 

kasutab.   

Vara käibesagedus arvutatakse valemiga: 

Vara käibesagedus =
müügitulu

keskmine vara
       (9.1.1)    

 

Tabeli 3 esimeses pooles on esitatud magistritöö valimi ettevõtete A, B, C ja D suhtarvud, 

millele järgnevad SA-st tellitud puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete ehk sektori 

asendikeskmised suhtarvud. Analüüsiperiood on aastad 2011–2013. Samasuguse ülesehitusega 

on ka kõik sellele tabelile järgnevad kuuenda peatüki tabelid.   

Tabel 3. Sektori ja valimi ettevõtete vara käibesagedus (korda aastas), 2011–2013. Allikas: 

tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 1,04 1,07 1,05 

Ettevõte B 0,88 0,74 0,66 

Ettevõte C 2,23 1,13 1,53 

Ettevõte D 2,52 2,01 2,74 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 2,19 1,58 1,53 

2. kvartiil 1,48 1,13 1,07 

1. kvartiil 1,04 0,94 0,92 
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Ettevõte D on valimi ettevõtetest kõige kõrgema vara käibesageduse suhtarvuga, mis on kogu 

vaadeldava perioodi jooksul püsinud kõrgemal sektori kolmanda kvartiili tasemest. Ka ettevõtte 

C selle perioodi suhtarvu võib pidada sektori asendikeskmiste suhtarvudega võrreldes heaks. 

2011. aastal ületas ettevõtte C vara käibesageduse näitaja kolmanda kvartiili taset, 2012. aastal 

oli teise kvartiili tasemega ja 2013. aastal kolmanda kvartiili tasemega võrdne.  

Ettevõtte A vara käibesageduse näitaja on kõige stabiilsem, muutudes vaadeldaval perioodil väga 

vähe, näitaja on sektori asendikeskmiste näitajate esimese ja teise kvartiili taseme vahel. 2011. 

aastal oli ettevõtte vara käibesageduse suhtarv esimese kvartiili tasemega võrdne. Vara 

käibesageduse näitaja poolest kõige kehvemal positsioonil on valimi ettevõtetest ettevõte B, 

mille kõik analüüsitava perioodi näitajad jäävad allapoole esimese kvartiili taset ja trend on 

alanemise suunas.  

 

9.1.2 Varude käibesagedus 

 

Varude käibesagedus (ingl k inventory turnover) iseloomustab ettevõtte varude kasutamise 

efektiivsust, näidates ühtlasi kui palju müügikäivet üks varu all olev rahaühik genereeris. Mida 

kõrgem see näitaja on, seda efektiivsemat varude kasutamist see müügitulu genereerimisel 

harilikult iseloomustab. Kui see näitaja on madal, siis võib olla probleem ettevõtte ebaefektiivses 

müügis või laomajanduses (Kõomägi 2006: 117). Alver ja Reinberg juhivad tähelepanu sellele, 

et hindade pideva tõusu puhul on FIFO meetodi
14

 rakendamisel varude arvestuses varude 

käibesageduse arvväärtus väiksem kui kaalutud keskmise meetodi
15

 rakendamisel (Alver, 

Reinberg 2002: 312). 

Varude käibesagedus arvutatakse valemiga: 

Varude käibesagedus =
müügitulu

keskmised varud
       (9.1.2) 

                                                           
14

 FIFO-meetod (ingl k first in, first out) on üks enam kasutatavaid varude hindamise meetodeid.  
15

 Ka kaalutud keskmise meetod on üks enam levinud varude hindamise meetod. 
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Tabelis 4 on esitatud ettevõtete varude käibesageduse väärtused. Ettevõte D on valimi 

ettevõtetest selgelt kõige kõrgemate varude käibesageduse näitajatega, mis on kogu vaadeldava 

perioodi jooksul püsinud kõrgemal sektori kolmanda kvartiili tasemest, ületades kahel viimasel 

aastal ülemise kvartiili taseme enam kui kahekordselt. Kuna vähemalt kolmveerand selle 

ettevõtte toodetest müüakse emaettevõttele, siis võib pidada seda üheks põhjuseks, miks need 

näitajad võrreldes teiste ettevõtetega on nii kõrged.  

Tabel 4. Sektori ja valimi ettevõtete varude käibesagedus (korda aastas), 2011–2013. Allikas: 

tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 4,80 4,68 4,94 

Ettevõte B 3,33 2,38 2,13 

Ettevõte C 15,48 6,91 9,24 

Ettevõte D 34,14 46,21 49,81 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 18,69 20,52 16,71 

2. kvartiil  12,41 4,73 4,94 

1. kvartiil 4,79 3,42 3,32 

 

Ka ettevõtte C näitajaid võib pidada sektori suhtarvudega võrreldes heaks, kuna näitajad on 

vaadeldaval perioodil olnud teise ja kolmanda kvartiili vahel. Ettevõtte A varude käibesageduse 

näitajad on püsinud analüüsitaval perioodil ühtlaselt esimese ja teise kvartiili vahel, olles 2013. 

aastal mediaaniga võrdne. Ettevõtte B näitajad on kogu vaadeldaval perioodil püsinud teiste 

valimi ettevõtetega võrreldes kõige madalamal tasemel, jäädes esimese kvartiili tasemest 

allapoole.   

 

9.2 MAKSEVÕIME SUHTARVUD 

 

Maksevõime suhtarvud (ingl k liquidity ratios) iseloomustavad ettevõtte likviidsete varade suhet 

ettevõtte lühiajalistesse kohustustesse. Mida suuremad on likviidsed varad, seda kindlamini võib 

ettevõte end ootamatute kulude suhtes tunda. Magistritöös ei ole eesmärgiks seatud likviidsete 

varade jaotamist vähem ja rohkem likviidseteks, on arvestatud käibevara koos varudega ja ilma. 
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Järgnevalt analüüsitakse ettevõtete kahte maksevõime suhtarvu, alapeatükis 9.2.1 lühiajaliste 

kohustuste kattekordajat ja alapeatükis 9.2.2 maksevõimekordajat.  

9.2.1 Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 

   

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (ingl k current ratio) iseloomustab ettevõtte võimet katta 

käibevaraga lühiajalisi nõudeid ehk näitab, kui palju on ettevõttel käibevara lühiajaliste 

kohustuste ühe rahaühiku kohta. Nii nagu teiste suhtarvude, nii ka selle suhtarvu puhul puuduvad 

ühtsed hindamiskriteeriumid, kuid enamlevinud kriteeriumi kohaselt peetakse heaks näitajaks, 

kui ettevõtte käibevarad on 1,6 korda suuremad kui lühiajalised kohustused (Kõomägi 2006: 

123). Alver ja Reinberg juhivad tähelepanu, et näitajat mõjutab näiteks käibevarade 

arvestusmeetod, mis erinevates ettevõtetes võib erinev olla, FIFO-meetodil varude arvestamisel 

on varude maksumus hindade pideva tõusu tingimustes suurem (Alver, Reinberg 2002: 309).  

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja arvutatakse valemiga: 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja =
käibevara

lühiajalised kohustused
       (9.2.1) 

Tabelis 5 on esitatud ettevõtete lühiajaliste kohustuste kattekordaja väärtused. Ettevõtte A 

lühiajaliste kohustuste kattekordaja näitaja on väga kõrge nii käibevara struktuuri pärast kui ka 

sellepärast, et ettevõte ei ole vaadeldaval perioodil laenu võtnud.  

Tabel 5. Sektori ja valimi ettevõtete lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda), 2011–2013. 

Allikas: tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 9,99 6,41 4,34 

Ettevõte B 5,21 3,07 3,24 

Ettevõte C 1,02 0,7 0,72 

Ettevõte D 0,73 1,35 1,06 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 1,72 1,71 1,59 

2. kvartiil 1,26 1,59 1,41 

1. kvartiil 0,99 1,34 0,88 
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Ettevõtte suhtarvu väärtused ületavad kogu uuritava perioodi vältel mitmekordselt sektori 

kolmanda kvartiili taset. Samas on see näitaja ettevõttel pidevas langustrendis, kolme aasta 

jooksul on see vähenenud 56,6%. Ka ettevõtte B lühiajaliste kohustuste kattekordaja väärtus on 

kogu analüüsitava perioodi vältel olnud kolmanda kvartiili tasemest kõrgemal. Ettevõtte C 

vaadeldava perioodi esimese aasta näitaja on pisut kõrgemal esimese kvartiili tasemest, kahe 

viimase aasta näitajad on halvad, jäädes tasemelt alla esimese kvartiili. Ettevõtte D lühiajaliste 

kohustuste kattekordaja näitaja oli aastal 2011 halb, jäädes tasemelt alla esimese kvartiili, kuid 

2012. ja 2013. aastal oli see sektoriga võrreldes esimese ja teise kvartiili taseme vahel.  

 

9.2.2 Maksevõimekordaja 

 

Maksevõimekordaja (ingl k quick ratio) iseloomustab ettevõtte võimet katta lühiajalisi nõudeid 

käibevaraga varusid müümata. Nii näitab maksevõimekordaja, kui palju on ettevõttel ilma varuta 

käibevara lühiajaliste kohustuste ühe rahaühiku kohta. Selle näitaja kohta on olemas ka 

üldtunnustatud hindamiskriteerium, mis peab suhtarvu väärtust üle 0,9 heaks ja alla 0,3 halvaks 

(Kõomägi 2006: 123). Meeles tuleb pidada, et üldtunnustatud hindamiskriteeriumid ei arvesta 

tegevusalade eripäradega.  

Maksevõimekordaja arvutatakse valemiga: 

Maksevõimekordaja =
käibevara − varud

lühiajalised kohustused
       (9.2.2) 

 

Tabelis 6 on esitatud ettevõtete maksevõimekordaja väärtused. Ettevõtte A kõik vaadeldava 

perioodi maksevõimekordaja väärtused on mitmekordselt kõrgemad sektori kolmanda kvartiili 

tasemest. Maksevõimekordaja näitajad on ettevõttel aga langustrendis, vähenedes analüüsitava 

perioodi jooksul 54,5%.  

Ettevõtte B vastav näitaja oli 2011. aasta sektoriga võrreldes kolmanda kvartiiliga võrdsel 

tasemel.  2012. aastal langes ettevõtte maksevõimekordaja näitaja teise ja kolmanda kvartiili 

taseme vahele, 2013. aastal oli ettevõtte B suhtarv võrdne sektori keskmise tasemega. Ettevõtte B 
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varude osakaal käibevarast on väga suur, 2013. aastal moodustasid varud käibevarast 

majandusaasta aruande põhjal  ligikaudu 80%. Ettevõtte C maksevõimekordaja väärtus oli kogu 

vaadeldaval perioodil sektori esimese kvartiili tasemest madalamal, olles 2013. aastal väga 

madal ka üldlevinud hindamiskriteeriumi alusel. 

Tabel 6. Sektori ja valimi ettevõtete maksevõimekordaja (korda), 2011–2013. Allikas: tellimus 

SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 7,23 4,74 3,29 

Ettevõte B 1,00 0,96 0,55 

Ettevõte C 0,45 0,32 0,13 

Ettevõte D 0,62 1,16 0,72 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 1,00 1,16 0,95 

2. kvartiil 0,63 0,76 0,55 

1. kvartiil 0,46 0,48 0,48 

 

Ettevõtte C varude osakaal käibevarast on väga suur. Ettevõtte D maksevõimekordaja väärtus oli 

2011. aastal sektoriga võrreldes tasemelt pisut alla mediaani. 2012. aastal oli ettevõtte sama 

näitaja kolmanda kvartiili tasemega võrdne. Vaadeldava perioodi viimasel aastal jäi näitaja teise 

ja kolmanda kvartiili vahele.  

 

9.3 KAPITALI STRUKTUURI SUHTARV  

 

Kapitali struktuuri suhtarvude abil analüüsitakse ettevõtte võimet tasuda kohustusi, nii 

iseloomustab analüüs ka bilansi passiva struktuuri. Kapitali struktuuri suhtarvu teine levinud 

nimetus on finantsvõimenduse suhtarv. Järgnevalt analüüsitakse alapeatükis 9.3.1 ettevõtete ühte 

kapitali struktuuri suhtarvu, võlakordajat. 

9.3.1 Võlakordaja 

 

Võlakordaja (ingl k debt to equity) näitab laenukohustuste suhet omakapitali ehk kui palju on 

ettevõttel laenukohustusi võrreldes omakapitaliga. Mida suurem see on, seda suurem on 
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võõrkapitali kasutamisest tulenev risk. Alver ja Reinberg tõlgivad suhtarvu SA-st erinevalt 

omakapitali võlasiduvuseks (Alver, Reinberg 2002: 316).    

 

Võlakordaja arvutatakse valemiga: 

Võlakordaja =
keskmised võlakohustused + keskmised pikaajalised kohustused

keskmine omakapital
       (9.3.1) 

kus keskmised võlakohustused on keskmised lühiajalised laenukohustused 

Tabelis 7 on esitatud ettevõtete võlakordaja väärtused. Ettevõttel A puuduvad võlakordaja 

näitajad kogu vaadeldaval perioodil, ettevõttel D puuduvad näitajad 2012. ja 2013. aastal, kuna 

kummalgi ettevõttel ei ole sel perioodil võetud laenukohustusi. Ettevõtte B võlakordaja väärtus 

on kogu vaadeldaval perioodil sektoriga võrreldes püsinud teise ja kolmanda kvartiili taseme 

vahel, trend on vähenemise suunas. 2013. aastaks oli ettevõtte võlakordaja näitaja analüüsitaval 

perioodil vähenenud 31%.  

Tabel 7. Sektori ja valimi ettevõtete võlakordaja (korda), 2011–2013. Allikas: tellimus SA-lt ja 

autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A – – – 

Ettevõte B 0,77 0,67 0,53 

Ettevõte C 1,39 2,21 3,86 

Ettevõte D 0,24 – – 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 0,95 0,79 0,59 

2. kvartiil  0,45 0,39 0,34 

1. kvartiil 0,18 0,16 0,22 

 

Ettevõtte C võlakordaja väärtus ületas kogu analüüsitava perioodi jooksul sektori kolmanda 

kvartiili taset, olles väga kõrge. Ettevõtte C võõrkapitali osakaal on väga suur. Ettevõtte D 

võlakordaja väärtus oli 2011. aastal esimese ja teise kvartiili taseme vahel, olles tasemelt teistest 

valimi ettevõtetest selgelt kõige madalamal.  
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9.4 TOOTLIKKUSE SUHTARVUD 

 

Tootlikkuse suhtarvud (ingl k productivity ratios) näitavad, kui palju väljundit ettevõtte sisendid 

annavad. Nende abil on võimalik hinnata ettevõtte tootmise efektiivsust. Analüüsimisel on üheks 

enamlevinud väljundiks müügitulu. Järgnevalt analüüsitakse ettevõtete kolme tootlikkuse 

suhtarvu, alapeatükis 9.4.1 töökulude tootlikkust müügitulu alusel, alapeatükis 9.4.2 tööviljakust 

hõivatu kohta müügitulu alusel ning alapeatükis 9.4.3 kogutootlikkust müügitulu alusel.  

 

9.4.1 Töökulude tootlikkus müügitulu alusel  

 

Töökulude tootlikkus müügitulu alusel (ingl k productivity of personnel expenses on the basis of 

turnover) näitab, kui palju ettevõte teenib müügitulu tööjõukulude ühe rahaühiku kohta.  

Töökulude tootlikkus müügitulu alusel arvutatakse valemiga:     

 

Töökulude tootlikkus müügitulu alusel =
müügitulu

tööjõukulud
       (9.4.1) 

 

Tabelis 8 esitatud ettevõtete väärtused väljendavad töökulude tootlikkust müügitulu alusel. 

Ettevõtte A töökulude tootlikkuse näitaja on vaadeldaval perioodil pidevalt langenud, püsides 

sektori ettevõtete esimese kvartiili tasemest madalamal. Ettevõttel B oli sama näitaja 2011. ja 

2012. aastal teise ja kolmanda kvartiili taseme vahel. 2013. aastal oli ettevõte selle näitajaga 

esimese kvartiili tasemel.  

Ka selle ettevõtte töökulude tootlikkus müügitulu alusel on analüüsitaval perioodil olnud pidevas 

langustrendis. Ettevõte C töökulude tootlikkus on teistest valimi ettevõtetest parimal tasemel. 

2011. ja 2012. aastal ületas ettevõtte töökulude tootlikkuse näitaja sektoriga võrreldes kolmanda 

kvartiili taseme. 
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Tabel 8. Sektori ja valimi ettevõtete töökulude tootlikkus müügitulu alusel (eurot), 2011–2013. 

Allikas: tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 5,16 4,63 4,03 

Ettevõte B 8,16 6,54 5,32 

Ettevõte C 13,36 8,06 7,51 

Ettevõte D 4,78 3,72 4,21 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 9,60 7,16 7,51 

2. kvartiil  7,07 6,12 6,44 

1. kvartiil 6,44 4,76 5,32 

 

2013. aastal oli ettevõtte C näitaja võrdne kolmanda kvartiili tasemega. Ettevõtte D töökulude 

tootlikkus oli kogu analüüsitava perioodi jooksul sektoriga võrreldes madal, näitaja oli sel 

perioodil alla esimese kvartiili taseme.  

 

9.4.2 Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel  

 

Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel (ingl k labour productivity per person employed on 

the basis of turnover) näitab, kui palju müügitulu ettevõte ühe töötaja kohta teenis.  

Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel arvutatakse valemiga: 

Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel=
müügitulu

keskmine tööga hõivatud isikute arv
 

    (9.4.2) 

Tabelis 9 esitatud ettevõtete väärtused väljendavad tööviljakust hõivatu kohta müügitulu alusel. 

Ettevõtte A tööviljakuse näitaja hõivatu kohta müügitulu alusel on võrreldes sektoriga 

vaadeldaval perioodil esimese kvartiili tasemest allpool, välja arvatud 2012. aastal, kui näitaja oli 

võrdne sektori esimese kvartiili tasemega. Ettevõtte B tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel 

on analüüsitaval perioodil olnud väga kõrge, kogu perioodi jooksul ületab ettevõtte suhtarv 

kolmanda kvartiili taset. 
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Tabel 9. Sektori ja valimi ettevõtete tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel (tuhat eurot), 

2011–2013. Allikas: tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 48,65 49,3 49,27 

Ettevõte B 139,89 114,69 105,21 

Ettevõte C 93,66 69,65 82,23 

Ettevõte D 33 30,04 40,31 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 95,23 77,98 103,77 

2. kvartiil 75,99 64,27 81,21 

1. kvartiil 53,81 49,3 57,14 

 

Ettevõte C kuulub selle näitaja alusel sektoriga võrreldes kogu uuritava perioodi jooksul teise ja 

kolmanda kvartiili taseme vahele. Ettevõtte D tööviljakuse näitaja hõivatu kohta müügitulu 

alusel oli vaadeldaval perioodil esimesest kvartiilist selgelt madalamal tasemel. Arvestada tuleb 

sellegi suhtarvu hindamisel, et ettevõte D müüb oma toodangust ligikaudu 80% emaettevõttele.  

 

9.4.3 Kogutootlikkus müügitulu alusel  

 

Kogutootlikkus müügitulu alusel (ingl k total productivity on the basis of turnover) tähendab 

kogu- ehk üldtootlikkust, mida väljendab müügitulu suhe kogukuludesse, mis näitab, mitu korda 

müügitulu ületab ettevõtte kogukulusid.  

Kogutootlikkus müügitulu alusel arvutatakse valemiga: 

Kogutootlikkus müügitulu alusel =
müügitulu

kulud kokku
       (9.4.3) 

Tabelis 10 esitatud ettevõtete väärtused väljendavad kogutootlikkust müügitulu alusel. Ettevõtte 

A kogutootlikkus müügitulu alusel oli kogu vaadeldaval perioodil sektori esimese kvartiili 

tasemest natuke madalamal. 2011. ja 2013. aastal ettevõte müügituluga kõiki kulusid katta ei 

suutnud. Ettevõtte B kogutootlikkuse suhtarv oli analüüsitaval perioodil pidevas tõusutrendis, 

tõustes kolme aasta jooksul 4,7%. Kui 2011. aastal oli ettevõtte B kogutootlikkuse näitaja 

müügitulu alusel esimese ja teise kvartiili taseme vahel, siis 2013. aastal ületas ettevõtte näitaja 
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sektori kolmanda kvartiili taset. Ettevõtte B müügitulu on kogu uuritava perioodi jooksul olnud 

suurem ettevõtte kogukuludest. 

Tabel 10. Sektori ja valimi ettevõtete kogutootlikkus müügitulu alusel (korda), 2011–2013. 

Allikas: tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 0,97 1,01 0,98 

Ettevõte B 1,01 1,05 1,06 

Ettevõte C 0,91 0,93 0,91 

Ettevõte D 1,01 1,05 1,02 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 1,06 1,06 1,05 

2. kvartiil 1,03 1,05 1,03 

1. kvartiil 1,00 1,03 1,00 

 

Ettevõtte C vaadeldava perioodi kogutootlikkuse näitajad müügitulu alusel on püsinud alla 

sektori esimese kvartiili taseme, mille väärtused näitavad, et ettevõte ei ole suutnud müügituluga 

ettevõtte kõiki kulusid ühelgi analüüsitava perioodi aastal katta. Ettevõte D on püsinud siin 

uuritava näitajaga vaadeldaval perioodil võrreldes sektoriga esimese ja teise kvartiili taseme 

vahel, välja arvatud 2012. aastal, mil näitaja väärtus oli võrdne teise kvartiili tasemega. Nii nagu 

ettevõtte B, nii ka ettevõtte D müügitulu on kogu analüüsitaval perioodil olnud suurem ettevõtte 

kogukuludest. 

 

9.5 TASUVUSE SUHTARVUD 

 

Tasuvus ehk rentaablus (ingl k profitability) iseloomustab ettevõtte kasumi saamise võimet. 

Tasuvuse näitajad on tähtsad sellepärast, et ei kõrge likviidsus ega kapitali struktuuri 

iseloomustavate suhtarvude kõrged väärtused tähenda veel seda, et ettevõte on oma 

majandustegevuses piisavalt kasumlik. Tasuvuse suhtarvud (ingl k profitability ratios) 

iseloomustavad ettevõtte kasumi teenimise efektiivsust. (Alver, Reinberg 2002: 319)  
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Järgnevalt analüüsitakse ettevõtete kolme tasuvuse suhtarvu, alapeatükis 9.5.1 omakapitali 

puhasrentaablust,  alapeatükis 9.5.2 vara puhasrentaablust ja alapeatükis 9.5.3 müügitulu 

puhasrentaablust.  

 

9.5.1 Omakapitali puhasrentaablus 

 

Omakapitali puhasrentaablus (ingl k return on equity) näitab, kui palju kasumit ettevõte 

omakapitali ühe rahaühiku kohta teenib.  

Omakapitali puhasrentaablus arvutatakse valemiga: 

Omakapitali puhasrentaablus =
puhaskasum

keskmine omakapital 
× 100       (9.5.1) 

Tabelis 11 on esitatud ettevõtete omakapitali puhasrentaabluse väärtused. Ettevõtte A 

omakapitali puhasrentaabluse väärtus oli uuritava perioodi kahel esimesel aastal sektoriga 

võrreldes esimese ja teise kvartiili taseme vahel, viimasel aastal aga kõrgemal kolmandast 

kvartiilist. Ettevõtte B omakapitali puhasrentaabluse näitaja oli 2011. aastal alla esimese kvartiili 

taset, 2012. aastal aga esimese ja teise kvartiili vahel ning 2013. aastal täpselt võrdne 

mediaaniga.  

Tabel 11. Sektori ja valimi ettevõtete omakapitali puhasrentaablus (protsent), 2011–2013. 

Allikas: tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 6,02 7,13 10,71 

Ettevõte B 3,71 9,11 6,52 

Ettevõte C 69,20 -8,64 -31,21 

Ettevõte D 3,96 13,39 6,35 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 18,59 12,52 8,97 

2. kvartiil 9,43 10,14 6,52 

1. kvartiil 3,77 3,16 5,92 
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Ettevõtte D omakapitali puhasrentaabluse väärtus oli 2011. aastal esimese ja teise kvartiili vahel, 

2012. aastal ületas see kolmanda kvartiili taseme. Vaadeldava perioodi viimasel, 2013. aastal oli 

see näitaja esimese ja teise kvartiili vahel. Ettevõtte C  omakapitali puhasrentaabluse väärtused 

erinevad vaadeldaval perioodil sektori näitajatest drastiliselt. Kui aastal 2011 ületas ettevõtte 

omakapitali puhasrentaabluse väärtus rohkem kui kolmekordselt kolmanda kvartiili taseme, siis 

2012. ja 2013. aastal olid need näitajad negatiivsed. Omakapitali puhasrentaabluse ja nii mõnegi 

teise ettevõtte C vaadeldava perioodi kahe viimase aasta majandusnäitajate põhjal arvutatud 

suhtarvu puhul on märgata ettevõtte C nõrka  konkurentsivõimet, võrreldes sama tegevusharu 

teiste ettevõtetega. Ettevõte C teenis mõlemal aastal kahjumit. Selle peamiseks põhjuseks on 

ettevõtte C tegevusaruannete põhjal sisenemine teistesse, tugeva konkurentsi tõttu 

mittetulusateks osutunud tegevusaladesse.  

Ettevõtte 2013. aasta tegevusaruande põhjal võib öelda, et ettevõte C on pöördumas tagasi 

põhitegevusala juurde, kahjumlikest tegevusaladest on loobutud. Ettevõtte 2011. aasta näitajate 

põhjal võib öelda, et ettevõttel C on potentsiaali olla võrreldes teiste sama tegevusala 

ettevõtetega konkurentsivõimeline, kui ta tegeleb põhiliselt oma põhitegevusalaga.  

 

9.5.2 Vara puhasrentaablus 

 

Vara puhasrentaablus (ingl k return on assets) näitab mitu protsenti või mitu rahaühikut ettevõte 

varadesse investeerimisel teenis. See näitab ettevõtte juhtimise efektiivsust varade kasutamisel 

kasumi genereerimiseks. Vara puhasrentaablus on üks tähtsamaid rahandussuhtarve (Alver, 

Reinberg 2002: 322). 

Vara puhasrentaablus arvutatakse valemiga: 

Vara puhasrentaablus =
puhaskasum

keskmine vara
× 100       (9.5.2) 

 

Tabelis 12 on esitatud ettevõtete vara puhasrentaabluse väärtused. Ettevõtte A vara 

puhasrentaabluse näitaja on analüüsitava perioodi kahel esimesel aastal püsinud teise ja 

kolmanda kvartiili taseme vahel, viimasel aastal aga ületas kolmanda kvartiili taseme. Näitaja 
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tõus on ettevõttel olnud pidev, tõustes vaadeldava perioodi jooksul 39,1%. Kui ettevõtte B vara 

puhasrentaabluse väärtus oli võrreldes sama tegevusala teiste ettevõtetega vaadeldava perioodi 

esimesel aastal madalam esimesest kvartiilist, siis teisel aastal ületas ettevõtte suhtarv teise 

kvartiili taset ja kolmandal aastal oli napilt alla teise kvartiili taseme. 

Tabel 12. Sektori ja valimi ettevõtete vara puhasrentaablus (protsent), 2011–2013. Allikas: 

tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 5,45 6,35 8,95 

Ettevõte B 2,02 5,15 3,90 

Ettevõte C 23,18 -2,00 -5,01 

Ettevõte D 2,65 9,37 4,98 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 11,07 8,29 5,88 

2. kvartiil 4,83 4,93 3,91 

1. kvartiil 2,18 1,41 1,78 

 

Ettevõtte C uuritava perioodi esimese aasta vara puhasrentaabluse näitaja oli väga hea, ületades 

tegevusala ettevõtete kolmanda kvartiili taseme enam kui kahekordselt. Kahe viimase aasta 

näitajad on ettevõtte kahjumi teenimise tõttu miinuses. Ettevõtte D vara puhasrentaabluse näitaja 

oli 2011. aastal esimese ja teise kvartiili taseme vahel, 2012. aastal ületati kolmanda kvartiili 

tase. 2013. aastal oli ettevõtte D näitaja teise ja kolmanda kvartiili vahel.    

 

9.5.3 Müügitulu puhasrentaablus 

 

Müügitulu puhasrentaablus (ingl k profit margin) iseloomustab puhaskasumi osatähtsust 

müügitulus, näidates kui palju ettevõte teenib müügitulu igalt rahaühikult kasumit.  Müügitulu 

puhasrentaabluses kajastub nii ettevõtte tootmise efektiivsus kui ka hinnakujundus. Tegemist on 

ühe enam kasutatava tasuvusnäitajaga. (Alver, Reinberg 2002: 320)    

Müügitulu puhasrentaablus arvutatakse valemiga: 

Müügitulu puhasrentaablus=
puhaskasum

müügitulu
×100       (9.5.3) 
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Tabelis 13 on esitatud ettevõtete müügitulu puhasrentaabluse väärtused. Ettevõtte A müügitulu 

puhasrentaabluse näitaja oli vaadeldava perioodi esimesel aastal teise ja kolmanda kvartiili vahel, 

viimasel kahel aastal aga ületas kolmanda kvartiili taseme. Kogu uuritava perioodi jooksul 

suurenes ettevõtte näitaja 38,4%. Ettevõtte B vastav näitaja on tõusnud analüüsitaval 

ajavahemikul 61,1%. Kui 2011. aastal oli ettevõtte müügitulu puhasrentaabluse näitaja esimese 

ja teise kvartiili vahel, siis 2012. ja 2013. aastal ületas see kolmanda kvartiili taseme. 

Tabel 13. Sektori ja valimi ettevõtete müügitulu puhasrentaablus (protsent), 2011–2013. Allikas: 

tellimus SA-lt ja autori arvutused 

VALIMI ETTEVÕTTED JA 

SEKTORI KVARTIILID   
2011 2012 2013 

Ettevõte A 5,24 5,96 8,51 

Ettevõte B 2,29 6,99 5,89 

Ettevõte C 10,39 
-

1,78 

-

3,29 

Ettevõte D 1,05 4,66 1,82 

Puu- ja 

köögivilja 

sektor 

3. kvartiil 5,71 5,81 5,53 

2. kvartiil  3,65 4,66 2,57 

1. kvartiil 1,24 1,53 1,67 

 

Ettevõtte C vaadeldava perioodi esimese aasta müügitulu puhasrentaabluse näitaja oli valimi 

ettevõtetest kõige kõrgem, ületades kolmanda kvartiili taseme. Ettevõtte 2012. ja 2013. aasta 

näitajad on negatiivsed, kuna ettevõte teenis sel perioodil kahjumit. Ettevõtte D müügitulu 

puhasrentaabluse näitaja oli 2011. aastal madalam esimese kvartiili tasemest. 2012. aastal oli see 

näitaja võrdne mediaaniga, 2013. aastal oli näitaja esimese ja teise kvartiili taseme vahel. 

Ettevõtte D müügitulu puhasrentaabluse näitaja võrdlemisi madalat taset võib seletada sellega, et 

ettevõte müüb tegevusaruande põhjal ligi 80% ulatuses oma tooteid emaettevõttele 

edasimüümiseks, nagu siin varemgi mainiti.  

 

9.6 SUHTARVUANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

 

Sama tegevusala ettevõtete asendikeskmised suhtarvud on ettevõtetele üheks orientiiriks 

erinevate majanduslike näitajate põhjal oma ettevõtte majandusliku tegevuse efektiivsuse ja 
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tulemuslikkuse määramisel. Magistritöö autor hindab ettevõtete A, B, C ja D rahandussuhtarve 

suhtarvuanalüüsi sissejuhatuses ära toodud hindamiskriteeriumite alusel. Alljärgnevalt 

hinnatakse valimi ettevõtete 2013. aasta majandusaasta aruannete põhjal arvutatud 

rahandussuhtarve.  

Ettevõtte A suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes sektori suhtarvudega olid 

ettevõtte A rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta aruande põhjal kõrgel tasemel kõik 

magistritöös käsitletud tasuvuse suhtarvud, nii omakapitali, vara kui ka müügitulu 

puhasrentaablus. See näitab, et ettevõtte kasumi teenimise võime ja efektiivsus on head. Lisaks 

olid ettevõttel kõrgel tasemel kõikide maksevõime suhtarvude väärtused, mis tähendab, et 

ettevõtte võime katta käibevaraga (nii varusid arvestades kui arvestamata) lühiajalisi nõudeid on 

hea.  

Sektoriga võrreldes olid ettevõttel A keskmisel tasemel varude käibesagedus ja alla keskmise 

taseme vara käibesagedus. Madalal tasemel olid ettevõttel A kõik tootlikkuse suhtarvud. 

Sektoriga võrreldes teenib ettevõte A vähe müügitulu tööjõukulude ühe ühiku ja ka ühe töötaja 

kohta. Tootlikkuse tõstmine peaks olema ettevõtte A üks prioriteete. Vara käibesageduse 

tõstmisega saaks ettevõte suurendada ka müügitulu laekumist. Ettevõte A lõpetas 2013. aasta 

majandusaasta kasumiga. Kokkuvõttes võib suhtarvuanalüüsi põhjal pidada ettevõtet A 

konkurentsivõimeliseks.   

Ettevõtte B suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et sektoriga võrreldes olid ettevõtte B 

rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta aruande põhjal kõrgel tasemel tasuvuse suhtarv 

müügitulu puhasrentaablus, tootlikkuse suhtarvud tööviljakus hõivatu kohta ja kogutootlikkus 

müügitulu alusel ning maksevõime suhtarv lühiajaliste kohustuste kattekordaja. Ettevõte suudab 

teenida müügitulult efektiivselt kasumit. See peegeldab nii hinnakujundust kui ka tootlikkuse 

efektiivsust, millest annavad tunnistust tootlikkuse suhtarvude kõrge tase. Kuna ettevõtte 

käibevarad on lühiajalistest kohustustest üle kolme korra suuremad, siis ei ole ettevõttel 

lühiajaliste nõuete täitmisega probleeme, samas on ettevõtte varude osakaal käibevaras üsna 

suur.  

Ettevõtte B võrdlemisi suuri laenukohustusi näitab keskmist taset ületav võlakordaja. Sektoriga 

võrreldes oli ettevõttel B omakapitali puhasrentaabluse ja maksevõimekordaja näitaja keskmisel 
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tasemel. Maksevõimekordaja näitaja (0,55) ei ole heal tasemel ettevõtte suurte varude tõttu. 

Keskmisest tasemest allpool oli ettevõtte B rahandussuhtarvudest vara puhasrentaablus, madalal 

tasemel olid vara ja varude käibesagedus ning töökulude tootlikkus müügitulu alusel. Varade 

intensiivsema kasutamise korral müügitulu genereerimiseks saaks tõsta ühtlasi töökulude 

tootlikkuse taset ettevõttes. Ettevõte B lõpetas 2013. aasta majandusaasta kasumiga. Kokkuvõttes 

saab suhtarvuanalüüsi põhjal pidada ettevõtet B konkurentsivõimeliseks.   

Ettevõtte C suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et sektoriga võrreldes olid ettevõtte C 

rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta aruande põhjal kõrgel tasemel vara 

käibesagedus, töökulude tootlikkus müügitulu alusel ja võlakordaja. Müügituluga seotud 

suhtarvude hindamisel tuleb tähele panna, et ettevõtte C müügitulust laekus 2013. aastal vaid 

27,99%  puu- ja köögivilja töötlemise ja säilitamisega seotud tegevusalade kaudu. Kõrge 

võlakordaja väärtus näitab, et ettevõttel on võrreldes omakapitaliga suured laenukohustused.  

Keskmist taset ületasid ettevõtte suhtarvudest varude käibesagedus ja tööviljakus hõivatu kohta 

müügitulu alusel. Madalal tasemel (kõik negatiivsed arvud) olid ettevõtte kõik tasuvuse 

suhtarvud, kuna ettevõte lõpetas 2013. aasta majandusaasta kahjumiga. Niisamuti olid madalal 

tasemel kõik siin uuritud maksevõime suhtarvud ning tootlikkuse suhtarvudest kogutootlikkus 

müügitulu alusel. Ettevõtte maksevõime on halb (nt maksevõimekordaja on alla 0,3) ning kulude 

osakaal käibest on selgelt liiga suur.  

Ettevõte C lõpetas 2013. aasta majandusaasta kahjumiga. Kokkuvõttes ei saa suhtarvuanalüüsi 

põhjal ettevõtet C sel perioodil konkurentsivõimeliseks pidada. Kui ettevõte soovib 

majandustegevust jätkata, peab ettevõte jätkusuutlikkuse saavutamiseks tegema mitmeid 

muudatusi, mida ta on ka oma 2013. aasta tegevusaruandes deklareerinud.   

Ettevõtte D suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et sektoriga võrreldes olid ettevõtte D 

rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta aruande põhjal kõrgel tasemel vara ja varude 

käibesagedus. Selle põhjuseks on ilmselt see, et valdava enamuse kaubast müüb ettevõte D oma 

emaettevõttele. Ettevõte kasutab varasid efektiivselt kasumi teenimiseks, millest annab tunnistust 

keskmist taset ületav vara puhasrentaabluse näitaja. Samal tasemel oli ka maksevõimekordaja 

väärtus (0,72), mida võib üldkriteeriumi alusel rahuldavaks pidada.  
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Sektoriga võrreldes jäid alla keskmise taseme ettevõtte rahandussuhtarvudest omakapitali ja 

müügitulu puhasrentaablus, lühiajaliste kohustuste kattekordaja ning kogutootlikkus müügitulu 

alusel. Ettevõtte tasuvuse suhtarvude tase on ilmselt samuti seletatav sellega, et emaettevõte on 

peamiseks kliendiks. Madalal tasemel olid tootlikkuse suhtarvudest töökulude tootlikkus ja  

tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel. Ettevõte D lõpetas 2013. aasta majandusaasta 

kasumiga. Kokkuvõttes võib suhtarvuanalüüsi põhjal pidada ettevõtet D konkurentsivõimeliseks. 
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärk oli analüüsida Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alameetmest 1.6.1 

“Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine” toetust saanud nelja puu- ja 

köögivilja töötlemisettevõtte konkurentsivõimet. Analüüsimisel kasutas autor triangulatsiooni 

meetodit, mis koosnes ankeetküsitlusest ja suhtarvuanalüüsist. Kui ettevõtjate ankeetküsitlus ja 

suhtarvuanalüüs puudutas üksnes puu- ja köögivilja töötlemisettevõtteid, siis ekspertküsitlus 

sisaldas hinnanguid ka kogu toiduainetööstuse sektori kohta. Magistritöö eesmärgi täitmiseks 

püstitati kaheksa uurimisülesannet, mille peamistest tulemustest antakse järgnevalt kokkuvõttev 

ülevaade.  

Esimeseks uurimisülesandeks oli võrrelda, kui kõrgelt hindavad eksperdid puu- ja köögivilja 

töötlejate poolt väärtustatud koostöövaldkondi tooraine tarnijate, teiste samal tegevusalal 

konkureerivate ettevõtete ning teadus- ja arendusasutustega. Ettevõte A teeb tooraine tarnijaga 

koostööd tootearenduse, töötajate koolituse, kvaliteedijuhtimise ja tootmisseadmete arendamise 

valdkonnas. Kõiki neid valdkondi hindavad nii kodu- kui välisturul väga kõrgelt ka eksperdid, 

välja arvatud tootmisseadmete arendamist, mida hinnati keskmiselt tähtsaks. Ettevõte B tooraine 

tarnijaga koostööd ei väärtusta. Ettevõtted C ja D teevad tooraine tarnijaga koostööd 

tootearenduse valdkonnas. 

Teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtetega teeb valimi ettevõtetest kõige rohkem 

koostööd ettevõte A. Võrreldes ekspertide hinnangutega koostöövaldkondade tähtsusele teeb  

ettevõte A koduturul koostööd valdkondades, mida eksperdid peavad kas keskmiselt või vähem 

tähtsaks (nt rakendusuuring, tootearendus, allhanke tegemine). Välisturul hindavad eksperdid 

väga kõrgelt samu valdkondi, mida ettevõte A (ühisturundus, töötajate koolitamine, 

rakendusuuring).   

Ettevõtte B poolt nii kodu- kui välisturul väärtustatud koostöövaldkondadest teiste samal 

tegevusalal konkureerivate ettevõtetega peavad eksperdid töötajate koolitust väga tähtsaks ja 

spetsialiseerumist keskmiselt tähtsaks nii kodu- kui välisturul. Ühisturundust hindavad eksperdid 

välisturul väga kõrgelt, kuid koduturul peavad alla keskmise tähtsaks. Ettevõtte B poolt 
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väärtustatud tootearendust peavad eksperdid koostöövaldkonnana välisturul üle keskmise ja 

koduturul alla keskmise tähtsaks.   

Ettevõte C teeb koduturul teiste ettevõtetega koostööd poliitiliste otsuste lobi valdkonnas, mida 

kõik eksperdid väärtustavad väga kõrgelt. Lisaks jagab ettevõte teiste ettevõtetega koduturul 

oskusteavet ning teeb koostööd allhankes, mida eksperdid hindavad alla keskmise tähtsaks. 

Ettevõtte C praktiseeritavat spetsialiseerumist hindavad eksperdid välisturul keskmiselt, 

oskusteabe jagamist aga üle keskmise tähtsaks. Üle keskmise tähtsaks pidasid eksperdid ka 

ettevõtte C poolt välisturul väärtustatud allhanke tegemist ja töötajate koolitamist. Ettevõte D 

teiste samal tegevusalal konkureerivate ettevõtetega koostööd ei väärtusta.  

Teadus- ja arendusasutustega teeb ettevõte A koostööd rakendusuuringute valdkonnas ning 

soovib teha koostööd toote arendamisel. Mõlemaid koostöövaldkondi hindavad eksperdid nii 

kodu- kui välisturul konkureerimiseks väga kõrgelt. Ettevõte B teadus- ja arendusasutustega 

koostööd ei tee, kuid näeb vajadust teha tootmisseadmete ja -protsessi arendamisel, toote 

arendamisel, turunduses ning töötajate koolitamisel, planeerimisel ja kvaliteedijuhtimises. 

Eksperthinnangute järgi on peaaegu kõik loetletud koostöövaldkonnad nii kodu- kui välisturul 

vähemalt keskmiselt tähtsad, enamasti tähtsamad.  

Ettevõte C teeb teadus- ja arendusasutustega koostööd töötajate koolitamise ja tootearenduse 

valdkonnas. Ettevõte tunneb vajadust teha koostööd turunduse ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas. 

Kõik eksperdid hindasid töötajate koolitust koostöövaldkonnana nii kodu- kui välisturul 

maksimaalse hindega. Samuti hindasid eksperdid väga kõrgelt ettevõtete koostööd teadus- ja 

arendusasutustega tootearenduse ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Müügiedendamise ja 

turunduse valdkonda pidasid eksperdid koduturul pisut alla keskmise ja välisturul üle keskmise 

tähtsaks. Ettevõte D teeb teadus- ja arendusasutustega koostööd planeerimise valdkonnas, mida 

eksperdid hindavad üle keskmise tähtsaks nii kodu- kui välisturul. 

Teiseks uurimisülesandeks oli selgitada välja, millised tegurid ekspertide hinnangul takistavad ja 

soodustavad ettevõtete koostööd teadus- ja arendusasutustega. Ekspertide hinnangul takistavad 

ettevõtete koostööd teadus- ja arendusasutustega peamiselt ettevõtete vähene finantsvõimekus 

investeerida teadus- ja arendustegevusse, mis ei pruugi oodatud tulemust tuua, sisaldades endas 

riske. Lisaks nimetasid eksperdid veel ettevõtete juhtide madalat teadlikkust koostöö 
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kasulikkusest, väheseid sidemeid, vähest orienteeritust teadus- ja arendustegevustele, 

prognoosimatut turgu innovaatiliste toodete järele, tootmisega seotud ja ettevõttesisese 

informatsiooni konkurentidele leviku kartust. Ekspertide hinnangul soodustavad ettevõtete 

koostööd teadus- ja arendusasutustega peamiselt heal tasemel ülikoolid ja teadustöö, avaliku 

sektori institutsioonide tugi ettevõtetele ning tehnoloogia arenduskeskuste ja 

kompetentsikeskuste olemasolu. 

Kolmandaks uurimisülesandeks oli võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte toodete müüki 

takistavate tegurite kohta ekspertide hinnangutega. Võrreldes ettevõtjate hinnanguid oma 

ettevõtte toodete müüki takistavate tegurite kohta ekspertide hinnangutega Eesti toiduainete 

töötlemisettevõtete olulisematele probleemidele toodete müügil koduturul, võib kokkuvõttes 

öelda, et eksperdid nimetasid ettevõtteväliseid tegureid (jaekaubanduse „ketistumine“, erilubade 

ja litsentside nõue) peamisteks koduturul müüki takistavateks teguriteks sagedamini kui seda 

tegid valimi ettevõtted. Peamistest ettevõttesisestest müüki takistavatest teguritest nimetasid nii 

eksperdid kui ettevõtted ettevõtete toodete omahinda ja vähest eristuvust teistest samalaadsetest 

toodetest. Valimi ettevõtted nimetasid suuremate takistustena oma toodete müügil koduturul 

toodete vähest tuntust ja liiga suurte või väikeste tarnekoguste nõudmist.  

Välisturul nimetasid nii ettevõtted kui eksperdid kõige sagedamini ettevõtete toodete müüki 

peamiselt takistavate teguritena kontaktide puudumist, väikeste või suurte tarnekoguste nõudmist 

ja ettevõtte toodete mittetundmist. Ükski ekspert ei nimetanud peamiste välisturul müüki 

takistavate teguritena kolme ettevõtte poolt mainitud aeglast raharinglust ega kahe ettevõtte poolt 

nimetatud ebausaldusväärseid partnereid. Ükski ettevõte ei nimetanud peamiste välisturul müüki 

takistavate teguritena kolme eksperdi poolt mainitud tarnekoguste pikemaks perioodiks nõudmist 

ning seda, et Eestit ei tunta. Kui erilubade ja litsentside nõuet pidasid välisturul üheks peamiseks 

müüki takistavaks teguriks neli eksperti, siis ettevõtetest nimetas seda vaid üks.  

Neljandaks uurimisülesandeks oli võrrelda ekspertide ja ettevõtete hinnanguid selle kohta, kas 

avaliku sektori institutsioonid toetavad ettevõtteid nende toodete müügil. Ekspertküsitlusest 

selgus, et avaliku sektori institutsioonid toetavad toiduainete töölemisettevõtteid nende toodete 

müügil nii kodu- kui välisturul, kuigi üks ekspert arvas, et ei toeta. Eksperdid nimetasid 

institutsioonidest EAS-i, PRIA-t ja saatkondi. Ettevõtetele osutatavatest teenustest nimetati 

toetuseid (koolitus, turundus), ekspordigarantiid, väliskontaktide otsimist, messide külastamist, 
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ettevõtteid tutvustavate ürituste korraldamist, lisaks erinevaid kaubanduslepingutega seotud 

tegevusi.  

Ekspertide vastustest võib järeldada, et avaliku sektorite institutsioonidel on tähtis roll eriti 

eksportivate või seda kavandavate ettevõtete abistamisel. EMÜ uuringus osalenud ettevõtete 

vastuste järgi võib aga öelda, et valimi nii eksportivate kui mitte eksportivate ettevõtete 

teadlikkus avaliku sektori institutsioonide võimalustest ettevõtteid nende toodete müügil abistada 

on nõrk. Üks ettevõte vastas, et Eestis toetavad avaliku sektori institutsioonid ettevõtteid vähesel 

määral, kolm ettevõtet vastasid, et Eestis ei toeta. Välisturul toetavad avaliku sektori 

institutsioonid ettevõtteid ainult ühe ettevõtte hinnangul, kaks ettevõtet vastas, et ei tea ning üks 

vastas eitavalt. 

Viiendaks uurimisülesandeks oli selgitada välja, milliseid konkurentsistrateegia ja -positsiooni 

ning konkurentsivõime potentsiaali tegureid eksperdid enim väärtustavad. Konkurentsistrateegia 

teguritest koduturul hindasid eksperdid toiduaine töötlemisettevõtte konkurentsivõime jaoks 

kõige tähtsamaks turundust, tootearendust, tootmisefektiivsuse tõstmist ja võtmetöötajate 

koolitamist. Lisaks hindasid eksperdid väga kõrgelt toote kvaliteeti, toodete brändi loomist, toote 

disaini, investeerimisvõimekuse suurendamist ja kõrgema lisandväärtusega toodete tootmist. 

Konkurentsistrateegia teguritest välisturul hindasid eksperdid kõige kõrgemalt toote kvaliteeti, 

turundust, spetsiifiliste või nišitoodete väljatöötamist, tootmisefektiivsuse tõstmist, 

võtmetöötajate koolitamist ja toote disaini. Väga kõrgelt hinnati ka tootearendust, 

kvaliteedisüsteemides osalemist, koostööd teiste ettevõtete/organisatsioonidega ning kvaliteetset 

klienditeenindust.  

Kõik eksperdid hindasid väga tähtsaks teguriks ettevõtte konkurentsipositsiooni 

iseloomustamisel kulude taset. Keskmiselt tähtsaks peeti suhtelist turuosa ja aruandeaasta 

kasumit/kahjumit, natuke alla keskmise tähtsaks hinnati eelmiste perioodide jaotamata 

kasumit/kahjumit.  

Konkurentsivõime potentsiaali teguritest hindasid eksperdid toiduaine töötlemisettevõtte 

konkurentsivõime jaoks kõige tähtsamaks juhtkonna soosivat suhtumist uuendustesse, töötajate 

üldist professionaalsust, finantsvõimekust katta jooksvaid kulusid, ettevõtte ja toodete tuntust, 

kindla pikaajalise eesmärgi olemasolu ettevõttel, klientide vajaduste tundmist ning ettevõtte 
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konkurentsipositsiooni parandamist välisturul. Lisaks hinnati kõrgelt töötajate 

motivatsioonisüsteemi, tootmisseadmete kvaliteeti, ettevõtte head mainet, kindla lühiajalise 

eesmärgi olemasolu ettevõttel, tootmissüsteemi paindlikkust, tootmisvõimekuse tõstmise 

võimalust ja konkurentide tundmist.  

Kuuendaks uurimisülesandeks oli võrrelda, millised tegurid ekspertide ja ettevõtjate hinnangul 

ettevõtete konkurentsivõimet peamiselt vähendavad ja suurendavad. Võrreldes ekspertide 

arvamusi Eesti puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõimet peamiselt vähendavate 

tegurite kohta valimi ettevõtete esindajate vastustega oma ettevõtte konkurentsivõimet peamiselt 

vähendavate tegurite kohta võib kokkuvõttes öelda, et ühiselt peetakse üheks suurimaks 

konkurentsivõimet vähendavaks teguriks koduturul konkurentide toodangu madalamat 

hinnataset. Ekspertide poolt sagedamini nimetatud nõrgast turundusest, vähesest koostööst teiste 

organisatsioonidega ja turu väiksusest nimetas ainult üks ettevõte nõrka turundust. 

Tööjõupuudust nimetasid eksperdid ühel korral, ettevõtted kahel korral.  

Üheks peamiseks välisturul konkurentsivõimet vähendavaks teguriks pidasid nii ettevõtted kui 

eksperdid nõrka turundust. Ekspertide poolt sagedamini nimetatud vajaliku tööjõu puudumisest 

ja vähesest koostööst teiste organisatsioonidega nimetas üks ettevõte tööjõu puudumist, kuid 

vähest koostööd teiste organisatsioonidega ei nimetanud oma ettevõtte ühe peamise 

konkurentsivõimet vähendava tegurina välisturul mitte ükski ettevõte. 

Peamisteks konkurentsivõimet suurendavateks teguriteks nii kodu- kui välisturul nimetasid 

eksperdid ja ettevõtted ühiselt toodangu kvaliteeti ja ettevõtete paindlikkust. Koduturul hinnati 

ühiselt veel tootmishoonete head seisukorda. Kui eksperdid nimetasid kõige sagedamini puu- ja 

köögivilja töötlejate peamiste konkurentsivõimet suurendavate teguritena kodu- ja välisturul veel 

tootearendust ja tooraine kvaliteeti, siis valimi ettevõtete esindajad neid ei nimetanud.   

Seitsmendaks uurimisülesandeks oli võrrelda ettevõtjate hinnanguid oma ettevõtte ja ettevõtte 

tegevusvaldkonna konkurentsivõime kohta ekspertide hinnangutega toiduainete 

töötlemisettevõtete ning eraldi puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta. 

Võrreldes ekspertide hinnanguid Eesti toiduainete töötlemisettevõtete konkurentsivõimele 

üldiselt puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõimele antud hinnangutega, siis viimaste 
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konkurentsivõimet kodu- ja välisturul hinnatakse kogu uuritava perioodi jooksul (3 aastat tagasi, 

hetkel ja 5 aasta pärast) natuke madalamalt, kuigi erinevused ei ole suured.  

Nii toiduainete töötlejate kui ka eraldi puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõimet 

koduturul hindasid eksperdid kogu vaadeldaval perioodil tunduvalt kõrgemalt kui välisturul. 

Eesti puu- ja köögivilja töötlemisettevõtete konkurentsivõimet viie aasta pärast hindavad 

eksperdid mitterahuldavaks. Toiduainete töötlejate konkurentsivõimet viie aasta pärast peavad 

eksperdid rahuldavaks.   

Valimi ettevõtted hindasid oma ettevõtete konkurentsivõimet käesoleval hetkel Eestis 

koondhindena mitterahuldavaks (x̄ = 2,67), teistes EL-i riikides aga rahuldavaks (x̄ = 3,00). 

Väljaspool EL-i hindas ainsana oma konkurentsivõimet ettevõte B, pidades seda hetkel heaks. 

Võrreldes eksperthinnangutega puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete konkurentsivõime kohta 

käesoleval hetkel Eestis (x̄ = 3,75), hindasid valimi ettevõtted kokkuvõttes oma 

konkurentsivõimet hetkel madalamalt, kuid teistes EL-i riikides kõrgemalt (ekspertide 

koondhinnang oli x̄ = 2,25). Väljaspool EL-i pidasid eksperdid Eesti puu- ja köögivilja töötlejate 

konkurentsivõimet halvaks. Ettevõte B, nagu juba mainitud, hindas ainsana, pidades oma 

ettevõtte konkurentsivõimet väljaspool EL-i heaks. 

Kui oma ettevõtte tegevusvaldkonna konkurentsivõimet käesoleval hetkel Eestis hindasid valimi 

ettevõtted kokkuvõttes sama kõrgelt kui oma ettevõtete konkurentsivõimet (mõlemad x̄ = 2,67), 

siis EL-is hinnati oma ettevõtete konkurentsivõimet rahuldavaks, kuid tegevusvaldkonna 

konkurentsivõimet mitterahuldavaks. Väljaspool EL-i hinnati tegevusvaldkonna 

konkurentsivõimet üle rahuldava, ettevõtte konkurentsivõimet sel turul hindas ainult ettevõte B, 

hinnates seda heaks.   

Ettevõtted hindasid oma tegevusvaldkonna konkurentsivõimet viie aasta pärast Eestis ja EL-is  

halvaks (mõlemad x̄ = 2,00). Väljaspool EL-i hindasid tegevusvaldkonna konkurentsivõimet viie 

aasta pärast kaks ettevõtet, koondhindena üle rahuldava (x̄ = 3,50). Oma ettevõtte 

konkurentsivõimet viie aasta pärast hindasid ainult kaks ettevõtet, ettevõte B pidas seda heaks ja 

ettevõte C väga halvaks. Väljaspool EL-i ei osanud ettevõte C oma ettevõtte konkurentsivõimet 

hinnata.  
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Kaheksandaks uurimisülesandeks oli võrrelda suhtarvuanalüüsi abil valimi ettevõtete 

rahandussuhtarve sama tegevusala ettevõtete asendikeskmiste suhtarvudega. Ettevõtte A 

suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes sama tegevusala ettevõtete 

asendikeskmiste suhtarvudega olid ettevõtte A rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta 

aruande põhjal kõrgel tasemel kõik magistritöös käsitletud tasuvuse suhtarvud, nii omakapitali, 

vara kui müügitulu puhasrentaablus. See näitab, et ettevõtte kasumi teenimise võime ja 

efektiivsus on head. Lisaks olid ettevõttel kõrgel tasemel kõikide maksevõime suhtarvude 

väärtused, mis tähendab, et ettevõtte võime katta käibevaraga (nii varusid arvestades kui 

arvestamata) lühiajalisi nõudeid on hea.  

Keskmisel tasemel olid ettevõttel varude käibesagedus ja alla keskmise taseme vara 

käibesagedus. Madalal tasemel olid ettevõttel kõik tootlikkuse suhtarvud. Võrreldes teiste sama 

tegevusala ettevõtetega teenib ettevõte vähe müügitulu tööjõukulude ühe ühiku ja ka ühe töötaja 

kohta. 2013. aastal ei suutnud ettevõtte müügitulu ületada kogukulusid. Tootlikkuse tõstmine 

peaks olema ettevõtte üks prioriteete. Vara käibesageduse tõstmisega saaks ettevõte suurendada 

ka müügitulu laekumist. Ettevõte A lõpetas 2013. aasta majandusaasta kasumiga. Kokkuvõttes 

võib suhtarvuanalüüsi põhjal pidada ettevõtet A konkurentsivõimeliseks.   

Ettevõtte B suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes sama tegevusala ettevõtete 

asendikeskmiste suhtarvudega olid ettevõtte B rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta 

aruande põhjal kõrgel tasemel tasuvuse suhtarv müügitulu puhasrentaablus, tootlikkuse 

suhtarvud tööviljakus hõivatu kohta ja kogutootlikkus müügitulu alusel ning maksevõime 

suhtarv lühiajaliste kohustuste kattekordaja. Ettevõte suudab teenida müügitulult efektiivselt 

kasumit. See peegeldab nii hinnakujundust kui ka tootlikkuse efektiivsust, millest annavad 

tunnistust tootlikkuse suhtarvude kõrge tase. Kuna ettevõtte käibevarad on lühiajalistest 

kohustustest üle kolme korra suuremad, siis ei ole ettevõttel lühiajaliste nõuete täitmisega 

probleeme, samas on ettevõtte varude osakaal käibevaras üsna suur.  

Ettevõtte B võrdlemisi suuri laenukohustusi näitab keskmist taset ületav võlakordaja. Keskmisel 

tasemel oli ettevõttel omakapitali puhasrentaabluse ja maksevõimekordaja näitaja. 

Maksevõimekordaja näitaja (0,55) ei ole heal tasemel ettevõtte suurte varude tõttu. Keskmisest 

tasemest allpool oli ettevõtte rahandussuhtarvudest vara puhasrentaablus, madalal tasemel olid 

vara ja varude käibesagedus ning töökulude tootlikkus müügitulu alusel. Varade intensiivsema 



86 
 

kasutamise korral müügitulu genereerimiseks saaks tõsta ühtlasi töökulude tootlikkuse taset 

ettevõttes. Ettevõte B lõpetas 2013. aasta majandusaasta kasumiga. Kokkuvõttes saab 

suhtarvuanalüüsi põhjal pidada ettevõtet B konkurentsivõimeliseks.   

Ettevõtte C suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes sama tegevusala ettevõtete 

asendikeskmiste suhtarvudega olid ettevõtte C rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta 

aruande põhjal kõrgel tasemel vara käibesagedus, töökulude tootlikkus müügitulu alusel ja 

võlakordaja. Müügituluga seotud suhtarvude hindamisel tuleb tähele panna, et ettevõtte C 

müügitulust laekus 2013. aastal vaid 27,99%  puu- ja köögivilja töötlemise ja säilitamisega 

seotud tegevusalade kaudu. Kõrge võlakordaja väärtus näitab, et ettevõttel on võrreldes 

omakapitaliga suured laenukohustused.  

Keskmist taset ületasid ettevõtte suhtarvudest varude käibesagedus ja tööviljakus hõivatu kohta 

müügitulu alusel. Madalal tasemel (kõik negatiivsed arvud) olid ettevõtte kõik tasuvuse 

suhtarvud, kuna ettevõte lõpetas 2013. aasta majandusaasta kahjumiga. Niisamuti olid madalal 

tasemel kõik töös uuritud maksevõime suhtarvud ning tootlikkuse suhtarvudest kogutootlikkus 

müügitulu alusel. Ettevõtte maksevõime on halb (nt maksevõimekordaja on alla 0,3) ning kulude 

osakaal käibest on selgelt liiga suur.  

Ettevõte C lõpetas 2013. aasta majandusaasta kahjumiga. Kokkuvõttes ei saa suhtarvuanalüüsi 

põhjal ettevõtet C sel perioodil konkurentsivõimeliseks pidada. Kui ettevõte soovib 

majandustegevust jätkata, peab ettevõte jätkusuutlikkuse saavutamiseks tegema mitmeid 

muudatusi, mida ta on ka oma 2013. aasta tegevusaruandes deklareerinud.   

Ettevõtte D suhtarvuanalüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes sama tegevusala ettevõtete 

asendikeskmiste suhtarvudega olid ettevõtte D rahandussuhtarvudest 2013. aasta majandusaasta 

aruande põhjal kõrgel tasemel vara ja varude käibesagedus. Selle põhjuseks on ilmselt see, et 

valdava enamuse kaubast müüb ettevõte D oma emaettevõttele. Ettevõte kasutab varasid 

efektiivselt kasumi teenimiseks, millest annab tunnistust keskmist taset ületav vara 

puhasrentaabluse näitaja. Samal tasemel oli ka maksevõimekordaja väärtus (0,72), mida võib 

üldkriteeriumi alusel rahuldavaks pidada.  

Alla keskmise taseme jäid ettevõtte D rahandussuhtarvudest omakapitali ja müügitulu 

puhasrentaablus, lühiajaliste kohustuste kattekordaja ning kogutootlikkus müügitulu alusel. 
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Ettevõtte tasuvuse suhtarvude tase on ilmselt samuti seletatav sellega, et emaettevõte on 

peamiseks kliendiks. Madalal tasemel olid tootlikkuse suhtarvudest töökulude tootlikkus ja  

tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel. Ettevõte D lõpetas 2013. aasta majandusaasta 

kasumiga. Kokkuvõttes võib suhtarvuanalüüsi põhjal pidada ettevõtet D konkurentsivõimeliseks. 
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED  

Magistritöö empiirilise osa alusel teeb töö autor lõpetuseks mõned üldistavad järeldused ning 

annab valimi ettevõtetele soovitusi oma konkurentsivõime tugevdamiseks. 

ETTEVÕTETE MÜÜKI TAKISTAVAD TEGURID 

Peamistest ettevõttesisestest müüki takistavateks teguriteks koduturul nimetasid nii eksperdid kui 

ettevõtted ettevõtete toodete omahinda ja vähest eristuvust teistest samalaadsetest toodetest. 

Ettevõtted nimetasid lisaks toodete vähest tuntust ja liiga suurte või väikeste tarnekoguste 

nõudmist. Järelikult on valimi ettevõtete suurimad müügiga seotud probleemid koduturul 

tootmise ebapiisav efektiivsus, nõrk turundus ja vähene tootearendus. Kõiki neid tegureid pidasid 

eksperdid üksmeelselt kõige tähtsamateks konkurentsistrateegia teguriteks ettevõtte 

konkurentsivõime jaoks nii kodu- kui välisturul. Tarnekoguste puhul on reeglina Eesti ettevõtete 

probleemiks ettevõtte tootmisvõimsusest või –võimalustest suuremate tarnekoguste nõudmine. 

Üheks võimaluseks suuremate tarnekoguste täitmiseks on teha strateegilist koostööd teiste 

organisatsioonidega, mida eksperdid pidasid välisturul väga tähtsaks, koduturul aga keskmiselt 

tähtsaks.   

Välisturul nimetasid nii ettevõtted kui eksperdid kõige sagedamini ettevõtete toodete müüki 

peamiselt takistavate teguritena kontaktide puudumist, väikeste või suurte tarnekoguste nõudmist 

ja ettevõtte toodete mittetundmist. Ettevõtete poolt mainitud aeglast raharinglust ja 

ebausaldusväärseid partnereid ükski ekspert ei nimetanud. Välisturul müüki takistavate tegurite 

nimekirjas on mitmed probleemid kas osaliselt või täielikult lahendatavad avaliku sektori 

institutsioonide tugiteenuste abil. Valimi ettevõtete teadlikkus nendest toetusvõimalustest on 

väga nõrk. Kindlasti saavad avaliku sektori institutsioonid olla valimi ettevõtetele abiks 

usaldusväärsete partnerite otsingul, ärikontaktide loomisel ja ettevõtete turundusüritustele 

kaasamisel. Välisturul konkureerides vajalike tarnekoguste täitmisel on soovitatav kaasata 

strateegilisi partnereid.  
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ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ TEADUS- JA ARENDUSASUTUSTEGA 

Võrreldes ekspertide hinnanguid koostöövaldkondade tähtsusele teadus- ja arendusasutustega 

kodu- ja välisturul, selgus, et eksperdid hindasid mõningaid koostöövaldkondi teadus- ja 

arendusasutustega ettevõtte konkurentsivõime jaoks välisturul olulisemaks kui koduturul, kuid 

erinevused on väikesed. Kõiki ekspertküsitluse nimestikus esitatud koostöövaldkondi kodu- ja 

välisturul konkureerimiseks hindasid eksperdid kokkuvõttes keskmisest tähtsamaks, v. a müügi 

edendamist koduturul.  

Magistritöö uuringu tulemusena selgunud ettevõtete koostööd teadus- ja arendusasutustega 

takistavate ja soodustavate tegurite tundmise alusel võib ettevõtetele oma konkurentsivõime 

tugevdamiseks soovitada finantsvõimekuse suurendamist, et suuta investeerida teadus- ja 

arendustegevusse. Samuti võiksid ettevõtted tutvuda toiduainetööstuses arendusasutustega 

edukalt koostööd tegevate ettevõtete kogemustega ning orienteeruda strateegiliselt kõrgema 

lisandväärtusega toodete arendamisele ja tootmisele, kuna madala lisandväärtusega tooted 

eristuvad turul teistest samalaadsetest toodetest vähe ja nendega on turul raske konkureerida 

näiteks odavama hinnaklassiga sarnaste importtoodetega. 

ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIMET SUURENDAVAD TEGURID 

Võrreldes ekspertide poolt nimetatud puu- ja köögivilja töötlevate ettevõtete peamiseid kodu- ja 

välisturul konkurentsivõimet suurendavaid tegureid ekspertide poolt ettevõtte konkurentsivõime 

potentsiaali ja konkurentsitrateegia teguritele
16

 antud hinnangutega selgus, et toote kvaliteeti ja 

tootearendust hindasid eksperdid konkurentsistrateegia teguritena kodu- ja välisturul väga 

kõrgelt. Ettevõtete paindlikkust hindavad eksperdid samuti kõrgelt (konkurentsivõime 

potentsiaali tegur tootmissüsteemi paindlikkus, konkurentsistrateegia tegur paindlikkus kliendi 

soovidele vastutulekul).  

Tootmisprotsessi kvaliteet (potentsiaali tegurina tootmissüsteemi kvaliteet) on ekspertide 

hinnangul samuti väga tähtis. Eksperdid pidasid lisaks peamiselt välisturul ettevõtete 

konkurentsivõimet suurendavaks nišitoodet, mida hinnati väga tähtsaks ka konkurentsistrateegia 

tegurina välisturul konkurentsivõime tõstmiseks. Valimi ettevõtted nimetasid peamiste oma 

konkurentsivõimet nii kodu- kui välisturul suurendavate teguritena toote kvaliteeti ja kiiret 
                                                           
16

 Siin on mõeldud M. Gorynia teooria järgi tehtud jaotust. 
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reageerimist turu nõudmistele, mis on tähtsad konkurentsivõime potentsiaali ja 

konkurentsistrateegia teguritena ka ekspertide arvates. 

M. Gorynia konkurentsivõime teooria järgi võivad ettevõtted oma konkurentsipositsiooni mitme 

erineva näitaja alusel hinnata, võrreldes oma ettevõtteid teiste sama tegevusvaldkonna 

ettevõtetega. Eksperdid nimetasid kõige tähtsamaks konkurentsipositsiooni teguriks kulude taset. 

Kulude taset peegeldavat toodete omahinda pidasid kõik valimi ettevõtted oma ettevõtte toodete 

müügil üheks olulisemaks probleemiks.  

ETTEVÕTETE HINNANGUD OMA ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIMELE 

VÕRRELDES SUHTARVUANALÜÜSI TULEMUSTEGA  

Ettevõte A vastas EMÜ uuringus, et peab oma ettevõtte konkurentsivõimet nii Eestis kui teistes 

EL-i riikides käesoleval hetkel halvaks. Väljaspool EL-i ei osanud ettevõte oma 

konkurentsivõimet hinnata. Ettevõte ei ekspordi, kuid kavatseb lähima viie aasta jooksul hakata 

eksportima. Ettevõttel A on suhtarvuanalüüsi põhjal võrreldes teiste sama tegevusala ettevõtete 

asendikeskmiste suhtarvudega kõrgel tasemel kõik magistritöös käsitletud maksevõime ja 

tasuvuse suhtarvud. Suhtarvuanalüüsi põhjal ei saa ettevõtte konkurentsivõimet halvaks pidada.  

Ettevõte B vastas EMÜ uuringus, et peab oma ettevõtte konkurentsivõimet nii kodu- kui 

välisturul käesoleval hetkel heaks. Ettevõte on eksportija. Ettevõttel B on suhtarvuanalüüsi 

põhjal võrreldes sektori suhtarvudega kõrgel tasemel müügitulu puhasrentaablus, tööviljakus 

hõivatu kohta ja kogutootlikkus müügitulu alusel ning lühiajaliste kohustuste kattekordaja. 

Ettevõtte võime teenida müügitulult efektiivselt kasumit on hea. Ettevõtte käibevarad ületavad 

lühiajalisi kohustusi enam kui kolm korda. Kokkuvõttes võib suhtarvuanalüüsi põhjal ettevõtet B 

konkurentsivõimeliseks hinnata.   

Ettevõte C vastas EMÜ uuringus, et peab oma ettevõtte konkurentsivõimet Eestis käesoleval 

hetkel halvaks, teistes EL-i riikides aga rahuldavaks. Väljaspool EL-i ei osanud ettevõte oma 

konkurentsivõimet küsitluse hetkel hinnata. Ettevõte on eksportija. Ettevõttel C on 

suhtarvuanalüüsi põhjal võrreldes omakapitaliga suured laenukohustused, võlakordaja on 

ettevõttel suur. Kuna ettevõte teenis kahjumit, siis kõik tasuvuse suhtarvud on negatiivsed. 

Kokkuvõttes ei saa suhtarvuanalüüsi põhjal ettevõtet C vaadeldaval perioodil ei kodu- ega 

välisturul konkurentsivõimeliseks pidada. 
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Ettevõte D vastas EMÜ uuringus, et ei oska oma ettevõtte konkurentsivõimet käesoleval hetkel 

ei kodu- ega välisturul hinnata. Ettevõte ei ekspordi ega kavatse lähima viie aasta jooksul 

eksportima hakata. Ettevõtte D on suhtarvuanalüüsi põhjal maksevõimeline, oma varasid ja 

varusid efektiivselt kasutav ettevõte. Ettevõtte tasuvuse suhtarvud on enamasti alla keskmise 

taseme, madalal tasemel on töökulud tootlikkuse ja tööviljakus hõivatu kohta. Ettevõte müüb 

valdava enamuse oma toodetest emaettevõttele. Ettevõte teenib kasumit. Ettevõtet D võib 

konkurentsivõimeliseks pidada. 

LÕPPSÕNA 

Lõpetuseks võib öelda, et magistritöö teooria osas toodud erinevate autorite käsitlused ettevõtte 

konkurentsivõime kohta kattusid väga paljuski töö empiirilises osas selgunud Eesti 

toiduainetööstuse ekspertide hinnangutega selle kohta, millised tegurid tõstavad tänapäeval Eesti 

toiduaineid töötlevate ettevõtete, sh puu- ja köögivilja töötlejate konkurentsivõimet. Valimi 

ettevõtete konkurentsivõime analüüs konkurentsivõime tegurite määratlemise ja hindamise ning 

suhtarvuanalüüsi abil näitas nende ettevõtete konkurentsivõime tugevusi ja kitsaskohti.   
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COMPETITIVENESS ANALYSIS OF FRUIT AND VEGETABLE 

PROCESSING COMPANIES: THE EXAMPLE OF THE 

BENEFICIARIES OF SUB-MEASURE 1.6.1 OF THE ESTONIAN 

RURAL DEVELOPMENT PLAN 2007–2013 

 

SUMMARY 

The objective of this Master’s thesis was to analyse the competitiveness of four fruit and 

vegetable processing companies that received support from sub-measure 1.6.1 “Processing of 

agricultural and non-wood forestry products” of the Estonian Rural Development Plan 2007-

2013. The analysis was performed using the triangulation method, which consisted of a 

questionnaire and ratio analysis of economic operators. While the questionnaire and analysis 

concerned only fruit and vegetable processing companies, an expert survey also comprised 

assessments of the food industry sector as a whole. In order to achieve the objective of the thesis, 

eight research tasks were established, an overview of the principal results of which is provided 

below. 

The first research task was to compare how highly the experts assess the fields of cooperation 

valued by the companies in the sample with the suppliers of raw material, other companies 

competing in the same area of activity and R&D institutions. Company A cooperates with a 

supplier of raw materials in the field of product development, the training of employees, quality 

management and the development of production equipment. All of these fields are also valued 

very highly on both domestic and foreign markets by the experts, except the development of 

production equipment, which is assessed to be of average importance. Company B does not place 

high value on cooperation with a supplier of raw materials. Companies C and D cooperate with a 

supplier of raw materials in the field of product development. 

Of the companies in the sample, the one that engages in cooperation with other companies 

competing in the same area of activity the most is company A. Compared to the assessments of 

the experts concerning the importance of the fields of cooperation, company A cooperates on the 

domestic market in fields that the experts consider to be of either average or minor importance 
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(e.g. applied research, product development and the performance of subcontracting). On foreign 

markets, the experts place very high value on the same fields as company A (common marketing, 

training of employees and applied research). 

Of the fields of cooperation with other companies competing in the same area of activity valued 

by company B on both domestic and foreign markets, the experts consider the training of 

employees to be very important and specialisation to be of average importance on both markets. 

The experts place very high value on common marketing on foreign markets, but consider the 

same on the domestic market to be of below-average importance. The experts consider the 

product development valued by company B as a field of cooperation on foreign markets to be of 

above-average importance and on the domestic market to be of below-average importance. 

Company C cooperates with other companies on the domestic market in the lobby field of 

political decisions, which is valued very highly by all of the experts. Furthermore, the company 

shares know-how with other companies on the domestic market and cooperates with them in 

subcontracting, which the experts consider to be of below-average importance. The 

specialisation practised by company C is assessed by the experts to be of average importance on 

foreign markets and the sharing of know-how to be of above-average importance. The experts 

also considered the performance of subcontracting and training of employees valued on foreign 

markets by company C to be of above-average importance. Company D does not place high 

value on cooperation with other companies competing in the same area of activity. 

Company A cooperates with R&D institutions in the field of applied research and wishes to 

engage in cooperation on product development. The experts assess both fields of cooperation for 

competing on domestic and foreign markets very highly. Company B does not engage in 

cooperation with R&D institutions, but sees the need to cooperate in the development of 

production equipment and processes, product development, marketing, training of employees, 

planning and quality management. In accordance with the expert assessments, almost all of the 

listed fields of cooperation are at least of average importance and, in most cases, of above-

average importance on both domestic and foreign markets. 

Company C cooperates with R&D institutions in the field of training of employees and product 

development. The company feels the need to engage in cooperation in the field of marketing and 
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quality management. All of the experts assessed the training of employees as a field of 

cooperation on both domestic and foreign markets with a maximum score. Likewise, the experts 

assessed cooperation with R&D institutions in the field of product development and quality 

management very highly. The field of sales promotion and marketing was considered by the 

experts to be of somewhat below-average importance on the domestic market and of above-

average importance on foreign markets. Company D cooperates with R&D institutions in the 

field of planning, which the experts assess to be of above-average importance on both domestic 

and foreign markets. 

The second research task was to identify which factors hinder and foster, according to the 

experts, the cooperation of companies with R&D institutions. According to the assessment of the 

experts, the cooperation of companies with R&D institutions is primarily hindered by the 

inadequate financial capability of companies to invest in R&D activities, which may not yield 

the expected results and which could involve risks. Additionally, the experts also pointed out the 

low level of awareness of the usefulness of cooperation among heads of companies, few 

connections, inadequate orientation towards R&D activities, the lack of foresight on the market 

for innovative products and fear of dissemination of product-related and internal information to 

competitors. According to the experts, the cooperation of companies with R&D institutions is 

fostered primarily by good universities and research, the support of public-sector institutions for 

companies and the existence of centres of competence and excellence. 

The third research task was to compare the assessments of economic operators concerning the 

factors that hinder the sales of their products with the assessments of the experts concerning the 

most important problems facing Estonian food product-processing companies upon sales of 

products. When comparing these on the domestic market, it can be said in summary that the 

experts mentioned external factors (the “chaining” of retail trade and special authorisation and 

licence requirements) as the principal factors hindering sales on the domestic market more often 

that the companies in the sample did. Both the experts and the companies mentioned the cost 

price of products and inadequate distinction from other similar products as the principal internal 

factors hindering sales. The companies in the sample mentioned the inadequate publicity of 

products and demand for too large or too small a volume of supply as the greatest hindrances to 

sales of their products on the domestic market. 
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On foreign markets, the companies in the sample mentioned a lack of contacts, demand for small 

or large volumes of supply and no knowledge of the products as the principal factors that most 

often hinder sales of their products. None of the experts mentioned the slow circulation of money 

referred to by three companies and the unreliable partners referred to by two companies as 

factors here, while none of the companies mentioned the demand for volumes of supply for 

longer periods and the fact that Estonia is not known mentioned by three experts. While four 

experts considered special authorisation and licence requirements to be one of the principal 

factors hindering sales on foreign markets, in the case of companies, only one company 

mentioned this. 

The fourth research task was to compare the assessments of experts and companies as to whether 

public-sector institutions support companies in the sale of their products. The expert survey 

revealed that public-sector institutions support food product-processing companies upon the sale 

of their products on both domestic and foreign markets, although one expert felt that they do not 

support such companies. Of the institutions, the experts highlighted Enterprise Estonia, the 

Estonian Agricultural Registers and Information Board (ARIB) and embassies. Of the services 

provided to companies, support (training and marketing), export guarantees, searching for 

foreign contacts, visits to trade fairs, organisation of events that introduce companies and various 

activities related to trade agreements were mentioned. 

The conclusion that may be drawn from the responses of the experts is that public-sector 

institutions perform an important role in assisting companies, especially those that export or plan 

exporting. However, the responses of the companies that participated in the repeat survey 

indicate that awareness among both the exporting and non-exporting companies in the sample 

concerning the possibilities of public-sector institutions in assisting companies in the sale of their 

products is weak. One company said that public-sector institutions in Estonia support companies 

to a minor extent, while three stated that no support is provided at all. On foreign markets, only 

one company feels that public-sector institutions support companies, while two responded that 

they do not know and one answered negatively. 

The fifth research task was to identify the factors of competition strategy and position and 

competitiveness potential on which the experts place the highest value. With regard to 

competition strategy on the domestic market, the experts assessed marketing, product 
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development, increases in production efficiency and the training of key employees as being of 

the greatest importance to the competitiveness of a food product-processing company. 

Furthermore, the experts placed very high value on product quality, the creation of a product 

brand, product design, increases in investment capability and the manufacture of products of 

higher added value. In terms of competition strategy on foreign markets, the experts placed the 

highest value on product quality, marketing, the development of specific or niche products, 

increases in production efficiency, the training of key employees and product design. Very high 

value was also placed on product development, participation in quality systems, cooperation with 

other companies/organisations and high-quality customer service. 

All of the experts assessed the level of expenses as being a very important factor in describing 

the competition position of a company. The relative market share and profit/loss for the financial 

year were considered of average importance and retained profit/loss was assessed as being of 

somewhat below-average importance. 

In terms of competitiveness potential, the experts considered the most important factors in the 

competitiveness of a food product-processing company to be the favourable attitude of 

management towards innovation, the general professionalism of employees, financial capability 

to cover day-to-day expenses, publicity of the company and products, the existence of definite 

long-term objectives of the company, knowledge of the needs of customers and improvement in 

the competition position of the company on foreign markets. Furthermore, high value was placed 

on the motivation system of employees, the quality of production equipment, the good reputation 

of the company, the existence of definite short-term objectives of the company, the flexibility of 

the production system, the possibility of increasing production capability and knowledge of 

competitors. 

The sixth research task was to compare the factors that primarily decrease and increase the 

competitiveness of the companies in the opinion of experts and economic operators. When 

comparing the assessments of the experts concerning the factors that primarily decrease the 

competitiveness of Estonian fruit and vegetable processing companies with the responses of the 

representatives of the companies in the sample, it can be said in summary that the major factor 

that decreases competitiveness on the domestic market is jointly considered to be the lower price 

level of the production of competitors. Of the factors most often mentioned by the experts, such 
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as weak marketing, inadequate cooperation with other organisations and the small market, only 

one company mentioned weak marketing. Unemployment was mentioned by the experts once 

and by the companies twice. 

Both the companies and the experts considered weak marketing to be one of the principal factors 

that decreases competitiveness on foreign markets. The lack of the required labour force and 

inadequate cooperation with other organisations were often mentioned by the experts, but only 

one company mentioned the lack of labour force and none referred to inadequate cooperation 

with other organisations as principal factors decreasing the competitiveness of their companies 

on foreign markets. 

The experts and companies jointly mentioned that the principal factors that increase 

competitiveness on both domestic and foreign markets are quality of production and the 

flexibility of companies. On the domestic market, the good condition of production buildings 

was also jointly valued. While the experts also often mentioned product development and quality 

of raw materials as principal factors increasing the competitiveness of fruit and vegetable 

processing companies on domestic and foreign markets, the representatives of the companies in 

the sample did not mention such factors. 

The seventh research task was to compare the assessments of economic operators concerning the 

competitiveness of their companies and the field of activity of the companies with the 

assessments of the experts concerning the competitiveness of food product-processing companies 

and, more specifically, that of fruit and vegetable processing companies. When comparing the 

general assessments of the experts with those of the companies, the competitiveness of the latter 

on domestic and foreign markets is assessed throughout the period under examination (three 

years ago, at present and in five years’ time) as being somewhat lower, although the differences 

are not large. 

The competitiveness of both food product-processing companies and, more specifically, that of 

fruit and vegetable processing companies on the domestic market was assessed by the experts 

throughout the period under review as being considerably higher than that on foreign markets. 

The experts forecast that the competitiveness of Estonian fruit and vegetable processing 



104 
 

companies in five years’ time will be unsatisfactory, although the competitiveness of food 

product-processing companies is forecast by the experts to be satisfactory. 

The companies in the sample gave the competitiveness of their companies at present in Estonia 

an overall assessment of unsatisfactory (x̄ = 2.67) and in other EU countries satisfactory (x̄ = 

3.00). Competitiveness outside of the EU was only assessed by company B, which considered it 

to be good at present. Compared to expert assessments of the competitiveness of fruit and 

vegetable processing companies at present in Estonia (x̄ = 3.75), the companies in the sample 

assessed their competitiveness at present, in summary, to be lower, but in other EU countries 

higher (the total assessment of experts being x̄ = 2.25). Outside of the EU, the experts considered 

the competitiveness of Estonian fruit and vegetable processing companies to be bad. Company 

B, as already stated, was the only one to perform the assessment, considering the 

competitiveness of its company outside of the EU to be good. 

While the companies in the sample assessed, in summary, the competitiveness of the field of 

activity of their company at present in Estonia as highly as the competitiveness of their 

companies (both x̄ = 2.67), in the EU the competitiveness of their companies was assessed as 

being satisfactory but the competitiveness of the field of activity as being unsatisfactory. Outside 

of the EU, the competitiveness of the field of activity was assessed as being more than 

satisfactory; the competitiveness of the company on that market was only assessed by company 

B, which considered it to be good. 

The companies forecast that the competitiveness of their field of activity in five years’ time in 

Estonia and the EU would be bad (both x̄ = 2.00). Outside of the EU, the competitiveness of the 

field of activity in five years’ time was assessed by two companies, the total assessment being 

more than satisfactory (x̄ = 3.50). The competitiveness of their company in five years’ time was 

only assessed by two companies, company B forecasting that it would be good and company C 

forecasting that it would be very bad. Outside of the EU, company C could not assess the 

competitiveness of its company. 

The eighth research task was to compare, with the help of the ratio analysis, the financial ratios 

of the companies in the sample with the positional averages of companies in the same area of 

activity. In summarising the ratio analysis of company A it can be said that, compared to the 
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positional averages of companies in the same area of activity, in the case of the financial ratios of 

company A all of the profitability ratios discussed in this thesis – i.e. return on equity, return on 

assets and profit margin – were at a high level on the basis of the 2013 annual report. This 

indicates that the profit-earning capacity and efficiency of the company are good. Furthermore, 

the values of all of the liquidity ratios of the company were at a high level, which means that the 

capacity of the company to cover short-term receivables with current assets (both with and 

without inventories) is good. 

The inventory turnover of the company was at the average level, while the assets turnover was at 

a below-average level. All of the productivity ratios of the company were at a low level. 

Compared to other companies in the same area of activity, the company earns little sales revenue 

per unit of labour cost and per employee. In 2013, the sales revenue of the company did not 

exceed total costs. Increasing productivity should be one of the priorities of the company. By 

increasing the assets turnover, the company could also increase the receipt of sales revenue. 

Company A closed the 2013 financial year at a profit. In summary, on the basis of the ratio 

analysis, company A may be considered competitive. 

In summarising the ratio analysis of company B it can be said that, compared to the positional 

averages of companies in the same area of activity, in the case of the financial ratios of company 

B the profitability ratio in the profit margin, the productivity ratios in labour productivity per 

person employed, total productivity on the basis of turnover and the liquidity ratio in the current 

ratio were at a high level on the basis of the 2013 annual report. The company can earn profit on 

sales revenue efficiently. This reflects both price formation and performance efficiency, which is 

certified by the high level of productivity ratios. Since the current assets of the company are 

more than three times greater than its current liabilities, the company does not have any problems 

with the performance of short-term receivables, and at the same time the share of inventories of 

the company in current assets is rather large. 

The debt to equity, which exceeds the average level, indicates the comparatively large loan 

commitments of company B. The return on equity and quick ratio of the company were at an 

average level. The quick ratio (0.55) is not at a good level due to the large inventories of the 

company. The financial ratio of the company below the average level was the return on assets, 

while the assets turnover, inventory turnover and productivity of personnel expenses on the basis 
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of turnover were at a low level. Upon more intensive use of assets for the generation of sales 

revenue, the level of productivity of personnel expenses could also be increased in the company. 

Company B closed the 2013 financial year at a profit. In summary, on the basis of the ratio 

analysis, company B can be considered competitive. 

In summarising the ratio analysis of company C it can be said that, compared to the positional 

averages of companies in the same area of activity, in the case of the financial ratios of company 

C the assets turnover, productivity of personnel expenses on the basis of turnover and debt to 

equity were at a high level on the basis of the 2013 annual report. Upon the assessment of the 

ratios related to turnover, attention must be paid to the fact that in 2013 company C received just 

27.99% of sales revenue through areas of activity related to the processing and preservation of 

fruit and vegetables. The high value of debt to equity indicates that, compared to equity, the 

company has large loan commitments. 

The ratios of the company that exceeded the average level included inventory turnover and 

labour productivity per person employed on the basis of turnover. All of the profitability ratios of 

the company were at a low level (all negative figures), since the company closed the 2013 

financial year at a loss. Likewise, ratios at a low level included all of the liquidity ratios studied 

in the thesis and, among the productivity ratios, total productivity on the basis of turnover. The 

solvency of the company is low (the quick ratio being below 0.3) and the share of costs in 

turnover is clearly too large. 

Company C closed the 2013 financial year at a loss. In summary, on the basis of the ratio 

analysis, company C cannot be considered competitive in this period. If the company wishes to 

continue its economic activities, it will have to make a number of changes to achieve 

sustainability, which it has also declared in its management report for 2013. 

In summarising the ratio analysis of company D it can be said that, compared to the positional 

averages of companies in the same area of activity, in the case of the financial ratios of company 

D the assets turnover and inventory turnover were at a high level on the basis of the 2013 annual 

report. The probable reason for this is that company D sells the overwhelming majority of its 

goods to its parent company. The company uses its assets efficiently to earn profit, as certified by 
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the return on assets, which exceeds the average level. The value of the quick ratio (0.72) was also 

at the same level, which may be considered satisfactory on the basis of the general criterion. 

The financial ratios of company D at a below-average level included return on equity, the profit 

margin, the current ratio and total productivity on the basis of turnover. The level of the 

profitability ratios of the company can obviously also be explained by the fact that the parent 

company constitutes the principal client. Productivity ratios at a low level were the productivity 

of personnel expenses and labour productivity per person employed on the basis of turnover. 

Company D closed the 2013 financial year at a profit. In summary, on the basis of the ratio 

analysis, company D can be considered competitive. 
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Lisa 1. Magistritöö ekspertküsitluses osalenud eksperdid 

 

1. Evi Randpere, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht; 

2. Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja; 

3. Artur Leemet, Swedbanki toiduainetööstuse sektori juht; 

4. Kaupo Reede, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna 

juhataja; 

5. Taavi Kand, põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva 

tööstuse osakonna juhataja. 

 

* Ekspertide ametinimetused on esitatud seisuga 2015. aasta kevad, mil küsitlus läbi viidi. 
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Lisa 2. Ekspertküsitluse küsimustik 

 

Lugupeetud vastaja! 

Olen Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika eriala magistrant Gerry Puu. Kirjutan 

magistritööd Eesti toitainete
17

 töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime kohta. 

Täpsemalt puudutab uurimus puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevaid ettevõtteid. Ühe osana 

oma uuringust soovin teada saada toiduainetööstuse ekspertide hinnanguid erinevatele ettevõtte 

konkurentsivõime teguritele ja koostöövaldkondadele.  

Teie ees on küsimustik, mis koosneb kolmest osast. Küsimused paiknevad viiel vahelehel (vt 

siinse faili all osas vasakult paremale). Küsimustele vastamisel on vajadusel abiks vahelehed 

„Kaart1“
18

 ja „Põhimõisted“
19

.   

ESIMESE OSA küsimustikust moodustavad kolm vahelehte nimetustega „STRATEEGIA“, 

„POTENTSIAAL“ ja „POSITSIOON“. Selles uuringus kasutatava teooria järgi koosneb 

ettevõtte konkurentsivõime nendest elementidest.  

Konkurentsistrateegia tähendab ettevõtte valitud strateegiat turul konkureerimiseks, näiteks 

võib selleks olla toodete kvaliteet, kui püütakse konkurentidest sel viisil parem olla. 

Küsimustikus on ette antud nimekiri erinevatest teguritest. Palun hinnake, kui tähtis Teie 

hinnangul mingi tegur ettevõtte konkurentsivõime jaoks on kodu- ja välisturul. Nimekirja lõppu 

on võimalik lisada tegureid ja hinnata neid. Täpsem juhend on küsimuste juures. 

Konkurentsivõime potentsiaal koosneb ettevõtte kultuurist, ressurssidest, struktuurist, 

strateegilisest visioonist ja strateegia loomisest. Palun hinnake, kui tähtis Teie hinnangul mingi 

tegur ettevõtte konkurentsivõime jaoks on. Nimekirjade lõppu on võimalik lisada tegureid ja 

hinnata neid. Täpsem juhend on küsimuste juures. 

Konkurentsipositsioon on ettevõtte positsioon võrreldes teiste samas allharus tegutsevate 

ettevõtetega. Palun hinnake, kui tähtis Teie hinnangul mingi tegur ettevõtte 

                                                           
17

  Küsitlusse on magistritöö autoril sattunud sisse viga, 15 korda esineva sõna toitaine asemel on korrektne kasutada 

sõna toiduaine. Mujal magistritöös kasutatakse sõna toiduaine. 
18

 Vt lisa 3. 
19

 Vt lisa 4. 
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konkurentsipositsiooni iseloomustamiseks on. Nimekirja lõppu on võimalik lisada tegureid ja 

hinnata neid. Täpsem juhend on küsimuste juures. 

TEISE OSA küsimustikust moodustab koostöö temaatika (vt vahelehte „KOOSTÖÖ“). Selles 

küsimustikus palutakse Teil hinnata erinevate koostöövaldkondade tähtsust ettevõtte 

konkurentsivõime jaoks kodu- ja välisturul.  

KOLMANDA OSA küsimustikust moodustavad lisaküsimused toitainete töötlemisega 

tegelevate ettevõtete konkurentsivõime kohta (vt vahelehte „LISAKÜSIMUSED“). Küsimustele 

nr 3, 4, 5 ja 6 on vastamisel võimalik kasutada kaarti nr 1 (vt vahelehte „Kaart1“).   

Palun täitke küsimustik hiljemalt 30. aprilliks ja saatke see meiliaadressile 

gerry.puu@gmail.com. Uuringu tulemustes tagatakse Teie vastuste anonüümsus.  

Kui Teil jäi midagi selgusetuks või soovite lisaküsimusi esitada magistritöö või küsimustiku 

kohta, võite igal ajal minuga ühendust võtta meili teel gerry.puu@gmail.com. 

Head vastamist! 

Lugupidamisega  

Gerry Puu, Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika eriala magistrant 
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I OSA: ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME TEGURID 

A Ettevõtte konkurentsistrateegia 

1. Milline on Teie hinnangul tabelis esitatud järgnevate ettevõtte konkurentsistrateegia 

tegurite tähtsus toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime jaoks kodu- 

ja välisturul? Palun hinnake kahes veerus iga teguri tähtsust viieastmelisel skaalal: 4 = „väga 

tähtis“, 3 = „keskmiselt tähtis“, 2 = „vähe tähtis“, 1 = „ei ole tähtis“, 0 = „ei oska öelda“. 

JRK ETTEVÕTTE KONKURENTSISTRATEEGIA TEGURID 

Teguri 

tähtsus 

koduturul 

Teguri 

tähtsus 

välisturul 

1 Toote hind     

2 Toote kvaliteet     

3 Uute toodete turule toomise sagedus     

4 Turundus     

5 Konkurentide toodetest eristuvate toodete tootmine     

6 Spetsiifiliste või nišitoodete väljatöötamine     

7 Kiire reageerimine turu nõudlusele     

8 Tootearendus     

9 Turustuskanalite mitmekesisus     

10 Spetsialiseerumine     

11 Kvaliteedisüsteemides osalemine     

12 Rakendusuuringute kasutamine     

13 Toetusrahade kaasamine ettevõtte arengusse     

14 Kõrgema lisandväärtusega toodete tootmine     

15 Uute toodete väljatöötamine     

16 Lai tootevalik     

17 Toodete brändi loomine     

18 Paindlikkus kliendi soovidele vastutulekul     

19 Tootmisefektiivsuse tõstmine     

20 Tootmisvõimsuse suurendamine     

21 Investeerimisvõimekuse suurendamine     

22 Koostöö teiste ettevõtete/organisatsioonidega     

23 Ekspordi osakaalu suurendamine müügitulus     

24 Võtmetöötajate koolitamine     

25 Madalama lisandväärtusega toodete tootmine     
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JRK ETTEVÕTTE KONKURENTSISTRATEEGIA TEGURID 

Teguri 

tähtsus 

koduturul 

Teguri 

tähtsus 

välisturul 

26 Kvaliteetne klienditeenindus     

27 
Kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu suurendamine 

tooteportfellis 
    

28 Müügi suurendamine koduturul     

29 Toote disain     

30 Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake     

 

B Ettevõtte konkurentsivõime potentsiaal 

2. Milline on Teie hinnangul tabelis esitatud järgnevate ettevõtte konkurentsivõime 

potentsiaali tegurite tähtsus toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõime 

jaoks? Palun hinnake iga teguri tähtsust viieastmelisel skaalal: 4 = „väga tähtis“, 3 = „keskmiselt 

tähtis“, 2 = „vähe tähtis“, 1 = „ei ole tähtis“, 0 = „ei oska öelda“. 

ETTEVÕTTE 

KONKURENTSIVÕIME 

POTENTSIAALI TEGURITE 

TEMAATILINE JAOTUS 

ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME 

POTENTSIAALI TEGURID 

Teguri 

tähtsus  

Ettevõtte kultuur A Juhtkonna soosiv suhtumine uuendustesse   

  B Juhtkonna riskivalmidus   

  C Võtmetöötajate juhtimisse kaasamine   

  D Töötajate motivatsioonisüsteem   

  E Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

      

      

      

Ettevõtte ressursid     

1 Inimressurss A Töötajate ümberõpe   

  B Töötajate üldine professionaalsus   

  C Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

      

      

      

2 Finantsressurss A Ettevõtte arengu finantseerimine omavahenditest   

  B Ettevõtte arengu finantseerimine võõrvahenditest   
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ETTEVÕTTE 

KONKURENTSIVÕIME 

POTENTSIAALI TEGURITE 

TEMAATILINE JAOTUS 

ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME 

POTENTSIAALI TEGURID 

Teguri 

tähtsus  

  C Finantsvõimekus katta jooksvaid kulusid   

  D Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

      

      

      

3 Tehnoloogiline ressurss A Tootmissüsteemi paindlikkus   

  B Tootmisvõimekuse tõstmise võimalus   

  C Tootmisseadmete kvaliteet   

  D Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

      

      

      

4 Kuvandiressurss A Ettevõtte ja toodete tuntus   

 B Ettevõtte hea maine   

 C Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

     

     

     

Ettevõtte töötajate struktuur 
A Ettevõttes on eraldi ekspordi spetsialisti 

ametikoht   

  B Ettevõttes on eraldi turundusspetsialisti ametikoht   

  C Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

      

      

      

Ettevõtte strateegiline visioon A Ettevõttel on kindel lühiajaline eesmärk   

  B Ettevõttel on kindel pikaajaline eesmärk   

  C Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

      

      

      

Ettevõtte strateegia loomine     

1 Tähtis ettevõtte strateegia loomisel A Konkurentide tundmine   

  B Klientide vajaduste tundmine   

  C Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   
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ETTEVÕTTE 

KONKURENTSIVÕIME 

POTENTSIAALI TEGURITE 

TEMAATILINE JAOTUS 

ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME 

POTENTSIAALI TEGURID 

Teguri 

tähtsus  

2 Ettevõtte strateegia loomise eesmärk 
A Ettevõtte konkurentsipositsiooni parandamine 

koduturul   

  
B Ettevõtte konkurentsipositsiooni parandamine 

välisturul   

  
C Ettevõtte konkurentsipositsiooni säilitamine 

koduturul   

  
D Ettevõtte konkurentsipositsiooni säilitamine 

välisturul   

  E Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

 

C Ettevõtte konkurentsipositsioon 

3. Kui tähtsad on Teie hinnangul tabelis esitatud järgnevad tegurid ettevõtte 

konkurentsipositsiooni iseloomustamiseks? Palun hinnake iga teguri tähtsust viieastmelisel 

skaalal: 4 = „väga tähtis“, 3 = „keskmiselt tähtis“, 2 = „vähe tähtis“, 1 = „ei ole tähtis“, 0 = „ei 

oska öelda“. 

JRK 
ETTEVÕTTE KONKURENTSIPOSITSIOONI 

TEGURID koduturul 
Teguri tähtsus  

1 Aruandeaasta kasum/kahjum   

2 Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum    

3 Suhteline turuosa*   

4 Kulude tase    

5 Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake   

 

*suhteline turuosa – ettevõtte turuosa võrreldes kõige tugevama konkurendiga 

Tänan Teid vastuste eest! Sellega lõppeb küsimustiku esimene osa. Kui Teil tekkis 

küsimustikuga seoses tähelepanekuid, mõtteid, millele küsimustiku ülesehitus ei 

võimaldanud vastata, siis palun, kirjutage all olevasse tekstikasti: 

 

 

 

 

 

Kirjutage siia … 
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II OSA: KOOSTÖÖ 

4. Kui tähtsad on Teie hinnangul toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete 

konkurentsivõime jaoks tabelis esitatud järgnevad koostöövaldkonnad tooraine tarnijatega 

kodu- ja välisturul? Palun hinnake kahes veerus iga teguri tähtsust viieastmelisel skaalal: 4 = 

„väga tähtis“, 3 = „keskmiselt tähtis“, 2 = „vähe tähtis“, 1 = „ei ole tähtis“, 0 = „ei oska öelda“.  

JRK Koostöövaldkonnad tooraine tarnijatega  
Koostöövaldkonna 

tähtsus koduturul 

Koostöövaldkonna 

tähtsus välisturul 

1 Tootearendus     

2 Tootmisprotsessi arendus     

3 Tootmisseadmete arendus     

4 Töötajate koolitus     

5 Kvaliteedijuhtimine     

6 Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake     

 

5. Kui tähtsad on Teie hinnangul toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete 

konkurentsivõime jaoks tabelis esitatud järgnevad koostöövaldkonnad samas allharus 

konkureerivate ettevõtetega kodu- ja välisturul? Palun hinnake kahes veerus iga teguri 

tähtsust viieastmelisel skaalal: 4 = „väga tähtis“, 3 = „keskmiselt tähtis“, 2 = „vähe tähtis“, 1 = 

„ei ole tähtis“, 0 = „ei oska öelda“.  

JRK 
Koostöövaldkonnad samas allharus 

konkureerivate ettevõtetega  

Koostöövaldkonna 

tähtsus koduturul 

Koostöövaldkonna 

tähtsus välisturul 

1 Rakendusuuring     

2 Tootearendus     

3 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendus     

4 Spetsialiseerumine     

5 Oskusteabe jagamine     

6 Töötajate koolitus     

7 Allhanke tegemine     

8 Ühisturundus     

9 Poliitiliste otsuste lobi     

10 Ühisturustus      

11 Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake     
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6. Kui tähtsad on Teie hinnangul toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete 

konkurentsivõime jaoks tabelis esitatud järgnevad koostöövaldkonnad teadus- ja 

arendusasutustega kodu- ja välisturul? Palun hinnake kahes veerus iga teguri tähtsust 

viieastmelisel skaalal: 4 = „väga tähtis“, 3 = „keskmiselt tähtis“, 2 = „vähe tähtis“, 1 = „ei ole 

tähtis“, 0 = „ei oska öelda“. 

JRK Koostöövaldkonnad teadus- ja arendusasutustega  
Koostöövaldkonna 

tähtsus koduturul 

Koostöövaldkonna 

tähtsus välisturul 

1 Rakendusuuring     

2 Tootearendus     

3 Tootmisprotsessi arendus     

4 Müügi edendamine, turundus (sh uuringud)     

5 Töötajate koolitus     

6 Tootmisseadmete arendus     

7 Planeerimine, äriplaanid     

8 Kvaliteedijuhtimine     

9 Muu(d) tegur(id), palun kirjutage ja hinnake     

 

Tänan Teid vastuste eest! Sellega lõppeb küsimustiku esimene osa. Kui Teil tekkis 

küsimustikuga seoses tähelepanekuid, mõtteid, millele küsimustiku ülesehitus ei 

võimaldanud vastata, siis palun, kirjutage all olevasse tekstikasti: 

 

 

 

 

III OSA: LISAKÜSIMUSED 

7. Milliseks Te hindate Eesti toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete konkurentsivõimet 

... 

Palun hinnake kahes veerus kuueastmelisel skaalal: 5 = „väga hea“, 4 = „hea“, 3 = „rahuldav“, 2 

= „halb“, 1 = „väga halb“, 0 = „ei oska öelda“. 

 

  … koduturul? … välisturul? 

A  ... kolm aastat tagasi ...     

B ... käesoleval hetkel ...     

C ... viie aasta pärast ...     

Kirjutage siia … 
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8. Milliseks Te hindate Eesti puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevate ettevõtete 

konkurentsivõimet ... 

Palun hinnake kahes veerus kuueastmelisel skaalal: 5 = „väga hea“, 4 = „hea“, 3 = „rahuldav“, 2 

= „halb“, 1 = „väga halb“, 0 = „ei oska öelda“. 

 

  … koduturul? … välisturul? 

A  ... kolm aastat tagasi ...     

B ... käesoleval hetkel ...     

C ... viie aasta pärast ...     

 

9. Millised on Eesti toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete peamised 

konkurentsivõimet vähendavad tegurid kodu- ja välisturul? Palun nimetage kahes veerus 

vähemalt 5 tegurit (vt kaart 1 järgmisel vahelehel). 

Koduturul Välisturul 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 

10. Millised on Eesti puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevate ettevõtete peamised 

konkurentsivõimet vähendavad tegurid kodu- ja välisturul? Palun nimetage kahes veerus 

vähemalt 3 tegurit (vt kaart 1 järgmisel vahelehel). 

 

Koduturul Välisturul 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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11. Millised on Eesti toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete peamised 

konkurentsivõimet suurendavad tegurid kodu- ja välisturul? Palun nimetage kahes veerus 

vähemalt 5 tegurit (vt kaart 1 järgmisel vahelehel). 

Koduturul Välisturul 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 

12. Millised on Eesti puu- ja köögivilja töötlemisega tegelevate ettevõtete peamised 

konkurentsivõimet suurendavad tegurid kodu- ja välisturul? Palun nimetage kahes veerus 

vähemalt 3 tegurit (vt kaart 1 järgmisel vahelehel). 

Koduturul Välisturul 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

13. Millised on Eesti toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete peamised teadus- ja 

arendusasutustega koostööd  takistavad tegurid?  

 

 

 

 

 

Kirjutage siia … 
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14. Millised on Eesti toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete peamised teadus- ja 

arendusasutustega koostööd  soodustavad tegurid? 

 

 

 

 

 

15. Millised on Eesti toitainete töötlemisega tegelevate ettevõtete olulisemad probleemid 

toodete müügil kodu- ja välisturul? Palun märkige kahes veerus üks sobiv või mitu sobivat 

vastusevarianti x-tähega. 

  Koduturul Välisturul 

A Jaekaubanduse „ketistumine“     

B Nõutakse väikeseid või suuri tarnekoguseid     

C Tarnekoguseid nõutakse pikemaks perioodiks     

D Ettevõtte tooteid ei tunta     

E Ettevõtte tooted ei eristu teiste samalaadsete toodete hulgast     

F Eesti toodete kehv maine     

G Eestit ei tunta     

H Ettevõtte toodete omahind     

I Konkurentide hinnatase on madalam     

J Puuduvad kontaktid     

K Ebausaldusväärsed partnerid     

L Aeglane raharinglus     

M Kaubanduspiirangute olemasolu     

N Erilubade, litsentside nõue     

O Midagi muud, palun kirjutage     

 

16. Kas avaliku sektori institutsioonid aitavad Eesti toitainete töötlemisega tegelevaid 

ettevõtteid toodete müügil kodu- ja välisturul? Palun vastake kahes veerus kas JAH või EI.  

Koduturul Välisturul 

    

 

Kui jah, siis kuidas avaliku sektori institutsioonid toitainete töötlemisega tegelevaid 

ettevõtteid toodete müügil aitavad? 

Kirjutage siia … 
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Tänan Teid vastuste eest! Sellega lõppeb küsimustiku kolmas osa. Kui Teil tekkis 

küsimustikuga seoses tähelepanekuid, mõtteid, millele küsimustiku ülesehitus ei 

võimaldanud vastata, siis palun, kirjutage all olevasse tekstikasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjutage siia … 

Kirjutage siia … 
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Lisa 3. Ekspertküsitluse vaheleht „Kaart1“ 

JRK TEGURID 

1 Tööjõud 

2 Toodangu kvaliteet 

3 Tooraine kvaliteet 

4 Tooraine piisavus 

5 Tooraine hind 

6 Tootearendus 

7 
Spetsiifiline või nišitoode (mahetoode, funktsionaalne toiduaine, erivajadustega 

tarbijagruppidele mõeldud toode vms) 

8 Tootmisprotsess 

9 Tootmisseadmed 

10 Tootmisahel (tootmine-töötlemine-kaubandus-tarbija) 

11 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (e-äri rakendus, veebileht, eritarkvara ja -seadmed vms) 

12 Tootmishoonete seisukord 

13 Tootmishoonete suurus 

14 Laohoonete seisukord 

15 Laohoonete suurus 

16 Tootjate koondumine 

17 Töötlejate koondumine 

18 Tootmise ja töötlemise ahelat kontrollib üks omanik 

19 Jaekaubanduse „ketistumine“ 

20 Tarbijate organisatsioonid 

21 Kiire reageerimine turu nõudmistele 

22 Turundus 

23 Nõudluse tase 

24 Turu suurus 

25 Sõltuvus välisturgudest 

26 
Pääs väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikide turgudele (kaubanduspiirangud, eriload, poliitika 

vms) 

27 Äripartnerite maksedistsipliin (majanduslikus mõttes) 

28 Laenuraha kättesaadavus 

29 Kvaliteedisüsteemides osalemine 

30 Euroopa Liidu nõuded tootmisele ja toodangule 

31 Vajalikud uuringud ja analüüsid 

32 Uuringute ja analüüside tõlgendamine ning nendest tulenevate muudatuste juurutamine 

33 Jätkusuutlikkuse integreerimine ettevõtte tegevuspõhimõtete hulka 

34 Hindade volatiilsus 

35 Varasemad investeeringud 

36 Regulatsioonid 
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JRK TEGURID 

37 Toodete hinna elastsus/mitteelastsus 

38 Kulutused teadus- ja arendustegevusele 

39 Konkurentide toodangu madalam hind 

40 Midagi muud, palun kirjutage 
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Lisa 4. Ekspertküsitluse vaheleht „Põhimõisted“  

 

ettevõtte konkurentsivõime – võime valitud konkurentsistrateegiaga kasutada olemasolevaid 

ressursse paremini kui teised samalaadseid tooteid pakkuvad ettevõtted;  

jätkusuutlikkus –  ettevõtte lähenemine ressursside kasutamisele keskkonna-, majandus- ja 

sotsiaalseid aspekte arvestades;  

„ketistumine“ –  kuulumine kontserni, ühistusse vms;  

kvaliteedisüsteem  –  protsessi kirjeldamiseks, enesekontrollisüsteemi loomiseks loodud 

süsteem, mis tagab valmistoote vastavuse/nõuetekohasuse õigusaktidega, kriitiliste 

(kontroll)punktide kontrollimiseks ja registreerimiseks, töötajate informeerimiseks ja 

koolitamiseks, et eesmärgid ja enesekontrollisüsteem oleksid teatavad kõigile töötajatele vms;  

rakendusuuring – algupärane uuring uute teadmiste saamiseks esmase eesmärgiga rakendada 

saadud teadmisi kindlas valdkonnas suhteliselt lühikese aja jooksul. Rakendusuuringuteks võivad 

olla analüüsid, ülevaated, hinnangud, aruanded ja tasuvusuuringud;  

spetsialiseerumine – hõlmab nii ettevõtjate koostööd, mis võimaldab mingist kõrvaltegevusest 

loobuda ja keskenduda põhitegevusele, loovutades kõrvaltegevuse kellelegi teisele kui ka 

ettevõtjat, kes keskendub nende toodete valmistamisele, mille tootmine tuleb kõige 

odavam/otstarbekam. Spetsialiseerumisel saadud tooteid või teenuseid müüakse teistele 

ettevõtetele või muudele tarbijatele ja saadud raha eest on võimalik osta teisi vajaminevaid 

tooteid või teenuseid, mille tootmine tuleks kallim kui muudes ettevõtetes;  

suhteline turuosa – ettevõtte turuosa võrreldes kõige tugevama konkurendiga; 

teadus- ja arendusasutused – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse tähenduses 

asutused ja juriidilised isikud, mille põhitegevus on teadus- ja arendustegevus ning mis on 

registreeritud riigiasutusena, kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise 

isikuna, avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena või eraõigusliku juriidilise isikuna; 

töötaja – palgatöötaja, ettevõtte heaks töötav isik, kes allub ettevõttele ning loetakse töötajaks 

siseriikliku õiguse alusel, omanik-tegevjuht ja ettevõtte korrapärases tegevuses osalev partner, 

kes saab ettevõttest rahalist kasu. Töötajate hulka ei loeta praktikante ega üliõpilasi, rasedus- ja 

sünnituspuhkusel ega lapsehoolduspuhkusel olijaid;  

volatiilsus – väärtpaberi hinna kõikumine lühikese perioodi jooksul. Mida rohkem aktsia hind 

lühikese perioodi jooksul kõigub, seda suurem on ka volatiilsus;  

võtmetöötaja – ettevõtete juhtide jaoks strateegiliselt tähtsal ametikohal töötav palgatöötaja, 

ettevõtte heaks töötav isik, kes allub ettevõttele ning loetakse töötajaks siseriikliku õiguse alusel.  
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Lisa 5. Eksperthinnangud konkurentsistrateegia teguritele koduturul 

 

Konkurentsistrateegia tegurid koduturul x̄ σ 

Turundus 4,00 0,00 

Tootearendus 4,00 0,00 

Tootmisefektiivsuse tõstmine 4,00 0,00 

Võtmetöötajate koolitamine 4,00 0,00 

Toote kvaliteet 3,80 0,45 

Toodete brändi loomine 3,80 0,45 

Toote disain 3,80 0,45 

Investeerimisvõimekuse suurendamine 3,60 0,55 

Kõrgema lisandväärtusega toodete tootmine 3,60 0,89 

Turustuskanalite mitmekesisus 3,50 0,58 

Toote hind 3,40 0,55 

Uute toodete turule toomise sagedus 3,40 0,55 

Kiire reageerimine turu nõudlusele 3,40 0,55 

Uute toodete väljatöötamine 3,40 0,55 

Kvaliteetne klienditeenindus 3,40 0,55 

Kvaliteedisüsteemides osalemine 3,40 0,89 

Kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu suurendamine 

tooteportfellis 
3,40 0,89 

Ekspordi osakaalu suurendamine müügitulus 3,33 1,15 

Paindlikkus kliendi soovidele vastutulekul 3,20 0,45 

Konkurentide toodetest eristuvate toodete tootmine 3,20 0,84 

Spetsialiseerumine 3,20 0,84 

Rakendusuuringute kasutamine 3,20 0,84 

Tootmisvõimsuse suurendamine 3,20 0,84 

Spetsiifiliste või nišitoodete väljatöötamine 3,00 0,71 

Koostöö teiste ettevõtete/organisatsioonidega 3,00 0,71 

Lai tootevalik 3,00 1,22 

Müügi suurendamine koduturul 3,00 1,41 

Toetusrahade kaasamine ettevõtte arengusse 2,80 0,84 

Madalama lisandväärtusega toodete tootmine 1,60 0,89 
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Lisa 6. Eksperthinnangud konkurentsistrateegia teguritele välisturul 

 

 
Konkurentsistrateegia tegurid välisturul x̄ σ 

Toote kvaliteet 4,00 0,00 

Turundus 4,00 0,00 

Spetsiifiliste või nišitoodete väljatöötamine 4,00 0,00 

Tootmisefektiivsuse tõstmine 4,00 0,00 

Võtmetöötajate koolitamine 4,00 0,00 

Toote disain 4,00 0,00 

Tootearendus 3,80 0,45 

Kvaliteedisüsteemides osalemine 3,80 0,45 

Koostöö teiste ettevõtete/organisatsioonidega 3,80 0,45 

Kvaliteetne klienditeenindus 3,80 0,45 

Toote hind 3,75 0,50 

Paindlikkus kliendi soovidele vastutulekul 3,60 0,55 

Tootmisvõimsuse suurendamine 3,60 0,55 

Kõrgema lisandväärtusega toodete tootmine 3,60 0,89 

Kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu suurendamine 

tooteportfellis 
3,60 0,89 

Investeerimisvõimekuse suurendamine 3,50 0,58 

Konkurentide toodetest eristuvate toodete tootmine 3,40 0,55 

Kiire reageerimine turu nõudlusele 3,40 0,55 

Toodete brändi loomine 3,40 0,89 

Ekspordi osakaalu suurendamine müügitulus 3,33 1,15 

Toetusrahade kaasamine ettevõtte arengusse 3,20 0,84 

Spetsialiseerumine 3,20 1,10 

Uute toodete väljatöötamine 3,20 1,10 

Turustuskanalite mitmekesisus 3,00 0,82 

Rakendusuuringute kasutamine 2,80 1,10 

Lai tootevalik 2,20 0,84 

Uute toodete turule toomise sagedus 1,80 0,84 

Madalama lisandväärtusega toodete tootmine 1,60 0,89 
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Lisa 7. Eksperthinnangud konkurentsivõime potentsiaali teguritele 

 
 

Konkurentsivõime potentsiaali tegurid Tegurite temaatiline jaotus x̄ σ 

Juhtkonna soosiv suhtumine uuendustesse Ettevõtte kultuur 4,00 0,00 

Töötajate üldine professionaalsus Inimressurss 4,00 0,00 

Finantsvõimekus katta jooksvaid kulusid Finantsressurss 4,00 0,00 

Ettevõtte ja toodete tuntus Kuvandiressurss 4,00 0,00 

Ettevõttel on kindel pikaajaline eesmärk Ettevõtte strateegiline visioon 4,00 0,00 

Klientide vajaduste tundmine Tähtis ettevõtte strateegia loomisel 4,00 0,00 

Ettevõtte konkurentsipositsiooni parandamine 

välisturul 
Ettevõtte strateegia loomise eesmärk 4,00 0,00 

Töötajate motivatsioonisüsteem Ettevõtte kultuur 3,80 0,45 

Tootmisseadmete kvaliteet Tehnoloogiline ressurss 3,80 0,45 

Ettevõtte hea maine Kuvandiressurss 3,80 0,45 

Ettevõttel on kindel lühiajaline eesmärk Ettevõtte strateegiline visioon 3,80 0,45 

Tootmissüsteemi paindlikkus Tehnoloogiline ressurss 3,60 0,55 

Tootmisvõimekuse tõstmise võimalus Tehnoloogiline ressurss 3,60 0,55 

Konkurentide tundmine Tähtis ettevõtte strateegia loomisel 3,60 0,55 

Ettevõttes on eraldi ekspordi spetsialisti ametikoht Ettevõtte töötajate struktuur 3,50 1,00 

Töötajate ümberõpe Inimressurss 3,40 0,89 

Ettevõtte arengu finantseerimine võõrvahenditest Finantsressurss 3,40 0,89 

Ettevõtte konkurentsipositsiooni parandamine 

koduturul 
Ettevõtte strateegia loomise eesmärk 3,25 1,50 

Ettevõtte arengu finantseerimine omavahenditest Finantsressurss 3,20 0,84 

Juhtkonna riskivalmidus Ettevõtte kultuur 3,00 0,71 

Võtmetöötajate juhtimisse kaasamine Ettevõtte kultuur 3,00 0,82 

Ettevõttes on eraldi turundusspetsialisti ametikoht Ettevõtte töötajate struktuur 3,00 0,82 

Ettevõtte konkurentsipositsiooni säilitamine koduturul Ettevõtte strateegia loomise eesmärk 2,80 1,30 

Ettevõtte konkurentsipositsiooni säilitamine välisturul Ettevõtte strateegia loomise eesmärk 2,25 1,26 
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Lisa 8. Valimi ettevõtete müügitulu jaotus puu- ja köögivilja töötlemisega 

seotud tegevusalade lõikes aastatel 2011–2013, protsentides.  

 

Ettevõtted 
Tegevusalad 

2011 2012 2013 

Ettevõte A 

Muu puu- ja köögivilja 

töötlemine ja säilitamine 

(kokku 100%) 

Muu puu- ja 

köögivilja töötlemine 

ja säilitamine (kokku 

100%) 

Muu puu- ja köögivilja 

töötlemine ja säilitamine 

(kokku 100%) 

Ettevõte B 

Puu- ja köögiviljamahla 

tootmine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

96,13%) 

Puu- ja 

köögiviljamahla 

tootmine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine 

ja säilitamine (kokku 

89,32%) 

Puu- ja köögiviljamahla 

tootmine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

85,39%) 

Ettevõte C 

Kartuli töötlemine ja 

säilitamine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

27,80%) 

Kartuli töötlemine ja 

säilitamine; muu puu- 

ja köögivilja 

töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

49,95%) 

Kartuli töötlemine ja 

säilitamine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

27,99%) 

Ettevõte D 

Kartuli töötlemine ja 

säilitamine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

96,58%) 

Kartuli töötlemine ja 

säilitamine; muu puu- 

ja köögivilja 

töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

98,54%) 

Kartuli töötlemine ja 

säilitamine; muu puu- ja 

köögivilja töötlemine ja 

säilitamine (kokku 

99,63%) 
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