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Tulenevalt Eesti põllumajandusettevõtete keerukast finantsseisundist aastatel 2015 ja 2016, 

mil kokkuostuhinnad on langenud ning mitmed ettevõtted on sunnitud tegevust lõpetama , 

on oluline välja selgitada, millistesse elutsükli etappidesse põllumajandusettevõtted 

kuuluvad ning millised on erinevates etappides olevate ettevõtete finantsilised vajadused. 

Finantsnäitajaid on ka varasemalt kasutatud ettevõtete elutsükli etappide 

iseloomustamiseks, kuid põhjalikumad uuringud, mis iseloomustaksid Eesti 

põllumajandusettevõtete elutsüklile omaseid finantsnäitajaid puuduvad.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada millisesse elutsükli etappi kuulub 

enamik Eesti põllumajandusettevõtteid ning millised finantsnäitajad on erinevatele 

etappidele iseloomulikud, tegemaks järeldusi ettevõtete vajaduste kohta.    

Analüüsis kasutatakse 370 ettevõtte kohta käivaid andmeid, mis on esindatud perioodil 

2009-2014 ning on kättesaadavad põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse 

analüüsimise andmebaasis FADN (Farm Accountancy Data Network). Erinevate seoste 

välja selgitamisel vaadeldakse põllumajandusettevõtete elutsüklit iseloomustavaid 

finantsnäitajaid ning neile omaseid tunnuseid,  seejärel klassifitseeritakse ettevõtted 

erinevate tunnuste alusel elutsükli etappidesse ning selgitatakse välja etappidele 

iseloomulikud näitajad erinevate tunnuste alusel. Selgitamaks välja, millisesse faasi kuulub 

enamik ettevõtteid viiakse läbi klasteranalüüs. 

Analüüsi käigus selgus, et algusfaasis olevad ettevõtted on noorte omanikega ettevõtted, 

mis on läbi teinud omaniku vahetuse ning langusfaasi kuuluvad kõrge omaniku vanuse  
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ning langenud finantstulemuslikkusega ettevõtted, mida toetavad ka teoreetilised 

seisukohad ettevõtte elutsükli ning omaniku vanuse suhtes. Kasvufaasis olevate ettevõtete 

kasv oli väga agressiivne ning tegevust finantseeriti suuresti võõrkapitali arvelt, mille 

suhtes ei jõutud aga samale tulemusele teoreetilises kirjanduses. Küpsusfaasis oli 

ettevõtetel aga kõige rohkem varasid ning müügitulu ja põllumajandusmaa olid suurimad, 

mis kinnitavad samuti teoreetilisi seisukohti. Kasumlikkus oli aga vaadeldavates 

ettevõtetes küpsusfaasis mõnevõrra madalam kui kasvufaasis, eelnevate uuringute kohaselt 

iseloomustab aga ettevõtete küpsusfaasi kõrgeim kasumlikkus. Lisaks tuvastati ka küpsus- 

ning langusetapi vahepeale faas, milles võib, kui omanik ei vahetu, järgneda langusfaas. 

Selgus ka, et tegevuse kasumlikkus ning suurus võivad olla uute omanike jaoks 

atraktiivsemad ja sellest tulenevalt võidakse tegevus ka üle võtta. Seega võib järeldada, et 

kasvu edendavaid rahalisi vahendeid on otstarbekas suunata langus- ning küpsusfaasi 

vahepealses etapis olevatesse ettevõtetesse, kus planeeritakse omaniku vahetust, 

kasvavatesse ettevõtetesse kasvu toetamiseks ning küpsusfaasi tegevuse tõhustamiseks.  

 

Märksõnad: põllumajandusettevõtete finantsnäitajad, ettevõtte elutsükkel, elutsükli etapid 
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According to difficult financial situation of Estonian agricultural companies in 2015 and 

2016, when the total purchase prices had decreased, several companies were forced to 

terminate their business activity.  Due to that it is important to ascertain in which phase in 

life cycle are most of the companies and what are the financial needs of companies in 

different life cycle phase.  Financial indicators have also been used in earlier studies to 

characterize life cycle, but detailed studies that characterize Estonian agricultural 

companies life cycle specific financial indicators have not been done. 

The purpose of current master thesis is to ascertain into which life cycle phase most of 

Estonian agricultural companies belong and what are the characteristic financial indicators 

of different phases in order to conclude the different financial needs of the companies. 

In the analysis a data about 370 companies is being used that were represented in the 

period of 2009-2014 and that were available in the FADN (Farm Accountancy Data 

Network). In order to ascertain different relationships it is being observed the characteristic 

financial indicators of agricultural companies that are in different life cycle phases and also 

their characteristic attributes, afterwards the companies shall be classified based on 

characteristics into life cycle phases and it will be ascertained what are the characteristic 

indicators of each phase based on the characteristics found.  In order to determine into 

which phase most of the companies belong to, a cluster analysis will be carried out. 

As a result of the analysis, it can be said that companies in a start-up phase are the 

companies that have gone through a change of the owner and companies in decline stage 
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have high age and declined financial performance, this data is also supported by theoretical 

standpoints about relationship between the life cycle and owner age. The growth of the 

companies being in the growth phase was extremely aggressive and operations were by 

large scale financed on the extent of external finance, but in the theoretical literature no 

consensus was reached. The maturity phase was characterised by indicators of high assets, 

revenue and agricultural land, which also confirm the theoretical standpoints. Profitability 

in the companies under observation was in the maturity phase lower than in the growth 

phase, but according to previous researches a company being in the maturity phase should 

be characterised by highest profitability. In addition, a phase between maturity and decline 

phase was discovered, which without change of the owner may enter into decline phase. It 

was also appeared that profitability and size may be more attractive to the new owners and 

due to that the business may be taken over. A conclusion may be drawn that it is 

reasonable to target the growth monetary instruments into companies that are in the phase 

between decline and maturity stage, where the change of the owner is planned, into 

growing companies in order to support their growth and into companies being in the 

maturity phase to improve the business.  

 

Keywords: financial indicators of agricultural companies, life cycle, life cycle phases  
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SISSEJUHATUS 

Ettevõtete elutsükliga seonduvaid uuringuid on majandusteadlased teinud juba aastaid. 

Esimesed käsitlused elutsükli kohta pärinevad aastast 1950, mil Kenneth Boulding tuli 

esimesena välja elutsükli mõistega.  Alates sellest perioodist on teoreetikud välja töötanud 

mitmeid ettevõtte elutsüklit iseloomustavaid mudeleid ja kirjeldatud erinevatele mudelitele 

omaseid tunnuseid. Olenemata laialdastest uuringutest ei ole siiski jõutud ühesele 

järeldusele ideaalsest elutsükli mudeli kompositsioonist ja seda iseloomustavatest 

karakteristikutest.   

Ettevõtete elutsükli uuringud käsitlevad ettevõtete arengut etappidena. Ettevõtte arengu 

käigus läbivad ettevõtted erinevaid faase, mis iseloomustavad tegevuse alustamise, kasvu, 

küpsuse ning langusega seonduvaid tegevusi. Elutsükli erinevates etappides muutuvad 

oluliseks erinevad eesmärgid, probleemid ning tegevust mõjutavad karakteristikud. 

Algusfaasis on tavapäraselt alustavad ettevõtted ning keskendutakse tegevuse 

arendamisele. Põllumajandusettevõtetes on algusfaasi iseloomustatud aga omaniku 

vanusest tulenevalt, ettevõtte üleminekut nooremale omanikule on kirjeldatud uue 

algusfaasina. Sel juhul ei alustata tegevust aga nullist, vaid jätkatakse tegevust eelmise 

omaniku väljumise etapist. Kasvufaasis keskenduvad ettevõtted tegevuse laiendamisele, 

tehakse investeeringuid ning ollakse suunatud kasvule.  Küpsusfaasis on tegevus üldjuhul 

stabiliseerunud, saavutatud on piisav kasumlikkus ning ei keskenduta enam niivõrd 

kasvule, vaid stabiilsete tulude loomisele.   

Tulenevalt Eesti põllumajandusettevõtete keerukast finantsseisundist 2015. ja 2016. aastal, 

mil kokkuostuhinnad on langenud ning mitmed ettevõtted on sunnitud tegevust lõpetama, 

on oluline välja selgitada, millised on erinevate ettevõtete vajadused. Elutsükli erinevates 

etappides avalduvad ettevõtetel erinevad vajadused ning sellest tulenevalt on vajalikud ka 

erinevad lahendused. Nii poliitikakujundajatel kui ka ettevõtete juhtidel on oluline mõista, 

millistesse ettevõtetesse ja millal on vajalik tegevuse tugevdamiseks rohkem rahalisi 

vahendeid suunata. Selgitades välja, millisesed finantsnäitajad iseloomustavad erinevaid 

etappe on võimalik tuvastada ka ettevõtete erinevaid vajadusi, ehk vaadelda millised 

ettevõtted vajaksid tegevuse arendamiseks täiendavaid finantseeringuid või toetusi ning 
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millised tunnused viitavad tegevuse lõpetamisele, ehk kuhu ei ole mõistlik arengu 

kiirendamiseks mõeldud rahalisi vahendeid suunata.   

Põllumajandusettevõtete elutsükkel on tihedalt seotud ka omanikuga, kuid laiaulatuslikke 

uuringud, mis iseloomustaksid omaniku vanuse ning finantsnäitajate vahelisi seoseid ei ole 

Eestis tehtud. Finantssuhtarve on aga erinevates uuringutes kasutatud elutsükli 

määramiseks ning sellest tulenevalt on võimalik analüüsida erinevate näitajate vahelisi 

seoseid ka põllumajandusettevõtetes. Ettevõtete kohta käiv finantsinformatsioon on 

üldjuhul kättesaadav, kuid pole teada mil määral on finantsinformatsioon kasutatav 

põllumajandusettevõtetes elutsükli etappidesse jagamisel. Ettevõtete elutsükli ja seda 

iseloomustavate finantsnäitajate vaheliste seoste välja selgitamine aitab mõista, millised on 

olulised tunnused, mis viitavad tegevuse jätkamisele või lõpetamisele. Teadmine, millises 

elutsükli etapis ettevõte asub ning millised tegurid seda iseloomustavad, võimaldab 

finantsandmete kasutajatel paremini finantsinformatsiooni hinnata ning teha sellest 

tulenevalt kasulikemaid otsuseid.   

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada millisesse elutsükli etappi kuulub enamik 

analüüsitud Eesti põllumajandusettevõtetest ning millised finantsnäitajad iseloomustavad 

põllumajandusettevõtete elutsükli erinevaid etappe. Käesolev uurimus aitab välja selgitada 

Eesti põllumajandusettevõtete elutsükli ja finantsnäitajate vahelised seosed tegemaks 

järeldusi, millised on erinevad ettevõtete vajadused. Tulemuste põhjal on võimalik leida 

seoseid ka eelnevalt loodud elutsükli mudelitega ning tuua välja põllumajandusettevõtete 

elutsüklis esinevaid erinevusi ning sarnasusi eelnevalt loodud mudelitega.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

1. Millised on peamised Eesti põllumajandusettevõtete elutsüklit iseloomustavad 

finantsnäitajad? 

2. Milliste ettevõtte karakteristikute alusel grupeerida Eesti põllumajandusettevõtteid?  

3. Millisesse elutsükli etappi kuulub enamik Eesti põllumajandusettevõtteid? 

4. Millised on ettevõtete erinevatele etappidele iseloomulikud tunnused? 

Käesoleva uurimuse teoreetilise osa esimene alapeatükk annab ülevaade ettevõtete 

elutsükli olemusest ning kirjeldab ettevõtete arengut läbi elutsükli etappide. Peale selle 

selguvad erinevatele etappidele omased tunnused ning võimalikud esineda võivad 

probleemid. Teises alapeatükis selgitatakse välja, millised on peamised elutsükli mudelid 
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ning neid iseloomustavad karakteristikud. Vaadeldes ettevõtete elutsüklit iseloomustavaid 

karakteristikuid selguvad ka peamised näitajad, mille alusel on elutsükli etappe 

klassifitseeritud ning milliseid näitajaid on elutsükli erinevate etappide iseloomustamiseks 

mudelites vaadeldud. Kolmandas alapeatükis tuuakse välja peamised ettevõtete elutsüklit 

iseloomustavad finantsnäitajad, mida on varasemalt ka põllumajandusettevõtete elutsükli 

iseloomustamisel kasutatud ning kirjeldatakse nende olemust ja seost elutsükli etappidega.  

Selgitamaks välja Eesti põllumajandusettevõtete elutsükli ja finantsnäitajate vahelised 

seosed, kasutatakse põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimise 

andmebaasi FADN (Farm Accountancy Data Network) andmeid. Analüüsitav periood on 

2009-2014 ning analüüsi kaastakse 370 ettevõtte andmed, mis on esindatud kogu perioodi 

jooksul.  

Erinevate seoste välja selgitamiseks kirjeldatakse empiirilise osa esimeses alapeatükis 

esmalt valimisse kuuluvate Eesti põllumajandusetevõtete peamisi iseloomustavaid 

finantsnäitajaid, selgitatakse välja iga tunnuse alusel ettevõtete arv ning finantsnäitajate 

erinevatest suurusvahemikest tulenevad iseloomulikud näitajad. Teises alapeatükis 

klassifitseeritakse ettevõtted elutsükli etappidesse tuginedes erinevatele teoreetilises osas 

selgunud näitajatele ning analüüsitakse millised on peamised finantsnäitajad, mis 

iseloomustavad elutsükli erinevaid etappe kõige paremini. Viimases alapeatükis viiakse 

läbi klasteranalüüs, mis jagab ettevõtted gruppidesse, selgitades välja sarnaste 

finantstulemustega ettevõtted, mille alusel on võimalik täpsemalt hinnata, millisesse 

elutsükli etappi ettevõtted võivad kuuluda ning millised on nendele etappidele 

iseloomulikud tunnused. Sellest tulenevalt on võimalik teha ka järeldusi, millised 

ettevõtted vajaksid tegevuse arendamiseks täiendavaid finantseeringuid või toetusi ning 

millised on tõenäoliselt väljuvad ettevõtted. 
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1. ETTEVÕTTE ELUTSÜKLI JA FINANTSNÄITAJATE 

VAHELISED SEOSED 

1.1 Ettevõtte elutsükli olemus  

Elutsükli olemust on analüüsitud juba aastakümneid, tuues välja selle mõju erinevatele 

ettevõtetele iseloomulikele näitajatele. Elutsükli olemuse kohaselt arenevad ettevõtted läbi 

kindlaks määratud etappide ning igale etapile on iseloomulikud omapärased 

käitumismustrid, eesmärgid ning esilekerkivad probleemid. Elutsükli analüüsid on 

olulised, selgitamaks välja põhjuseid ja seoseid ettevõtete tegevusse sisenemisel, püsima 

jäämisel, kasvul ning väljumisel. Teadmine, millised näitajad põhjustavad ettevõtete 

väljumist või kasvu, võimaldab teha kaalutletumaid otsuseid nii ettevõtte siseselt kui 

väliselt.  

Ettevõtte elutsükli mõistega tuli esimesena välja Kenneth Boulding aastal 1950. Alates 

sellest ajast on elutsüklite temaatikat erinevate teoreetikute poolt analüüsitud seonduvalt 

mitmete valdkondadega nagu juhtimine, avalik haldus, haridus, sotsioloogia, psühholoogia 

ja turundus. (Ionescu, Negrusa 2007: 5) Teadus on olnud pidevalt arenevas järgus juba 

mitu tuhat aastat, kuid organisatsiooni käitumise prognoosimine on veel algusjärgus ning 

pidevalt edasi arenev valdkond, mis väärib edasist uurimist (Adizes 2004: 8). 

Organisatsioonid arenevad samalaadselt nagu elusorganismid - sünnivad, kasvavad, 

vananevad ning surevad, seega on ettevõtte elutsüklit võrreldud ka elusorganismide 

elutsükliga (Adizes 2004: 10). Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad erinevad etapid, mis 

sõltuvad strateegiatest, struktuuridest, probleemidest ning ettevõttes toimuvatest 

protsessidest (Jaafar, Halim 2015: 112). Tuginedes põllumajandusalasele kirjandusele,  

mõjutab elutsükkel ettevõtetes ning nende suuruses toimuvaid muutusi. Sageli vastab 

põllumajandusettevõtte elutsükkel põllumajandustootja ning tema pere elutsüklile. 

(Taragola et al. 2008: 1) 

Arenevad organisatsioonid liiguvad mööda elutsükli etappe, puutudes igas etapis kokku 

erinevate karakteristikute, süsteemide, eesmärkide ning uuendustega. Elutsükli 

kontseptsioon aitab juhtidel tuvastada ning mõista igas etapis ilmnevaid probleeme ning 
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võimaldab efektiivsemalt reageerida, viimaks organisatsiooni järgmisesse etappi. (Draft 

2010: 366) Juhtkond keskendub elutsükli eri etappides erinevatele eesmärkidele. 

Omanikud on suunatud peamiselt kasumi saavutamisele ning keskenduvad vähem kasvule 

ja ellujäämisele. Kui piisav kasumlikkus on tagatud, suunatakse tähelepanu kasvule. 

Üleminekuga erinevatesse etappidesse kaasnevad organisatsioonis muutused. (Ionescu, 

Negrusa 2007: 6) Elutsükli kontseptsiooni kasutatakse organisatsioonis toimuvate 

muutuste selgitamiseks, enamik  muutustest seonduvad ettevõtte kasvu ning juhtkonna 

oskustega (Shirokova 2009: 67). 

Elutsükli järjestikkuseid etappe järgivad koos ettevõttega ka struktuur, juhtimisstiil ning 

haldussüsteemid. Ettevõtte sisenedes uude etappi toimuvad muutused ka teistes 

eelnimetatud funktsioonides. (Draft 2010: 340) Lisaks toimub palju muutusi ka nõudluse, 

tehnoloogia ja muude tegurite osas. Erinevaid etappe läbides muutuvad ka konkurents ning 

struktuur. Alustatakse enamasti väikeste tootmismahtudega, seejärel suunatakse tegevus 

turuosa suurendamisele ning kiiremale tootearendusele. (Grant 2010: 277) 

Majandusalases kirjanduses leiavad käsitlust mitmed erinevad elutsüklit iseloomustavad 

käsitlusviisid. Tuginedes algsele elutsükli kontseptsioonile, mille juured võivad pärineda 

bioloogilisest keskkonnast, iseloomustab elutsükli kulgu kõige paremini aastal 1980 

Michael Porteri poolt pakutud elutsükli mudel joonisel 1, mida võib vaatamata laialdaselt 

tehtud uurimustele nimetada ka elutsükli analüüsi nurgakiviks (Sabol et al. 2013: 636). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Ettevõtte elutsükli etapid (Porter 1990: 158; autori modifikatsioonid) 

Joonisel 1. olevaid elutsükli etappe defineerib ettevõtte müügitulu kasvumäär. Etappide 

kestvus on olenevalt tootmisharust väga erinev. Kasv ei pruugi alati sarnaselt joonisele 

kulgeda mööda S-kujulist kõverat, mõningal juhul ei läbita pärast kasvu küpsusetappi vaid 
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jõutakse vastupidiselt langusetappi. Langusetappi langemine ei tähenda igal juhul tegevuse 

lõpetamist, ka sellele etapile võib järgneda taaskord kasv. (Porter 1990: 158) Tuginedes 

Michael Porteri mudelile on võimalik välja tuua neli ettevõtte elutsükli etappi (algusfaas, 

kasvufaas, küpsusfaas, langusfaas) mida järgnevalt lähemalt iseloomustatakse. 

Algusfaasis algab ettevõtte elutsükkel, selles etapis on ettevõte kujunemisfaasis ning 

tegeldakse klientide vajaduste väljaselgitamisega. Ettevõtte eesmärgid on veel ebaselged 

ning keskendutakse peamiselt ellujäämisele. Vajalik on regulaarsete rahavoogude 

tagamine. (Gurianova et al. 2014: 138) Seda faasi iseloomustavad elemendid on lisaks 

tehnoloogiline ja strateegiline ebakindlus, kõrged sisenemiskulud, lühike kestvus ning 

võimalus saada toetusi (Sabol et al. 2013: 637). Põllumajandusettevõtjad hindavad 

siinkohal põllumajandusharu võimalusi ning seejärel otsustavad, kas majanduslik olukord 

on sisenemiseks sobilik. Sisenemise kasuks otsustades on oluline hankida piisavalt kapitali 

ning juhtimisalaseid oskusi konkurentsivõimelise sissetuleku ning edasiste 

kasvuvõimaluste loomiseks. Tüüpiliselt loetakse põllumajandusettevõtted algusfaasis 

olevaks kui jätkatakse tasemelt, kust tegevus üle võeti. (Brake 1964; ref Boehlje 1973: 23)  

Tavaliselt finantseeritakse ettevõtte kulutusi algusfaasis omakapitali arvelt või 

pangalaenuga (Damodaran 2011: 341). Müük ning turuosa hõlmamise kiirus on selles 

faasis toodete vähese tuntuse ning väikse klientuuri tõttu madal. Lisaks nõuab uudse 

tehnoloogia hankimine ning väikesemahuline tootmine suuri kulutusi ning võib tuua kaasa 

madala kvaliteediga toodangu. (Grant 2010: 272) Mitmed ettevõtted ei suuda algusfaasist 

väljuda ning ebaõnnestuvad, juhul kui ollakse võimelised sisenema järgmisesse etappi, ei 

pruugi ettevõtetel olla potentsiaali laienemiseks ning jätkatakse väikeettevõtetena  

(Damodaran 2011: 342).   

Paljud ettevõtted võivad toimida aastaid, kuid ei suuda seejärel kasvust tulenevate 

muutustega toime tulla ning läbida esimest elutsükli etappi. Muutustega toimetulek muutub 

iga etappi läbides üha keerukamaks, juhul kui tekkinud probleeme ei lahendata, on 

tõenäoline kasvu ebaõnnestumine. Muutustest tulenevate probleemidega on oluline 

tegeleda hoidmaks ära langusfaasi sattumist ning jõudmaks elutsüklil järgnevasse etappi. 

(Draft 2010: 343) 

Muutustega käivad kaasas loomulikud ning ebaloomulikud probleemid. Loomulikud 

probleemid on probleemid, mida ei ole võimalik vältida, kuid on võimalik ettevõtte siseselt 
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lahendada. Ebaloomulikud probleemid ilmnevad püüdes takistusi kõrvaldada, need 

probleemid pidurdavad edukust ning võimet areneda. Võimalik on eristada ka patoloogilisi 

probleeme, mida nimetatakse kuhjunud ning korduvateks probleemideks ning katsed neid 

lahendada toovad kaasa lisaprobleeme. Patoloogilised probleemid on näiteks negatiivsed 

rahavood, inimressursi väljaränne, kvaliteediprobleemid, kahanev turuosa ning rahaliste 

vahendite suurendamise võimekus. (Adizes 2004: 10) 

Kasvufaasis on rahavood stabiliseerunud ning soovitakse saavutada kiirelt edu. Peamiseks 

eesmärgiks on võimalikult suure turuosa hõlmamine ning tegevuse kvaliteedi parandamine. 

(Gurianova et al. 2014: 138) Kasvufaasis selgub ettevõtte ellujäämine ning edaspidi on 

võimalik kasvada ja laieneda. Ettevõtjad üritavad laiendada ressursipiiranguid, omandades 

tootmiseks vajalikke sisendeid ostu- või rendilepingutega. Lisaks pööratakse rohkem 

tähelepanu ka ühikukulude vähendamisele ning müügi suurendamisele. 

Põllumajandusettevõtetele on kasvuetapis omane suurenenud kapitalivajadus ning sellest 

tulenevalt suureneb nii võla- kui omakapitali vahendite kasutamine. Mitmed ettevõtted 

soovivad aga võla- ja omakapitali struktuuri säilitada, tagamaks ellujäämise põua või 

toodangu hinnalanguse korral. (Brake 1964; ref Boehlje 1973: 23) Müügi laiendamisest 

tulenevalt on kasvufaasile iseloomulik ka käibe suurenemine (Metsla 2011: 19). Üldiselt 

soovivad selles etapis olevad ettevõtted maksimeerida kasumit ning optimeerida 

investeerimistegevust, suurendamaks ettevõtte tõhusust (Drobetz et al. 2015: 6).  

Kasvufaasis on oluline säilitada kontroll äri- ja finantseerimistegevuse üle ning kavandada 

kasvu võimaluste piirides. Kasvu juhtimiseks on vajalik kasvuplaan, mis hõlmab peamiste 

eesmärkide paika panemist seonduvalt müügimahu, ressurside ning potentsiaalsete 

klientide arvuga. Lisaks on oluline ajakava koostamine, töötajate ja juhtide värbamine, 

vajalike ressursside hankimine ning sellega seonduvalt ressursside paigutamine, järelvale 

ja kontroll. Oluline on hinnata ka finantseerimisvajadusi ning koostada sellekohased kavad  

ning määrata kasvuplaanide elluviimiseks koordinaatorid. (Leimann et al. 2003: 184) 

Ettevõtte areng ja kasv ei tähenda alati võimaluste suurenemist, arengu ja kasvuga 

kerkivad esile ka erinevad ohud ja probleemid, millega on tegeleda (Metsla 2011: 20). 

Selles faasis on ettevõtjatel oluline välja selgitada kuidas juhtida kasvu ning sellega 

kaasnevaid ohte ning milline strateegia on sellejaoks sobivaim, mis on oluline tulemaks 

toime kasvust tulenevate muutustega (Leimann et al. 2003: 140).  
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Greineri loodud elutsükli mudel võimaldab vaadelda kasvu eraldiseisvate etappidena, tuues 

välja erinevates kasvuetappides esilekerkivad probleemid ning võimalikud lahendused 

(1972: 41):  

1. Kasv loovuse kaudu. Alustavas etapis esinevad probleemid peamiselt 

juhtimistegevusega ning oluline on keskenduda tugeva juhi leidmisele.  

2. Kasv suunamise kaudu. Oranisatsiooni kasvades muutub juhtimine keerukamaks ning 

üks juht ei suuda ülesannetega toime tulla, juhtimisvõimu tuleks delegeerida. 

3. Kasv delegeerimise kaudu. Tegevus kannatab seetõttu, et juhid ei kooskõlasta 

omavahel plaane, siinkohal on oluline rakendada koordineerimise tehnikaid.  

4. Kasv koordineerimise kaudu. Koordineerimisel muutuvad protseduurid olulisemaks kui 

probleemid ning ettevõtte innovatsioon on kadumas, oluline on keskenduda 

innovaatilisema organisatsioonistruktuuri loomisele läbi koostöö. 

5. Kasv koostöö kaudu. Järgnevad kriisid sõltuvad sellest, millises etapis ettevõte jätkab. 

Võimalikud probleemid võivad tuleneda psühholoogilisest küllastatusest ning survest, 

lahendus võib olla uute struktuuride ja puhkeprogrammide loomine. 

Küpsusfaasis on peamised ettevõtte omadused välja kujunenud. Eesmärgiks on 

tasakaalustada kasvu, arendades ning planeerides tegevust tulemustele orienteeritult 

(Gurianova et al. 2014: 138). Ettevõtete tegevus on muutunud veelgi tõhusamaks, välja on 

kujunenud suur kliendibaas ning kasumlikkus, mis tagab kõrged rahavood äritegevusest 

(Drobetz et al. 2015: 7). Küpsusfaasis kasutab ettevõte ära kõiki oma võimekusi ning 

kasvatab varade väärtust (Metsla 2011: 19). Küpsusfaasi jõudnud ettevõtetel on võimalik 

edasist kasvu saavutada läbi käibe suurendamise, oluline on keskenduda müügile. Selles 

etapis toimub nõrgemate ettevõtete väljatõrjumine, nende omandamine või ühinemine. 

(Leimann et al. 2003: 140) 

Langusfaasis olevad põllumajandusettevõtted vähendavad tavapäraselt investeeringuid või 

väljuvad turult. Selle etapiga võib seostada ka põllumajandusettevõtjate pensionile jäämist 

või omandi üleandmist. Pensionile minnes kaldub ettevõtja vähendama juhtimiskohustusi, 

kuid säilitab kontrolli varade üle, genereerimaks piisavalt sissetulekuid pensionile 

jäämiseks. Samuti võib selles etapis toimuda ettevõtte üleminek järgmisele põlvkonnale 

läbi päranduse või testamendi. Ettevõtte üleminek järgmisele põlvkonnale tähendab 

pensionile mineva ettevõtja väljumist ning alustava põllumajandustootja sisenemist. Seega 

võib öelda, et ettevõte on algusfaasis, kuid jätkab tasemelt kus eelnev tegevus lõppes ning 
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tegevust ei alustata algusest. (Brake 1964; ref Boehlje 1973: 23) Langusfaasis uuele 

omanikule üleantud ettevõtete tegevuse jätkumist on kujutatud katkendliku joonega ka 

joonisel 2. Langusfaasi omapära seisneb ka asjaolus, et sellesse etappi on võimalik 

siseneda igast ettevõtte elutsükli faasist (Dickinson 2010: 11). 

Põllumajandusettevõtjatele iseloomulik ühe omanikuga juhtimisstiil ning omanike kõrge 

vanus võivad samuti mõjutada ettevõtte langusfaasi sattumist või tegevuse lõpetamist. 

Järeltulijatel ei pruugi olla põllumajandusega tegelemiseks piisavalt huvi ning võivad 

puududa ka vajalikud teadmised ja oskused. Tihti jääb pärandatud põllumajandusmaa 

kasutuseta ning seda hoitakse vaid perekondlikul eesmärgil. (Boehlje 1973: 24) 

Põllumajandusmaa seismajäämine on aga üleüldist põllumajanduslikku kasvu pidurdavaks 

teguriks. Pärijatel on võimalus aga maad ka välja rentida ning seeläbi kontroll säilitada. 

Põllumajandusmaa rentimine võimaldab ka mitmetel teistel põllumajandustootjatel 

laieneda. (Hoppe, Korb 2006: 11)  

Tavapäraselt iseloomustab langusetappi ka organisatsiooni võimekuse vähenemine läbi 

käibe languse, kasumi, tootmismahtude ja töötajate vähenemise (Metsla 2011: 20). Lisaks 

vähenevad selles etapis ka ettevõtte tulud (Damodaran 2011: 342). Sellesse faasi 

langemine on ettevõtte elutsüklis üks otsustavamaid, kuna sellest oleneb ettevõtte edasine 

toimimine. Kui ettevõtted suudavad muuta kapitali struktuuri ja võidelda kriisidega just 

selles faasis, on neil kõrgem potentsiaal konkureerivas ühiskonnas ellu jääda ning langus 

kasvule pöörata. (Lin et al. 2013: 214) 

Langusfaasis olevad ettevõtted keskenduvad tavaliselt koristusstrateegiale, mille 

eesmärgiks on vähendada ettevõtte investeeringuid, lootuses seeläbi vähendada ka kulusid 

ning parandada rahavoogusid (Sabol et al. 2013: 648). Langusfaasi järgselt turule jääda 

otsustanud ettevõtetel on oluline keskenduda tugevdamise strateegiatele läbi tulude 

suurendamise, kulude kärpimise või varade ning ettevõtte osade müügi (Leimann et al. 

2003: 179).  

Põllumajandusettevõtete elutsükliga seonduvalt esineb mitmeid takistusi seoses ettevõtete 

sisenemise ja väljumisega. Pidevevalt kasvavad põllumajandusmaa ning sisendite hinnad, 

põllumajandusettevõtete suurus ning kasvav kapitalivajadus muudavad sisenemise ja 

väljumisega seonduvad probleemid üha keerukamaks. Väljumise võib muuta keerukaks ka 

vara väärtuse kahanemine, ehk olukord mil vara jääkväärtus ei vasta tegelikule väärtusele 
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ning seetõttu tekitaks likvideerimine kahjumeid. (Boehlje 1973: 24) Siinkohal võib tuua 

paralleeli ka Eesti põllumajandusettevõtete olukorraga, mil aastatel 2015 ning 2016 on 

olnud kokkuostuhinnad tugevalt langevad ning sellest tulenevalt on ka 

põllumajandusettevõtete sisenemine ning toimimine raskendatud, mitmed ettevõtted on 

sunnitud vähenenud ressursside tõttu tootmistegevust kulude kokkuhoidmiseks kärpima.  

Ettevõtted kogevad igas elutsükli etapis teatud raskusi ning probleeme, millega tuleb 

silmitsi seista ning ületada. Mida kiiremini toimuvad süsteemides muutused, seda kiiremini 

ilmnevad ka probleemid. Juhtkonna eesmärgiks on kasutusele võtta vajalikud meetmed, et 

ettevõttel oleks võimalik läbi elutsükli etappide areneda ning tulla toime kaasnevate 

muutuste ning probleemidega. Oluline on keskenduda probleemide lahendamisele, mitte 

nende vältimisele ning samal ajal tuleb valmistuda ette ka järgnevateks muutusteks ning 

kaasnevateks probleemideks. (Adizes 2004: 8) Asukoht elukeerel ei sõltu mitte ainult 

ettevõtte suurusest, vanusest või juhtimise keerukusest, vaid ka ettevõtte 

põhiprobleemidest ning nende mõjust (Ionescu, Negrusa 2007: 10). 

Ettevõtte arenguga võivad kaasas käia ka erinevad ohud, mida võib teisisõnu nimetada 

lõksudeks. Arengu käigus võib ette tulla käibelõkse, omanikulõkse, konkurentsilõkse ja 

turulõkse. Käibelõksu langetakse tulenevalt rahalise käibe kasvust ja positiivsetest 

rahavoogudest, ettevõtted hakkavad kontrollimatult laienema ning kaotavad kontrolli 

rahavoogude üle ega suuda eristada kasumit. Omanikulõks tuleneb ettevõtte kasvust ning 

ebapiisavate juhtimisvõimetega omaniku soovimatusest võimu jagada. Konkurentsilõksu 

satuvad enamasi kasvavad ettevõtted, kes segavad suuremate ettevõtete tegevust ning 

satuvad seetõttu agressiivse konkurentsi ohvriks. Turulõksu satuvad soodsas 

majanduskeskkonnas alustanud ettevõtted, kes ei ole valmis turu stabiliseerumiseks ning 

langevad seetõttu langusfaasi. (Metsla 2011: 21) 

Tuginedes eelnevale selgub, et ettevõtted liiguvad mööda elutsükli etappe eesmärgiga 

areneda ning erinevatele etappidele on iseloomulikud kindlad käitumisjooned ja tegurid. 

Algusfaasis olevad ettevõtted on alles sisenenud ning ettevõte on veel kujunemisjärgus, 

kasvufaasis olevad ettevõtted soovivad suurendada kiirelt müüki ning areneda, 

küpsusfaasis ollakse saavutanud piisav kasumlikkus ning ettevõtte omadused on välja 

kujunenud ja langusfaasis muutub kriitiliseks teguriks ettevõtte tegevuse jätkumine. Peale 

selle selgus ka, et ettevõtted arenevad läbi elutsükli etappide ning enamasti kasvavad, 

kasvuga ei kaasne aga ainult võimalused vaid toime tuleb tulla ka erinevate esilekerkivate 
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probleemidega.Elutsükli etappe järgivad ka kõik teised ettevõtte süsteemid ja erinevad 

tegurid, seega vaadeldakse järgnevalt lähemalt erinevaid elutsükli mudeleid ning 

võimalikke elutsükli etappe iseloomustavaid karakteristikuid.  

1.2 Ettevõtte elutsükli mudelid ning iseloomulikud karakteristikud 

Aastate jooksul on loodud mitmeid ettevõtete elutsükleid iseloomustavaid mudeleid, mis 

võivad teineteisest etappide arvu ning iseloomulike karakteristikute poolest erineda. 

Uuringute käigus on klassifitseeritud erinevaid elutsükli etappe ning leitud neile omaseid 

karakteristikuid. Selgitamaks välja, millistes etappides võib ettevõte kulgeda ning mille 

alusel etappe klassifitseerida, vaadeldakse järgnevalt mõningaid elutsükli mudeleid ning 

tuuakse välja neile iseloomulikud karakteristikud. 

Erinevad teoreetikud on püüdnud mitmete aastate vältel selgitada ettevõtte elutsükli 

protsessi (Shirokova 2009: 67). Teduslike uurimuste käigus on teadlased loonud erinevaid 

elutsükli mudeleid, mis jagavad elutsükli eri etappideks ning kirjeldavad iga etapi 

iseloomulikke omadusi (Gao, Alas 2010: 12). Teadlased on erinevate analüüside käigus 

selgitanud välja mitmeid organisatsiooni karakteristikuid seonduvalt elutsükli mudeliga 

ning tulemustele tuginedes on võimalik väita, et unikaalset mudelit, mis kehtiks kõikide 

ettevõtete elutsüklite puhul ei eksisteeri (Quinn, Cameron 1983: 33).  

Üheks elustükli mudelitega seonduvaks probleemiks on loetud ühtse elutsükli mudeli ning 

kindlate muutujate puudumist. Välja on pakutud mitmeid elutsükli muutujaid, mida 

kasutades on võimalik tuvastada monotoonset liikumist läbi elutsükli etappide kuni 

tegevuse lõppemiseni. Üldjuhul ei hõlma elutsükkel aga ettevõtte tegevuse 

ümberkorraldamist ning sisenemist taas algus- või kasvuetappi. Oluline on võimalus 

klassifitseerida elutsükli etappe ka mittejärjestikkuselt ning arvestada võimalike 

ümberkorraldustega. (Drobetz et al. 2015: 5) Põllumajanduslikele ettevõtetele on 

iseloomulik langusfaasi sattumine tulenevalt pensionieast ning pärandamisest, 

pärandamisega seoses siseneb ettevõte üldjuhul aga taas algusfaasi. Seega on 

ümberkorraldusega seotud klassifitseerimine põllumajandusettevõtetes eriti oluline. 

Elutsükli mudelid erinevad üksteisest koondtasandi ja elutsükli etappide arvu poolest, 

enamik mudeleid on kokkuleppe leidnud algus, kasvu ja küpsusfaasi osas ning esindavad 

neid ka oma mudelites (Drobetz et al. 2015: 5). Mitmed mudelid ei sisalda aga 
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langusetappi, kuna langus võib toimuda iga etapi järgselt ning on vähem etteaimatav 

(Hanks et al. 1993: 10). Üldiselt ei ole mudelite autorid aga kogu elutsüklit hõlmavate 

tegurite ning etappide suhtes üksmeelel ning pakutakse välja erinevaid kriteeriumeid koos 

oma eeliste ja puudustega (Shirokova 2009: 69). Majandusalases kirjanduses pakutakse 

välja einevaid elutsükli mudeleid, mis kirjeldavad kolme kuni kümmet elutsükli etappi. 

Välja pakutud etappide arvud erinevad teineteisest ühtse definitsiooni puudumise tõttu. 

(Jaafar, Halim 2015: 112)  

Robert E. Quinn ja Cameron jagasid elutsükli etapid neljaks peamiseks faasiks ning 

koostasid kokkuvõtliku nelja etapilise mudeli, milles iseloomustavad erinevaid elutsükli 

etappe ning neile omaseid peamisi karakteristikuid, tuginedes erinevatele kirjanduslikele 

allikatele ning teoreetilistele seisukohtadele. Mudelis on esindatud ettevõtlikuse, 

kollektiivsuse, formaliseerimise ning struktuuri arendamise etapp. Ettevõtlikuse etappi 

iseloomustab tegevuse alustamine ning peamine võimu koondimine eestvedaja kätte, 

kollektiivsusetapis toimub pühendumine, formaliseerimisetapis pannakse rõhk 

efektiivsusele ning struktuuri arendamise etapis tehakse uuendusi sooviga laieneda. 

Olulised karakteristikud, mis etappe iseloomustavad on ettevõtte vanus, suurus, 

efektiivsus, struktuur ning juhtimisstiil. (Quinn, Cameron 1983: 35) 

Aastal 1993 viisid Hanks ja teised läbi põhjaliku analüüsi kümne erineva varasemalt 

loodud elutsükli mudeli põhjal ning pakkusid erinevatele mudelitele tuginedes välja 

omapoolse elutsükli mudeli. Elutsükli etappide tuvastamiseks kasutati muutujaid nagu 

vanus, suurus, kasvumäär ning nende kirjeldamiseks müügitulu, müügitulu kasvu, 

tööhõivet ja tööhõive kasvu. Analüüsi käigus selgusid neli elutsükli etappi – algusfaas, 

kasvufaas, varajane küpsusfaas ning küpsusfaas. (Hanks et al. 1993)  

Aastal 1999 Ichak Adizesi poolt välja pakutud kümne etapiline elutsükli mudel püüab anda 

täieliku ülevaate ettevõtte tegevuse käigus ilmnevatest erinevatest külgedest (Gao, Alas 

2010: 12). Adizesi loodud elutsükli mudeli kõverat ei iseloomusta ajaline määratlus, vaid 

organisatsiooni kui terviku käitumisjoon. Mudel jagab elutsükli kahte osasse – kasvav ja 

vananev (Adizes 1999 ref Metsla, Rääk 2007: 20). Kasvuga seonduvalt läbitakse 

loomisfaas, käivitusfaas, kasvufaas, väljakujunemisfaas ning küpsusfaas (Adizes 2004: 

95). Seejärel hakkab organisatsioon vananema ning jõuab langusfaasi, millele järgnevad 

teised vananemisega seonduvad etapid nagu aristokraatia, eelbürokraatia, bürokraatia ja 

surm (Ibid.: 463).  
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Mitmed autorid kirjeldavad elutsükli etappe enamasti sisemistele karakteristikutele 

tuginedes, mudelid sisaldavad organisatsiooni kontektsi ja struktuuriga seonduvaid 

näitajaid. Enamikke elutsükli etappe iseloomustavad erinevates mudelites karakteristikud 

nagu ettevõtte vanus, suurus, müügi kasvumäär ning väljakutsed. Mudelite vahelisi 

erinevusi põhjustavad pigem erinevad analüüsitavad karakteristikud kui elutsükli etappide 

arv. Elutsükli etappide arv ja nimetused võivad küll erineda, kuid järgivad üldiselt sarnast 

arenemisega seonduvat põhimõtet. (Shirokova 2009: 69)  

Nii ettevõtte suurust kui ka vanust kasutatakse tihti ka elutsükli etappide mõõdikutena, 

oletusel, et firma liigub monotoonselt läbi elutsükli etappide. Siiski ei pruugi vanus olla 

kõige parem tegur elutsükli iseloomustamiseks tulenevalt ettevõtete erinevast 

arengukiirusest. (Dickinson 2010: 9) Põllumajandusettevõtetes on sarnaselt eelnevale 

oluliseks elutsüklit iseloomustavaks karakteristikuks samuti suurus, kuid erinevalt ettevõtte 

vanusele vaadeldakse teise olulise mõjutegurina omaniku vanust. Omaniku vanus on 

oluline tegur põllumajandusettevõtete elutsüklis mõistmaks ka väljumise põhjuseid. 

Tulenevalt põllumajandustootja vananemisest kalduvad mitmed ettevõtted ka tegevust 

lõpetama. Peale selle on tegevuse lõpetamine iseloomulikum väiksematele 

põllumajandusettevõtetele kui suurtele. (Hoppe, Korb 2006: 3) 

Üldiselt eeldatakse, et nooremad talupidajad on suurema riskiga kui vanemad, mida 

tõendab ka nooremate talupidajate ebapiisav maksevõimekus. Eeldatakse, et vanematel 

talupidajatel on rohkem juhtimisoskusi ning sellest tulenevalt on neil ka paremad 

kasvuvõimalused. Likviidsuse ning maksevõime kasvu seostatakse samuti 

põllumajandusettevõtja vanuse kasvuga. (Ellinger et al. 2007: 18) Põllumajandusettevõtete 

suurust on võimalik mõõta põllumajandusmaa või müügitulu suurusega. Suuremad 

ettevõtted on üldiselt elujõulisemad ning ärirentaablus suureneb üldiselt kooskõlas 

ettevõtte suuruse ja müügituluga. (Hoppe, Korb 2006: 5) 

Põllumajandustootja vanuse suurenedes võib aga suureneda ka laenukoormus tulenevalt 

soovist aidata kaasa noorema põlvkonna sisenemisele või vanema põlvkonna väljumisele. 

Sel perioodil vähendavad mitmed põllumajandustootjad tegevuskulusid ning seetõttu 

väheneb ka kasutatava põllumajandusmaa suurus. Kasutatava põllumajandusmaa 

vähendamine toob kaasa ka tulude vähenemise ning ettevõte liigub tõenäoliselt languse 

suunas. (Ellinger et al. 2007: 21) Seega ei pruugi vananevad ettevõtted olla alati 
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kasumlikumad kui noored, oluline on vanuse suurenedes hinnata ka erinevaid sisenemise 

ning väljumisega seonduvaid tegureid. 

Tuginedes elutsüklit iseloomustavatele teguritele nagu vanus ja suurus, on võimalik 

iseloomustada elutsükli erinevaid etappe järgnevalt (Miller, Friesen 1983: 340): 

1. Algusfaas. Ettevõtted on väiksed ning noored, iseloomulikuks teguriks on kõrgete 

riskide võtmine. 

2. Kasvufaas. Ettevõtted on keskmise suurusega ning vanemad kui algusfaasis olevad 

ettevõtted. Iseloomulikeks omandusteks on konkurentsivõimelisus ja kiire kasv. 

3. Küpsusfaasis. Ettevõtted on suuremad kui kasvufaasis olevad ettevõtted ning üldiselt 

ka vanemad ja konkurentsivõimelised, kasv on stabiliseerunud.  

4. Langusfaas. Tavapäraselt keskmise suurusega ettevõtted ning vanuseliselt võivad 

sellesse faasi sattuda kõik ettevõtted. Tavapäraselt toimub toodangu hinnalangus.  

Ettevõtte arengut läbi elutsükli etappide on võimalik iseloomustada ka ettevõtte 

rahateenimisviisi arenguga, mis on seotud kasumi, käibe, väärtuse kasvu ning muude 

majanduslike näitajatega. Siiski ei näita ainuüksi kasumi ja käibe kasv või kahanemine 

organisatsiooni arengut, oluline on sisemine võimekus tulla toime välistest mõjudest 

tingitud olukordadega ning sellest tuleneva kasumi ja käibe langusega. Organisatsiooni 

arengut iseloomustab seega tema võimekus areneda ning jääda püsima olenemata 

majanduskeskkonnast. (Metsla 2011: 19) Ettevõtte varade tähtsus ja kasvuvõimalused 

erinevad elutsükli etappides. Küpsusetapis on ettevõttel palju varasid, samal ajal kui 

kasvuetapis oleval ettevõttel võib olla rohkem kasvuvõimalusi tulenevalt immateriaalsetest 

varadest. (Chin et al. 2005: 108)  

Ettevõtetel on erinevates elutsükli etappides üsnagi selged karakteristikud struktuuri, 

strateegiate ja otsuste tegemise kohta. Sellest tulenevalt seisavad ettevõtted elutsükli 

etappide muutudes silmitsi ka mitmete ilmnevate finantsiliste võimalustega. Lisaks 

võimaldab konkreetses elutsükli etapis sobivale finantssrtruktuurile toetumine jääda 

püsima ka konkurentsivõimelises keskkonnas. (Pai et al. 2013: 1718)  

Ettevõtete juhid, laenuandjad ning finantsanalüütikud kasutavad sageli finantsnäitajaid 

hindamaks ettevõtte finantsseisundit ja põllumajandustootjate tulemuslikkust. Elutsükli 

etappidel muutuvad juhtide eesmärgid, sellest tulenevalt ka tulemuse mõõdikud. (Ellinger 

et al. 2007: 17) Üheks oluliseks elutsükli analüüsi suunaks, mis leieab küll vähem 
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käsitlemist, on finantselutsükkel, olles ettevõtte elutsükli üheks osaks. 

Finantskarakteristikud omavad suurt mõju ettevõtte struktuurile ja üldjuhtimise 

eesmärkidele ning muutuvad läbides elutsükli erinevaid etappe. (Wright et al. 2013: 352) 

Järgnevalt vaadeldakse erinevate finantskarakteristikute muutusi läbi elutsükli faaside. 

Tabel 1. Ettevõtte finantskarakteristikud läbi elutsükli (Wright et al. 2013: 352). 

Finantskarakteristikud Algusfaas Kasvufaas Küpsusfaas Langusfaas 

Rahavood Negatiivsed Negatiivsed Positiivsed Neutraalsed 

Finantseerimismeetod Omakapital Omakapital Laen Laen 

Dividendi väljamakse Madal Madal Kõrge Kõrge 

Tabelist 1 selgub, et finantskarakteristikud kalduvad järgima elutsüklit. Rahavood on 

algus- ning kasvufaasis negatiivsed ja finantseeritakse omakapitali arvelt, dividendi 

väljamakse on samal ajal madal. Jõudes küpsusfaasi muutuvad ka rahavood positiivseks 

ning sellega seonduvalt muutub ka dividendide väljamakse võimalus kõrgeks. Ettevõtte 

vajadus laenu arvelt finantseerida on põhjendatav tegevuse laienemise ning kulude 

suurenemisega. Langusfaasile iseloomulik kõrge dividendimakse võib olla petlik ning 

juhtida aktsionäride tähelepanu languselt kõrvale. Tõenäoliselt ei kesta kõrged 

dividendimaksed langusfaasis pikalt, kuna rahavood on langenud ning dividendide 

edasiseks väljamaksmiseks ei jätku piisavalt vahendeid.  

Vastupidiselt eelnevale tabelile on põllumajandusettevõtete kasvufaasi iseloomustatud 

suure võlakoormusega, see tähenab, et eeldatakse laenu arvelt finantseerimist. Kasvufaasis 

suureneb ettevõtete finantsvõimendus ning võlakoormuse tõttu väheneb maksevõime. 

(Ellinger et al. 2007: 17) Majanduslikud mõõdikud, mida kasutatakse elutsükli erinevate 

etappide iseloomustamiseks võivad olla ettevõtte maksevõime, investeeringud, 

kasumlikkus ning kaupade kaasaaegsus, mis elutsükli etappides oluliselt erinevad 

(Taragola et al. 2008: 3). 

Sarnaselt eelnevale tabelile on ka Dickinson leidnud seose elutsükli etappide ning 

rahavoogude vahel, väites, et elutsükkel põhineb ettevõtte raamatupidamislikul 

informatsioonil ning eriline rõhk on rahavoogudel. Oma uurimuses klassifitseerib ta 

elutsükli etappe kasutades tegevuspõhiseid-, investeerimispõhiseid- ning 

finantseerimispõhiseid rahavooge, selgitamaks seeläbi ettevõtte majanduslikke 

karakteristikuid ning käitumismustrit igas elutsükli faasis. Rahavoogudel põhineva 

elutsükli mudeli kehtivuse kirjeldamiseks saadi analüüsi käigus erinevate 

majandusteoreetikute poolt pakutud elutsükli etappe mõjutavad karakteristikud nagu 



22 

 

sissetulekud, kasum põhitegevusest, varade käibekordaja, puhaskasum, müügitulu, 

finantsvõimendus, dividendimäär, vanus ja suurus. (Dickinson 2010: 4)  

Tulenevalt ettevõtja vanusest on võimalik elutsükli etappe klassifitseerida ning tuua välja 

igale etapile iseloomulikud finantsnäitajad. Tulemuslikkusse iseloomustamiseks elutsükli 

etappidel sobivad kõige paremini likviidsuse, maksevõime, kasumlikkuse ning 

majandusliku efektiivsuse näitajad. Likviidsusnäitajad kalduvad üldiselt järgima ettevõtja 

vanust, suurenedes ettevõtja vananedes, võlakoormus vastupidiselt aga väheneb. 

Likviidsed võivad olla ka nooremad ettevõtjad väheste investeeringute ning sellest 

tuleneva võlakoormuse puudumise tõttu. Nõrgima positsiooniga on ettevõtted vahetult 

enne kõige vanemasse vanusegruppi jõudmist, tulenevalt laenukoormuse suurenemisest 

ning suurest põllumajandusmaa omandist, mis ei teeni tulusid. (Ellinger et al. 2007: 17)  

Finantselutsüklit iseloomustavaks karakteristikuks on loetud ka jaotamata kasumi ning 

võla- ja omakapitali suhte vahelisi seoseid, mis võivad erinevates elutsükli etappides 

edastada teavet nii vara kasvu kui ka kasumlikkuse kohta. Jaotades ettevõtte jaotamata 

kasumi alusel elutsükli etappideks, iseloomustavad etappe järgmised tegurid (Byungmo, 

Jungwon 2009: 3): 

1. Madal jaotamata kasum. Iseloomustab langusfaasi, ettevõtted kasvavad üsna aeglaselt 

ning kasutavad väliseid vahendeid kasvu finantseerimiseks. 

2. Keskmine jaotamata kasum. Iseloomustab kasvufaasi, ettevõtete varad kasvavad 

kiiremini ning finantseeritakse võla arvelt.  

3. Kõrge jaotamata kasum. Iseloomustab küpsusfaasi, varade kasv on kõrge, kuid mitte 

nii kõrge kui keskmise jaotamata kasumiga ettevõtetes, finantseerimine toimub 

peamiselt sisemise omakapitali arvelt 

Anthony ja Ramesh olid ühed esimesed, kes pakkusid ettevõtete tulemuslikkuse 

selgitamiseks välja elutsükli kontseptsiooni (Dickinson 2010: 4). Nende pakutud mudel 

võimaldab erinevatele finantskarakteristikutele tuginedes tuvastada ka ettevõtte paiknemist 

elutsüklil. Mudel pakub välja elutsükli etappide tuvastamiseks vajalikud finantsnäitajad. 

Vaadeldes ettevõtte müügi kasvumäära, investeeringuid, dividendimakseid ning vanust on 

võimalik välja selgitada, millisesse etappi ettevõte kuulub. Tavapäraselt on müügi 

kasvumäär varajastes etappides suurem, kasvufaasis olevad ettevõtted kalduvad ka rohkem 

investeerima. Suurenenud investeeringutest tulenevalt on dividendiväljamaksed 
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kasvufaasis madalad. Langusfaasile on iseloomulik madal müügi kasvumäär ning madalad 

investeeringud. (Anthony, Ramesh 1992 ref Chin 2005: 108) 

Miller ja Friesen klassifitseerisid elutsükli etappe samuti peamiselt müügi kasvu alusel. 

Algusfaasis olevaid ettevõtteid hinnatakse ettevõtte vanuse järgi, sellesse gruppi kuuluvad 

vähem kui 10 aastat vanad ettevõtted. Kasvufaasis on ettevõtted funktsionaalselt 

organiseeritud ning müügi kasv võiks olla suurem kui 15%. Küpsusfaasis võib müügi kasv 

olla väiksem kui 15%, kuna organisatsioonid on bürokraatlikud ning peamised omadused 

on välja kujunenud. Langusfaasi iseloomustab kasumlikkuse langemine (1983: 344).   

Põllumajandusettevõtete elutsüklit võib iseloomustada ka ettevõtte pärandamine või 

omaniku pensionile minek. Mitmed poliitikakujundajad ning majandusteadlased on 

tundnud huvi milline on põllumajandusettevõtete pärimise mõju kasvu ja ellujäämise 

suhtes. Pärijate olemasolu võib avaldada mõju ka ettevõtte majandustulemustele nagu 

kasumi marginaal ning omakapitali rentaablus. (Harris et al. 2012: 3) Uuringu tulemused 

näitavad positiivset seost pärijate olemasolu ning omakapitali rentaabluse ja ärikasumi 

marginaali vahel. Mida suurem on tõenäosus pärandada ettevõte järeltulijatele, seda 

kõrgemad on ka eelnevad näitajad. (Ibid.: 9) 

Erinevad autorid on loonud mitmeid elutsükleid iseloomustavaid mudeleid, mis erinevad 

teineteisest nii etappide arvu kui ka iseloomulike karakteristikute poolest. Elutsükli etappe 

on võimalik klassifitseerida ning iseloomustada tuginedes erinevatele näitajatele. Mitmed 

autorid on ettevõtete elutsüklit iseloomustades jõudnud ka sarnastele järeldustele ning enim 

levinumad iseloomulikud näitajad on ettevõtte suurus, vanus ning müügi kasv, mille põhjal 

on võimalik elutsükli etappe tuvastada. Elutsükli eri etappidel on analüüsitud ka mitmeid 

finantsnäitajaid, mis kalduvad samuti järgima ettevõtte elutsükli kulgu ning käivad kaasas 

ettevõtte arengus toimuvate muutustega. Nagu eelnevalt selgus, mõjutavad 

põllumajandusettevõtete elutsükleid seonduvalt pärandamise ning ettevõtja vanusega veel 

mitmed omapärased karakteristikud. Tulenevalt põllumajandusettevõtete eripärast 

vaadeldakse järgnevalt põllumajandusettevõtete elutsüklile iseloomulikke finantsnäitajaid 

ja tulemuslikkuse mõõdikuid lähemalt.  
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1.3 Põllumajandusettevõtete elutsüklit iseloomustavad finantsnäitajad 

Hindamaks põllumajandusettevõtete finantsnäitajate ja elutsükli vahelisi seoseid, on 

vajalik välja selgitada, millised on peamised põllumajandusettevõtete elutsükli etappidele 

iseloomulikud finantsnäitajad. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada, millises elutsükli 

etapis asub enim põllumajandustootjaid ning millised on neile iseloomulikud 

finantsnäitjad. Selgitamaks välja, milliseid näitajad on otstarbekas põllumajandusettevõtete 

elutsüklil seoste leidmiseks analüüsida, on oluline määratleda sobilikud 

põllumajandusettevõtteid iseloomustavad finantsnäitajad. Eelnevas peatükis keskenduti 

erinevate elutsükli mudelite ning etappide kirjeldamisele läbi erinevate karakteristikute, 

sealhulgas ka finantskarakteristikute. Käesolevas peatükis vaadeldakse lähemalt ka nende 

finantskarakteristikute olemust. 

Igas elutsükli etapis avalduvad ettevõtetel erinevad finantsilised võimalused. Piisav 

informatsioon ettevõtete finantsseisundi kohta aitab poliitikakujundajatel tugevdada 

ettevõtete struktuuri ning on oluline ka juhtidele, võimaldades teha läbimõeldumaid 

otsuseid ning selgitada välja püsima jäämiseks vajalikud investeeringute strateegiad. (Pai 

et al. 2013: 1720) Ettevõtete finantsolukorra analüüsimiseks on võimalik vaadelda 

ettevõtte tulusid, kulusid, varasid ning kohustusi, mis annavad ettevõtete kohta esialgse 

ülevaate. Ettevõtte tulude hindamisel on võimalik vaadelda ka teistest allikatest pärinevad 

sissetulekud nagu näiteks intressid, dividendid ning erinevad toetused- ja hüvitised, mis 

võivad ettevõtte finantsolukorda oluliselt mõjutada. (Mishra, El-Osta 2007: 3) 

Tuginedes ettevõtte varade ja kohustuste suhtele, ehk lahutades koguvaradest kohustused, 

on võimalik välja selgitada ka ettevõtte väärtus (Hoppe 2001: 53). Tasakaal varade ja 

kohustuste vahel võib olla oluliseks teguriks ka likviidsuse hindamisel ning potentsiaalsete 

lahenduste loomisel võlgnevuse ümberkorraldamisel. Võlgnevuse ning varade tasakaal 

võimaldab vaadelda, kas ümberkorraldus laenu pikaajaliseks muutmiseks on sobilik. 

(Olson 1988: 32) Langusfaasis olevad ettevõtted kalduvad võlgadega toimetulekuks ning 

tegevuse toetamiseks varasid likvideerima, seega nende varade hulk väheneb (Dickinson 

2010: 8).  

Ühe olulise tegurina on põllumajandusettevõtete elutsüklil vaadeldud müügitulu, millega 

mõõdetakse ka ettevõtte suurust. Ettevõtte suurust on lisaks võimalik mõõta ka 

põllumajandusmaa suurusega. Müügitulu suurus võib olla aga oluliseks teguriks, mis 
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mõjutab põllumajandustootjate väljumist. Väljumise tõenäosus väheneb müügitulu 

suurenemisega. Müügitulu suurus võib näidata ka ettevõtte elujõulisust, ning näitaja 

suurenemisega suureneb tavapäraselt ka ärikasum. (Hoppe, Korb 2006: 5) 

Algusfaasi iseloomustab aeglane müügitulu kasv ning negatiivne kasumlikkus. Algusfaasi 

loetakse üldjuhul lõppenuks pärast positiivse kasumlikkuse saavutamist. Kasvufaasi 

iseloomustab kasvav müügitulu ning kasumi tase. Kasummarginaalid võivad selles etapis 

enamasti tõusta, kuid eeldatavasti langevad järgnevates faasides. Kasvufaasi loetakse 

lõppenuks kui müügitulu ning kasumi kasv aeglustuvad. Küpsusfaasi iseloomustab pööre 

nii kasumi kui müügitulu suhtes, mil kasumlikkus muutub müügitulu suhtes juhtivaks 

teguriks. Varajases küpsusfaasis kogumüük suureneb ning saavutatakse maksimaalne 

kasumlikkus, mis hakkab seejärel vähenema. Hilises küpsusfaasis kasum väheneb, kuid 

saavutatakse maksimaalne müük, mis hakkab aeglaselt vähenema. Langusfaas algab 

tavapäraselt pärast müügitulude ning kasumlikkuse langemist. (Blank 2002: 3) Kasvufaasis 

olevatel ettevõtetel on tavapäraselt kõrgem müügi kasv kui ettevõtetel hilisemates elutsükli 

faasides, müügi kasvu on võimalik välja selgitada käesoleva ning eelneva aasta müügitulu 

suhtena (Jaafar, Halim 2015: 115). 

            
                                                 

                       
                  

Lisaks eksisteerib seos ka müügitulu suuruse ning põllumajandustootja vanuse vahel. 

Kõige suurema tõenäosusega väljuvad väikse müügituluga vanemad ettevõtjad. Väljumise 

tõenäosus väheneb keskeas ning tõuseb vanematel põllumajandustootjatel, kuid sõltuvalt 

müügitulu kasvust väheneb väljumise tõenäosus kõikides vanusegruppides. (Hoppe, Korb 

2006: 14) Vaadeldes äritulude ja müügitulude omavahelist suhet, on võimalik välja 

selgitada ka võimalikud finantsprobleemid. Noortel ettevõtetel on suhteliselt piiratud 

ressursid, seega ei pruugi nad toime tulla raskustega, mis on seotud ootamatute rahaliste 

väljaminekutega. (Pai et al. 2013: 1720) Seega võib järeldada, et müügitulu ning müügi 

kasv on olulised elutsükli etappe iseloomustavad tegurid, mille põhjal on võimalik teha 

otsuseid ka ettevõtete väljumise suhtes, seetõttu kaasatakse antud näitajad ka käesolevasse 

analüüsi. 

Põllumajandusettevõtete elutsükli ja finantsnäitajate vaheliste seoste analüüsimiseks on 

võimalik kasutada nii kasumlikkuse-, likviidsuse- kui ka maksevõime näitajaid (Olson 
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1988: 8). Majandustulemuste põhjal on võimalik ettevõtteid kategoriseerida nii 

netosissetuleku, võla ja varade suhte või maksevõime positsiooni alusel (Hoppe 2001: 50).  

Kasumlikkus on põllumajandusettevõtete eesmärgiks olenemata sellest, millises elutsükli 

etapis parasjagu ollakse (Taragola 2008: 3). Kasumlikkuse analüüsid keskenduvad üldiselt 

tulude ja kulude suhtele, võrreldes kasumit tehtud investeeringutega ning selgitamaks välja 

kui palju kasumit on võimalik investeeringutelt teenida (Harris et al. 2012: 6). 

Põllumajandusettevõtted on võrreldes teiste tootmisvaldkondadega rikkuse kogumise 

poolest ainulaadsed. Omatakse nii maad, hooneid, masinaid kui ka seadmeid, mis 

moodustavad ühe osa ettevõtte väärtusest. Teisalt näitavad rikkust ka säästud, 

investeeringud ning kinnisvara. (Mishra, El-Osta 2007: 3)  

Kasumlikkus mõõdab kaudselt ka põllumajandustootja juhtimisvõimet ning selgitab välja, 

kas sissetulekud katavad ära ka muud kohustused ning on piisavavad investeeringute 

tegemiseks. Olulised kasumlikkuse mõõdikud on varade rentaablus (ROA - return on 

assets) ja omakapitali rentaablus (ROE - return on equity). (Olson 1988: 10) Rentaabluse 

arvutamisel ei ole oluline lähtuda vaid puhaskasumist, võimalik on võtta aluseks erinevad 

kasumi näitajad nagu ärikasum, brutokasum jne (Teearu, Krumm 2005: 27). 

                            
          

          
                                                                   

Omakapitali rentaablust on olulise elutsükli finantstulemusi mõjutava tegurina vaadelnud 

ka Harris ja teised (2012: 6). Siiski on aga selgunud, et omakapital mis on negatiivse või  

null ei võimalda omakapitali rentaablust analüüsida ning sellest tulenevalt on oluline 

analüüsida pigem teisi näitajaid. Suures mahus ettevõtete vaatlemisel ei pruugi näitaja 

asjakohaseid tulemusi anda. Samuti võib positiivne, kuid nullilähedane omakapital olla 

ülepaisutatud ning muudab võrdluse teiste põllumajandustootjatega võimatuks, seega on 

oluline pöörata tähelepanu eelnevatele asjaoludele ning vaadelda ka varade rentaablust. 

(Olson 1988: 25) 

                       
          

     
                                                                              

Varade rentaablus aitab välja selgitada kui efektiivselt on varasid kasumitootlusel 

kasutatud, iseloomustades mitu protsenti suudavad varad kasumit genereerida (Teearu, 

Krumm 2005: 29). Kasumlikkus on üheks peamiseks näitajaks, mis võimaldab ettevõtetel 
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üle elada keskkonnast tulenevad finantskriisid ning võimaldab tulla toime makseraskustega 

(Pai et al. 2013: 1722). Madala kasumlikkusega ettevõtted kasutavad välist finantseerimist, 

kuna laenu saamine on keeruline. Keskmise kasumlikkusega ettevõtted kasutavad võla 

arvelt finantseerimist ning kõrge kasumlikkusega ettevõtted kasutavad sisemist 

omakapitali. (Byungmo, Jungwon 2009: 4) Lisaks suureneb kasumlikkusega ka varade 

kasv. Seega võib järeldada, et kasumlikkusega suurenevad ka ettevõtte kasvu võimalused 

(Ibid.: 10).   

Kasumlikkuse näitajad on väga erinevad küpsus- ning langusfaasis olevate ettevõtete 

vahel, seega on kasumlikkuse näitaja majanduslikult oluline ning näitab kindlaid erinevusi 

elutsükli etappides (Dickinson 2010: 5). Eeldatakse, et küpsusfaasis olevad ettevõtted on 

kõrgema kasumlikkusega, kuna neil on hästi toimiv ning välja kujunenud finantsstruktuur 

(Pai et al. 2013: 1720). Kasumlikkuse analüüsid selgitavad välja kui palju kasumit on 

võimalik investeeritud varadelt genereerida ning kas omakapital teenib puhaskasumit. 

Ühtlasi aitavad need näitajad välja selgitada, millises elutsükli etapis suudavad ettevõtete 

juhid kõige paremini kasumit genereerida ning mille arvelt on otstarbekas kasvu 

finantseerida. 

Oluliste teguritena on põllumajandusettevõtete elutsüklil vaadeldud ka likviidsusnäitajaid. 

Likviidsus näitab rahaliste kohustustega toimetuleku võimet, ehk teisisõnu ettevõtte võimet 

genereerida raha kohustuste täitmiseks. (Olson 1988: 9). Põllumajandusettevõtete 

likviidsust on võimalik mõõta lühiajalise võlgnevuse kattekordaja ning käibekapitali alusel. 

Käibekapitali suhte analüüsimine võib olla aga ebasobilik tulenevalt erinevusest 

põllumajandusettevõtete suuruses. Seetõttu oleks asjakohane vaadelda lühiajalise 

võlgnevuse kattekordajat. (Ellinger et al. 2007: 19) 

                                    
         

                       
                              

Hea likviidsusnäitaja kohaselt suudab ettevõtte katta olemasolevad kohustused ning omab 

seejärel käibevara ka edasiseks toimimiseks (Olson 1988: 30). Näitaja hindamisel oleks 

otstarbekas lähtuda majandusharu näitajatest, kuid välja on kujunenud ka üldised 

hindamiskriteeriumid, mille kohaselt lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, mis on  ≥1,6 

näitab head maksevõimet, 1,20-1,59 näitab rahuldavat, 0,90-1,19 mitterahuldavat 

ning  <0,9 iseloomustab nõrga maksevõimega ettevõtteid (Teearu, Krumm 2005: 20).  
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Vaadeldes ettevevõtete lühiajalise võlgnevuse kattekordajat, on võimalik välja selgitada, 

millised ettevõtted omavad enim likviidseid varasid ning sellest tulenevalt on võimalik 

hinnata ka investeerimisvõimalusi. Tavapäraselt iseloomustab kõrge lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja nooremaid ning alustavaid põllumajandustootjaid. (Ellinger et al. 2007: 19) 

Samas võib kõrge lühiajalise võlgnevuse kattekordaja olla kreeditoride jaoks atraktiivsem, 

kuid võib viidata ka ebaefektiivsele käibevarade kasutamisele (Teearu, Krumm 2005: 18). 

Madal lühiajalise võlgnevuse kattekordaja võib aga tähendada, et ettevõtted on laienemas 

ning vajavad täiendavat käibekapitali. (Ellinger et al. 2007: 19)  

Ettevõtete pikaajalisema maksevõime hindamiseks on võimalik vaadelda võlgnevuse ja 

varade suhet, omakapitali ja varade suhet või võlgnevuse ja omakapitali suhet. 

Põllumajandusettevõtetes on asjakohane vaadelda võlgnevuse ja varade omavahelist suhet, 

ehk teisisõnu võlakordajat. (Ellinger et al. 2007: 19) Maksevõime mõõdikud näitavad 

põllumajandustootja finantsriski nii talupidajale kui ka laenuandjale, kuna eelnevalt välja 

toodud maksevõime mõõdikud on omavahel väga sarnased ning sisaldavad sarnast 

informatsiooni, on otstarbekas teha nende vahel valik ning analüüsida ettevõtte 

maksevõimet ühe näitaja alusel (Olson 1988: 28).  

            
                

           
                                                                                            

Võlakordaja iseloomustab võõrvahendite arvel soetatud varade hulka, tavapäraselt 

peetakse mõistlikuks kui pool ettevõtete varast on soetatud võõrvahendite ning pool 

omakapitali arvelt, samas on ka ettevõtteid, kes tegutsevad edukalt ka kõrgema võlakordaja 

korral (Teearu, Krumm 2005: 18). Suurenenud võlakapital võib iseloomustada algusfaasi 

(Brake 1964; ref Boehlje 1973: 23). Sellest tulenevalt võib öelda, et võlakordaja on üldiselt 

noortel põllumajandustootjatel suurim ning väheneb vanuse suurenedes (Ellinger et al. 

2007: 19). Kasvufaasis suureneb aga ettevõtete võlakoormus ning sellest tulenevalt 

väheneb maksevõime (Ibid. 2007: 17). Wright ja teised ei ole aga eelnevate autoritega 

samal seisukohal ning tõid oma uurimuses välja, et algusfaasis finantseeritakse tegevust 

peamiselt omakapitali arvelt (2013: 352). Seega võib järeldada, et erinevad autorid ei ole 

võlakoormuse suhtes jõudnud samade järeldusteni ning sellest tulenevalt on oluline välja 

selgitada, milline on käesolevas uurimuses ettevõtete võlakordaja erinevates elutsükli 

etappides. 
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Võlakordaja seost põllumajandusettevõtete elutsükliga kinnitavad aga ka Taragola ja 

teised, tuues sellest tulenevalt välja ka investeeringute olulise erinevuse elutsükli etappidel 

(2008: 2). Investeeringutest saadavad rahavood on tavapäraselt algus- ning kasvufaasis 

negatiivsed, kuid suurenevad küpsusfaasis (Dickinson 2010: 8). Võlakordaja väheneb 

vanuse suurenedes ning võib viidata sellele, et nooremad põllumajandustootjad teevad 

tegevuse laiendamiseks rohkem investeeringuid, mille tõttu on ka võlakoomus suurem 

Vanemad põllumajandustootjad on enamasti kohustustest vabanenud ning ei tee suuri 

investeeringuid. (Taragola et al. 2008: 2)   

Põllumajandusettevõtteid on võimalik klassifitseerida tulude ning võlgnevuse- ja varade 

suhte alusel tugeva ning nõrga finantspositsiooniga ettevõteteks (Hoppe 2001: 50): 

1. Tugev finantspositsioon. Positiivne tulu ning võla- ja varade suhe väiksem kui 40%. 

2. Nõrk finantspositsioon. Negatiivne tulu ning võla- ja varade suhe suurem kui 40%.   

Efektiivsuse mõõdikuna on võimalik kasutada intessikulude näitajat, mille kohaselt 

jagatakse intressikulud põllumajanduslikust tootmisest saadava tuluga, selgitamaks välja 

intressikulude poolt põhjustatud rahalised kohustused. Intressikulude näitaja on madalaim 

noorimatel ja vanimatel põllumajandustootjatel. Noored põllumajandustootjad ei ole 

ilmselt võtnud veel laene ega soetanud oluliselt varasid ning vanemad 

põllumajandustootjad on ilmselt soetatud varade jaoks võetud laenud juba tasunud. 

(Ellinger et al. 2007: 21) Peale selle on efektiivsuse mõõdikuna kasutatud ka varade 

käibesagedust, mis iseloomustab tulude tootlikust varadelt (Hoppe 2001: 53). 

Nagu eelnevas peatükis selgus, mõjutab põllumajandusettevõtete elutsüklit ka pensionile 

jäämine ning ettevõtte pärandamine. Pärandamise käigus on tõenäoline, et ettevõte võib 

pärast omaniku pensionile jäämist edasi toimida. Seega on oluline vaadelda ka tegureid, 

mis mõjutavad pärandamise otsuseid. On tõenäoline, et suurema netoväärtusega ettevõtetel 

on järeltulijad, kes tegevuse üle võtavad. Peale selle mõjutab põllumajapidamise 

üleandmist ka ettevõtte tüüp, suurus, kasv ning sissetulekute kasv. Müügitulu ning 

põllumajandusmaa suurus omavad pärandamisel samuti tähtsust, tõenäolisemalt jätkatakse 

tegevust suuremates ettevõtetes. Oluliseks mõjutavaks teguriks on ka võlakoormus, suur 

võlakoormus võib aga tähendada tõenäoliselt järeltulija olemasolu, kuna tavapäraselt on 

võlakoormus suurem just suurtes ettevõtetes, mis tõenäolisemalt ka üle võetakse. (Mishra, 

El-Osta 2007: 5)  
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Lisaks selgus, et pensionieelsete põllumajandustootjate piiratud ressurssidega ettevõtted 

kalduvad saama rohkem riigi poolseid toetusi (Hoppe 2001: 72). Pärimisega seonduvaid 

otsuseid peetakse positiivselt seotuks ka kasumi ning omakapitali rentaablusega, mõjutades 

ettevõtte kasvu ja ellujäämist (Harris et al. 2012: 3). Sellest tulenevalt vaadeldakse ka 

käesolevas analüüsis põllumajandustootjatele antavaid toetusi ning selgitatakse välja, kas 

eksisteerib seos langusfaasis olevate ettevõtete ning toetuste vahel.  

Põllumajandusettevõtete hindamisel elutsükli etappides on finantsnäitajate kõrval 

vaadeldud lisaks ka teisigi tulemuslikkusele mõju avaldavaid tegureid, mille hulgas ka 

ettevõtte tüüpi, asukohta, omaniku sugu ning saadavaid toetusi, mis võivad oluliselt 

erinevatele etappidele mõju avaldada (Hoppe 2001). Üheks oluliseks teguriks, mis 

iseloomustab mitmete põllumajandusettevõtete elutsüklit on ettevõtja vanus. Vanusel on 

oluline mõju ettevõtte finantstulemustele - noorematel ettevõtetel on üldiselt vähem 

rahalisi võimalusi ning väiksem kasumlikkus kui vanematel ning vanuse suurenedes 

muutub ettevõte tavapäraselt stabiilsemaks. (Ellinger et al. 2007: 17)  

Mitmed finantsnäitajad ning olulised finantstulemuslikkust mõjutavad näitajad 

võimaldavad hinnata ettevõtete elutsükli etappe ning luua omavahelisi seoseid. Eelnevalt 

toodi välja peamised finantsnäitajad, mis võimaldavad ettevõtte toimimist ning 

tulemuslikkust erinevatel etappidel hinnata. Peamised näitajad, mida analüüsides 

kasutatakse on kasumlikkuse-, likviidsuse-, maksevõime- ning efektiivsuse näitajad. 

Selgus, et üheks oluliseks näitajaks on ka müügitulu. Lisaks on erinevate näitajate kõrval 

oluline vaadelda ka ettevõtja vanust, investeeringuid, toetusi, põllumajandusmaa suurust 

jne, mis avaldavad ettevõtte elutsüklile olulist mõju ning muutuvad erinevaid etappe 

läbides.  
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2. EESTI PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ELUTSÜKLI 

JA FINANTSNÄITAJATE VAHELISTE SEOSTE ANALÜÜS 

2.1 Andmed ja metoodika 

Analüüsis on kasutatud põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse analüüsimise 

andmebaasist FADN (Farm Accountancy Data Network) pärinevaid andmeid Eesti 

põllumajandusettevõtete kohta perioodil 2009-2014. Eelise FADN andmete kasutamisel 

annab asjaolu, et andmete kogumisel on kasutatud ühtlustatud metoodikat, mis teeb 

andmed omavahel paremini võrreldavaks ja hinnatavaks. FADN andmebaas võimaldab 

analüüsida suurt hulka andmeid, kuid käesolevas töös on oluline vaadelda ettevõtete 

andmeid, mis oleksid esindatud kogu vaadeldava perioodi vältel. Sellest tulenevalt analüüsi 

kaasatud 370 ettevõtte andmed, mida on võimalik vaadelda kogu perioodi vältel. 

Käesolevas töös vaadeldakse kõiki valimisse kuuluvaid põllumajandusettevõtteid ning ei 

tehta vahet ettevõtete tootmistüüpidel.  

Magistritöös esitatud uurimusküsimustele vastuste välja selgitamiseks kasutatakse 

kvantitatiivset uurimismeetodit, analüüsi käigus saadavad tulemused esitatakse tabelite ja 

joonistena. Saadavate tulemuste alusel on võimalik teha erinevaid järeldusi ja leida 

andmete vahel seoseid, mida on võimalik kasutada elutsükli etappide iseloomustamisel. 

Andmete analüüsiks kasutatakse programmi Microsoft Excel ning klasteranalüüsi 

läbiviimiseks programmi Statistica 12s. 

Erinevate analüüside käigus on selgunud näitajad, mille alusel on võimalik elutsükli etappe 

tuvastada ning ka näitajad, mis erinevaid etappe iseloomustavad. Käesoleva uurimuse 

käigus analüüsitakse esmalt peamisi elutsüklit iseloomustavaid keskmisi finantsnäitajaid 

perioodi 2009-2014 jooksul, kirjeldatakse keskmistele finantsnäitajatele tuginedes üldist 

olukorda Eesti põllumajandusettevõtetes ning selgitatakse välja, millised on olnud 

muutused vaadeldaval perioodil. Lisaks vaadeldakse iga finantsnäitaja suuruse 

rühmitamisel kuidas iseloomustavad erinevaid rühmi ka teised finantsnäitajad, tegemaks 

järeldusi millist elutsükli etappi võivad erinevad rühmad iseloomustada. Finantsnäitajate 

analüüsi kaasatakse näitajad, mida kasutatakse ka elutsükli etappide kirjeldamisel. 
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Tuginedes eelnevatele uurimustele, on selgunud mõned enimlevinud finantsnäitajad, mida 

tasuks elutsükli etappe analüüsides vaadelda. Põllumajandusettevõtete suurust on 

vaadeldud nii müügitulu kui ka põllumajandusmaa suurusest tulenevalt, seega vaadeldakse 

esmalt Eesti põllumajandusettevõtete müügitulusid ning selgitatakse välja keskmine iga-

aastane müügitulu ning keskmise müügitulu suurusjärgud ettevõtete lõikes vaadeldaval 

perioodil. Ettevõtete müügitulu välja selgitamisel on arvestatud ettevõtete põhitegevusest 

saadavaid müügitulusid ning arvestatakse loomade, põllumajandustoodangu, rentimise 

ning muude tegevuspõhiste tulude ja sissetulekutega.  

Müügitulu hindamisel vaadeldakse nii põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksiga 

korrigeeritud kui ka korrigeerimata müügitulu. Müügitulu korrigeerimisel hinnaindeksiga 

võetakse baasaastana aluseks aasta 2009 ning perioodi 2009-2014 kohta kogutud andmed 

muudetakse 2009. aasta hindades võrreldavaks. Hinnaindeksiga korrigeerimine on oluline, 

kuna võimaldab vaadelda hindasid baasaastaga samal tasemel ning muudab andmed 

omavahel paremini võrreldavaks, tasakaalustades muutusest tulenevaid kõikumisi. Kuna 

ettevõtete suurust on mõõdetud ka põllumajandusmaa alusel analüüsitakse ettevõtete 

keskmist kasutatava põllumajandusmaa suurust aastate lõikes ning vaadeldakse millisesse 

vahemikku jääb enamike ettevõtete põllumajandusmaa suurus ja millised tunnused 

iseloomustavad erinevaid suurusrühmi. Põllumajandusmaa hindamisel on arvestatud 

ettevõtete keskmist kasutatavat põllumajandusmaad, sealhulgas ka maad, mille eest 

tasutakse maarenti. 

Ettevõtete elutsükli analüüsides on vaadeldud ka varade mahtu, sellest tulenevalt 

selgitatakse välja ka keskmine varade muutus vaadeldaval perioodil ning võrreldakse 

keskmisi varasid keskmiste investeeringutega. Varade mahu välja selgitamisel vaadeldud 

FADN andmebaasist kättesaadavaid varasid kokku (SE 436), mis arvestab nii põhivara kui 

käibevara mahtudega. Seejärel hinnatakse ka ettevõtete investeeringuid, investeeringutena 

arvestatakse ettevõtete FADN andmebaasist kättesaadavaid brutoinvesteeringuid (SE 516), 

kus investeeringutest arvestatakse maha müüdud varad. Varasid ja investeeringuid 

korrigeeritakse põllumajanduslike investeeringute kaubad ja teenused ostuhinnaindeksi 

muutustega ning baasaastana vaadeldakse samuti 2009. aastat, muutes hinnad võrreldavaks 

baasaastaga. Kuna teoreetilises osas selgus, et ettevõtete investeeringud võivad elutsükli 

etappides erineda vaadeldakse ka investeeringute muutusi ning saadud 

investeeringutoetuste summasid vaadeldud perioodil. 
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Seejärel analüüsitakse ettevõtete kasumlikkust, võttes aluseks varade rentaabluse (ROA – 

return on equity) näitaja. Puhaskasumi asemel on kasumlikkuse hindamisel vaadeldud 

FADN andmebaasist kättesaadavat arvestuslikku netokasumit (SE 703). Arvestuslik 

netokasum on arvestuslik suurus, mis võtab arvesse nii toodangu, toetuste, kulude, kulumi 

kui ka maksude osa kasumi moodustumisel, arvestades ka tasustamata tööjõukuludega. 

Varade rentaablust vaadeldakse analüüsitavates tabelites ettevõttepõhise keskmise varade 

rentaabluse alusel, mitte keskmise netokasumi ja keskmise vara suhtena. Järgnevalt 

hinnatakse ettevõtete likviidsust ning vaadeldakse likviidsusnäitajana lühiajalise 

võlgnevuse kattekordajat. Ettevõtete võlakoormuse hindamiseks analüüsitakse 

võlakordajat, mis näitab kui suur osa ettevõtte varadest on finantseeritud võõrkapitali 

arvelt. Olulise näitajana, mis võib ettevõtete finantstulemuslikkust mõjutada, kaasatakse 

analüüsi ka omanike või juhtide vanus, mida vaadeldakse ka erinevaid finantsnäitajaid 

iseloomustades. Vanuse hindamisel võetakse aluseks omaniku sünniaasta ning vanus aasta 

2014 põhjal.  FADN andmebaasis on kirjeldatud nii omaniku/juhi vanus kui ka juhi vanus, 

enamikel juhtudel on võimalik vaadelda omaniku vanust, juhul kui omaniku vanus ei ole 

kättesaadav vaadeldakse juhi vanust. 

Seejärel hinnatakse ettevõtete müügitulu-, varade- ning põllumajandusmaa muutsi 

vaadeldes aastate 2009 ning 2014 alusel ning selgitatakse välja keskmised muutused 

aastate lõikes. Muutustele tuginedes jagatakse eelnevate näitajate kasvu või kahanemise 

alusel ettevõtete elutsükkel etappidesse ning vaadeldakse igale etapile omaseid tunnuseid, 

selgitades välja, kas erinevate tunnuste alusel grupeerituna esineb elutsükli etappides 

seoseid. Lisaks hinnatakse ka erinevaid finantsnäitajaid tulenevalt omaniku vanusest ning 

selgitatakse välja, kas vaadeldaval perioodil on toimunud ka omanike vahetus. Kuna 

omanike vanust on loetud üheks olulisimaks elutsükli etappe iseloomustavaks näitajaks 

vaadeldakse erinevaid muutusi ka tulenevalt omaniku vanusest põhjalikumalt. Vaadeldes 

erinevaid rühmitamise tulemusi on võimalik selgitada välja, kas ettevõtted kuuluvad 

erinevate näitajate alusel sarnastesse etappidesse.  

Selgitamaks välja millisesse etappi võivad ettevõtted erinevatele finantsnäitajatele 

tuginedes kuuluda viiakse läbi klasteranalüüs, mis jagab ettevõtted sarnaste tunnuste alusel 

rühmadesse. Klasteranalüüsist jäeti välja ettevõtete lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, 

kuna selle väärtused ei olnud mitmel aastal kättesaadavad. Lisaks selekteeriti 

klasteranalüüsi teostamiseks välja 5 ettevõtet, kuna nende tunnused olid suuresti erinevad 

teiste ettevõtete tunnustest ning ei oleks analüüsis tulemust andnud. Seega on 
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klasteranalüüsi kaasatavate ettevõtete arv 365. Ettevõtted jagatakse rühmadesse 11 näitaja 

alusel. Esmalt teostati peakomponentide analüüs, mille põhjal selgus kolm suurima mõjuga 

komponenti, milles sisaldus 62% kogu andmestiku varieeruvusest. Seejärel rühmitati 

ettevõtted nende komponentide alusel kümnesse rühma, kasutades klasteranalüüsi 

algoritmi k-means. Klasteranalüüsis vaadeldud näitajad olid müügitulu, varade ning 

põllumajandusmaa suurus aastal 2009 ning eelnevate näitajate muutused võrreldes aastaid 

2009 ning 2014. Teiste iseloomulike näitajatena kaasati klasteranalüüsi ettevõtete vanus, 

keskmine varade rentaablus, keskmine võlakordaja ning saadavad investeeringutoetused 

vaadeldaval perioodil. Investeeringutoetusi vaadeldakse protsendina, ehk mitu protsenti 

ettevõtetest on erinevates rühmades investeeringutoetust saanud. Lisaks võeti arvesse, kas 

ettevõtted on üle läinud nooremale omanikule, noorema omanikuna arvestati vähemalt 20 

aastat nooremaid ettevõtjaid. Sarnaste tunnuste alusel jagatud rühmade alusel on võimalik 

teha järeldusi, millist etappi erinevad rühmad iseloomustavad. 

2.2 Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad finantsnäitajad  

Ettevõtete elutsükli ja finantsnäitajate vaheliste seoste analüüsimiseks on esmalt vajalik 

välja selgitada peamised põllumajandusettevõtteid mõjutada võivad finantsnäitajaid ning 

mõista valimisse kuuluvate ettevõtete olukorda vaadeldaval perioodil. Käesolevas peatükis 

selgitatakse välja peamised valimisse kuuluvate Eesti põllumajandusettevõtetele 

iseloomulikud finantsnäitajad perioodil 2009-2014. Finantsnäitajate analüüsimisel 

vaadeldakse erinevate näitajate muutusi aastate lõikes, hinnatakse perioodi keskmiste 

näitajate suurusvahemikke ning selgitatakse välja igale finantsnäitajale omased tunnused.   

Mitmetes varasemates uurimustes on kasutatud elutsüklit iseloomustava näitajana 

ettevõtete müügitulu ning sellest tulenevalt ka müügitulu muutusi, mis võivad elutsükli 

etappidel oluliselt erineda (Mishra, El-Osta 2007; Hanks et al. 1993; Hoppe, Korb 2006; 

Dickinson 2010; Jaafar, Halim 2015; Pai et al. 2013). Müügitulu on vaadeldud ka ettevõtte 

suurust iseloomustava näitajana, mis sõltub peamiselt müüdava toodangu kogusest ning 

toodangu müügihinnast. Toodangu müügihind võib aga aastate lõikes varieeruda ning 

seega võivad müügitulud suurenemist või langust põhjustada põhjustada müügihinna 

muutlikus, mitte toodangu kogus. Seega on oluline selgitada välja, kuidas on 

põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksid aastate lõikes varieerunud ning kas varieeruvus 

võib avaldada mõju ka müügitulule. Esmalt vaadeldakse põllumajandussaaduste 
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tootjahinnaindeksi muutusi tabelis 2, selgitamaks välja mil määral on olnud 

tootjahinnaindeks aastate lõikes muutuv.  

Tabel 2. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus (IA146) 

Põllumajandussaaduste 

tootjahinnaindeksi muutus  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Muutus võrreldes eelneva aastaga -22,35% 20,85% 18,34% 1,43% 6,70% -5,70% 

Eelnevast tabelist selgub, et põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks on olnud aastate 

lõikes üsnagi kõikuv ning seega võib avaldada mõju ka müügitulule. Aastatel 2010 ning 

2011 oli müügihinna kasv perioodi kõrgeim. Järgnevatel aastatel oli müügihinna tõus 

võrreldes eelnevate aastatega madalam, kuid siiski suurenev. Aastal 2014 toimus 

põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksite langus, millest võib järeldada ka 

müügihindade langust. Sellest tulenevalt on oluline müügitulusid ka tootjahinnaindeksiga 

korrigeerida ning viia andmed aastate lõikes võrreldavamale tasemele. 

Mõistmaks valimisse kuuluvate ettevõtete müügitulu mahtu ja selle muutumist aastate 

lõikes, võrreldakse esmalt ettevõtete kogu müügitulu ja keskmist müügitulu. Kuna selgus, 

et põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks on olnud vaadeldaval perioodil üsnagi 

muutlik, on oluline korrigeerida müügitulu ka hinnaindeksiga ning selgitada välja, millist 

mõju on see müügitulemustele avaldanud. Ettevõtete kogu müügitulu, keskmist müügitulu 

ettevõtete kohta ning hinnaindeksiga korrigeeritud näitajaid iseloomustab joonis 2.  

 

Joonis 2. Ettevõtete müügitulu  perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori arvutused) 

Eelnevalt jooniselt selgub, et hinnaindeksiga korrigeeritud müügitulu mahud on oluliselt 

väiksemad kui korrigeerimata müügitulu mahud ning ei ole olnud igal aastal suurenevad. 
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Seega on hinnaindeks avaldanud vaadeldaval perioodil müügitulude suurusele olulist mõju 

ning järgnevas analüüsis vaadeldakse seetõttu müügitulu hinnaindeksiga korrigeeritult. 

Kõige madalam oli ettevõtete korrigeeritud müügitulu aastatel 2011 ning 2010, kuigi 

tootjahinnaideks oli sel perioodil kasvav. Aastatel 2012-2014 olid müügitulud kõrgemad, 

kuid hinnaindeksiga korrigeerides võis näha aastal 2013 väikest langust. Aastal 2014 oli  

langenud aga põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks, kuid sellest olenemata oli 

müügitulu võrreldes eelneva aastaga suurenenud. Seega võib eelnevale tuginedes 

järeldada, et ettevõtete müüdava toodangu maht on sel perioodil suurenenud. 

Mõistmaks millisesse vahemikku võib jääda enamike valimisse kuuluvate ettevõtete 

keskmine müügitulu, on oluline välja selgitada keskmise müügitulu suurus ettevõtete 

lõikes. Sellest tulenevalt grupeeritakse esmalt müügitulu suurusvahemikud ning 

vaadeldakse iga ettevõtte keskmist müügitulu suurust, mille alusel on võimalik välja 

selgitada, kui suured on enamike ettevõtete müügitulud. Lisaks iseloomustatakse iga 

müügitulu suurusvahemikku ka teiste töös analüüsitavate finantsnäitajatega, tegemaks 

esmaseid järeldusi, millist elutsükli etappi erinevad suurusjärgud iseloomustada võivad.  

Tabel 3. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad müügitulu 

suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori arvutused) 

Müügitulu maht, 

eurodes <15 000 

15 000- 

50 000 

50 000- 

150 000 >150 000 

Ettevõtete arv 116 97 95 62 

Ettevõtete osakaal 31% 26% 26% 17% 

Varade rentaablus -20% 2% 11% 7% 

Arvestuslik netokasum, eurot -5 203 5 154 32 788 100 699 

Varad, eurot 549 103 146 767 348 799 1 913 126 

Investeering, eurot 3 910 15 265 50 122 234 005 

Investeeringutoetus, eurot 824 4 165 11 731 23 592 

Võlakordaja 9% 21% 27% 41% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 54 (47%) 24 (81%) 78 (97%) 2,7  

Omaniku vanus 57 53 51 54 

Keskmine põllumajandusmaa, ha 92 179 359 1395 

Varade muutus 2009 vs. 2014 -15% -3% 17% 24% 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014 -3% 15% 40% 40% 

Põllumajandusmaa kasv 2009 vs. 2014 28% 48% 57% 69% 
Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Vaadeldes eelnevat tabelit selgub, et 31% ettevõtetest on olnud väiksema müügituluga kui 

15 000 eurot. Lisaks iseloomustavad seda vahemikku ka keskmiselt negatiivne arvestuslik 
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netokasum ning väiksemad investeeringud kui teistes müügitulu vahemikes. Samuti võib 

näha, et varade ning müügitulu muutus on olnud negatiivne, mis võib viidada ettevõtete 

tegevuse langusele. Samuti on ka põllumajandusmaa võrreldes teiste müügitulu suuruse 

vahemikega olnud kõige väiksem.  

Järgnevates müügitulu vahemikes, mis jäävad 15 000 ning 150 000 euro vahemikku, on 

ettevõtete tegevus olnud üsnagi stabiilne ning tehtud on ka rohkem investeeringuid. Samuti 

on nende ettevõtete võlakordajad 21% ning 27%, mis iseloomusavad mõistlikku 

võõrkapitali arvelt finantseerimist. Eelnevad tunnused võivad iseloomustada ettevõtete 

küpsusfaasi ning võib eeldada, et keskmises müügitulu suurusgrupi vahemikus olevad 

ettevõtted võivad kuuluda küpsusfaasi.  

Kõige kõrgema müügituluga ettevõtted moodustavad valimist 17%, need ettevõtted on 

olnud lisaks ka suurema kasvuga nii varade, müügitulu kui ka põllumajandusmaa osas. 

Samuti on ka nende ettevõtete varade maht märkimisväärselt suur, sellest tulenevalt võib 

olla suurenenud ka võlakordaja, mis on nendes ettevõtetes keskmiselt 41% ning viitab 

võõrkapitali arvelt finantseerimisele. Suurenenud on ka investeeringute mahud ning 

investeeringutoetused. Seega võib eeldada, et suurema müügituluga ettevõtted võivad 

kuuluda kasvufaasi. Samuti võib järeldada, et müügitulu võib olla ettevõtete elutsükli 

etappide iseloomustamisel oluline näitaja, kuna tulenevalt müügitulu suurenemisest võib 

näha suurenemist ka teistes finantsnäitajates.  

Ettevõtete suurust on võimalik vaadelda nii müügitulu kui ka põllumajandusmaa suuruse 

alusel. Erinevad teoreetikud on pidanud ka põllumajandusmaa suurust elutsükli erinevates 

etappides oluliseks teguriks (Hoppe, Korb 2006; Mishra, El-Osta 2007). Eelnevalt 

analüüsiti ettevõtete müügitulu aastate lõikes ning selgus, et korrigeeritud müügitulu 

mahud on olnud aastate lõikes üsnagi kõikuvad. Sellest tulenevalt on oluline välja selgitada 

ka keskmine kasutatava põllumajandusmaa suurus aastate lõikes ning selgitada välja, kas 

ettevõtete müügituludes esinevad muutused võivad olla seotud ka ka põllumajandusmaa 

suurusega.  

Esmalt selgitatakse välja valimisse kuuluvate ettevõtete keskmine kasutatava 

põllumajandusmaa suurus vaadeldaval perioodil ning seejärel analüüsitakse keskmist 

põllumajandusmaa suurust ettevõtete kohta, selgitamaks välja kui suur on olnud keskmiselt 

ettevõtete kasutatav põllumajandusmaa ning millised finantsnäitajad ja tunnused 
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iseloomustavad põllumajandusmaa erinevaid suurusgruppe. Järgnevalt vaadeldakse 

ettevõtete keskmist põllumajandusmaa suurust aastate lõikes, mida iseloomustab joonis 3. 

  

Joonis 3. Ettevõtete keskmine kasutatava põllumajandusmaa suurus hektarites (FADN 

andmebaas, autori koostatud) 

Eelnevalt jooniselt selgub, et põllumajandusmaa suurus on olnud aastate lõikes samuti 

kõikuv. Sarnaselt müügitulu mahtudele, on põllumajandusmaa suurus aastatel 2009 ning 

2010 olnud kõige väiksem. Aastal 2011 on ettevõtete keskmine põllumajandusmaa 

suurenenud ning andmeid vaadeldes selgub, et ettevõtted on sel perioodil kasutatavat 

põllumajandusmaad rentimisega suurendanud, mis võib olla ka suurenemise põhjuseks. 

Samuti võib leida seoseid müügitulu mahu ning põllumajandusmaa suuruse vahel, 

vaadeldes eelnevaid jooniseid selgub, et müügitulu maht suurenes aastal 2012, kuid 

põllumajandusmaa suurenes aasta varem, sellest tulenevalt võib järeldada, et müügitulu 

võib olla suurenenud ka tulenevalt suurenenud kasutatavast põllumajandusmaast.   Aastatel 

2011-2014 on olnud ettevõtete keskmine põllumajandusmaa üsnagi sarnases 

suurusvahemikud, toimunud on vaid väiksed kõikumised. Võib näha, et aastal 2013 on 

põllumajandusmaa mõnevõrra vähenenud ning samuti vähenes sel perioodil ka müügitulu. 

Samuti on ka viimasel vaadeldaval aastal on ettevõtete keskmine põllumajandusmaa jällegi 

suurenenud ning suurenenud on ka müügitulu maht.  

Seega võib eeldada, et müügitulu mahtude ning põllumajandusmaa suuruse vahel võib 

esineda seoseid. Jooniselt selgus, et ettevõtete põllumajandusmaa on vaadeldud perioodil 

suurenenud, kuid siiski võib olla ettevõtete hulgas ka väiksema ning suurema 

põllumajandusmaaga ettevõtteid kui on keskmine näitaja aastate lõikes. Sellest tulenevalt 

selgitatakse järgnevalt välja millisesse suurusgruppi kuulub enamike vaadeldud ettevõtete 
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põllumajandusmaa suurus ning millised näitajad on ettevõtetele iseloomulikud.  Vaadeldes 

erinevaid näitajaid põllumajandusmaa suurusgruppides on samuti võimalik välja selgitada, 

kas müügitulu võib avaldada mõju põllumajandusmaa suurusele. Põllumajandusmaa 

suurusgruppe ning keskmisi iseloomulikke finantsnäitajaid  suurusgruppides iseloomustab 

tabel 4. 

Tabel 4. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad 

põllumajandusmaa suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori 

arvutused)   

Põllumajandusmaa, hektarites 0-40ha 40-100ha 100-400ha >400ha 

Ettevõtete arv 37 76 161 96 

Ettevõtete osakaal 10% 21% 44% 26% 

Müügitulu, eurot 147 763 11 134 49 479 440 520 

Varade rentaablus -35% -12% 5% 8% 

Arvestuslik netokasum, eurot 8 084 -5 182 13 566 74 637 

Varad, eurot 200 767 75 066 212 200 1 322 634 

Investeering, eurot 22 109 3 991 26 630 164 536 

Investeeringutoetus, eurot 6 646 7 81 6 652 17 714 

Võlakordaja 11% 9% 22% 38% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 21 (41%) 84 (50%) 29 (88%) 52 (97%) 

Omaniku vanus 59 58 52 53 

Varade kasv 2009 vs. 2014  12% -0,4% 23% 42% 

Müügitulu kasv 2009 vs. 2014  -6% -12% 10% 28% 

Põllumajandusmaa kasv 2009 vs. 2014  -0,3% 10% 44% 70% 
Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Eelnevalt toodi välja, et põllumajandusmaa suuruse ning müügitulu vahel võivad esineda 

seosed. Eelnevast tabelist selgub, et üsnagi väikese põllumajandusmaaga on 10% 

ettevõtetest ning nende müügitulu on olnud üsnagi kõrge. Vaadeldes andmeid aga 

lähemalt, selgus, et selles suurusgrupis olevate ettevõtete hulka kuulusid mõned ettevõtted, 

kelle põhitegevus oli seotud loomade ning lepinguliste töödega, sellest tulenevalt ei 

omanud nad ka suures mahus põllumajandusmaa. Kuna selles suurusvahemikus olevaid 

ettevõtteid on üsnagi vähe, avaldasid suure müügituluga ettevõtted tulemustele suuresti 

mõju, kuigi enamasti oli selles suurusgrupis olevate ettevõtete müügitulu üsnagi väike. 

Seda kinnitab ka müügitulu muutuse näitaja, mille kohaselt on müügitulu selles vahemikus 

vähenenud keskmiselt -6% ning varade rentaabluse näitaja, mis on keskmiselt ettevõtte 

kohta negatiivne. Seega on mõningal juhul oluline kirjeldada ettevõtete kohta käivaid 

andmeid veelgi täpsemalt, et teha üldisemaid järeldusi erinevates suurusgruppides. 
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Kõige suurem osa ettevõtetest, ehk 44% omab põllumajandusmaad suuruses 100-400 

hektarit. Nende ettevõtete müügitulu on mõnevõrra kõrgem kui eelnevas suurusgrupis, 

samuti on näha, et tegemist on stabiilse tegevusega ettevõtetega kuna varad, müügitulu 

ning põllumajandusmaa on keskmiselt kasvavad. Ettevõtted, kes omavad rohkem kui 400 

hektarit põllumajandusmaad, moodustavad valimist 26% ning võib näha, et tulenevalt 

põllumajandusmaa suurusest on suurenenud ka varad, investeeringud, müügitulu ning 

kasumlikkus. Samuti on selles vahemikus ka ettevõtete võlakordaja suurim võib ka näha, et 

sellesse gruppi kuuluvad ettevõtted on aastaks 2014 võrrelduna aastaga 2009 suurendanud 

põllumajandusmaad 70%. Suure põllumajandusmaaga ettevõtted võivad erinevate tunnuste 

põhjal iseloomustada nii küpsus- kui kasvufaasi. Seega võib eeldada, et põllumajandusmaa 

suurus võib omada ettevõtete elutsükli eri faasides olulist mõju. 

Eelnevat tabelit vaadeldes võis näha ka ettevõtete müügitulu muutuste ning varade suuruse 

vahel seoseid. Mida suuremad olid ettevõtete varade mahud, seda kõrgem oli ka 

müügitulu. Samuti on varasid loetud ka üheks oluliseks iseloomustavaks näitajaks elutsükli 

erinevates faasides ning varade maht võib tulenevalt ettevõtete suurusest olla üsnagi erinev 

(Chin et al. 2005; Hoppe 2001; Dickinson 2010; Mishra, El-Osta 2007). Ettevõtete 

müügitulusid analüüsides selgus, et põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks on 

avaldanud müügitulemustele olulist mõju. Seega võib hinnaindeksil olla oluline mõju ka 

varadele ning sellest tulenevalt mõjutada ka investeeringuid. Varade ning investeeringute 

hindade muutusi vaadeldaval perioodil on võimalik välja selgitada põllumajandussaaduste 

tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutuste põhjal investeeringute, kaupade ja teenuste 

kohta. Ostuhinnaindeksi muutuste põhjal on võimalik välja selgitada, kas hinnaindeksid on 

olnud perioodi vältel muutlikud ning avaldanud varadele ning investeeringutele olulist 

mõju. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksi muutusi vaadeldaval 

perioodil  2009-2014 iseloomustab tabel 5. 

Tabel 5. Põllumajanduslike investeeringute kaubad ja teenused ostuhinnaindeksi muutus 

(IA148) 

Põllumajanduslike investeeringute kaubad 

ja teenused ostuhinnaindeksi muutus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Muutus võrreldes eelneva aastaga -1,70% -0,10% 3% 1,30% 2,10% 0,60% 

Eelnevast tabelist selgub, et põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks on 

aastate lõikes olnud muutlik, kuid mitte väga suurel määral. Kõige suurem oli 

ostuhinnaindeksi muutus aastal 2011 ning seejärel oli muutus mõnevõrra väiksem.. 
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Ostuhinnaindeks on olnud suurim perioodil 2011-2013, mis tähendab, et tootmise 

vahendite ostuhind suurenes nendel aastatel kõige rohkem.  

Kuna ostuhinnaindeksi muutused võivad varadele ning investeeringutele olenemata 

väikestest muutustest mõju avaldada, on vajalik hinnata varasid ning investeeringuid 

korrigeerituna hinnaindeksiga, selgitamaks välja kas hinnaindeks on avaldanud tulemustele 

olulist mõju ning millised on muutused hinnaindeksiga korrigeeritult. Peale selle on 

võimalik varasid ning investeeringuid võrreldes teha järeldusi, kas varasid on pigem üles 

hinnatud või juurde soetatud. Seega vaadeldakse järgnevalt ostuhinnaindeksiga 

korrigeeritud varade ja investeeringute summasid võrrelduna korrigeerimata varade ning 

investeeringute summadega. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite 

ostuhinnaindeksiga korrigeeritud ja korrigeerimata varade ning investeeringute muutusi 

vaadeldaval perioodil iseloomustab joonis 4.  

 

Joonis 4. Varade ja investeeringute keskmised hinnaindeksiga korrigeeritud  ja 

korrigeerimata mahud (FADN andmebaas; autori koostatud) 

Vaadeldes eelnevat joonist selgub, et hinnaindeksid ei ole varade ja investeeringute mahule 

väga suurel määral mõju avaldanud, kuid märgata on siiski muutusi, sellest tulenevalt on 

oluline vaadelda ka varasid ja investeeringuid hinnaindeksiga korrigeerituna.. Varad ja 

investeeringud on olnud enamasti igal aastal suurenevas trendis, vaid aastal 2014 toimus 

investeeringute mahus langus, varad olid aga endiselt suurenevad. Varade suurenemist 

aastal 2014 võib põhjendada ka aastal 2013 tehtud suuremate investeeringutega. Seega 
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võib järeldada, et ettevõtted ei ole varasid vaadeldud perioodil üles hinnanud ning varade 

maht suureneb tehtud investeeringutest tulenevalt.  

Eelnevalt jooniselt selgusid ettevõtete varade mahud aastate lõikes ning selgus, et 

ettevõtete varad on olnud aastate lõikes suurenevas mahus. Kuigi varad on olnud aastate 

lõikes suurenevad ei pruugi olla kõikide ettevõtete varad suurenenud. Sellest tulenevalt on 

vajalik välja selgitada suuremate ja väiksemate varade mahuga ettevõtete arv, mis 

võimaldab hinnata kui paljud ettevõtted on varasid vaadeldaval perioodil vähendanud või 

suurendanud ning millised on keskmised varade mahud, mis avaldavad ettevõtete 

keskmistele varadele aastate-lõikes enim mõju. Samuti hinnatakse iga varade suurusgrupi 

kohta käivaid iseloomulikke finantsnäitajaid ja tunnuseid. Järgnevalt vaadeldakse tabelis 6 

millisesse vahemikku jääb ettevõtete keskmide varade maht ning selgitatakse välja, 

millised näitajad võivad avaldada mõju erinevates suurusgruppides olevatele varadele.  

Tabel 6. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad varade 

suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori arvutused)  

Varade suurus, 

eurodes <50 000 

50 000- 

150 000 

150 000- 

250 000 >250 000 

Ettevõtete arv 57 117 57 139 

Ettevõtete osakaal 15% 32% 15% 38% 

Müügitulu, eurot 7 058 19 505 48 436 367 800 

Varade rentaablus -35% -2% 7% 8% 

Arvestuslik netokasum, eurot -6 488 -324 14 483 63 573 

Investeering, eurot 1 438 8 307 24 716 134 830 

Investeeringutoetus, eurot 261 1 921 5 715 18 067 

Võlakordaja 6% 17% 21% 34% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 56 (39%) 56 (68%) 16 (86%) 44 (99%) 

Omaniku vanus 63 54 51 52 

Keskmine põllumajandusmaa, ha 58 125 252 837 

Varade muutus 2009 vs. 2014  6% 15% 18% 38% 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014  -27% -1% 10% 23% 

Põllumajandusmaa muutus 2009 vs. 2014 8% 37% 59% 66% 
Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Põllumajandusettevõtted omavad üsnagi suures mahus varasid ning vaadeldes keskmist 

varade mahtu selgub, et 38% ettevõtetest omab varasid, mille väärtus on rohkem kui 

250 000 eurot, seejärel kuulub suur osa ka varade suurusvahemikku 50 000-150 000 eurot, 

moodustades 32% valimisse kuuluvatest ettevõtetest. Kõige vähem ettevõtteid, ehk 

mõlemas grupis võrdselt 15%, omab varasid, mille väärtus on vähem kui 50 000 eurot või 

150 000-250 000 euro vahemikus. Vaadeldes ettevõtteid varade väärtusega, mis on vähem 
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kui 50 000 eurot selgub, et nende varade rentaablus on keskmiselt ettevõttepõhiselt olnud 

negatiivne ning samuti pole teenitud kasumit. Peale selle tehakse selles vahemikus ka 

üsnagi vähe investeeringuid, mis põhjendab väikest varade mahtu. Suurima varade mahuga 

ettevõtted teenivad aga kõige rohkem kasumit ning teevad ka kõige suuremas mahus 

investeeringuid. Samuti on võlakordaja vaadeldud vahemike suurenenud kooskõlas varade 

mahuga, mis võib tähendada, et varasid on soetatud ka võõrkapitali arvelt. Kõige suurema 

varade mahuga ettevõtete varad, müügitulu ning põllumajandusmaa on olnud lisaks ka 

kõige suuremal määral kasvavad. Vaadeldes põllumajandusmaa suurust selgub, et ka 

põllumajandusmaa suureneb kooskõlas varade suurenemisega ning lisaks ka müügitulud. 

Seega võib järeldada, et varade maht võib olla seotud ka erinevate ettevõtete elutsüklile 

iseloomulike näitajatega ning avaldab oluliselt mõju ka teistele näitajatele.  

Tulenevalt erinevatest ettevõtetele iseloomulikest näitajatest, ei ole võimalik vaid 

müügitulu, varade ning põllumajandusmaa suurusele ning iga-aastasele muutusele 

tuginedes eeldada, millisesse faasi ettevõte kuulub. Seega on oluline analüüsida teisigi 

võimalikke elutsükli etappidele iseloomulikke finanysnäitajaid ja tunnuseid  ning vaadelda, 

kas erinevate näitajate vahel esineb ka teiste finantsnäitajate suurusgruppide alusel seoseid, 

mis võivad elutsükli erinevate etappide kirjeldamisel vajalikuks osutuda. Sellest tulenevalt 

selgitatakse järgnevalt välja ettevõtete varade rentaablusele, investeeringutele, 

investeeringutoetustele, võlakordajale ning lühiajalise võlgnevuse kattekordajale omased 

finantsnäitajad ja tunnused ning selgitatakse välja kui palju ettevõtteid kuulub erinevatesse 

suurusgruppidesse eelnevate finantsnäitajate alusel.   

Eelnevatest väljatoodud finantnäitajatest analüüsitakse esmalt ettevõtete kasumlikkust. 

Uurimuse teoreetilises osas selgus, et ettevõtete omakapitali rentaablus ei pruugi suure 

valimi korral põllumajandusettevõtete elutsüklile asjakohaseid hinnanguid anda ning 

sellest tulenevalt vaadeldakse kasumlikkuse hindamiseks varade rentaablust (ROA - return 

on assets), mis võimaldab välja selgitada varade ning kasumi omavahelise suhte. Varade 

rentaabluse välja selgitamiseks kasutatakse valemit (1.2). Valemi kohaselt vaadeldakse 

puhaskasumi ning varade suhet, kuid käesolevas analüüsis kasutatakse puhaskasumi 

asemel FADN andmebaasist kättesaadavat arvestuslikku netokasumit, mille alusel on 

võimalik põllumajandusettevõtete kasumlikkust paremini hinnata.  

Järgnevalt vaadeldakse, kuidas jagunevad ettevõtete keskmised varad võrrelduna keskmine 

arvestusliku netokasumiga aastate lõikes ning selgitatakse nende alusel välja, milline on 
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nende näitajate alusel keskmine varade rentaablus vaadeldaval perioodil 2009-2014. 

Ettevõtete arvestusliku netokasumi, hinnaindeksiga korrigeeritud varade ning varade 

rentaabluse näitajate omavahelist suhet iseloomustab joonis 5. 

Joonis 5. Analüüsitavate ettevõtete keskmine varade rentaablus perioodil 2009-2014 

(FADN andmebaas; autori koostatud) 

Analüüsides varade rentaablust vaadeldi keskmist ettevõtte kohta käivat varade mahtu, 

keskmist arvestuslikku netokasumit ning sellest tulenevalt selgitati välja ettevõtete 

keskmine varade rentaablus. Varade rentaabluse analüüsist selgub, et ettevõtete keskmine 

varade maht on oluliselt suurem kui keskmine aastane teenitud arvestuslik netokasum. 

Varade rentaablus oli suurim perioodil 2010-2012, mil ettevõtted teenisid enim kasumit, 

seejärel toimus langus, mis tähendab, et varadelt ei teenitud edasistel aastatel nii palju 

kasumit kui varasemalt. Aastal 2014 oli varade rentaablus kõige madalam, vaadeldes ka 

eelnevalt analüüsitud hinnaindeksiga korrigeeritud müügitulu ning investeeringuid selgus, 

et aastal 2014 toimus ka nendes näitajates langus. Kasumlikkuse langus võib tuleneda 

samuti langenud põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksist, mis tähendab, et kasum võis 

langeda müügihindade muutuse tõttu. 

Mida kõrgem on varade rentaabluse näitaja, seda paremini kasutab ettevõte tavapäraselt 

oma varasid kasumi teenimiseks. Ettevõtete varade rentaabluse näitaja oli joonisele 5 

tuginedes kõrgeim perioodil 2010-2012, kuid sellest tulenevalt ei ole võimalik teha 

järeldusi kõikide ettevõtete kasumlikku tegevuse kohta sel perioodil. Ettevõtete hulgas 

võib olla ka kõrgema varade rentaablusega ettevõtteid ning ettevõtteid, kelle varade 

rentaablus on madal või negatiivne. Eelnev joonis iseloomustab vaid varade rentaablust 

aastate lõikes, kuid oluline on vaadelda näitajat ka ettevõtete lõikes. Sellest tulenevalt 
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vaadeldakse järgnevalt keskmist varade rentaablust ettevõtete kohta ning selgitatakse välja 

erinevad suurusgrupid ning neid iseloomustavad finantsnäitajad ja tunnused. Varade 

rentaabluse alusel vaadeldakse erinevaid näitajaid tabelis 7.   

Tabel 7. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad varade 

rentaabluse suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori 

arvutused)  

Varade rentaablus <0% 0-15% >15% 

Ettevõtete arv 150 179 41 

Ettevõtete osakaal 41% 48% 11% 

Müügitulu, eurot 17 413 254 569 129 427 

Arvestuslik netokasum, eurot -8 679 44 508 63 157 

Varad, eurot 112 908 805 223 321 932 

Investeering, eurot 5 582 97 441 71 339 

Investeeringutoetus, eurot 944 11 827 19 952 

Võlakordaja 15% 28% 24% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 47 (53%) 42 (95%) 43 (85%) 

Omaniku vanus 59 52 45 

Põllumajandusmaa, ha 119 653 341 

Varade muutus 2009 vs. 2014  9% 136% 30% 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014  -37% 38% 20% 

Põllumajandusmaa muutus 2009 vs. 2014 28% 101% 57% 
Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Eelnevast tabelist selgub, et kõige suurema osa, ehk 41% moodustavad negatiivse varade 

rentaablusega ettevõtted. Negatiivne varade rentaablus võib viidata langusfaasile, kuna 

langusfaasi iseloomustab tavapäraselt ettevõtete kasumlikkuse langemine. Varade 

rentaablus, mis on väiksem kui 0% viitab langusfaasile. Võib näha, et negatiivse varade 

rentaablusega ettevõtete müügitulu on samuti suuresti vähenenud ning samuti vaadeldes 

teisigi näitajaid selgub, et selles vahemikus on erinevad näitajad kõige madalamad. 

Vahemikus 0-15% on ettevõtete müügitulu, varad, investeeringud, võlakordaja ning 

põllumajandusmaa kõige suuremad. Lisaks on nendes ettevõtetes toimunud ka kõig 

suurema varade, müügitulu ning põllumajandusmaa kasv. Varade rentaabluse vahemikus 

>15% suurim ettevõtete netokasum ning investeeringutoetused. Vaadeldes muutuse 

näitajaid selgub, et kasv on selles grupis stabiliseerunud. Seega võib eeldada, et varade 

rentaablus, mis jääb vahemikku 0-15% võib iseloomustada tulenevalt suurtest 

kasvunäitajatest kasvufaasis olevaid ettevõtteid ning küpsusfaasis olevaid ettevõtteid võib 

iseloomustada varade rentaablus, mis on suurem kui 15%.  
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Analüüsides eelnevalt ettevõtete varade rentaablust aastate lõikes selgus, et ettevõtete 

keskmine varade rentaabluse näitaja jäi perioodil 2010-2012 vahemikku 7-9%. Samuti 

selgub keskmist varade rentaablust ettevõtete lõikes vaadeldes, et kõige suurema osa 

ettevõtetest moodustavad ettevõtted varade rentaablusega 0-15%. Peale selle selgus 

jooniselt, et aastal 2013 ja 2014 toimus üsnagi suur keskmise varade rentaabluse langus, 

sellest tulenevalt on võimalik põhjendada ka suurt arvu negatiivse keskmise varade 

rentaablusega ettevõtteid. Võib öelda, et ettevõtete varade rentaablus on olnud üldiselt 

üsnagi hea, kuid suure osa moodustavad negatiivse varade rentaablusega ettevõtted, 

mõjutades seeläbi oluliselt ka keskmist varade rentaabluse näitajat. Siiski moodustavad 

enamuse positiivse varade rentaablusega ettevõtted, mis võib viidata kasvu- kui ka 

küpsusfaasile. Sellest tulenevalt võib järeldada, et mitmed vaadeldud 

põllumajandusettevõtted suudavad varasid efektiivselt kasutada.  

Varade maht on suuresti seotud ettevõtete investeerimistegevusega ning investeeringuid on 

loetud erinevate teoreetikute poolt ka üheks oluliseks elutsüklit iseloomustavaks teguriks 

(Brake 1964; Sabol et al. 2013; Taragola et al. 2008; Dickinson 2010). Eelnevast tabelist 7 

selgus, et investeeringute mahud on tulenevalt varade rentaablusest olmid üsnagi 

muutlikud ning ei ole suurenenud kooskõlas kõige kõrgema varade rentaablusega, sellest 

tulenevalt võib eeldada, et investeeringute maht võib avaldada mõju ka teistele näitajatele 

ning erinevate finantsnäitajate alusel erineda. Seega vaadeldakse järgnevalt investeeringute 

keskmisi mahtusi ning selgitatakse välja ettevõtetele iseloomulikud näitajad 

investeeringumahust tulenevalt.  

Peale selle vaadeldakse investeeringutest tulenevalt teiste näitajate kõrval põhjalikumalt ka 

investeeringutoetustega seonduvaid tunnuseid, selgitamaks välja kui suur osa valimisse 

kuuluvatest ettevõtetest on saanud investeeringutoetusi. Investeeringutoetusi saanud 

ettevõtete arv võib ettevõtete elutsükli ning erinevate vajaduste väljaselgitamisel anda 

samuti asjakohaseid hinnanguid ning võimaldab teha järeldusi, millised ettevõtted vajaksid 

tegevuse arendamiseks rohkem investeeringutoetusi. 

Järgnevalt vaadeldakse investeeringute suurusjärke, hinnates ka investeeringutoetuste 

mahtu ning toetusi saanud ettevõtete arvu, selgitamaks välja kas investeeringute suuruse 

ning saadud investeeringutoetuste vahel esineb seoseid.  Selgitamaks välja millises mahus 

on ettevõtete keskmised investeeringusummad, kui suures mahus on saadud 

investeeringutoetusi ning millised teised iseloomulikud finantsnäitajad ja tunnused 
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iseloomustavad erinevaid investeeringuvahemikke vaadeldakse järgnevalt tabelit 8, mis 

selgitab välja ka ettevõtete arvu igas investeeringu suurusgrupis.  

Tabel 8. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad 

investeeringute suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori 

arvutused)  

Keskmine investeering, 

eurodes <5 000 

5 000- 

25 000 

25 000 – 

50 000 

50 000 - 

150 000 >150 000 

Ettevõtete arv 122 92 61 63 32 

Ettevõtete osakaal 33% 25% 16% 17% 9% 

Investeeringutust saanud ettevõtete arv 16 62 44 42 28  

Investeeringutoetust saanud ettevõtete % 13% 67% 72% 67% 88% 

Keskmine investeeringutoetus, eurot 202 2 985 6 227 11 796 51 701 

Müügitulu, eurot 12 562 35 348 84 138 224 739 1 015 433 

Varade rentaablus -20% 3% 10% 10% 10% 

Arvestuslik netokasum, eurot -6 008 6 687 23 942 45 382 157 899 

Varad, eurot 73 324 162 653 314 984 727 923 2 665 239 

Võlakordaja 10% 19% 25% 36% 46% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 73 (52%) 22 (76%) 91 (97%) 13 2 

Omaniku vanus 60 54 51 51 50 

Põllumajandusmaa, ha 87 186 274 721 1 633 

Varade muutus 2009 vs. 2014  -21% 4% 30% 30% 55% 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014  -35% -8% 20% 27% 25% 

Põllumajandusmaa muutus 2009 vs. 2014 -0,2% 38% 72% 77% 66% 
Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Eelnevast tabelist selgub, et suur osa põllumajandusettevõtteid teeb üsnagi väikseid 

investeeringuid ning investeeringusummad jäävad kuni 5 000 euro vahemikku või on 

negatiivsed. Summad võivad olla ka negatiivsed kuna investeeringusummadest on maha 

arvestatud vara müügiga seonduvad tulud. Seega võivad ettevõtted mõnel aastal ka rohkem 

müüa kui investeerida. Selgub, et ettevõtteid kelle investeeringute mahud olid väiksemad 

ning müüdi vara, moodustasid 33% ettevõtetest. Vaadeldes nende ettevõtete 

tulemuslikkusnäitajaid selgus samuti, et nende ettevõtete varade, müügitulu ning 

põllumajandusmaa olid langenud, lisaks oli ka varade rentaablus tugevalt negatiivne. 

Samuti selgus, et need ettevõtted on vanema omanikuga ettevõtted ning võivad tõenäoliselt 

kuuluda ka langusfaasi, mil keskendutakse koristusstrateegiale ning müüakse ka varasid.  

Teise suurima osa moodustavad investeeringud mahus 5 000-25 000 eurot. 

Investeeringuid, mille summad on rohkem kui 150 000 eurot on teinud vaid 9% 

ettevõtetest. Siiski võib näha, et need ettevõtted teenivad kõige rohkem kasumit, on kõige 
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suuremate müügituludega ning omavad suures mahus varasid. Samuti on need ettevõtted 

saanud ka kõige suuremas mahus investeeringutoetusi ning selles suurusgrupis on 

investeeringutoetusi saanud ettevõtete osakaal võrreldes teiste gruppidega suurim.  

Ettevõtted investeeringusummadega 50 000-150 000 eurot on olnud samuti üsnagi 

tulemuslikud, vaadeldes nende varade, müügitulu ning põllumajandusmaa muutusi selgub, 

et need on üsnagi suured ning selles suurusgrupis on suurendatud enim 

põllumajandusmaad. Üldiselt võib järeldada, et suuremaid investeeringuid teinud 

ettevõtted kalduvad olema edukamad ning suurema kasvuga kui ettevõtted, kelle 

investeeringusummad on madalad ning müüakse pigem varasid. Sellest tulenevalt võib 

eeldada, et väheste investeeringutega ettevõtted võivad iseloomustada ka langusfaasi.  

Vaadeldes ettevõtete saadud investeeringutoetusi selgub, et suur osa ettevõtetest ei ole 

vaadeldud perioodil investeeringutoetust saanud. Kõige vähem on saanud 

investeeringutoetusi ettevõtted, kelle keskmine investeeringusumma on väiksem kui 5 000 

eurot, kuigi selles vahemikus on 122 ettevõtet, on neist vaid 13% saanud 

investeeringutoetust. Kõige rohkem on saanud investeeringutoetusi ettevõtted, kelle 

keskmine investeeringusumma on olnud rohkem kui 150 000 eurot. Üldiselt võib aga 

järeldada, et rohkem kui pooled ettevõtetest on saanud igas grupis investeeringutoetusi 

ning mida suuremad on olnud toetused, seda kõrgemad on olnud investeeringud. See 

tähendab, et investeeringuid võib olla  finantseeritud nii toetuste kui ka võõrkapitali arvelt. 

Sellest tulenevalt on oluline ettevõtete elutsüklit vaadeldes hinnata ettevõtete saadavaid 

investeeringutoetusi. Võib eeldada, et kasvufaasis olevad ettevõtted taotlevad tegevuse 

arendamiseks suuremas mahus investeeringutoetusi ning langusfaasis vähem.  

Tavapäraselt vähendatakse investeerimistegevust langusfaasis, seega võivad vähesed 

investeeringud iseloomustada langusfaasi. Eelnevat võib kinnitada vaadeldes ka teisi 

iseloomulikke näitajaid madalate investeeringute korral. Selgub, et varade rentaablus on 

väheste investeeringute korral negatiivne ning samuti on ka müügimaht võrreldes teiste 

investeeringuvahemikega kõige väiksem. Müügitulu suureneb kooskõlas investeeringute 

suurenemisega. Kuigi väheseid investeeringuid on teinud kõige suurem osa ettevõtetest, 

iseloomustavad seda vahemikku üsnagi madalad tulemuslikkusnäitajad. Lisaks selgub, et 

selles vahemikus on ka omaniku vanus kõige kõrgem ning põllumajandusmaa kõige 

väiksem, mis kinnitab samuti, et see vahemik võib iseloomustada langusfaasi.  
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Ettevõtete investeerimistegevuse ning sellest tuleneva varade mahuga võib olla seotud ka 

ettevõtete võlakordaja, mis võib iseloomustada ka erinevate ettevõtete varade hulka ning 

investeeringute mahtu. Samuti selgus ka investeeringuid analüsides, et investeeringute 

suurenemisega suurenes ka võlakordaja. Analüüsimaks kui paljud ettevõtted finantseerivad 

tegevust võõrkapitali arvelt ning mil määral, vaadeldakse järgnevalt võlakordajat, ehk 

kohustuste ja varade suhet, mis võimaldab välja selgitada võõrvahendite arvel soetatud 

varade hulga. Suur võlakordaja võib olla mõngingal juhul riskantne, kuid liiga madal 

võlakordaja viitab asjaolule, et ettevõtted ei tee tegevuse arendamiseks piisavalt 

investeeringuid. Võlakordaja välja selgitamisel on kasutatud valemit (1.5) ning esmalt 

vaadeldakse võlakordajat vaadeldava perioodi 2009-2014 kohta aastate lõikes. Ettevõtete 

võlakordajat vaadeldaval perioodil iseloomustab joonis 6. 

 

Joonis 6. Ettevõtete keskmine võlakordaja perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori 

koostatud) 

Vaadeldes eelnevat joonist selgub, et ettevõtete keskmine võlakordaja jääb igal aastal 

sarnasesse vahemikku ning protsentuaalsed muutused ei ole olnud väga suured. Kõige 

suurem erinevus on olnud vaid 4%. Ettevõtete võlakordaja langes aastal 2010 võrreldes 

eelneva aastaga ning oli ühtlasi ka perioodi madalaim. Seejärel suurenes võlakordaja 

aastatel 2012 ning 2013, olles aastal 2013 perioodi kõrgeim. Järgneval, ehk viimasel 

vaadeldaval aastal langes võlakordaja samale tasemele kui oli aastatel 2010 ning 2012. 

Ettevõtete keskmine protsentuaalne võlakordaja ei ole aastate lõikes olnud väga kõrge ning 

sellest tulenevalt võib järeldada, et ettevõtted on teinud igal aastal piisavalt investeeringuid 

ning kasutanud mõõdukalt võõrkapitali. See tähendab, et investeeringute kasvu ei ole 

finantseeritud vaid võõrkapitali arvelt, vaid investeeringute rahastamiseks võib olla 
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kasutatud ka omakapitali või toetusi. Uurimuse teoreetilises osas selgus, et võlakordaja, 

mis on kuni 50% võib olla veel mõistlik, kuid on ka ettevõtteid, kes tulevad toime kõrgema 

võlakordajaga. Vaadeldes aga eelnevalt analüüsitud investeeringute mahtu ning 

võlakordaja muutusi vaadeldaval perioodil selgub, et aastal 2013 oli ettevõtetel suurim 

võlakordaja ning samal aastal ka suurimad investeeringud, mis võib tähendada, et 

investeeringute kasvu finantseeriti võõrkapitali arvelt. Samuti toimus aastal 2014 

investeeringutes langus ning vähenenud on ka võlakordaja, mis viitab sellele, et tulenevalt 

vähenenud investeeringutest langes ka võlakordaja, kuna vähenes vajadus või võimalused 

välise finantseerimise järele. 

Eelnevalt selgusid keskmised võlakordajad aastate lõikes, ning selgus, et keskmised 

võlakordaja väärtused jäid aastate lõikes mõistlikusse vahemikku. Kuigi iga-aastane 

keskmine võlakordaja on olnud hea võib ettevõtete seas siiski olla ettevõtteid, kelle 

võlakordaja on madalam ning ettevõtteid, kelle võlakordaja on oluliselt suurem. 

Selgitamaks välja, kas enamike ettevõtete võlakordaja jääb mõistlikesse piiridesse 

vaadeldakse järgenvalt võlakordaja erinevusi ettevõtete lõikes. Ettevõtete keskmisi 

võlakordajaid ning ettevõtete arvu erinevates gruppides iseloomustab tabel 9.  

Tabel 9. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad võlakordaja 

suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori arvutused)  

Võlakordaja <10% 10-25% 25-50% >50% 

Ettevõtete arv 139 98 92 41 

Ettevõtete osakaal 38% 26% 25% 11% 

Müügitulu, eurot 46 026 105 608 240 260 422 303 

Varade rentaablus -17% 10% 6% 5% 

Arvestuslik netokasum, eurot 3 578 26 152 45 378 49 252 

Varad, eurot 164 946 368 799 676 901 1 290 872 

Investeering, eurot 12 241 41 239 94 116 165 915 

Investeeringutoetus, eurot 2 020 5 440 11 941 28 398 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 79 (47%) 9,6 (91%) 8,2 (98%) 1,2 

Omaniku vanus 59 54 49 50 

Põllumajandusmaa, ha 141 380 561 978 

Varade muutus 2009 vs. 2014  4% 24% 40% 55% 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014 -8% 5% 22% 43% 

Põllumajandusmaa muutus 2009 vs. 2014 28% 60% 60% 81% 

Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Keskmisele iga-aastasele võlakordajale, mis eelnevalt jooniselt selgub on mõju avaldanud 

suur osa madala võlakordajaga ettevõtteid, kuid ka ettevõtteid, kelle võlakordaja on 
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mõistlikus vahemikus või kõrge. Keskmine võlakordaja jäi aastate lõikes 20-24% 

vahemikku, eelnevast tabelist aga selgub, et sellesse vahemikku jääb vaid 26% ettevõtetest. 

Kõige rohkem ettevõtteid oli üsna madala võlakordajaga 38%, mis tähendab, et tegevusse 

ei ole kaasatud suurel määral võõrkapitali. Need ettevõtted võivad kuuluda ka langusfaasi, 

kuna eeldatavasti ei ole neil võimalik tegevusse võõrkapitali kaasata, seda kinnitab ka 

negatiivne varade rentaablus ning kõige väiksem müügitulu võrreldes teiste võlakordaja 

vahemikega. Lisaks vaadeldes ka ettevõtete muutusi nii varade, müügitulu kui ka 

põllumajandusmaa suhtes selgub, et selles vahemikus võlakordajaga ettevõtete kasv on 

olnud kõige väiksem ning müügitulu on langenud.  

Väga kõrge võlakordajaga oli 11% ettevõtetest, need ettevõtted võivad tuginedes väga 

suurele varade mahule, suurimale müügitulule ning põllumajandusmaa suurusele 

iseloomustada küpsusfaasi. Samas võib nende ettevõtete hulgas olla ka kasvufaasi 

kuuluvaid ettevõtteid, kuna investeeringute maht ning saadud investeeringutoetused on 

üsnagi suured, mis on iseloomulik aga kasvufaasis olevatele ettevõtetele. Kõrgete 

tulemuslikkusnäitajatega on ka võlakordaja vahemik 25-50% ning samuti võib ka sellest 

vahemikust tuua välja omaseid tunnuseid nii küpsus- kui kasvufaasis olevatele ettevõtetele. 

Kõrge võlakordaja võib olla põhjendatav mõlemas etapis, kasvu võidakse finantseerida 

laenukapitali arvelt ning küpsusfaasis on vajalik teha investeeringuid tagamaks ka edasine 

stabiilne tegevus. Seega võib eeldada, et küpsus- ning kasvufaasi kuuluvate ettevõtete 

võlakordaja on suurem kui langusfaasis olevatel ettevõtetel. 

Tavapäraselt peetakse mõistlikuks nagu ka uurimuse teoreetilises osas selgus, kui pool 

ettevõtte varadest on finantseeritud võõrkapitaliga ning pool omakapitaliga. Seega võib 

järeldada, et enamus ettevõtetest on kasutanud võõrkapitali mõistlikult ning kõigest 11% 

ettevõtetest on suurema võlakordajaga kui 50% ja kasutanud võõrkapitali suuremal määral. 

Kõrge võlakordajaga ettevõtted moodustavad valimis väikseima osa ning seetõttu võib 

järeldada nii aastast võlakordajat kui ka ettevõttepõhist võlakordajat vaadeldes, et 

ettevõtete võlakordaja võib lugeda enamikel juhtudel heaks. Samuti selgus, et võlakordaja 

võib olla elutsükli etappides erinev ning tuginedes eelnevale tabelile võib eeldada, et 

võlakordaja on langusfaasis madal. 

Eelnevalt hinnati iga finantsnäitaja suurusgrupi kohta käivaid teisigi finantsnäitajaid ja 

tunnuseid, kuid lühiajalise võlgnevuse kattekordaja põhjal ei olnud võimalik asjakohaseid 

hinnanguid anda, kuna näitaja on olnud enamasti väga kõrge või ei ole olnud võimalik 
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näitajat tulenevalt lühiajaliste kohustuste puudumisest kõikidel juhtudel hinnata. Liiga 

kõrget lühiajalise võlgnevuse kattekordajat võib seostada asjaolule, et käibevarasid ei 

kasutata piisavalt efektiivselt. Põllumajandusettevõtete lühiajaliste kohustuste puudumist 

võib aga põhjendada põllumajandustegevusest tulenevate eripärade ning tsüklilisusega, mil 

lühiajaliste kohustuste arvestus võib käia tulenevalt hooajast ning kõik võõrvahendid ja 

lühiajalised kohustused ei kajastu rahalise laenu näol. Lühiajaliste kohustustei arvestatakse 

põllumajandusettevõtetes tihti näiteks toodangu alusel.  

Lühiajalise kohustuse kattekordajale iseloomulike eripärade tõttu on oluline välja selgitada, 

kui paljude ettevõtete lühiajalise kohustuse kattekordajat on olnud võimalik vaadelda ning 

kui suure osa moodustavad hea näitajaga ettevõtted ning ettevõtted, kelle lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja võib olla liiga kõrge. Ettevõtete lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja välja selgitamiseks kasutatakse valemit (1.4) ning ettevõtete likviidsust 

kirjeldab tabel 10. 

Tabel 10. Ettevõtete keskmised finantsnäitajad ja teised iseloomulikud näitajad müügitulu 

suurusgruppide kaupa perioodil 2009-2014 (FADN andmebaas; autori arvutused)  

 

Lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja 

 

Nõrk 

<0,9 

Mitte-

rahuldav 

0,9-1,19 

 

Rahuldav 

1,2-1,59 

 

Hea 

≥1,6 

 

Lühiajalised 

kohustused =0 

Ettevõtete arv 29 17 28 214 82 

Ettevõtete osakaal 8% 5% 8% 58% 22% 

Müügitulu, eurot 374 105 426 086 276 889 132 962 12 027 

Varade rentaablus 5% 3% 6% 3% -21% 

Arvestuslik netokasum, eurot 51 829 53 925 44 508 27 839 -4501 

Varad, eurot 1 007 517 1 321 451 780 938 440 187 79 530 

Võlakordaja 64% 54% 38% 19% 4% 

Investeering, eurot 91 314 209 102 97 919 56 974 4 090 

Investeeringutoetus, eurot 32 226 35 704 23 982 14 654 2 461 

Omaniku vanus 51 50 49 54 60 

Põllumajandusmaa, ha 822 976 627 387 95 

Varade muutus  

2009 vs. 2014  

15% 93% 11% 39% 5% 

Müügitulu muutus  

2009 vs. 2014  

25% 51% 39% 10% -9% 

Põllumajandusmaa muutus 

2009 vs. 2014  

67% 74% 79% 56% 20% 

Kõige suurema osa moodustavad ettevõtted lühiajalise võlgnevuse kattekordajaga, mis on 

suurem kui 1,6. Vaadeldes sellesse vahemikku kuuluvaid ettevõtteid selgus aga, et enamike 

ettevõtete lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on väga suur. Vaadeldes aga ettevõtete 

investeeringute summasid hea maksevõime juures selgub, et need ettevõtted on teinud 
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kõige vähem investeeringuid. Lisaks on ka nende netokasum madalam kui nõrga, 

mitterahuldava ja rahuldava maksevõime korral. Eelnevale tabelile tuginedes ja erinevaid 

lühiajalise võlgnevuse kattekordaja suurusjärke vaadeldes selgub, et ettevõtete tulemused 

ei vasta kirjeldatud maksevõimele ning seetõttu ei pruugi lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja hindamine anda piisavalt asjakohaseid hinnanguid elutükli etappide 

vaatlemise. Peale selle võib näha et nende ettevõtete põllumajandusmaa, 

investeeringutoetused ning võlakordaja on olnud enamasti väiksemad kui teistes 

vahemikes, mis viitabki asjaolule, et käibevarasid ei ole piisavalt hästi kasutatud. 

Kuigi tavapäraselt peaks nõrk lühiajalise võlgnevuse kattekordaja viitama langusfaasile, 

siis eelnevas tabelis selgub, et pigem võivad langusfaasi kuuluda ettevõtted, kellel 

lühiajalised kohustused puuduvad, kuna nende varade ning põllumajandusmaa kasv on 

olnud kõige madalam ning lisaks on müügitulu muutus olnud negatiivne, ehk müügitulu on 

kahanenud. Vaadeldes teisigi näitajaid selgub, et selles grupis olevad ettevõtted ei ole väga 

tulemuslikud, nende varade rentaablus on negatiivne ning võlakordaja väga madal, tehtud 

on ka vähe investeeringuid. Eelnevad asjaolud võivad aga viidata langusfaasile. Teiste 

suurusgruppide suhtes on üsnagi keeruline hinnanguid anda, kuna lühiajalise võlgnevuse 

kattekordaja alusel jagades ei anna teised suurusgrupid väga hästi tõlgendatavaid tulemusi. 

Käesolevas peatükis selgitati välja peamised ettevõtete elutsüklit mõjutada võivad 

finantsnäitajad, nende mahud aastate lõikes ning peamised keskmised suurusgrupid 

iseloomustamaks ettevõtteid täpsemalt. Lisaks analüüsiti iga näitaja kohta põhjalikult ka 

teiste näitajate mõju, selgitamaks välja erinevate näitajate vahelisi seoseid, mis võivad 

ettevõtte elutsüklit analüüsides vajalikuks osutuda. Peale selle selgusid ka peamised 

valimile iseloomulikud finantsnnäitajad ja neid iseloomustavad tunnused vaadeldud 

perioodil ning sellest tulenevalt oli võimalik eeldada, millised näitajad võivad elutsükli eri 

etappides mõju avaldada. Eelnevalt selgunud elutsükli etappide kohta käivate eelduste 

kinnitamiseks on vajalik aga ettevõtte elutsükli etapid klassifitseerida ning analüüsida 

ettevõtte elutsükli erinevaid etappe ning selgunud finantsnäitajatele omaseid tunnuseid,  

millest tulenevalt on võimalik käesolevas peatükis selgunud eeldused erinevate 

finantsnäitajate ning elutsükli etappide kohta ümber lükata või kinnitada. Sellest tulenevalt 

peatutakse järgnevas peatükis põhjalikumalt ettevõtete elutsükli võimalike etappide 

väljaselgitamisel ja vaadeldakse, mille alusel on võimalik kõige paremini erinevaid 

elutsükli etappe iseloomustada ning kas erinevate tunnuste alusel leidub sarnasusi.  



54 

 

2.3 Ettevõtete elutsükli klassifitseerimine elutsüklile iseloomulike 

tunnuste alusel 

Analüüsimaks eelnevas peatükis selgunud elutsüklit iseloomustada võivaid näitajaid 

erinevates etappides, vaadeldakse esmalt kõiki näitajaid peamiste elutsüklit grupieerivate 

tunnuste alusel. Elutsüklit grupeerivateks tunnusteks on käesolevas analüüsis müügitulu 

muutus, varade muutus, põllumajandusmaa muutus ning omaniku vanus, mille alusel 

jagatakse erinevad elutsüklile iseloomulikud tunnused etappidesse. Eelnevad grupeerivad 

tunnused on analüüsi valitud tuginedes käesoleva uurimuse teoreetilises osas selgunud 

enimlevinud elutsüklile omastele näitajatele. Grupeerides ettevõtted erinevateks etappideks 

eelpool nimetatud tunnuste alusel, jagatakse ettevõtted kasvavateks, küpsteteks ning 

langusfaasis olevateks ettevõteteks. Algusfaasis olevad ettevõtted on võimalik välja 

selgitada omaniku vanusele tuginedes.  

Eelnevas peatükis vaadeldi ettevõtete müügitulu, varade ning põllumajandusmaa mahtusid 

ning muutusi aastate lõikes. Siiski ei ole võimalik vaadeldes üleüldist ettevõtete müügitulu, 

varade ning põllumajandusmaa suurenemist ning mahtusid aastate lõikes järeldada, 

millisesse faasi ettevõtted kuuluvad.  Eelnevate näitajate kasv aastate lõikes võis tuleneda 

ka sellest, et kasvavate ettevõtete müügitulu, varad ning põllumajandusmaa on suurenenud, 

kuid ettevõtete hulgas võib olla ka kahanevate näitajatega ettevõtteid.  

Vaadeldes ettevõtete müügitulu, varade ning põllumajandusmaa suurust selgus, et 

ettevõtete kohta käivad näitajad on üsnagi erinevad ning valimis esineb nii ettevõtteid, kes 

võivad kuuluda kasvu- või küpsusfaasi kui ka langusfaasis olevaid ettevõtteid. 

Tavapäraselt on võimalik ettevõtete tulemuslikkust hinnata ka erinevate näitajate kasvu 

vaadeldes, mis selgitab kõige paremini välja, kas ettevõtted on vaadeldaval perioodil 

pigem suurenenud või vähenenud. Sellest tulenevalt vaadeldakse järgnevalt ettevõtete 

põllumajandusmaa, müügitulu ning varade muutusi võrreldes nende kasvu, stabiilsust ning 

kahanemist, mis on toimunud võrreldes aastaid 2009 ning 2014. 

Teoreetilises osas selgus, et müügitulu muutusi on võimalik vaadelda valemi (1.1) alusel, 

sellest tulenevalt kasutatakse valemit ka varade ning põllumajandusmaa muutuste välja 

selgitamisel. Lisaks selgusid teoreetilises osas keskmised muutuste vahemikud, mis võivad 

iseloomustada kasvavaid ning küpsusfaasis olevaid ettevõtteid. Selgus, et kasvavad 

ettevõtted on suurema muutusega kui 15%  ning küpsusfaasis võib olla muutus väiksem 

kui 15%. Kuigi küpsusfaasis olevad ettevõtted on üsnagi stabiilsed, on mõningane 
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varieeruvus erinevate näitajate suhtes mõistlik, seega iseloomustatakse küpsusfaasi 

muutustega vahemikus -15% kuni 15%. Langusfaasis toimub tavapäraselt erinevate 

tulemuslikkusnäitajate vähenemine, seetõttu loetakse langusfaasis olevateks ettevõteteks 

ettevõtted, kelle müügitulu, varade ning põllumajandusmaa on vähenenud vaadeldaval 

perioodil rohkem kui -15%.  

Tuginedes eelnevatele näitajatele vaadeldakse järgnevalt müügitulu, varade ning 

põllumajandusmaa muutusi kirjeldatud muutuste vahemikes ning selgitatakse välja 

millisesse vahemikku jäävad enamike ettevõtete keskmised muutused. Sellest tulenevalt on 

võimalik teha ka esimesed järeldused, millisesse faasi võivad ettevõtted erinevate näitajate 

alusel kuuluda ning selgub, kas enamike ettevõtete muutused on olnud pigem positiivsed 

või negatiivsed. Järgnev joonis 7 iseloomustab eelnevalt kirjeldatud muutusi selgunud 

muutuste vahemikes. 

Joonis 7. Ettevõtete müügitulu, varade ning põllumajandusmaa muutus võrreldes aastaid 

2009 ja 2014 (FADN andmebaas; autori koostatud) 

Eelnevalt jooniselt selgus, et kõige suurem osa ettevõtetest võib erinevate tunnuste alusel 

kuuluda kasvufaasi, seejärel moodustavad üsna suure osa ka küpsusfaasis olevad ettevõtted 

ning kõige vähem ettevõtteid võib kuuluda langusfaasi. Vaadeldes ettevõtete müügitulude, 

varade ning põllumajandusmaa muutust võrreldes vaadeldava perioodi esimest ja viimast 

aastat selgub, et kõige suurema osa moodustavad iga näitaja alusel kasvavad ettevõtted.  

Kõige rohkem on eelnevatest näitajatest suurenenud põllumajandusmaa, vaadeldaval 

perioodil on 65% ettevõtetest põllumajandusmaad suurendanud ning kõigest 11% 

ettevõtetest on põllumajandusmaad vähendanud. Järgnevalt on kõige rohkem ettevõtteid 
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varade mahtu suurendanud ning selgub, et 47% ettevõtetest on varasid suurendanud ja 19% 

vähendanud. Sarnaselt eelnevale on ka suurenenud müügituluga ettevõtteid kõige rohkem, 

42% ettevõtetetest on kasvava müügituluga, kuid üsna suure osa moodustavad ka langeva 

müügituluga ettevõtted, moodustades 35% valimisse kuuluvatest ettevõtetest. 

Järgnevalt iseloomustataks ettevõtetes toimunud muutustele tuginedes võimalikke elutsükli 

etappe. Esimese elutsükli etappe grupeeriva tunnusena vaadeldakse müügitulu muutusi 

aastal 2014 võrrelduna aastaga 2009. Eelnevas peatükis selgitati välja vaadeldavas 

ajavahemikus suuremate ning väiksemate müügitulu mahtudega ettevõtete arv. Müügitulu 

muutuse alusel loetakse ettevõtted kasvavateks, kui müügitulu on suurenenud aastaks 2014 

rohkem kui 15%. Küpsusfaasi kuuluvateks ettevõteteks stabiliseerunud tegevusnäitajatega 

ettevõtted müügitulu vahemikus -15% kuni 15%. Langusfaasis olevateks ettevõteteks 

loetakse ettevõtted suurema müügitulu langusega kui -15%. Elutsükli etappe ning peamisi 

iseloomulikke näitajaid müügitulu muutuste alusel vaadeldakse tabelis 11. 

Tabel 11. Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad keskmised finantsnäitajad ja tunnused 

müügitulu muutuse  alusel aastatel 2009 ja 2014 (FADN andmebaas; autori arvutused) 

Elutsükli etapp, 

 müügitulu muutuse alusel 

Langusfaas 

<-15% 

Küpsusfaas 

-15...15% 

Kasvufaas 

>15% 

Ettevõtete arv 130 83 157 

Müügitulu, eurot 63 655 207 379 198 048 

Varade rentaablus -7% -16% 11% 

Arvestuslik netokasum, eurot 2 601 28 813 41 560 

Varad, eurot 221 223 570 139 625 413 

Investeeringud, eurot 17 235 76 596 81 895 

Investeeringutoetused, eurot 3 466 9 195 11 866 

Võlakordaja 17% 21% 27% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 51 (68%) 14 (80%) 53 (84%) 

Omaniku vanus 57 55 51 

Põllumajandusmaa, ha 195 443 551 

Varade muutus 2009 vs. 2014 -4% 46% 44% 

Põllumajandusmaa muutus 2009 vs. 2014 29% 48% 77% 

Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Eelnevast tabelist selgub, et langusfaasis olevate ettevõtete netokasum, investeeringud, 

saadavad investeeringutoetused, võlakordaja ning põllumajandusmaa suurus on võrreldes 

teiste etappidega kõige madalam. Kõige vähem on kasvanud ka põllumajandusmaa ning 

varasid on vähendatud. Antud näitajad kinnitavad, et tegemist võib olla langusfaasiga, 

kuna langusfaasis kalduvad ettevõtted vähendama varasid ning nende kasumlikkus langeb. 



57 

 

Sellest tulenevalt langevad ka teised näitajad, väiksemas mahus investeeringuid tehakse 

eesmärgiga kulusid kokku hoida. Ettevõtted saavad langusfaasis ka vähem 

investeeringutoetusi, mis võib tuleneda ettevõtete halvenenud finantsolukorrast ning ei 

suurendata ettevõtte kasvu.  Samuti on võlakordaja selles faasis kõige madalam, mida võib 

põhjendada samuti halvenenud finantsolukorraga, mil võõrvahendite kaasamine tegevusse 

on keerukam tulenevalt laenuandjate usaldamatusest. Ettevõtete lühiajalise võlgnevuse 

kattekordajat ei ole tulenevalt lühiajaliste kohustuste puudumisest võimalik vaadelda 

kõikides ettevõtetes, lühiajalise võlgnevuse kattekordajat oli võimalik välja selgitada 68% 

ettevõtte kohta. Selgus, et lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on üsnagi suur, mis võib 

samuti viidata asjaolule, et ettevõtetel on lühiajalisi kohustusi vähem kui käibevarasid ning 

käibevarasid ei ole kasutatud piisavalt efektiivselt. 

Vaadeldes küpsusfaasi selgub, et enamik näitajatest on selles faasis võrreldes langusfaasiga 

suuremad. Ettevõtete keskmine netokasum ning varade maht on kõrgemad kui teistes 

faasides, mis tähendab samuti ettevõtete üsnagi stabiilset tegevust, mil varade on välja 

kujunenud ka kindel varadebaas. Siiski on keskmine varade rentaablus küpsusfaasis kõige 

madalam, mis võib tuleneda ettevõttepõhiselt vaadeldud andmetest, kus mitmed ettevõtted 

on negatiivse rentaablusega. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja näitab, et käibevarasid 

suudetakse selles faasis efektiivsemalt kasutada kui langusfaasis. Kuigi keskmine näitaja 

on endiselt kõrge, siis võrrelduna langusfaasiga võib siiski järeldada, et näitaja on oluliselt 

parem. Lisaks viitavad suurenenud investeeringutoetused ning kõrgem võlakordaja 

asjaolule, et ettevõtete tegevus on stabiilsem ning seetõttu on võimalik tegevusse 

võõrvahendeid kaasata ning investeeringutoetuste abil edasist tegevuse jätkumist toetada. 

Kasvufaasis on varade rentaablus positiivne, mis tähendab, et selles faasis suudavad 

ettevõtted kõige paremini varade arvelt kasumit teenida. Kasvufaasi iseloomustab 

võrreldes eelnevate etappidega kõige kõrgem kasum, müügitulu, varade maht ning 

suurenenud investeeringud. Kuigi investeeringute maht on vaid mõnevõrra suurem kui 

küpsusfaasis selgub, et ettevõtted on saanud rohkem investeeringutoetusi. Sellest tulenevalt 

võib järeldada, et ettevõtete kasvu toetatakse kõige suuremas mahus ning küpsusfaasis 

olevad ettevõtted ei vaja investeeringute tegemiseks niivõrd palju toetusi. Kasvufaasis 

olevate ettevõtete põllumajandusmaa suurus ning muutus on olnud samuti kõige kõrgemad. 

Lisaks on ka ettevõtete võlakordaja selles faasis kõige kõrgem, mis tähendab, et kasvu 

finantseeritakse ka võõrvahendite arvelt. Tuginedes eelpool vaadeldud iseloomulikele 
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näitajatele, mis selgusid vaadeldava perioodi müügitulu muutuse alusel, võib öelda, et 

erinevate näitajate peamised omadused vastavad teoreetilises osas selgunud tunnustele 

ning nende muutustele erinevates elutsükli faasides. Seega võib järeldada, et ettevõtete 

müügitulu muutus on ettevõtete elutsükli etappide kirjeldamiseks üsnagi sobilik näitaja. 

Kuigi müügitulu muutustes võimaldas erinevate elutsükli etappide kohta käivaid peamisi 

näitajaid hästi iseloomustada, on elutsüklit klassifitseeritud ka teiste tunnuste alusel. 

Erinevates analüüsides on vaadeldud ka varadega seonduvaid tegureid oluliste 

tulemuslikkust mõjutavate näitajatena, varade mahust tulenevalt on võimalik välja 

selgitada nii investeerimis-, kui ka laenutegevusega seonduvaid näitajaid. Kuna varadest 

tulenevalt on võimalik välja selgitada mitmeid ettevõtte tulemuslikkust iseloomustavaid 

näitajaid, võib varade muutus avaldada olulist mõju ka elutsükli etappidele. Sellest 

tulenevalt vaadeldakse järgnevalt elutsükli klassifitseerimisel ja erinevate näitajate 

keskmiste tunnusete välja selgitamisel varade muutusi aastal 2014 võrrelduna aastaga 

2009. Varade muutuse alusel jagatud elutsükli etappe iseloomustab järgnev tabel 12. 

Tabel 12. Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad keskmised finantsnäitajad ja tunnused 

varade muutuse alusel aastatel 2009 ja 2014 (FADN andmebaas; autori arvutused)  

Elutsükli etapp, 

varade muutuse alusel 

Langusfaas 

<-15% 

Küpsusfaas 

-15...15% 

Kasvufaas 

>15% 

Ettevõtete arv 71 124 175 

Müügitulu maht, eurot 108 759 127 604 188 712 

Varade rentaablus -7% -6% 4% 

Netokasum, eurot 2 844 13 013 42 508 

Varad, eurot 313 960 428 220 565 028 

Investeeringud, eurot 17 179 32 921 90 870 

Investeeringutoetused, eurot 2 581 5 437 12 682 

Võlakordaja 14% 19% 27% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 21 (70%) 51 (69%) 46 (86%) 

Omaniku vanus 59 55 51 

Põllumajandusmaa, ha 256 342 503 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014 -5% 9% 35% 

Põllumajandusmaa muutus 2009 vs. 2014 31% 43% 77% 

Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Vaadeldes elutsükli etappe varade muutustest tulenevalt, selguvad elutsüklit 

iseloomustavate tunnuste vahel mõningad erinevused kuid ka mitmed sarnasused võrreldes 

müügitulu alusel jaotatud elutsükli etappidega. Selgub, et langusfaasis olevad ettevõtted on 

ka varade muutuse alusel kõige madalama müügitulu, kasumi, varade, investeeringute, 

võlakordaja ja põllumajandusmaa suurusega. Lisaks vaadeldes müügitulu muutusi selgub, 
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et ettevõtete keskmine müügitulu on vähenenud. Varade muutuste alusel selgub, et varade 

rentaablus on langusfaasis madalaim, kuid müügitulu alusel vaadelduna selgus, et varade 

rentaablus oli küpsusfaasis madalaim. See tähendab, et vaadeldes ettevõtete tegevust 

varade muutuse alusel on võimalik tuginedes elutsükli teoreetilistele alustele langusfaasi 

paremini kirjeldada.  

Lisaks selgus, et müügitulu maht on nii varade kui ka müügitulu alusel klassifitseerituna 

suurim kasvufaasis. Ettevõtete varade rentaablus on aga sarnaselt müügitulu kasvu alusel 

vaadeldud elutsüklile suurim ning positiivne kasvufaasis, samuti on kasvufaasis kõige 

suurem ka netokasum, varade maht, investeeringud, investeeringutoetused ning 

võlakordaja, mis viitavad kõik kasvule. Keskmine omanike vanus on kasvufaasis mõlemate 

vaadeldud tunnuste alusel 51 ning küpsusfaasis 55, samuti selgub ka, et kõige vanemad 

ettevõtjad kuuluvad mõlema tunnuse alusel langusfaasi.  

Tuginedes elutsükli teoreetilistele alustele on loetud põllumajandusettevõtetes elutsükli 

langusfaasile omaseks tunnuseks kõrget omaniku vanust, mis leidis kinnitust ka eelnevates 

elutsüklit iseloomustavates tabelites. Samuti on ka põllumajandusmaa suurus mõlema 

tunnuse alusel vaadelduna kõige madalam langusfaasis, keskmine küpsusfaasis ning kõige 

suurem kasvufaasis. Põllumajandusmaa suurust võib olla langusfaasis vähendatud nagu ka 

eelnevaid näitajaid selles faasis eesmärgiga hoida kulusid kokku. Lisaks selgus uurimuse 

teoreetilises osas, et langusfaasis olevad ettevõtted võivad keskenduda ka 

koristusstrateegiale, mille kohaselt vähendatakse investeeringuid ning võib eeldada, et 

vähendatakse teisigi kulutusi nõudvaid tegevusi. Küpsusfaasile on omane stabiilne tegevus 

ning seetõttu võib ka kasvufaasiga võrrelduna mõnevõrra väiksem põllumajandusmaa 

iseloomustada hästi sellest faasis olevaid ettevõtteid. Tulenevalt kasvufaasis suurenenud 

investeeringutest ning tegevuse laienemisest on põhjendatav ka kõige suurema 

põllumajandusmaa omamine.    

Ettevõtete elutsüklit on iseloomustatud ka ettevõtte suurusest tulenevalt, nagu selgus on 

ettevõtte suurust võimalik vaadelda nii müügitulu kui ka põllumajandusmaa suuruse alusel. 

Analüüsides ettevõtete elutsükli etappe tulenevalt müügitulu muutustest selgus, et 

müügitulu muutused võivad erinevaid etappe üsnagi hästi kirjeldada. Kuna 

põllumajandusettevõtete suuruse mõõtmisel on aga olulisel kohal ka põllumajandusmaa 

suurus, on oluline vaadelda elutsükli etappe ka põllumajandusmaa muutustest tulenevalt. 

Eelnevalt vaadeldi ettevõtete elutsüklit klassifitseerituna nii müügitulu kui ka varade 
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muutuste alusel ning selgus, et erinevaid etappe kirjeldavad näitajad on mõlema tunnuse 

alusel üsnagi sarnased, kuid erinevate näitajate suurusjärgud on erinevad, samuti erines ka 

põllumajandusmaa suurus mõlema tunnuse alusel erinevates etappides. Selgus küll, et 

langusfaasis olevad ettevõtted on kõige väiksemad ning kasvufaasis kõige suuremad, kuid 

suurusjärgud ei ole samad. Võrreldes ettevõtete põllumajandusmaa muutusi ning 

klassifitseerides ettevõtted muutuse alusel, on võimalik välja selgitada kas 

põllumajandusmaa kasv ning langus on seotud võimalike elutsükli etappide ning neile 

iseloomulike näitajatega. Järgnevalt vaadeldakse tabelis 13 ettevõtte elutsükli etappe 

tulenevalt põllumajandusmaa muutustest. 

Tabel 13. Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad keskmised finantsnäitajad ja tunnused 

põllumajandusmaa muutuse alusel alusel aastatel 2009 ja 2014 (FADN andmebaas; autori 

arvutused) 

Elutsükli etapp, 

põllumajandusmaa muutuse alusel 

Langusfaas 

<-15% 

Küpsusfaas 

-15...15% 

Kasvufaas 

 >15% 

Ettevõtete arv 40 89 241 

Müügitulu, eurot 72 222 94 445 187 863 

Varade rentaablus -8% -8% 2% 

Netokasum, eurot 6 302 6 266 35 041 

Varad, eurot 240 351 230 073 598 257 

Investeeringud, eurot 12 911 22 690 77 426 

Investeeringutoetused, eurot 1 343 4 692 10 811 

Võlakordaja 11% 17% 26% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 38 (55%) 46 (66%) 43 (86%) 

Omaniku vanus 59 58 52 

Põllumajandusmaa, ha 175 171 524 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014  -6% -4% 29% 

Varade muutus 2009 vs. 2014 -13% 8% 44% 

Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud kaldkirjas sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Vaadeldes ettevõtete elutsüklit mõjutavaid tegureid põllumajandusmaa muutuste alusel 

selgub, et langusfaasis olevad ettevõtted ei ole kõige väiksema põllumajandusmaaga 

ettevõtted. Sarnaselt eelnevatele elutsükli jaotustele on aga kasvufaasis olevate ettevõtete 

põllumajandusmaa suurim, mis tähendab et suurema põllumajandusmaaga ettevõtted 

kalduvad ka põllumajandusmaad suurendama Langusfaasis ning küpsusfaasis olevate 

ettevõtete põllumajandusmaa on üsnagi sarnases suurusjärgus, olles küpsusfaasis 

keskmiselt vaid 4 hektarit väiksem. Eelnevate tunnuste alusel oli küpsusfaasis aga 

põllumajandusmaa oluliselt suurem kui langusfaasis. Lisaks on küpsusfaasis ning 

langusfaasis sarnased ka netokasumi ning varade näitajad, millest tulenevalt on ka varade 

rentaablus mõlemas faasis samas väärtuses. Siiski võib etappe eristada tuginedes varade 
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ning müügitulu muutusele, millest selgub, et langusfaasis on vaadeldaval perioodil varasid 

ja müügitulu vähendatud, küpsusfaasis on aga varad mõnevõrra suurenenud.  

Siiski on võimalik välja tuua ka sarnasusi eelnevate tunnuste alusel jaotatud elutsükli 

etappidega ning on ka näitajaid, mis vastavad kõikide tunnuste alusel jaotatuna nii langus- 

kui küpsusfaasile. Küpsusfaasis on investeeringud ning investeeringutoetused kõrgemad 

kui langusfaasis, samuti on müügutulu maht võrreldes langusfaasiga oluliselt suurem, mis 

eristab küpsusfaasi siiski langusfaasist. Sarnaselt eelnevate tunnuste alusel jaotatud 

etappidega on kasvufaasis olevad näitajad võrreldes eelnevate faasidega kõige kõrgemad. 

Varade rentaablus on olnud positiivne kõikide tunnuste alusel vaid kasvufaasis ning selgus 

ka, et põllumajandusmaa muutuste alusel jagatuna on varade rentaablus kasvufaasis 

positiivne. Lisaks võib leida sarnasusi ka omaniku vanuse ning erinevate elutsükli etappide 

vahel, selgub et langusfaasis olevad ettevõtjad on olnud erinevate tunnuste alusel 

klassifitseerituna kõige vanemad, küpsusfaasis olevad ettevõtjad neist nooremad ning 

kasvufaasis olevad ettevõtjad nooremad kui küpsusfaasis.  

Eelnevalt vaadeldi elutsüklit klassifitseerituna müügitulu, põllumajandusmaa ning varade 

muutuse alusel ning selgus ka keskmine vanus erinevates etappides. Lisaks selgus, et 

erinevate etappide kohta käiv omaniku vanus on erinevate tunnuste alusel iseloomustanud 

elutsükli etappides sarnaseid faase, mis võib tähendada, et omaniku vanusel on elutsükli 

etappides oluline mõju. Uurimuse teoreetilises osas selgitati välja, et 

põllumajandusettevõtete elutsükli klassifitseerimisel on loetud omaniku vanust oluliseks 

elutsüklit iseloomustavaks teguriks, mille alusel on võimalik iseloomustada ka ettevõtete 

tegevust erinevatel etappidel. Selgus, et põllumajandusettevõtete elutsükkel kaldub järgima 

omaniku vanust ning sellest tulenevalt muutuvad ka ettevõtte tulemuslikkusnäitajad 

erinevates etappides. Sellest tulenevalt on oluline välja selgitada, kas vanusegrupp avaldab 

ka valimisse kuuluvate ettevõtete erinevatele näitajatele mõju ning millised on erinevates 

vanusegruppides keskmised iselomulikud finantsnäitajate väärtused.  

Lisaks on ka ettevõtete tegevuse lõpetamist seostatud tihti omaniku kõrge vanusega ning   

vanusele tuginedes on võimalik välja selgitada alustavad ettevõtjad ning uue omanikuga 

ettevõtjad. Tulenevalt omaniku vanusest on võimalik välja selgitada kui tõenäoline on 

ettevõtete tegevuse jätkumine ning millised ettevõtted võivad kuuluda langusfaasi. 

Põllumajandusettevõtete elutsüklil on üheks iseloomulikuks tunnuseks ka ettevõtte 

pärandamine ning sellest tulenevalt ka omaniku vahetus, mis võib ettevõtte tegevusele 
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olulist mõju avaldada. Ettevõtted võivad tulenevalt omaniku vahetusest siseneda taas 

algusfaasi. Algusfaasis olevate ettevõtete arvu on samuti hinnatud tavapäraselt ettevõtte 

või ettevõtte omaniku vanusest tulenevalt. Seega on oluline analüüsida, millisesse 

vanusegruppi kuuluvad enim vaadeldavatest põllumajandusettvõtetest ning kas ettevõtetes 

on toimunud omaniku vahetus. Samuti on võimalik välja selgitada, kas ettevõte on läinud 

üle nooremale või vanemale uuele omanikule, ning millised on iseloomulikud tunnused 

vanusegruppides, kus on toimunud omaniku vahetus. Sellest tulenevalt selgitatakse 

järgnevalt välja millisesse vanusegruppi kuulub enim valimisse kuuluvaid 

põllumajandusettevõtteid ning kas ettevõtetes on toimunud omaniku vahetus. Järgnevalt 

klassifitseeritakse ettevõtted omaniku vanuse alusel ning selgitatakse välja millised 

näitajad iseloomustavad erinevaid vanusegruppe, lisaks selgitatakse välja ka omaniku 

vahetusega seotud asjaolusid. Ettevõtete omaniku vanuse alusel klassifitseeritud elutsükli 

etappe vaadeldakse tabelis 14.  

Tabel 14. Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad keskmised finantsnäitajad ja tunnused 

omaniku vanuse alusel (FADN andmebaas; autori arvutused) 

Ettevõtte elutsükkel, 

omaniku vanuse alusel 

Algusfaas 

<40 

Kasvufaas 

40-49 

Küpsusfaas 

50-59 

Langusfaas 

≥60 

Ettevõtete arv 40 80 114 136 

Uue omanikuga ettevõtete osakaal 68% 15% 4% 4% 

Üleminek nooremale omanikule 100% 92% 60% 60% 

Üleminek vanemale omanikule 0% 8% 40% 50% 

Müügitulu, eurot 58 421 190 516 220 361 101 986 

Varade rentaablus 10% 7% -4% -8% 

Netokasum, eurot 25 888 36 309 33 509 10 987 

Varad, eurot 243 640 581 295 640 356 331 034 

Investeeringud, eurot 43 240 82 565 74 616 32 082 

Investeeringutoetus, eurot 11 185 16 249 6 889 4 000 

Võlakordaja 28% 29% 25% 15% 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 17 (90%) 6 (83%) 24  (83%) 100 (67%) 

Omaniku vanus 32 45 54 67 

Põllumajandusmaa, ha 275 449 533 301 

Müügitulu muutus 2009 vs. 2014 42% 40% 16% 8% 

Varade muutus 2009 vs. 2014 67% 57% 29% 19% 

Põllumajandusmaa muutus  

2009 vs. 2014 

92% 72% 57% 47% 

Märkus. Tunnuste väärtuse puudumise korral on toodud protsendina sulgudesse vaadeldud ettevõtete osakaal 

Eelnevast tabelist selgub, et valimisse kuuluvate ettevõtete omanike vanus on keskmiselt 

üsnagi kõrge. Kõige rohkem ettevõtteid, ehk 37% kuulub vanusegruppi vanemad kui 60 

aastat. Järgnevalt moodustab suure osa vanusegrupp 50-59, kuhu kuulub 31% ettevõtetest. 

Vanusegrupis 40-49 on 22% ettevõtetest ning nooremad kui 40 aastased moodustavad 11% 
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kõikidest vaadeldud ettevõtetest. Vaadeldes algusfaasis uuele omanikule üleminekut 

selgub, et ettevõte on läinud üle 68%-l ning omanikud on vanuse poolest nooremad. Uuele 

omanikule läks ettevõte üle ka vanusegrupis 40-49, kuid märkimisväärselt väiksemal 

määral kui kõige nooremas vanusegrupis. Lisaks selgub, et kõikidel juhtudel ei lähe 

ettevõte üle nooremale omanikule, vaid üleminek võib toimuda ka vanemale omanikule kui 

eelnevalt. Selgus, et vanematele omanikele toimub üleminek pigem kõrgemates 

vanusegruppides, mis võib tähendada, et ettevõte antakse üle näiteks abikaasale. Elutsükli 

teoreetiliste aluste põhjal selgus, et vanemasse vanusegruppi kuuluvad ettevõtjad on 

tõenäoliselt väljuvad ettevõtted ning neid võib elutsüklil iseloomustada langusfaas, 

nooremad ettevõtjad võivad aga kuuluda algusfaasi.  

Vaadeldes ka eelnevat tabelit võib väita, et kõige kõrgemas vanusegrupis olevaid 

ettevõtteid võib iseloomustada langusfaasiga. Kõige vanemas vanusegrupis on madalaimad 

varade rentaabluse, netokasumi, investeeringute ning sellest tulenevalt ka 

investeeringutoetuse näitajad. Lisaks on ka võlakordaja võrreldes teiste etappidega kõige 

väiksem. Peale selle võib näha, et ka muutused nii põllumajandusmaa suuruses, varades 

kui ka müügitulu mahus on olnud võrreldes eelnevate vanusegruppidega kõige väiksemad. 

Eelnevad madalamad näitajad on iseloomulikud ka langusfaasile, mis kinnitab, et kõige 

vanemas vanusegrupis olevad ettevõtted võivad kuuluda langusfaasi.  

Algusfaasis olevate ettevõtete müügitulu on aga vanusegruppides kõige madalam, kuid 

varade rentaablus näitab kasumlikkust. Investeeringuid tehakse algusfaasis vähem kui 

kasvu- ning küpsusfaasis, kuid rohkem kui langusfaasis. Väiksem investeerimistegevus 

võrreldes teiste etappidega on algusfaasile omane kuna omatakse ka vähem 

põllumajandusmaad. Algusfaasis olevad ettevõtted on saanud ka suuremas mahus 

investeeringutoetusi kui küpsus- ja langusfaasis olevad ettevõtted. Vaadeldes ettevõtete 

algusfaasi, võib öelda, et ettevõtted on üsnagi hea tulemuslikkusega. Eelnevat kinnitavad 

ka suured muutused nii varade, põllumajandusmaa kui ka müügitulu kasvu protsentides. 

Sarnaselt elutsükli etappidega, mis jagati müügitulu, varade ning põllumajandusmaa 

muutuse alusel, on ka omaniku vanuse alusel vaadeldes kasvufaasis olevad ettevõtted 

positiivse varade rentaablusega ning teinud kõige suuremas mahus investeeringuid. Lisaks 

on ka investeeringutoetused kasvufaasis kõige kõrgemad. Müügitulu maht on vanuse alusel 

suurim aga küpsusfaasis, eelnevate näitajate alusel grupeerides oli müügitulu suurim aga 

kasvufaasis. Vaadeldes ettevõtete elutsükli etappe erinevate tunnuste alusel selgus, et 
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põllumajandusmaa suurus ning varade maht on olnud kasvufaasis kõige suuremad, vanuse 

alusel vaadelduna on põllumajandusmaa suurus ning varade maht aga suurim küpsusfaasis. 

Kõrgemad varad ning suurenenud põllumajandusmaa võib olla aga iseloomulik 

küpsusfaasis olevatele ettevõtetele, kuna ettevõtted on tavapäraselt selleks ajaks 

saavutanud piisava stabiilsuse ning sellega kaasneb suurem põllumajandusmaa ning 

suuremas mahus soetatud varad.   

Vaadeldes ettevõtetele iseloomulikke näitajaid omanike vanusele tuginedes selgub, et 

erinevates etappides võivad esineda mõningad erinevused eelnevate tunnuste alusel jagatud 

elutsükli etappidega, kuid leidub ka mitmeid sarnasusi. Sellest tulenevalt on oluline mõista, 

millised tunnused iseloomustavad elutsükli etappe kõige paremini ning seega vaadeldakse 

järgnevalt tabelis 15 vanusegrupi seoseid nii müügitulu-, varade-, kui ka 

põllumajandusmaa muutusega võrrelduna ning selgitatakse välja iga vanusegrupi ettevõtete 

kohta käiva muutuse osakaal. 

Tabel 15. Müügitulu-, varade- nind põllumajandusmaa muutuse osakaal omaniku vanuse 

alusel (FADN andmebaas; autori arvutused) 

Elutsükli etapp  Algusfaas Kasvufaas Küpsusfaas Langus 

Müügitulu muutus vanusegrupis <40 40-49 50-59 ≥60 

Langev (<-15%) 30% 24% 32% 46% 

Stabiilne (-15...15%) 10% 23% 25% 24% 

Kasvav  (>15%) 60% 54% 43% 30% 

Varade muutus vanusegrupis <40 40-49 50-59 ≥60 

Langev (<-15%) 8% 9% 22% 26% 

Stabiilne (-15...15%) 28% 24% 37% 38% 

Kasvav (>15%) 65% 68% 41% 36% 

Põllumajandusmaa muutus vanusegrupis <40 40-49 50-59 ≥60 

Langev (<-15%) 10% 3% 11% 15% 

Stabiilne (-15...15%) 10% 20% 21% 33% 

Kasvav (>15%) 80% 78% 68% 51% 

Vaadeldes erinevate näitajate keskmiste muutuste osakaalu vanusegruppides selgub, et 

algusfaasis olevate ettevõtete müügitulu, varad ning põllumajandusmaa muutused on kõige 

suuremas osas kasvavas järgus. Selgus, et algusfaasis olevatest ettevõtetest moodustasid 

suurenenud müügituluga 60%, suurenenud varade mahuga 65% ning suurenenud 

põllumajandusmaaga 80% ettevõtetest. Seega võib järeldada, et algusfaasis olevad 

ettevõtted on üsnagi edukad ning enamasti kasvavad. Siiski oli algusfaasis ka ettevõtteid, 

kes vähendasid müügitulu, varasid ning põllumajandusmaad, kuid moodustasid üsnagi 
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väikse osa. Võrreldes kasvufaasis suurenenud näitajate osakaalu algusfaasis olevate 

ettevõtetega selgub, et kasvufaasi kuuluvatest ettevõtetest vaid 3% on olnud suurema 

varade kasvuga. Kasvav põllumajandusmaa ning müügitulu moodustavad küpsusfaasis 

veidi väikseoma osakaalu, enamasti on need näitajad selles faasis stabiilsed.   

Küpsusfaasis moodustavad kasvava müügitulumahuga ettevõtted väiksema osa kui 

kasvufaasis. Lisaks on müügitulu muutus olnud 32%-l ettevõtetest küpsusfaasis langev. 

Samuti on vähenenud küpsusfaasis kasvava varade muutusega ettevõtete osakaal ning 

kasvava põllumajandusmaaga ettevõtete osakaal, suurenenud on ettevõtete arv stabiilses 

kasvuvahemikus. See tähendab, et küpsusfaasis ei ole kasv enam nii kõrge kui kasvufaasis 

ning ettevõtete müügitulu, varade ning põllumajandusmaa muutused ei kasva enam niivõrd 

suures mahus, vaid on pigem stabiliseerunud.  

Langusfaasis olevate ettevõtete müügitulu, varad ning põllumajandusmaa on olnud 

võrreldes eelnevate faasidega kõige vähem kasvavad. Langusfaasis olevad ettevõtted 

moodustavad suurima osa langeva müügitulu-, varade- ning põllumajandusmaa muutustest. 

Langenud müügitulu mahuga moodustas 46% langusfaasis olevatest ettevõtetest, mis 

tähendab, et peaaegu poolte ettevõtete müügitulu on langenud. Tulenevalt ettevõtete 

vähenenud kasvust ning suurenenud langusest erinevate muutuste alusel võib järeldada, et 

langusfaasis olevad ettevõtted on kõige vähem kasvavad ning muutused iseloomustavad 

pigem langust.  

Käesolevas peatükis selgus, et ettevõtete elutsüklit on võimalik klassifitseerida erinevate 

tunnuste alusel, milleks on müügitulu muutus, varade muutus ning põllumajandusmaa 

muutus. Erinevate tunnuste alusel klassifitseeritud elutsüklid andsid enamasti ka üsna 

sarnaseid tulemusi erinevate etappide iseloomustamiseks. Kõige rohkem erinesid 

tulemused  aga põllumajandusmaa alusel klassifitseeritud etappides ning langus- ja 

küpsusfaasi eristamine oli keerukam. Peale selle vaadeldi erinevate näitajate keskmisi ka 

tulenevalt omaniku vanusest. Omaniku vanusele tuginedes oli võimalik kirjeldada ka 

ettevõtte algusfaasi, millest tulenevalt vaadeldi ka erinevate muutuste osakaalu 

vanusegruppides ning selgus, et algusfaasis olevad ettevõtted on üsnagi tulemuslikud ning 

erinevad näitajad on arvestatavas mahus suurenenud, kasvufaasis enamasti näitajad 

suurenevad ning küpsusfaasis on näitajad keskmised, mida võib iseloomustada ka 

stabiilsusega, langusfaasis on erinevad näitajad aga tavapäraselt kõige madalamad.   
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2.4 Ettevõtete elutsükli etapid ning iseloomulikud finantsnäitajad 

Käesolevas peatükis selgitatakse välja, millistesse elutsükli faasidesse võivad ettevõtted 

erinevate tunnuste alusel kuuluda. Eelpool selgusid peamised iseloomulikud 

finantsnäitajad, mis iseloomustavad valimisse kuuluvaid ettevõtteid. Seejärel analüüsiti 

ettevõtete finantsnäitajaid erinevate muutust iseloomustavate tunnuste alusel, mida on ka 

varasemalt elutsükli etappide tuvastamisel kasutatud. Kuigi selgus, et erinevate tunnuste 

alusel klassifitseerituna iseloomustavad elutsükli etappe sarnased näitajad, ei olnud 

võimalik teha kokkuvõtlike järeldusi, millisesse elutsükli faasi konkreetsed ettevõtted 

kuuluvad. Sellest tulenevalt on oluline välja selgitada, millised ettevõtted võivad olla 

erinevate finantsnäitajate alusel sarnased ning kuuluda samasse elutsükli etappi. 

Selgitamaks välja, millised ettevõtted on erinevate tunnuste alusel sarnased ning võivad 

kuuluda samasse elutsükli faasi, viidi läbi klasteranalüüs, mille käigus jagati ettevõtted 

sarnaste tunnuste alusel gruppidesse. Kuna vaadeldavate finantsnäitajate hulk ning 

ettevõtete arv olid üsnagi suured, koostati sellest tulenevalt 10 erinevat rühma, mis aitavad 

paremini mõista erinevate ettevõtete sarnasusi ning sellest tulenevalt selgitada välja 

võimalik etapp, kuhu mingi rühm ettevõtteid võib kuuluda.  

Selgitamaks välja peamised rühmad, mis iseloomustavad ettevõtteid sarnaste tunnuste 

alusel selgus, et mõningad ettevõtted on teistest suurel määral erinevad ning seetõttu ei 

kaasatud neid analüüsi. Seega on analüüsitavate ettevõtete arv klasteranalüüsis 365. Samuti 

ei kaasatud klasteranalüüsi kõiki eelnevalt selgunud finantsnäitajaid, kuna selgus, et kõik 

näitajad ei pruugi ettevõtete tulemuslikkust piisavalt hästi iseloomustada. Analüüsi ei 

kaasatud lühiajalise võlgnevuse kattekordajat, kuna näitaja oli paljudes ettevõtetes üsnagi 

kõrge või ei olnud näitajat võimalik tulenevalt lühiajaliste kohustuste puudumisest 

võimalik välja selgitada. Analüüsi kaasati aga võlakordaja, mille põhjal on võimalik 

ettevõtte võlakoormust hinnata ning selgitada välja, kui palju finantseeritakse 

võõrvahendite arvelt. Lisaks ei vaadeldud analüüsis eraldi ka investeeringute mahtu, kuna 

varad, varade muutus ning saadud investeeringutoetused võimaldavad teha järeldusi, kui 

palju ettevõtted erinevates faasides investeerivad. Eraldi ei vaadeldud ka netokasumi 

suurust vaid ettevõtete kasumlikkust hinnati varade rentaabluse alusel.  

Analüüsi kaasati aga näitajad, mis iseloomustavad baasaastana kasutatud perioodi 2009, 

kuna sellest tulenevalt on võimalik hinnata kasvu suurust nii müügitulu, varade kui 

põllumajandusmaa suhtes. Samuti vaadeldi igas rühmas ka eelnevas peatükis analüüsitud 
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ettevõtete varade, müügitulu ning põllumajandusmaa muutusi. Olulise näitajana kaasati 

analüüsi ka omanike vanus ning üleminek nooremale omanikule, millest tulenevalt on 

võimalik leida seoseid ettevõtte elutsükli etapi ning omaniku vanuse vahel. Klasteranalüüsi 

käigus selgunud rühmasid erinevate tunnuste alusel kirjeldab tabel 16. 

Tabel 16. Klasteranalüüsi tulemused rühmades (FADN andmebaas; autori arvutused) 

Väärtused 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kesk- 

Elutsükli etapp Kasv Küps Kasv Küps Küps KL Langus Langus Langus Algus mine 

Ettevõtete arv 39 27 5 17 74 54 54 44 20 31 365 

Müügitulu 2009, 

tuhandetes eurodes 64 447 47 148 73 62 21 19 7 68 145 

Varad 2009, 

tuhandetes eurodes 215 1 144 93 3 464 245 245 107 93 38 243 406 

Põllumajandusmaa  

2009, ha 237 814 185 1 816 224 207 84 92 49 195 291 

Vanus 45 53 37 55 51 64 53 67 66 33 54 

Müügitulu muutus 

2009 vs. 2014 123% 23% 481% 30% 23% 27% -18% -26% -33% 27% 26% 

Varade muutus 

2009 vs. 2014 110% 45% 878% 40% 40% 24% -4% 4% -4% 38% 43% 

Põllumajandusmaa 

muutus 2009 vs. 2014 121% 70% 276% 69% 54% 34% 15% -3% -7% 76% 49% 

Varade rentaablus 12% 6% 36% 5% 9% 3% -8% -12% -40% 4% 0% 

Investeeringutoetus 92% 52% 100% 71% 81% 43% 30% 5% 0% 74% 52% 

Võlakordaja 35% 50% 46% 48% 25% 18% 11% 5% 4% 22% 22% 

Üleminek nooremale 0% 0% 20% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 9% 

Märkus. KL – küpsus- ning langusfaasi vahepealne faas  

Eelnev tabel iseloomustab klasteranalüüsi käigus selgunud erinevaid rühmasid, mille 

igasse rühma kuuluvad üsnagi sarnaste näitajatega ettevõtted. Iga rühma iseloomustavad 

erinevad finantsnäitajad, mis võimaldavad välja selgitada, millist etappi võivad erinevad 

rühmad esindada. Sellest tulenevalt on võimalik teha järeldusi, millisesse etappi võivad 

enamik ettevõtteid kuuluda ning millised on erinevatele etappidele iseloomulikud 

tunnused. Klasteranalüüsi käigus selgunud kümme rühma võimaldavad välja selgitada 

ettevõtted, kes kuuluvad algusfaasi, kasvufaasi, küpsusfaasi ning langusfaasi. Lisaks 

ilmnes analüüsi käigus vahemik, mis võib iseloomustada küpsusfaasi, kuid mõningate 

tunnuste alusel võib siseneda järgnevalt langusfaasi.  

Vaadeldes eelnevat tabelit selgub, et kõige vähem ettevõtteid kuulub algusfaasi. Algusfaasi 

iseloomustab tavapäraselt ettevõtete üleminek uuele nooremale omanikule, selgub, et 

rühmas 10 on ettevõtted 100%-liselt läinud üle uuele omanikule ning see tähendab, et need 

ettevõtted on alustavad ettevõtted. Vaadeldes algusfaasile iseloomulikke finantsnäitajaid 

selgub, et nende ettevõtete müügitulu ning varade maht on olnud võrreldes keskmise 
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näitajaga üsnagi kõrged, müügitulu on suurenenud keskmiselt 27% ning varad keskmiselt 

38%. Samuti suurenevad ka nende ettevõtete varad ning põllumajandusmaa, kuid 

võlakordaja püsib üsnagi mõistlikus vahemikus ning on võrdne ettevõtete keskmise 

võlakordajaga, seega finantseeritakse võõrvahendite arvelt mõistlikus vahemikus. Seega 

võib ka eeldada, et eelnevate näitajate suurus võib soodustada põllumajandusettevõtete 

ülevõtmist, muutes tegevuse uuele omanikule atratiivsemaks. Sellest tulenevalt on 

võimalik ka vanemaid küpsus- ning langusfaasi vahepeal olevaid ettevõtteid toetada, 

soodustamaks tegevuse jätkumist ettevõtte üleandmisega uuele omanikule. 

Vaadeldes kasvufaasi selgub, et selles faasis olevat ettevõtjad on üsnagi noored, kuid kasv 

on olnud väga agressivne. Ettevõtete müügitulu, vara ning põllumajandusmaa kasv on 

olnud märkimisväärselt suured ning olnud keskmiselt rohkem kui 100%. Samuti ilmneb, et 

need ettevõtted on olnud ka vaadeldavatest ettevõtetest kõige kasumlikumad. Võlakordaja 

on olnud üsnagi kõrge ning enamik ettevõtetest on saanud ka investeeringutoetusi, mis 

tähendab, et kasvu on finantseeritud nii investeeringutoetuste kui ka võõrkapitali arvelt.  

Ettevõtete küpsus- ning langusfaasi vaadeldes selgus, et valimisse kuulub sama palju 

küpsus- ning langusfaasis olevaid ettevõtteid. Lisaks kuuluvad rühma 6 ettevõtted, kes 

võivad olla küpsusfaasis, kuid siseneda peagi langusfaasi. Võrreldes rühma 6 küpsusfaasis 

olevate ettevõtetega selgub, et nende ettevõtete varade ning  põllumajandusmaa kasv olnud 

väiksem, kuid müügitulu on olnud mõnevõrra kõrgem, mis võib siiski iseloomustada veel 

küpsusfaasi. Siiski võib vaadeldes teisigi näitajaid näha vahepealse rühma erinevusi 

küpsusfaasiga. Võlakordaja on olnud selles rühmas oluliselt madalam kui küpsusfaasis, 

samuti on saadud vähem investeeringutoetusi, mis võib viidata langusfaasi langemisele. 

Lisaks on nende ettevõtete omanike vanus üsna kõrge ning sellest tulenevalt võib eeldada, 

et kui ei toimu omaniku vahetust võib ettevõte sattuda langusfaasi. Siinkohal oleks oluline 

planeerida ettevõtete üleandmist, kuna ettevõtted ei ole jõudnud ka veel täielikult 

langusesse, mis võib ka soodustada uute omanike tegevust. 

Küpsusfaasis olevad ettevõtted on kõige suurema varade mahu ning põllumajandusmaa 

suurusega, näitajad on oluliselt suuremad kui nende tunnuste keskmised näitajad. Siiski 

kuulub küpsusfaasi ka üks rühm ettevõtteid, kelle põllumajandusmaa on olnud väiksem. 

Analüüsides aga erinevaid teisigi näitajaid selgub, et ettevõtted tegutsevad üsnagi 

stabiilselt ning müügitulu, varad ning põllumajandusmaa muutused on olnud suurenevad, 

kuid mitte nii suures mahus kui kasvufaasis. Küpsusfaasis olevad ettevõtete omanikud on 
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keskmises vanusevahemikus ning üsnagi kasumlikud, kuid võib näha, et mitte nii 

kasumlikud kui kasvufaasis. Töö teoreetiline osa kinnitab, et suurenenud varad ning 

müügitulu iseloomustavad küpsusfaasi. Tavapäraselt on küpsusfaasi iseloomustatud aga ka 

kõrge kasumlikkusega, kuid käesolevas analüüsis on kasvufaasis olevad ettevõtted 

kasumlikumad. Vaadeldes aga küpsusfaasis olevate ettevõtete kasumlikkust võrrelduna 

ettevõtete keskmise kasumlikkusega selgub, et ettevõtted on olnud siiski üsnagi 

kasumlikud. Vaadeldes aga ettevõtete müügitulu näitajaid võib näha, et müügitulu on 

olnud selles faasis suurim ning kinnitab teoreetilisi seisukohti.. Ettevõtete võlakordaja on 

olnud selles faasis olevatel suurtel ettevõtetel üsnagi kõrge, kuid võrreldes kasvufaasiga on 

saadud vähem investeeringutoetust. Seega võib järeldada, et tegevuse tõhustamist 

finantseeritakse suuresti võõrkapitali arvelt, kuid ei ole ületatud mõistlikuse vahemikku 

ning võlakordaja jääb maksimaalselt 50% piiridesse. 

Ettevõtete tunnuseid vaadeldes oli võimalik selgelt eristada langusfaasis olevad ettevõtted. 

Nende ettevõtete müügitulu, varad ning põllumajandusmaa olid kahanevad. Peale selle oli 

ettevõtete põllumajandusmaa kõige väiksem ning vanus kõige kõrgem, mis on ühed 

langusfaasi iseloomustavateks tunnusteks. Ettevõtete võlakordaja oli nendes etappides 

kõige madalam ning investeeringutoetusi oli saadud vähesel määral. Kuigi tavapäraselt 

antakse ettevõte langusfaasis tulenevalt omaniku kõrgest vanusest üle järgnevale 

põlvkonnale selgub, et valimisse kuuluvates ettevõtetes ei ole langusfaasis ega ka küpsus- 

ning langusfaasi vahepealses etapis üleminekut toimunud. Vaadeldes aga nooremate 

algusfaasis olevate ettevõtete finantstulemusi, võib eeldada, et ettevõtted on üle võetud 

küpsusfaasi või küpsus- ning langusfaasi vahepealses etapis, kuna varade maht on kõrge 

ning omatakse üsnagi suurt põllumajandusmaad. 

Vaadeldes erinevaid selgunud etappe ning neile iseloomulikke tunnuseid võib järeldada, et 

ka käesolevasse valimisse kuuluvate ettevõtete elutsükkel vastab suuresti eelnevalt 

erinevate teoreetikute poolt loodud mudelitele ning tulenevalt finantsnäitajatest on 

võimalik erinevaid elutsükli etappe iseloomustada ja selgitada välja igasse etappi kuuluvad 

ettevõtted. Klasteranalüüs võimaldas välja selgitada, et valimisse kuuluvatest ettevõtetest 

on algusfaasis 31 ettevõtet, kasvufaasis 44 ettevõtet, küpsus- ning langusfaasis mõlemites 

võrdselt 118 ettevõtet ning vahepealses faasis, mis iseloomustab langusfaasi eelset etappi 

on 54 ettevõtet. 
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KOKKUVÕTE 

Ettevõtete elutsükli olemusest tulenevalt vaadeldakse ettevõtete arengut läbi elutsükli 

faaside. Ettevõtete arengu käigus iseloomustavad ettevõtteid erinevad tunnused ning 

muutuvad oluliseks erinevad eesmärgid ja vajadused, sellest tulenevalt on igat etappi 

iseloomustatud ka erinevate finantsnäitajate alusel. Finantsnäitajate alusel on võimalik 

välja selgitada, millised ettevõtted kuuluvad algusfaasi, kasvufaasi, küpsusfaasi või 

langusfaasi, võimaldades seeläbi teha ka ettevõtete tegevuse edendamise suhtes 

kaalutletumaid otsuseid nii poliitikakujundajatel, laenuandjatel kui ka ettevõtete juhtidel.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada peamised Eesti 

põllumajandusettevõtete elutsüklit iseloomustavad finantsnäitajad ning analüüsida, 

millisesse etappi kuulub enamik ettevõtteid perioodil 2009-2014 FADN andmebaasist 

kättesaadavate andmete alusel, tegemaks järeldusi erinevate ettevõtete vajaduste kohta. 

Erinevate vajaduste välja selgitamine võimaldab nii ettevõtete juhtidel kui ka välistel 

finantsinformatsiooni kasutajatel teha kaalutletumaid otsuseid, millistesse ettevõtetesse on 

otstarbekas struktuuri tugevdamiseks rahalisi vahendeid suunata.  

Töö teoreetilises osas anti ülevaade elutsükli olemusest, erinevatest elutsükli mudelitest, 

neid iseloomustavatest karakteristikutest ning põllumajandusettevõtete elutsüklile omastest 

finantsnäitajatest. Peale selle selgusid ka peamised tunnused, mille alusel on mitmetes 

analüüsides elutsükli erinevaid etappe klassifitseeritud ja analüüsitud. Magistritöö 

empiirilises osas selgitati välja valimisse kuulunud ettevõtteid iseloomustavad 

finantsnäitajad ning ettevõtete keskmised tulemused vaadeldaval perioodil. Seejärel 

klassifitseeriti elutsükli etapid tuginedes teoreetilisele kirjandusele ettevõtetes toimunud 

muutuste alusel ning vaadeldi iga finantsnäitaja taset elutsükli etappides. Erinevate 

tunnuste alusel klassifitseerituna selgus, et erinevaid etappe iseloomustavad enamike 

tunnuste alusel küll sarnased tegurid, kuid tegemaks lõplike järeldusi, millisesse etappi 

ettevõtted sarnaste tunnuste alusel kuuluda võivad viidi läbi klasteranalüüs.  
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Magistritöö empiirilises osas selgusid ka töö eesmärgi saavutamiseks püstitatud küsimuste 

vastused. Esiteks selgitati välja peamised põllumajandusettevõtete elutsüklit iseloomustada 

võivad finantsnäitajad ning vaadeldi nende omavahelisi seoseid, tegemaks järeldusi millist 

etappi võivad erinevad finantsnäitajate vahemikud kõige paremini iseloomustada. Selgus, 

et ettevõtete elutsüklit võib iseloomustada kombineerides erinevaid näitajaid nagu 

müügitulu, põllumajandusmaa suurus, võlakordaja, varad ja investeeringud, 

investeeringutoetused, varade rentaablus, sellest tulenevalt ka arvestuslik netokasum. 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja näitaja ei andnud erilisi tulemusi tulenevalt suurest 

näitajast ning väga paljude ettevõtete lühiajalise võlgnevuse puudumise tõttu.   

Teiseks selgitati välja, milliste karakteristikute alusel on võimalik klassifitseerida valimisse 

kuuluvaid Eesti põllumajandusettevõtteid. Tuginedes teoreetilise kirjandusele grupeeriti 

ettevõtted tuginedes müügitulu, varade ning põllumajandusmaa suuruse muutustele 

erinevateks etappideks. Lisaks vaadeldi ka elutsükli etappe tulenevalt omaniku vanusest, 

mis kinnitas teoreetilises osas selgunud seoseid elutsükli etappide ning omaniku vanuse 

vahel. Selgus, et erinevate näitajate alusel on võimalik elutsükli etappe tuvastada ning 

erinevate tunnuste alusel esinevad elutsükli etappides sarnased asjaolud. Siiski ilmnes ka 

mõningaid erinevusi ning grupeerides ettevõtteid erinevate tunnuste alusel ei olnud 

võimalik teha ühtseid järeldusi kõikide ettevõtete kohta. Seega vaadeldi ka erinevate 

muutuste osakaalu ettevõtete vanuse lõikes, mis selgitas välja, et muutujad kalduvad 

samuti kooskõlas omaniku vanusega suurenema või vähenema.  

Kolmandaks analüüsiti, millisesse etappi kuulub enamik valimisse kuuluvaid Eesti 

põllumajandusettevõtteid. Kuna erinevate tunnuste alusel klassifitseerides ei olnud 

võimalik teha üdiseid järeldusi kõikide ettevõtete kohta, oli vajalik selgitada välja sarnaste 

tunnustega ettevõtted ning need seejärel rühmitada. Ettevõtete rühmitamiseks sarnaste 

tunnuste alusel kasutati klasteranalüüsi ning jagati ettevõtted kümnesse rühma. Kuna 

ettevõtete hulgas esines ka teistest suuresti erinevate andmetega ettevõtteid, kes ei 

sobitunud teistesse rühmadesse, selekteeriti need ettevõtted välja ning elutsükli etapid 

tuvastati 365 ettevõtte põhjal. Selgus, et kõige vähem ettevõtteid kuulub algusfaasi, 

seejärel kasvufaasi ning võrdne arv ettevõtteid kuulus küpsus- ning langusfaasi. Lisaks 

tuvastati vahepealne etapp, mida kirjeldati kui küpsus- ning langusfaasi vahepealset etappi 

kuhu kuulus mõnevõrra rohkem ettevõtteid kui kasvufaasi. 
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Neljandaks selgitati välja, millised on erinevatele elutsükli etappidele iseloomulikud 

tunnused. Selgus, et algusfaasi iseloomustab 100%-line üleminek uuele ning nooremale 

omanikule. Algusfaasi iseloomustasid lisaks ka üsnagi kõrged tulemuslikkusnäitajad, mille 

kohaselt olid suurenenud nii müügitulu, varad kui ka põllumajandusmaa. Võlakordaja oli 

selles faasis üsnagi mõistlik, mis tähendab, et erinevate näitajate suurenemist ei ole 

finantseeritud vaid võõrkapitali arvelt. Hinnates algusfaasis esinevaid iseloomulikke 

finantsnäitajaid selgus, et tulenevalt suurest varade ning põllumajandusmaa suurusest võib 

olla ettevõte üle võetud küpsus- ning langusfaasi vahepealses etapis, kus ettevõtted on veel 

üsnagi hea positsiooniga ning sellest tulenevalt võivad olla atraktiivsemad ka uutele 

võimalikele omanikele. Seega võib olla oluline toetada vanemaid ettevõtjad, kes kuuluvad 

vahepealsesse etappi, soodustamaks ettevõtte tegevuse jätkumist ettevõtte üleandmisega 

järgmisele põlvkonnale.    

Kasvufaasis olevad ettevõtjad on olnud väga kõrgete kasvunäitajatega nii müügitulude, 

varade kui ka põllumajandusmaa kasvu poolest. Lisaks olid kasvufaasis olevad ettevõtted 

ka vaadeldavatest ettevõtetest kõige kasumlikumad, töö teoreetilises osas selgus aga, et 

kasvufaasis olevad ettevõtted keskenduvad kasumi suurendamisele, kuid küpsusfaasis on 

ettevõtted saavutanud veelgi suurema kasumlikkuse. Seega võib tuua siinkoahl välja 

mõningase erinevuse töö teoreetilise osaga. Töö teoreetilises osas selgus ka, et erinevad 

teoreetikud ei ole ühtsel meelel, mille arvelt finantseeritakse kasvufaasis tegevust. 

Vaadeldes võlakordajat käesolevasse valimisse kuulunud ettevõtete alusel selgus aga, et 

finantseeritakse siiski suuresti võõrvahendite arvelt ning iseloomulikud on ka arvestatavas 

mahus investeeringutoetused.  

Küpsusfaasis olevate ettevõtete varade maht oli võrreldes teiste faasidega kõige kõrgem, 

mis kinnitab ka teoreetilisi seisukohti, mille alusel on küpsusfaasis olevate ettevõtete 

tegevus välja kujunenud ning varade väärtust on kasvatatud. Lisaks on küpsusfaasis ka 

põllumajandusmaa suurim, mis kinnitab samuti eelnevat seisukoha. Töö teoreetilises osas 

selgus lisaks, et küpsusfaasis muutub oluliseks keskendumine müügitulule, vaadeldes 

käesolevasse valimisse kuuluvate ettevõtete müügitulusid küpsusfaasis selgub samuti, et 

müügitulu on olnud selles faasis olevatel ettevõtetel kõige kõrgem. Küpsusfaasis olevad 

ettevõtted jagunesid suurteks ning väikesteks ettevõteteks ning selgus, et võlakordaja on 

suurematel küpsusfaasis olevatel ettevõtetel võrreldes teiste faasidega kõrgeim, mis 
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tähendab, et tegevust finantseeritakse suuresti võõrkapitali arvelt, samuti selgus ka töö 

teoreetilises osas.  

Küpsus- ning langusfaasi vahepealset etappi iseloomustas omaniku kõrge vanus ning 

võrreldes eelnevate faasidega vähenenud varade ning põllumajandusmaa kasv. Peale selle 

vähenes ka võlakordaja ning saadud investeeringutoetused, mis tähendab, et tegevust ei 

arendata ja see viitab omakorda edasisele tegevuse langusele. Siiski oli selles faasis veel 

üsnagi kõrge müügitulu ning põllumajandusmaa suurus, mille põhjal oli võimalik 

järeldada, et ettevõtted olnud veel langusfaasis ning juhul kui selles faasis toimub omaniku 

vahetus, on tõenäoline edukas tegevuse jätkumine, vastasel korral on võimalik tegevuse 

lõpetamine.  

Langusfaasis olevate ettevõtete arv moodustas üsnagi suure osa ning need ettevõtted olid 

teistest selgesti eristatavad. Langenud olid nii müügitulu, varad kui ka põllumajandusmaa 

ning samuti olid nende näitajate suurused üsnagi madalad. Võlakordaja ning 

investeeringutoetused olid selles faasis madalaimad ning vanus kõrge, mis tähendab, et 

langusfaasis olevatesse ettevõtetesse ei ole otstarbekas kasvu toetavaid rahalisi vahendeid 

suunata. 

Seega on võimalik käesoleva magistritöö põhjal välja tuua, et kasvu edendamiseks on 

vajalik suunata rahalisi vahendeid kasvufaasis olevatesse ettevõtetesse, kuna suure kasvu 

finantseerimiseks on vajalik ka rahaliste vahendite olemasolu, vastasel korral ei pruugi 

kasv õnnestuda ning võidakse sattuda langusfaasi. Samuti kui poliitikakujundajad soovivad 

põllumajandustegevust edendada, on mõistlik panustada ka küpsusfaasis olevatesse 

ettevõtetesse, kuna need ettevõtted moodustavad väga suure osa ning tegutsevad stabiilselt 

ning tulemuslikult. Kõige olulisem võib olla aga tegevuse lõpetamise ennetamiseks toetada 

ettevõtteid, kes kuuluvad küpsus- ning langusfaasi vahepealsesse etappi ning soodustada 

seeläbi uute omanike sisenemist. Juhul kui ettevõte on uute võimalike omanike jaoks 

võimalikult atraktiivne, on ka suurem tõenäosus, et ettevõte ei välju tegevusest. 

Langusfaasis olevad ettevõtted on aga üsnagi madalate finantstulemustega ning kasv on 

pidurdunud. Samuti on vanus selles faasis üsnagi kõrge, mis viitab tegevusest väljumisele. 

Seega võib järeldada, et kasvu edendavaid rahalisi vahendeid ei ole otstarbekas suunata 

langusfaasis olevatesse ettevõtetesse, kuna tegemist võib olla tõenäoliselt väljuvate 

ettevõtetega. 
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Relationship between the life cycle and financial indicators of Estonian agricultural 

companies 

SUMMARY 

The purpose of this Master Thesis was to ascertain the main characteristic financial 

indicators of Estonian agricultural companies’ life cycle and to analyse into which phase 

most of the companies in the period of 2009-2014 belong according to data available in 

FADN database, making the conclusion about needs of different companies.  

Accordingly to difficult financial situation of Estonian agricultural companies in 2015 and 

2016 when the total purchase prices had decreased and several companies were forced to 

terminate their business activity, it is important to ascertain what the needs of different 

companies are. Different life cycle phases reveal the needs of different companies and 

accordingly different solutions become necessary. It is vital for both- those forming the 

policy framework and owners of the companies to understand into which kind of 

companies financial resources should be targeted in order to strengthen the business. When 

ascertaining which kind of financial indicators are characteristic to different life cycle 

phases, it becomes evident what are the different needs of the companies, meaning it is 

possible to observe which kinds of companies would need additional funding or financial 

assistance and which kinds of characteristics are indicating to possible termination of 

business, meaning it reveals where it is not reasonable to target financial resources that are 

meant to speed up the development. Financial ratios have been used in different researches 

in order to assess the life cycle phase and accordingly it is possible to analyse relationship 

between different indicators also when it comes to agricultural enterprises. The knowledge 

of in which life cycle phase the business currently is and which financial factors are 

characterizing it helps those using the financial data to evaluate the financial information in 

more advanced level and helps to make more advantageous decisions.  

To reach the objectives of the thesis research questions were rose which served the purpose 

to ascertain the main characteristics of Estonian agricultural companies’ life cycle, the 

main characteristics based on what it is possible to categorize companies into different life 
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cycle phases, different characteristics of phases and according to this to establish into 

which phase most of the present companies can be placed. To answer the previously stated 

questions, it was firstly established the main factors influencing the financial indicators of 

agricultural businesses life cycle and the characteristics of each indicator were analysed 

more thoroughly, setting presumption which characteristics might have most impact on 

different life cycle phases. Thereupon the companies’ life cycle was classified according to 

different stand points of theorists and the life cycle phase’s profit-, assets-, agricultural 

land changes were observed and also accordingly to the age of the owner of the business. 

As transpiration it turned out that classifying according to different characteristics is not 

enabling the possibility to clearly ascertain in which life cycle phase the company is. 

According to this a cluster analysis was carried out which enabled the possibility to 

ascertain into which phase the companies belong and what are the characteristics of each 

phase.  

The main results are supporting the theoretical positions but at the same time some 

differences became evident. As similarities it may be brought out the characteristics of 

start-up phase according to which in this phase the agricultural companies are transferred 

over to a new owner. It appeared that companies in this group had all been transferred over 

to a new owner. In addition, it appeared that companies’ financial performance in this 

phase was rather good and also the size of agricultural land and level of assets were quite 

high which shows the tendency where companies tend to take over more profitable 

companies.  

Also, there were theoretical standpoints which confirmed the indicators of growth phase 

according to which the growth of different indicators compared to other companies was 

significantly high. It became evident that companies being in the growth phase were the 

most profitable ones from those under observation which is a little bit different outcome 

than the theoretical opinion presents- the companies are targeted to get higher profits but 

usually the highest profitability is reached in the maturity phase. Different theorists have 

not reached a consensus from what the growth can be financed from, some theorists 

brought out that the growth is being financed by equity capital but at the same time other 

theorists found that it is done by external finance. When we look at the debt ratio in the 

companies belonging to current sample it turned out that mostly it is still financed on the 

expense of external resource and also a significant volume of receivable investment 

subsidies are characteristic. In the growth phase, similarly to the theoretical standpoint, the 
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biggest volume of assets and revenue, based on what it is possible to draw a conclusion 

that the activity of companies in the maturity phase has been developed and the value of 

assets and level of sales have been increased. Companies in the maturity phase can be 

divided into big and small companies and it became evident that debt ratio is the highest in 

case of bigger companies in a maturity phase when comparing with other phases which 

means that the business activity is mostly financed on the expense of external finance.  

The number of companies being in the decline phase formed a high part of the companies 

under observation and those companies were easily identifiable from the rest of the 

companies. The revenue, assets and agricultural land - all figures had decreased and also 

the level of their indicators were quite low. The debt ratio and investment subsidies were 

the lowest ones in this phase and the age was high. In addition, on the basis of sample 

companies also maturity was ascertained and the phase between the decline phases that 

was characterized by owners high age but not to a very high extent the financial indicators 

that had decreased. 

Based on the present master thesis it may be concluded that in order to promote the growth 

it is necessary to target growth monetary instruments to the companies that are in the 

growth phase because in order to finance big growth the existence of monetary instruments 

is necessary, otherwise the growth might not be successful and the company may enter into 

decline phase. At the same time if the builders of the policy framework want to promote 

agricultural activity, it is wise to contribute to companies that are in the maturity phase 

because these companies are forming a very large part of the companies and they are also 

acting in a stable and profitable way. The most important factor may be to support the 

entities in order to prevent them from terminating their business activity; it is the case with 

companies belonging to the phase between maturity and decline stage and to favour the 

entry of new owners. In case when the company is fairly attractive for the new possible 

owners there is a bigger possibility that the company shall not terminate its business 

activity. Companies being in the decline stage have quite low financial outcomes and the 

growth has slowed. Also, the age in that phase is quite high which refers to the termination 

of business activity. It may be concluded, that it is not reasonable target monetary 

instruments into decline phase companies because there is a possibility of dealing with a 

soon to exiting company.  

 



80 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


	SISSEJUHATUS
	1. ETTEVÕTTE ELUTSÜKLI JA FINANTSNÄITAJATE VAHELISED SEOSED

	1.1 Ettevõtte elutsükli olemus
	1.2 Ettevõtte elutsükli mudelid ning iseloomulikud karakteristikud
	1.3 Põllumajandusettevõtete elutsüklit iseloomustavad finantsnäitajad
	2. EESTI PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ELUTSÜKLI JA FINANTSNÄITAJATE VAHELISTE SEOSTE ANALÜÜS

	2.1 Andmed ja metoodika
	2.2 Ettevõtete elutsüklit iseloomustavad finantsnäitajad
	2.3 Ettevõtete elutsükli klassifitseerimine elutsüklile iseloomulike tunnuste alusel
	2.4 Ettevõtete elutsükli etapid ning iseloomulikud finantsnäitajad
	KOKKUVÕTE
	KASUTATUD KIRJANDUS
	SUMMARY
	Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta


