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Maaelu Arengukavaga (MAK 2014-2020: 56) nähakse ette toetuste andmine 

põllumajandusettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse parandamiseks ning 

põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamiseks. Antud töös vaadeldakse kahe piimakarja-, 

kahe teraviljakasvataja ning kahe segatootja tulemuslikkuse näitajaid pärast põhitegevuse 

mitmekesistamist lihaveisekasvatusega, tulemuslikkuse näitajate muutumist. Töö eesmärgiks 

oli selgitada, kas mitmekesistamine lihaveisekasvatusega on parandanud ettevõtete 

tulemuslikkuse näitajaid. Selleks püstitati hüpotees, et lihaveisekasvatusega 

mitmekesistamine parandab ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid. Tulemuslikkuse näitajatena 

käsitletakse ettevõtete puhasrentaablust, varade ja omakapitali rentaablust. Samuti 

pööratakse tähelepanu ettevõtete maksevõime tasemele ning võõrkapitali osakaalule 

ettevõtetes. Töös uuriti ka ettevõtte suuruse (maakasutus, lihaveiste arv) ja ettevõtte vanuse 

(aastates) seost ettevõtte tulemuslikkuse näitajatega. Seose olemasolu uuritakse 

korrelatsiooni meetodi abil. 

Uurimusest selgus, et mitmekesistamine lihaveisekasvatusega ei oma otsest mõju ettevõtete 

tulemuslikkuse näitajatele.  Samas olid segatootmisettevõtete tulemuslikkuse näitajad ja 

maksevõime kõrgemad teistest ettevõtetest. Ettevõtete suuruse ja vanuse ning 

tulemuslikkuse näitajate vaheline seos oli üldiselt nõrk või keskmine. 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on olnud läbi sajandite üks Eesti traditsioonilistest majandusharudest, mis oli 

Eesti majanduse aluseks. 19.  sajandi lõpus andis Eesti Vabariigi aegne põllumajandus olulise 

osa ekspordist. Samuti nõukogude ajal rahuldas Eesti põllumajandus kohaliku vajaduse ja 

põllumajandussaadusi veeti massiliselt välja ka kogu ülejäänud NSV Liitu. Põllumajanduse 

osakaal langes alles pärast Eesti iseseisvumise taastamist, kui alustati omandi- ja 

maareformiga. Selle käigus suurmajandid lagunesid, osaliselt erastati. 1990. aastate lõpust on 

aga taas põllumajanduses hakanud valitsema suurettevõtted.  

Eesti põllumajanduse osatähtsus väärtuse loojana ja tööandjana on pärast taasiseseisvumist 

kiiresti vähenenud. Põllumajandussaaduste tootmine on maaelu arengu majandusliku aluse 

üks komponente.  Põllumajanduse toetamise kaudu on võimalik lahendada maapiirkondade 

asustuse ja arengu probleeme. Eestis riigi valitsus ei toetanud 1990ndatel 

põllumajandustootmist, mille tagajärjeks oli rahvastiku vähenemine maal.  

Eesti maaelu arengukava alusel investeeritakse aastatel 2014-2020 Eesti maaelu arendamisse, 

põllumajandusse ja toidutootmisse üle 930 miljoni euro (Seeder...). Maaelu Arengukavaga 

(MAK 2014-2020: 56) nähakse ette toetuste andmine põllumajandusettevõtete 

majandustegevuse tulemuslikkuse parandamiseks ning põllumajandusettevõtete 

ümberkorraldamise ja moderniseerimise hõlbustamiseks, eelkõige eesmärgiga suurendada 

turul osalemist ja turule orienteeritust ning põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist.  

Tulemuslikkus on ettevõtete tegevuste tulemuste üheks hindamise kriteeriumiks. 

Tulemuslikkuse madal tase mõningates piirkondades on tihti tingitud raskematest 

klimaatilistest ja loodulikest tingimustest ning vähestest investeeringutest infrastruktuuri, mis 

omakorda piirab juurdepääsu turule. Parandamaks ettevõtete tulemuslikkust ja 

konkurentsivõimet on üheks võimaluseks põllumajandustootmise mitmekesistamine.  

Magistritöö eesmärgiks on hinnata Lääne maakonna põllumajandusettevõtete tulemuslikkust 

ja analüüsida põllumajandustootmise lihaveisekasvatusega mitmekesistamise mõju 
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tulemuslikkusele valitud ettevõtetes aastatel 2006-2014. Lihaveisekasvatus on valitud 

põhjusel, et lihaveisekasvatus on viimasel aastakümnel olnud Eestis tõusutrendis. 

Tulemuslikkuse mõõdikutena käsitletakse finantsnäitajaid, mis leitud valitud ettevõtete 

majandusaastate aruannetest saadud andmete alusel. 

Töös selgitatakse, kas lihaveisekasvatus põhitegevusena või lisaharuna parandab ettevõtte 

tulemuslikkuse näitajaid. On püstitatud hüpotees: põhitegevuse mitmekesistamine 

lihaveisekasvatusega parandab ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid. Lähtuvalt hüpoteesist 

moodustatakse valim ettevõtetest, kes on oma põhitegevuse mitmekesistanud 

lihaveisekasvatusega. Valitud ettevõtted omakorda grupeeritakse vastavalt põhitegevusaladele 

ning seejärel püütakse selgitada püstitatud hüpoteesi paikapidavust. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

1) anda ülevaade tulemuslikkuse mõistest ja tulemuslikkust mõjutavatest teguritest; 

2) anda ülevaade mitmekesistamise olemusest ja põhjustest; 

3) selgitada põhitegevust lihaveisekasvatusega mitmekesistanud Läänemaa 

 põllumajandusettevõtted; 

4) tuua välja  nende ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid; 

5)  hinnata mitmekesistamise mõju tulemuslikkuse näitajatele. 

Magistritöös analüüsitakse lihaveisekasvatuse mõju ettevõtete tulemuslikkuse näitajatele ning 

uuritakse seose olemasolu ettevõtete suuruse (maakasutus, lihaveiste arv) ja ettevõtete vanuse 

(aastates) ning tulemuslikkuse näitajate vahel. Seose olemasolu ja tugevust testitakse 

korrelatsioonikordaja abil. 

Töö on üles ehitatud kolme peatükina. Esimeses peatükis antakse ülevaade tulemuslikkuse 

mõistest ja mitmekesistamise olulisusest. Vaadeldakse tulemuslikkust mõjutavad tegurid 

varasemate uuringute alusel. Teises peatükis antakse ülevaade töös kasutatavatest andmetest 

ja metoodikast. Kolmandas osas antakse ülevaade uuritava piirkonna majanduskeskkonnast 

ning vaadeldakse tulemuslikkuse näitajate dünaamikat ja seoseid erinevate teguritega. 

Magistritöö alusel saab hinnata mitmekesistamise mõju vaadeldavates ettevõtetes. Seega võib 

see olla vajalikuks nende ettevõtete jaoks tegemaks edaspidiseid tegevusplaane ja samuti 

ettevõtetele, kes alles plaanivad oma põhitegevuse mitmekesistamist lihaveisekasvatusega.  
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TULEMUSLIKKUS JA MITMEKESISTAMINE NING NENDE 

SEOSTATUS 

1.1. Tulemuslikkuse mõiste ning mõõdikud 

 

Arenev ettevõtlus vajab hoolikat ja täpset juhtimist, et saavutada edu ning püsida 

konkurentsis. Kui ettevõtja teab, kuidas tema ettevõte toimib, milliseid protsesse selleks on 

vaja juhtida, on see juba oluline teave. Tegevuste mõõtmisel ning saavutatud tulemuste 

hindamise käigus tekib arusaam, kuidas sooritada ja juhtida protsesse tulemuslikumalt. 

Ettevõtete juhtimisotsuste üks olulisemaid eesmärke on juhuslikkuse mõju minimeerimine 

ettevõtete tegevustulemustes. Selleks tuleb leida iga ettevõtte jaoks olulisemad näitajad, mida 

saab mõõta ning mis on seotud ettevõtte eesmärkide saavutamisega. Mõõta saab nii 

finantsnäitajad kui ka mittefinantsnäitajaid. Finantsnäitajatest on enim kasutatavad kasum, 

erinevad rentaabluse ja tootlikkuse näitajad. Mittefinantsnäitajatest olulisemad oleksid 

klientide/töötajate rahulolu, teeninduse/toodangu kvaliteet, pretensioonide arv jms.   

Mõiste "tulemuslikkus" on tulemusjuhtimise käsitluses üks kesksemaid. Tulemuslikkus 

(inglise keeles performance) on kõige üldisem mõiste, mis hõlmab tulukust ning hindadest 

sõltumatuid tegureid (kvaliteet, kiirus, jaotus, paindlikkus). Samuti võib tulemuslikkust 

tõlgendada kui mingi töö tegemist või kohustuse täitmist, ehk siis püstitatud eesmärgini 

jõudmist. Tulemuslikkus on Armstrongi (1999: 430-431) kohaselt millegi sooritamine, 

toimimine või seisund, mis eelnevalt on sõnastatud kui eesmärk ning mille taset kindla ja 

eelnevalt kokku lepitud ajaperioodi järel on võimalik tõenduslikult välja tuua. Eesmärgi 

sõnastust iseloomustab hästi SMART-reegel, kus (Armstrong 1999: 440-443): 

S - (specific)  täpsus, eesmärk on üheselt arusaadav;  

M - (measureable) mõõdetavus, eesmärk on mõõdikutega mõõdetav; 

A - (achievable) saavutatavus, eesmärk on täitja seisukohalt saavutatav; 

R - (realistic)  realistlik, eesmärk on reaalne, peegeldab ettevõtte strateegiat; 

T - (time framed) ajaliselt määratletud, eesmärk on  seotud mingi ajaperioodiga. 
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Micheli ja Mari (2014: 147) järgi kasutatakse tulemuslikkust tänapäeva ühiskonnas mõistena, 

millega hinnatakse indiviidi ja kollektiivi poolt saavutatud tulemuste kvaliteeti. 

Juhtimisalastes uurimustes kasutatakse tulemuslikkuse mõistet ettevõtete eesmärkide 

saavutustaseme mõõtmisel. Vajadus luua seoseid planeerimise-, otsustamise-, 

tootmisprotsesside ja tulemuste vahel on tekitanud märkimisväärse huvi mõõta ettevõtete 

tulemuslikkust. Micheli ja Manzoni kohaselt (2010 ref Micheli, Mari 2014: 147) kasutatakse 

tulemuslikkuse näitajaid aruandluses näitamaks ettevõtte eesmärgi saavutamise taset. 

Eesmärgini jõudmine eeldab läbi tegevuste sisendite muutmist väljunditeks. Tulemuslikkuse 

hindamine annab ettevõtjale ülevaate tema tegevuste tõhususest, võimaldab hinnata seatud 

eesmärkide täitmist ja võrrelda tulemusnäitajaid konkurentidega.  

Mõisted "kasum" ja "tulemuslikkus" ei ole ühetähenduslikud. Kasumi all mõistetakse üldjuhul 

ettevõtte tulude ja kulude vahet. Kui räägitakse tulemuslikkusest, siis tuleb arvestada kasumi 

ja mingi sisendnäitaja (nt. maa, tööjõud, investeeringud vms) suhtarvuga. Sama 

kasuminumber erinevates ettevõtetes ei tähenda sama tulemuslikkust. Seega kui tahetakse 

mõõta erineva suurusega ettevõtete tulemusi, siis kasutatakse selleks tulemuslikkuse näitajaid. 

Nendeks võivad olla (Johnson jt 1998: 2) kas puhaskasumi (kasum peale makse) suhe 

tööjõukuludesse, omakapitali või investeeritud kapitali. 

1989. aastal kutsuti USAs kokku ühing Farm Financial Standards Task Force (FFSTF), mille 

ülesandeks oli luua universaalsed aktsepteeritavad finantssuunised USA põllumajanduse 

jaoks. See ühing koosnes ligikaudu 50 finantseksperdist. 1990ndatel kehtestati FFSTF poolt 

(Stiles, Bryant 2013: 3) rida finantskriteeriumeid ehk tulemuslikkuse mõõdikuid 

põllumajandusettevõtetele.  Püstitatud finantskriteeriumid varieerusid sõltuvalt sellest, kas 

põhitegevuseks oli vilja- või karjakasvatus. Osaline loetelu1990dnal kehtestatud ja kaasajal 

kasutatavatest kriteeriumitest on toodud tabelis 1. Püstitatud näitajatest hinnatakse selle järgi 

ettevõtte ärirentaablust enam kui 25% tasemel heaks, rahuldavaks 10-25% ning halvaks 

vähem kui 10% (tabel 1).  
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Tabel 1. Tulemuslikkuse kriteeriumid põllumajandusettevõtetele USAs (Styles, Bryant 2013: 

4) 

Tulemuslikkuse näitaja Arvutuskäik Hinnang 

 

Hea Keskmine Halb 

Ärikasumi marginaal (rentaablus) Ärikasum/müügitulu*100 >25% 10%-25% <10% 

Varade rentaablus  Ärikasum/keskmised 

varad*100 

>5% 1%-5% <1% 

Omakapitali rentaablus Puhaskasum/omakapital*100 Vastuvõetav 6%-10% 

 

Doherty ja Horne kohaselt (2002: 341-343) võib laias käsitluses tulemuslikkuse mõõtmisel 

välja tuua kaks erinevat lähenemist: 

1) "lisandunud väärtuse" kontseptsioon. Tuuakse välja valitud tulemuslikkuse 

 mõõdiku kasvumäär võrreldes eelnevate perioodide või teiste analoogsete 

 ettevõtetega; 

2) "parima väärtuse" kontseptsioon. Sõnastatakse valitud näitaja parim tulemus ja  seda 

 võrreldakse eesmärgiga.  

Melnyk jt toovad esile Neely väite (Neely jt 1995 ref Melnyk jt 2014: 175), et sageli 

kasutatavad mõisted nagu "tulemuslikkus" või "tulemuslikkuse mõõdik" ei ole otseselt 

defineeritud. Neely jt defineerivad tulemuslikkust kui parameetrit, millega mõõdetakse 

ettevõtte tegevuste tõhusust. Melnyk jt (Melnyk jt 2014: 175) leiavad aga, et peale 

mõõdetavuse peab see olema ka kontrollitav. Tulemuslikkuse näitajal peab nende arvates 

olema kolm tunnust: 1) mõõdab seda, mis toimub, 2) toimimiseesmärk, mis näitab, millist 

näitaja taset peetakse ettevõtte strateegia seisukohalt heaks ja halvaks ja 3) seotud 

tagajärgedega ehk kas püstitatud eesmärk on saavutatud, ületatud või ei jõutud selleni. 

Mõõtmise eesmärgiks peaks olema tõepärase tulemuslikkuse esitamine.  

Steigenberger rõhutab oma uurimuses (2014; 46), et ettevõtte jaoks on oluline just õigete 

tulemuslikkuse mõõdikute valimine, sest valesti valitud mõõdikud võivad anda tulemustest 

vale arusaama. Küsimus õigete mõõdikute valimisest on aastaid olnud uurimuste teemaks. 

Kui teoreetilistes käsitlustes nõutakse laiaulatuslikku arusaama ettevõtete eduteguritest ehk 

tulemuslikkuse alustest, siis empiirilised tööd keskenduvad üldjuhul  ühele tulemuslikkuse 
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näitajale. Steigenberger soovitab (2014: 54) testida valitud teooriat asjakohaste mõõdikutega, 

mis on seotud firma tulemuslikkusega. Sobivad mõõdikud on sellised, mis lähtuvad firma 

strateegiast. Need peaksid olema tulemustele viidates selgesõnalised ja konkreetsed.  

Micheli ja Mari leiavad (2014: 147), et nii teoreetilistes uurimustes kui ka praktikas kannatab 

tulemuslikkuse mõõtmine vähese tähelepanu all. Varasemad uurimused on sageli 

keskendunud tegevustele ja töövahenditele, mis suudavad parandada tootmise efektiivust 

(kasutegur) ja tõhusust (kasulikkus). 

Tulemuslikkuse mõõtmine (Melnyk jt 2014: 173) annab ettevõtte juhtimisele palju vajalikku 

infot. Tänapäeva pidevalt arenevatel ettevõtetel on vajadus ettevõtte strateegia muutumisel üle 

vaadata ka ettevõtte tulemuste hindamiseks kasutatavad näitajad. Selleks on vaja kasutusel 

olevad näitajad kas kohandada või hakata kasutama hoopis uusi näitajaid. Melnyk jt uurimuse 

tulemused (Ibid.: 173) näitavadki, et on vaja uuendada seost strateegia ja tulemuslikkuse 

süsteemi vahel nii, et saadud näitajatest on kasu ettevõtte juhtidele. Beer on võrrelnud (1985 

ref Melnyk jt 2014: 174) tulemuslikkust ja selle juhtimist keha närvisüsteemiga, ühendades  

ettevõtte missiooni sellega, mida tahetakse saavutada, samas tunnetades ärikeskkonda ja 

aidates organisatsioonil kohaneda selle muutustega.  

Ettevõtte tegevused on läbi aja alati avaldanud märkimisväärset mõju tulemuslikkusele. 

Igasuguse tegevusega, eriti uute tegevuste alustamisega, kaasneb mingil määral risk. Suutes 

vältida või vähendada riske võidakse saavutada edu, mille tulemusena paraneb ettevõtte 

tulemuslikkus. Folan ja Browni arvates (2005: 663) on1990ndate teisest poolest alates 

ettevõtete ja ka teadlaste jaoks tulemuslikkuse mõõtmise mõõdikute ja meetodite valik 

saavutanud üha  suurema aktuaalsuse.  

Toetudes varasematele uuringutele on Folan, Brown poolt esile toodud (2005: 666) 

soovitused ettevõtete tulemuslikkuse näitajate kujundamiseks. Tulemuslikkuse näitajad 

peaksid: 1) põhinema ettevõtte strateegial, 2) olema kergesti arusaadavad, 3) olema pidevas 

arengus,  täiustatavad. Malina ja Selto leiavad (2004: 446), et tulemuslikkuse näitajad võiksid 

olla: 1) mitmekesised ja täiustatavad, 2) objektiivsed ja täpsed, 3) informatiivsed, 4) tasuvad, 

5) põhjuslikult seotud, 6) seotud strateegiaga, 7) stiimuleid loovad, 8) otsuseid toetavad. 

Näitajate mitmekesisus ja objektiivsus annab juhtidele võimaluse avastada varakult nõrgem 

lüli tootmisahelas, võimaldavad kontrollida ja korrigeerida protsesse.  Tulemuslikkuse näitaja 

valikul peab arvestama sellega, et saadav kasu ei ületaks mõõdiku leidmisega seotud kulusid. 
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Analüüsides põhjus-tagajärg seoseid, on võimalik prognoosida praeguste tegevuste mõju 

ettevõtte tulemustele. Õigesti valitud tulemuslikkuse näitajad ühitavad tegevused ja strateegia, 

kergendades juhtide otsustamist ning võivad suurendada oodatavat kasu. 

Traditsiooniliselt on ettevõtted keskendunud finantsnäitajate analüüsimisele ja nende alustel 

otsuste langetamisele. Kuid keskendumine ainult finantsnäitajatele, mis on oma iseloomult 

tagasivaatavad, võib anda ettevõtte tulemuse mehhanismist ebaõige või moonutatud pildi, eriti 

põhjus-tagajärg (mingi sündmus saab põhjustada kindla tagajärje) seoste osas. Seepärast 

tuleks olulist tähelepanu pöörata ka mittefinantsnäitajatele - kliendi rahulolu, turu uuringud. 

Juba Johnson ja Kaplan (Johnson, Kaplan 1987 ref Chenhall, Langfield-Smith 2007: 267) 

rõhutasid finantsmõõdikute lühiajalist kestust ning soovitasid rohkem toetuda 

mittefinantsiliste näitajatele. Nad leidsid, et mittefinantsilisi näitajaid tuleks kasutada sõltuvalt 

ettevõtte strateegiast koos tootmise, turunduse ja arendustegevuste näitajatega.  

Uurimistöödes, ettevõtete siseselt ning finantsanalüütikute poolt kasutatakse tulemuslikkuse 

mõõtmiseks enamasti finantssuhtarve (Mishra jt 2012: 326). Kaks enim kasutatavat näitajat 

saamaks aru ettevõtte tulemuslikkusest on varade rentaablus (inglise keeles return on assets, 

ROA), mis näitab kui palju kasumit teeniti ettevõtlusse paigutatud vara euro kohta ja 

omakapitali rentaablus (inglise keeles return on equity, ROE), mis näitab kui palju teeniti 

kasumit omakapitali euro kohta. 1918. a. jõudis F.Donaldson Brown äratundmisele (Mishra jt 

2012: 327), et kaks tavalist finantssuhtarvu, puhasrentaablus (puhaskasum jagatud müügitulu) 

ja varade käibekordaja (müügitulu jagatud keskmine vara), mõjutavad varade rentaablust. 

Valemit (1) tuntakse DuPont-i mudelina.  

 

   

     

    

Valemist (1) selgub, kui ettevõte tahab tõsta oma varade rentaablust, peab ta selleks 

suurendama puhasrentaablust või varade käibekordajat. Varastes 70ndates lisati (Mishra jt 

2012: 327) DuPont-i mudelisse finantsvõimendus, kui kolmas finantsjuhtidele huvipakkuv 

finantsnäitaja. Lisaks kasumlikkusele ja efektiivsusele mängib investeerimistegevus olulist 

rolli ettevõtte kasvul. Investeeringute puhasrentaablust (inglise keeles return on investment, 

ROI) näitab varadesse tehtud investeeringute tasuvust, ja seda võib arvutada ka DuPont-i 
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valemi abil. Ettevõtte areng ja tulemuslikkus sõltub investeeringutest, mistõttu investeeringute 

rentaabluse tõstmiseks tuleb kiirendada varade käibesagedust või vähendada kasutavate 

varade hulka.   

Vaadeldes tulemuslikkuse mõõdikutena kasutatavaid näitajaid nentisid Rylkova ja Bernatik 

(2014: 962), et ka siin on toimunud areng. Kui algselt kasutati mõõdikutena peamiselt 

puhasrentaablust, varade-, omakapitali- ning investeeringute puhasrentaablust, siis tänapäeval 

on lisandunud näitajad nagu tulu aktsia kohta, majanduslik lisandväärtus (inglise keeles 

economic value added, EVA), vaba rahavoog. Rylkova ja Bernatik uurimus viidi läbi Tšehhi 

Vabariigis. Selle alusel (Ibid.: 963) oli seal enim kasutatavaks mõõdikuks müügitulu, mida 

kasutas 75% küsitletud ettevõtetest. Kolmandik ettevõtetest kasutas näitajaid ROA, ROI, 

ROE, EBIT (inglise keeles earnings before interest and taxes), kasum enne intresse ja 

makse). 

2006. a. teostas Tartu Ülikooli majandusarvestuse õppetooli töörühm ettevõtete poolt 

kasutatavate tulemuslikkuse näitajate kohta uuringu. Uuring oli suunatud suurematele 

ettevõtetele. Kasutatavate tulemusnäitajate osa hõlmas 16 erinevat näitajat. Kõige enim (üle 

80% küsitletavate vastustest) kasutati traditsioonilisi finantsnäitajaid: müügitulu, puhaskasum, 

kuluefektiivsus. Mõõdukalt kasutatavate näitajate hulgas olid maksude ja intresside eelne 

kasum (EBIT), investeeringute rentaablus (ROI), samas ka mitmed mittefinantsnäitajad: 

tarnete õigeaegsus, klientide rahulolu, turuohtudele reageerimise kiirus. Tagasihoidlikumalt 

kasutatavate näitajate hulka jäi majanduslik lisaväärtus (EVA) ja mitmed mittefinantsnäitajad. 

Seega domineerivad antud uurimuse järgi finantsnäitajad. (Haldma 06.03.2012) 

Leitakse (Chenhall, Langfiels-Smith 2007: 266), et juhtimisarvestusel on olnud oluline roll 

tulemuslikkuse mõõdikute kujundamisel aitamaks juhtidel planeerida ettevõtte arengut ja 

kontrollida toimunut.  

Tulemuslikkust võib seega sõnastada: kas ja kui suures ulatuses ettevõtte püstitatud eesmärgid 

saavutatakse. Üldjuhul kasutatakse selleks antud ettevõttele olulisi tulemuslikkuse näitajaid, 

mis on mõõdetavad. Enim kasutatakse tulemuslikkuse mõõtmiseks finantsnäitajaid nagu 

müügitulu, puhasrentaablus, varade rentaablus. Tulemuslikkuse näitajad on heaks aluseks 

samalaadsete ettevõtete tulemuste võrdlemisel.  
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1.2. Tulemuslikkust mõjutavad tegurid  

 

Palju on uuritud erinevate tegurite ja tulemuslikkuse näitajate vahelise seose olemasolu. 

Kuidas näiteks ettevõtte suurus, elutsükkel ja asukoht või ettevõtja haridustase ja vanus 

mõjutavad tulemuslikkust. 

Melnyk jt alusel (2014: 176) ei ole kerge identifitseerida tegureid, mis mõjutavad 

tulemuslikkust ning mistahes lähenemisviisi võib kritiseerida.  

Uurides seost ettevõtte suuruse ja tulemuslikkuse näitajate vahel leiti (Hadrich, Olson 2011: 

305), et kuigi ettevõtte suuruse ja tulemuslikkuse vahel on seos, siis on see aastate jooksul 

nõrgenenud. Tulemuslikkusele omas uurimuse järgi (Ibid.: 306) tugevaimat korrelatiivset 

seost tööjõu efektiivsuse näitaja, mis omakorda rõhutab tööjõu efektiivsuse olulisust.  Ühtlasi 

tõdeti (Ibid.: 307), et ettevõtte suuruse ja tulemuslikkuse hindamisel on suurenev tähtsus 

olukorras, kus toimub ettevõtete tegevuste mitmekesistamine, so tegevuste laiendamine 

põhitegevusest erineva tegevusalaga. Põllumajandusökonoomikaalases kirjanduses on 

tunnistatud (Hadrich, Olson 2011: 296) füüsiliste näitajate (nt. maa hektarites, loomade arv) 

piiratust ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmisel ning on kasutatud selleks pigem finantsnäitajaid.  

Illinoisi teraviljafarmide suuruse ja tulemuslikkuse vahelist seost uuriti Kern ja Paulsoni 

poolt. Selgub (Kern, Paulson 2011: 1), et ettevõtete ärikasum varieerub sõltuvalt ettevõtte 

suurusest. Vaadeldaval perioodil 1998-2009 olid läbi aja edukamad farmid suurusega 500 

kuni 1500 aakrit (1 aaker = 0,4 hektarit). Nende kasum ühe aakri kohta oli aastate lõikes 

vastavalt 68 kuni 241 dollarit. Nõrgemad olid näitajad farmides üle 1500 aakri, vastavalt 60 

kuni 219 $ aakri kohta.  Nenditakse, et kasum varieerub olenevalt ettevõtte suurusest, kuid see 

võib olla mõjutatud ka muudest teguritest, millest tuuakse välja juhtimisotsuste tähtsus. 

Mishra jt kasutasid (2012: 325) oma uurimistöös lähenemisviisi, mis põhines DuPont-i 

mudelil. Nad uurisid mittefinantsiliste näitajate mõju omakapitali rentaabluse kolmele 

hoovale, mis on puhasrentaablus, varade käibekordaja ja finantsvõimendus (koguvarade ja 

omakapitali suhe). Leiti (Mishra jt 2012: 337), et mittefinantsilisteks võtmehoobadeks 

puhasrentaablusele on ettevõtja haridus, ettevõtte suurus, tegevusala ja riigi poolt makstavad 

maksed (toetused põllumajandustootjale). Hoobadeks, mis mõjutasid varade käibekordajat on 

ettevõtja vanus, ettevõtte tegevusala ja toetused. Finantsvõimendust mõjutas ettevõtte suurus, 

tegevusala, lepingud tarnijatega jms. 
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Läbi kulude juhtimise mõjutatakse Mishra jt alusel (2009: 51) otseselt ettevõtte 

puhasrentaablust või varade rentaablust. Kapitali struktuuri muutmine läbi laenude mõjutab 

finantsvõimendust. Puhasrentaablus, varade rentaablus ja finantsvõimendus omakorda on 

ettevõtte jaoks tulemuslikkuse hindamise aluseks. Mishra jt (2009: 64) järgi on varade 

rentaablusel määrav osa ettevõtete tulemuslikkusele.  

Analoogilistele järeldustele Mishra jt tööga jõuti ka Kreeka farmaatsia-, keemia- ja 

plastitööstuse ettevõtteid analüüsides. Voulgaris uuris (2014: 54) seoseid ettevõtte 

konkurentsivõime, tulemuslikkuse ja finantsnäitajate vahel. Selgus, et enim mõju 

tulemuslikkusele on varade rentaablusel, tööjõu- ja tegevuskuludel. Tulemuslikkus mängib 

suurt osa ettevõtte konkurentsivõimes ning varade ja tööjõu efektiivsus on olulised kõrge 

tulemuslikkuse saavutamisel. 

Ettevõtte spetsialiseerumine võimaldab saavutada (Mishra jt 2012: 328) kulude kokkuhoidu. 

See vastandub ettevõtete tegevuste mitmekesistamisele, mis on üks võimalus riskide 

maandamiseks ning tulude varieerumise vähendamiseks. Põllumajanduses kasutatavad 

masinaid-seadmeid kasutatakse üldjuhul piiratud ajaperioodil. Samuti on (eriti 

taimekasvatusettevõtte puhul) tööjõu koormatus aasta lõikes väga erinev. Seega tegelikud 

masina- ja tööjõukulud võivad olla spetsialiseerumise puhul hoopiski suuremad kui 

mitmekesistamisel. Kui mingis piirkonnas on olemas (Ibid.: 329) põllumajandustegevuseks 

vajalik ressurss (maa) ning teatud tegevuse jaoks soodsad looduslikud ja klimaatilised 

tingimused, siis on tõenäoline, et spetsialiseerumine võib olla tulemuslik. 

Uurimustest tuleb esile, et enim mõju tulemuslikkusele on varade rentaablusel. 

Põllumajanduses on aga teatud varade kasutamine piiritletud mingi kindla ajaperioodiga, st et 

mingit masinat, nt kombaini, kasutatakse aastas vaid näiteks kahe kuu jooksul. Samas on 

põllumajanduses kasutatavad masinad-seadmed väga kallid. Parandamaks varade kasutamist 

tuleks võimalusel laiendada oma tegevust nendesse valdkondadesse, kus saaks rakendada 

olemasolevat ressurssi perioodil, kus seda põhitegevuseks ei vajata.  

Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika, mis näeb ette toodangu eest saadavate toetuste 

vähenemist, on pannud paljud Euroopa põllumajandusettevõtjad kohandama oma strateegiaid 

selleks, et parandada ettevõtete tulemuslikkust. Selle populaarsemaks väljundiks on ettevõtete  

tegevuste mitmekesistamine, mida omakorda toetab ka EL põllumajanduspoliitika.  
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1.3. Mitmekesistamise olemus ja mõju ettevõtete tulemuslikkusele 

 

Hutchinsoni majandussõnastiku järgi (Eesti põllu- ja...) tähendab mitmekesistamine erinevate 

kaupade ja teenuste hulga laiendamist ettevõttes. Põhitegevuse madal tulusus võib viia selleni, 

et ettevõtte ellujäämise nimel otsitakse kõrvaltegevusi, mis seostuksid põhitegevusega ja 

aitaksid selle tulukust tõsta. Põllumajanduse mitmekesistamisel lähtutakse suures osas riskide 

juhtimisest ja riskide hajutamisest. Samuti võimaldab mitmekesistamine sesoonse 

põhitegevuse korral hoida ettevõtte töötajaid läbi aasta aktiivselt töös. Kõrvaltegevuseks võib 

olla kas põhitegevusega seotud tegevusala või hoopiski täiesti erinev tegevusala. 

Põllumajandustootmise puhul võivad sellisteks olla põllumajandussaaduste töötlemine 

(juustu, kohupiima jms. valmistamine, liha väärindamine), teraviljakasvatuse kõrvale veise- 

või lambakasvatuse kaasamine (kahe tegevuse rahavoogude erinev ajastatus) või 

põllumajanduse kõrvale hoopiski mittepõllumajandusliku tegevuse (jahiturism, käsitöö jms) 

leidmine. Kõik need on aga tegevused, mis nõuavad algselt suuri kulutusi, mida paraku 

põllumajandusega tegelev ettevõte ei saa alati endale lubada.  

Rida autoreid on tõlgendanud (Barbieri, Mahoni 2009, Hansson jt 2013 ref Barnes jt 2015: 

405) mitmekesistamist kui põllumajandusettevõtte ressursside (maa, ehitised, masinad, 

tööjõud) kasutamist sissetulekute saamiseks tegevustest, mis ei ole seotud traditsioonilise 

põllumajandusega või  põllumajanduslikule toodangule lisandväärtuse andmisega läbi selle 

töötlemise. 

Paljudes uurimustes väidetakse (Katchova 2005: 984), et ettevõtted loobuvad 

mitmekesistamisest, sest see vähendab ettevõtte väärtust. Ettevõtte väärtuse all mõeldakse 

mitmekesistanud ettevõtete tulemuslikkuse näitajate madalamat taset võrdluses samale 

tegevusele spetsialiseerunud ettevõtetega. Vähenev tulemuslikkus võib olla seotud 

üleinvesteerimisega. Turner leidis (2003 ref Walley jt 2011:276), et neli viiest 

mitmekesistamise valinud põllumajandusettevõttest arvas, et nad on olnud selles edukad.  

Delgado ja Siamwalla seostavad (1997: 1) kasu mitmekesistamisest järgmiste muutustega: 

tagatakse põllumajandusettevõtte stabiilne sissetulek ja tööhõive, sissetulekute kasv pikemas 

perspektiivis ja keskkonnasäästlikum põllumajandustootmine. Mitmekesistades näiteks 

teraviljakasvatust veisekasvatusega, saab ettevõtja planeerida oma sissetulekud 

kõrvaltegevusest perioodi, mil põhitegevusega seoses tehakse kulutusi, aga puudub sissetulek. 
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Samuti on ettevõtte  töötajaid võimalik täielikumalt rakendada perioodidel, kui 

põlluharimisega ei tegeleta. Maid, mida ei saa kasutada vilja tootmiseks, sobivad aga 

karjatamiseks, millega hoitakse kokku looduslike maade masinatega hooldamise kulud. 

Valides ettevõtte tegevuse mitmekesistamise (Leiman 2003: 223) tuleks arvestada kolme 

kriteeriumiga: 

1) uue haru atraktiivsusega ehk investeering uude tegevusharusse peaks olema tasuv; 

2) alustamiseks tehtavad sisenemiskulud peaksid end võimalikult kiiresti ära tasuma; 

3) uue tegevusharu lisandumine peaks tekitama konkurentsieelise olemasolevale harule ja 

 vastupidi. 

Mishra ja El-Osta leidsid (2002 ref Katchova 2005: 984), et USA farmid olid 2000. aastal 

enam mitmekesistatud kui aastal 1996. Hamza uurimuse (2014: 209) järgi oli Ungaris 2010. 

aastal suurettevõtetest 38,8%, kuid erafarmidest vaid 6,1% valinud  põhitegevuse kõrvale 

teise tegevusharu, st olid haaratud tegevuse mitmekesistamisega. Suurbritannias oli (Walley jt 

2011: 275) aastatel 2008-2009 57 tuhat farmi, millest 51% oli valinud mitmekesistamise tee. 

Perioodil 2007-2014 esitati (Eesti...2015: 112) Eestis põllumajandustootjate poolt 273 taotlust 

meede MAK 3.1.1 (majandustegevuste mitmekesistamine maapiirkonnas) raames. Nendest 

rahuldati 207 summas 13,8 mln eurot. 45%-i toetuse saajate põhitegevusala oli üheaastaste 

põllukultuuride kasvatus (teravilja ja õlikultuuride kasvatus). Peamine tegevusvaldkond, kuhu 

investeeringuid teostati oli maaturism. Statistikaameti andmetel (Eesti...2015:147) tegeleb 

13% põllumajanduslikest majapidamistest mittepõllumajanduslike tegevustega põhitegevuse 

kõrvalt (2007. aastal oli vastav näitaja 8,3% ning EL keskmine 9,9%). 

Teine kasu, mis saadakse mitmekesistamisest on ettevõtte ressursside, tegevuste ja teadmiste 

(oskuste) täielikum ära kasutamine. Mitmekesistamisest saavad kasu ettevõtted, kes üritavad 

luua sellega arvestavat töökeskkonda, kasutades ära mitmekesistamisest tekkivad eelised. 

Eelistena nähakse (Leiman jt 2003: 224; Katchova 2005: 985): 1) oskusi, tehnoloogiat ja 

juhtimisteavet, mida saab lihtsalt üle kanda teise valdkonda ja 2) erinevate tegevusalade 

ühendamine aitab vähendada kulusid.  

Woods ja Isaacs soovitavad (2000 ref Katchova 2005:984) kõrvaltegevusharu valimisel 

jälgida kuut faktorit: tulemuslikkus, ressursid, informatsioon, turustus, entusiasm ja risk. Uue 

tegevusharu valimisel tuleb jälgida, et see ei kahjustaks ettevõtte tulemuslikkuse näitajaid 
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pikemas perspektiivis. Peaks analüüsima ettevõttes juba oleva vara ja teiste ressursside (nt 

tööjõud) täiendavaid kasutamisvõimalusi ning samuti juhtkonna ja töötajate teadmisi ning 

oskusi, et siseneda uude tegevusvaldkonda. Tegevusharu valimisel tuleks eelnevalt selgeks 

teha nõudlus uue toote järele ning selle turustusvõimalused. Kasuks tuleb juhtkonna 

entusiasm uuenduste järele ning oluline on kaaluda põhjalikult läbi tegevusega kaasnevad 

riskid ning võimalused maandada uue tegevusega põhitegevuse riske. 

Alsos (2003 ref Walley jt 2011: 276) on rühmitanud põllumajandusega tegelevad ettevõtjad 

mitmekesistamise põhjuste alusel kolme rühma. Esiteks tegevusi mitmekesistavad ettevõtjad 

(pluriactive entrepreneur). Neid on ajendanud selleks olemasolev elatustase ja soov säilitada 

oma tavapärane sissetulek. Valivad mitmekesistamise siis, kui ettevõttel tekivad raskused. 

Teiseks rühmaks on ettevõtjad, kes kasutavad ressursse täielikumalt (resource exploiting 

entrepreneur). Valivad mitmekesistamise, et efektiivsemalt kasutada olemasolevaid ressursse. 

Kolmandaks nn portfelli ettevõtjad (portfolio entrepreneur), kes valivad mitmekesistamise 

hea äriidee ja tekkinud võimaluse olemasolul, mis aga ei pruugi olla seotud ettevõtte 

olemasolevate ressurssidega. Barbieri ja Mahoney (2009 ref Barnes jt 2015: 405) ning 

Hansson jt (2013 ref Barnes jt 2015: 405) vahendusel on mitmekesistamise peamiseks 

põhjuseks läbi uurimuste peetud põllumajandustootmise eripäraga seotud riskide 

vähendamist. Samuti nimetati mitmekesistamise põhjusteks soovi teenida tulu kasutult 

seisvatelt ressurssidelt (Hansson jt 2013 ref Barnes jt 2015: 405), aga ka sotsiaalseid põhjusi 

ja olemasoleva elustandardi säilitamist (Barbieri, Mahoney 2009, Hansson jt 2013 ref. Barnes 

jt 2015: 405). Nendest võib järeldada, et mitmekesistamise põhjused ei ole alati 

majanduslikud ja nende mõju ettevõtete finantsolukorrale ei ole teada. 

Ilbery (1991 ref Meraner jt 2015: 769) väidab sarnaselt eeltoodule, et mitmekesistamine on 

ressursside ümberjaotamine. Ta leiab (Ibid.: 769), et mitmekesistamisel on kaks vormi: 1) 

struktuurne (inglise keeles structural), mis on suunatud avalikele teenustele ning 2) 

põllumajanduslik (inglise keeles agricultural), mis on suunatud erinevatele 

põllumajanduslikele tegevustele. Van Der Ploeg ja Roep (2003 ref Meraner jt 2015: 769) 

leivad aga, et mitmekesistamist iseloomustavad kolm eri suunda. Need oleksid: 1) 

põllumajandustegevuste süvendamine (inglise keeles deepening), 2) maapiirkonnaga seotud 

tegevuste laiendamine (inglise keels broadening) ja 3) tööjõu mobiilsus (inglise keeles 

regrounding). Esimene neist on suunatud põllumajandusliku tootmise laiendamisele, kaasa 

arvatud tegevused, mis parandavad toote omadusi. Teised on  seotud maapiirkonnas nõutavate 
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teenustega, loomaks uusi sissetulekuallikaid, kuid mis ei ole seotud põllumajandusliku 

tegevusega. Kolmandat suunda iseloomustab töötamine väljapool talu ja minimaalne 

põllumajanduslik tootmine. 

Juhtimisalases kirjanduses tõlgendati mitmekesistamist algselt kui  Ansoff´i kaubaturu kasvu 

maatriksit. Barnes toob välja (2015: 405)  Ansoff'i poolt sõnastatud mitmekesistamise kolm 

mudelit: 1) uute toodete loomine olemasolevale turule, 2) olemasoleva toodangu tutvustamine 

uutele turgudele ja 3) sisenemine uutele turgudele uute toodetega. Barnes on jätnud 

vaatlemata Ansoff'i maatriksi neljanda mudeli, mis oleks ekspansioon turule ehk sama tootega 

samale turule intensiivsem sisenemine. 

Tasakaalustamaks ettevõtte põhitegevust (Pacin, Oesterheld 2014: 52) valitakse 

mitmekesistamine eeldusel, et lisategevus on sõltuv teistest turgudest ning mõjutatud 

erinevatest kliimatingimustest.  

Pfeifer jt (2009: 1106) leivad, et maa väärtus on mitmekesistamise valikul määrava 

tähtsusega. Piirkondades, kus maaressurssi potentsiaal on madal põllukultuuride 

kasvatamiseks ning see tegevus nõuaks oluliselt rohkem kulutusi soovitud tulemuse 

saavutamiseks, tuleks pigem mõelda alternatiivtegevustele. 

Ettevõtted, kes täiendavad oma tegevusi mittepõllumajanduslike tegevustega (Barnes jt 2015: 

404) ning saavad tulu erinevatest allikatest, on elujõulisemad võrreldes spetsialiseerunud 

ettevõtetega. Põllumajandusettevõtluse laiendamist väljapoole tegevusharu on tugevalt 

edendatud (Ibid.: 404) Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika kaudu. Toetades ettevõtteid 

kasutama vähekasutatud ja tegevusetuid ressursse saamaks tulu teisel viisil ning vähendamaks 

riske, julgustatakse maaettevõtluste tegevuste mitmekesistamist.  

Üheks enam levinumaks mitmekesistamise vormiks põllumajandustegevuse kõrval on 

Euroopas taluturism. On arvatud (Hummelbrunner, Miglbauer 1994 ref Sharpley, Vass 2006: 

1040), et neljandik Austria taludest on turiste vastu võtnud juba üle saja aasta. Samuti on 

taluturismil pikaajalised traditsioonid Saksamaal. Sloveenias (Slavic 2014: 282) ei suuda suur 

osa talusid end ära elatada vaid põllumajandusliku tegevusega. 80% taludest on haaratud 

lisaks põhitegevusele kas sellega seotud või erineva kõrvaltegevusega. Üheks levinumaks 

kõrvaltegevuseks põllumajandustootjatele on taluturism (2011. a. 17,3%), seda just 

piirkondades, kus ei ole teisi turismiga tegelevaid ettevõtteid. 
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Vastavalt Rantamaki-Lahtinen (2009) ja Forsman (2004) järeldustele (ref Walley 2011: 276) 

on edukas mitmekesistamine sageli seotud vahenditega nagu ehitised, finantsid, inimressursid 

ja masinad.  

Berger ja Ofek uurisid mitmekesistamise mõju ettevõtte väärtusele, võttes hindamise aluseks 

ettevõtte eri tegevusvaldkonnad. Nad leidsid (Berger ja Ofek 1995: 59), et 

mitmekesistamisega kaasneb ettevõtte väärtuse langus, so tulemuslikkuse näitajate alanemine 

võrdluses samale tegevusele spetsialiseerunud ettevõtetega. Nende hinnangul oli see 13-15%. 

Peamiseks põhjuseks oli nende hinnangul üleinvesteerimine. Väärtuse languse mõju oli aga 

väiksem, kui kaasatud tegevus oli mingil määral seotud põhitegevusega. Hilisemad uurimused 

leidsid (Mansi, Reeb 2002 ref  Choe 2012: 2 ), et mitmekesistamisel on ettevõtte väärtuse 

muutusele tähtsusetu mõju või hoopiski leidsid (Schoar 2002, Villalonga 2004, 2002 ref Choe 

jt 2012: 2) selle olema kasuliku. 

Maaelu mitmekesistamine on toetatav ka Euroopa Liidu fondide poolt, kusjuures selle 

eesmärgiks on ettevõtte tegevuste laiendamine säilitamaks elu maal. Sealjuures on rõhk just 

põllumajandusettevõtete selliste tegevuste toetamisel, mis on suunatud 

mittepõllumajanduslike tegevuste suunas.  

Mitmekesistamist peetakse (Turner 2006 ref Fadden 2014: 314) oluliseks järgmistel põhjustel: 

põllumajanduse areng, äritegevuse laiendamine, ettevõtte elujõulisuse parandamine. Üldiselt 

tajutakse mitmekesistamisest saadavat keskkondlikku ja majanduslikku kasu ning see 

õigustab tegevuse rahastamist avalikest fondidest. Leitakse (Fadden 2014: 321), et 

innovatsioon (tehnouuendus) ja põllumajandustegevuste mitmekesistamine Euroopa 

maapiirkondades on ja jääb ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse aluseks.  

Uurimustes on leitud (Katchova 2005: 984), et mitmekesistamine vähendab riske ettevõtete 

sissetulekutele, kuid mitmekesistamise mõju ettevõtete tulemuslikkusele ei ole kindel. 

Morrison ja Nehring aga leidsid (2005 ref Blancard jt 2015: 2), et mitmekesistamine on USAs 

aidanud parandada farmide tulemuslikkust.  

Mitmekesistamine on põllumajandusettevõtete strateegia, mis arvestab ettevõtlustulu 

hooajalise kõikumisega ja majandustsüklite kestusega. Mitmekesistamine aitab parandada 

ettevõtte rahavoogusid, suurendab tööhõivet, vähendab riske. Kuid vaadeldud uurimuste 

alusel ei saa väita, et mitmekesistamine parandaks ettevõtete tulemuslikkust.  
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1.4. Veisekasvatuse olulisus mitmekesistamisel 

 

Euroopa Liit sätestas dokumendiga Agenda 2000 edasised põllumajanduspoliitika suunad 

aastateks 2000-2006. Seal oli sõnastatud ka (Garcia-Torres jt 2016: 114), et 

põllumajandustootmine peab olema multifunktsionaalne, jätkusuutlik, konkurentsivõimeline, 

vastama tarbijate huvidele ning peab tagama toidu kvaliteedi ja ohutuse, keskkonnakaitse ja 

loomade heaolu.  

Mitmekesistamise üheks suunaks põllumajanduses on teraviljakasvatuse mitmekesistamine 

veisekasvatusega. Viglizzo ja Robeto (1998 ref Pacin, Oesterheld 2014: 52) näitasid, et 

Argentiina farmid, kus tegeletakse teraviljakasvatusega ja karjakasvatusega, on 

majanduslikult stabiilsemad. Iiyama leiab (2007 ref Pacin, Oesterheld 2014: 52), et Keenias 

on kombinatsioonid  karjakasvatuse ja teraviljakasvatuse ühildamisel parandanud ettevõtete 

tulu poolkuivadel aladel ning tõstnud ettevõtete elujõulisust. Seega ei kasutata 

mitmekesistamist mitte üksnes ettevõtete majandustulemuste parandamiseks. Herrero toob 

esile (2010 ref Pacin, Oesterheld 2014: 56), et halbadel aastatel on karjakasvatus 

tegevusharuks, mis korvab mingis osas teraviljakasvatusest saamata jäänud tulu.  

Delgado jt arvates (1999: 18) on viljakasvatuse ja karjakasvatusega samaaegsel tegelemisel 

kasu ettevõttele mitmekülgne. Taimekasvatuse ülejääke saab kasutada loomade tarbeks ning 

loomakasvatuse kõrvalprodukte (sõnnik) samal ajal taimekasvatuses. Samuti saab kasutada 

loomade karjatamiseks maid, mis ei sobi põlluharimiseks. Wu ja Prato väitsid (2006 ref 

Blancard jt 2015: 2), et ühitades põllukultuuride ja kariloomade kasvatuse on tootmiskulud 

oluliselt madalamad kui eraldi tootmiste puhul. 

Herrero jt (2009: 111) arvates on veisekasvatus märkimisväärne tootmisressurss inimkonnale. 

Selle tulemuseks on toit, sissetulek, töö, rõivad. Nõudlus veiseliha järele kasvab kiiresti, eriti 

arenenud maades. 45% maailma maaressursist kasutatakse veisekasvatuses (Ibid: 111). 

Maailma suurim lihaveisekasvataja on Brasiilia. Veiste arvukuseks hinnatakse seal 200 

miljonit looma ja aastas müüakse ligi 9 miljonit tonni lihaveiseliha enam kui 180 riiki 

(Correia 2016: 1). Rahvastiku kasvuga (9,3 miljardit) aastaks 2050 arvatakse (FAO 2011 ref 

Siqueira 2016: 2485), et nõudmine veiseliha järele kasvab 158%. Peamisteks väljakutseteks 

on sealjuures vähendada keskkonna saastatust (keskkonda paisatavate heitgaaside kogust) 

ning samas suurendada veisekasvatuse toodangut.  
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Veisekasvatusega seostub kaks põhilist teemat: kasvuhoonegaasid ja toiduga kindlustatus 

(Siqueira 2016: 2485). Kui veiseid peetakse  rohumaadel, toimub selle käigus süsinikoksiidi 

sidumine, mis vähendab kasvuhoonegaaside paiskumist keskkonda. Rohumaad seovad 

süsihappegaasi kasvavatesse taimedesse. Suur osa süsihappegaasist ladestub ka pinnasesse. 

Viljakat maad on mõistlikum kasutada pigem toidutootmiseks kui loomadele 

söödatootmiseks. Seepärast leitakse (Jamieson 2014: 12), et veiste söötmiseks tuleb 

maksimaalselt ära kasutada looduslikud karjamaad, st veiseliha saab toota sellistel maadel, 

mida on keeruline kasutada teravilja ja muude kultuuride kasvatamiseks.  

Põllumajanduse edukus sõltub paljudest majanduslikest ja keskkondlikest teguritest peale 

juhtimisotsuste. Pacin  ja Oesterheld leidsid (2014: 52), et karjakasvatus on võrreldes 

teraviljakasvatusega seotud oluliselt väiksemate riskidega, st need riskid ei ole seotud üldiselt 

klimaatiliste ja looduslike teguritega. 

Peale selle, et lihaveistelt saadakse kvaliteetset liha, võimaldab lihaveiste karjatamine 

hooldada pool-looduslikke kooslusi. Loomade karjatamine on oluline looduslike ja 

poollooduslike rohumaade säilimiseks. Kui antud maadel ei toimu pidevat karjatamist, 

asenduvad madalad taimeliigud kõrgematega, toimub võsastumine. Karjatamise abil 

säilitatakse kooslused, maastikud ja vaated. Ühtlasi on hooldatud rohumaad liigirikkad ning 

seal leidub palju haruldasi linnu- ja putukaliike. Samas suudetakse maal (Jamieson 2014: 13), 

mis ei sobi põllukultuuride kasvatamiseks toota kõrgväärtuslikku valku (liha).  Seepärast 

kasvatataksegi rohkem lihaveiseid Lääne-Eestis ja saartel, kus leidub palju selleks sobivaid 

maid.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

2.1. Kasutatavate andmete iseloomustus 

 

Magistritöös kasutatakse peamiselt dokumendivaatluse teel kogutud andmeid, mis on saadud 

ettevõtete 2006.-2014. a. majandusaasta aruannetest. Ettevõtete majandusaasta aruannete 

andmed on saadud Äriregistrist. 2015. a. andmed ei olnud antud töö koostamise ajaks veel 

kättesaadavad. Majandusaasta aruannete väliste andmete kogumiseks on kasutatud 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni ameti (PRIA) poolt kogutud andmeid ning 

internetist saadavat infot ettevõtete kohta. Antud töös ei käsitleta eraldi tava- ega 

mahetootjaid. Valimisse ei ole võetud füüsilisest isikust ettevõtjate ettevõtteid. Seda põhjusel, 

et nad ei ole kohustatud esitama majandusaasta aruannet. Koos füüsilise isiku 

tuludeklaratsiooniga esitatakse küll Maksu- ja Tolliametile lisa E-vorm "Residendist füüsilise 

isiku ettevõtlusest saadud tulu", kuid see ei sisalda piisavalt finantsandmeid võrdlemaks neid 

äriühingute näitajatega. 

Esmalt selgitatakse välja, kui palju on põllumajandusliku tootmisega tegelevaid  ettevõtteid 

Läänemaal. Nende hulgast selekteeritakse välja ettevõtted, kes omavad lihaveiseid. 2006. 

aastal oli Läänemaa äriühingutel, füüsilisest isikust ettevõtjatel ning eraisikutel PRIA  

andmetel kokku 2 849 lihaveist. Äriühingutest  oli loomade arvu poolest esiviisikus Kirbla 

OÜ (259 lihaveist), Arne Tamm OÜ (138), Kupas OÜ (90), Palli Farm OÜ (59) ja Clarisson 

OÜ (75). Nendest esimene on põhitegevuselt piimakarjakasvataja, teine teraviljakasvataja, 

kolmas ja neljas segatootja ning viienda põhitegevuseks on veisetoornahkade ost-müük. 

Põhitegevusalaks on tootmine, mis annab kõige suurema osa ettevõtte müügitulust. Kuna 

eesmärgiks on uurida põllumajanduse mitmekesistamist lihaveisekasvatusega, siis välistatakse 

viimane ettevõte.  

Valimi on moodustatud mugavusvalimina. Et valimi koosseisus oleks esindatud võrdselt 

samade põhitegevusaladega ettevõtjad, lisatakse eelnevalt saadud valimile kaks eeldustele 

vastavat ettevõtet, kes järgnevate aastate jooksul (alates vaatluse aastast) on valinud 

lihaveistega mitmekesistamise tee. 2006. aastal lisandub teraviljakasvatusega tegelev ettevõte 
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Maaharijad OÜ ja 2008. aastal piimakarjakasvatusega tegelev ettevõte Kesküla PÜ. Seega 

koosneb uuritav valim kuuest ettevõttest, kellest kahe põhitegevus on piimakarjakasvatus, 

kahel teraviljakasvatus ning kahel segatootmine.  

Enamik valimi ettevõtetest on pikaajaliselt tegutsenud ettevõtted. Neli valimis olevat ettevõtet 

on esimeseks vaatluse aastaks tegelenud ettevõtlusega juba üle kümne aasta. Seega on 2/3 

ettevõtetest pikaajaliste kogemustega ja kõik valimis olevad ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad 

ettevõtted. Vaatlusperioodiks on valitud üheksa majandusaastat (2006-2014), et jälgida 

mitmekesistamise ulatust ja mõju valitud ettevõtetes pikema perioodi jooksul. 

Edaspidises uurimuses keskendutakse eeltoodud kuuele ettevõttele, analüüsides 

mitmekesistamine mõju valimi ettevõtete tulemuslikkuse näitajatele (puhasrentaabluse, 

varade- ja omakapitali rentaablus) ning millise tegevusega sümbioosis on lihaveisekasvatuse 

mõju suurem. 

 

2.2. Metoodika iseloomustus 

 

Uurimismeetodid (Ghauri, Gronhaug 2004: 45) on reeglid, protseduurid, mida kasutatakse 

vahenditena probleemide lahendamisel. Uurimismeetodi all mõistetakse uurimuse teostamise 

viise. Meetodid saavad alguse ideest või faktidest, mis viivad uurija hüpoteesideni. 

Statistilises analüüsis räägitakse sõltuvatest ja sõltumatutest muutujatest. Sõltuv muutuja on 

see, mida mõõdetakse ja sõltumatu muutuja see, mille mõju mõõdetakse. Majandusnähtusi 

uurides saab rääkida (Vainu 2006: 17) ka kolmandat tüüpi muutujatest, stohhastilistest 

muutujatest. Need on olemuselt juhuslikud ning samal ajal sõltumatud. Nad võivad oluliselt 

mõjutada tulemusi. Stohhastiliste muutujate mõju on prognoosimatu, aga see on olemas. 

Näiteks esineb vastavaid muutujad põllumajanduses. Saagikuse oluliseks mõjutajaks on 

ilmastik, mis ongi antud juhul stohhastiline muutuja.  

Valimis olevad ettevõtted grupeeritakse põhitegevusalade järgi rühmadesse. Gruppide 

keskmisi ja üksikute ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid võrreldakse. Valimis olevate 

ettevõtete baasil analüüsitakse lihaveisekasvatuse, kui kõrvaltegevusharu mõju ettevõtete 

tulemuslikkuse näitajatele. Tulemuslikkuse näitajatest vaadeldakse puhasrentaablust, varade 
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rentaablust ning omakapitali rentaablust. Nende suhtarvude alusel saab hinnata ettevõtte 

tegevust tervikuna ning need suhtarvud näitavad, kuivõrd efektiivselt genereeritakse kasumit 

müügist, varadelt ja omakapitalilt. Ühtlasi analüüsitakse võlakordaja ja maksevõime taset 

valitud ettevõtetes aastate 2006-2014 baasil.  

Andmete analüüsil on vajalik ühtlustamisega muuta need võrreldavaks. Selleks võib kasutada 

võrreldava näitaja ja ettevõtte poolt kasutatava maa (hektarites) suhet ehk näitajat ühe hektari 

kohta. Kuna majandusaasta aruannetest ei selgu ettevõtete maakasutus, siis algandmed selleks 

on saadud PRIA kodulehelt. Seal on avaldatud aastate lõikes ühtse pindalatoetuse (ÜPT) 

saajate nimekiri koos toetuse summadega. Samuti on sealt leitav ÜPT aluseks olev summa, 

so. ühe hektari eest makstav toetuse määr eurodes. Seega ettevõtete poolt kasutatava maa 

saamiseks on toetuse summad jagatud ühe hektari toetuse määraga valitud aastatel (tabel 2). 

Tabel 2. Ühtse pindala toetuse (ÜPT) ühikumäärad aastatel 2006-2014, eurodes 1 hektari 

kohta (PRIA) 

Aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ühikumäär 42,169 48,555 59,605 70,801 80,899 91,1 100,48 109,2 114,09 

 

Tööjõukulud on ettevõtte poolt kogu ettevõtte töötajatele makstud tasud koos nendelt tasutud 

maksudega. Analüüsis kasutatakse näitajat tööjõukulud aastakeskmise töötaja kohta. Selleks 

jagatakse kogu tööjõukulu aastakeskmise töötajate arvuga. Aastakeskmine töötajate arv ja 

ettevõtete tööjõukulude summad on saadud ettevõtete majandusaastate aruannetest. 

Magistritöös uuritakse seose olemasolu ja tugevust valitud ettevõtete suuruse (maakasutus 

hektarites ja lihaveiste arv ettevõttes) ja ettevõtete vanuse (aastates)  ning  vaadeldavate 

tulemuslikkuse näitajate vahel. Arvuliste tunnuste ühise käitumise piltlikustamiseks sobivad 

enam hajuvusdiagrammid ehk korrelatsiooniväli.  Sellisel joonisel moodustub tasapinnaline 

punktiparv, mille kuju ja tihedus peegeldavad tunnuste ühise käitumise laadi (Jurevitš 2004: 

65). Hajuvusdiagramm annab esimese ettekujutuse tunnuste ühistest käitumise tendentsidest. 

Ent joonise põhjal saab anda vaid subjektiivse (indiviidi vaatepunktist lähtuv) hinnangu 

tunnustevahelise seose tugevusele. Objektiivse (objektile omane) hinnangu saamiseks peaks 

kasutama arvulist näitajat, mis mõõdaks tunnuste vahelise seose tugevust. 
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Üks enamkasutatavam ja lihtsaim viis arvtunnuste vahelise lineaarse seose kirjeldamiseks on 

korrelatsioonanalüüs. Korrelatsioonimaatriks iseloomustab lineaarse seose tugevust 

resultaatnähtuse ja faktornähtuse vahel. Korrelatiivsed seosed on sellised, mille korral ühe 

nähtuse ühele väärtusele võib vastata teise nähtuse mitu erinevat väärtust. Reeglina 

mõõdetakse sellega seost kahe numbriliselt mõõdetava muutuja vahel. Korrelatsiooni puhul 

mõõdetakse kui tugev on seos ning millise suunaga, kas positiivne või negatiivne. Lineaarse 

seose tugevust ja suunda väljendab Pearsoni ehk lineaarne korrelatsioonikordaja. Lineaarse 

korrelatsioonikordaja (r) väärtus  jääb -1 ja 1 vahele (Jurevitš 2004: 69). Kui tunnuste vahel 

on kasvav seos (ühe tunnuse suurenedes suureneb ka teine ja vastupidi), siis on 

korrelatsioonikordaja positiivne ja kui seos tunnuste vahel on kahanev (ühe tunnuse 

suurenedes teine väheneb ja vastupidi), siis on korrelatsioonikordaja negatiivne. Väärtus 0 

seevastu näitab muutujate vahelise seose puudumist, st et tunnused on sõltumatud. Tunnuste 

vahelist seost nimetatakse nõrgaks, kui korrelatsioonikordaja  absoluutväärtus on väiksem kui 

0,3. Väärtust vahemikus 0,3-0,7 peetakse keskmiseks ning väärtust, mis on suurem kui 0,7 

hinnatakse tugevaks (Ibid.: 71). Korrelatsioonikordajal on aga ka omad puudused. Lineaarne 

korrelatsioonikordaja on küllaltki tundlik erisuste olemasolu suhtes andmetes. Seepärast 

tuleks korrelatsioonikordaja väärtuse arvutamisel andmestikust välja jätta tavapärastest 

andmetest tugevalt erinev näitaja.  

Uurimistöös tuleb vaadelda ja analüüsida uurimistöö objekti ilma igasuguse eelarvamuseta. 

Järeldusi tulemuste kohta saab teha induktsiooni või deduktsiooni meetodil. Induktsioon 

põhineb empiirilisel nähtusel, deduktsioon tuleneb loogikast. Induktsiooniga tehakse (Ghauri, 

Gronhaug 2004: 25) üldistavaid järeldusi empiirilistest vaatlustest. Kuid peab teadma, et 

kunagi ei saa kindel olla induktiivsetes järeldustes, kuna need põhinevad konkreetsel 

vaatlusel, st eelduste tõesus ei taga järelduse tõesust. Deduktsiooni puhul ei ole vaja olla tõene 

reaalsuses (Ibid.: 25), kuid peab olema tõene loogiliselt. Deduktsiooni puhul lähtutakse 

järelduste tegemisel teooriast.  

Teostatava analüüsi käigus otsitakse vastust püstitatud hüpoteesile:  põhitegevuse 

mitmekesistamine lihaveisekasvatusega on parandanud ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid. 

Antud empiirilises uurimuses kasutatakse järelduste tegemisel nii induktsiooni kui ka 

deduktsiooni meetodit. Järeldused tehakse eeldusel, et  nende aluseks olevad andmed on 

tõesed. Kuid järeldused põhinevad vaid antud uurimusel, mida ei saa üldistada.  
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3. LIHAVEISEKASVATUSEGA MITMEKESISTAMISE 

MÕJU ETTEVÕTETE TULEMUSLIKKUSE NÄITAJATELE 

LÄÄNEMAA ETTEVÕTETE NÄITEL  

 

3.1. Ülevaade ettevõtlusest Läänemaal aastatel 2006-2014 

 

Läänemaa on Eesti mandriosa läänepoolsem maakond, mille pindala on 2413 km², so vaid 

5,6% Eesti territooriumist. Siin asub 434 saart ja laidu, voolab läbi 17 jõge. Mets katab 51,4% 

maakonnast. Läänemaal asub 16 maastikukaitseala, mis hõlmavad umbes 1/3 maakonna 

territooriumist. Suurim neist on Matsalu Rahvuspark. (Läänemaa Turism)  

01. jaanuari 2016. a. seisuga oli Äriregistris registreeritud 3 110 Läänemaal asuvat ettevõtet 

(joonis 1). Kõige enam oli nende hulgas osaühinguid (2 086) ja füüsilisest isikust ettevõtjaid 

(FIE 907).  Põllumajandusettevõtteid oli 537, nende hulgas 189 äriühingut, 318 FIEt ning 30 

mittetulundusühistut.  

 

Joonis 1. Äriregistris registreeritud Läänemaa ettevõtted ettevõtlusvormi alusel 01.01.2016 

(Äriregister) 



2006. a. 01. jaanuari seisuga oli kokku registreeritud ettevõtteid 1 825,  nendest osaühinguid 

843 ja FIEsid 862. Põllumajandusettevõtted oli kogu ettevõtete hulgas 519. Nendest oli 

äriühinguid 55, FIEsid 453 ning mittetulundusühistuid 11 (Äriregister). Kümne aasta jooksul 

on aktsiaseltside arv vähenenud poole võrra ning osaühingute arv suurenenud pea 2,5 korda. 

Läänemaa ettevõtetest ca 95% on alla 10 töötajaga ettevõtted, st mikroettevõtted. Ettevõtete 

arvu järgi on Läänemaal enim põllumajandus-, metsandus- ja kalapüügi ettevõtteid ning 

hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid. 01.01.2014 seisuga on 37,6% ettevõtetest registreeritud 

Haapsalu linnas, 14,7% Ridala vallas, 13,9% Lääne-Nigula vallas ja 9,4% Lihula vallas. 

Haapsalu linna ettevõtted tegelevad peamiselt hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas, nimetatud 

valdades asuvate ettevõtete põhiline tegevusvaldkond on põllumajandus. (Läänemaa portaal) 

Hulgi- ja jaekaubanduse müügitulu moodustas 2014. aastal 29% kogu Läänemaa ettevõtete 

müügitulust. Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalanduse müügitulu oli 6%. Töötleva 

tööstuse (lihatööstused, mööblitööstused, plasttoodete tootmine) ettevõtted, kes tegutsevad 

peamiselt Haapsalu linnas ja Lääne-Nigula ning Ridala vallas, müügitulu moodustas kogu 

müügitulust 25%. (lisa 1) 

Ettevõtluse aluseks on inimene, ta on nii ettevõtja kui ka töötaja. Seega on ettevõtluse jaoks 

oluline piirkonna varustatus tööjõuga. Läänemaa elanike arv on olnud viimase kümne aasta 

jooksul languses. 2006. aastal elas Läänemaal 26 830 inimest, nendest 15 500 

maapiirkondades. Vastavad näitajad 2015. aastal olid 24 070 ja 13 910 (Statistikaamet). Kui 

maaelanike arv on ajavahemikus 2006-2015 vähenenud 1 590 inimese võrra, siis 

maarahavastiku suhe kogu maakonna elanikesse on jäänud samaks, olles 57,8%. Rahvastiku 

vähenemine ei ole ainult Läänemaa probleem, vaid see on kogu Eesti valupunkt. 

Läänemaa töövõimelisest elanikkonnast oli põllumajandusega tegev 6% ning enam oli 

hõivatud töötlevas tööstuses 24% (Läänemaa ettevõtluse...2014). Statistikaameti andmetel oli 

Eesti keskmine tööhõive põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse sektoris 2014. aastal 3,9%. 

Põllumajandusettevõtte tegevuseharu valimisel on määrav ettevõtte kasutada oleva maa tüüp. 

Lihaveisekasvatuse valimisel on üheks määravaks teguriks see, kas ettevõtja kasutuses on 

maid, mida ei saa kasutada põlluharimiseks, aga mis omakorda sobivad karjatamiseks. Tänu  

toetustele on poolloodulikke kooslusi alates 21. sajandi algusest hakatud varasemast enam 

põllumajanduslikuks tegevuseks kasutusele võtma. Sealjuures tuleks soodustada loomade 

karjatamist loodusväärtuslike alade hooldamisel nagu rannaniidud ja alvarid (loopealsed), mis 
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eriti sobivad näiteks lihaveiste karjatamiseks. Lihaveisekasvatus on olnud Eestis kõige 

kiiremini arenev loomakasvatusharu viimase viieteistkümne aasta jooksul. 

 Kui 01.01.2006 oli Eestis 11 872 lihaveist, siis 01.01.2016 oli neid juba 66 222, so 5,6 korda 

enam. Läänemaal oli lihaveiste arv vastavalt 2 291 ja 7 923. Läänemaa on lihaveiste arvukuse 

poolest teine maakond Eestis Saaremaa järel. Kogu lihaveiste arvust oli 01.01.2016 seisuga 

Läänemaal 11,9%  Eestis peetavatest lihaveistest. Eestis ja ka Läänemaal on enim levinud 

järgmised lihaveiste tõud: hereford, aberdiin-angus, limusiin, šarolee ja šoti mägiveis. (Eesti 

lihaveis...) Viimane sobib suurepäraselt maastiku hooldajaks, kuid kasvatamiseks liha saamise 

eesmärgil ei ole nad majanduslikult kasulikud. 

Enamikele ettevõtetele, kes kasvatavad lihaveiseid, ei ole see ainus tegevusala. 

Lihaveisekasvatus sobib toetavaks kõrvaltegevuseks ettevõtetele, kel on kõrval olemas muu 

loomakasvatus, st loomakasvatushooned ja vastav tehnika. Ettevõtlusega alustamisel 

vajatakse lihaveisekasvatuseks maad, tehnikat ja loomi. Investeering sellesse on väga suur ja 

tasuvusaeg pikk. 

 

3.2. Valimi ettevõtete iseloomustus 

3.2.1. Ettevõtete üldiseloomustus 

 

Antud uurimuses vaadeldavad ettevõtted asuvad (joonis 2) Ridala vallas, Lihula vallas, 

Martna vallas ja Lääne-Nigula vallas. Ettevõtted asuvad piirkonnas, kus on 

teraviljakasvatuseks sobimatuid maid ning rohkesti looduslikke ja poollooduslikke rohumaid.  

Kirbla OÜ tegeleb teravilja-, rapsi- ja heintaimekasvatusega ning piimakarja ja 

veisekasvatusega ning poollooduslikelt rohumaadelt kütteheina tootmisega. Osaühingu 

omapäraks ongi madala produktiivsusega poollooduslike rohumaade suur osakaal. Teravili 

kasutatakse peamiselt loomadele jõusööda valmistamiseks. Enamuse taimekasvatuse 

toodangu müügist moodustab rapsi ja kütteheina (päideroog) müük. 2013. aasta lõpus valmis 

ja anti käiku uus robotlaut piimakarjale. Piimahinna languse tõttu 2014. aasta teises pooles on 

ettevõttes vähendatud piimakarja ligi saja looma võrra, millega seoses koondati ka töötajaid. 

Kuid pidamistingimuste paranemise tõttu ja paremast söödast tingituna tõusis piimatoodang  
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Joonis 2. Valimi ettevõtete paiknemine Läänemaal 

lehma kohta.  Ettevõte on arvestades üldist majanduslikku olukorda peatanud investeeringud, 

ning vähendanud ostusöötade mahtu. Majandusaasta aruandes esitatud tegevusaruande põhjal 

võib öelda, et piimakarja lõpetamise mõtteid ettevõtja ei pea, sest tootmiseks on olemas nii 

kogenud tööjõud, kaasaegsed ehitised ning vajalikud masinad. Küll aga asutati 2014. a. 

tütarettevõte, kuhu 2015. aastal viidi üle lihaveised. Tütarettevõttele taotletakse 

mahepõllumajandusliku tootmise tunnustust. 

Kesküla PÜ on asutatud pereettevõttena. Ettevõte tegeleb piimakarjakasvatusega. Nüüdseks 

kasutatakse ettevõttes ka perevälist tööjõudu. 2008. aastal lisandus piimakarja kõrvale 

lihaveisekasvatus. Samuti alustati hoonete taastamise ja uusehitiste rajamisega. 

Arne Tamm OÜ alustas oma tegevust aastal 1992 piimakarja- ja teraviljakasvatusega. Piima 

kokkuostuhinna languse tõttu ca 70% lõpetati piimakarja pidamine 1997. aastal ja mindi üle 
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lihaveisekasvatusele. Käesoleval ajal on osaühing haritava maa poolest viie suurema 

teraviljakasvataja hulgas Läänemaal.  

Maaharijad OÜ on ettevõte, mis kuulub Soome eraisikutele. Ettevõte alustas tegevust 2003. 

aastal ostes raskustesse sattunud ettevõtja talumajapidamise. Algusaastatel kasvatati teravilja 

kõrval ka köögivilja. 2006. aastal lisandus lihaveisekasvatus. Kuid 2014. aasta 

majandusaastaaruandes avaldab ettevõtte juhatus, et lihaveisekasvatus kavatsetakse 2015. 

aastal lõpetada ning pühenduda 100% vaid teravilja ja kaunvilja kasvatamisele. 

Palli Farm OÜ on asutatud 2005. aastal. Juba esimesel aastal soetati lihaveised. Põhiline 

müügitulu tuli aga osutatud teenustöödest (luhakarjamaade hooldamine) ning vähesel määral 

ka heina ja teravilja müügist. Ettevõte on mahepõllumajandustootja. Ettevõtte põhiliseks 

sissetulekuallikaks erinevad toetused.  

Kupas OÜ tegutseb aastast 1993. Ettevõte on algusaastatel tegelenud ka 

piimakarjakasvatusega. Pärast piimakarja likvideerimise on lihaveisekasvatus ettevõtte 

peamiseks tegevussuunaks. Taimekasvatust arendatakse eelkõige loomakasvatuse 

teenindamiseks. Ettevõte on mahetootja. Veiste realiseerimise kõrval annab suurema osa 

müügitulust heina müük. 

Viis vaadeldavat ettevõtet asuvad Lõuna-Läänemaal Matsalu lahe piirkonnas, kus on 

lihaveiste karjatamiseks sobivad, kuid maaharimiseks sobimatuid maid. Ühe ettevõtte 

kasutada on Saunja lahe rannaniidud ning looduslikud rohumaad. Kõik kuus vaadeldavat 

ettevõtet on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. 

 

3.2.2. Valimi ettevõtete tootmisressursside iseloomustus 

 

Maa on põlumajandussaaduste tootmise alus. Põllumajandusmaa väärtuse määramiseks 

põllumajandusliku tootmise seisukohast tuleb lähtuda eelkõige mulla viljakusest ja maa 

harimise tingimustest. Valimi ettevõtete maakasutus (joonis 3) on saadud ühtse 

pindalatoetuste summade jagamisel toetuse ühikumääraga vastaval aastal. 
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Joonis 3. Valimi ettevõtete maakasutus aastatel 2006-2014, hektarites (PRIA) 

Ettevõtete maakasutus on kahel ettevõttel (Kirbla OÜ, Maaharijad OÜ) märkimisväärselt 

suurem kui ülejäänud neljal. Kõige enam maad kasutasid 2014. aastal Kirbla OÜ (1 519 ha), 

kelle põhitegevuseks oli piimakarjakasvatus ja Maaharijad OÜ (920 ha), põhitegevuseks oli 

teraviljakasvatus.  

 

Joonis 4. Lihaveiste arv valitud ettevõtetes aastatel 2006-2014 (PRIA) 



Kõigis vaadeldavates ettevõtetes on ajavahemikul 2006-2014 suurenenud lihaveiste arv. 

Kõige enam on suurenenud lihaveiste arv Palli Farm OÜs, seda peaaegu viis korda (joonis 4), 

mis 2006. aastal oli 59 ja 2014. aastal 279 veist. Antud ettevõttes on suurenenud ka lihaveiste 

realiseerimine, viimase kahe aasta müügitulust moodustab see enam kui 50%. Kirbla OÜs on 

veiste arv aastaks 2014 kasvanud 419le. Kesküla PÜ, kes alustas lihaveisekasvatust 2008. 

aastal on aastaks 2014 suurendanud karja saja loomani. Arne Tamm OÜ on aga  2013. a. 

viinud lihaveisekasvatuse (ligi 200 veist) üle teise selleks loodud ettevõttesse. 

Ettevõtete varade muutusest 2014. aasta võrdluses 2006. aastaga selgub (tabel 3), et 

käibevarad on enim suurenenud segatootmisettevõtetes. Seda mõlemas ettevõttes (Kupas OÜ, 

Palli Farm OÜ) ligi viis korda. Käibevarade kasv on toimunud lihaveiste arvu ja sellega 

seotud bioloogilise vara bilansilise väärtuse suurenemisega. Bioloogilise vara all mõeldakse  

Tabel 3.  Ettevõtete bilansinäitajad eurodes aastal 2006 ja 2014 ning muutus 2006-2014 

protsentides  

  Piimatootjad Teraviljakasvatajad Segatootjad 

Näitaja 

Kirbla 

OÜ 

Kesküla 

PÜ 

Arne Tamm 

OÜ 

Maaharijad 

OÜ 

Kupas 

OÜ 

Palli Farm 

OÜ 

31.12.2006             

Käibevarad 431 663 77 688 178 300 418 347 53 372 28 562 

Põhivarad 949 649 145 570 336 378 826 604 265 990 112 057 

Lühiajalised kohustused 214 051 5 632 152 134 425 714 15 930 19 205 

Pikaajalised kohustused 311 873 82 312 162 648 950 236 29 913 26 058 

Omakapital 855 388 135 313 199 896 -130 998 273 519 95 356 

31.12.2014             

Käibevarad 632 090 159 516 266 220 258 963 287 308 154 608 

Põhivarad 3 664 385 691 641 1 111 926 1 119 402 561 779 775 200 

Lühiajalised kohustused 504 905 208 382 410 674 102 740 71 264 75 131 

Pikaajalised kohustused 1 758 840 317 849 382 423 840 405 37 790 476 293 

Omakapital 2 032 730 324 926 585 049 435 220 740 033 378 384 

Muutus, %. 2006=100%             

Käibevarad 146,4 205,3 149,3 61,9 538,3 541,3 

Põhivarad 385,9 475,1 330,6 135,4 211,2 691,8 

Lühiajalised kohustused 235,9 3699,9 269,9 24,1 447,3 391,2 

Pikaajalised kohustused 564,0 386,2 235,1 88,4 126,3 1827,8 

Omakapital 237,6 240,1 292,7 332,2 270,6 396,8 
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loomset või taimset elusorganismi. Neis ettevõtetes oli ka veiste arvu kasv suurim. Põhivarade 

kasv on põhjustatud vananenud tehnikapargi uuendamise vajadusest kaasaegsema ja 

tootlikuma vastu. Põhivarade suurenemine on olnud suurim mõlemas piimatootmise (Kirbla 

OÜ, Kesküla PÜ) ettevõttes (3,8-4,7 korda), aga ka Palli Farmis (ca seitse korda).  

Ettevõtete lühi- ja pikaajalised kohustused on suurenenud enamasti investeeringuteks võetud 

laenude-liisingute arvel. Vaid Maaharijad OÜs on kohustused vähenenud. Seda põhjusel, et 

suuremad investeeringud on tehtud ettevõtte asutamisel tänu omanike poolt antud 

pikaajalistele laenudele. Põhivarade kasv vaadeldaval perioodil selles ettevõttes on võrreldes 

teistega väike. Osaline kohustuste suurenemine ettevõtetes võib olla tingitud ka võlgnevuste 

suurenemisest tarnijatele pikemate maksetähtaegade tõttu.  

Omakapital koosneb osakapitalist, reservidest ja kasumist. Omakapitali suurenemine toimub 

üldjuhul kasumi arvel. Nii ka valimi ettevõtetes. Kasum omakorda on saavutatud üksnes 

toetuste abil. Kui elimineerida toetuste summa ettevõtete tulude alt, siis antud valimi puhul ei 

oleks ühelgi vaadeldaval aastal kasum jäänud positiivseks. Dividendidena oli kasumit välja 

maksnud vaadeldaval perioodil kaks ettevõtet (Palli Farm OÜ ja Kirbla OÜ). 

Eelnevast selgus, et  kõigis ettevõtetes, välja arvatud Maaharijad OÜ, on suurenenud nii varad 

kui kohustused. Varade suurenemine on toimunud enamasti põhivarade arvel,  mis näitab 

ettevõtete poolt tehtud investeeringuid kaasaegsemasse tehnikasse ja hoonetesse. 

Vaatamata suuremale töö mehhaniseerimisele ei saa ka põllumajandus hakkama inimeseta. 

Oluline osa ettevõtte tulemuste saavutamises lasub ettevõtte töötajal. Seepärast vajatakse 

põllumajanduses jätkuvalt ka inimest. Töötajal, tema tegevusel, on suur osa ettevõtte 

tulemuslikkuse näitajate kujundamisel. Seepärast vaadeldakse järgnevalt tööjõu kasutamisega 

seotud kulutusi valimis olevates ettevõtetes. 

Valimi ettevõtetest on kolmes (joonis 5) olnud keskmine töötajate arv vaadeldavatel aastatel 

kuni viis. 2014. aastal oli viies ettevõttes keskmiselt kuni 10 töötajat ja vaid ühes (Kirbla OÜ) 

oli keskmine töötajate arv 41. 

Maapiirkondades on ettevõtetel tihti raskusi tööjõu leidmisega. Tänapäeval vajatakse ka 

põllumajanduses kvalifitseeritud tööjõudu, kuid noorte seas ei ole põllumajanduserialad 

populaarsed. Üheks põhjuseks võib olla keskmisest raskem töö ning põllumajandussektori 
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Joonis 5. Aastakeskmine töötajate arv valimi ettevõtetes aastatel 2006-2014  

madalamad palgad. Joonisel 6 on toodud valimi ettevõtetes tööandja poolt tehtavad kulutused 

töötaja kohta. 

 

Joonis 6. Tööjõukulu aastas keskmise töötaja kohta ettevõtetes aastatel 2006-2014, eurodes  

Jooniselt 6 on välja jäetud Kesküla PÜ 2010. aasta näitaja, kuna aastaaruande lisas 

"Tööjõukulud" oli see sellel aastal ebanormaalselt suur - 590,6 tuhat eurot. Sama aasta 

kasumiaruandes (kasumiaruande skeem 2) olid ettevõtte ärikulud kokku 331,2 tuhat eurot. 

Järgneval aastal, kus keskmine töötajate arv oli sama, mis 2010. aastal, oli tööjõukulu 74,6 

tuhat eurot, mis sobitub ka eelnevate ja järgnevate aastate näitajatega. 
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Tööjõukulud hõlmavad tööandja poolt töötajale makstud tasud koos nendelt makstavate 

maksudega. Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal põllumajanduse, metsamajanduse ja 

kalanduse ettevõtete keskmine tööjõukulu töötaja kohta 13 452 eurot aastas. Valimis oleva 

kuue ettevõtte keskmine tööjõukulu oli 2013. aastal  keskmise töötaja kohta 11 588 eurot. 

Jooniselt 6 on näha, et tööjõukulud on ettevõtete lõikes väga erinevad, jäädes aastas 

vahemikku 2 000 kuni  25 000 eurot. Väiksemad tööjõukulud töötaja kohta on 

piimakarjakasvatusega tegelevates ettevõtetes, teraviljakasvatusettevõtetes on need aga 

suuremad. Ühe segatootmiseettevõtte  (Palli Farm OÜ) väikesed tööjõukulud võivad olla 

seotud ettevõtte poolt välja makstavate dividendidega. Samas peab märkima, et kõigis 

ettevõtetes on tööjõukulud aastal 2014 suurenenud võrreldes 2006. aastaga. Tööjõukulude 

kasv on olnud 1,6 kuni 4,5 kordne.  

Võib öelda, et kõikides ettevõtetes on paranenud varustatus põhivaradega, millega on 

kaasnenud samal ajal kohustuste suurenemine. Nelja ettevõtte maaressurss on aastate lõikes 

enam-vähem stabiilne, kahes ettevõttes on see vähenenud 30-40%. Neljas ettevõttes on kuni 

viis keskmist töötajat, Kesküla PÜs on keskmine töötajate arv olnud 7-11 ning Kirbla OÜs on 

keskmine töötajate arv olnud 41-47 töötajat. Tööjõukulud on suurenenud kõigis ettevõtetes. 

Keskmine töötajate arv on ettevõtetes püsinud stabiilne, va Maaharijad OÜ.  

  

3.3. Ettevõtete tulemuslikkuse näitajad aastatel 2006-2014 

 

Varasemates uurimustes on välja toodud finantsnäitajad, mida on enam tulemuslikkuse 

näitajatena aluseks võetud. Nendeks on puhasrentaablus, varade ja omakapitali rentaablus  

Rentaabluse kujunemise üheks oluliseks teguriks on kasum. Põllumajanduse on väga suur osa 

ettevõtte kasumi kujunemisel saadud otsetoetustel. Alates 2013. aastast, kui muudeti 

Raamatupidamise Toimkonna juhend (RTJ) 12ga ("Valitsusepoolne abi" ) sihtfinantseerimise 

kajastamist, on ka investeeringutoetuste tuluna kajastamise aastal sellel suur mõju ettevõtte 

kasumile ja läbi selle rentaabluse näitajatele. Uurimuses vaadeldavatest ettevõtetest on Arne 

Tamm OÜs 2013. ja 2014. aastal kantud tulusse investeeringutoetust, mõlemal aastal ca 100 

tuhat eurot. 
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Äripäeva poolt 2013.aasta majandusaasta aruannete alusel koostatud ettevõtete edetabeli 

analüüs näitas (Põllumajandusettevõtted...2014), et kümne enim esindatud valdkonna seas oli 

põllumajandus kõrgeima ärikasumlikkusega, mis oli 16,6%. Ent lähemal analüüsil selgus, et 

elimineerides äritulude all näidatud toetused, oleks nii mitmegi edetabelis olnud ettevõtte 

kasum asendunud kahjumiga. 

Puhasrentaablus (edaspidi rentaablus) näitab kui palju ettevõte  teenis kasumit ühe müügitulu 

ühiku kohta. Joonisel 7 on teravilja- ja piimakarjakasvatusega tegelevate valimis olevate 

Läänemaa põllumajandusettevõtete rentaabluse näitajaid.  

 

Joonis 7. Valitud piima- ja teraviljakasvatusettevõtete rentaabluse näitajad aastatel 2006-

2014, %  

Puhasrentaabluse näitajad valimi ettevõtetes on väga erinevad aastate lõikes. Ka ühe 

tegevusala piires on erinevus suur. Näiteks piimakarjakasvatuses on Kirbla OÜ rentaablus 

2006. aastal 21,5% Kesküla PÜ aga 6,8%, 2014. aastal vastavalt 9,5% ja  -24,8%. Rentaablus 

on tihedalt seotud ettevõtte müügituluga, mis teraviljakasvatajate puhul on suurel määral 

sõltuv ilmastikust, mida ettevõtja ise ei saa kuidagi mõjutada. Enamike ettevõtete 

rentaablused 2014. aastal võrdluses 2006. aastaga langesid. 2008. aasta majanduslangusest on 

kiiremini välja tulnud piimatootmisettevõtted, kelle rentaablused kasvasid juba järgmisel 

aastal. Kuid alates 2012. aastast on kõigi rentaablused taas languses. Erandiks on OÜ 

Maaharijad. Vaadeldes antud ettevõtte kasumit peab märkima, et see on aastate lõikes väga 

erinev, puudub ühtlus. Ei ole kahte järjestikust aastat, kus see muutus ei oleks ±200 tuhat 
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eurot. Näiteks aastal 2011 oli Maaharijad OÜ kasum 39,5 tuhat eurot, järgnevatel aastatel 

vastavalt 250 tuhat, -113 tuhat ja 119 tuhat eurot. Samuti on ettevõtte müügitulu vähenenud 

võrreldes 2014. aastat 2006. aastaga 50%, äritulud kusjuures on kasvanud 3,5 korda. Ettevõtte 

maakasutus on samas vähenenud 30%. Valimi piimakarja- ja teraviljakasvatusettevõtete 

alusel ei saaks öelda, et lihaveisekasvatusharu omaks olulist mõju rentaablusele. 2014. aasta 

teises pooles oli piima kokkuostuhind ligi 40% madalam kui aasta esimesel poole. Kirbla OÜs 

on rentaablus langenud 5% võrra, 15%lt 10%le, samal ajal on teine piimatootja (Kesküla PÜ) 

lõpetanud aasta kahjumiga. Kirbla OÜ parem näitaja võib olla osaliselt seotud 

lihaveisekasvatuse mõjuga. Arne Tamm OÜ, kes lõpetas 2013.a. lihaveisekasvatuse, 

rentaablus on 2013. aastast alates langenud.  

Kuna segatootmises on rentaabluse näitajad oluliselt kõrgemad, on need välja toodud eraldi 

joonisel (joonis 8). Kõrged rentaablused on seotud äritulude all olevate erinevate 

otsetoetustega nagu: pindalatoetused, karjatamise toetused, ammlehma kasvatamise toetus, 

ebasoodsamate piirkondade toetus, toetused keskkonnasõbraliku tootmise, poolloodusliku 

koosluse hooldamise eest, mahepõllumajandusliku tootmise toetus. Segatootmises on  

 

Joonis 8. Valimi segatootmisettevõtete rentaabluse näitajad aastatel 2006-2014, %  

rentaabluse näitajad küll kõrgemad, kuid vaadeldavate aastate lõikes kõikuvad. Suured 

muutused on põhjustatud enamasti müügitulu ja äritulude muutustest. Enamikel aastatel (va 

2009 Palli Farm OÜ ja 2010, 2012 Kupas OÜ) on nende ettevõtete kasum suurem kui 

müügitulu ning rentaabluse näitajad on eriti kõrged. Nende ettevõtete kasutada on 

karjatamiseks sobivat maaressurssi ning põhitegevuseks ongi maade hooldus lihaveiste abil. 
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Lihaveiste karjatamiseks kasutatakse muu hulgas Läänemaal looduskaitse all olevaid 

rannaniite, mille hooldamise eest makstakse toetust. Toetused on nende ettevõtete jaoks 

peamiseks kulutuste katmise vahendiks. Valimi segatootmisettevõtted on saavutanud oluliselt 

kõrgemad rentaabluse näitajad võrreldes piimakarja- ja teraviljakasvatajatega. Seega ei oleks 

õige väita, et lihaveisekasvatusega segatootmisettevõtted on rentaabluse poolest 

tulemuslikumad kui piima- või teraviljakasvatusettevõtted, sest toetustel on väga suur mõju 

nende rentaablusele. 

Varade rentaablus on suhtarv, mida kasutatakse enim ettevõtte tulemuslikkuse hindamiseks. 

See näitab, kui palju puhaskasumit teeniti ettevõtte kogu varadesse paigutatud ühelt eurolt. 

Ettevõtete eesmärgiks on varade rentaabluse suurendamine. Mida suurem on varade 

rentaabluse näitaja, seda efektiivsemalt ettevõtte varasid on kasutatud. Liiga kõrge varade 

rentaablus võib aga väljendada varade vähesust. Varade rentaablus peaks olema kõrgem kui 

laenukapitali hind ehk intressimäär. 

 

Joonis 9. Valimi ettevõtete varade rentaablused aastatel 2006-2014, % 

Vaadeldavate ettevõtete vararentaabluse näitajad (joonis 9) on perioodil 2006-2014 väga 

suures muutumises. Jällegi eristub teistest ettevõtetest Maaharjad OÜ, kelle kasumi näitja oli 

suures muutuses. Kuid enamikel aastatel jääb varade rentaablus valimi teistes ettevõtetes 5% 

ja 13% vahele. Kõrgeim on varade rentaablus taas segatootmisettevõtetes. Piimakarja- ja 

teraviljakasvatusesettevõtetes vastavad näitajad olid 2007. a. tõusus, 2008. a. aga jälle 

languses. Aastatel 2010-2011 jällegi tõusus ning 2012-2014 languses. Seega ei saaks varade 
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rentaabluse põhjal väita, et lihaveisekasvatus stabiliseeriks või tõstaks ettevõtete varade 

rentaablusi. Ta võib küll omada osalist mõju sellele, kuid suuremat mõju omavad ettevõtete 

poolt tehtud ärikulud ning saadud müügitulu ja äritulud. Mishra jt leidisid (2009: 51) oma 

uurimuses samuti, et ettevõtete kuludel on otsene mõju puhasrentaablusele ja varade 

rentaablusele. Seepärast on järgnevalt välja toodud valimi ettevõtete ärikulud. Võrreldavuse 

jaoks on need jagatud ettevõtete poolt kasutatava ühtse pindala toetusega kaetud maa pinnaga 

hektarites. 

Võrreldes ärikulusid põllumajandusmaa ühe hektari kohta (joonis 10) selgub, et ärikulud 

valimi ettevõtetes 2014. aastal võrreldes 2006. aastaga on suurenenud 2-4 korda.  

 

Joonis 10. Valimi ettevõtete ärikulud 1 ha toetatava maa kohta aastatel 2006-2014, eurodes  

Piimatootmisettevõtetes oli see 2014. aastal keskmiselt 1 000 eurot hektari kohta, 

teraviljaettevõtetest Maaharijad OÜs  400 eurot ja Arne Tamm OÜs 970 eurot hektari kohta.  

Ainult OÜ Maaharijates on ärikulud ühe hektari kohta langenud, moodustades 2014. aastal 

68% 2006. aasta ärikuludest ühe hektari kohta. Segatootmisettevõtetes on ärikulud hektari 

kohta madalamad (350-450 eurot hektari kohta) teiste valimi ettevõtetega võrreldes. See tuleb 

sellest, et nad ei tegele teraviljakultuuride kasvatusega (Palli Farm OÜ) või kasvatavad 

teravilja väikesel pinnal (Kupas OÜ) ning on mahetootjad. Ärikulude üldise suurenemise 

põhjuseks on uute tehnoloogiate ja erinevate turule tulnud taimekaitsevahendite kasutamise 

suurenemine suurema saagikuse eesmärgil. Samas on vaadeldaval  perioodil tõusnud ka 

muude kulumaterjalide hinnad. Ärikuludes moodustab veel suure osa põhivara 
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amortisatsioonikulu. See on põhjustatud sektori eripärast, et põllumajandustootmine vajab 

toimimiseks suurel hulgal spetsiifilist põhivara, mille soetusmaksumused on kõrged. Valimi 

ettevõtetes on amortisatsioonikulu keskmiselt 20% kogu ärikuludest. 

Omakapitali rentaablus näitab omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust, mida 

kõrgem see näitaja on, seda rohkem kasumit saadakse ühe omakapitali euro kohta. 

Omakapitali rentaablus peaks olema suurem kui omanike poolt seatud tulunorm ehk omaniku 

poolt ettevõttesse paigutatud kapitali intressimäär. St et omanike poolt ettevõttesse paigutatud 

kapital peaks tooma omanikule suuremat tulu kui on omanike ettevõttesse paigutatud raha 

hind. 

 

Joonis 11. Valimi ettevõtete omakapitali rentaablused aastatel 2006-2014, % 

Omakapitali rentaablused (joonis 11) valimi ettevõtetes muutuvad enam vähem sarnases 

rütmis, jäädes vahemikku 2-18%. Jällegi eristub siit Maaharijad OÜ, kuna rentaabluse 

arvutamise aluseks on kasum, mis selle ettevõtte puhul oli aastatel 2006-2014 väga muutuv. 

2006. ja 2007. aastal oli Maaharijad OÜ omakapital negatiivne ning 2008. aastal oli 

omakapitali rentaablus 652%. Need aastad on selle ettevõtte puhul jooniselt 11 välja jäetud. 

Arne Tamm OÜs on omakapitali rentaablus 2014. aastal pärast lihaveisekasvatuse üleviimist 

(2013.a.) langenud, kuid seda ei tohiks selle tegevuse lõpetamisega seostada. Ka teistes 

ettevõtetes (va Maaharijad OÜ) on 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga omakapitali 

rentaablused langenud. 
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Üheks põhjuseks lihaveisekasvatusega mitmekesistamisel just teraviljakasvatusettevõtetes on 

olnud rahavoogude hajutamine. Teraviljakasvatuse eripärast tulenevalt saadakse müügitulu 

üldjuhul mõnes kuus aastas (august-oktoober), eelnevatel kuudel tehakse vaid kulutusi. 

Seepärast võib ettevõtetel tekkida raskusi vaba raha leidmisel nende kulutuste katmiseks. 

Lihaveiste müügist saadav tulu parandaks ettevõtete maksevõimet. Ka piimakarjakasvatuses, 

kus viimase pooleteise aastaga on toorpiima kokkuostuhind langenud ligi 50%, on nii 

mõneski ettevõttes tulnud ette raskusi maksekohustuste täitmisega. Ka sellisel juhul oleks 

lihaveiste realiseerimisest saadud vahendid abiks igapäevaste maksete tasumisel. 

Järgnevalt vaadeldakse ettevõtete maksevõime näitajaid (joonis 12). Maksevõime on saadud  

 

Joonis 12. Valimi ettevõtete maksevõime näitajad aastatel 2006-2014  

käibevarade jagamisel ettevõtte lühiajaliste kohustustega. Mida suurem on näitaja, seda parem 

on ettevõtte võime tasuda lühiajalisi kohustusi. Ent liiga kõrge suhtarv võib olla põhjustatud 

ka liigsete käibevarade kogumist (varud, materjal) või ressursside ebaefektiivsest 

kasutamisest. Üldiselt hinnatakse heaks näitajat üle 1,6 ja rahuldavaks 1,2-1,59 (Teearu, 

Krumm 2005: 20). Põllumajanduses on need näitajad üldiselt madalamad. Krediidiinfo poolt 

2014. a. II poolaasta kohta koostatud uuringu järgi  torkab silma põllumajandussektor, kus 

ettevõtete näitajad muutusid erinevalt teistest majandusharudest kehvemaks. 

Põllumajandusettevõtete hulgas on maksehäiretega ettevõtete osakaal aastaga tõusnud 3,7 

protsendilt 4,3 protsendile (Põllumajandusettevõtted...2015). 

http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=187
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Antud valimi puhul on jooniselt 12 välja jäetud Kesküla PÜ 2006. aasta maksevõime näitaja 

(13,8) ning 2008. aasta Palli Farm OÜ näitaja (8,9), mis võrreldes teiste ettevõtete näitajatega 

olid ilmselgelt eristuvad. Vaadeldavates ettevõtetes on maksevõime näitajad kõrgemad 

segatootmisettevõtetes 1,1 kuni 5,5. Teistes ettevõtetes jääb see viimasel kahel aastal 

vahemikku 0,6 kuni 1,2. Kõrgeim on see suuremal piimatootjal, Kirbla OÜ-l. Erandiks on 

2014. aastal jällegi Maaharijad OÜ, kelle maksevõime (2,5) on oluliselt tõusnud võrdluses 

eelneva aastaga. Põhjuseks lühiajaliste kohustuste pea kolmekordne vähenemine. Kesküla 

PÜs (alustas lihaveisekasvatusega aastal 2008) ei ole maksvõime näitaja vaadeldaval 

ajaperioodil  paranenud. Kui 2006. aastal oli vastav näitaja 13,8 ning 2008. aastal 1,5, siis 

2014. aastal oli see vaid 0,8. Kõigis valimis olevates ettevõtetes, peale segatootjate ja 

Maaharijad OÜ, on maksevõime näitaja langenud. Selles on oma osa kindlasti nii 

põllumajandussaaduste kokkuostuhindadel, kui ka sisendite hindadel. 

Põllumajandusettevõtteid iseloomustab see, et palju kasutatakse võõrkapitali nii 

käibevahendite kui ka põhivarade soetuse finantseerimiseks. Võlakordaja näitab kui palju 

kasutab ettevõte laenatud vahendeid (joonis 13). Tavaliselt väljendatakse seda protsentides. 

Mida suurem on võlakordaja, seda suurem on kreeditoride (võlausaldajate) risk. 

Võõrvahendite kasutamine mõjutab aga positiivselt omakapitali rentaablust ning kapitali 

keskmist hinda. Ettevõtte kulud laenatud vahendite eest ei tohiks ületada laenukapitali abil 

saadud tulusid. Vaadeldavate ettevõtete võlakordajad jäävad aktsepteeritavatesse raamidesse, 

so alla 70%. Erandiks taas Maaharijad OÜ. 2006. ja 2007. aastal oli ettevõtte omakapital 

negatiivne, sellest ka võlakordaja üle 100%. Järgnevatel aastatel see langeb pidevalt jõudes 

2014. aastal 68%ni. Teiste ettevõtete võlakordaja jääb aastal 2014 vahemikku 53-62%. Sellest 

on näha, et valimi ettevõtted kasutavad ettevõtete kulutuste rahastamiseks enamasti 

võõrkapitali. Kupas OÜ võlakordaja on aga vaid 13%, mis peegeldab võõrkapitali vähest 

kasutamist. FADN 2014 (2015: 16) järgi olid põllumajandusettevõtete varad 32% ulatuses 

finantseeritud võõrkapitaliga. 
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Joonis 13. Valimi ettevõtete võlakordajad aastatel 2006-2014, %  

Võõrkapitali kasutatakse tavaliselt enam põhivarade finantseerimiseks. Uurides kas valimi 

ettevõtetes võõrkapitali kasutamise ja põhivarade väärtuse suurenemise vahel on seos (tabel 

4), selgus, et Palli Farm OÜs ja Kirbla OÜs on tugev seos põhivarade suuruse ja võlakordaja 

vahel, vastavalt 0,956 ja 0,826. Põhivarade väärtus on suurenenud nendes ettevõtetes 

vaadeldaval perioodil vastavalt 6,9 ja 3,9 korda.  

Tabel 4. Võlakordaja ja põhivarade väärtuse vahelised korrelatsioonikordajad ettevõtetes 

Ettevõte Korrelatsioonikordaja 

Arne Tamm OÜ 0,304683528 

Maaharijad OÜ -0,678905426 

Kirbla OÜ 0,825941696 

Kesküla PÜ 0,473603828 

Palli Farm OÜ 0,956381549 

Kupas OÜ -0,045954083 

 

Võrreldes valimi ettevõtete rentaabluse, maksevõime ning võlakordaja näitajaid, selgus, et 

need on ettevõtete viisi väga erinevad. Vastavad näitajad erinevad ka sama 

põhitegevusaladega ettevõtete puhul. Küll aga selgus, et näitajad on paremad valimi 

segatootmisettevõtetes ning stabiilsemad enamasti kauem tegutsenud ettevõtetes. 
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3.4  Tulemused ja arutelu 

 

Magistritöös uuriti kuue Läänemaa ettevõtte põhjal, kellest kahe põhitegevuseks on 

piimakarjakasvatus, kahel teraviljakasvatus ning kahel segatootmine, tulemuslikkuse näitajaid 

perioodil 2006-2014. Kõik need kuus ettevõtet olid oma tegevust mitmekesistanud 

lihaveisekasvatusega. Näitajate analüüsil otsiti vastust hüpoteesile, et tegevuse 

mitmekesistamine parandab ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid.  

Valimi moodustamisel selgus, et vaatamata sellele, et Läänemaa on lihaveiste arvukuse 

poolest Eestis Saaremaa järel teisel kohal, ei ole piimakarjakasvatusega ja 

teraviljakasvatusega  tegelevad Läänemaa põllumajandusettevõtted olnud aldid oma 

põhitegevust mitmekesistama lihaveisekasvatusega. Pigem saab enamiku äriühingutest 

lihaveisekasvatajad liigitada segatootjateks. Väga suur osa lihaveiseid kasvatatakse füüsilisest 

isikust ettevõtjate ettevõtetes ning samuti eraisikute poolt.  

Kuna varasemates uurimustes on teiste autorite poolt välja toodud, et keskendumine vaid 

ühele tulemuslikkuse näitajale ei annaks head ülevaadet mitmekesistamise mõjust, siis 

vaadeldi antud töös kolme tulemuslikkuse näitajat. Puhasrentaablus, varade ja omakapitali 

rentaablus on kõik kergesti mõistetavad näitajad. Põhinedes kasumil, näitavad nad kui palju 

puhaskasumit teeniti ühe müügitulu euro kohta, ettevõttesse paigutatud varade ühe euro kohta 

või ettevõtte omakapitali ühe euro kohta. Samuti on vaadeldavad tulemuslikkuse näitajad  

informatiivsed, täpsed, neid on ettevõtete poolt Äriregistrile esitatavates aruannetes leitavate 

andmete alusel lihtne arvutada. Eelmainitud omadusi on rõhutatud teiste autorite töödes. 

Lisaks vaadeldi kas mitmekesistamine lihaveisekasvatusega on parandanud ettevõtete 

maksevõime kordajat ning kas mitmekesistamisel on muutunud ettevõtete võlakordaja.  

Tulemuslikkuse näitajatest vaadeldud puhasrentaablus, varade ja omakapitali rentaablus olid 

kõrgeimad valimi segatootmisettevõtetes. Selle peamiseks põhjuseks oli suur äritulude 

osakaal nende ettevõtete tuludes. Ärituludes moodustavad suurema osa erinevad 

põllumajandustootjatele makstud toetused, mis on enamasti seotud ettevõtete poolt kasutatava 

maaga. Toetused, mis olid otseselt seotud lihaveisekasvatusega (ammlehma toetus), 

moodustas keskmiselt ettevõtete ärituludest vaid 5%. Toetus poolloodusliku koosluse 

hooldamise eest ei sõltu nimetatud maade hooldamiseks kasutatavatest vahenditest. Maid võib  

hooldada kasutades selleks vastavaid masinaid-seadmeid või siis karjatamise abi. 
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Piimakarja- ja teraviljakasvutuse ettevõtete tulemuslikkuse näitajad ei ole vaadeldud 

ettevõtetes põhitegevuse mitmekesistamisel lihaveisekasvatusega oluliselt paranenud. Võib 

vaid oletada, et ilma lihaveisekasvatuseta oleksid need olnud madalama, seda eriti 

piimatootmisettevõtetes. 

Võrreldes valimi ettevõtete 2014. aasta tulemuslikkuse näitajaid tootmissuundade alusel 

põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasiga (inglise keeles Farm Accountancy Data 

Network - FADN) selgub, et vaadeldud ettevõtetest suutsid sellest paremaid rentaabluse 

näitajaid saavutada taimekasvatuse ja segatootmise ettevõtted (tabel 5). 

Piimatootmisettevõtted aga on 2014. aasta lõpetanud madalamate rentaabluse näitajatega 

võrdluses FADN andmetega. 

Tabel 5. Keskmised tulemuslikkuse näitajad, maksevõime ja võlakordaja tootmissuuna alusel 

valimi ettevõtetes ja FADN alusel 2014. aastal (FADN) 

 

FADN  2014 

Näitaja Taimekasvatus Piimatootmine Segatootmine 

Puhasrentaablus, % 2,14 -1,34 -11,24 

Varade rentaablus, % 0,65 -0,52 -3,93 

Omakapitali 

rentaablus, % 0,91 -0,89 -5,35 

Maksevõime 2,20 1,54 2,17 

Võlakordaja, % 28,86 41,10 26,59 

 

Valimi ettevõtted tootmissuundade alusel 2014 

Näitaja Taimekasvatus Piimatootmine Segatootmine 

Puhasrentaablus, % 36,02% -7,64% 122,20% 

Varade rentaablus, % 4,53% -2,87% 8,29% 

Omakapitali 

rentaablus, % 14,61% -8,56% 13,08% 

Maksevõime 1,58 1,01 3,04 

Võlakordaja, % 63% 57% 36% 

 

Võlakordaja aga on kõigis vaadeldud Läänemaa ettevõtetes kõrgem kui keskmised 

põllumajandustootjate näitajad FADN andmebaasis. See võib olla tingitud antud ettevõtjate 

poolt tehtud suurematest investeeringutest. Maksevõime, mis võib olla seotud kõrgema 

võlakordajaga, on aga vaadeldud taimekasvatuse ja piimatootmisettevõtetes Läänemaal 

nõrgem. Vaid segatootmisettevõtetes on maksevõime kõrgem FADN andmebaasi segatootjate 

keskmisest. 
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Vaadeldavate ettevõtete poolt põhitegevuse lihaveisekasvatusega mitmekesistamise valiku 

peamise otsuse taga ei ole arvatavasti ettevõtete tulemuslikkuse näitajate parandamine. 

Eelkõige on valitud lihaveisekasvatus kui uus ja atraktiivne tegevusala, milles nähakse 

tulevikku. Samuti on piimakarjakasvatusega tegelevatel ettevõtetel sisenemiskulud 

madalamad, kuna omatakse loomakasvatushooneid ja vajaminevat tehnikat, so võimalus 

olemasolevate ressursside efektiivsemaks kasutamiseks. Ka vaadeldavatel 

teraviljakasvatajatel olid juba olemas loomakasvatushooned. Lisaks annab uue tegevusharu 

lisandumine ettevõtetele konkurentsieelise spetsialiseerunud ettevõtete ees, võimaldades 

müüa mitmekesisemat põllumajandustoodangut. Teraviljakasvatajate jaoks on olulisemaks 

põhjuseks eeldatavasti rahavoogude paindlikum planeerimine. Nimetatud kriteeriumid on 

esile tõstetud ka teiste autorite töödes. 

Ettevõtete elutsüklis tuuakse välja viis perioodi (stardieelne-, stardi-, kasvu ja laienemise-, 

küpsuse- ning langemise periood), mida iseloomustavad erinevad põhiülesanded. Ettevõtete 

otsust mitmekesistada oma tegevust võib paigutada kasvu ja laienemise perioodi. Selle 

perioodi üheks tunnusmärgiks on müügitulu kasv. Uurimuses vaadeldi ettevõtete elutsüklit 

üheksa aasta jooksul (2006-2014). Järgnevatel joonistel on näidatud tootmissuundade ja 

ettevõtete kaupa (joonised 14-16) müügitulu kasv valimi ettevõtetes. 

 

Joonis 14. Müügitulu teraviljakasvatusettevõtetes aastatel 2006-2014, tuh eurodes  
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Joonistelt 14-16 selgub, et kõigis vaadeldavates ettevõtetes on müügitulu üheksa aasta jooksul 

kasvanud peale Maaharijad OÜ. See on põhjendatud Maaharijad OÜ poolt kasutatava maa 

 

Joonis 15. Müügitulu piimakarjakasvatusettevõtetes aastatel 2006-2014, tuh eurodes  

ligi 30% vähenemisega, mille tulemusena on müüdavad viljakogused langenud. Seega on 

üldjuhul saavutatud müügitulude kasv. Kuid peale mitmekesistamisega lisandunud tegevusest 

 

Joonis 16. Müügitulu segatootmisettevõtetes aastatel 2006-2014, tuh eurodes  
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saadud tulu on see tugevasti mõjutatud ka põhitegevuse kokkuostuhindadest. 

Majanduslanguse perioodil müügitulu langus paistab eriti hästi välja piimakarja- ja 

teraviljakasvatuse ettevõtete graafikutest.  

Põllumajandusettevõtetes on toetustel väga suur mõju ettevõtete majandustulemustele ja 

tulemuslikkuse näitajatele. Kuna saadud toetused kajastatakse kasumiaruandes äritulude all 

ning valimi kõigi ettevõtete majandusaastaaruannetes ei ole äritulud lahti kirjutatud, ei saa 

uurimuses välja tuua toetuste osakaalu müügitulus ja kasumis. Kuid üldjuhul moodustavad 

saadud toetused ärituludest põhilise osa. Tabelis 6 on toodud äritulude ja müügitulu suhe. 

Vaadeldud segatootmisettevõtetes on äritulud kuni 14 korda suuremad müügitulust, 

piimatootmisettevõtetes jääb see vahemikku 20-75%  ja teraviljatootmisettevõtetes 

vahemikku 31-295%. 

Tabel 6. Äritulude osakaal müügitulust valimi ettevõtetes aastatel 2006-2014, %  

Aasta 

Palli Farm 

OÜ Kupas OÜ 

Kirbla 

OÜ 

Kesküla 

PÜ 

Arne Tamm 

OÜ 

Maaharijad 

OÜ 

2006 300,9 1408,2 49,0 20,0 159,9 31,7 

2007 421,1 550,8 41,4 34,0 59,8 63,0 

2008 765,9 404,3 58,9 31,7 89,3 212,0 

2009 1043,3 304,3 75,0 37,5 109,5 114,9 

2010 1157,5 212,7 57,3 28,2 115,3 186,9 

2011 526,2 293,5 49,9 29,5 58,7 100,3 

2012 1099,6 118,2 50,8 23,2 47,4 295,4 

2013 1175,9 246,2 42,6 28,3 73,9 104,9 

2014 678,0 229,4 52,1 25,5 75,8 215,4 

 

Iga ettevõtte eesmärk on teenida kasumit. Vaadeldavad põllumajandusettevõtted saavutasid 

kasumi (va mõned aastad) vaid tänu toetustele.   Äritulude ja kasumi suhet väljendab tabel 7. 

Kõigis valimi ettevõtetes on äritulud olnud aastatel 2006-2014 suuremad kasumist. 

Majanduslanguse aastatel 2008-2009 tuleb eriti selgelt esile äritulude tähtsus 

piimatootmisettevõtete kasumi kujunemisel. 
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Tabel 7. Äritulude osakaal ettevõtete kasumis aastatel 2006-2014, %  

Aasta 

Palli Farm 

OÜ Kupas OÜ Kirbla OÜ 

Kesküla 

PÜ 

Arne Tamm 

OÜ 

Maaharijad 

OÜ 

2006 269,3 226,6 227,9 295,2 1226,7 -67,8 

2007 132,8 195,7 144,1 576,0 119,1 29562,0 

2008 243,5 228,3 1644,5 2074,3 338,1 441,9 

2009 1104,4 284,1 1420,4 702,5 768,6 28692,7 

2010 412,2 314,4 209,4 232,7 711,7 443,0 

2011 358,1 289,4 334,1 183,5 333,6 613,5 

2012 421,8 186,0 -4372,8 160,3 336,5 232,8 

2013 419,6 220,8 284,2 311,5 757,5 -183,5 

2014 471,1 228,4 550, -102,8 2443,5 312,4 

 

Teiste autorite uurimustes on uuritud ettevõtete suuruse (maakasutuse alusel) ja ettevõtete 

vanuse (aastates) seost tulemuslikkuse näitajatega. Antud uurimuses on vaadeldavate 

ettevõtete kohta koostatud hajuvusdiagrammid (lisa 8-10), võttes aluseks ettevõtete 

maakasutuse hektarites, lihaveiste arvu, ettevõtete vanuse aastates ning uurimuse käigus leitud 

ettevõtete tulemuslikkuse näitajad (puhasrentaablus, varade ning omakapitali rentaablus). 

Puhasrentaabluse diagrammidelt on välja jäetud segatootjate poolt mõnedel aastatel 

saavutatud väga kõrged näitajad (üle 200%). Hajuvusdiagramm annab esimese ettekujutuse 

tunnuste käitumise tendentsidest. Antud diagrammide alusel saab väita, et vastavate näitajate 

vahel puudub kindel seos või on nõrk korrelatsioon. Positiivse seose olemasolul ühe näitaja 

suurenedes teine näitaja samuti suureneb või ühe näitaja vähenedes teine samuti väheneb. 

Negatiivse seose korral ühe näitaja suurenedes teine näitaja väheneb või ühe näitaja 

vähenedes teine hoopiski suureneb. Kontrollimaks seose tugevust vaadeldud näitajate vahel 

on arvutatud lisaks korrelatsioonikordajad. Korrelatsioonikordaja näitab seose tugevust ja 

suunda (positiivne või negatiivne). 

Korrelatsioonikordajate vaatlusel selgus (tabel 8), et nende näitajate vaheline 

korrelatsioonseos on vaadeldavates ettevõtetes enamasti nõrk, segatootjatel olid kõik 

korrelatsioonikordajad omakorda negatiivsed.  

Piimatootjate kohta saab öelda, et ettevõtete maa kasutuse ja puhasrentaabluse vahel on 

keskmise tugevusega positiivne (korrelatsioonikordaja r=0,398) seos. Maakasutuse ning 

varade ja omakapitali rentaabluse vahel on nõrk positiivne seos (vastavalt r=0,287 ja 

r=0,159). Lihaveiste arvu ning puhasrentaabluse ja varade rentaabluse vahel on nõrk 
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positiivne seos (vastavalt r=0,286 ja r=0,123). Lihaveiste arvu ning omakapitali rentaabluse 

vahel aga on negatiivne väga nõrk seos (r=0,0018). Ettevõtete vanuse ja kõigi vaadeldud 

tulemuslikkuse näitajate vahel on keskmise tugevusega negatiivne seos (r=0,314; r=0,457; 

r=0,448). 

Teraviljakasvatajate puhul on kõikide näitajate vaheline seos nõrk, st et r<0,3. Tulemuslikkuse 

kõigi näitajate seos ettevõtete poolt kasutatava maaga on omakorda negatiivne. Samuti on 

negatiivne ettevõtete vanuse ja omakapitali rentaabluse omavaheline seos.  

Tabel 8. Valimi ettevõtete korrelatsioonimaatriks tootmissuundade kaupa 

Piimatootjad Lihaveiste arv 

Kasutatav 

maa, ha 

Ettevõtte vanus, 

aastates 

Lihaveiste arv 1     

Kasutatav maa, ha 0,80423812 1   

Ettevõtte vanus, aastates 0,261702019 -0,203624105 1 

Puhasrentaablus 0,286735253 0,398376622 -0,314611971 

Varade rentaablus 0,123786342 0,287543286 -0,457942923 

Omakapitali rentaablus -0,001828238 0,159167096 -0,448341968 

        

Teraviljakasvatajad lihaveiste arv 

kasutatav 

maa, ha 

ettevõtte vanus, 

aastates 

Lihaveiste arv 1     

Kasutatav maa, ha -0,410397741 1   

Ettevõtte vanus, aastates 0,26962847 -0,920415185 1 

Puhasrentaablus 0,134047293 -0,084076434 0,021478665 

Varade rentaablus 0,188563174 -0,185495817 0,125293278 

Omakapitali rentaablus 0,067088535 -0,006699042 -0,055751462 

        

Segatootjad lihaveiste arv 

kasutatav 

maa, ha 

ettevõtte vanus, 

aastates 

Lihaveiste arv 1     

Kasutatav maa, ha 0,658744867 1   

Ettevõtte vanus, aastates 0,1835931 0,292655774 1 

Puhasrentaablus -0,210935075 -0,335403406 -0,302064155 

Varade rentaablus -0,281801374 -0,465116787 -0,233791262 

Omakapitali rentaablus -0,057006162 -0,244562161 -0,44034759 

 

Segatootjatel on kõikide vaadeldud näitajate vahel negatiivne seos. Maakasutuse ning 

puhasrentaabluse ja varade rentaabluse vahel (vastavalt r=0,335 ja r=0,465), samuti ettevõtte 
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vanuse ning puhasrentaabluse ja omakapitali rentaabluse vahel (vastavalt r=0,302 ja r=0,440) 

on keskmine negatiivne seos. 

Ettevõtete poolt tootmiseks kasutatava maa pind hektarites ja kasvatatavate lihaveiste arv ning 

ettevõtte eluiga aastates ei avalda olulist mõju ettevõtete tulemuslikkuse näitajatele. Kuid nõrk 

kuni keskmine seos vaadeldud näitajate vahel eksisteerib. Ka teiste autorite uurimustes ei 

leitud märkimisväärseid seoseid vaadeldavate tulemuslikkuse näitajatega. 

Kuna korrelatsioonikordaja on tundlik erandite suhtes ja vaadeldud segatootjate puhul olid 

mõnede aastate puhasrentaablused väga kõrged, siis jättes need andmestikust välja on leitud 

uus korrelatsioonimaatriks (tabel 9). Tabelist 9 on näha, et jättes välja erandid on ettevõtte 

suuruse ja puhasrentaabluse vahel hoopiski positiivne seos. Sealjuures loomade arvu ja 

puhasrentaabluse vahelist seost võib hinnata keskmiseks (r=0,3865), ettevõtete poolt 

kasutatava maa ja rentaabluse vaheline seos on aga nõrk (r=0,2812). Ka ettevõtte vanuse ja 

puhasrentaabluse vaheline korrelatsioonikordaja on suurenenud (r=0,464), jäädes küll endiselt 

negatiivseks. 

Tabel 9. Valimi segatootmisettevõtete korrelatsioonimaatriks ilma puhasrentaabluse 

erisusteta 

Segatootjad  Lihaveiste arv 

Kasutatav maa, 

ha 

Ettevõtte vanus, 

aastates 

Lihaveiste arv 1     

Kasutatav maa, ha 0,658744867 1   

Ettevõtte vanus, aastates 0,1835931 0,292656 1 

Puhasrentaablus 0,386506272 0,281295 -0,464423564 

Varade rentaablus -0,281801374 -0,46512 -0,233791262 

Omakapitali rentaablus -0,057006162 -0,24456 -0,44034759 

 

Lisaks on arvutatud korrelatsioonikordajad iga valimi ettevõtte kohta (lisa 11). Enamus 

korrelatsioonikordajaid on negatiivsed, mis tähendab, et ühe tunnuse suurenedes teine 

keskmiselt väheneb ja vastupidi. Enamikud korrelatsioonikordajad võib hinnata nõrgaks 

(r<0,3), osad aga keskmiseks (r on vahemikus 0,3-0,7).   

Kokkuvõtvalt saab öelda, et püstitatud hüpotees ei osutunud tõeseks. Mitmekesistamine 

lihaveisekasvatusega  ei ole parandanud valimi ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid. 

Uurimusest ei selgunud, et see oleks omanud kindlat mõju vaadeldud tulemuslikkuse 
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näitajatele. Samuti selgus, et ettevõtete suuruse (maa kasutus ja loomade arv) ning ettevõtete 

vanuse (aastates) ja tulemuslikkuse näitajate  vahel puudub vaadeldavates ettevõtetes oluline 

seos. 

Järeldusele, et mitmekesistamisel ei ole selget mõju ettevõtete tulemuslikkuse näitajatele on 

jõutud ka varasemates uurimustes (Katchova 2005). Mitmekesistamisel võib olla 

tulemuslikkuse näitajatele osaline mõju, kuid enam mõju tulemuslikkuse näitajatele on siiski 

ettevõtte kasumil ehk siis ettevõtte kuludel ja tuludel. Põllumajandusettevõtete puhul on eriti 

suureks mõjutajaks saadud erinevad toetused ja muud erinevad äritulud (bioloogilise vara 

väärtuse tõus jms).  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada põhitegevuse lihaveisekasvatusega mitmekesistamise 

mõju ettevõtete tulemuslikkuse näitajatele. 

Ettevõtete tegevused avaldavad märkimisväärset mõju ettevõtete tulemuslikkusele. Seepärast 

on mõistetav ettevõtete püüd parandada tulemuslikkust läbi erinevate tegevuste. Selle üheks 

võimaluseks võib olla oma põhitegevuse mitmekesistamine lihaveisekasvatusega. 

Läänemaa teravilja- ja piimakarjakasvatajad ei ole eriti varmad oma tegevust mitmekesistama 

lihaveisekasvatusega. Esimesel juhul võib põhjuseks olla vajalike hoonete ja masinate-

seadmete puudus. Investeering vajaminevatesse põhivaradesse oleks väga suur ja tasuvusaeg 

pikk.  Piimakarjakasvatuse puhul võib põhjuseks olla ettevõtte poolt kasutatava maa piiratus. 

Omades nii piima- kui lihakarja on vaja varuda piisavalt kvaliteetset sööta, milleks ei pruugi 

maaressurssi jaguda. Eeliseks on aga nende puhul varustatus tehnikaga. Mõlema tootmise 

korral on vaja uue haru lisandumisel teadmisi, oskusi, töötajaid ning ka julgust alustamiseks. 

Lihaveisekasvatuse põhiliseks eelduseks on selleks sobiva maa olemasolu. 

Eestis on olemas loodulik ressurss lihaveiste arvukuse kasvuks. Siin leiduvate looduslike ja 

poollooduslike rohumaade hooldamisel tuleks võimalusel ära kasutada loomne ressurss ehk 

lihaveised. Nimetatud rohumaade hooldamisega suudetakse säilitada bioloogiline 

mitmekesisus, taimede ja loomade (putukad, linnud) liigirikkus. Viimase kümne aastaga on 

lihaveiste arv Eestis oluliselt kasvanud. Läänemaa on lihaveiste arvukuse poolest Eestis teine 

maakond. Paraku on viimasel aastal aga veiste arvu kasv aeglustunud. Selle peamisteks 

põhjusteks on lihaveisekasvatusega seotud toetuste vähenemine ning karmistuvad 

keskkonnanõuded. Samas maakera rahvaarv suureneb ja veiseliha tarbimine maailmas 

kasvab, ent selle tootmiseks sobiliku rohumaa hulk maailmas  kahaneb. 

Töös vaadeldi kolme tulemuslikkuse näitajat: puhasrentaablus, varade rentaablus ja 

omakapitali rentaablus. Neid näitajaid ja nende dünaamikat vaadeldi üheksa aastase perioodi 

jooksul. Valimi ettevõtete tulemuslikkuse näitajate analüüsil jõuti järeldusele, et 

lihaveisekasvatus ei ole parandanud ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid. Seega püstitatud 

hüpotees ei leidnud kinnitust. 
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Suurimaks mõjutajaks vaadeldud ettevõtete tulemuslikkuse näitajatele on olnud sisendite ja 

väljundite hinnad. Kusjuures eriti väljundite hinnad (nt teravili) on olnud vaadeldud perioodi 

viimastel aastatel suures muutuses. Mitmekesistamise tulemusena ei ole ettevõtete 

tulemuslikkuse näitajad tõusnud ega muutunud stabiilsemaks. Vaadeldud ettevõtetest 

saavutasid paremad tulemuslikkuse näitajad segatootmisettevõtted, kes lihaveisekasvatuse 

kõrval said peamise müügitulu põllumajanduslike teenuste ja loomasööda müügist. Seega 

valimi ettevõtete alusel saab väita, et tulemuslikumad olid segatootmisettevõtted. Leiti, et 

põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse näitajad on suures sõltuvuses ärituludest, mis on 

ettevõtetele kasumi allikaks. Valimi ettevõtete äritulud ületasid aastatel 2006-2014 kõigi 

ettevõtete poolt saavutatud kasumi. Empiirilise uurimusega kinnitati teiste uurijate järeldusi, 

et mitmekesistamise mõju ettevõtete  tulemuslikkusele ei ole kindel.. 

Vaadeldes ettevõtete suuruse (maakasutus hektarites ja lihaveiste arv) ja ettevõtete vanuse 

(aastates) ning tulemuslikkuse näitajate omavahelist seost, selgus, et nende näitajate vaheline 

korrelatsioon on nõrk, osaliselt ka keskmine. Nõrgem oli korrelatsioon 

teraviljakasvatusettevõtetes, jäädes kõigi näitajate vaheliste seoste puhul alla 0,3. Seega ei 

oma ettevõtte poolt kasutatav maa hektarites, lihaveiste arv või ettevõtte vanus aastates olulist 

mõju tulemuslikkusele. Samale tulemusele on jõudnud ka teiste autorite uurimustööd. 

Mitmekesistamise otsuse aluseks on olnud vaadeldavates ettevõtetes pigem  täiendavate 

sissetulekute saamine rahavoogude hajutamiseks (täiendamiseks), olemasolevate ressursside, 

tööjõu ning oskuste täielikum kasutamine ja huvi lihaveisekasvatuse vastu.  

Vaatamata uurimistöö tulemusele, et lihaveistega mitmekesistamise mõju tulemuslikkusele ei 

ole kindel, ei tõestatud ka vastupidist. Antud töös saadud tulemused kehtivad vaid vaadeldud 

ettevõtete puhul, valimi väiksuse tõttu ei saa neid üldistada. Ettevõtted, kes plaanivad oma 

põhitegevust mitmekesistada lihaveisekasvatusega, saavad antud tööst teada, et  

mitmekesistamine ei pruugi parandada ettevõtete tulemuslikkuse näitajaid. Samas on 

lihaveistega mitmekesistamine majanduslikult mõttekas neile ettevõtetele, kellel on eelnevalt 

olemas vajalikud ressursid (maa, hooned, tehnika, tööjõud). Ühtlasi aitab lihaveisekasvatus 

hajutada muu põllumajandustoodangu (eriti taimekasvatussaaduste) saamisega kaasnevaid 

riske. 
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Changes in farm performance through diversifications of bovine cattle in 

agricultural enterprises in Läänemaa 2006-2014 

SUMMARY 

 

The author wrote the Master’s Thesis on “Changes in farm performance through 

diversifications of bovine cattle in agricutural enterprises in Läänemaa 2006-2014”. The work 

was hypothesized that the bovine cattle farming diversification improves business 

performance.  

Corporate activities have a significant impact on business performance. It is therefore 

understandable that businesses are improving their performance through various activities.  

Cereal and dairy cattle farmers in Läänemaa are not particularly eager to diversify their 

activites in bovine cattle breeding. In the first case, the reason may be the shortness of 

necessary buildings, machinery and equipment, because the investments are large and does 

not earn money back immediately. There is also land use constraints for milk producers. 

Possesing both, dairy and bovine, cattle will need sufficient amount of quality feed, which 

may not be able because land resources. There is also machinery, qualified workers, 

knowledge, skills and courage to start with that kind of farming needed.  

The basic prerequisite for the bovine cattle farming is suitable land. In Estonia there are 

suitable resources for bovine cattle farming.  Here are natural and semi-natural grasslands, 

which should to be used for bovine cattle farming. Such land use can be maintained 

biodiversity of plants and species richness. The number of bovine cattle in Estonia has 

significantly increased over last decade. Läänemaa is on second position in Estonia of bovine 

cattle farming. The main reasons of the growth decrease bovine cattle farming are caused by 

subsidies decrease and stricted environmental requriements.  However, the earth’s population 

is increasing and the consumption of beef in the world is growing, but the number of 

grasslands are decreasing.  
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The aim of Thesis was to determine whether the diversification improved business 

performance or not.  The indicators were net profit margin, return on assets and return on 

equity. These indicatiors and their dynamics observed in years 2006-2014. Through depth 

analysis of the survey it shows that the diversification does not have direct impact to 

companies performance. Thus, the hypothesis was not confirmed.  

It seems that the biggest factor affecting the performance characteristics have been in prices 

of inputs and outputs. With particular input prices, for example grains, have been largely 

changed in recent years. Diversification as a result of corporate performance indicators have 

not risen nor became stable. However, results of mixed companies were better and the 

solvency higher than the other companies and  they got net sales of agricultural services and 

animal feed. The author founded that the performance indicators of enterprises are depending 

of high revenues and profits. The revenues of reasearched enterprises were achieved in the 

period 2006-2014. Empirical studies confirmed the findings of other researchers, that the 

diversification is not sure.  

To explain the correlation the author used business size, enterprises age in years and the 

relationship between the performance  indicators. Analyzing enterprise size and business age 

and the relationship between performance indicators, showed that the correlation between 

these indicators were weak, partly average. The weaker the correlation between grain farms 

was ranging all indicators for less than 0,3. So, the used land for farming, the number of the 

cattle or the company’s age in years does not have significant impact on performance. 

The desicion to diversify the company was to tend to obtain additional income flows to 

disperse, resources, skilles, skilled workers and intrest to grow bovine cattle.  

Despite of the results of the research, the impact to the performance diversification is not 

certain, but the analysis did not prove to the contrary also. In this Master’s Thesis the results 

are only valid for the surveyed businesses and that cannot be generalized. Companies, who 

are planning to diversify their cattle, can find out of this work, that diversification does not 

necessarily improve corporate performance indicators. However, diversifing the company 

with bovine cattle is better to those, who have necessary resources and it helps to decrease 

risks arising from weather. 
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LISA 1. Läänemaa ettevõtete 2014. aasta müügitulu jaotus tegevusalade järgi  

protsentides (Äriregister) 
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LISA 2. Arne Tamm OÜ finantsnäitajad aastatel 2006-2014  

 

Aasta 

Rentaablus, 

% 

Varade 

rentaablus, 

% 

Omakapitali 

rentaablus, 

% 

Võlakordaja, 

% Maksevõime 

2006 13,03 2,62 5,62 61,16 1,17 

2007 50,24 15,98 33,16 58,84 1,62 

2008 26,42 6,26 15,49 65,44 1,28 

2009 14,25 2,29 6,83 69,29 1,03 

2010 16,20 2,54 8,22 71,25 0,72 

2011 17,60 4,35 13,19 67,13 0,66 

2012 14,07 4,29 11,66 63,70 0,55 

2013 9,76 2,35 6,00 60,35 0,55 

2014 3,10 0,78 1,88 57,55 0,65 
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LISA 3. Maaharijad OÜ finantsnäitajad aastatel 2006-2014  

 

Aasta 

Rentaablus, 

% 

Varade 

rentaablus, 

% 

Omakapitali 

rentaablus, 

% 

Võlakordaja, 

% Maksevõime 

2006 -46,69 -13,81 119,66 110,52 0,98 

2007 0,21 0,07 -0,65 110,63 1,39 

2008 47,98 12,96 651,98 97,94 0,77 

2009 0,40 0,09 1,85 95,23 1,20 

2010 42,18 7,11 59,63 87,98 1,15 

2011 16,35 3,25 21,99 85,77 1,11 

2012 126,89 18,13 58,20 71,26 0,68 

2013 -57,15 -7,58 -35,92 78,90 0,95 

2014 68,94 8,27 27,34 68,42 2,52 
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LISA 4. Kirbla OÜ finantsnäitajad aastatel 2006-2014  

 

Aasta 

Rentaablus, 

% 

Varade 

rentaablus, 

% 

Omakapitali 

rentaablus, 

% 

Võlakordaja, 

% Maksevõime 

2006 21,48 10,05 14,76 38,07 2,02 

2007 28,74 16,09 23,86 39,84 1,45 

2008 3,58 1,67 2,68 37,15 1,09 

2009 5,28 1,92 2,90 32,55 1,20 

2010 27,38 13,82 17,59 24,47 1,85 

2011 14,94 7,71 9,68 23,96 2,12 

2012 -1,16 -0,55 -0,75 29,02 1,74 

2013 14,99 5,05 8,52 56,10 1,13 

2014 9,48 2,38 5,08 52,69 1,25 
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LISA 5. Kesküla PÜ finantsnäitajad aastatel 2006-2014  

 

Aasta 

Rentaablus, 

% 

Varade 

rentaablus, 

% 

Omakapitali 

rentaablus, 

% 

Võlakordaja, 

% Maksevõime 

2006 6,79 6,54 9,51 39,39 13,79 

2007 5,91 5,43 16,13 69,05 2,60 

2008 1,53 1,51 2,24 34,45 1,49 

2009 5,34 3,85 6,33 43,34 1,63 

2010 12,11 7,60 13,56 56,90 0,67 

2011 16,08 8,72 17,10 50,01 0,56 

2012 14,47 6,79 14,75 62,08 0,79 

2013 9,08 2,98 7,13 57,21 0,88 

2014 -24,77 -8,11 -22,21 61,83 0,77 
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LISA 6. Palli Farm OÜ finantsnäitajad aastatel 2006-2014  

 

Aasta 

Rentaablus, 

% 

Varade 

rentaablus, 

% 

Omakapitali 

rentaablus, 

% 

Võlakordaja, 

% Maksevõime 

2006 111,75 7,35 9,82 32,19 1,49 

2007 317,03 23,72 30,62 35,82 2,73 

2008 314,50 20,09 25,87 29,59 8,29 

2009 94,47 2,42 3,54 35,60 2,11 

2010 280,79 13,47 19,08 34,78 4,04 

2011 146,92 12,95 18,14 32,10 3,24 

2012 260,71 9,71 15,73 51,13 1,09 

2013 280,23 7,81 17,11 58,75 1,83 

2014 143,92 6,49 15,06 59,31 2,06 
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LISA 7. Kupas OÜ finantsnäitajad aastatel 2006-2014  

 

Aasta 

Rentaablus, 

% 

Varade 

rentaablus, 

% 

Omakapitali 

rentaablus, 

% 

Võlakordaja, 

% Maksevõime 

2006 621,48 10,54 11,94 14,35 3,35 

2007 281,50 16,80 17,76 13,94 3,22 

2008 177,08 14,12 15,89 21,49 2,70 

2009 107,12 10,78 13,95 28,39 3,06 

2010 67,65 6,67 8,34 21,54 4,85 

2011 101,40 9,74 11,57 19,94 2,60 

2012 63,58 4,94 5,85 16,03 5,07 

2013 111,53 12,59 14,11 15,50 5,54 

2014 100,44 10,10 11,11 12,84 4,03 
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LISA 8. Valimi ettevõtete puhasrentaabluse ja maakasutuse (hektarites), 

lihaveiste arvu ja ettevõtete vanuse (aastates) seos 
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LISA 9. Valimi ettevõtete varade rentaabluse ja maakasutuse (hektarites), 

lihaveiste arvu ja ettevõtete vanuse (aastates) seos 
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LISA 10. Valimi ettevõtete omakapitali rentaabluse ja maakasutuse (hektarites), 

lihaveiste arvu ja ettevõtete vanuse (aastates) seos 
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LISA 11. Korrelatsioonikordajad valimi ettevõtetes 

 

Näitaja 

Korrelatsioonikordajad 

Ettevõte loomade arv maa, ha ettevõtte vanus 

Puhasrentaablus -0,283887207 0,220340644 -0,385750718 

Kirbla OÜ 

Varade rentaablus -0,312690667 0,245050884 -0,488179845 

Omakapitali 

rentaablus -0,382807565 0,276894312 -0,482786814 

Puhasrentaablus -0,196516142 -0,003789423 -0,300845987 

Kesküla PÜ 

Varade rentaablus -0,389862201 0,128070833 -0,455059309 

Omakapitali 

rentaablus -0,380435234 0,04359371 -0,445541265 

Puhasrentaablus 0,389899451 -0,208952252 -0,617280213 

Arne Tamm 

OÜ 

Varade rentaablus 0,266358402 -0,282203442 -0,503384997 

Omakapitali 

rentaablus 0,362152094 -0,166872227 -0,484684839 

Puhasrentaablus 0,142817284 -0,260861063 0,36992829 

Maaharijad OÜ 

Varade rentaablus 0,147860312 -0,193857087 0,36354799 

Omakapitali 

rentaablus 0,01530122 -0,15547658 0,205969357 

Puhasrentaablus -0,449661262 -0,75564007 -0,724264442 

Kupas OÜ 

Varade rentaablus -0,262564144 -0,381466641 -0,429150645 

Omakapitali 

rentaablus -0,323432505 -0,252426917 -0,455769944 

Puhasrentaablus 0,064318749 -0,106652783 -0,018541094 

Palli Farm OÜ 

Varade rentaablus -0,338142581 -0,487611527 -0,411881829 

Omakapitali 

rentaablus -0,08525476 -0,262120872 -0,144638459 
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