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Spetsialiseerumine ja mitmekesistamine on olulised tootmist puudutavad otsused, kuid 

teadmised nende mõjude kohta majandustulemustele on piiratud. Eesti tingimustes ei ole 

varasemalt spetsialiseerumise ja mitmekesistamise temaatikat põllumajanduse kontekstis 

käsitletud. Magistritöö eesmärk oli välja selgitada spetsialiseerumise ja mitmekesistamise 

ning tootmise rentaabluse ja riski ulatuse vahelised seosed. 

Analüüsiks vajalikud algandmed pärinevad FADN andmebaasist. Uurimisperiood hõlmab 

aastaid 2006-2014. Peamise analüüsimeetodina on kasutatud regressioonanalüüsi. 

Regressioonimudelid on koostatud nii üldisel tasemel kui ka spetsiifiliste tootmissuundade 

lõikes. Spetsialiseerumise ulatus on määratletud lähtuvalt vastavate tootmissuundade 

osakaalust kogutulus. 

Spetsialiseerumise (Herfindahli) indeks oli statistiliselt olulises, ent negatiivses seoses 

varade rentaablusega. Sellest järeldus, et üldiselt pole uuritaval perioodil ainult ühe 

tootmissuuna eelisarendamine andnud majanduslikult soodsat efekti. Samuti oli 

spetsialiseerumine varade rentaabluse standardhälvet ehk riski suurendav. Konkreetsetest 

tootmissuundadest on spetsialiseerumine kasumlikkust suurendanud vaid teraviljade ja 

tehniliste kultuuride viljelemisel ning linnukasvatuses. Samas on teravilja- või tehniliste 

kultuuride müügi osatähtsuse suurenemisega kaasnenud ka oluliselt suurem rentaabluse 

varieerumine. Põhilistes loomakasvatuse harudes – piimakarja- ja seakasvatuses – ei ole 

tugev spetsialiseerumine tasuvuse seisukohast tulemuslik olnud võrreldes sellega, kui 

nende kõrval eksisteerib ka kaubaline teraviljakasvatus. Spetsialiseerunud seakasvatuse 

tasuvus on lisaks olnud väga muutlik. 

Mitmekesistamine kätkeb endas märkimisväärseid eeliseid. Mitmekesistamise (entroopia) 



 

 
 

indeks oli statistiliselt oluliselt ja positiivselt seotud varade rentaablusega. Seega on 

tootmise mitmekesistamine üldjuhul osutunud kasumlikumaks kui spetsialiseerunud 

tootmine. Kinnitust leidis ka mitmekesistamise riske alandav iseloom – indeksi väärtus oli 

pöördvõrdeliselt seotud rentaabluse standardhälbega. Kasumlikkust on aidanud parendada 

piimaveise- või seakasvatuse mitmekesistamine teraviljakasvatuse suunal. Nende 

suundade ühendamine on soodsat mõju omanud ka riskile, vähendades rentaabluse 

standardhälvet. Tasuvust on suurendanud ka tehniliste kultuuride (peamiselt rapsi-rüpsi) ja 

teraviljade ühine viljelemine. See kombinatsioon ei ole samas riskide juhtimise aspektist 

tõhus olnud. 

Magistritöö tulemused kinnitavad eelkõige mitmekesise tootmise kasulikkust ning eeliseid 

võrreldes spetsialiseerumisega. Tootmissuundades, kus spetsialiseerunud tootmine on 

valdav, on vajalik tootjate tugevam koondumine ning suurema lisandväärtuse loomine 

riskide maandamiseks. 

Märksõnad: põllumajandusökonoomika, rentaablus, tasuvus, risk 
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Specialization and diversification are important production decisions in agriculture, yet 

there is very limited knowledge about their effects on financial results. Previously no 

research on the topic has been conducted in Estonia. The purpose of the master’s thesis 

was to investigate the relationship between specialization and diversification, and farm 

profitability and risk exposure. 

Raw data was obtained from the FADN database. Data spanning from the year 2006 to 

2014 was used for the analysis. Regression analysis was the main analytical method used 

in the study. Regression models were constructed at the general level, as well as regarding 

specific types of farming. The extent to which a farm has specialized was determined as a 

proportion of total revenue. 

The specialization (Herfindahl) index was statistically significant, but negatively related to 

return on assets (ROA). It was thus concluded that in general being involved in only one 

type of farming has not been economically favorable. Specialization was also found to 

increase the standard deviation of ROA, that is, risk. The results of the regressions 

performed for specific farming types showed specialized production to increase returns 

only in the case of cereals and industrial crops, and poultry. However, specializing in the 

cultivation of cereals or industrial crops is also associated with larger variability of ROA. 

Farmers specializing in the principal livestock production types, dairy or pig farming, 

have not been rewarded with higher profitability compared to those who have also 

engaged in commercial cereal production. Furthermore, profitability of specialized pig 

farming has been very uncertain. 

Diversification was proven to hold substantial benefits. The diversification (entropy) 

index had a statistically significant and positive influence on ROA. Thus diversified 



 

 
 

production has generally been more profitable than specialization. The risk-reducing 

effects of diversification were also confirmed with the index being inversely related to the 

standard deviation of ROA. Profitability has increased by diversifying dairy or pig 

enterprises towards cereal production. In addition, the joint production of these outputs 

has been beneficial due to the lower standard deviation of return. While the joint 

production of industrial crops (mainly canola) and cereals has been highly profitable, it 

has not been an efficient diversification strategy in terms of managing risk. 

The results of this master’s thesis support diversification, as opposed to specialization, as 

the optimal production strategy. In those types of farming, where specialized production is 

prevalent, stronger cooperation between producers will have to take place to create value-

added products and thus reduce exposure to market variability. 
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SISSEJUHATUS 
 

Põllumajandusliku tootmise struktuur Eestis on pidevalt muutunud ja arenenud. Selle 

protsessi üheks iseloomulikuks jooneks on olnud põllumajanduslike majapidamiste 

arvuline vähenemine, kuigi põllumajandustootjate keskmine suurus on järjepidevalt 

kasvanud. Teisalt on süvenenud spetsialiseerumine, mis tähendab keskendumist peamiselt 

ühele tootmissuunale. Samas puudub ülevaade, kuidas on tootmist puudutavad otsused, 

nagu spetsialiseerumine ja mitmekesistamine, mõjutanud tootmise majanduslikke aspekte. 

Varasemad uurimused on viidanud, et tootmise spetsialiseerumise ja mitmekesistamise 

seoseid majandustulemustega on vähe käsitletud ning seetõttu on ka teadmised puudulikud 

selliste seoste olemasolu kohta (Purdy jt 1997; Mishra jt 1999). Nende seoste tuvastamisele 

on suunatud ka käesolev magistritöö. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada spetsialiseerumise ja mitmekesistamise mõju Eesti 

põllumajandusettevõtete kasumlikkusele ning riski tasemele. Töö eesmärgi saavutamine 

annab teadmisi selle kohta, kas ja millistes tootmissuundades spetsialiseerumine on 

majanduslikult kasulik olnud ning mil määral see väljendub riski tasemes. Eesmärgi 

täitmisel on tuvastatud seostest kasu nii tulususe tõstmisele suunatud tootmisotsuste 

langetamisel kui ka poliitikate kujundamisel, mis aitavad tagada tootjatele stabiilsemaid 

tulusid. 

Magistritöö eesmärgist lähtuvalt võib formuleerida järgmised uurimisülesanded: 

1) analüüsida spetsialiseerumise ja mitmekesistamise ning varade rentaabluse ja selle 

standardhälbe vahelisi seoseid;  

2) analüüsida, millised finants- ja muud näitajad on enim mõjutanud spetsialiseerunud ja 

põllumajandustootmist mitmekesistanud tootjate finantstulemuslikkust; 

3) selgitada välja, kuidas on Eesti põllumajandusettevõtetes seotud tootmise rentaablus ja 

riski tase.  

Teema olulisus on põhjendatav põllumajandussektoris juba mitmeid aastaid väldanud 

keerulise majandusolukorraga: teraviljahindade jätkuv madalseis, poliitilised pinged ja 

ületootmine on 2014. aastast alates järsult langetanud piima hinda, seakasvatus on 

viimastel aastatel kannatanud nii Venemaa kehtestatud elussigade impordikeelu kui ka 
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seakatku leviku tõttu. See on seadnud põllumajandustootjad olukorda, kus tootmisotsustel, 

sealhulgas kas spetsialiseeruda või tootmist mitmekesistada, on senisest veelgi suurem 

tähtsus, kindlustamaks jätkusuutliku majandustegevuse. Varasemad poliitikad on pigem 

soodustanud spetsialiseerumist, kuid on seeläbi jätnud tootjad avatuks mitmesugustele 

riskidele. Seetõttu tuleb põllumajandustootmises enam arvestada ka riskide hajutamisega, 

mille üheks võimaluseks on tootmise mitmekesistamine. 

Käesoleva magistritöö esimeses peatükis antakse teoreetiline ülevaade 

põllumajandusettevõtete spetsialiseerumise ja mitmekesistamise iseärasustest ning 

ajenditest. Peatüki teises alajaotises käsitletakse spetsialiseerumise, mitmekesistamise ning 

muude tegurite seoseid põllumajandustootmise finantstulemuslikkusega. Töö teises 

peatükis analüüsitakse statistilistele meetoditele tuginedes, kuidas spetsialiseerumine ja 

mitmekesistamine on mõjutanud Eesti põllumajandusettevõtete finantstulemusi. Selleks 

kasutatakse FADN andmeid aastatest 2006-2014. Seoste tuvastamiseks ja analüüsimiseks 

on koostatud regressioonimudelid. Esmalt käsitletakse spetsialiseerumise ja 

mitmekesistamise seoseid tootmise tasuvusega. Analüüsi teine pool on suunatud riskide 

ehk rentaabluse standardhälbe ning spetsialiseerumise ja mitmekesistamise vaheliste seoste 

tuvastamisele. Magistritöö sisuline osa lõpeb arutelu alapeatükiga, kus sõnastatakse 

peamised tulemused ja järeldused ning luuakse analüüsist tulenevaid seoseid. 

Koostatud regressioonimudelite puhul tuleb arvestada, et põllumajandustootjate esindatus 

valimis erineb tootmissuundade lõikes märkimisväärselt. Kuigi valim on kooskõlas 

põllumajandustootjate üldkogumiga, võib tootmissuundade ebaühtlane jaotus mõjutada 

regressioonanalüüsi tulemusi. Suurima esindatusega on valimis teraviljakasvatuse ja 

piimatootmisega tegelevad ettevõtted, mistõttu on kõrgem ka vastavate 

regressioonimudelite statistiline usaldusväärsus. Sel põhjusel piirdub ka analüüs osade 

tootmissuundade puhul regressioonimudelite koostamisega vaid rentaabluse suhtes. 

Autorile teadaolevalt ei ole sarnase suunitlusega uurimistöid Eestis varasemalt teostatud. 

Samuti ei ole antud teemavaldkond Euroopa põllumajandustootmise kontekstis suuremat 

tähelepanu pälvinud. Põllumajandusliku tootmise spetsialiseerumist ja mitmekesistamist 

käsitlevaid praktilist laadi uurimusi on enim läbi viidud Põhja-Ameerikas, ennekõike 

Ameerika Ühendriikides. Sellest tulenevalt on käesoleva magistritöö koostamisel kasutatud 

allikad peamiselt võõrkeelsed. Seejuures on enam käsitlemist leidnud spetsialiseerumise ja 

mitmekesistamise ajendid, vähem aga nende tootmisotsuste mõju finantsnäitajatele. 



 

9 
 

1. SPETSIALISEERUMISE JA MITMEKESISTAMISE 
SEOSED FINANTSTULEMUSTEGA 
 

1.1.  Spetsialiseerumise ja mitmekesistamise olemus ning põhjused 

 

Spetsialiseerumine kui nähtus kerkis põllumajanduslikus tootmises esile 20. sajandil. 

Varasem tööjõumahukas ning mitmekesine tootmine hakkas järk-järgult asenduma aina 

enam spetsialiseerunud ning kapitaliintensiivse tootmisega. Sellele andis tõuke tehnoloogia 

kiire areng, mis tõi kaasa ulatusliku mehhaniseerimise ka põllumajanduses. Sellega seoses 

kasvas järsult ka tootlikkus. Lisaks võimaldas sünteetiliste väetiste ja taimekaitsevahendite 

ulatuslik levik märkimisväärselt suurendada põllukultuuride saagikust. Sellises 

majanduskeskkonnas oli loomulik, et traditsioonilise mitmekesise talutootmise kõrval 

arenes välja intensiivne ja spetsialiseerunud põllumajanduslik tootmine. Kuna tänapäeval 

on põllumajandusturud äärmiselt volatiilsed ja seeläbi on kõrged ka riskid, võib see teatud 

tootmissuundade puhul soodustada tendentsi mitmekesistamise suunas. 

Põllumajanduse industrialiseerumist on kirjeldatud kui moodsa tööstusliku tootmise, 

hankimise, jaotamise ja kooskõlastatud tegevuste rakendamist toidu ja tööstuslikus 

tooteahelas. Tööstusliku tootmise üheks iseärasuseks on ka spetsialiseerumine. Seejuures 

ei avaldu spetsialiseerumine mitte ainult kitsamas äritegevuses, vaid piiritletum on ka 

üksikute töötajate tegevus ning ülesanded. Sellist spetsialiseerumist on soodustanud 

asjaolu, et bioloogilisi protsesse on järjest paremini hakatud mõistma ja juhtima. (Boehlje 

1995: 163-164)  

Spetsialiseerumise termin on küllaltki selgelt piiritletud tähendusega ja erinevalt 

mitmekesistamise kontseptsioonist ei esine spetsialiseerumise käsitlusviisis seetõttu ka 

erialases kirjanduses olulisi variatsioone. Kõige sagedamini on spetsialiseerumine 

määratletud kui põllumajandustootja põhitegevusest saadava tulu osakaal kogu müügitulust 

(Hansson jt 2010: 272). Lisaks sellele on spetsialiseerumine mõõdetav mitmesuguste 

indeksitega, nagu näiteks Herfindahli indeks ja entroopia (mitmekesistamise) indeks (El 

Benni jt 2012: 4; Mishra jt 2004: 157). Süvaanalüüsi tarbeks on välja arendatud veel 

mitmesuguseid spetsialiseerumise näitajaid, sealhulgas taimekasvatustoodangu ja 
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loomakasvatustoodangu müügist saadavate tulude omavahelised suhtarvud, 

taimekasvatusest pärineva tulu osakaal ja loomakasvatusest pärineva tulu osakaal (Purdy jt 

1997: 151). 

Spetsialiseerumisel eeldatakse olevat mitmesugune soodne mõju, seda eelkõige tootlikkuse 

ja efektiivsuse seisukohast. Chavas ja Kim nimetavad spetsialiseerumisest tulenevat 

tootlikkuse kasvu spetsialiseerumise säästuks (economies of specialization). 

Spetsialiseerumisest saavutatav kasv tootlikkuses tuleneb peamiselt kahe teguri mõjust. 

Need on mastaabiefekt ja püsikulude olemasolu tootmistehnoloogias. See tähendab, et 

keskmiste püsikulude alanemine on üheks spetsialiseerumise oluliseks eeliseks. (Chavas, 

Kim 2015: 1-3) Suurtootmise korral, kus taime- ja loomakasvatussaaduste üheskoos 

tootmine säästu ei anna, peaks spetsialiseerumine olema soodustatud (Chavas, Aliber 1993: 

12). Purdy jt juhivad tähelepanu sellele, et mastaabisäästu avaldumisel tagab 

spetsialiseerumine põllumajandustootjale parema finantstulemuse (Purdy jt 1997: 149). 

Samuti saadakse kasu sellest, et spetsialiseerumisel ei ole töövõtete vahetumisest tulenevat 

ajalist kadu ega ka uute töövõtete õppimisest ja juhtimisest tingitud ajakulu. Kuna sellised 

tegevused ei suurenda toodangut, on need seostatavad püsikulude tekkimisega. (Chavas, 

Kim 2015: 2-3) Need seisukohad toetavad eeldust, et spetsialiseerunud tootmine on 

majanduslikult kõige efektiivsem. Seega peaks spetsialiseerumine tagama ressursside 

parima võimaliku kasutuse. 

Järeldused põllumajandustootmise spetsialiseerumise kohta on siiski vastuolulised. Mitmed 

uurimused on jõudnud tulemuseni, mis viitavad sellele, et mastaabi- ja tehniline efektiivsus 

ei olene spetsialiseerumise ulatusest. Mugera ja Langemeier on leidnud, et tehnilises 

efektiivsuses (technical efficiency) ei esine statistiliselt olulist erinevust 

spetsialiseerumisest sõltuvalt, kuigi tehniline efektiivsus on põllukultuuride kasvatamisel 

mõnevõrra kõrgem kui loomakasvatuses või segatootmises. Oluliselt ei erinenud ka 

spetsialiseerunud ja mitmekesise tootmisega farmide mastaabiefektiivsus (scale efficiency). 

(Mugera, Langemeier 2011: 523-524) Featherstone jt jõudsid järelduseni, et 

spetsialiseerumise aste on seostatav (puhta) tehnilise ebaefektiivsusega. 

Lihaveisekasvatuse näitel ilmnes, et spetsialiseerumine suurendab puhast tehnilist 

ebaefektiivsust ja mitmekesisema tootmisega talupidajad olid tehniliselt efektiivsemad. 

Seda seostati mitmekülgsusest tuleneva säästuga. Samas spetsialiseerumise seost üldise 
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efektiivsusega ei tuvastatud, kuna spetsialiseerumisel oli vastandlik mõju puhtale 

tehnilisele ja mastaabiefektiivsusele. (Featherstone jt 1997: 181-182)  

Latruffe jt järeldasid Poola farmide näitel, et loomakasvatusele spetsialiseerunud tootjad on 

tervikuna tehniliselt efektiivsemad kui taimekasvatusega tegelevad tootjad. Samas olid 

mõlemad spetsialiseerumise suunad mastaabilt väga efektiivsed. Sellest järeldati, et 

tehniline ebaefektiivsus tuleneb eelkõige puhtast tehnilisest ebaefektiivsusest ja vähem 

ebaefektiivsusest mastaabis. See tähendab, et ebaefektiivsus tootmises on peamiselt 

tingitud juhtimistavadest, mitte tootmismahust. (Latruffe jt 2005: 286-287) Eesti 

teraviljatootmist analüüsides on siiski jõutud tulemuseni, et efektiivsust on võimalik 

parandada nii majandamist operatiivselt tõhustades kui ka tootmise mastaapi optimeerides. 

Nimelt on Eestis tootjad enamasti optimaalsest suurusest väiksemad ning tegutsevad 

kasvava mastaabiefekti  tingimustes. (Astover jt 2008: 32-33) Eelnevast tuleneb, et 

igasugust spetsialiseerumisest saadavat majanduslikku kasu või kahju tuleks tõlgendada 

ettevaatusega ja kindlas kontekstis. Uurimistulemuste usaldusväärsuse määrab muu hulgas 

ka kasutatava valimi esinduslikkus. Lisaks on täheldatud, et efektiivsusnäitajad võivad 

sõltuda ka juhuslikest teguritest nagu ilmastik (Latruffe jt 2005: 286; Mugera, Langemeier 

2006: 519). Samuti peaks arvestama, et spetsialiseerumise efektiivsus võib 

tootmissuundade lõikes oluliselt erineda. 

Teoreetiliselt peaks spetsialiseerumine, ceteris paribus, võimaldama toota madalamate 

kuludega kui mõnes mitme tootmissuunaga ettevõttes, ning kasumlikkus soodsatel 

hetkedel peaks olema kõrgem. Seda ei saa aga praktiliselt kinnitada, sest iga ettevõtte 

tootlikud jõud erinevad mingil määral, toodang ei ole absoluutselt ühetaoline, kulude 

arvestuse põhimõtetes on erinevusi jms. Isegi kui teooria on tegelikkusele vastav, on sellel 

piiratud selgitusvõime, määramaks, kuidas tootmistegureid kõige kasumlikumalt 

rakendada muutuvates oludes. Spetsialiseerunud ettevõtted on väga haavatavad muutuvate 

tehnoloogiate ja turutingimuste tõttu, mistõttu saab ressursse sageli tulusamalt kasutada,  

kui tootmist hajutada mitmesuguse toodangu saamiseks. Teisalt, kuivõrd 

tootmisvõimalused on muutlikud, avaneb ettevõttel pidevalt uusi kasumlikke 

investeerimisvõimalusi, mida on mõistlik ära kasutada, samas säilitades või isegi 

laiendades  tootmissuundi, millele seni juba on ulatuslikult vahendeid eraldatud. (Penrose 

1995: 105) Põllumajanduse seisukohast tuleks seejuures eristada tulu toovat tegevust ning 

tootmistegevuse mitmekesistamist ettevõttesisese tarbimise eesmärgil. Viimasel juhul on 
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tegemist mitteturustatava toodanguga, mis siinses tähenduses ei ole käsitletav 

mitmekesistamisena. See hõlmab eeskätt omatoodetud taimekasvatussaaduste tarbimist 

loomasöödana või allapanuna. Kuigi see võib olla põhjendatud kulude vähendamisega, on 

see mitmekesistamisest eristatav sellega, et ei ole turule suunatud ega too täiendavat tulu. 

Mitmekesistamine käesoleva magistritöö tähenduses peab hõlmama kaubanduslikku 

tegevust. 

Mitmekesistamine (võõrapäraselt diversifitseerimine) põllumajandusettevõttes on 

üldlevinud definitsiooni kohaselt farmi ressursside (s.o maa, tööjõu ja kapitali) 

ümberjaotamine ja rakendamine uutes taime- ja loomakasvatuslikes tootmissuundades või 

mittepõllumajanduslikes tegevustes (Ilbery 1991; ref Barbieri, Mahoney 2009: 59). 

Mitmekesistamine on olemuselt spetsialiseerumisest oluliselt keerulisem nähtus, mille 

täpse määratlemise osas ühtne käsitlus puudub. Seetõttu on mitmekesistamise piiritlemine 

ja liigitamine sageli subjektiivne ja oleneb uurija vajadustest. Kõige lihtsam on käsitleda 

mitmekesistamist põllumajandustootmise piires ja mitmekesistamist põllumajandusvälise 

tegevuse suunas. Sellest lähtuvalt on ka erinevates uurimistöödes mitmekesistamist 

klassifitseeritud.  

Ilbery jaotas mitmekesistamise kaheks, eristades põllumajanduslikku ja struktuurset 

mitmekesistamist. Põllumajanduslik mitmekesistamine hõlmab alternatiivsete 

tootmissuundade (mittetraditsioonilised põllukultuurid ja loomaliigid) arendamist, samuti 

põllumajanduslikke teenustöid (Ilbery 1991; ref Hansson jt 2010: 271). Selles tähenduses 

on hakatud käsitlema ka mahepõllumajanduslikku taime- ja loomakasvatust, samuti 

energiakultuuride kasvatamist (Dries jt 2012: 10). Struktuurne mitmekesistamine kätkeb 

endas taluturismi, toodangu töötlemist ja lisandväärtuse andmist, otsemüüki ja talupoode 

jms. (Ilbery 1991; ref Hansson jt 2010: 271)  

Sõltuvalt detailsuse astmest eristasid Hansson jt kolme mitmekesistamise astet. Kõige 

üldisemal tasandil hõlmab mitmekesistamine kogu ettevõtlustulu, mis teenitakse väljaspool 

peamist tootmissuunda. Järgmisel tasandil eristatakse mitmekesistamist 

põllumajandussiseselt ja –väliselt. Põllumajandussisese mitmekesistamise hulka arvatakse 

kogu selline tulu põllumajanduslikust tootmisest, millel on väljakujunenud turg või 

tööstuslik nõudlus. Kolmandal, kõige detailsemal tasandil jagatakse mitmekesistamine 

väljaspool traditsioonilist põllumajandust kaheks sõltuvalt sellest, kuidas sisendressursse 

tarvitatakse. Eristada saab tegevusi, mis põhinevad uutel turgudel, kuid olemasolevaid 
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ressursse kasutatakse endisel viisil (teenustööde osutamine, põllumajandustehnika 

rentimine jms), ja tegevusi, mis on suunatud lisandväärtusega toodete ja teenuste loomisse 

ning eeldavad ressursside ümberkujundamist (taluturism, põllumajandussaaduste 

töötlemine jms). (Hansson jt 2010: 271-272) 

Kõige ulatuslikuma jaotuse põllumajandustootjate mitmekesistamise eristamiseks on välja 

käinud Barbieri ja Mahoney. Nemad eristasid järgmisi mitmekesistamise tegevusi 

(Barbieri, Mahoney 2009: 59): 

1) alternatiivsete põllukultuuride viljelemine või loomade pidamine, samuti säästlikud 

tootmispraktikad, nagu näiteks mahetootmine ja vabapidamine karjamaal; 

2) otseturundus ja –müük eesmärgiga muuta valmistoodang tarbijatele vahetult 

kättesaadavaks, näiteks talupoodi pidades; 

3) aktiivse puhkuse, turismi ja majutusvõimaluste pakkumine kohapeal, sealhulgas 

marjade vm saaduste ise korjamise võimaldamine, toitlustamine, ürituste korraldamine 

jms; 

4) maa, hoonete ja masinate rentimine ning farmi varade osaajalise kasutamise õiguse 

andmine mitmel otstarbel; 

5) teenustööde osutamine, näiteks künni- ja külvitööd, samuti loomade pidamine 

lepingulistel alustel või muude abistavate tegevuste osutamine; 

6) lisandväärtusega toodete valmistamine, mis hõlmab toodangu töötlemist ja 

pakendamist ning vähendab seeläbi otsest hinnakonkurentsi.  

Enim on põllumajandustootmise kõrval arenenud mitmekesistamine toodangu töötlemise ja 

agroturismi suunal (Dries jt 2012: 9). Lisaks toodangu väärindamisele on levinuimaks 

mitmekesistamise vormiks otsemüük. Sellel on mitmeid põhjuseid. Otsemüük ei eelda 

üldiselt suuri investeeringuid ega spetsiifilisi oskusi, ei suurenda oluliselt halduskoormust 

ning võimaldab toodangut realiseerida kõrgema hinnaga. Sellist tegevust võib kannustada 

ka rahulolematus kokkuostuhindadega, probleemid raha kättesaamisega ning ranged 

lepingulised kohustused. (Meert jt 2005: 92) Samas on selline mitmekesistamine selgelt 

nõudlusel põhinev ning see seab teatud piirangud. Kuivõrd sellega rahuldatakse vajadus 

mingi spetsiifilise tootegrupi järele, ei pruugi see suurema tootmismahu korral enam 

majanduslikult põhjendatud olla, eeldades täiendavaid investeeringuid. Sellest tuleneb, et 

kõrgema lisandväärtusega toodete müük on pigem väiketootmisele omane. 
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Käesolevas magistritöös võetakse mitmekesistamine vaatluse alla eelkõige 

põllumajandusliku tootmise mitmekesistamise ja selle mõjude kontekstis. Samas on 

mitmed uurimused viidanud sellele, et põllumajandustootmise mitmekesistamine on tulude 

suurendamise seisukohast väheoluline võrreldes põllumajandusvälise tegevusega (McNally 

2001: 248; Gasson 1988: 175). Siiski on Hansson jt argumenteerinud, et mitmekesistamine 

traditsioonilise põllumajanduse piires on jätkuvalt kõige enam tulu toov tegevus 

põhitootmise kõrval (Hansson jt 2010: 275). Lisaks puudub paljudel 

põllumajandustootjatel valmisolek mitmekesistada tegevust mittepõllumajanduslikus 

suunas, kuigi riiklike meetmetega toetatakse eelkõige sellist mitmekesistamist. See 

tähendaks aga loobumist enese määratlemisest põllumajandustootjatena, mida talunikud 

sageli vastuvõetavaks ei pea. (Ilbery, Bowler 1993: 166-167). 

Põllumajandustootjate tegevuse mitmekesistamine võib olla ajendatud mitmetest teguritest. 

Kõige sagedamini on mitmekesistamist käsitletud tulude (sissetulekute) aspektist lähtuvalt. 

Peamine põhjus, mis ajendab tootjaid mitmekesistama, on seotud sooviga säilitada senist 

tulude taset või suurendada farmi tulusid (Farm diversification... 2003: 124). Vajadus 

sissetulekuid suurendada võib olla tingitud ka objektiivsetest põhjustest, eeskätt üldisest 

tendentsist, et põllumajandustoodangu ehk väljundi hinnad kasvavad aeglasemalt kui 

tootmiseks vajalike ressursside ehk sisendite hinnad. Seega on mitmekesistamine ka meede 

pikaajalise finantsstabiilsuse saavutamiseks (Sharpley, Vass 2005: 1049). Samuti võib 

mitmekesistamist põhjustada soodne turuolukord, mis soodustab sisenemist mingile uuele 

turule. Kolmanda olulise mõjurina nähakse ressursside kasutamist parimal võimalikul 

viisil. Mitmekesistamine annab võimaluse saavutada ressursside parem rakendatus, kui 

nende hõivatus on liiga madal. Põllu- ja maamajanduse kontekstis on eristatud veel üht 

mitmekesistamise aspekti – võimalust kindlustada pere ja lähiringkonna inimesed töise 

tegevusega. (Bowler jt 1996: 289) 

Oluline mõjur, millega tootmisotsuste langetamisel arvestama peab, on mitmekesistamise 

optimaalne tase. See tähendab, et on olemas teatud piir, milleni on mõistlik tegevust 

mitmekesistada. Liigne investeerimine sellistesse tegevustesse on kirjeldatav ülemäärase 

mitmekesistamiseni (excessive diversification), s.o olukord, kus ettevõte ei maksimeeri 

selle tulemusel ei kasumit ega turuväärtust. (Markides 1995: 102) Väiksematel 

põllumajandustootjatel on enamasti ka väga piiratud ressursid uutesse valdkondadesse 

laienemiseks. Kui nad on senise tegevuse käigus kasutanud ressursse üldiselt efektiivselt, 
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siis hakkab mitmekesistamine piirama sisendite hulka, mida saab põhitegevuseks kasutada. 

Selle tagajärjel võib tegevuse tulemuslikkus halveneda. (Haines, Davies 1987; ref 

Rantamäki-Lahtinen 2009: 25) Sellele on empiiriliselt kinnitust leidnud ka Rantamäki-

Lahtinen, näidates, et ülemäärase mitmekesistamise korral mõjutab kapitali ja tööjõu 

piiratus ebasoodsalt finantstulemusi. Samuti ilmnes, et mitmekesise tegevusega 

põllumajandusettevõtted, kellel on probleeme tööjõu nappusega, on majanduslikult siiski 

edukamad kui need tootjad, kes on alakapitaliseeritud. (Rantamäki-Lahtinen 2009: 91) 

Seda võib seostada tööjõu kui ressursi muutuva iseloomuga lühiperioodil, samas kui 

(füüsilise) kapitali akumuleerimine toimub pikema perioodi jooksul. 

Mitmekesistamise terminit on varasemad teaduslikud uurimused kasutanud eelkõige 

riskide juhtimise kontekstis. Sellist lähenemist võib kohata ka tänapäevastes teadustöödes. 

Mishra jt käsitlevad mitmekesistamist kui põllumajandustootjate poolt kasutatavat 

isekindlustamise vahendit, vähendades seeläbi riske. Põllumajandustootmist peetakse 

üldiselt riskantseks äriks. Tootmise mitmekesistamine on riskijuhtimise strateegia, mida 

iga põllumajandusettevõtja saab kasutada, vähendamaks soovimatut mõju, mis 

põllumajandussaaduste hindade või saagikuse kõikumisel võib olla. Need mõjud võivad 

olla põhjustatud paljudest teguritest, sealhulgas looduslikest, nagu näiteks ebasoodne 

ilmastik, või äritsüklite vaheldumisest, sõjategevusest või muudest põllumajandustootmist 

mõjutavatest asjaoludest. Sisuliselt on mitmekesistamine käsitletav abinõuna kõikumiste 

vähendamiseks farmide tulususes. (Mishra jt 2004: 151-152) 

Samas võimaldab mitmekesistamine kasu saada täiendavatest seostest, mis esinevad 

erinevate tootmisharude vahel. Selline täiendav kasu võib tuleneda nii tootja valduses 

olevate loodusressursside paremast ekspluateerimisest kui ka talupidaja ning peretööjõu 

otstarbekamast rakendamisest ning tegevuse juhtimisest kogu tootmisperioodi vältel. 

(Mishra jt 2004: 151) Selline mitmekesistamise käsitlusviis on aina enam levinud 

uuemates uurimistöödes. Seega on mitmekesistamist pigem hakatud käsitlema kui tootjate 

vastust muutuvatele turutingimustele ning mitte ainult kui riskide juhtimist. 

Põllumajandusettevõtted võivad tootmist mitmekesistada isegi juhul, kui eksisteerib vaid 

kohalik või nišiturg sellisele toodangule, mille nõudlus ei ole mahuliselt võrreldav 

põhitoodanguga, kuid mida saab kasumlikult realiseerida (Mishra jt 2004: 152). 

Mitmekesistamise puhul on olulise tegurina käsitletud mitmekülgsussäästu (economies of 

scope), s.o mitmete erinevate põllumajandussaaduste tootmisest saadav kasu ja 
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efektiivsuse kasv (Chavas, Aliber 1993: 2). Seega on mitmekülgsussääst oma olemuselt 

põhimõtteliselt mastaabisäästule vastandlik, kuivõrd toodanguühiku kulu eeldatakse 

alanevat mitte tootmismahu, vaid toodetavate väljundite mitmekesisuse suurenemisel. 

Kumb majandusprintsiip parasjagu kehtib, sõltub sellest, millise tootmistüübiga on 

tegemist. Sellegipoolest ei ole mastaabi- ja mitmekülgsussääst teineteist välistavad. Kui 

konkreetse tootmisharu puhul on mitmekülgsussääst ülekaalus võrreldes mastaabisäästuga, 

siis spetsialiseerumine suurendab põllumajandustootja kulusid ja halvendab 

finantstulemusi (Langemeier, Jones 2000: 90). Spetsialiseerumisel seisneb tootjate kasu 

võimalikus mastaabisäästus, mis on omane konkreetsele toodanguliigile. Samas pärsib see 

nende võimalusi riskide juhtimiseks või mitmekülgsussäästu olemasolul välistab võimaluse 

seda ära kasutada. (Purdy jt 1997: 149-150) 

Traditsioonilise põllumajanduse kontekstis väljendab mitmekesistamist eelkõige 

talutootmine, kus on olemas nii taime- kui ka loomakasvatusharu. Selline 

mitmekesistamine on majanduslikus mõttes eriti kasulik, kui tootmissuundade tulusused ei 

ole omavahel vastastikuses seoses (korrelatsioonis) või korreleeruvad negatiivselt 

(Langemeier, Jones 2000: 90). Mitmekesistamisega seotud mõju tootja efektiivsusele on 

mõõdetav mitmekülgsuse efektiivsusega (scope efficiency). Sisuliselt väljendab see 

efektiivsuse kasvu, mis tuleneb enam kui ühe toodanguliigi tootmisest. (Langemeier, Jones 

2006: 53) Mitmekülgsussääst võimaldab teatud tootmissuundade ühendamise korral 

tootmist tõhusamaks muuta. Selline majanduslik kasu võib tuleneda nii tööjõu- kui ka 

kapitaliressursside efektiivsemast kasutamisest. (Helmers jt 2005: 1) Seejuures on 

masinate, seadmete jms reaalkapitali puhul eriti oluline, et olemasolevaid ressursse 

kasutatakse efektiivselt tootmisvõimaluste piires, nii et need ei oleks alakoormatud. 

Selline mitmekesistamine, mille korral võib täheldada mitmekülgsussäästu, esineb näiteks 

põllukultuuride kasvatamisel ja lihaveiste pidamisel ühe farmi piires. On leitud, et 

lihaveisekasvatuse ja põllukultuuride koostootmisel on võimalik saavutada kuni 25%-line 

kulude kokkuhoid. (Langemeier, Jones 2006: 55) See on vastavuses järeldustega, mille 

kohaselt lihaveistekasvatusele spetsialiseerumine on ebaefektiivne võrreldes mitme 

tootmissuuna arendamisega. Mitmekülgsussääst lihaveisekasvatuse puhul on seotud 

sellega, et enamasti on tegemist kõrvaltegevusega, mis täiendab põhitegevusala. See 

võimaldab paremini kasutada söödamaid ning põllumajanduslikku kõrvaltoodangut, millel 

puudub aktiivne turg. (Featherstone jt 1997: 181) Samuti tuleb arvestada, et lihaveiste, aga 
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näiteks ka lammaste pidamine, samuti maheviljelus, on enamasti ekstensiivse loomuga 

tootmissuunad. Seetõttu võib mitmekülgsussääst ja seeläbi ka mitmekesistamise vajadus 

olla tingitud ka ressursside kasutuse optimeerimisest. 

Analüüsides mitmekülgsuse ja mastaabiefektiivsust, ei tuvastanud Helmers jt mitmekesise 

taime- ja loomakasvatusega segatootjatel kõrgemaid efektiivsusnäitajaid (Helmers jt 2005: 

12). Ainult taimekasvatusele või loomakasvatusele spetsialiseerunud tootjad olid 

efektiivsemad kui mitmekesise toodanguga põllumajandusettevõtted. Teraviljade, 

peamiselt nisu kasvatamisele spetsialiseerunud tootjad leiti olevat kõige kõrgema 

efektiivsusega. Sellest järeldati, et mitmekülgsemast tootmisest tulenev kasu ei olnud 

konkreetse valimi puhul täheldatav. (Helmers jt 2005: 9-10) See järeldus on osaliselt 

vastuolus uurimustega, mis on leidnud, et hooajalise või vähese töömahukusega (näiteks 

teraviljakasvatus) tegevusaladel on soodumus tootmist mitmekesistada. Samas 

tootmissuundadel, mis eeldavad aastaringset tegevust või on töömahukad, nagu näiteks 

sea-, linnu- ja piimakarjakasvatus või aiandus, peaks enamasti olema vähem vabu 

ressursse, mida kasutada tootmise mitmekesistamiseks. (McNally 2001: 254) 

Mastaabisääst võib põllumajandusliku väiketootmise korral olla märkimisväärne. Samuti 

on tuvastatud, et väga suuremahulisel tootmisel võib teatud juhtudel avalduda kahanev 

mastaabisääst. Selle mõju on siiski väheoluline. (Chavas, Aliber 1993: 9) See on 

vastavuses majandusteooriaga, mille kohaselt teatud tootmismahust alates hakkab 

keskmine kulu tõusma. Empiiriline analüüs on näidanud, et taimekasvatuses sisuliselt 

kahanevat mastaabisäästu ei esine, kuid loomakasvatuses võib see olla täheldatav (Chavas, 

Aliber 1993: 10). Sel juhul võib see ajendada tootjaid mitmekesistama oma tegevust 

põllukultuuride kasvatamise suunas. Seejuures peab arvestama asjaoluga, et 

mitmekülgsussääst, mis on olulise mõjuga väikese ja keskmise suurusega tootjate seas, 

väheneb oluliselt suurematel tootmismahtudel (Chavas, Aliber 1993: 11-12). Seega võib 

väiksema mahuga tootmise korral majanduslikult eelistatud olla segatootmine. Kui 

tootmismahu kasvades muutub valdavaks mastaabisääst, peaks see soodustama 

spetsialiseerumist, eesmärgiga alandada keskmist ühiku tootmiskulu. Siiski on 

uurimistulemused spetsialiseerumise ja mitmekesistamise ning farmi suuruse vaheliste 

seoste osas ebamäärased. Samas viitavad need teatud kompromiss-sõltuvuse olemasolule 

mastaabi- ja mitmekülgsussäästu vahel, mis suunab põllumajandustootjaid kas 

spetsialiseeruma või mitmekesistama.  
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Seejuures on spetsialiseerumisest või mitmekesistamisest tulenev mastaabi- või 

mitmekülgsussääst otseselt seostatav ka tootmise mastaabiefektiivsusega. Mitmed 

uurimused on leidnud, et spetsialiseerumisest tingitud mastaabisäästu tulemusel kujuneb 

välja tüüpiline L-kujuline keskmise kulu funktsioon. Kahaneva mastaabisäästu korral 

hakkab aga eelkõige loomakasvatuses keskmine kulu teatud tootmismahust alates tõusma 

(Chavas, Aliber 1993: 11). Samasuguse järelduseni on jõudnud ka Featherstone jt, 

näidates, et keskmine kulu alaneb järsult väikestel tootmismahtudel, kuni jõuab minimaalse 

tasemeni, ning seejärel tasandub (Featherstone jt 1997: 180). Mastaabiefektiivsus seoses 

spetsialiseerumisega näib samas avalduvat vastupidise ehk Γ-kujulise funktsioonina. Seega 

on täheldatud, et mastaabilt efektiivsemad on keskmise suurusega ja suured 

põllumajandustootjad, kuid väga väikeste tootjate puhul on tootmise mastaabiefektiivsus 

oluliselt madalam. (Latruffe jt 2005: 289) Keskmise kulu funktsioonile iseloomulikku kuju 

taime- ja loomakasvatuses on kujutatud joonisel 1. 

 

 
Joonis 1. Keskmise kulu funktsioon (kulu tuluühiku kohta) taime- ja loomakasvatuse 

tootmismahu (tuhandetes USA dollarites) suhtes (Chavas, Aliber 1993: 11) 
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Mitmekülgsussääst tootmises toimib osaliselt vastandlikult mastaabisäästule. 

Mitmekülgsussääst on oluline eelkõige väiksema tootmismahu juures, mis viitab sellele, et 

mitmekesistamine võib väiketootmisel anda märkimisväärse kulude kokkuhoiu. 

Tootmismahu kasvades hakkab mitmekesistamisest tingitud efektiivsus langema, eriti 

loomakasvatusharu mõjul. (Chavas, Aliber 1993: 11) See selgitab, miks 

mitmekülgsussäästu mõju ammendumisel võivad suuremad põllumajandustootjad kalduda 

spetsialiseeruma. Võttes aluseks ka eelduse, et taimekasvatusliku tootmise laienedes ei 

hakka keskmine kulu tõusma, siis võib see soodustada ressursside ümberjaotamist 

põllukultuuride kasvatamise kasuks. Joonisel 2 kujutatakse tootmise mitmekülgsuse 

efektiivsust ja sellega seoses mitmekesistamise kasulikkuse vähenemist taime- ja 

loomakasvatuse tootmismahu kasvades. 

 

 
Joonis 2. Mitmekülgsuse efektiivsus (indeksina) taime- ja loomakasvatuse tootmismahu 

(tuhandetes USA dollarites) suhtes (Chavas, Aliber 1993: 12) 
Märkus. Mitmekülgsuse efektiivsuse indeksi väärtus üle 1 osutab mitmekülgsussäästu olemasolule. 
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Hadley on leidnud, et spetsialiseerumine on läbivalt kõikides tootmissuundades oluline 

efektiivsust mõjutav tegur (Hadley 2006: 93). Seos, et spetsialiseerumine on efektiivsust 

piirav, on siiski mõnevõrra ootamatu. Hansson on juhtinud tähelepanu sellele, et mitme 

tegevusalaga tootjatel võib olla suurem võimekus, kasutamaks sisendeid nagu tööjõud, 

tootmissuundades, kus need konkreetsel ajahetkel kõige tootlikumad on (Hansson 2007: 

735). Ühe võimaliku seletusena on ka Hadley esile toonud suuremat paindlikkust 

mitmekesise tootmise puhul. See tähendab, et vähem spetsialiseerunud tootjad on enamasti 

suutelised paremini ja kiiremini kohanema muutuvate turutingimuste ja poliitikatega. 

(Hadley 2006: 96-97) Samuti võib tootmise spetsialiseerumise vähene efektiivsus tuleneda 

teatud liiki tootmise madalast kasumlikkusest või asjaolust, et mõnedes tootmissuundades, 

nagu piimakarjakasvatus, on keerulisem efektiivsust saavutada (Hansson 2007: 735). Kui 

tootmine on tootjatest sõltumatutel põhjustel vähekasumlik või isegi kahjumlik, näiteks 

ebasoodsa hinnakonjunktuuri tulemusel, siis hakkab see paratamatult mõjutama ka 

spetsialiseerunud tootjate efektiivsust. 

 

 

1.2.  Põllumajandustootjate finantstulemuslikkust mõjutavad tegurid 

 

Hindamaks ja analüüsimaks põllumajandusettevõtjate tegevuse finantstulemuslikkust, on 

esmalt vaja välja selgitada, millised on peamised tegurid, mis nende finantstulemusi 

kujundavad. Kuigi magistritöö eesmärk näeb ette spetsialiseerumise ja mitmekesistamise 

mõju hindamise ja analüüsi, siis tähelepanu tuleb pöörata ka muudele näitajatele, mis 

potentsiaalselt võivad mõjutada finantstulemuslikkust. See vajadus tuleneb sellest, et 

spetsialiseerumist ega mitmekesistamist ei saa käsitleda sõltumatult, st arvestamata muude 

näitajate mõju. Samuti on vajalik määratleda, milliste näitajatega on sobilik iseloomustada 

põllumajandustootjate majandustegevuse tulemuslikkust. Kuivõrd ka finantstulemuste 

mõõtmiseks kasutavaid näitajaid on palju, tuleb välja selekteerida need, mis konkreetse 

uurimistöö eesmärki kõige paremini toetavad. 

Põllumajandussektori ettevõtete puhul tuleb arvestada sektori teatud eripäraga, mis seab 

piirangud uuritavatele näitajatele ning muudab nende võrdlemise ja tõlgendamise 

keeruliseks. Sellised põllumajandussektorile eriomased tunnused on muu hulgas näiteks 

suur hulk väga väikeseid ning sageli peretööjõule tuginevaid tootjaid. See võib aga 
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tähendada küllaltki suurte alternatiivkulude olemasolu, mistõttu ei pruugi finantstulemused 

(aruandlusandmed) kajastada tegelikku olukorda. Ühtlasi võib petlikuks kujuneda 

kohustuste ja omakapitali suhte, kui need ei ole selgelt eristatavad. Selliseid asjaolusid 

tuleks võimaluste piires arvesse võtta, kui neil on märkimisväärne mõju finantstulemustele. 

Langemeier ja Jones uurisid spetsialiseerumise ja tootja suuruse mõju 

finantstulemuslikkusele (Langemeier, Jones 2000). Finantstulemuslikkus määratleti kahe 

peamise tegurina, milleks on tasuvus ja riski suurus (Langemeier, Jones 2000: 91). See on 

suuresti kooskõlas spetsialiseerumise ja mitmekesistamise olemusega. Tootmise või 

tegevuse mitmekesistamisega saab hajutada riske, mis on seotud ühe konkreetse 

tootmissuunaga. Teisalt peaks kõrgema efektiivsusega tootmine kajastuma ka ettevõtja 

kasumlikkuses (rentaabluses), mida võib pidada üheks efektiivsust iseloomustavaks 

näitajaks. Rentaablust võib mõõta mitme näitajaga, millest levinumad on käibe- ehk 

müügirentaablus, varade rentaablus ja omakapitali rentaablus (Langemeier, Jones 2000: 

91). Purdy jt kasutasid tasuvuse mõõdikuna omakapitali rentaablust (Purdy jt 1997: 151). 

Mishra jt võtsid kasumlikkuse hindamisel aluseks varade rentaabluse (Mishra jt 1999: 

626). Eespool kirjeldatud põhjustel võib omakapitali tasuvuse kasutamine 

põllumajandustootjate finantstulemuste hindamisel olla raskendatud ja ebausaldusväärne. 

Seetõttu lähtutakse ka käesolevas magistritöös varadel põhinevast kasumlikkuse 

hindamisest. 

Lisaks raamatupidamislikele näitajatele on finantstulemusi analüüsitud ka alternatiivkulul 

põhinevate näitajatega. Nende eelist nähakse selles, et puhaskasumil põhinevad näitajad ei 

kajasta ressursside tegelikku kasutust ja nende alternatiivkulu (Mishra jt 1999: 626). Seda 

võib eriti väiksemates põllumajanduslikes majapidamistes vägagi oluliseks mõjuriks 

pidada. Selle probleemi lahendamiseks on kasutusele võetud erinevad näitajad, mis 

võtavad arvesse nii tasustamata tööjõu kui ka omanike kapitalilt nõutava tulunormi mõju 

kasumile (Mishra jt 1999: 627). Eesti tingimustes on selline lähenemine siiski raskendatud. 

Probleemseks võib osutuda ühtse tunnipalga määratlemine, mis iseloomustab piisava 

täpsusega igas suuruses ja igas piirkonnas tegutsevate tootjate arvestuslikku tööjõukulu 

tasustamata (pere)tööjõule. Lisaks sellele on Eesti kapitaliturg väga väike ja üksikute 

ettevõtete keskne, mis teeb keeruliseks asjakohase tulumäära leidmise, mida oleks sobiv 

rakendada põllumajandussektori ettevõtete puhul. 
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Üks selliseid alternatiivkulul põhinevaid näitajaid on taluniku tööjõu ja juhtimislik tulu 

(OLMI – operators’ labor and management income). Selle näitaja arvutamisel lahutatakse 

puhaskasumist hinnanguline tasustamata tööjõu maksumus (v.a ettevõtte omanik-juht), 

näiteks tasuta töötavate pereliikmete olemasolul. Täiendavalt arvestatakse maha intress 

investeeritud kapitalilt tulumäära alusel. (Mishra, Morehart 2001: 128) Saadud näitaja 

iseloomustab sisuliselt majanduslikku kasumit, mille arvelt on võimalik katta omaniku-juhi 

tööjõukulud ning millest ülejääv osa väljendab tegelikku jõukuse suurenemist. Seega on 

OLMI parem indikaator, iseloomustamaks juhtimisotsuste tulemuslikkust ja suutlikkust 

ressursse parimal võimalikul viisil juhtida. 

Tasuvuse ja riski vahelisi seoseid on teadlased põhjalikult uurinud. Sellega on põhjendatav 

ka riski kui finantstulemuslikkust iseloomustava näitaja kaasamine analüüsi. Riski 

väljendatakse kõige sagedamini tasuvuse dispersiooni, standardhälbe või standardiseeritud 

kujul variatsioonikoefitsiendiga (Kimura, Le Thi 2011: 6, 9). Oma uurimuses kasutasid 

Purdy jt omakapitali tasuvuse dispersiooni riski mõõtmiseks (Purdy jt 1997: 151). 

Lähtudes varade tasuvusest kasutasid Langemeier ja Jones riski hindamiseks 

standardhälvet (Langemeier, Jones 2000: 91). Kuna see on hajuvuse iseloomustamiseks 

kõige levinum näitaja, võetakse standardhälve ka selles magistritöös aluseks riski 

mõõtmisel ja hindamisel. Ühtlasi on standardhälve lihtsamini tõlgendatav, kuna seda 

mõõdetakse samades mõõtühikutes näitajaga, mille põhjal standardhälve on arvutatud. 

Variatsioonikoefitsiendi eelis seisneb peamiselt selles, et tegemist on mõõtühikuta 

suurusega, mis muudab erinevate näitajate varieeruvused võrreldavaks. 

Sarnaseid uurimusi, mis oleksid põhjalikumalt käsitlenud spetsialiseerumise ja 

mitmekesistamise ning finantstulemuste vahelisi seoseid, on vähe. Rohkem on uuritud 

spetsialiseerunud või segatootmist ning sellistele tootjatele iseloomulikke tunnuseid. 

Seetõttu saab analüüsitavate näitajate valikul tugineda vaid üksikutele uurimistöödele, 

täiendades ning sünteesides neid vastavalt vajadusele. Need uurimised on kõik tuvastanud, 

et spetsialiseerumisel ja mitmekesistamisel on oluline mõju põllumajandustootjate 

majandustulemustele. 

Et uurida spetsialiseerumise ja mitmekesistamise seoseid finantstulemustega, on esmalt 

vaja mõõta spetsialiseerumise ning mitmekesistamise ulatust. Selleks on erinevates 

uurimustes kasutatud mitmesuguseid näitajaid. Neist kõige enam kasutatav on tulude 

spetsialiseerumise indeks (specialization of income index), mis on spetsialiseerumise 
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üldnäitaja. Indeks iseloomustab nii taime- kui ka loomakasvatusele spetsialiseerumist ning 

selle väärtus võib varieeruda vahemikus 0,5 kuni 1, kui eristada vaid kaht põllumajanduse 

tootmisharu (Langemeier, Jones 2000: 91). Samamoodi on ka Purdy jt hinnanud 

spetsialiseerumise ulatust, eristades indeksi kolmanda komponendina teenustöid. (Purdy jt 

1997: 152). Indeksi väärtus 0,5 väljendab olukorda, kus 50 protsenti põllumajandustootja 

tuludest pärinevad taimekasvatusest (loomakasvatusest). Kui indeksi väärtus on 1, 

tähendab see, et kogu tulu on saadud kas taimekasvatusest või loomakasvatusest. 

(Langemeier, Jones 2000: 91) Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et tegemist on üldise 

näitajaga, mis iseloomustab spetsialiseerumist (mitmekesistamist) tervikuna. Näitaja ei 

erista taime- ja loomakasvatusele spetsialiseerumist. Samas saab spetsialiseerumise indeksi 

abil anda üldise hinnangu spetsialiseerumise või mitmekesistamise majanduslikule kasule. 

Spetsialiseerumise indeksi täiendamiseks on võimalik tuletada spetsiifilisemad näitajad. 

Nendeks on eelkõige spetsiifiliste taimekasvatus- ja loomakasvatussaaduste müügist 

teenitud tulude osakaalud eraldi võetuna (Purdy jt 1997: 151). Nii on võimalik hinnata, kas 

kasulikum on spetsialiseeruda taime- või loomakasvatuse suunal. Kui loomakasvatustulude 

osakaalu kahanemisega (suurenemisega) kaasneb rentaabluse kasv (vähenemine), saab 

järeldada, et spetsialiseerumine loomakasvatusele on suhteliselt vähem (enam) tulus kui 

spetsialiseerunud taimekasvatus. Tuginedes andmetele aastatest 1989-1998, leidsid 

Langemeier ja Jones, et loomakasvatus oli uuritaval perioodil vähem kasumlik ning seeläbi 

oli spetsialiseerumine sellel suunal varade rentaablusele ebasoodsa mõjuga. (Langemeier, 

Jones 2000: 91, 95) 

Spetsialiseerumise ja mitmekesistamise efekti kohta finantstulemustele puudub üldiselt 

aktsepteeritud arusaam. Enamik uurimusi eeldavad siiski, et mastaabisäästu olemasolu 

tõttu peaks spetsialiseerumine tagama keskmiselt paremad majandustulemused. Tulude 

spetsialiseerumise indeksi tase on üldiselt positiivselt seotud rentaablusega (Langemeier, 

Jones 2000: 95). Kuid on leitud ka, et spetsialiseerumise ning tasuvuse vahel puudub 

oluline seos (Purdy jt 1997: 159). See tulemus võib viidata sellele, et tervikuna ei saa 

siduda ühest allikast pärinevate tulude osakaalu põllumajandustootja kasumlikkusega. 

Samas on võimalik, et erinevate tootmisharude või -suundade lõikes on selline seos selgelt 

täheldatav, kuid see võib olla rentaabluse seisukohast erisuunalise mõjuga. 

Seoses spetsialiseerumisega on eelnevad uurimused finantstulemuste varieeruvuse osas 

jõudnud sarnaste tulemusteni. Kinnitust on leidnud riski ja tasuvuse vaheline seos. Purdy jt 
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leidsid, et põllumajandustootjate omakapitali rentaablus ning selle dispersioon on 

omavahel positiivses seoses (Purdy jt 1997: 155). See kinnitab, et üldiselt kaasneb 

rentaablima tootmisega ka suurem finantstulemuste varieeruvus. Langemeier ja Jones 

tõestasid positiivse seose olemasolu omakapitali rentaabluse standardhälbe (riski) ja 

spetsialiseerumise indeksi vahel (Langemeier, Jones 2000: 95). Sama järelduseni on jõutud 

ka varem (Purdy jt 1997: 159). Selline seos on kooskõlas eeldusega, et spetsialiseerumine 

suurendab riski ehk tulususe varieerumist. Samuti on spetsialiseerumine üks olulisemaid 

riski taset mõjutavaid tegureid (Langemeier, Jones 2000: 95).  

Samas võib ka mitmekesistamine olulisel määral mõjutada nii põllumajandustootja 

kasumlikkust kui ka riski. Mitmekesistamist on peetud vahendiks, millega tootjad saavad 

vähendada riski ehk konkreetse tootmistüübiga seotud kõikumisi farmi tulususes (Mishra jt 

1999: 630). Seega peaksid tootjad objektiivsetel alustel välja selgitama tootmissuunad, 

mille koosmõjul vähenevad kõikumised tasuvuses, arvestades muutusi nii hindades kui ka 

saagikuses (Mishra jt 2004: 152). Teisalt on mitmekesistamist seostatud 

mitmekülgsussäästuga, mille tulemusena peaks keskmine tootmiskulu alanema ja seeläbi 

suurenema ka kasum (Mishra jt 1999: 630). 

Praktikas on mitmekesistamise ja tulususe varieeruvuse vahelised seosed kinnitust leidnud. 

Farmide kasumlikkus varieerub üldiselt vähem, kui tootja majandustegevus on 

mitmekesisem. Siiski on mitmekesistamise mõju kasumi varieeruvusele sõltuvalt tootja 

asukohast erinev. Teatud piirkondades, kus tegutsevad tugevalt spetsialiseerunud 

põllumajandustootjad, võib sellest tulenev konkurentsieelis olla kaalukam mõjur kui 

mitmekesistamise riski alandav iseloom. (Barry jt 2000: 15) Empiirikas on tuvastatud ka 

olulisi vasturääkivusi võrreldes teooriaga. Dunn ja Williams jõudsid püstitatud hüpoteesile 

vastupidise tulemuseni, st mitmekesistamine suurendas põllumajandustootjate 

puhaskasumite varieeruvust. Autorid põhjendasid seda vastuolu tõdemusega, et 

investeeringute hajutamine portfelliteooria kohaselt on lihtne võrreldes 

põllumajandustootmise mitmekesistamisega seotud protsesside juhtimisega. 

Mitmekesistamine võib nõuda tootjalt keerulisemaid juhtimisoskusi, milleks tal piisavad 

võimed puuduvad. (Dunn, Williams 2000: 23) Sel juhul võib mitmekesistamine hakata 

segama ettevõtte kui terviku toimimist, mistõttu suureneb selle tagajärjel ka tulususe 

varieeruvus. Selline vastuolu võib tuleneda ka asjaolust, et uurimuses kasutati varieeruvuse 

uurimiseks kasumit kui absoluutnäitajat ning mitte mõnda rentaabluse suhtarvu. Poon ja 
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Weersink jõudsid sarnase ebakõlani, tõdedes, et mitmekesistamine ei vähendanud farmide 

tulude kõikumist (Poon, Weersink 2011: 393). Nende analüüs keskendus aga iseseisva 

õigusvõimeta farmidele, hõlmamata juriidilisest isikust tootjaid, mis võib samuti oluliselt 

tulemusi mõjutada. 

Laialt kasutatav näitaja mitmekesistamise mõõtmiseks on entroopia indeks. See indeks 

arvestab nii tootmissuundade mitmekesisust kui ka iga tootekategooria suhtelist osatähtsust 

tootja tuludes. Indeksi väärtus saab olla vahemikus 0 kuni 1, kusjuures täielikult 

spetsialiseerunud farmil on indeksi väärtus 0. Absoluutselt mitmekesise 

põllumajandustootja puhul, kelle tuludes on iga tootmissuund võrdse osakaaluga, omandab 

indeks väärtuse 1. Kui põllumajandustootjal on küll mitmeid tulutoovaid tegevusi, kuid üks 

neist annab märkimisväärse osa tulust, siis kujuneb indeksi väärtus pigem madalaks, 

viidates spetsialiseerumisele. (Mishra jt 2004: 157)  

Teraviljakasvatuse tasuvust mõjutavaid tegureid uurides on leitud, et mitmekesistamine, 

mõõdetuna entroopia indeksiga, mõjutab tootmise kasumlikkust olulisel määral. 

Tulemustest järeldus, et toodangut mitmekesistanud põllumajandusettevõtted on suurema 

tõenäosusega majanduslikult edukad. (Mishra jt 1999: 633-634) See järeldus ei ole 

kooskõlas eeldatava spetsialiseerumisest saadava majandusliku kasuga, mille tuvastasid 

Langemeier ja Jones (Langemeier, Jones 2000). Lahknevused järeldustes võivad olla 

põhjustatud erinevatest valimitest ja asjaolust, et tootmissuundade lõikes on 

spetsialiseerumise ja mitmekesistamise efekt majandustulemustele erinev. Mishra ja 

Morehart jõudsid piimatootmise tulusust uurides järelduseni, et mitmekesistamise ulatus 

(entroopia indeks) on negatiivses seoses kasumlikkusega. See tähendab, et tootmist 

mitmekesistanud põllumajandusettevõtted olid üldiselt madalama tulususega kui 

spetsialiseerunud ettevõtted. (Mishra, Morehart 2001: 135) Kauffman ja Tauer, olles 

piimafarmide mitmekesistamise määratlenud taimekasvatussaaduste osakaaluga 

müügitulus, selle seost tasuvusega ei tuvastanud (Kauffman, Tauer 1986: 175). Seevastu 

Haden ja Johnson, käsitledes spetsialiseerumist, leidsid piimamüügi osatähtsuse 

müügitulus olevat negatiivse mõjuga rahas teenitud kasumile (Haden, Johnson 1989: 110). 

Purdy jt on spetsialiseerumist ja mitmekesistamist uurinud erinevates tootmissuundades. 

Selleks koostati mitu spetsialiseerumise ning segatootmise mudelit. Nende abil analüüsiti 

lisaks spetsialiseerumise üldisele mõjule ka spetsialiseerumist taime- ja loomakasvatuse 

tootmissuundades eraldi, samuti mitmekesistamist erinevate tootmissuundade 
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kombineerimise korral. (Purdy jt 1997: 154-157) Sellise lähenemise eeliseks võib pidada 

asjaolu, et see teeb võimalikuks konkreetsete seoste tuvastamise, mida üldisem analüüs ei 

võimalda. Riski taset analüüsides leiti, et põllukultuuride viljelemise ja sea-, piimakarja- 

või lihaveisekasvatuse segatootmine ehk erinevad mitmekesistamise kombinatsioonid on 

kõik tasuvuse varieeruvust vähendava mõjuga (Purdy jt 1997: 154). See järeldus toetab 

üldlevinud seisukohta mitmekesistamise ja riski vähendamise seoste kohta. Põllukultuuride 

ning sea- või piimakarjakasvatuse suunal mitmekesistamine oli soodsa mõjuga ka 

kasumlikkusele (Purdy jt 1997: 154).  

Spetsialiseerumine taimekasvatuse tootmissuundades pigem suurendab riski. Samas 

spetsialiseerumine loomakasvatuses, kas piimatootmise, seakasvatuse või 

lihaveisekasvatuse suunal, on leitud olevat riski vähendava loomuga. (Purdy jt 1997: 156) 

Need uurimistulemused kinnitavad üldist arusaama, et spetsialiseerumist taimekasvatuses 

võib seostada suurema riskiga võrreldes loomakasvatusega. Siiski on Purdy jt tuvastanud 

ka kõrgemat riski kompenseeriva nähtuse, st spetsialiseerunud taimekasvatus oli ühtlasi 

kasumlikkust suurendav. Loomakasvatuses täheldati samuti spetsialiseerumise soodsat 

mõju. Spetsialiseerumine piimatootmisele või seakasvatusele oli mitmeaastases 

perspektiivis positiivselt seotud tasuvusega, mitte aga spetsialiseerunud lihaveisekasvatus. 

(Purdy jt 1997: 158) Seega võib kõrgem rentaablus olla seostatav nii eeldatava 

mastaabisäästuga loomakasvatuses kui ka kõrgema riski ja määramatusega 

taimekasvatuses. Selliseid tulemusi tuleks siiski tõlgendada teatud reservatsioonidega. 

Ajaloolistele andmetele tuginev analüüs ei võimalda teha kaugeleulatuvaid järeldusi, sest 

see eeldab ceteris paribus printsiibi kehtivust. Samas on põllumajandussektor tundlik 

igasuguste ebasoodsate muutuste suhtes (järsud hinnakõikumised, haiguste ja kahjurite 

levik jms), mida ei ole võimalik ette näha.  

Kuivõrd spetsialiseerumise ja mitmekesistamise otsused on seotud paljude mõjuritega, 

tuleb käsitleda ka selliste tegurite mõju põllumajandustootjate finantstulemustele. Kuna 

mõjutavaid tegureid on potentsiaalselt palju, on oluline tuvastada need, mis kõige enam 

spetsialiseerumise ja mitmekesistamise kõrval tootjate finantstulemuslikkust mõjutavad. 

Põhirõhk on enamasti finantsnäitajatel, kuigi finantstulemuste puhul võivad määravad olla 

ka mitterahalised näitajad. Hansson jt jagasid spetsialiseerumise ja mitmekesistamisega 

seostatavad tegurid kolme rühma, eristades finantsilisi, demograafilisi ja äristruktuuri 

iseloomustavaid näitajaid (Hansson jt 2010: 274). Mishra jt eristasid põllumajandustootjate 
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rentaablust uurides talupidajale iseloomulikke (demograafilisi) näitajaid ning farmile 

omaseid (äritegevusega seotud) näitajaid (Mishra jt 1999: 629). Farmi iseloomustavad 

näitajad jagati kaheks, tootmisega ja juhtimistavadega seonduvateks (Mishra jt 1999: 628-

629). 

Mitmesuguseid üldkasutatavaid finantsnäitajaid kasutatakse ka põllumajandusettevõtete 

majandustegevuse analüüsimisel, kuna sellised suhtarvud on lihtsasti tõlgendatavad. 

Selliste näitajate hulka kuuluvad muu hulgas võlakordaja (debt ratio) ning lühiajaliste 

kohustuste kattekordaja (current ratio) (Langemeier, Jones 2000; Purdy jt 1997). 

Võlakordaja iseloomustab, kui suur osa tootja varadest on finantseeritud võõrkapitalist. 

Näitaja kõrge tase viitab sellele, et tootja on sõltuv võõrfinantseerimisest ja tootmine on 

seega seotud suure riskiga. Põllumajandusettevõtteid iseloomustab suhteliselt suur 

võlakoormus (Muutused põllumajandussektoris... 2010: 6). Kõrge võõrfinantseerimise 

osakaal on põhjendatav sellega, et tänapäevane põllumajandus on kapitalimahukas ning 

eeldab suurte kapitaalmahutuste tegemist tootlikkuse suurendamiseks. Lühiajaliste 

kohustuste kattekordaja arvutamisel on mõistlik näitaja arvutada ümberpööratud kujul 

(Langemeier, Jones 2000: 91). Sellisel kujul arvutuse teostamine võimaldab näitajale 

väärtuse arvutada kõikidel juhtudel. Vastasel korral oleks arvutustehte tulemus teatud 

põllumajandustootjate puhul määramata (jagamine nulliga), kui lühiajalised kohustused 

puuduvad. 

Lisaks nendele on eelnevates uurimustes kasutatud mitmeid põllumajandusettevõtetele 

eriomaseid finantsnäitajaid. Mishra jt arvutasid masinate väärtuse haritava maa ühiku 

kohta, hindamaks tootjate masinakasutuse efektiivsust (Mishra jt 1999: 628). Seda näitajat 

on eelkõige sobilik kasutada taimekasvatusega tegelevate tootjate puhul, kuna 

loomakasvatusettevõtete vastavad näitajad ei pruugi nendega võrreldavad olla, st 

maakasutus võib väga erinev olla. Erinevate põllumajandusettevõtete võrreldavuse 

tagamiseks võib vastava suhtarvu arvutamiseks kasutada ka kogutoodangu väärtust või 

müügimahtu (Mishra, Morehart 2001: 129). Loomakasvatusettevõtete puhul on 

alternatiivselt võimalik avaldada masinate väärtus loomade arvu või loomühikute suhtes. 

Samuti on ressursside rakendatust hinnatud ehitiste ja seadmete väärtusest lähtuvalt 

(Haden, Johnson 1989: 108). Majanduslikult võib soovitavaks pidada suhtarvu võimalikult 

väikest väärtust, nii et liiga palju rahalisi ressursse ei oleks seotud põhivaradega (Mishra jt 

1999: 631). Näitaja kõrge väärtus võib viidata sellele, et masinate, seadmete või ehitiste 
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kasutus ei ole optimaalne. Samuti võib see põhjustada nõrka maksevõimet, kui likviidsetest 

vahenditest ei piisa kohustuste katmiseks.  

Teisalt on kapitalimahukam tootmine seotud tööjõu efektiivsuse, sealhulgas tööviljakuse 

kasvuga. Põllumajanduses saab tööjõu kasutamise efektiivsust iseloomustada muu hulgas 

haritava maa hulga või varade mahuga tööjõuühiku kohta (Ali, Johnson 1987: 4). 

Tootmistehnoloogiad muutuvad pigem tööjõudu säästvateks. Selle eelduse kohaselt peaks 

üldine kapitalimahukus muutma tööjõu kasutamist efektiivsemaks. Seetõttu on tööjõu 

efektiivsuse kasv oluline ja positiivselt põllumajandustootmise tulusust mõjutav tegur (Ali, 

Johnson 1987: 9). Seega, kui töömahukus väheneb, st reaalkapitali või põllumajandusmaa 

hulk töötaja (tööjõuühiku) kohta suureneb, on sellel eeldatavasti soodne mõju tootmise 

tasuvusele. 

Spetsiifiliste efektiivsusnäitajate ja rentaabluse vahelistele seostele tähelepanu juhtinud ka 

varem. Analüüsides nii mastaabi- kui ka mitmekülgsuse efektiivsuse summaarset kasu, 

leidsid Helmers jt, et kõrgema rentaablusega tootjad on suhteliselt efektiivsemad (Helmers 

jt 2005: 12). Featherstone jt uurisid efektiivsusnäitajate ja kasumlikkuse vahelist 

korrelatsiooni. Tugev seos ilmnes puhta tehnilise efektiivsuse ja loomühiku kohta teenitava 

kasumi vahel. Mastaabiefektiivsus oli samas nõrgalt korreleeruv kasumlikkusega. Sellest 

tuleneb, et madala või negatiivse rentaabluse korral tuleb esmajoones pigem rõhku panna 

sisendite kasutamise vähendamisele toodanguühiku kohta, selle asemel, et kohandada 

tootmise mahtu. (Featherstone jt 1997: 182) Kuivõrd puhas tehniline efektiivsus väljendab 

tüüpiliselt suutmatust toota tootmisvõimaluste piires, siis tähendab see, et tootmist saab 

efektiivsemaks ja kasumlikumaks muuta, paigutades sisendeid ümber või vähendades 

nende hulka, kuid säilitades tootmismahu.  

Arvestades kulude juhtimise tähtsust põllumajandustootmises, on kasutusele võetud 

näitajad, mille abil saab hinnata põllumajandusettevõtete kuluefektiivsust. Olulisim neist 

on tegevuskulude suhtarv (Purdy jt 1997; Mishra jt 1999). Näitaja on sobilik, et analüüsida 

tootmise muutuvkulude taset (Mishra jt 1999: 628). Enamasti arvutatakse suhtarvu 

lähtuvalt kogutulust (Purdy jt 1997: 153). Põllumajandusettevõtte puhul võib aluseks võtta 

ka kogutoodangu väärtuse, põllumaa hulga või loomade arvu (Ali, Johnson 1987; 

Kauffman, Tauer 1986; Mishra jt 1999). Haden ja Johnson ning Kauffman ja Tauer 

kasutasid mitmeid erikulude suhtarve, mõõtmaks muutuvate tegevuskulude mõju 

finantstulemustele (Haden, Johnson 1989; Kauffman, Tauer 1986). Nende seas käsitleti 
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kulusid nii palgalisele tööjõule kui ka ostusöödale looma kohta (Kauffman, Tauer 1986: 

171). Samuti on ressursikasutuse efektiivsust iseloomustava näitajana uuritud söötade 

tootmise kulusid looma kohta (Haden, Johnson 1989: 108). Tüüpiliste taime- ja 

loomaskasvatuse tegevuskuludena käsitletakse suhtarvudes veel kulusid väetistele ja 

taimekaitsevahenditele, seemne- ja taimsele materjalile ning hooldusele ja remondile 

(Mishra jt 1999: 628). Üldiselt ei too selliste kulude vähenemine (hektari vm ühiku kohta) 

kaasa kasumi proportsionaalset suurenemist. Muutus kasumis on tüüpiliselt väiksem. See 

on tingitud muude tegurite olemasolust, sealhulgas seostest saagikusega, maakasutuse 

intensiivsusega jms. (Ali, Johnson 1987: 11) 

Paljudes uurimustes on olulise finantstulemuslikkust mõjutava tegurina analüüsitud ka 

põllumajandustootja suurust ehk tootmise mastaapi. Ettevõtte suurust saab 

põllumajandustootja puhul mõõta paljude näitajatega, millest enam kasutatavad on haritava 

maa hulk, kogutulu, varade maht ja loomade arv, samuti kasutatud tööühikute hulk 

(Langemeier, Jones 2000: 91; Purdy jt 1997: 151; Ali, Johnson 1987: 3). Sobiva näitaja 

valik sõltub suuresti uuritavast valdkonnast. Spetsiifilise taime- või loomakasvatuse 

tootmissuuna käsitlemisel on sobiv kasutada tootmismahu näitajana kas põllumajandusmaa 

hulka (hektarites) või loomade arvu. Kui on vaja võrrelda erinevaid või mitme 

tootmissuunaga tegelevaid tootjaid, tuleks eelistada üldisemaid näitajaid, nagu näiteks 

müügitulu või varade maht. 

Varasemad uurimused, mis on analüüsinud ettevõtte suuruse mõju tasuvusele, on jõudnud 

pigem sarnaste tulemuste ja järeldusteni. Langemeier ja Jones jõudsid tulemuseni, mille 

kohaselt põllumajandusettevõtte suurus lähtuvalt kogutulust on statistiliselt olulise mõjuga 

rentaabluse suhtes. See tähendab, et suuremad farmid on tõenäolisemalt rentaablimad. 

Ühtlasi on põllumajandustootmise maht ja sellega seotud tulu suurus üks olulisemaid 

tasuvust mõjutavaid tegureid. (Langemeier, Jones 2000: 96) Purdy jt, kasutades tootja 

suuruse väljendamiseks haritava maa pindala, tuvastasid samuti positiivse seose tootmise 

mahu ja tasuvuse vahel (Purdy jt 1997: 158). Farmi suuruse ja riski vahelised seosed ei ole 

sedavõrd selged. Olulist seost tootja suuruse ja finantstulemuste varieerumise vahel 

ilmneda ei pruugi (Purdy jt 1997: 158). Langemeier ja Jones tuvastasid siiski 

pöördvõrdelise seose olemasolu, märkides, et suuremad tootjad ei kanna suuremat riski. 

See peaks soodustama põllumajandustootjate edasist kontsentreerumist. (Langemeier, 

Jones 2000: 96) Lisaks on suuremahulist tootmist otseselt seostatud pikaajalise 
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majandusliku eduga, mis tuleneb konkurentsieelise saavutamisest. Suurfarmid on üldjuhul 

võimelised teenima ka majanduslikku kasumit, st võttes arvesse alternatiivkulusid. 

(Morgan, Langemeier 2003: 11) 

Analüüsides loomakasvatuse tootmissuundi, on suurus määratletav ka loomade arvu alusel. 

Kui tegemist on erinevate loomakasvatuse tootmistüüpidega, siis tuleks need muuta 

võrreldavaks, teisendades loomade arvu loomühikutesse (Ali, Johnson 1987: 7). Senised 

uurimused on jõudnud mõnevõrra erinevate tulemusteni loomakasvatusettevõtete suuruse  

mõju hinnates. Kauffman ja Tauer ei leidnud üheselt määratletavat seost piimakarja 

suuruse ja finantstulemuste vahel (Kauffman, Tauer 1986: 174). Samas leidsid Haden ja 

Johnson lehmade arvu ja kasuminäitajate vahel positiivse seose (Haden, Johnson 1989: 

110). Sama tulemuseni on jõutud ka kogutoodangu väärtuse alusel. See, kas ja kuidas 

põllumajandusettevõtte suurus mõjutab tootmise tasuvust, sõltub eeldatavasti sellest, kas 

uuritavas tootmissuunas esineb mastaabisääst või mitte. (Mishra, Morehart 2001: 135) 

Vastuolulised on aga seisukohad selles osas, kuidas põllumajandusettevõtte suurus on 

seotud spetsialiseerumise ning mitmekesistamisega. Mishra jt näitasid oma uurimistöös, et 

põllumajandustootja suurus (mõõdetuna põllumajandussaaduste müügituluga) on olulise 

mõjuga tegur, mis on pöördvõrdeliselt seotud tootmise mitmekesistamisega (Mishra jt 

2004: 161). See tulemus näitab, et suurematel tootjatel on kalduvus pigem spetsialiseeruda. 

Samade tulemusteni on jõudnud mitmed varasemad uurimused (White, Irwin 1972; Chavas 

2001). Arvestatav osa teaduslikest uurimistöödest on siiski jõudnud vastupidiste 

seisukohtadeni – et suuremad tootjad kalduvad olema enam diversifitseeritud (Pope, 

Prescott 1980; Ilbery 1991; McNally 2001).  

Sellised vastuolud võivad olla põhjustatud nii erinevatest valimitest kui ka erinevustest 

peamistes eeldustes. Suurtootjate spetsialiseerumine võib olla põhjendatav 

mastaabisäästuga – selle olemasolul peaks spetsialiseerumine tagama madalama ühikukulu 

mingil konkreetsel tootmissuunal (Mishra jt 2004: 161). Suuremahulise tootmise 

mitmekesistamist võib soodustada asjaolu, et sellistel tootjatel on rohkem masinaid, 

seadmeid ja muud reaalkapitali. Nende ressursside kasutamata jätmise alternatiivkulu on 

suur, mistõttu on mõistlik neile otsida alternatiivset rakendust. (McNally 2001: 254) Üks 

võimalik seletus suurtootmise mitmekesistamisele võib olla ka poliitikate muutus 

keskkonnasäästliku tootmise suunas. Varem ületootmist ja spetsialiseerumist soodustanud 
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toetusi on hakatud asendama keskkonnamõju vähendamise meetmetega, mille peamiseks 

väljundiks on mitmekesisem tootmine. (Culas, Mahendrarajah 2005: 14) 

Lisaks põllumajandustootjat otseselt iseloomustavatele finants- ja muudele näitajatele on 

uuritud ka inimfaktoriga seotud tegureid tootmise finantstulemuslikkuse kujunemisel. 

Selliste demograafiliste ja sotsiaalsete näitajatena on muu hulgas kasutatud talupidaja-

omaniku vanust, haridustaset ja sugu (Langemeier, Jones 2000; Mishra jt 2004; Purdy jt 

1997). Taluniku vanusel on oluline mõju tootmise tasuvusele ja üldiselt tagab nooremate 

talupidajate paindlikkus ja valmidus viia sisse muudatusi nendele farmidele kõrgema 

rentaabluse. Samas on nooremate talupidajate juhtimisel suurem ka risk. (Langemeier, 

Jones 2000: 95) Siiski ei saa alati eeldada, et taluniku vanus oleks seotud 

põllumajandusettevõtte riski tasemega (Purdy jt 1997: 155). Kõrgem haridustase peaks 

tagama parema rentaabluse. Sellegipoolest on see seos statistiliselt väheoluline. (Mishra jt 

1999: 628, 633) Vanusel on seos ka tootmise mitmekesistamisega. Kõrgemas eas 

talupidajad mitmekesistavad tootmist väiksema tõenäosusega, keskendudes peamisele 

tootmissuunale. Haridustasemel ega sool ei ole märkimisväärset mõju mitmekesistamise 

ulatusele. (Mishra jt 2004: 160-161) 

Samuti on kasutusele võetud mitmeid näitajaid, arvestamaks äristruktuuri ja strateegiliste 

otsuste mõju põllumajandustootmise finantstulemuslikkusele. Üheks selliseks mõjuriks on 

peetud rendi- ja omandis oleva maa osatähtsuseid (Mishra jt 1999; Purdy jt 1997). Maade 

rentimine ostmise asemel võib olla majanduslikult põhjendatud. Üldiselt on täheldatud, et 

maaomandi suurem osatähtsus kogu maakasutuses on negatiivselt seotud tootmise 

tasuvusega (Purdy jt 1997: 157). Maade rendilevõtmist on aga seostatud rentaablimate 

tootjatega. See on põhjendatav sellega, et põllumajandusmaa rendile võtmine vabastab 

rahalisi vahendeid, mida saab tootmisprotsessis paremini ära kasutada. (Mishra jt 1999: 

634) Analüüsitud on ka ettevõtlusvormi ja finantstulemuste vahelisi seoseid. Selle eesmärk 

on olnud selgitada, kas mitme omanikuga äriühingutel on oma tegevuses eeliseid võrreldes 

üksikettevõtjatega (füüsiline isik või ainuomanikuga äriühing). Ettevõtlusvormi eeldatavat 

mõju on aga raske hinnata (Mishra jt 1999: 630). Seose olemasolu ei pruugi alati olla 

üheselt määratletav. Siiski on Mishra jt leidnud, et üksikettevõtjate tegevus on tõenäoliselt 

majanduslikult vähem tulus kui mitme omanikuga põllumajandusettevõtete tegevus 

(Mishra jt 1999: 633). 
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Arvestada tuleks ka teatud juhuslike teguritega, mida põllumajandustootja otseselt 

mõjutada ei saa, kuid mis võivad omada mõju finantstulemuslikkusele. Nende kasutamine 

analüüsil võib aidata selgitada erinevusi finantstulemustes, mida muud näitajad ei 

võimalda. Selline näitaja on muu hulgas asukoht (Purdy jt 1997). Farmide geograafiline 

paiknemine on seotud sademete hulga ja muude ilmastikunähtustega, mulla viljakusega, 

samuti kauguse ning ligipääsuga peamistele turgudele (Mishra jt 2004: 163). Kui 

looduslikud tingimused erinevad piirkondade lõikes märkimisväärselt, võib see mõjutada 

põllumajandustootmise tasuvust ja riski. Purdy jt, tuginedes USA Kansase osariigi 

põllumajandustootjatest koosnevale valimile, ei tuvastanud statistiliselt olulist seost 

piirkondade ja finantstulemuslikkuse vahel (Purdy jt 1997: 155). See näitab, et piirkondlik 

mõju sõltub eelkõige sellest, kui erinevad on tootmistingimused uuritava territooriumi 

piires. Hansson on piimatootjate näitel leidnud, et geograafiline asukoht on olulise mõjuga 

tootmise tehnilise efektiivsuse seisukohast, eriti geograafiliselt eriilmelistes riikides 

(Hansson 2007: 733-734). Kuigi Eesti väiksust arvestades ei saa rääkida märkimisväärselt 

erinevatest looduslikest tingimustest, siis võivad mulla boniteet või sademete jaotumine eri 

piirkondades siiski oluliselt erineda. 

Tüüpiliste paneelandmete kõrval on uuritud ka mitmesuguste spetsiifiliste tegurite mõju 

põllumajandustootjate finantstulemustele. Nende seas on enim käsitletud riskide 

maandamise vahendeid, valmisolekut uute tehnoloogiate juurutamiseks, nõustamisteenuste 

kasutamist, arvestuse pidamist jms (Mishra, Morehart 2001; Mishra jt 1999). Neist enim 

on analüüsi hõlmatud tootmislepingute kasutamist riskide juhtimise vahendina. Enamasti 

eeldatakse, et majanduslikult edukamad tootjad kasutavad enam turustus- ja 

tootmislepinguid. Seda on mitmed uurimused ka empiiriliselt tõestanud. Mishra ja 

Moreharti kohaselt on lepinguliste suhete alusel tootmine kasumile positiivse mõjuga 

(Mishra, Morehart 2001: 134). Samuti peaks finantstulemuslikkust parandama 

forwardlepingute kasutamine sisendite hindade fikseerimisel (Mishra jt 1999: 631; Mishra, 

Morehart 2001: 133). Forwardlepingud võimaldavad saavutada paremaid finantstulemusi 

läbi varude planeerimise (Mishra jt 1999: 631). Samas saagi või loomade kindlustamise 

statistiliselt olulist mõju täheldatud ei ole. (Mishra, Morehart 2001: 134) 

Olulise finantstulemuslikkuse mõjurina on nähtud ka nõustamisteenuseid. Konsulendid 

võivad aidata farmereid ressursside jaotamisel, samuti anda informatsiooni uusimate 

sortide ja töövahendite kohta ning pakkuda operatiivseid lahendusi probleemidele (Mishra, 
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Morehart 2001: 135). Nõustamisteenuste kasutamist on seostatud statistiliselt olulise ja 

positiivse mõjuga finantstulemustele (Mishra jt 1999: 634). Seda võib pidada 

ootuspäraseks, kuna valdkonna spetsialistidega konsulteerimine peaks lõppkokkuvõttes 

efektiivsema majandustegevuse tulemusel kajastuma ka majandustulemuses. 

Juhtimistavadega seonduvalt on uuritud ka suhtumist tehnoloogiatesse ja nende 

rakendamisse. Empiiriliselt on üldiselt kinnitust leidnud, et paremad finantstulemused on 

tootjatel, kes ei ole esimesed uute tehnoloogiate rakendamisel (Mishra jt 1999: 634). 

Põhjus võib seisneda selles, et uusimad tehnoloogiad on üldjuhul kallid ning nende 

tulemuslikkus on teadmata. Kui aga nende majanduslik kasu on leidnud kinnitust, on 

selliseid tehnoloogiad võimalik kasutusele võtta väiksema riskiga. 
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2. SPETSIALISEERUMISE JA MITMEKESISTAMISE 
MÕJU RENTAABLUSELE NING RISKILE 
 

2.1.  Materjal ja metoodika 

 

Käesolev magistritöö on suunatud põllumajandustootmise spetsialiseerumise ja 

mitmekesistamise ning finantstulemuslikkuse vaheliste seoste uurimisele. 

Finantstulemuslikkust siinses tähenduses käsitletakse kahest aspektist lähtuvalt, milleks on 

põllumajandustootmise tasuvus (rentaablus) ja riski suurus. Tasuvus on määratletud varade 

rentaablusega. Risk väljendub tüüpiliselt selles, et tulude või kasumi varieeruvus on suur. 

Riski mõõduna käsitletakse käesolevas töös varade rentaabluse standardhälvet. 

Finantstulemuslikkuse piiritlemine tasuvuse ja selle standardhälbega tuleneb töö 

eesmärgist, kuna otsus spetsialiseeruda või tegevust mitmekesistada on otseselt seostatav 

oodatava tulususe ja riskide juhtimisega. 

Magistritööks vajalikud algandmed on saadud põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasist FADN (Farm Accountancy Data Network). FADN on ainus seesugune 

andmebaas Eestis, mis koondab põllumajandusettevõtete majandustegevust 

iseloomustavaid andmeid. Ühtlasi on FADN valim komplekteeritud Eesti 

põllumajandustootmise struktuuri arvestades, mis teeb võimalikuks tulemuste laiendamise 

üldkogumile. Kuigi FADN andmebaasi metoodikat muudeti 2010. aastal, on 

tagasiulatuvalt korrigeeritud varasemate aastate andmeid kuni 2006. aastani. Seetõttu 

kasutatakse analüüsis andmeid aastatest 2006-2014. See on piisavalt pikk periood, 

hõlmates nii majandustsükli erinevaid faase (turutingimuste muutumine) kui ka muutusi 

tootmistehnoloogias. Kuna magistritöö on suunatud äriliste põllumajandustootjate tegevuse 

analüüsimisele, siis ei ole analüüsis käsitletud mikrotootjaid (väiketalusid) suurusklassides 

3-4, kelle standardkogutoodang jääb alla 15 000 euro. 

Arvestades magistritöös kasutatava andmestiku olemust, tugineb analüüs peamiselt 

matemaatilis-statistilistele meetoditele. See tähendab, et koostatakse regressioonimudelid, 

mida kasutatakse uuritava nähtuse kohta järelduste tegemiseks. Regressioonanalüüsi on ka 

varasemalt sarnastes uurimustes kõige enam kasutatud (Mishra jt 2004; Hansson jt 2010). 
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Seega rakendatakse analüüsi läbiviimiseks kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Andmete 

esmane töötlemine ja näitajate arvutamine teostati tabelarvutusprogrammis Microsoft 

Excel 2010. Andmeanalüüs viidi läbi statistikapaketis IBM SPSS Statistics 22, mis on 

sobilik sotsiaalteaduste valdkonda kuuluvate andmete analüüsiks. 

Mitmesed lineaarsed regressioonimudelid on koostatud vastavuses teoreetiliste eeldustega, 

st mudelitesse on kaasatud muutujad, millel on eeldatavasti oluline mõju 

finantstulemustele. Nende seas käsitletakse nii finants- kui ka mitterahalisi näitajaid. Need 

näitajad on vajalikud mudelite täiendamiseks. Analüüsi kesksed näitajad on 

spetsialiseerumist ja mitmekesistamist iseloomustavad muutujad. Analüüsimaks nii nende 

üldist kui ka spetsiifilist mõju, on koostatud mitmeid erineva detailsusega 

regressioonimudeleid. Mudelite usaldusväärsuse ja nende parameetrite statistilise olulisuse 

hindamisel on läbivalt kasutatud olulisuse nivood (α) 0,05. Kõikide regressioonimudelite 

puhul on esmalt koostatud tervikmudelid kõikide sõltumatute muutujatega.  

Seejärel teostatakse sammsammulised regressioonid, sisestades mudelitesse muutujaid 

ükshaaval alates madalaima olulisuse tõenäosusega (p) muutujast. Mudelitesse lisatakse 

muutujaid, kuni nende olulisuse tõenäosus vastab etteantud kriteeriumile 0,05. Seejuures 

eemaldatakse juba sinna lisatud muutujad, kui täiendavate muutujate lisamisel langeb 

nende olulisuse tõenäosus alla 0,10. Parima regressioonimudeli valikul järgitakse järgmisi 

põhimõtteid: 1) mudelisse lülitatud muutujad on statistiliselt olulised vähemalt 

tõenäosusega 95%, 2) korrigeeritud determinatsioonikordaja on võimalikult kõrge, 

3) mudelisse lülitatud muutujad ei ole omavahel tugevas korrelatiivses seoses ja 4) sõltuva 

ning sõltumatu tunnuse vahel esineb majanduslikult loogiline seos. Lisaks 

standardiseerimata regressioonimudelitele kasutatakse analüüsiks regressioonikordajate 

standardiseeritud väärtuseid. Standardiseeritud kujul on regressioonikordajad võrreldavad 

(mõõtühikust sõltumatud), mis võimaldab hinnata nende suhtelist tähtsust sõltuva tunnuse 

muutuste selgitamisel. 

Erinditena on mudelites käsitletud vaatlustulemusi, mis jäävad keskmisest väärtusest 3 

standardhälbe kaugusele. Normaaljaotuse korral, mida eeldatakse uuritava nähtuse puhul 

kehtivat, peaks umbes 99,7% vaatlustulemustest jääma 3 standardhälbe piiresse 

keskväärtuse suhtes (Linoff 2008: 98). Normaaljaotusele alluvust kontrollitakse graafiliselt 

(P-P plot). Samuti hinnatakse graafiliselt jääkliikmete dispersioonide konstantsuste 
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(homoskedastiivsuse) nõude kehtivust. Selleks kõrvutatakse diagrammil standardiseeritud 

jääkliikmete väärtuseid standardiseeritud prognoositavate väärtustega (Field 2007: 229).  

Formaalse kinnituse saamiseks heteroskedastiivsuse olemasolu või puudumise kohta on 

teostatud Glejseri test. Vältimaks mudelite ja sõltumatute muutujate statistilise olulisuse 

ülehindamist, on töö põhiosas esitatud mudelite statistikud heteroskedastiliselt 

korrigeeritud, kasutades Huper-White’i standardvigade meetodit (Hayes, Cai 2007: 712). 

Multikollineaarsuse võimaliku mõju hindamiseks kasutatakse tolerantsi ja 

varieeruvusindeksi kriteeriumit, samuti korrelatsioonimaatrikseid. Olulisena on 

multikollineaarsuse ohtu käsitletud, kui tolerantsi väärtus on väiksem kui 0,2 ja 

varieeruvusindeks on suurem kui 5. Kuna valimis esindatud ettevõtete näitajad 

moodustavad aegrea, siis võimalikku autokorrelatsiooni olemasolu testitakse Durbin-

Watsoni statistiku abil.  Kui teststatistiku väärtus on vahemikus 1,5-2,5, saab järeldada, et 

andmestiku liikmete vahel autokorrelatsiooni ei esine (Norušis 2006: 510).  

Regressioonimudelid on komplekteeritud erinevatest argumenttunnustest, mis toimivad 

mudelites sõltumatute muutujatena. Nende koosseis on võimalikult mitmekesine, 

suurendamaks mudelite usaldusväärsust. Regressioonanalüüsi funktsioontunnustena 

käsitletakse mudelite sõltuvaid muutujaid, milleks on varade rentaablus ja selle 

standardhälve. Kõikide suhtarvude, k.a varade rentaabluse arvutamiseks on kasutatud 

aastakeskmisi näitajaid. Seega on arvesse võetud asjaolu, et kasum on teatud perioodi 

voonäitaja, varade maht aga varunäitaja. Keskmise näitaja kasutamine varunäitajate puhul 

muudab need voonäitajatega paremini võrreldavaks. Rentaabluse standardhälve on 

arvutatud nende põllumajandustootjate rentaablusnäitajate põhjal, kes olid valimis läbivalt 

esindatud kogu perioodi jooksul (2006-2014). Tabelis 1 on kokkuvõtvalt esitatud kõik 

seletavad tunnused, mida regressioonanalüüsil kasutatakse.  

 

Tabel 1. Regressioonanalüüsil kasutatavad sõltumatud muutujad, nende kirjeldus ja 

oodatav mõju rentaablusele ja riskile  

Muutuja Kirjeldus / mõõtühik Variatsioonid Oodatava mõju suund 
rentaablus risk 

Herfindahli 
(spetsialiseerumise) 
indeks 

Indeks, 0...1 – + + 

Spetsialiseerumise 
spetsiifiline suhtarv 

Põhitegevuse osakaal 
tuludes, % – + + 
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Entroopia 
(mitmekesistamise) 
indeks 

Indeks, 0...1 – ... - 

Mitmekesistamise 
spetsiifiline suhtarv 

Kahe tegevusala 
osakaalude korrutis, 

2%  
– ... - 

Omandis oleva maa 
osatähtsus % – - - 

Põllumajandusettevõtte 
suurus Kogutulu, € Põllumaa hulk, ha 

Loomühikute arv, LÜ + + 

Varade uuendamise 
määr 

Netoinvesteeringu ja 
koguvarade suhe, €/€ – + ... 

Võlakordaja €/€ – - + 
Lühiajaliste kohustuste 
(LK) kattekordaja €/€ – - + 

Kapitali kasutamise 
efektiivsuse suhtarv 

Masinate ja seadmete 
väärtus müügitulu 

suhtes, €/€ 

€/ha 
€/LÜ - + 

Tegevuskulude suhtarv 
Põllumajandustootmise 
erikulude ja kogutulu 

suhe, % 

€/ha 
€/LÜ - + 

Asukoht Põhja-Eestis 
Fiktiivne muutuja; 1, 
kui asub Põhja Eestis, 

0, kui mujal 
– ... ... 

Asukoht Kesk-Eestis 
Fiktiivne muutuja; 1, 
kui asub Kesk-Eestis, 

0, kui mujal 
– ... ... 

Asukoht Lõuna-Eestis 
Fiktiivne muutuja; 1, 

kui asub Lõuna-Eestis, 
0, kui mujal 

– ... ... 

Majandustegevuse 
olemus 

Fiktiivne muutuja; 1, 
kui pereettevõte, 0, kui 

muu 
– - ... 

Märkused: 1) Protsentarvud on regressioonimudelites teisendatud kümnendmurdudeks. 

2) Kapitali kasutuse efektiivsust väljendatakse ka ehitiste väärtusega (kogutulu euro, hektari või LÜ kohta). 

3) Lühiajaliste kohustuste kattekordaja on arvutatud pöördväärtusena, et näitaja oleks kõikide ettevõtete 

puhul avaldatav (ei teki nulliga jagamist). 

4) Asukoht Lääne-Eestis toimib taustakategooriana, mille kohta fiktiivset muutujat ei moodustata, vältimaks 

täiuslikku multikollineaarsust. 

 

Kasumi arvutamisel on arvesse võetud ainult igapäevasest äritegevusest tulenevaid tulusid 

ja kulusid. Seega ei kajastu rentaabluses ja selle standardhälbes näiteks 

finantseerimistegevuse (intressikulude) võimalik mõju. Samuti ei sisaldu tuludes muud 

ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud, sealhulgas põhivahendite müügist 

saadud kasumid. Samas on paljudele põllumajandustootjatele ühtne pindalatoetus ja muud 
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otsetoetused tavapärase äritegevuse lahutamatu osa, mistõttu on kasumit korrigeeritud 

toetuste (v.a investeerimistoetused) ja maksude saldoga.  

Ettevõtja võimet kontrollida muutuvkulusid iseloomustab nn tegevuskulude suhtarv. 

Selliste kuludena käsitletakse põllumajandustootmise erikulusid, sealhulgas kulusid 

seemnetele (omatoodetud või ostetud), väetistele ja pestitsiididele ning loomasöötadele 

(omatoodetud või soetatud). Materiaalsete põhivarade kasutamise üldise efektiivsuse 

hindamiseks on mudelitesse lülitatud masinate ja seadmete või ehitiste maksumus 

väljendatuna põllumaa hektari, müügikäibe euro või loomühiku kohta. Suhtarvu väga 

kõrge väärtus viitab pigem üleinvesteerimisele ning võib sellisel juhul kasumlikkust 

ebasoodsalt mõjutada. 

Mitterahalistest näitajatest kasutatakse eelkõige asukohapõhiseid muutujaid ja äritegevuse 

vormi. Ettevõtted on maakondliku paiknemise järgi koondanud nelja erinevasse piirkonda: 

Lõuna-Eesti (hõlmab Tartu, Valga, Võru, ja Põlva maakondi), Kesk-Eesti (Järva, Jõgeva, 

Viljandi ja Rapla maakonnad), Põhja-Eesti (Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnad) ja 

Lääne-Eesti (Pärnu, Lääne, Saare ja Hiiu maakonnad). Asukoht võib anda mudelitele 

parema selgitusvõime, võimaldades kaasata analüüsi juhuslikkuse, näiteks ilmastiku või 

turustamisvõimaluste mõju, mida tootjad otseselt mõjutada ei saa. Äritegevuse ehk 

omandisuhte vorm kirjeldab, kuidas põllumajandustootja on määratlenud enda 

majandustegevuse olemuse. Pereettevõte (juriidilisest vormist sõltumata) kasutab peamiselt 

ettevõtja ja tema lähikondlaste tööjõudu ja rahalisi ressursse ning on eeldatavasti 

paindlikum oma tegevuses. Muu ettevõtlusvormi puhul on tegevus kas partnerlusele 

rajatud (ühistuline vms) või üksnes kasumi teenimisele suunatud. 

Põllumajandusettevõtete spetsialiseerumist ja mitmekesistamist väljendavate tunnuste 

arvutamiseks oli vajalik piiritleda võimalikud tulutoovad tegevused. Võttes arvesse valimis 

esindatud ettevõtete koosseisu, eristati  järgmisi võimalikke tootmissuundi ja tegevusi: 1) 

teravilja ja heinaseemne kasvatus; 2) õlikultuuride ja muude tehniliste kultuuride kasvatus; 

3) aiandus; 4) piimakarjakasvatus; 5) lihaveisekasvatus; 6) lamba- ja kitsekasvatus; 7) 

seakasvatus; 8) linnukasvatus; 9) taime- ja loomakasvatussaaduste töötlemine; 10) muu 

põllumajandustoodang; 11) põllumajandusväline tulu. 

Aiandussaaduste tulude hulka on arvatud sissetulekud köögiviljade, lillede ja ilutaimede 

müügist, samuti puuviljade, marjade ja muude püsikultuuride müügist ning puukoolide 
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tegevusest. Piimakarjakasvatuse tuludena on lisaks piima müügile käsitletud lüpsilehmade 

müüki kui piimatootmisega kaasnevat tulu seoses loomade välja praakimisega. Muudel 

juhtudel on veiste, sealhulgas noorloomade müüki käsitletud lihaveisekasvatusena, 

sõltumata sellest, kas loomad saadetakse tapale või kasutatakse neid edasiseks aretamiseks. 

Lamba- ja kitsekasvatuse kategooria hõlmab kõiki tegevusi, mis nende loomade pidamisel 

tulu võivad tuua. Seega sisaldub lamba- ja kitsekasvatuse tuludes nii lambavilla kui ka  

-liha müük, samuti kitsepiima müük. Linnukasvatuse, peamiselt kanade pidamise puhul, on 

samamoodi ühtekokku arvestatud tulud nii munade kui ka broilerite realiseerimisest.  

Töötlemissuund hõlmab mitmesuguseid taime- ja loomakasvatustoodangu väärindamisest 

teenitud tulusid, sealhulgas piima-, liha- ja taimekasvatustoodangu kohapealsest 

töötlemisest lõpptarbijale suunatud toodeteks. Muu põllumajandustoodangu rühm kätkeb 

endas mitmesuguseid mujal liigitamata põllumajanduslikke tegevusi. Muu 

põllumajandustuluna on käesolevas kontekstis käsitletud näiteks mesindust, 

hobusekasvatust, küülikukasvatust, samuti kõrvaltoodangu (sõnniku, põhu) ning heina, silo 

või muude söödakultuuride müüki. Tulud neist tegevustest eraldiseisvalt olid enamasti 

väheolulised või ebaregulaarsed, mistõttu nende käsitlemine eraldi ei olnud mõistlik. Kogu 

tulu väljastpoolt traditsioonilist põllumajandust on vaadeldud tervikliku rühmana. Nende 

tegevuste hulk on mitmekesine, hõlmates tulusid näiteks metsandusest, maaturismist, 

lepingulistest põllutöödest ja loomade pidamisest, maa ning põllutehnika rentimisest, 

talupoe pidamisest, vesiviljelusest ning kalapüügist. Kuivõrd tulud nimetatud allikatest olid 

väga killustunud, siis käsitleti neid ühe tingliku grupina, iseloomustamaks 

mittepõllumajanduslikke tulutoovaid tegevusi. 

Peamine muutuja, mida käesolevas töös kasutatakse spetsialiseerumise analüüsimiseks, on 

spetsialiseerumise indeks, tuntud ka kui Herfindahli indeks. See indeks on arvutatav 

kõikide põllumajandustootjate puhul ning väljendab üldist spetsialiseerumise ulatust. 

Indeksi väärtus jääb teoreetiliselt vahemikku 0-1. Seejuures omandab indeks väärtuse 1 

absoluutse spetsialiseerumise korral, st olukorras, kus kogu tulu pärineb ühest allikast. 

Tulude ruutu võtmisel omab erilist tähtsust just peamise tegevusala tulu. Indeksi 

arvutamise loogika on järgmine (El Benni jt 2012: 4): 
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kus Ri – tulu vastavast tegevusest €; 

 TR – äritegevuse tulud kokku €. 

Mitmekesistamise analüüsimiseks kasutatav argumenttunnus on entroopia 

(mitmekesistamise) indeks, mida nimetatakse ka Theili indeksiks. Üldindeksina väljendab 

see põllumajandustootmise mitmekesistamist tootmissuunast sõltumata. Antud indeks 

võtab arvesse nii tulutoovate tegevuste arvu kui ka nende suhtelist osatähtsust. Indeks 

omandab väärtuse vahemikus 0-1, kusjuures väärtuse 1 korral on iga tegevuse osakaal 

absoluutselt võrdne. Kui ettevõtte kogu tulu on saadud ühest allikast ehk tegemist on 

täieliku spetsialiseerumisega, on indeksi väärtus 0. Mitmekesistamise indeks arvutatakse 

järgmiselt (Mishra jt 2004: 157): 
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kus Pi – vastava tegevusala tulude osakaal kogutulus %; 

 N – tulu toovate tegevuste arv. 

Määratlemaks spetsialiseerumise spetsiifilise mõju, analüüsiti põllumajandustoojaid 

spetsialiseerumise kategooriate lõikes. Ettevõtete spetsialiseerumine määratleti 

tootmissuuna või tegevuse alusel, mis moodustas vähemalt 50% kogutulust. Ettevõtteid, 

kellel sellist tegevusala ei olnud, spetsialiseerumise alusel ei liigitatud. Kui valimis 

esindatud tootjate hulk seda võimaldas, koostati spetsialiseerumise suundade lõikes eraldi 

regressioonimudelid, hõlmates kõiki tootjaid, kes konkreetsest tegevussuunast tulu 

teeninud on. Sel juhul kasutati leitud suhtarvu sõltumatu muutujana, et hinnata 

spetsialiseerumise mõju rentaablusele ja selle standardhälbele tootmissuunast sõltuvalt. 

Analoogselt teostati regressioonanalüüs valitud mitmekesistamise spetsiifiliste suundade 

lõikes. Selleks korrutati kahe tootmissuuna või tegevuse osatähtsused kogutulus, saades 

mitmekesistamise spetsiifilise suhtarvu (Purdy jt 1997: 151). Korrutustehte sooritamine 

asetab enam rõhku tegevuste ühisele mõjule, kuna näitaja kõrgemad väärtused 

saavutatakse kahe tootmissuuna tulude võimalikult ühtlase jaotuse korral. Näitaja 

paremaks tõlgendamiseks võeti sellest ruutjuur, kõrvaldades protsendi ruudu. Mudelitesse 
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kaasati need ettevõtted, kes on saanud tulu ühest või teisest tootmissuunast või mõlemast. 

Need rühmad on moodustatud, arvestades, milliste tootmissuundade ühendamine võib olla 

majanduslikult põhjendatud. Võimalike mitmekesistamise suundadena on käsitletud 

eelkõige teravilja- ja tehniliste kultuuride kasvatust ning teravilja- ja piimakarjakasvatust, 

samuti teravilja- ja sea- või linnukasvatust, piimakarja- ja lihaveisekasvatust ning 

aiandussaaduste tootmist ja töötlemist. 

 

 

2.2.  Spetsialiseerumise seosed varade rentaablusega 

 

Esmases regressioonimudelis käsitleti spetsialiseerumist üldiselt, mõõdetuna Herfindahli 

(spetsialiseerumise) indeksiga. Täismudelisse kaasati sõltumatute tunnustena lisaks veel 

tegevuskulude suhtarv (%), kogutulu (€), masinate ja seadmete väärtus (€/€), varade 

uuendamise määr (%), võlakordaja (€/€), lühiajaliste kohustuste kattekordaja pöördväärtus 

(€/€), maaomandi osakaal põllumajanduslikus maas (%) ning fiktiivsete muutujatena 

majandustegevuse vorm ja asukoht. Koostatud mudel tervikuna osutus statistiliselt 

usaldusväärseks (p < 0,000). Ühtlasi oli ligikaudu 27% varade rentaabluse hajuvusest 

mudeli poolt kirjeldatud. Seejuures jäeti mudelisse 3966 vaatlustulemust pärast sõltuva 

muutuja äärmuslike väärtuste (erindite) sammsammulist kõrvaldamist. 

Spetsialiseerumise indeks oli olulisuse nivool 0,05 statistiliselt oluline ja negatiivses seoses 

rentaablusega. Seega ei ilmnenud antud mudelis spetsialiseerumise üldist kasu, mida võis 

eeldada. Tulemused viitavad sellele, et tulude kontsentreerumine üksikutele 

tootmissuundadele ei ole vaatlusalusel perioodil üldiselt majanduslikult kasulik olnud. See 

tähendab, et indeksi ühepunktiline suurenemine (100-punktilisel skaalal) peaks keskmiselt 

rentaablust vähendama 0,08 protsendi võrra. Seejuures oli spetsialiseerumise indeks 

mudelisse lülitatud muutujate seas suhteliselt tähtsuselt neljas, tegevuskulude suhtarvu, 

majandustegevuse vormi ja võlakordaja järel. Täpsemalt järeldub standardiseeritud 

regressioonikordajast, et indeksi suurenemine ühe standardhälbe  (s.o 21 indeksipunkti) 

võrra vähendab varade rentaablust umbes 0,13 standardhälbe ehk enam kui 1,6% võrra. 

Tervikmudelis olid samas neli sõltumatut muutujat statistiliselt ebaolulised, sealhulgas 

masinate väärtus tuluühiku kohta, lühiajaliste kohustuste kattekordaja pöördväärtus ning 
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Põhja- ja Kesk-Eesti fiktiivsed muutujad. Kuna kattekordaja pöördväärtus väljendab 

lühiajaliste kohustuste osakaalu käibevahendites, näitavad tulemused, et maksevõime 

lühiajalises perspektiivis pigem ei ole põllumajandustootjate rentaablust mõjutav. Asjaolu, 

et masinate efektiivset kasutamist väljendav suhtarv polnud statistiliselt oluline, võib 

tuleneda sellest, et mudelis on esindatud väga erinevad põllumajandustootjad. Seetõttu 

võib ka optimaalne masinakasutus tegevusalast ja kapitali ning tööjõu suhtest 

(tootmisfunktsioonist) sõltuvalt märkimisväärselt erineda. Asukohapõhiste näitajate seos 

rentaablusega üldiselt puudub. Lõuna-Eesti puhul avaldus siiski nõrk, kuid positiivne ja 

statistiliselt oluline seos kasumlikkusega. 

Järgnevalt koostati sammregressiooniga mudel, jättes alles vaid statistiliselt usaldusväärsed 

muutujad. Seejuures sisestati Herfindahli indeks mudelisse kolmanda muutujana, peale 

tegevuskulude suhtarvu ja ettevõtlusvormi. Indeksi lisamine mudelisse suurendas mudeli 

kirjeldatuse taset 1,6% võrra. Täismudelis statistiliselt ebausaldusväärseks osutunud 

muutujad jäid kõik kõrvale ka sammregressiooni teostamisel. Nende lisamine mudelisse 

sisuliselt mudeli headust ei suurendanud. Spetsialiseerumise indeksi puhul säilis negatiivne 

seos resultaatnähtusega. Standardiseerimata parameetri hinnang oli sisuliselt muutumatu, 

marginaalselt võimendus standardiseeritud kujul hinnangu mõju. Koostatud mudeli 

parameetrite hinnangud ja statistikud on esitatud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Üldise spetsialiseerumise parima mudeli karakteristikud (FADN 2016, SPSS 

Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 26,6%, F-statistik = 100,21 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,137 – 17,435 0,000 
Herfindahli indeks -0,077 -0,133 -9,709 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,103 -0,417 -16,936 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,052 – 13,804 0,000 
Tulud kokku, 1000 € -2,07*10-5 -0,105 -6,889 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,088 0,125 7,67 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,069 -0,122 -7,844 0,000 
Asukoht Lõuna-Eestis 0,010 – 2,709 0,007 
Põllumaa omandis, % -0,015 -0,035 -2,371 0,018 
Märkus. R2 – mudeli kirjeldatuse aste, b – standardiseerimata regressioonikordajad, β – standardiseeritud 

regressioonikordajad, t – t-kriteerium, p – olulisuse tõenäosus. 
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Tegevuskulude suhtarv oli parim varade rentaablust mõjutav üksiknäitaja. Negatiivne seos 

rentaablusega on ootuspärane. Kuna indikaatori koosseisus sisalduvad taime- ja 

loomakasvatuse erikulud (väetised, seemned, taimekaitse, söödad), näitab see eelkõige 

muutuvkulude juhtimise tähtsust põllumajandustootmises. Muutuvate tegevuskulude 

osatähtsuse suurenemine ühe protsendi võrra müügimahu suhtes põhjustaks rentaabluse 

alanemise umbes 0,1% võrra (ceteris paribus). Teine oluline rentaablust mõjutav tegur oli 

ettevõtlusvorm. Seejuures suurendab pereettevõttena tegutsemine tõenäosust olla 

majanduslikult edukas. Kuigi teoorias võinuks oodata teistsugust seost, peegeldab see 

ilmselt Eesti põllumajandusettevõtete suhtelist väiksust. Teisalt tuleb arvestada, et 

käesoleval juhul ei ole ettevõtlusvorm määratletud juriidilisest vormist, vaid peamisest 

tööjõust lähtuvalt. Sellest nähtub eelkõige, et kitsama ringi poolt kontrollitav 

põllumajandusettevõte on võimeline operatiivsemalt majandustegevust puudutavaid 

otsuseid langetama. Rentaablust mõjutas ka põllumajandusettevõtte suurus, mõõdetuna 

kogutuluga. Samas oli tulude kasv seostatav pigem madalama rentaablusega. Mudelist 

tulenes, et tulude 1000-eurone kasv põhjustas rentaabluse vähenemise umbes 0,002% 

võrra. Kuna valimis oli esindatud vähe mastaapseid põllumajanduskontserne, on sellest 

võimalik järeldada, et väga suurte müügimahtude juures hakkab kasumlikkus langema. 

Seega annab see teatud tuge seisukohale kahaneva mastaabisäästu olemasolust 

suurettevõtetes. 

Spetsialiseerumise täpse mõju tuvastamiseks teostati regressioonimudelid konkreetsete 

tootmissuundade lõikes. Spetsialiseerumise ulatust väljendatakse neis mudelites vastava 

tootmissuuna osakaaluna kogutulus. Esimene, spetsialiseerunud teraviljakasvatust 

iseloomustav mudel koosnes 2315 vaatlustulemusest. Mudel hõlmas nii spetsialiseerunud 

teraviljakasvatajaid kui ka teisi põllumajandustootjaid, kellel oli tulu teravilja 

realiseerimisest. 

Kõikide sõltumatute tunnustega mudeli kirjeldatuse aste oli hea – ligi 41%. Siiski olid 

mitmed muutujad statistiliselt ebausaldusväärsed. Nende seas olid asukohapõhised 

fiktiivsed muutujad, samuti lühiajalist võlga iseloomustav suhtarv ja omandis oleva 

põllumaa osatähtsus. Viimasel juhul omandas näitaja küll negatiivse märgi, kuid 

statistiliselt olulist seost maaomandi osakaalu ning rentaabluse vahel ei ilmnenud. Teravilja 

müügi osakaal oli statistiliselt oluline ja positiivses seoses varade rentaablusega. Seega 

nähtub tulemustest, et uuritaval perioodil on teraviljakasvatuse suunal spetsialiseerumine 
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olnud majanduslikult soodsa mõjuga. Teravilja osakaalu kasv tuludes ühe protsendi võrra 

suurendas vaatlusalusel perioodil varade rentaablust umbes 0,08% võrra, ceteris paribus.  

Sammregressiooni läbiviimisel jäid mudelisse lisaks spetsialiseerumise näitajale ka 

tegevuskulude suhtarv, põllumaa hulk (tootja suuruse indikaatorina), masinakasutuse 

suhtarv, majandustegevuse vorm, varade uuendamise määr ja võlakordaja. Neist kõige 

suurema kirjeldusvõimega oli tegevuskulude kordaja, mis üksikmuutujana kirjeldas ligi 

22% rentaabluse hajuvusest. Teraviljakasvatusele spetsialiseerumine sõltumatu tunnusena 

suurendas mudeli kirjeldatuse taset 3,2% võrra. Mudeli lõplik kirjeldatuse tase oli 40,6% 

(kohandatult vabadusastmete arvuga). Erinevalt spetsialiseerumise üldmudelist oli 

masinate väärtus hektari kohta statistiline oluline muutuja. See näitab, et 

teraviljakasvatuses kui suhteliselt kapitalimahukas harus on masinatesse ja seadmetesse 

investeerimine otseselt tootmise kasumlikkusega seostatav. Regressioonikordaja negatiivne 

märk näitab samas, et vastavate investeeringute teostamisel tuleb arvestada kaasnevate 

kuludega. Kuna investeerimistegevus on seostatav püsikulude tekkimisega (amortisatsioon, 

kindlustus vm), peab see tooma kaasa vähemalt samaväärse tulude kasvu või kulude 

kokkuhoiu pinnaühikult, et rentaablus ei langeks. Seega on majanduslikult soovitav näitaja 

väiksem väärtus. Tabelis 3 on esitatud teraviljakasvatuse mudeli olulisemad statistikud. 

 

Tabel 3. Spetsialiseerunud teraviljakasvatuse parim mudel (FADN 2016, SPSS Statistics 

kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 40,8%, F-statistik = 138,45 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,161 – 12,798 0,000 
Teraviljamüügi osakaal, % 0,079 0,169 9,384 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,195 -0,481 -12,910 0,000 
Põllumaa kokku, 100 ha -0,004 -0,187 -10,422 0,000 
Masinakasutuse efektiivsus, 100 €/ha -0,006 -0,179 -8,097 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,037 – 7,985 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,084 0,119 6,163 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,033 -0,057 -3,072 0,002 

 

Õli- ja muude tehniliste kultuuride mudel koosnes 1642 vaatlusest. Mudeli kirjeldatuse aste 

oli üle 50%, kui sinna olid lülitatud kõik muutujad. Enamik muutujaid olid statistiliselt 

olulise mõjuga varade rentaabluse suhtes. Sammsammulisel tunnuste lisamisel jäid 



 

45 
 

olulisuse nivool 0,05 kõrvale Põhja- ja Lõuna-Eesti fiktiivsed muutujad ning lühiajaliste 

kohustuste kattekordaja pöördnäitaja. Tehniliste kultuuride osatähtsust iseloomustava 

muutuja lülitamine mudelisse parandas selle kirjeldatuse taset 1,6% võrra. Selles mudelis 

avaldus Kesk-Eesti piirkonna puhul soodne seos rentaablusega. Kuna Eestis kasvatatakse 

tehnilistest kultuuridest eelkõige rapsi, mis on üldiselt kasvukoha suhtes nõudlik kultuur, 

toetavad tulemused seisukohta Kesk-Eesti headest looduslikest tingimustest.  

Tehniliste kultuuride regressioonimudelites ilmnes samuti positiivne seos varade 

rentaabluse ja selles tootmissuunas spetsialiseerumise vahel. Seega annavad tulemused 

aimu õlikultuuridele spetsialiseerumise kasulikkusest vähemalt perioodi teatud vahemikus. 

Seda hüpoteesi toetab ka asjaolu, et 2010. aastani kasvas Eestis õlikultuuride kasvupind 

järjepidevalt (PM03 2016). Regressioonimudelist nähtub, et tehniliste kultuuride 

osatähtsuse suurendamine ühe protsendi võrra müügitulus on keskmiselt 0,1% võrra 

rentaablust tõstnud. Samas on vähestel tootjatel tehniliste kultuuride kasvatamine olnud 

põhitegevuseks. See on ka põhjendatud, kuna rapsi järjestikune kasvatamine samal põllul 

on agronoomiliselt soovimatu. Tööstusliku nõudluse tekkimisel võiksid alternatiivi 

pakkuda ulatuslikum lina või kanepi kasvatus, kuid mille majandusliku tasuvuse 

hindamiseks puuduvad usaldusväärsed andmed. 

Aiandussektori mudeli kirjeldatuse tase jäi eelnevatega võrreldes madalamaks. 

Sellegipoolest olid koostatud mudelid statistiliselt usaldusväärsed ning kirjeldatuse 

astmega ligi 30%. Mõju rentaablusele oli statistiliselt ebaoluline kolmel piirkonda 

väljendaval fiktiivsel muutujal, lühiajaliste kohustuste kordajal ning põllumaa hulgal. 

Seega ei saanud tootmismahtu seostada varade rentaablusega. Selle üheks põhjuseks võib 

olla tootmine suhteliselt väiksemal territooriumil, eriti köögiviljade puhul. Samuti viitab 

see väiksemale sisenemisbarjäärile võrreldes teravilja- ja tehniliste kultuuride kasvatusega, 

seda nii teadmiste kui ka otseturustamise võimaluste osas. Sammregressiooniga saadud 

parima hinnanguga mudeli karakteristikud on esile toodud tabelis 4.  
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Tabel 4. Aiandusele spetsialiseerumise parim mudel (FADN 2016, SPSS Statistics 

kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 28,0%, F-statistik = 28,86 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,157 – 15,150 0,000 
Aiandussaaduste müügi osakaal, % -0,025 -0,066 -2,074 0,038 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,122 -0,455 -9,492 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,041 – 6,168 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,102 0,142 4,905 0,000 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ -0,010 -0,104 -3,798 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,087 -0,150 -5,551 0,000 
Omandis põllumaa, % -0,037 -0,090 -2,940 0,003 

 

Aiandussaaduste müügi suurem osatähtsus, erinevalt teistest taimekasvatuslikest 

tootmissuundadest, oli uuritaval perioodil negatiivselt seotud kasumlikkusega. 

Aiandussuuna tulude kasv kogumüügis ühe protsendi võrra põhjustas varade rentaabluse 

languse ligi 0,03% võrra. Aianduse suunal spetsialiseerumise kahjulikku mõju võib 

põhjendada sektori vajadusega konkureerida suhteliselt odavama välismaise toodanguga, 

mistõttu ei saa kodumaist toodangut märkimisväärselt kallimalt realiseerida, isegi kui 

toodetakse kõrgema omahinnaga. Teisalt peab arvestama sellega, et võrreldes muu 

taimekasvatusega on toetuste osakaal marginaalne, kuna konkreetselt aiandustootjatele 

suunatud otsetoetused on senimaani puudunud. Sektori majandustegevusele võib soodsalt 

mõjuda 2015. aastal käivitatud otsetoetuste meede (Puu- ja... 2015). 

Aiandustootjate mudelis oli efektiivsusnäitajatest parema kirjeldusvõimega ehitiste ja 

hoonete maksumus toodangu müügikäibe euro kohta. See kinnitab aianduse kui 

töömahukama haru olemust, mis samas eeldab katmikalade, külmhoonete vms ehitiste 

efektiivset majandamist. Efektiivsuse suhtarv oli prognoositud mõjuga, st ehitiste 

suhteliselt kõrgem maksumus langetas rentaablust. Vastukaaluks näitab varade uuendamise 

kordaja, et järjepidev investeerimine ja tehnoloogiate uuendamine on tasuvuse 

suurendamise olulisemaid eeldusi. Aianduse mudelis oli statistiliselt usaldusväärse 

negatiivse mõjuga muutuja ka põllumaa omandi osatähtsus. Põllumaa omamine rentimise 

asemel seob rahalisi vahendeid, mistõttu regressioonikordaja märk on majandusliku sisuga 

kooskõlas. 
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Loomakasvatuse tootmissuundade analüüsimisel kasutati tootjate suurust iseloomustava 

muutujana kas kogutulusid või loomühikute (LÜ) arvu. Efektiivsuse näitajana lülitati 

mudelitesse eelistatult ehitiste maksumusel põhinevad suhtarvud, arvestades nende 

suhteliselt suuremat tähtsust tootmisprotsessis võrreldes masinatega. Esmane mudel 

koostati spetsialiseerumise uurimiseks seakasvatuses. Kõikide tunnuste kaasamisel 

mudelisse saavutati hea kirjeldatuse aste (üle 40%), kuid mudeli üldine headus (F-

kriteerium) oli pigem madal. Selle põhjuseks olid mudelisse sisestatud mitmed 

mitteolulised muutujad, sealhulgas ka ehitiste maksumus müügimahu suhtes. Statistiliselt 

usaldusväärset seost ei suudetud tuvastada ka tootja suuruse ja rentaabluse vahel, kuigi 

regressioonikordaja omandas positiivsed väärtused nii tuludest kui ka loomühikutest 

lähtuvalt. See annab vaid mõningast tuge teooriale kasvava mastaabiefekti olemasolust 

seakasvatuses. 

Pärast sammhaaval muutujate lülitamist mudelisse paranes mudeli headus oluliselt ning 

tõusis ka korrigeeritud determinatsioonikordaja. Parima mudeli koosseisu jäeti neli 

sõltumatut tunnust: seakasvatuse osakaal tuludes, varade uuendamise kordaja ning 

muutuvate tegevuskulude suhtarv ja Lõuna-Eesti asukohapõhine muutuja. Lõuna-Eesti 

puhul ilmnenud statistiliselt olulist positiivset seost seakasvatuse tasuvusega tuleks 

tõlgendada ettevaatusega ning üksnes vaadeldava perioodi kontekstis. Tulemusi aitab 

mõista tõik, et piirkonnas tegutsevad mitmete suuremate tootjate sigalad, mille 

majandustegevus on eeldatavasti hästi juhitud. Samas on lõunapoolsematest maakondadest 

2014. aastal levima hakanud seakatk tõenäoliselt olulist majanduslikku kahju tekitanud 

piirkonna seakasvatajatele nii halvenenud turuolukorra kui ka rangete turvameetmetega 

seotud kulude tõttu. Seetõttu vastab ootustele ka sektori tugev negatiivne seos varade 

tasuvusega. Seakasvatuse tulude suurendamine ühe protsendi võrra kogu realiseeritud 

toodangus vähendas keskmiselt 0,15% võrra rentaablust. Tegevuskulude suhtarvu kõrval 

oli spetsialiseerumise suhtarv parima selgitusvõimega muutuja, mille lisamine mudelisse 

suurendas kirjeldatuse taset ligi 7%. 

Suurima esindatusega valimis olid spetsialiseerunud piimakarjakasvatajad. Piimatootmise 

mudel hõlmas 1858 vaatlustulemust, sealhulgas nii spetsialiseerunud kui ka 

piimatootmisest kõrvaltegevusena tulu teenivad tootjad. Mudelisse sisestatud kõik 

sõltumatud tunnused olid statistiliselt usaldusväärsed olulisuse nivool 0,1. Lõplikust 

mudelist eemaldati seetõttu vaid lühiajaliste kohustuste kattekordaja pöördväärtus. Mudel 
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kirjeldas vabadusastmete arvuga korrigeeritult 39,3% sõltuva tunnuse ehk rentaabluse 

hajuvusest. Sarnaselt teiste mudeliga oli üksiknäitajatest kõrgeima selgitusvõimega 

tegevuskulude kordaja. Piimatootmise valitud mudeli parameetrite hinnangud ja statistikud 

on esitatud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Piimakarjakasvatusele spetsialiseerumise sobitatud mudel (FADN 2016, SPSS 

Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 39,6%, F-statistik = 69,41 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,172 – 14,494 0,000 
Piimamüügi osakaal, % -0,106 -0,250 -12,445 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,179 -0,541 -15,798 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,050 – 9,348 0,000 
Loomühikud kokku, 100 LÜ -0,005 -0,164 -8,167 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,066 -0,122 -5,401 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,063 0,096 4,941 0,000 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ 0,007 0,070 2,246 0,025 
Omandis põllumaa, % 0,026 0,067 3,089 0,002 
Asukoht Lõuna-Eestis -0,018 – -3,212 0,001 
Asukoht Põhja-Eestis -0,014 – -2,075 0,038 
Asukoht Kesk-Eestis -0,011 – -2,248 0,025 

 

Piimakarjakasvatuse mudeli puhul on täheldatavad ka mõned eriomased suundumused, 

mida eelnevates mudelites ei ilmnenud. Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eesti negatiivset seost 

rentaablusega võib pidada mõnevõrra ootamatuks. Üks võimalik selgitus sellele võib olla 

Lääne-Eesti piirkonna olemuselt ekstensiivsem piimatootmine, mis sobivate looduslike 

rohumaade olemasolul võimaldab väiksemate kuludega kasumlikult majandada. Teoorias 

eeldatuga teatud vastuolus on ka omandis oleva põllumaa osatähtsuse positiivne seotus 

rentaablusega. See võib tuleneda piimakarjakasvatajate oluliselt erinevast motiivist 

põllumaade omandamisel võrreldes taimekasvatusettevõtetega. Kuna enamik piimatootjaid 

on tugevalt spetsialiseerunud, siis maade omandamine on pigem motiveeritud võimalusest 

saavutada sääst omatoodetud söötade kasutamisega. Majandusliku sisu seisukohast 

võinuks oodata vastupidist tulemust ka ehitiste ja hoonete efektiivsuse suhtarvu puhul. 

Samas võib see anda aimu selliste investeeringute teostamisest, mis ei ole suunatud 
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kogutoodangu (tulude) suurendamisele, vaid pigem kulude kokkuhoiule (energiakulu, 

tööjõukulu vm). Seeläbi võivad suhtarvu kõrgemad väärtused soodsalt kajastuda ka 

kasumis. 

Piimatootmise suunal spetsialiseerumine on uuritaval perioodil olnud majanduslikult 

kahjulik. Ühe protsendi võrra piimatoodangu tulude suurendamine kogumüügis on 

keskmiselt toonud kaasa rentaabluse languse 0,11 protsendi võrra. Standardiseeritud 

regressioonikoefitsiendist järeldub, et ühe standardhälbe suurune muutus piimamüügi 

osakaalus (s.o ligi 26 protsenti) põhjustab 0,25 standardhälbe ehk 2,7% suuruse muutuse 

varade tulususes. Piimakarjakasvatus on olnud suhteliselt ebastabiilne haru, mida on 

iseloomustanud järsud kokkuostuhindade kõikumised juba alates 1990. aastatest 

(Väljamakstud... 2012). Arvestades ka seda, et volatiilsed on ka olulisima sisendi 

söödavilja hinnad, on sektor äärmiselt tundlik väliste hinnašokkide suhtes. Seega ei ole 

üllatav, et spetsialiseerunud piimakarjakasvatus on keskpikas perspektiivis vähekasumlik 

olnud. 2014. aasta teises pooles alanud ulatuslik hindade langus seoses Venemaa 

kehtestatud embargoga piimatoodetele ja ületootmisega Euroopas muudavad ka 

lähitulevikus piimatootmise tasuvuse kaheldavaks. Sellisel juhul on piimakarja 

järkjärguline müümine eelistatult elusloomadena üks alternatiiv, mis ebasoodsa 

turusituatsiooni püsimisel võimaldab luua vabu rahalisi vahendeid ning tegevust ümber 

korraldada. 

Piimakarjakasvatuse asemel on võimalik spetsialiseeruda ka lihaveisekasvatusele. 

Erinevalt piimalehmadest on lihaveiste arv Eestis järjepidevalt kasvanud ning arvukuse 

tõusuks on perspektiivi ka edaspidi (Vaan 2016: 23). Samuti võivad lihaveiste kasvatamise 

majanduslikud eesmärgid erineda, st tegeleda võib nii liha tootmise kui ka tõuloomade 

müümisega ehk aretamisega. Veisekasvatust iseloomustav regressioonimudel koosnes 228 

vaatlustulemusest. Mudeli üldine kirjeldatuse tase pärast statistiliselt mitteoluliste 

muutujate eemaldamist oli vabadusastmetega korrigeeritult üle 32%. Viis mudelisse jäetud 

argumenttunnust olid tegevuskulude kordaja (€/ha), masinate ja seadmete väärtus (€/€), 

ettevõtlusvorm, kogutulud ja võlakordaja. Seega ei omanud veistemüügi suurem osakaal 

statistiliselt olulist mõju varade rentaablusele. Selle üheks põhjuseks võis olla asjaolu, et 

loomade müügi majanduslik sisu ei olnud analüüsis tuvastatav ning tuludes võib sisalduda 

ka praakloomade müük. Sellegipoolest oli regressioonikoefitsient positiivse märgiga ja 

olulisuse nivool 0,1 saaks vastu võtta sisuka järelduse mõju olemasolu kohta. Samas on 
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Eestis veiseliha tarbimine veel suhteliselt vähene, mis seab teatud piirangud 

turustamisvõimalustele. Teisalt võib maailma elanikkonna ja selle jõukuse kasv pakkuda 

soodsaid ekspordivõimalusi, mis aga ilmselt eeldab tihedamat tootjate koondumist. 

Seda, et lihaveisefarmid on suhteliselt väikesed, näitab ka rentaabluse positiivne seos 

kogutuluga. Suuremate karjade pidajatel on eeldatavasti soodsamad tingimused toodangu 

realiseerimiseks, millega on põhjendatav ka sellekohane seos. Samas on lihaveisekasvatus 

pigem ekstensiivne tootmissuund, eriti Eesti tingimustes, mis võimaldab hoida 

tootmiskulusid madalana. Seda arusaama toetab asjaolu, et investeerimismäär (varade 

uuendamine) ei olnud selles mudelis statistiliselt oluline. Seega on rentaabel 

tootmistegevus võimalik ilma suuremate kapitaalmahutusteta ehk lihaveiseid saab 

aastaringselt välistingimustes pidada üksnes varjualuse või kerglauda olemasolul. Seetõttu 

sobitus mudelisse paremini masinate väärtusel põhinev efektiivsuse suhtarv, mis peegeldab 

eelkõige tehnika efektiivset kasutamist söödatootmise eesmärgil. 

Teine ekstensiivse loomakasvatusena käsitletav haru on lambakasvatus. 

Põllumajandustootjaid, kelle põhitegevuseks on lambakasvatus, on valdavalt väga 

väikesed, omades karjas vähem kui 100 lammast (Väli jt 2016: 19). Lammaste pidamist on 

käesolevas töös käsitletud kitsekasvatusega ühiselt. Eestis on lambakasvatus eelkõige 

alternatiivne loomakasvatussuund, mis samas võimaldab saada mitmesugust toodangut 

(liha, vill, lamba- või kitsepiim, lambanahad). Selle tulemusel võib lambakasvatuse suunal 

spetsialiseerumise väljavalitud regressioonimudelis täheldada teatud erisusi. Selline asjaolu 

oli muuhulgas kogutulude ehk tootmismahu kasvu rentaablust suurendav mõju. 

Tootmiskarja suurendamine võimaldab eelkõige majanduslikku kasu saada nii eeldatavast 

mastaabisäästust kui ka soodsamatest tingimustest toodangu realiseerimisel. 

Lambakasvatuse mudeli eripära oli ka see, et lühiajalise võlgnevuse ja käibevarade suhe oli 

statistiliselt olulises negatiivses seoses tasuvusega. Selle põhjus võib seisneda 

lambakasvatussaaduste realiseerimise hooajalisuses. Potentsiaalselt tasuvam on 

taastootmise reguleerimine selliselt, et lambaid oleks võimalik lihaks realiseerida mitte 

ainult sügisel-talvel, vaid ka kevadel (Lambakasvatussaadused... 2016). Tabelis 6 on 

esitatud olulisemate lambakasvatuse tasuvust kujundavate muutujate ja mudeli kui terviku 

statistikud. 
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Tabel 6. Lambakasvatusele spetsialiseerumise seosed varade rentaablusega (FADN 2016, 

SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 35,1%, F-statistik = 6,92 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,264 – 3,828 0,000 
Lambakasvatuse osakaal, % -0,142 -0,226 -2,020 0,047 
Tegevuskulude suhtarv, €/ha -0,001 -0,406 -4,216 0,000 
Tulud kokku, 1000 € 0,003 0,243 2,650 0,010 
Masinakasutuse efektiivsus, €/€ -0,014 -0,259 -2,166 0,033 
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja-1, €/€ -0,026 -0,195 -2,562 0,012 
Asukoht Põhja-Eestis -0,081 – -3,544 0,001 

 

Arvestades lamba- ja kitsekasvatuse kui alternatiivse tegevusala eripära, siis ei ole üllatav, 

et süvenev spetsialiseerumine ei ole majandustulemustes positiivselt kajastunud. Samas 

võib mõju omada ka harusisene puudulik spetsialiseerumine. Põhimõtteliselt on võimalik 

majandustegevuses spetsialiseeruda kas liha- või villalammaste kasvatamisele, samuti 

piimalammaste ja –kitsede pidamise suunal. Selline kitsa tegevuse eelisarendamine võib 

olla majanduslikult tulusam ning anda ühtlasema kvaliteediga toodangut. Tulemuste põhjal 

ei saa teha üldistusi, et lambakasvatussaadusi ei ole võimalik kasumlikult müüa või et 

puuduks nõudlus. Piiravaks teguriks on pigem tugeva tootjaid ühendava organisatsiooni 

puudumine ning tööstuste vähene huvi toodangu kokkuostmiseks väikestes mahtudes. 

Analüüsi tulemused kinnitavad ka, et lammaste majanduslikult tasuv pidamine on 

soodustatud Lääne-Eestis – seda eeldatavasti sobilike loodustingimuste tõttu. Vaid Põhja-

Eestil oli statistiliselt oluline negatiivne mõju tasuvusele (Lääne-Eestiga võrreldes), kuid 

samasuunaline oli seos ka Kesk- ja Lõuna-Eesti puhul.  

Spetsialiseerunud linnukasvatuse regressioonimudeli statistiline usaldatavus (F-kriteerium) 

oli suhteliselt madalam eelkõige väiksema valimi tõttu. Mudelit võis mõjutada ka asjaolu, 

et valimis oli esindatud väga erinevaid ettevõtteid, sealhulgas tugevalt spetsialiseerunud 

suurfarmid. Sellegipoolest oli ka kõikide muutujatega mudel statistiliselt oluline ning 

kirjeldatuse aste ligi 30%. Samas jäeti analüüsist täielikult kõrvale asukohta 

iseloomustavad fiktiivsed muutujad, kuna ettevõtete jaotus valimi sees oli väga ebaühtlane. 

Mudeli statistiline usaldatavus paranes märgatavalt pärast mitteoluliste muutujate 

sammhaaval eemaldamist. Mudelisse jäetud sõltumatud tunnused olid tegevuskulude 
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suhtarv (%), masinakasutuse efektiivsus (€/LÜ), loomühikud kokku (LÜ) ja linnukasvatuse 

müügi osakaal tuludes (%). Seejuures on linnukasvatuse suunal spetsialiseerumine olnud 

selgelt majanduslikult kasulik. Linnukasvatuse üheprotsendiline kasv kogutulus on 

perioodi keskmisena suurendanud rentaablust ligikaudu 0,2% võrra. Sellest võib järeldada, 

et sektor on suhteliselt stabiilsem olnud võrreldes muude loomakasvatusharudega. Head 

kasumlikkust on tõenäoliselt toetanud ka linnuliha järjekindel tarbimise kasv (Jürgenson jt 

2016: 6). See on eeldatavasti tasakaalustanud söödateravilja hindade volatiilsusest tingitud 

ebakindlust ning soodustanud tootmise kasvu. 

Suuremad tegevusmahud, nagu enamike tootmissuundade puhul, pigem piiravad 

linnukasvatuse tootmissuuna tasuvuse kasvu. Nimelt on loomühikute hulk linnukasvatuses 

negatiivselt seotud rentaablusega. Seega ei pruugi loomade arvuline suurendamine, ceteris 

paribus, olemasolevate tootmistingimuste juures kasumlikkuse tõstmise seisukohast 

eelistatud olla. See on põhjendatud ka sellega, et enamik Eesti linnukasvatussaadustest 

(munad, liha) toodetakse suurfarmides, kus lindude pidamine juba on intensiivne. 

Viimasele omane on ka suur kapitalivajadus, mida iseloomustab masinate ja seadmete 

maksumuse (efektiivsuse) suhtarv, mis on tasuvusega pöördvõrdelises sõltuvuses. Kõikide 

spetsialiseerumise suundade, sealhulgas linnukasvatuse kohta on täpsemad mudelite 

statistikud ja analüütilised näitajad välja toodud sellekohases lisas (Lisa 1). 

 

 

2.3.  Mitmekesistamise seosed varade rentaablusega 

 

Mitmekesistamise üldise mõju analüüsimiseks kasutati sarnaselt spetsialiseerumise 

üldmudelile kogu valimit. Entroopia ehk mitmekesistamise indeksid arvutati kõikide 

põllumajandusettevõtete kohta. Indeksi väärtust kasutati seejärel regressioonimudeli ühe 

sõltumatu tunnusena. Tervikmudelisse kaasati lisaks järgmised sõltumatud muutujad: 

ehitiste ja hoonete maksumus (€/€), tegevuskulude kordaja (%), kogutulud (€), võlakordaja 

(€/€), lühiajalise võlgnevuse kattekordaja pöördarv (€/€), varade uuendamise määr (%), 

omandis põllumaa osatähtsus (%) ning fiktiivsete muutujatena majandustegevuse vorm ja 

asukoht. See mudel oli statistiliselt usaldatav (p < 0,000) kirjeldatuse tasemega ligi 30%. 

Kuna mitmekesistamise indeks oli tugevas negatiivses korrelatsioonis spetsialiseerumise 
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indeksiga, siis vastavalt võis eeldada entroopia indeksi mõju suunda ja tugevust 

regressioonimudelis. 

Varade rentaablus oli seega ootuspäraselt mitmekesistamise üldindeksiga positiivses 

sõltuvuses. See seos on ühtlasi statistiliselt usaldusväärne ka olulisuse nivool 0,01. Selline 

tulemus on selge indikatsioon mitmekesistamise eelistest Eesti põllumajandustootmise 

kontekstis. Tervikmudelist nähtub, et perioodi 2006-2014 keskmisena suurendas 

mitmekesistamise indeksi tõus ühe punkti võrra rentaablust enam kui 0,07 protsendipunkti. 

Standardiseeritud regressioonikordajatest järeldub, et ühe standardhälbe suurune indeksi 

tõus (langus) on toonud kaasa umbes 0,15 standardhälbe suuruse tõusu (languse) varade 

rentaabluses. See tähendab, et indeksi kasv 25 punkti võrra peaks keskmiselt tasuvust 

suurendama enam kui 1,8 protsendipunkti. Mitmekesistamise selekteeritud parima mudeli 

karakteristikud esitatakse tabelis 7. 

 

Tabel 7. Üldise mitmekesistamise parima regressioonimudeli parameetrite hinnangud ja 

statistikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 27,0%, F-statistik = 104,74 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,051 – 7,2531 0,000 
Entroopia indeks 0,072 0,146731 10,4612 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,103 -0,41911 -17,2146 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,051 – 13,5139 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,072 -0,1272 -8,2041 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,089 0,124868 7,7013 0,000 
Tulud kokku, 1000 € -1,88*10-5 -0,09546 -6,4736 0,000 
Asukoht Lõuna-Eestis 0,010 – 2,6663 0,008 
Põllumaa omandis, % -0,013 -0,03161 -2,1454 0,032 

 

Kuna regressioonimudeli spetsifikatsioone võrreldes spetsialiseerumise üldmudeliga ei 

muudetud, sobitusid mudelisse samad statistiliselt usaldusväärsed muutujad. Tootmismahu 

mõõduna kasutati üldmudelis kogutulude näitajat, kuid statistiliselt oluline ja samasugune 

seos avaldus ka põllumajandusmaa hulga või loomühikute arvu kasutamisel 

tootmismastaabi iseloomustamiseks. Nagu ka standardiseeritud regressioonikoefitsiendist 

nähtus, siis mitmekesistamise indeksi mõju mudelile oli mõnevõrra suuremgi kui 
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spetsialiseerumise indeksi  puhul. Mitmekesistamise indeksi lülitamine mudelisse parandas 

mudeli kirjeldatuse taset 2,1% võrra. Suurema selgitusvõimega olid vaid tegevuskulude 

kordaja ning ettevõtlusvorm. Ka võimalikku veapiiri arvestades 95% usaldusnivool on 

mitmekesistamise efekt rentaablusele selgelt positiivne, jäädes vahemikku 0,058-0,085 

protsendipunkti indeksi ühepunktilise kasvu tulemusel. 

Spetsiifilised mitmekesistamise mudelid konstrueeriti, arvestades nii erinevate 

tootmissuundade majanduslikku kui ka agronoomilist kokkusobivust. Neis mudelites 

kasutatakse argumenttunnustena muuhulgas kahe tegevusala osakaalude korrutisi, et 

analüüsida konkreetsete mitmekesistamise suundade seoseid varade rentaablusega. Esmalt 

koostati regressioonimudel, väljendamaks mitmekesistamist, mis seisneb teravilja ja 

tehniliste kultuuride üheaegses viljelemises. Teravilja ja tehniliste kultuuride, eriti rapsi ja 

rüpsi ühine kasvatamine on sage kooslus, mis on põhjendatud eelkõige viljavahelduse ja 

külvikorra parema planeerimisega. Sellesse mudelisse lülitati 2400 vaatlustulemust, st 

põllumajandustootjad, kes on saanud tulu teravilja- või tehniliste kultuuride kasvatusest või 

neist mõlemast. 

Regressioonanalüüs andis kinnitust, et ühes ettevõttes on mõistlik tegeleda nii teraviljade 

kui ka tehniliste kultuuride viljelemisega. See tähendab, et eksisteerivad teatud 

majanduslikud eelised võrreldes tootmisviisiga, kus tegeletakse ainult ühega nimetatud 

suundadest. Tulemused on ootuspärased, kuna agrobioloogiliselt on selline tootmisviis 

soodustatud (viljavaheldus). Lisaks on teraviljad ja õlikultuurid suurel maa-alal 

kasvatatavad põllukultuurid, mille viljelemine on agrotehniliste võtete poolest sarnane – 

võimalik on kasutada teraviljakülvikuid ja -kombaine (Rapsi kasvatamine... 2016). Veel 

üks majanduslik põhjendus mitmekesistamisele on võimalus saada kasu olukorras, kus 

toorme kokkuostuhinnad ei järgi samu suundumusi, st turgude tipud ja langused ei kattu. 

Tabelis 8 võetakse kokku tehniliste kultuuride ja teravilja kasvatamise parima mudeli 

parameetrite hinnangud. 
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Tabel 8. Teravilja ning tehniliste kultuuride suunal mitmekesistamise sobitatud mudeli 

statistilised karakteristikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid)  

Muutujad 
R2 = 42,4%, F-statistik = 153,55 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,163 – 13,769 0,000 
Teravilja ja tehniliste kultuuride osakaal, % 0,142 0,197 11,825 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,191 -0,466 -12,571 0,000 
Põllumaa kokku, 100 ha -0,004 -0,212 -11,674 0,000 
Masinakasutuse efektiivsus, 100 €/ha -0,006 -0,180 -8,471 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,042 – 9,290 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,083 0,116 6,189 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,038 -0,066 -3,670 0,000 

 

Tehniliste kultuuride ja teravilja kasvatamine samas ettevõttes on tasuvust suurendanud. 

Täpsemalt on kahe suuna osakaalu üheprotsendiline kasv tuludes keskmiselt 0,14% võrra 

varade rentaablust suurendanud. Sellest saab järeldada, et mitmekesistamine on uuritaval 

perioodil andnud eelise, vaatamata sellele, et ka mõlemal suunal spetsialiseerumine on 

üldjoontes kasumlikkust suurendava efektiga olnud. Ühtlasi oli mitmekesistamise muutuja 

tugeva selgitusvõimega – selle lülitamisel regressioonimudelisse paranes kirjeldatuse tase 

ligi 4%. Võrreldes spetsialiseerumise vastavate mudelitega ei ilmnenud ühegi asukohta 

iseloomustava fiktiivse muutuja puhul statistiliselt usaldusväärset seost rentaablusega. 

Muus osas on parameetrite hinnangud väga sarnased, mis on samuti ootuspärane, kuna 

kahe tootmissuuna valimid on suuresti kattuvad. Samuti oli ettevõtte suurus, sõltumata 

sellest, millise näitajaga tootmise mahtu määratleda, statistiliselt oluline ja rentaablusega 

pöördvõrdelises seoses. 

Järgnevalt analüüsiti piimatootmise ja teraviljakasvatuse suunal mitmekesistamist ning 

selle mõju rentaablusele. Arvestades piimakarjakasvatuse regressioonimudelis ilmnenud 

spetsialiseerumise negatiivset mõju, siis mitmekesistamise seisukohast analüüsitakse 

tootmistegevuse laiendamist teraviljakasvatuse suunal. See tähendab, et analüüsi 

kaasatakse vaid need põllumajandusettevõtted, kes on piimatootmisest tulu saanud, jättes 

kõrvale spetsialiseerunud teravilja- või heinaseemnekasvatusega tegelevad tootjad. Seega 

annab regressioonimudel informatsiooni eelkõige piimakarjakasvatuse mitmekesistamise 

majandusliku tasuvuse seisukohast. 
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Piimatootmise ja teraviljakasvatuse mudel osutab selge eelise olemasolule seoses 

mitmekesistamisega. Need empiirilised tulemused näitavad, et piimatootmise kõrval 

teraviljakasvatuse arendamine suurendab tõenäosust majanduslikule edule. Samas tuleb 

rõhutada, et mitmekesistamine siinses kontekstis kajastub üksnes kaubaliste kultuuride 

(toodangu) müügis ega arvesta võimalusega, et vilja võidakse kasvatada ka ettevõtte 

sisetarbeks. Viimasel juhul on tegemist pigem kulude juhtimisega ning ühe tootmiseks 

vajaliku sisendi (sööda) hankimisega, mitte aga majandustegevuse mitmekesistamisega. 

Regressioonimudelist järeldub, et piima ja teraviljasaaduste müügi osatähtsuse 

suurendamine ühe protsendi võrra sissetulekutes on, ceteris paribus, varade rentaablust 

ligikaudu 0,05% võrra suurendanud. Parameetri hinnang on ühtlasi statistiliselt usaldatav 

ka olulisuse nivool 0,01. See tulemus on kooskõlas vastavate spetsialiseerunud 

tootmissuundade mudelitega. Seega on piimakarjakasvatuse kõrval kaubalise 

teraviljakasvatusega tegelenud tootjad strateegiliselt õigesti toiminud. Saadud 

regressioonimudeli karakteristikud on esitatud tabelis 9.  

 

Tabel 9. Piimatootmise ja teraviljakasvatuse suunal mitmekesistamise parima mudeli 

hinnangud ja statistikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 33,2%, F-statistik = 56,59 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,072 – 7,080 0,000 
Teravilja- ja piimamüügi osakaal, % 0,045 0,056 3,014 0,003 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,159 -0,492 -12,009 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,057 – 10,022 0,000 
Loomühikud kokku, 100 LÜ -0,006 -0,191 -8,702 0,000 
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja-1, €/€ -0,015 -0,063 -2,350 0,019 
Varade uuendamise määr, % 0,065 0,099 4,707 0,000 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ 0,008 0,078 2,693 0,007 
Põllumaa omandis, % 0,019 0,049 2,218 0,027 
Võlakordaja, €/€ -0,039 -0,073 -2,419 0,016 

 

Kuigi mudel toob esile piimakarjakasvatuse mitmekesistamise teoreetilised eelised, siis 

praktikas ei pruugi tegevuste ümberjaotamine olla sedavõrd lihtne. Väiketootjate puhul 

võib probleemiks osutuda vajaliku kompetentsi puudumine. Samuti eeldab see vabade 

ressursside, sealhulgas kapitali olemasolu, mida panustada alternatiivsesse tegevusse. 
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Samas näib see mudel, nagu ka enamik teisi mudeleid, toetavat seisukohta, et perekeskne 

tegutsemisvorm on vähemalt raamatupidamislikult kasumlikum. Seegi annab alust oletada, 

et väiketootjate valmisolek teha vajalikke muudatusi ja turuolukorraga kohaneda on 

suurem kui kommertsomanduses põllumajandusettevõtete puhul. Teine 

mitmekesistamisega seotud aspekt puudutab vajaliku maaressursi olemasolu. Juhul kui 

piimatootja on varasemalt kasutanud põllumaad söödatootmise eesmärgil, siis maakasutuse 

muutmine kaubaliseks eeldab kas sellest osaliselt või täielikult loobumist, või täiendavate 

põllumaade kasutuselevõtmist rentimise või omandamise teel. Kuna omatoodetud 

söötadest loobumine võib piimatootmise efektiivsuse seisukohast olla ebasoovitav, on 

ilmselt eelistatud teine variant. Regressioonimudelist tulenevalt on seejuures soodustatud 

omandis oleva põllumaa hulga suurendamine, mis eeldatavasti hoiab ka kaubaliste 

kultuuride kasvatamisega seotud riske madalamana. 

Veel üks veisekasvatuse mitmekesistamise võimalus on piima- ja lihaveisekasvatusega 

tegelemine. Piimakarjakasvatusega tegeleva tootja jaoks on lihaveiste pidamine üldiselt 

käsitletav kõrvaltegevusena, millega on võimalik teenida täiendavat tulu. Seetõttu 

teostatakse regressioonanalüüs piima või veiste müügist tulu saanud põllumajandustootjate 

suhtes, selgitamaks välja, kuidas selline mitmekesistamine rentaablust mõjutanud on. 

Lihaveiste pidamisega alustamine on tüüpiliselt lihtsam, kui piimakarjakasvatusega 

tegeleval ettevõttel on juba olemas vajalik maa ning tootmishooned. Hinnanguliselt oleks 

võimalik piimakarja kasumlikkust suurendada, kui lehm- ja pullvasikad on lihatõugu 

ristandid. Sellisel juhul on piimatootmisega tegelevas ettevõttes võimalik oluliselt 

suurendada pullvasikate realiseerimisest saadavat tulu, kuna need on enam väärt kui 

puhtatõulised pullvasikad (Beef production... 2007: 2). 

Veisekasvatuse mitmekesistamise mudel oli statistiliselt usaldusväärne (F-statistiku 

heteroskedastiliselt korrigeeritud väärtus 73,90) ning kirjeldatuse tase oli ligikaudu 30%. 

Mitmekesistamise suhtarv oli seejuures statistiliselt olulise mõjuga, kuid oodatud 

positiivset seost varade rentaablusega ei ilmnenud. Kahe suuna üheaegne osatähtsuse 

suurenemine ühe protsendi võrra on keskmiselt 0,13 protsendi võrra rentaablust 

vähendanud. Mitmekesistamine piima- ja lihaveisekasvatuses ei ole seega majanduslikult 

soodsamat efekti andnud võrreldes spetsialiseerumisega vastavates tootmissuundades. 

Täpsustamaks majanduslikku efekti mitmekesistamisel piimakarjakasvatuselt 

lihaveisekasvatuse suunal, koostati eraldi mudel ainult nende tootjate suhtes, kes olid 
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saanud tulu piima müügist. See ei muutnud aga seose suunda ega tugevust. Mõlema mudeli 

täpsed karakteristikud esitatakse sellekohases lisas (Lisa 2). 

Põhjuseid, miks Eesti veisekasvatuses ei ole majanduslikult tasuvalt suudetud ühendada 

piima- ja lihatootmine, võib olla mitmeid. Kuivõrd veisekasvatus on Eestis pikaajaliselt 

olnud piimakarja pidamisele keskendunud, on kogemusi lihatõugu veiste kasvatamise osas 

ilmselt veel vähe. Arvestada tuleb, et loomade pidamine lihatootmise või ka tõuaretuse 

eesmärgil erineb olemuselt märkimisväärselt piimatootmisest. Kui ressursid selleks on 

olemas (tööjõud, maa, hooned), siis on põhitegevusena piimakarjakasvatusega tegeleval 

ettevõttel eeldatavasti kõige lihtsam luua lisandväärtust ja parandada kasumlikkust 

pullvasikate nuumamisega (Siemens 1996: 6). Regressioonanalüüsi tulemustest võib 

järeldada, et piimakarjakasvatuse mitmekesistamine lihaveiste pidamise suunal on 

soodustatud eelkõige Lääne-Eestis, kuigi teiste piirkondade (fiktiivsed muutujad) puhul 

avaldunud negatiivne seos rentaablusega ei olnud statistiliselt usaldusväärne. 

Analüüsimaks võimalusi seakasvatuse kasumlikkuse suurendamiseks, teostati 

regressioonanalüüs seakasvatajate ja teraviljatootjate suhtes. Seakasvatusega tegelevate 

ettevõtete jaoks on teraviljakasvatus üks võimalus, millest oleks võimalik saada 

lisasissetulekut, et toetada peamist tootmissuunda. Lisaks ei ole vähetähtis ka 

kuluefektiivsuse aspekt seakasvatuses, kuna söödateravili moodustab põhiosa 

tootmiskuludest. Seega võib omatoodetud teravilja kasutamine sisendina anda 

märkimisväärse kulueelise, olemata täielikult ostusöödast sõltuv. Ühtlasi on võimalik 

omatarbeks mittekasutatav teravili realiseerida turuhinnas – selles tähenduses vaadeldakse 

mitmekesistamist ka käesoleval juhul. 

Regressioonimudel hõlmas 2415 teraviljatootjat ja seakasvatajat, kellel oli tulusid vähemalt 

ühest tootmissuunast. See mudel oli kõrge statistilise usaldatavusega ja hea kirjeldatuse 

tasemega, st determinatsioonikordaja oli 40% lähedal terviklikus mudelis. Statistiliselt 

mitteusaldatavate muutujate kõrvaldamisel mudelist kirjeldatuse tase oluliselt ei langenud 

– mudeli statistilised karakteristikud on välja toodud tabelis 10. Mudel annab kinnitust, et 

teravilja- ja seakasvatuse ühildamine ühe ettevõtte (farmi) piires on tulususe suurendamise 

seisukohast põhjendatud olnud. Tulemused osutavad seega selgelt, et finantsiliselt paremas 

positsioonis on põllumajandustootjad, kellel on olnud valmisolek panustada 

teraviljakasvatusse ja vajadusel ka seakasvatust kokku tõmmata. 
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Tabel 10. Sea- ja teraviljakasvatuse suunal mitmekesistamise parim regressioonimudel 

(FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 38,0%, F-statistik = 112,30 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige 0,167 – 17,747 0,000 
Sea- ja teraviljakasvatuse osakaal, % 0,117 0,065 3,187 0,002 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,189 -0,517 -15,902 0,000 
Loomühikud kokku, 100 LÜ -0,006 -0,191 -10,680 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,051 – 11,436 0,000 
Masinakasutuse efektiivsus, 100 €/ha -0,004 -0,133 -6,081 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,088 0,123 6,417 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,049 -0,085 -4,798 0,000 

 

Regressioonimudelist järeldub, et mitmekesistamine, s.o seakasvatuse ja teraviljatootmise 

üheprotsendiline kasv kogutulu suhtes on ligemale 0,12% võrra varade rentaablust tõstnud, 

ceteris paribus. See tähendab standardiseeritud kujul väljendatuna, et ühe standardhälbe 

suurune muutus seakasvatuse ja teraviljasaaduste osakaalus (st ligikaudu seitse 

protsendipunkti) põhjustab ligi 0,07-kordse standardhälbe ehk enam kui 0,8 

protsendipunkti suuruse muutuse rentaabluses. Siinsel juhul on ilmne, et positiivne efekt 

tuleneb eelkõige teraviljakasvatusest, arvestades spetsialiseerunud suundade puhul saadud 

tulemusi. Kui regressioonanalüüs tingimuslikult teostada ainult nende 

põllumajandustootjate suhtes, kes on kindlasti saanud tulu seakasvatusest (st välistades 

spetsialiseerunud teraviljakasvatajad), siis võimendub regressioonikordaja väärtus veelgi. 

Seegi on ootustele vastav, kuna sellisel juhul kajastub regressioonis üksnes 

mitmekesistamine seakasvatuselt teraviljakasvatuse suunal. Sellise spetsifikatsiooniga 

mudelis vastab mitmekesistamise suhtarvu kasvule ühe protsendipunkti võrra rentaabluse 

tõus 0,2% võrra. Selle regressioonimudeli täpsemad statistiliselt karakteristikud tuuakse 

välja lisas 2. 

Veel üks asjaolu, mis võib ajendada tootjaid seakasvatussektoris mitmekesistama, on see, 

et otsetoetuseid selle tootmissuuna arendamiseks otseselt ei ole. Kaudselt on võimalik kasu 

saada hektaripõhistest toetustest, mis eeldab maaressursi olemasolu ja on seega käsitletav 

otsese motivaatorina sellesuunalisel mitmekesistamisel. Muuhulgas võiks ka spetsiaalne 

emisetoetus seakasvatussektori pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisele kaasa aidata, kuid 
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sellise toetusmehhanismi puudumine on poliitilistest otsustest tulenev ja vahetult toojate 

poolt mõjutatav ei ole. Tegevuse mitmekesistamist ei ole aga soodustanud asjaolu, et 

investeeringutoetust on võimalik saada ettevõtluse lõpetamiseks seakasvatussektoris, kuid 

see välistab täielikult seakasvatusega jätkamise. See on aga tugevas vastuolus toetuse 

eesmärkidega, kuna enamik tootjaid soovib jätkata seakasvatusega ning investeeringud ei 

ole finantsiliselt raskes olukorras enamasti esmase tähtsusega (Sigade Aafrika... 2015: 11, 

15). 

Võimaliku mitmekesistamise suunana käsitleti ka linnukasvatust ja teraviljatootmist. Kuigi 

enamikes linnukasvatusettevõtetes kasvatatakse võimalusel teravilja omatarbeks (sööda 

tootmiseks), siis selle vajaduse rahuldamisel saaks ülejääva osa taimekasvatustoodangust 

potentsiaalselt kasumlikult realiseerida. Kuivõrd aastate lõikes võivad teraviljasaaduste 

saagikused ja turuhinnad märkimisväärselt erineda, siis eeldab see majandustegevuse 

suhteliselt paindlikku korraldamist. Parematel saagiaastatel võib teatud mahus 

teraviljatoodangu realiseerimine turutingimustel olla tulusam, kui selle täielik kasutamine 

ettevõttesiseselt või varusid moodustades. Samas kätkeb selline tegevus ka riske, kuna 

teraviljasaaduste hinnad võivad olla ettearvamatud, mistõttu võib ettevõte hilisemal 

ajahetkel olla sunnitud söödateravilja varusid täiendama kallimalt kui omatoodangu 

kasutamisel. Teraviljade saagikus ja hinnakonjunktuur on seega ilmselt peamised mõjurid, 

mis sellist mitmekesistamist ajendada võivad. 

Regressioonanalüüsi põhjal ei olnud võimalik tuvastada statistiliselt olulist seost teravilja- 

ja linnukasvatuse ning tootjate rentaabluse vahel. See tähendab, et mitmekesistamisel 

teravilja- ja linnukasvatuses ei ole olnud erilist mõju varade rentaablusele võrreldes 

vastavate spetsialiseerunud tootmissuundadega. Seda võib seostada asjaoluga, et tugev 

spetsialiseerumine on mõlema tootmissuuna puhul olnud selgelt kasulik vaatlusalusel 

perioodil. Regressioonikordaja mitmekesistamise suhtarvu puhul on küll miinusmärgiga, 

kuid ei ole statistiliselt usaldusväärne isegi mitte olulisuse nivool 0,1. Selle põhjal on siiski 

võimalik järeldada, et ennekõike kaubandusliku teraviljakasvatuse suunal 

mitmekesistamine on linnukasvatust kui põhitegevust pigem piirav. Samuti ei soodusta 

sellel suunal tegevuse mitmekesistamist teravilja suhteliselt madalad kokkuostuhinnad ja 

selle trendi eeldatav pikemaajalisem jätkumine (OECD-FAO Agricultural... 2015: 113). 

Koostatud regressioonimudeli statistilised näitajad esitatakse vastavas lisas (Lisa 2). 
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Aiandussaaduste tootjarühma puhul koostati regressioonimudel, analüüsimaks 

mitmekesistamist läbi toodangu töötlemise. Kuna enamik aiandussaaduste tootjad on väga 

väikesed, siis puudub neil enamasti võimekus varustada toidutööstusi või kauplustekette 

nõutavas mahus. See tähendab, et turustamisvõimalused on piiratud ning võrreldes muude 

põllumajandusharudega on Eesti isevarustatus aiandussaadustega väga madal (Eesti 

aiandussektori... 2015: 9). Tooraine töötlemine pakub aga võimalusi lisandväärtuse 

loomiseks, nii et tootjatele jääb suurem osa väärtusahelast. Sellel on eeldatavasti soodne 

mõju ka kasumlikkusele, kuna valmistoodangut saab turustada kõrgema 

kasumimarginaaliga. Rentaabluse kasvu soodustaks ka senisest suurem koondumine 

tootjaorganisatsioonidesse, mis tugevdaks tootjate turupositsiooni (Eesti aiandussektori... 

2015: 70). 

Aianduse ja töötlemise regressioonimudel koosnes 574 vaatlustulemusest, hõlmates 

spetsialiseerunud ja toodangu töötlemisest tulu saanud aiandustootjaid. Valim oli siiski 

kallutatud töötlemata aiandussaaduseid müünud tootjate suunas, kuna saaduste 

töötlemisega tegelevaid tootjaid oli nendega võrreldes vähe. Seetõttu jäi ka mudeli üldine 

kirjeldatuse tase tagasihoidlikuks, alla 30%, kuid sellele vaatamata olid nii esialgne kui ka 

sammregressiooniga saadud mudelid statistiliselt usaldusväärsed. Argumenttunnustest olid 

statistiliselt ebaolulised kõik kolm asukohapõhist muutujat. Edasisest analüüsist jäi kõrvale 

ka ettevõtte suurus kogutulust lähtuvalt. See kinnitab sarnaselt spetsialiseerunud tootjate 

käsitlusega, et aiandussektori tootjate rentaabluse kujunemisel ei ole tootmismaht üldiselt 

määrav. Mitmekesistamise suhtarv oli samas statistiliselt oluline ning selle ja teiste parima 

mudeli sõltumatute muutujate statistikud on esitatud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Aiandussaaduste ja töötlemise suunal mitmekesistamise valitud 

regressioonimudeli karakteristikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 23,7%, F-statistik = 10,78 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -0,008 – -0,880 0,379 
Aiandussaaduste ja töötlemise osakaal, % 0,185 0,079 1,961 0,050 
Tegevuskulude suhtarv, % -0,058 -0,443 -7,516 0,000 
Võlakordaja, €/€ -0,089 -0,265 -4,678 0,000 
Masinakasutuse efektiivsus, €/€ -0,008 -0,144 -3,316 0,001 
Majandustegevuse vorm 0,017 – 2,832 0,005 
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Varade uuendamise määr, % 0,063 0,128 3,883 0,000 
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja-1, €/€ 0,008 0,120 3,190 0,002 
Põllumaa omandis, % 0,021 0,087 1,968 0,050 

 

Mitmekesistamine aiandussektoris on olnud seostatav selge positiivse efektiga tootmise 

rentaablusele. Keskmiselt on mitmekesistamine suurendanud varade rentaablust ligikaudu 

0,18 protsendipunkti aiandussaaduste ja nende töötlemise tulude osatähtsuse 

üheprotsendilise suurenemise kohta. Seega annavad need tulemused kinnitust arusaamale, 

et aiandustootjatel on võimalik saaduste väärindamise teel toodanguühikult suuremat 

kasumit saada. Ootustele vastupidiseks võib samas pidada varade rentaabluse 

samasuunalist sõltuvust lühiajaliste kohustuste kattekordaja pöördväärtusest. 

Majandusteoreetiliselt ei saa soovitavaks pidada maksevõime halvenemist. Arvestades aga, 

et sarnane, kuigi statistiliselt ebaoluline seos ilmnes ka spetsialiseerunud aianduse 

tootjarühma puhul, viitab see ilmselt aiandustootjate väga madalale võlgnevuse tasemele. 

See tähendab, et tootjatel oleks võimalik lühiajalist võlgnevust (käibevahendite laenud, 

lühiperioodi rendid vms) suurendada, ilma et see nende majandustegevust negatiivselt 

mõjutaks. 

 

 

2.4.  Spetsialiseerumise ja mitmekesistamise seosed varade rentaabluse 
standardhälbega 

 

Järgnevalt on koostatud regressioonimudelid riski ulatuse analüüsimiseks seoses 

põllumajandusliku spetsialiseerumise ja mitmekesistamisega. Kuna rentaabluse 

standardhälve riski mõõduna võib olla juhuslik (stohhastiline) suurus, mis ei ole 

normaaljaotusega, siis selle suhtes koostatud regressioonimudelid võivad tavalise 

vähimruutude meetodi korral anda vastuolulisi ja statistiliselt ebausaldusväärseid tulemusi. 

Seetõttu on järjepidevate parameetri hinnangute saamiseks riskikäsitluse mudelid 

koostatud loglineaarsetena ning vastavalt sellele on tulemusi tõlgendatud. 

Esimesse, spetsialiseerumisse üldmudelisse oli hõlmatud 602 põllumajandustootjat. 

Täismudel oli statistiliselt usaldusväärne (p < 0,000) ning mõõduka kirjeldatuse tasemega 

26%. Samas osutusid mitmed sõltumatud muutujad statistiliselt väheolulisteks, sealhulgas 
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kõik kolm tegevuspiirkonda kirjeldavat fiktiivset muutujat. Sellest järeldub, et asukoht 

üldiselt ei mõjuta tootmise tulususe varieerumist. Olulisuse nivoodel 0,05 ja 0,1 ei olnud 

võimalik sisukat hüpoteesi vastu võtta ka majandustegevuse vormi mõju olemasolust. 

Siiski võib regressioonikordaja positiivsest märgist järeldada, et pereettevõtetena 

tegutsevatel põllumajandustootjatel esinevad tõenäolisemalt suuremad kõikumised 

rentaabluses. Tabelis 12 esitatakse sammregressiooniga leitud parima mudeli statistilised 

karakteristikud. 

 

Tabel 12. Üldise spetsialiseerumise valitud mudeli parameetrite hinnangud ja statistikud 

seoses riski ulatusega (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 25,3%, F-statistik = 21,51 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -1,896 – -18,287 0,000 
Herfindahli indeks 0,206 0,064 1,788 0,074 
Tegevuskulude suhtarv, % 0,249 0,133 3,119 0,002 
Põllumaa kokku, 100 ha -0,033 -0,288 -5,078 0,000 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ 0,106 0,260 4,998 0,000 
Varade uuendamise määr, % 0,980 0,134 2,860 0,004 
Põllumaa omandis, % -0,533 -0,230 -5,305 0,000 

 

Spetsialiseerumine (Herfindahli indeks) oli regressioonis eeldatud mõjuga, st riski 

tasemega positiivses seoses. Samas vähenes muutuja statistiline olulisus teiste sõltumatute 

tunnuste mudelisse lülitamisel sedavõrd, et olulisuse tõenäosus ületas etteantud olulisuse 

nivood 0,05. Sellegipoolest oli spetsialiseerumise üldindeks statistiliselt usaldatav olulisuse 

nivool 0,1. Regressioonimudelist nähtub, et keskmiselt on indeksi kasv ühe punkti võrra 

põhjustanud rentaabluse standardhälbe suurenemise ligi 0,21%. Kuivõrd valimi keskmine 

tulususe varieeruvus oli ligikaudu 9,75%, tähendaks spetsialiseerumise indeksi 

ühepunktiline tõus standardhälbe kasvu umbes 9,77 protsendini, ceteris paribus. Seega 

toetavad tulemused hüpoteesi, et spetsialiseerumisega kaasneb kõrgendatud risk. 

Tegevuskulude suhtarv oli ootuspäraselt tulususe varieeruvust suurendav. See tähendab, et 

tootmise erikulude juhtimine on oluline mõjur, hoidmaks rentaablust ühtlasel tasemel 

pikema perioodi jooksul. Standardiseeritud regressioonikordajatest tuleneb, et kõige 

olulisemad riski mõjutavad tegurid on põllumaade omamine, ettevõtte suurus ja kapitali 
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(ehitiste) efektiivne kasutamine. Omandis oleva põllumaa osatähtsuse negatiivne märk on 

teooriaga kooskõlas ja osutab põllumaade omamise riski alandavale iseloomule võrreldes 

maade rentimisega. Tootmismaht mõõdetuna haritava põllumaaga oli rentaabluse 

standardhälbega negatiivses seoses. See seos on statistiliselt oluline ka alternatiivsete 

näitajate (kogutulu, loomühikud) kasutamisel. Tulemus on mõnevõrra ootamatu, kuna 

üldiselt võiks eeldada, et suuremad tootjad võtavad enam riske, suurendamaks tootmise 

tasuvust. Sellest saab seega järeldada, et suurematel põllumajandustootjatel on ühtlasi 

parem võimekus riskide maandamiseks või on väiketootjate majandustegevuse tulusus 

lihtsalt tugevalt hooajast sõltuv. Kapitali efektiivsuse suhtarv näitab, et ehitiste maksumuse 

üheeurone kasv müügitulu suhtes on keskmiselt umbes 0,11% rentaabluse standardhälvet 

suurendanud. 

Teravilja- ja heinaseemne kasvatuses spetsialiseerumise mudel hõlmas 396 tootjat. 

Täismudel oli hea kirjeldatuse tasemega, ligi 33%. Lülitades mudelisse üksnes statistiliselt 

olulised muutujad, jäi samas determinatsioonikordaja väärtus peaaegu muutumatuks, 

vabadusastemetega kohandatult 31,3%. Tulemused ei erinenud seejuures oluliselt 

üldmudelist, andes kinnitust spetsialiseerumise riski suurendavast mõjust. Samas oli 

teraviljakasvatuses spetsialiseerumine seostatav veelgi tugevama efektiga rentaabluse 

standardhälve suhtes. Regressioonimudelist tuleneb, et teraviljamüügi osakaalu 

suurendamine ühe protsendi võrra on keskmiselt ligi 0,5% rentaabluse standardhälvet 

suurendanud. Arvestades aga 95% usalduspiire, jääb mõju vahemikku 0,27-0,65% 

tootmissuuna üheprotsendilise osakaalu muutuse kohta. Seda, et teraviljakasvatuse suunal 

spetsialiseerumine on oluline riski taset kujundav mõjur, näitab ka vastava sõltumatu 

muutuja selgitusvõime. Sammsammulise regressiooni teostamisel ilmnes, et teraviljamüügi 

osakaal on parima selgitusvõimega üksikmuutuja, mis kirjeldas 15,5 protsenti uuritava 

tunnuse hajuvusest. 

Need tulemused vastavad ootustele. Teraviljade saagikused, eriti taliviljade puhul, on 

tugevalt sõltuvad looduslikest tingimustest (eelkõige ilmast), mis suurendab ebakindlust. 

Teisalt on peamised Eestis viljeldavad kultuurid (nisu, oder, kaer) börsil kaubeldavad, 

mistõttu võib maailmaturu hind olla vägagi volatiilne. Seetõttu võib ka toodangu 

realiseerimishetk suuresti mõjutada tulusust nii positiivses kui ka negatiivses suunas, 

põhjustades seeläbi olulist tulususe varieerumist aastate lõikes. Lepinguline hindade 

fikseerimine võimaldab küll maandada hinnariske ja sellest tulenevat kõikumist 
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rentaabluses, kuid see tähendab ilmselt ka seda, et oodatav tulusus jääb mitmeaastases 

perspektiivses mõnevõrra madalamaks. Hindade kõikumisest tingitud mõju on samas 

kindlasti aidanud tasakaalustada asjaolu, et teraviljade saagikused on uuritaval perioodil 

järjepidevalt kasvanud, ulatudes 2014. aastal keskmiselt juba ligi 4 tonnise hektarisaagini 

(PM041 2016).  

Teraviljakasvatuse mudel eristus ka selle poolest, et efektiivsusnäitajana valitud masinate 

ja seadmete maksumus hektari kohta oli miinusmärgiline rentaabluse standardhälbe suhtes. 

See tähendab, et kõrgema väärtusega masinate ja seadmete omamine põllumaa hektari 

kohta on tulususe varieerumist vähendanud. Kuigi teooriast tulenevalt võiks eeldada, et 

näitaja suurenemine on masinate ning seadmete ebaefektiivse kasutamise tagajärg, siis 

siinses kontekstis osutab see ilmselt üldisele suundumusele kapitalimahukama tootmise 

suunas. Selle seisukoha kasuks räägib ka asjaolu, et analoogse regressioonimudeli 

koostamine, võttes aluseks seadmete maksumuse kogutulu euro suhtes, annab samuti 

statistiliselt olulise, kuid vastupidise tulemuse. Sellest saab järeldada, et kallimate, ent 

kõrgema tootlikkusega ja lisavõimalusi pakkuvate (otsekülv, täppisviljelus vms) masinate 

ja seadmete soetamine on olnud põhjendatud. Seega on kaasaegsete viljelustehnoloogiate 

rakendamine eeldatavasti aidanud vähendada tulususe varieerumist nii läbi ühtlasemate 

saakide kui ka kulude kokkuhoiu. Teraviljakasvatuse selekteeritud mudeli täpsemad 

statistikud esitatakse vastavas lisas (Lisa 3). 

Eraldi regressioonimudel koostati tehniliste kultuuride viljelemise kohta. Nagu vastava 

rentaabluse mudeli puhul, nii on ka selle standardhälbel põhinev regressioonimudel 

suhteliselt kõrge kirjeldatuse tasemega (40%). Seega olid kõikide muutujatega mudelis 

enamik sõltumatuid tunnuseid statistiliselt olulised. Vaid Põhja- ja Lõuna-Eesti fiktiivsed 

muutujad ning lühiajaliste kohustuste kattekordaja pöördväärtus osutusid statistiliselt 

ebausaldusväärseteks, sealhulgas eksimise tõenäosuse (olulisuse nivoo) 0,1 korral. 

Sarnaselt rentaabluse mudelile oli aga tootmine Kesk-Eestis olulise mõjuga tegur, st 

varieeruvus tulususes on olnud väiksem. See annab veel kord kinnitust piirkonna 

loomulikust konkurentsieelisest. Sellegipoolest oli asukohamuutuja kõige madalama 

kirjeldusvõimega mudelisse lülitatud muutujate seas. Tabelis 13 on välja toodud 

sammregressiooniga koostatud mudeli regressioonikordajate hinnangud ja statistikud.  
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Tabel 13. Tehniliste kultuuride kasvatamise parima regressioonimudeli statistilised 

karakteristikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 39,3%, F-statistik = 18,75 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -2,368 – -19,979 0,000 
Tehniliste kultuuride müügi osakaal, % 1,367 0,285 5,849 0,000 
Põllumaa omandis, % -0,535 -0,236 -4,279 0,000 
Majandustegevuse vorm 0,190 – 3,148 0,002 
Varade uuendamise määr, % 1,211 0,174 3,464 0,001 
Põllumaa kokku, 100 ha -0,017 -0,185 -3,079 0,002 
Masinakasutuse efektiivsus, €/€ 0,147 0,192 3,639 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, €/ha 4,20*10-4 0,172 2,802 0,006 
Võlakordaja, €/€ 0,304 0,121 2,339 0,020 
Asukoht Kesk-Eestis -0,130 – -1,957 0,051 

 

Regressioonimudel osutab tugevale seosele tehniliste kultuuride, eeskätt õlikultuuride 

kasvatamise ja rentaabluse standardhälbe suurenemise vahel. Seejuures sobitus 

spetsialiseerumise muutuja mudelisse kõige paremini, selgitades funktsioontunnuse 

hajuvusest 20%. Regressioonikordaja näitab, et tehniliste kultuuride müügi osatähtsuse 

suurendamine protsendi võrra põhjustab, ceteris paribus, ligi 1,4%-lise tõusu varade 

rentaabluse standardhälbes. Sellel võib olla mitmeid põhjuseid. Esiteks nõuab tehniliste 

kultuuride kasvatamine kas õli või kiu saamise eesmärgil üldjuhul spetsiifilisemaid 

teadmisi võrreldes teraviljakasvatusega, eelkõige seoses külvikorra ja agrotehniliste 

võtetega. Rapsi puhul võib külvikorra eiramine ja kultuuri kasvatamine samal pinnal liiga 

sageli põhjustada kuni 25% suuruse saagikao (Hilton jt 2013: 2). Samuti võib kõrge 

rapsisaagi eelduseks pidada väga tõhusat taimekaitset. Teine aspekt, mida siinkohal tuleb 

arvestada, on maheviljeluse mõju. Kuigi käesolevas töös ei ole eristatud mahe- ja 

tavaviljelust, siis mitmeid alternatiivseid õlikultuure (lina, kanepit, tutra jm) on hakatud 

mahedana kasvatama. Viimasel juhul on aga taimekaitse korraldamine arvatavasti veelgi 

keerulisem, mis võib muu hulgas väljenduda ka saagikuse suuremas kõikumises ja seeläbi 

tasuvuse varieerumises. 

Enimlevinud loomakasvatuse tootmissuunana uuriti esmalt spetsialiseerumist 

piimakarjakasvatuses. Pärast korrastamist koosnes valim 268 ettevõttest, kes olid saanud 

tulu piima müügist. Piimatootjate regressioonimudel eristus mitmes aspektis 
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taimekasvatuslikest suundadest. Kõige olulisem erinevus oli see, et piimatootmise 

spetsialiseerumise ja rentaabluse standardhälbe vahel ei suudetud tuvastada statistiliselt 

usaldusväärset seost. Seega ei ole konkreetse valimi puhul võimalik seostada 

piimatootmise osakaalu suurendamist kõrgema riskiga. Ühtlasi oli regressioonikordaja 

negatiivse märgiga. Samas tuleb arvestada sellega, et saadud tulemusi saab üldistada ainult 

uuritavale perioodile. See tähendab, et ei saa hinnata, mil määral võib piimasektori 2014. 

aasta teises pooles alanud kriisi mõjude analüüsist kõrvalejäämine tulemusi mõjutada. 

Siiski saab teha mitmeid järeldusi sektori arengute kohta. Muutlikke turutingimusi on 

kindlasti tasakaalustanud produktiivsuse järjepidev ja kiire kasv. Aastatel 2006-2014 

kasvas keskmine piimatoodang lehma kohta 31%, 6285 kilogrammilt 8233 kilogrammini 

(PM12 2016). Seega on piimalehmade produktiivsus kasvanud keskmiselt 3,43% aastas. 

Spetsialiseerumise vähene seotus tasuvuse varieeruvusega võib tuleneda ka 

piimakarjakasvatuse kui üldiselt madala kasumimääraga tootmissuuna olemusest. 

Kaasaegne piimatootmine nõuab suhteliselt suuri kapitalipaigutusi, mis selgitaks ka 

madalamat puhastulu investeeritud varade ühiku kohta, nagu ilmnes vastavas rentaabluse 

regressioonimudelis. 

Piimaveisekasvatuse mudel eristus ka selle poolest, et lühiajalised kohustuste osatähtsuse 

suurenemine käibevarades oli statistiliselt olulise positiivse mõjuga rentaabluse 

standardhälbe suhtes. See näitab, et lühiajalise võlgnevuse teadlik juhtimine on eelduseks 

pikaajaliselt stabiilse tulususe saavutamisel. Seega võib kõrge lühiajaliste võlakohustuste 

(sealhulgas pikaajaliste laenude tagasimaksed lühiperioodil) tase hakata segama 

tootmistegevust, kui see seob käibevahendeid, mida muidu saaks kasutada mingi vajaliku 

sisendi hankimisel. Sel juhul võib see põhjustada soovimatut finantstulemuslikkuse 

kõikumist. Samuti oli omandisuhte (majandustegevuse) vorm oluline mõjur, kusjuures end 

pereettevõttena määratlenud tootjad on tõenäolisemalt kogenud suuremat varade 

rentaabluse varieerumist. Sellest järeldub, et laiemasse ettevõtete ringi (gruppi) kuuluvatel 

piimatootjatel on kas rohkem kompetentsi muutuvate turutingimustega toime tulemiseks 

või on neil enam turujõudu, hoidmaks tulutaset endale aktsepteeritaval tasemel. Sellise 

kompetentsi ja ressursside tekkimist saab põhjendada ka kapitali sissevooluga, arvestades, 

et välisinvesteeringud Eesti põllumajandussektorisse on kõige enam olnud seotud 

piimafarmidega. Koostatud piimaveisekasvatuse regressioonimudel esitatakse lisa 3 osana.  
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Teise suurema loomakasvatusharu, seakasvatuse, regressioonimudel koosnes vaid 75 

tootjast. Sellegipoolest oli nii tervik- kui ka parima mudeli kirjeldatuse tase üle 40%. 

Korrigeeritud determinatsioonikordaja väärtus oli sammregressiooniga saadud mudelis 

isegi kõrgem, 39%. Seega olid mudelisse jäetud sõltumatud tunnused kõik väga hea 

selgitusvõimega. Parim üksikmuutuja oli seejuures ehitiste kasutamise efektiivsuse suhtarv 

(€/€), mille muutuste suhtes oli rentaabluse standardhälve ühtlasi kõige tundlikum. Ehitiste 

ja rajatiste maksumuse suurenemine kogutulude suhtes ühe euro võrra on keskmiselt, 

ceteris paribus, toonud kaasa 0,18% suuruse kasvu rentaabluse varieeruvuses. Sellest saab 

järeldada, et sigalate uuendamine ei ole tingimata seostatav toodangu ja sellest tulenevalt 

tulude kasvuga, vaid on pigem motiveeritud muudest teguritest. Nendeks võivad olla 

näiteks loomade pidamistingimuste parendamine, veterinaar- või hügieeninõuete täitmine 

vms. Need tegevused seega enamasti ei suurenda finantstulemuste stabiilsust. 

Efektiivsusnäitajaga kooskõlas on varade uuendamise määr seakasvatuses olnud tugevasti 

rentaabluse standardhälvet suurendava mõjuga. See kinnitab, et investeeringud 

seakasvatuses on uuritaval perioodil väga riskantsed olnud. Tabel 14 toob välja 

sammsammulise regressiooniga saadud mudeli statistilised näitajad. 

 

Tabel 14. Seakasvatuse selekteeritud mudel seoses rentaabluse standardhälbega (FADN 

2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 44,0%, F-statistik = 8,27 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -2,423 – -19,119 0,000 
Seakasvatuse osakaal, % 0,712 0,359 2,259 0,027 
Loomühikud kokku, 100 LÜ -0,029 -0,269 -2,023 0,047 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ 0,175 0,424 3,574 0,001 
Varade uuendamise määr, % 1,969 0,230 2,310 0,024 
Põllumaa omandis, % -0,603 -0,285 -2,653 0,010 
Majandustegevuse vorm 0,338 – 2,555 0,013 

 

Spetsialiseerumine seakasvatuses on selgelt riski suurendanud. Seakasvatuse 

üheprotsendiline kasv kogutulus on rentaabluse standardhälvet suurendanud 0,71%. 

Spetsialiseerumise näitaja oli seejuures suhtelise mõju poolest sõltuva tunnuse suhtes 

tähtsuselt teine muutuja. See on Eesti seakasvatussektori pikemaajalisi trende arvestades 
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ootustele vastav tulemus. Tootmissuunaga seotud riske on kahtlemata süvendanud 

Venemaa turu sulgumine elussigadele 2012. aastal, sellele järgnenud ületootmine ja 

hinnalangus Euroopas ning 2014. aastast ka sigade Aafrika katku kiire levik. Praktikas on 

jõutud ka teise järelduseni – et seafarmide konsolideerumise ja suurenemise tagajärjel on 

sektoris spetsialiseerumine suhteliselt madala riskiga (Purdy jt 1997: 159). Kuivõrd 

seakasvatusega tegelevate tootjate koondumine on aset leidnud ka Eestis, on see 

eeldatavasti aidanud stabiliseerida spetsialiseerunud suurtootjate tootmise tulusust. 

Igatahes nähtub regressioonimudelist, et tootmismahu (loomade arvu) suurendamisel on 

olnud riske vähendav mõju. Võib eeldada, et turuolukorrast tulenevate mõjudega on 

paremini suutnud toime tulla need spetsialiseerunud tootjad, kellel on võimalik loomi 

realiseerida enda tapamajas. See muudab tootjad vähem sõltuvaks tööstustest ja suurendab 

tootjate osa väärtusahelas. Kohapealne tapamaja eeldab aga suuremat tootmismahtu, 

mistõttu väiketootmises ei ole selle olemasolu enamasti põhjendatud. Spetsialiseerunud 

väiketootmise finantsstabiilsuse ja rentaabluse suurendamist võiks aga soodustada tootjate 

kontrollitava ja juhitava sealihatööstuse moodustamne. 

Spetsialiseerumise suundadest koostati regressioonimudel veel aiandussaaduste tootmise 

kohta. Selles mudelis oli esindatud 172 aiandusest tulu saanud põllumajandustootjat. 

Samas olid vaid neli sõltumatut muutujat – ehitiste kasutamise efektiivsuse suhtarv (€/€), 

omandis põllumaa osakaal (%), tegevuskulude suhtarv (%) ja kogutulud (€) – statistiliselt 

olulise mõjuga. Valitud muutujate puhul olulisi erinevusi ei ilmnenud võrreldes eelnevalt 

käsitletud mudelitega. Lõplikku mudelisse ei lülitatud ka spetsialiseerumise muutujat. 

Seega võib järeldada, et aiandussaaduste tulude suurendamine ettevõtete toodangus on 

olnud väheoluline, selgitamaks tasuvuse varieerumist. Teisalt võib tulemusi mõjutada ka 

asjaolu, et aiandus tootmissuunana hõlmab käesolevas käsitluses väga mitmekesise 

väljundiga põllumajandustootjaid. See tähendab, et tootmissuuna siseselt on mitmeid 

kitsama spetsialiseerumise võimalusi (puuvilja- ja marjaaiad, köögiviljad, sealhulgas 

kartulid, isikud ja ilutaimed jms). Seetõttu võivad valimis esindatud tootjad erineda olulisel 

määral. Siiski oli regressioonikordaja positiivse märgiga ehk spetsialiseerumine on pigem 

riske suurendav. Sellegipoolest annab see alust järeldada, et vähemalt väiketootmises on 

harusisese mitmekülgse toodanguga võimalik hoida sissetulekuid suhteliselt ühtlasel 

tasemel. 



 

70 
 

Aianduse mudel oli üks väheseid, milles varade uuendamise määr ehk 

investeerimistegevus ei olnud statistiliselt oluliselt riski suurendav. See võib viidata sektori 

üldisele eripärale, mida iseloomustab suhteliselt suur töömahukus võrreldes eespool 

käsitletud taime- ja loomakasvatusharudega, mis on pigem kapitaliintensiivsed. See 

tähendab, et toodangut on võimalik saada ka märkimisväärseid kapitaalmahutusi tegemata. 

Samas võib see olla ka märk aiandussuuna üldisest tehnoloogilisest mahajäämusest ja 

võimetusest investeerida. Nüüdisaegne agrotehnika võimaldab mitmeid töid ja protsesse 

mehhaniseerida, sealhulgas marjade või juurviljade koristust, eesmärgiga saavutada nii 

töö- kui ka ajakulu sääst. Ühtlasi võib see aidata vähendada riske, mis on seotud 

hooajatöödeks vajaliku tööjõu kättesaadavusega ning tööde viibimisega, mis põhjustab 

saagi kadu ja kvaliteedi langust. Siiski võib ka masinkoristus probleemne olla, kuna kätkeb 

endas ohtu, et saak saab koristamise käigus mehaanilisi vigastusi (Mahepõllumajanduslik... 

2012: 19). Samuti võiks säilitustingimuste parendamisse investeerimine olla üks tootjate 

prioriteete, tagamaks kvaliteetse toodangu aastaringse pakkumise. Aianduse 

regressioonimudeli parameetrite hinnangud koos teiste statistiliste näitajatega esitatakse 

lisas 3. 

Mitmekesistamist seoses  riski suurusega uuritakse samuti nii üldises kui ka spetsiifilises 

kontekstis. Mitmekesistamise üldmudeli valim kattub spetsialiseerumise vastava mudeliga. 

Seega on erinevused kahe regressioonimudeli kirjeldatuse tasemes tingitud üksnes 

spetsialiseerumise ja mitmekesistamise muutujate mõjust. Kuivõrd mitmekesistamise 

üldmudeli determinatsioonikordaja oli kõrgem, järeldub sellest, et tootmise 

mitmekesistamine on riskide mõjutamise seisukohast üldiselt olulisem tegur kui 

spetsialiseerumine. Täismudel kirjeldas ligi 27 protsenti funktsioontunnuse hajuvusest. 

Entroopia indeksi lisamisel mudelisse ainsa muutujana kujunes determinatsioonikordaja 

väärtuseks 1,6%. Sammsammulise regressiooni tulemusel saadud mudeli statistilised 

karakteristikud tuuakse välja järgnevalt (tabel 15). 
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Tabel 15. Mitmekesistamise üldmudeli valitud parameetrite hinnangud ja statistikud 

(FADN 2016, SPSS kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 25,9%, F-statistik = 23,48 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -2,189 – -19,668 0,000 
Entroopia indeks -0,304 -0,101 -2,771 0,006 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ 0,107 0,263 5,111 0,000 
Põllumaa omandis, % -0,513 -0,221 -5,081 0,000 
Põllumaa kokku, 100 ha -0,032 -0,285 -5,004 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, €/€ 0,248 0,132 3,135 0,002 
Varade uuendamise määr, % 0,971 0,133 2,844 0,005 

 

Koostatud regressioonimudel annab kinnitust mitmekesistamise soodsast mõjust riskide 

hajutamisel põllumajandustootmises. Regressioonikordaja negatiivne märk väljendab 

põhjuslikku seost, mille korral mitmekesisem tootmine vähendab tulususe varieerumist. 

See on vastandlik spetsialiseerumise mõjule ja on seega teoreetiliselt eeldatuga kooskõlas. 

Keskmiselt on mitmekesistamise indeksi ühepunktiline muutus kaasa toonud umbes -0,3% 

suuruse muutuse rentaabluse standardhälbes, ceteris paribus. See tähendaks antud valimi 

puhul rentaabluse standardhälbe vähenemist ligikaudu 9,75 protsendilt 9,72 protsendile, 

kui entroopia indeksi väärtus kasvab ühe punkti võrra. Seejuures jääb mitmekesistamise 

mõju ligikaudu vahemikku -0,52% kuni -0,09%, kui arvestada 95% usalduspiire. Seega on 

mitme tegevussuuna arendamine olnud soodustatud, kuna see on üldiselt olnud nii tulusam 

kui ka vähem riskantne. See üldistus ei pruugi aga olla absoluutselt paikapidav, sõltudes 

suurel määral vaatlusalusest tootmissuunast.  

Mitmekesistamise võimalustest käsitleti enamlevinud suundi. Teravilja- ja 

heinaseemnekasvatuse ning tehniliste kultuuride regressioonimudelis oli pärast erindite 

eemaldamist esindatud 401 põllumajandustootjat, kes on saanud tulu vähemalt ühest 

nimetatud tootmissuunast või mõlemast. Regressioonimudeli kirjeldatuse tase oli sellega 

seoses samuti hea, 32%. Väheoluliste muutujate kõrvalejätmine edasisest analüüsist 

determinatsioonikordajat märkimisväärselt ei mõjutanud. Sealhulgas olid kolm asukohta 

kirjeldavat muutujat statistiliselt ebaolulised, kuigi nende regressioonikordajad olid kõik 

negatiivse märgiga. Kui teostada analoogne regressioon, eristades Lääne-Eestit kogu 

ülejäänud Eestist, siis oleks analüüsi tulemiks statistiliselt usaldusväärne seos (olulisuse 



 

72 
 

nivool 0,05). See võib seega osutuda sellele, et teraviljade ja tehniliste kultuuride 

kasvatamisel on väiksema riski seisukohast eelistatud paiknemine Põhja-, Kesk- või 

Lõuna-Eestis. Selekteeritud mudeli parameetrite hinnangud koos vastavate statistikutega 

on esitatud tabelis 16. 

 

Tabel 16. Teravilja ja tehniliste kultuuride parima regressioonimudeli statistilised 

karakteristikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 31,4%, F-statistik = 29,20 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -2,022 – -17,322 0,000 
Teravilja ja tehniliste kultuuride osakaal, % 0,692 0,220 4,619 0,000 
Põllumaa omandis, % -0,482 -0,227 -4,604 0,000 
Põllumaa kokku, 100 ha -0,029 -0,276 -5,814 0,000 
Varade uuendamise määr, % 1,475 0,215 4,502 0,000 
Masinakasutuse efektiivsus, 100 €/ha -0,044 -0,245 -5,362 0,000 
Tegevuskulude suhtarv, €/€ 0,334 0,178 3,311 0,001 

  

Mudelisse jäetud muutujad olid kõik statistiliselt usaldusväärsed nii olulisuse nivool 0,05 

kui ka 0,01. Seega olid kõik selekteeritud muutujad väga hea selgitusvõimega. Ühtlasi oli 

teraviljade ja tehniliste kultuuride kombineeritud tootmist väljendav sõltumatu muutuja 

kõige paremini mudelisse sobituv, moodustades 12,6% mudeli kirjeldatuse tasemest. 

Samas on see seos selgelt vastuolus mitmekesistamise eeldatud mõjuga. Tootmistegevuse 

hajutamine teraviljakasvatuse ja tehniliste kultuuride (õlikultuuride) vahel on uuritaval 

perioodil rentaabluse standardhälvet suurendanud. Seega ei ole selline mitmekesistamine 

andnud oodatud efekti seoses eesmärgiga maandada riske. Nende tootmissuundade 

osakaalu suurendamine ühe protsendi võrra on keskmiselt umbes 0,7% rentaabluse 

standardhälvet suurendanud. Arvestades ka võimalikke veapiire 95% usaldusnivool, jääb 

see seos kehtima. 

Põhjuseid, miks eelkõige teraviljakasvatuse mitmekesistamine õlikultuuride suunal ei ole 

riskijuhtimise kontekstis tulemuslik olnud, võib olla mitmeid. Esiteks on Eestis 

kasvatatavad teraviljakultuurid ja tehnilised kultuurid viljelusmeetodite poolest küllaltki 

lähedased. Seetõttu on ka nende kasvatamisega seotud kulude struktuur pigem sarnane 

ning ka võimalikud riskid ühetaolised (saagikuste kõikumine, liiga sage kordumine 
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külvikorras ilma liblikõieliste kultuurideta jms). Teine võimalik seletus sellisele tulemusele 

on see, et teraviljade ja tehniliste kultuuride viljelemine ei pruugi hinnariskide juhtimise 

seisukohast efektiivne olla. Kui realiseeritava toodangu hinnad järgivad samu trende, siis ei 

täida taimekasvatustoodangu mitmekesistamine rentaabluse tasandamise eesmärki. Seda 

võib üldistatult öelda ka uuritava perioodi kohta, kuna teraviljade ja rapsiseemne (põhilise 

tehnilise kultuuri) kokkuostuhinnad on aastatel 2006-2014 olnud tugevalt korreleeruvad 

(PM063 2016). 

Teraviljakasvatuse ja piimatootmise mitmekesistamise regressioonimudelis oli mõlema 

tootmissuuna hea esindatuse tõttu kõige enam põllumajandustootjaid, kokku 495. Neist 

193 tootjat olid tulu teeninud nii teravilja- kui ka piimakarjakasvatusest. Mudel oli kõrge 

statistilise olulisusega ja kirjeldatuse astmega ligi 32%, vabadusastmetega korrigeeritult 

30%. Kuivõrd selles mudelis ei ilmnenud märkimisväärseid erinevusi võrreldes teiste 

riskikäsitluse mudelitega, siis järgnev analüüs keskendub eelkõige mitmekesistamise 

mõjudele. Erinevalt taimekasvatuse sisesest mitmekesistamisest avaldus teravilja- ja 

piimatootmise mudelis mitmekesistamise regressiivne mõju rentaabluse standardhälbele. 

Sammsammuliselt koostatud mudeli regressioonikordajad koos vastavate statistikutega 

tuuakse välja tabelis 17. 

 

Tabel 17. Teraviljakasvatuse ja piimatootmise valitud mudeli parameetrite hinnangud ja 

nende statistikud (FADN 2016, SPSS Statistics kalkulatsioonid) 

Muutujad 
R2 = 31,2%, F-statistik = 35,95 

b β t p 
A 1 2 3 4 

Vabaliige -2,118 – -29,883 0,000 
Teravilja- ja piimamüügi osakaal, % -0,570 -0,113 -3,148 0,002 
Ehitiste kasutamise efektiivsus, €/€ 0,183 0,342 9,350 0,000 
Põllumaa omandis, % -0,455 -0,216 -5,084 0,000 
Tulud kokku, 1000 € -1,93*10-4 -0,190 -4,504 0,000 
Varade uuendamise määr, % 1,024 0,151 3,421 0,001 
Tegevuskulude suhtarv, €/€ 0,192 0,106 2,726 0,007 
Majandustegevuse vorm 0,127 – 2,665 0,008 

 

Regressioonanalüüsi tulemustest järeldub, et teraviljakasvatuse ja piimatootmise suunal 

mitmekesistamine omab selgeid eeliseid võrreldes spetsialiseerumisega ühes või teises 
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tootmissuunas. Keskmiselt on, ceteris paribus, teraviljade ja piima osakaalu suurendamine 

ühe protsendi võrra müügitoodangus tasuvuse standardhälvet vähendanud 0,57% (95% 

usaldusvahemik on absoluutväärtuses 0,21-0,93%). Seega on nende tootmissuundade 

ühendamine ühe ettevõtte piires olnud riskijuhtimise seisukohast efektiivne. 

Standardiseeritud regressioonikordaja alusel on mitmekesistamise muutuja suhtelise mõju 

poolest tähtsuselt viies, efektiivsuse suhtarvu, põllumaa omamise, kogutulude ja varade 

uuendamise muutuja järel. See tähendab, et rentaabluse standardhälve on mõnevõrra 

tundlikum nende muutujate varieerumise suhtes. Sellegipoolest on eranditult kõik 

sõltumatud tunnused statistiliselt usaldusväärsed ka olulisuse nivool 0,01. Ehitiste 

efektiivsuse suhtarv kui mudelisse esimesena lülitatud muutuja väljendab ilmselt 

kapitaalmahutuste rohkust, mis on seotud ehitiste ja rajatistega. Lisaks teraviljakasvatuse ja 

piimatootmise hoonetele ja rajatistele on sellisele segatootmisele omased ka spetsiifilised 

abirajatised (silohoidlad, virtsa- ja sõnnikuhoidlad jms). Kuna need ei ole otseselt 

seostatavad toodangu saamisega, kuid põhjustavad püsikulusid, on selline seos sõltuva 

tunnusega teoorias eeldatuga vastavuses. 

Oskusliku majandamise korral võimaldab mitmekesistamine ära kasutada soodsat 

turuolukorda nii piimasektoris kui ka teraviljakasvatuses. Samas, kui kokkuostuhinnad on 

ebasoodsad või on toodangu müük isegi kahjumlik, siis toetab üks tootmisharu teist. Selle 

tulemusel peaks kasumlikkus ühtlasemal tasemel püsima. See on siiski vaid nii, kui 

tootjahinnad ei ole erineva toodangu puhul tugevas positiivses korrelatsioonis. Teravilja- ja 

piimahinnad pole üldjuhul põhjuslikult seotud, kuigi söödavili (oder, kaer jm) moodustab 

olulise sisendi piimakarjakasvatuse jaoks, mistõttu võib see viitajaga piimatoodangu hinna 

kujunemist siiski mõjutada. Kuna suuremad tootjad kogevad väiksemaid kõikumisi 

rentaabluses ehk suudavad riske paremini juhtida, siis eeldatavasti väheneb stiimul 

mitmekesistada suurematel tootmismahtudel. Kui see nii on, võib taimekasvatusharu 

ettevõttes eksisteerida ka üksnes mittekaubanduslikel eesmärkidel (söödatootmine 

piimakarjale), kuid sellisel juhul mõju analüüsis ei ilmne. Sellegipoolest on tõenäoliselt 

tegemist olulise asjaoluga, mis võimaldab söötade muutuvkulusid paremini kontrolli all 

hoida. Regressioonimudelist nähtub siiski, et tulemuslikum on teraviljade kasvatamine ja 

piimakarja pidamine selliselt, et mõlemaid tootmissuundi kasutatakse ka kaubalise 

toodangu saamiseks. 
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Taimekasvatusega kombineeritud loomakasvatuse suundadest on käsitletud veel sea- ja 

teraviljakasvatust. Kuna enamik seakasvatusettevõtteid on spetsialiseerunud, siis on 

ühtlasema valimi saamiseks regressioonimudelisse hõlmatud vaid need teraviljakasvatajad, 

kellele see on põhitegevus (vähemalt 50% tuludest). Seega keskendub analüüs eelkõige 

sellele, kuidas on seakasvatuse diversifitseerimine finantstulemuslikkust mõjutanud. Mudel 

hõlmas 157 sea- ja teraviljakasvatajat, kellest 53 olid tegevad mõlemal suunal. Valimi 

korrigeerimise tulemusel oli mudeli kirjeldatuse aste üle 40%. Olulisuse nivool 0,05 olid 

siiski statistiliselt usaldatavad vaid kuus muutujat (mitmekesistamise suhtarv, maaomandi 

osakaal, varade uuendamine, põllumaa hulk, tegevuskulude kordaja ja masinakasutuse 

efektiivsus). Valitud parima regressioonimudeli täpsemad statistilised karakteristikud 

esitatakse vastavas lisas (Lisa 4) koos teiste mitmekesistamise regressioonimudelitega. 

Seos sea- ja teraviljakasvatuse mitmekesistamise suhtarvu ning rentaabluse standardhälbe 

vahel oli statistiliselt oluline ning omandas ootuspärase kuju. Kahe suuna kombineeritud 

tootmine on vähendanud riski ehk rentaabluse varieerumist. Sea- ja teraviljakasvatuse 

mitmekesistamine oli aga seostatav eriti tugeva efektiga. Mõlema suuna osakaalude 

üheprotsendiline suurendamine müügitoodangus on keskmiselt 1,44% vähendanud 

rentaabluse standardhälvet. Ühtlasi saab 95% tõenäosusega (standardviga 

heteroskedastiliselt korrigeeritud) öelda, et tegelik mõju on vahemikus -2,58% ja -0,30%. 

Seega võib järeldada, et seda tüüpi mitmekesistamise pöördvõrdeline seos riskiga on suure 

tõenäosusega ka üldkogumis kehtiv. 

Märkimist väärib, et võrreldes teiste mudelisse valitud muutujatega on sõltuv tunnus 

mitmekesistamise suhtarvu muutuste suhtes siiski veidi vähem tundlik (standardiseeritud 

regressioonikordaja -0,122). Kõige enam reageerib rentaabluse standardhälve muutustele 

omandis oleva põllumaa osatähtsuses (-0,399). Põhjus, miks mitmekesistamise suhteline 

mõju jääb näiliselt tagasihoidlikumaks, võib olla selgitatav sellega, et nende 

tootmissuundade rentaabluse standardhälve (10,50 protsendipunkti) on üldkeskmisest veidi 

kõrgem (9,75 protsendipunkti). Riskide juhtimise aspektist on aga ühistootmisel olulised 

eelised. Seakasvatuses on söödakulud eranditult suurimaks kululiigiks, moodustades kuni 

80% tootmiskuludest (Flutura jt 2011: 359). Kuivõrd teraviljad on sigade põhiliseks 

söödaks, seisneb mitmekesistamise kasutegur eeskätt selles, et vajalik teravili toodetakse 

farmis kohapeal, seeläbi maandades teraviljahindade volatiilsusest tingitud riski. Teisalt on 

sigadelt kõrvaltoodanguga saadav vedelsõnnik väärtuslik orgaaniline väetis, olles toitainete 
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poolest rikkam veiste vedelsõnnikust (Viil 2012: 47). See aitaks piirata ebakindlust seoses 

muutuvate mineraalväetiste hindadega ning vähendaks üldiselt väetamise kulusid. Lisaks 

pakub sigade pidamine teraviljakasvatuse kõrval võimalust genereerida rahavooge 

ühtlasemalt kogu aasta vältel, sealhulgas talveperioodil. 

 

 

2.5.  Arutelu ja järeldused 

 

Andmeanalüüsi põhjal tehtud tähelepanekud spetsialiseerumise ja mitmekesistamise 

mõjude kohta võimaldavad luua seoseid ka tootmise tasuvuse ja riski vahel. Teoreetilises 

käsitluses üldiselt eeldatud seost, et spetsialiseerunud põllumajandustootjad on ühtlasi 

kasumlikumad, Eesti tingimustes laiemalt tõestada ei suudetud. Vastupidi, tootjate 

spetsialiseerumine ehk tulude koondumine ühte peamisesse tootmissuunda leiti enamikes 

regressioonimudelites olevat rentaablust pärssiv statistiliselt olulisel tasemel. See annab 

alust järeldada, et Eesti põllumajandustootmises on ülekaalus mitmekülgsus- ja mitte 

mastaabisääst. See tähendab, et tootmise keskmist kulu on eelkõige võimalik vähendada 

realiseeritava toodangu mitmekesisust suurendades.  

Mitmekesistamise põhiidee seisnebki selles, et ressursse, eriti kapitaalmahutusi on kõige 

efektiivsemalt võimalik rakendada, kui need jaotada erinevate tootmissuundade vahel. Kui 

tootmine on kuluefektiivne, peaks see lõppkokkuvõttes väljenduma ka kõrgemas tulususes, 

eeldades mitmeaastases perspektiivis tootmisväljundite hinnatrendi suhtelist stabiilsust. 

Mitmekülgsussäästu olemasolule võib osutada ka asjaolu, et tootmismaht, kasutatavast 

mõõdikust sõltumata, oli enamasti rentaablusega pöördvõrdeliselt seotud. Sellisesse 

ettevõtte suuruse ja tootmise rentaabluse vahelisse seosesse tuleks siiski suhtuda 

reservatsioonidega. Kuna analüüs ei arvesta alternatiivkulusid, vaid lähtub 

finantsaruandluse andmetest, siis võib väike- ja suurtootjate kulubaas märkimisväärselt 

erineda. Selle tulemusel võib väiksemate põllumajandustootjate kõrgem rentaablus olla ka 

eksitav, kuna neil on võimalik teatud kululiikide, eelkõige tööjõu arvelt olulist kokkuhoidu 

saavutada. 

Erandid üldises suundumuses on olnud teraviljade ja tehniliste kultuuride kasvatus ning 

linnukasvatus. Nendes tootmissuundades on spetsialiseerumine suurendanud tootmise 



 

77 
 

rentaablust, st majanduslikult on spetsialiseerumine olnud soodustatud. Taimekasvatusliku 

tootmise puhul võib seda esmajoones seostada tehnoloogilise edasiminekuga. Ühest küljest 

on seda toetanud järjepidev aretustöö, mis on võimaldanud kasutusele võtta saagikamaid, 

kõrgema kvaliteedi ning parema ilmastiku- ja haiguskindlusega sorte. Teisest küljest on 

põllutehnika, eriti aga koristustehnika täiustamine muutnud viljakoristuse veelgi 

tõhusamaks – seda nii tänu kombainide suuremale jõudlusele kui ka väiksemale 

kütusekulule. Seega, võttes arvesse mitmete arengut mõjutanud tegurite koosmõju, on igati 

mõistetav, et teraviljade ning tehniliste kultuuride suunal spetsialiseerumine on olnud 

vägagi tulemuslik.  

Linnukasvatuse suunal spetsialiseerumise kasulikkus on ilmselt tulenenud sektori teatud 

eripärast. Linnukasvatuse, sealhulgas eriti kanakasvatuse saaduste (liha, munad) tootmine 

on tugevalt koondunud suurfarmidesse. Seejuures iseloomustab toodangut suhteliselt 

lühike tarneahel. Enamasti on suurtootjatel olemas munapakenduskeskused, mis tähendab, 

et munade sorteerimine, pakendamine ning müük kaubandusettevõtetele on tootja kontrolli 

all. Ka kanade (enamasti broilerite) realiseerimine lihaks toimub suuremates ettevõtetes 

sageli tootja enda tapamajas. Sellel on kahtlemata soodne mõju ka tootjate 

kasumimarginaalile.  

Vastukaaluks kõrgemale rentaablusele toob spetsialiseerumine teravilja- ja õlikultuuride 

kasvatuses kaasa ka suurema riski ehk tulususe varieerumise. Sellest võib järeldada, et 

tüüpiline riski ja tulususe vaheline suhe peab nende tootmissuundade puhul paika. See 

tähendab, et spetsialiseerumine suurendab kasumlikkust, kuid samas põhjustab suuremaid 

kõikumisi tootmise tasuvuses. Seega on otsus spetsialiseeruda teravilja ja tehniliste 

kultuuride viljelemise suunal selge kompromiss riski ja tulususe vahel. Seda, miks see seos 

taimekasvatuses sedavõrd selge on, võib mõjutada loodusliku komponendi kui stohhastilise 

teguri olemasolu. Paremate tootmispraktikatega (külvi- ja koristustööde õigeaegne 

teostamine, optimaalne ja oskuslik väetamine vms) on võimalik vähendada ilmastikust 

tingitud juhuslikke kõikumisi saagikuses ja saagikadu, kuid mõju ei saa täielikult 

kõrvaldada. Põhjamaistes tingimustes on eriti oluline maa ettevalmistamine taliviljade 

külviks, kuigi saagi ikaldumist ei saa ebasoodsate ilmastikutingimuste korral siiski 

välistada. Saagikus ja selle varieerumine on aga otseselt seotud tootmise tasuvusega. Riski 

ja tootmise tasuvuse vahelist seost spetsialiseerunud teraviljatootjate puhul on kujutatud 

graafiliselt joonisel 3. 
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Joonis 3. Varade rentaabluse (%) sõltuvus rentaabluse standardhälbest (naturaallogaritm) 

teraviljakasvatuses spetsialiseerunud tootjate puhul (FADN 2016) 

 

Põllumajandustootjate koguvalimi puhul on üldine trend siiski teistsugune lähtuvalt 

suhtelisest rentaabluse varieerumisest. Kõrgema rentaabluse saavutanud tootjad kogevad 

üldjuhul ka suhteliselt väiksemaid kõikumisi tootmise tasuvuses. Sellest võib järeldada, et 

rentaablimatel põllumajandusettevõtetel on ühtlasi paremad võimalused, ennetamaks 

sissetulekute ning tasuvuse suuri kõikumisi. Sellise järelduseni on jõutud ka varasemalt 

(Poon, Weersink 2011: 395). See on ka loogiliselt põhjendatav, kuna keskmiselt kõrgema 

rentaabluse saavutamine eeldab rentaabluse järskude languste vältimist. Samas, kui 

rentaablus on madal, väljendab igasugune rentaabluse varieerumine suurt suhtelist 

muutust. Samuti võib see viidata teatud rajasõltuvuse olemasolule, kus kasumlikumad 

(efektiivsemad) tootjad on juba jõudnud optimaalse ressursside kasutuseni ning on sellest 

tulenevalt ka stabiilsema finantstulemuslikkusega. Varade rentaablust seoses rentaabluse 

suhtelise varieerumisega (variatsioonikordaja) on kujutatud joonisel 4. 
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Joonis 4. Varade rentaabluse (%) ja selle variatsioonikordaja vaheline sõltuvussuhe 

(FADN 2016) 

 

Tasuvuse ja selle varieerumise vahelist pöördvõrdelist seost võis eeldada ka 

regressioonanalüüsi tulemuste põhjal. Seejuures näib varade rentaablus kahanevat 

eksponentsiaalselt ehk tulususe varieerumise kasvades alaneb rentaablus kiiremini 

kõrgemate väärtuste korral. Kuivõrd mitmekesistamine on enamike tootmissuundade puhul 

olnud kasumlikkust suurendav ja riskitaset vähendav, siis sellest tuleneb ka vastav seos 

rentaabluse ja selle varieerumise vahel. Seega on mitmekesistamisel märkimisväärsed 

eelised tootmise finantstulemuslikkuse parendamisel. Oluline tegur, mida tuleks seejuures 

arvesse võtta, on see, et põllumajandustootjate rentaablus on kahe komponendi – tulude ja 

kulude – tulem. Neist saavad tootjad otseselt mõjutada vaid kulusid, mis on seotud kapitali 

ja materiaalsete ressursside kasutusega. Ressursside efektiivsem kasutamine, st 

tootmissisendite ümberpaigutamine selliselt, et nende rakendatus oleks optimaalne, 

võimaldab tootjatel suurendada küll kogutulu läbi saagikuse või produktiivsuse kasvu, kuid 

toodanguühiku tulusid enamasti mõjutada ei saa. Seetõttu seisneb mitmekesistamise 

tagapõhi eelkõige selles, kuidas maksimeerida toodangu hulka ja sellest tulenevalt väärtust 
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etteantud sisendite hulga juures, eeldades, et põllumajandustootjad on hinnavõtjad ja 

toodang on homogeenne. 

Viimane, tootmisväljundite hinnataseme eeldus ei ole siiski absoluutne. 

Põllumajandustootjad on täielikult hinnavõtjad vaid juhul, kui nad on üksnes toormetootjad 

ega osale edasises toodangu väärindamise protsessis. See võib olla toimiv 

tegutsemisstrateegia spetsialiseerunud teravilja- ja õlikultuuride kasvatamisel, kuid, nagu 

analüüsist järeldus, ei pruugi see olla jätkusuutlik (rentaabel) peamistes loomakasvatuse 

tootmisharudes – piimakarja- ja seakasvatuses. Selle erinevuse tingib suuresti taime- ja 

loomakasvatustoodangu erinev iseloom.  

Taimekasvatussaaduste – teravilja ja tehniliste kultuuride – realiseerimisperiood on üldiselt 

oluliselt pikem kui loomakasvatussaaduste (piim, liha, munad) puhul. See tähendab, et 

koristatud vilja ja rapsi-rüpsi müüki saab hajutada, realiseerides saagi mitmes osas ning 

kindlustades seeläbi ka ühtlasema rahavoo ja keskmise müügihinna väiksema volatiilsuse. 

Arvestades Eestis vilja kokkuostuga tegelevate ettevõtete pakutavaid tingimusi, on 

võimalused saagi müümiseks mitmekesised. Seejuures on osa planeeritava saagi müügist 

võimalik fikseerida konkreetsel hinnatasemel juba külvil. Samas võib ka hinna täiesti 

lahtiseks jätta, lootuses, et turuhind on soodsam mingil hilisemal ajahetkel. 

Sellist müügistrateegiat ei saa aga rakendada kergesti riknevate loomakasvatussaaduste 

puhul. Seega on piimatootjad, aga ka seakasvatajad, täielikult turutingimustest sõltuvad. 

Ebasoodsate müügihindade pikemaajalisel kestmisel võib see aga tootmise muuta 

ebarentaabliks ning väga ebakindlaks. Spetsialiseerunud loomakasvatuse tootmissuundade 

pikaajalise tasuvuse suurendamise üks peamisi eeldusi on põllumajandustootjate 

koondumine ja vertikaalne integratsioon kogu tootmisahela ulatuses. See majandusmudel, 

kus tootjate juhtida on kogu tootmisahel alates tõuaretusest ja loomade kasvatamisest kuni 

lõpptarbijatele suunatud toodete valmistamiseni, on laialt levinud Skandinaavia maades ja 

Soomes. Toodangule lisandväärtuse andmine tagab tootjatele arvestatava turujõu ning teeb 

seeläbi võimalikuks saada hinnavõtjate asemel hinnakujundajateks. Lisaks on ressursside 

ühiskasutamisel saavutatav ökonoomia, mis tuleneb muuhulgas mastaabiefektist ja suurte 

investeeringuobjektide (tapamajad, tööstused vms) kulutuste jaotumisest paljude 

loomakasvatusega tegelevate ettevõtete vahel. Selline perspektiiv loob eelkõige 

spetsialiseerunud põllumajandustootjatele eeldused majanduslikult tasuva ja pikaajaliselt 

stabiilse tootmise arendamiseks.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas magistritöös käsitleti Eesti põllumajandustootmise spetsialiseerumist ja 

mitmekesistamist seoses tootmise finantstulemuslikkusega aastatel 2006-2014. 

Spetsialiseerumine siinses tähenduses on määratletud põllumajandustootja põhitegevuse 

tulude osakaaluna kogutulus. Spetsialiseerumise suundadena eristati taimekasvatuses 

teraviljade, tehniliste kultuuride ja aiandussaaduste kasvatamist ning loomakasvatuses 

piimakarja-, sea-, lihaveise-, lamba- ja linnukasvatust.  

Mitmekesistamine ehk diversifitseerimine põllumajanduses on mõistetav kui 

tootmistegurite ümberjaotamine ja rakendamine erinevates taime- ja loomakasvatuse 

tootmissuundades. Mitmekesistamise mõjude analüüsimisel võeti arvesse nii tegevusalade 

hulka, milles põllumajandustootjad tegevad on, kui ka erinevate tootmissuundade 

osatähtsust tuludes. Lisaks üldisele tootmise mitmekesistamisele analüüsiti spetsiifilisi 

tootmissuundi, mille ühendamine võib majanduslikult põhjendatud olla. Mitmekesistamise 

suundadest analüüsiti täpsemalt teravilja- ja tehniliste kultuuride, piimakarja-, sea- või 

linnukasvatust, piimakarja- ja lihaveisekasvatust ning aiandussaaduste tootmist ja 

töötlemist. 

Analüüsi teostamiseks koostati regressioonimudelid nii üldisel tasandil kui ka kõikide 

tootmissuundade lõikes. Spetsialiseerumine üldisel tasandil, mõõdetuna Herfindahli 

indeksiga, oli statistiliselt olulise mõjuga varade rentaabluse suhtes. Indeks oli 

rentaablusega negatiivses seoses. Sellest järeldus, et üldiselt ei ole uuritaval perioodil 

tulude koondumisel ühte tootmissuunda olnud majanduslikult soodsat efekti. Indeksi 

ühepunktiline kasv on keskmiselt 0,08% võrra vähendanud varade rentaablust. Samuti on 

spetsialiseerumine olnud ebasoodne, kuna see on seostatav varade rentaabluse 

standardhälbe suurenemisega. See tähendab, et spetsialiseerunud tootmine suurendab riski. 

Varade tasuvuse varieerumine on keskmiselt 0,21% suurenenud indeksi ühepunktilise 

kasvu tulemusel. Spetsialiseerumine põhjustab seega kõrgendatud riski, kuid ei ole üldiselt 

sellele vastukaaluks taganud kõrgemat rentaablust. 

Teraviljakasvatuse suunal spetsialiseerumisel on olulised erinevused võrreldes üldise 

trendiga. Teraviljade kasvatamine ja nende müügi osakaalu suurendamine kogutulus on 
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varade rentaabluse kasvu soodustanud. Keskmiselt on teraviljamüügi osatähtsuse 

suurenemine ühe protsendi võrra rentaablust suurendanud 0,08% võrra. Sellel suunal 

spetsialiseerumine on seega kasumlikkuse tõstmise seisukohast põhjendatud olnud. Samas 

on teraviljade osakaalu suurendamine põhjustanud ka rentaabluse standardhälbe tõusu, 

mistõttu spetsialiseerumine teraviljakasvatuses väljendab selget tulususe ja riski vahelist 

kompromiss-sõltuvust. Suurendades teraviljamüügi osakaalu ühe protsendi võrra, on 

rentaabluse standardhälve selle tagajärjel keskmiselt 0,46% kasvanud.  

Sarnased suundumused olid täheldatavad teraviljakasvatusega seotud suuna tehniliste 

kultuuride kasvatamisel. Tehniliste kultuuride suunal spetsialiseerumine oli samas veelgi 

tugevama mõjuga. Nende kultuuride, peamiselt rapsi ja rüpsi müügi osakaalu 

suurendamine ühe protsendi võrra on rentaablust suurendanud 0,1% võrra. Mõju tulususe 

varieeruvusele oli samuti märkimisväärne – spetsialiseerumise süvenemine ühe protsendi 

võrra tõi kaasa keskmiselt 1,37% suuruse kasvu rentaabluse standardhälbes. 

Spetsialiseerumine oli eriti oluline muutuja rentaabluse varieeruvuse selgitamisel, olles nii 

tehniliste kui ka teraviljakultuuride suunal spetsialiseerumisel suurima kirjeldusvõimega 

sõltumatu tunnus. 

Enamike teiste tootmissuundade puhul ei tuvastatud spetsialiseerumise ja rentaabluse 

vahelist positiivset seost, vaid spetsialiseerumine on pigem pärssinud rentaabluse kasvu. 

Spetsialiseerumine aianduses ning piimaveise-, sea- ja lambakasvatuses oli seostatav 

rentaabluse vähenemisega. Lihaveisekasvatuse puhul oli regressioonikordaja positiivse 

märgiga, ent statistiliselt mitteoluline (α=0,05). Teises ekstensiivsema tootmisega harus, 

lambakasvatuses, oli seos statistiliselt usaldatav ja negatiivne – spetsialiseerumise näitaja 

kasv ühe protsendi võrra põhjustas varade tasuvuse languse 0,14% võrra. Selline seos on 

seletatav eelkõige lambakasvatuse kui alternatiivse tootmissuuna eripäraga, mida 

iseloomustab tootjate väiksus ning piiratud turustamisvõimalused. Loomakasvatusharudest 

eristus linnukasvatus, milles spetsialiseerumine on tootmise tasuvust suurendanud. Selle 

tootmissuuna tulude osakaalu suurendamine protsendipunkti võrra on perioodi keskmisena 

ligi 0,22% võrra varade rentaablust suurendanud. Seda on arvatavalt toetanud sektori 

suhteliselt stabiilne areng ning nõudluse kasv linnukasvatussaaduste järele. Oluline mõjur 

on ka linnufarmide suhteliselt tugev kontsentreerumine. 

Aiandussaaduste tootmisele spetsialiseerumine on vähese, kuid siiski kasumlikkust 

vähendava mõjuga. Eelkõige puu- ja köögiviljade ning marjade müügi osatähtsuse 
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üheprotsendiline kasv on ligikaudu 0,03% võrra rentaablust langetanud. Selle peamise 

põhjusena nähti asjaolu, et aiandussaaduste turg on enim madalama hinnatasemega 

välismaise toodangu poolt mõjutatud haru, mis on survestanud ka kõrgema omahinnaga 

kodumaiste aiandustootjate kasumlikkust. Aiandus oli samas üks tootmissuundadest, milles 

spetsialiseerumine ei omanud statistiliselt olulist mõju rentaabluse standardhälbele. Seda 

võib selgitada sektorisisese mitmekülgse toodanguga, mistõttu ei sõltu tasuvus enamasti 

ühest või üksikutest põllumajanduskultuuridest. 

Piimatootmisele spetsialiseerumine ei ole samuti oodatud kõrgemat rentaablust taganud 

võrreldes mitmekesistanud piimakarjakasvatajatega. Piimatoodangu müügi osatähtsuse 

tõus ühe protsendi võrra on varade tulusust vähendanud keskmiselt ligi 0,11%. Seda võib 

olla mõjutanud ühest küljest nii realiseeritava toorpiima hinna suur volatiilsus kui ka 

kasutatavate ostusöötade hindade kõikumine. See on ilmselt spetsialiseerunud 

piimatootjate pikaajalist rentaablust suhteliselt madalana hoidnud. Samas ei ilmnenud 

statistiliselt usaldusväärset seost piimatoodangu osakaalu ja rentaabluse standardhälbe 

vahel. See osutab eelkõige piimalehmade produktiivsuse järjepidevale kasvule, mis on 

tasakaalustanud väljundite ja sisendite juhuslikke hinnamuutusi.  

Samamoodi pole pikemaajaliselt raskustes olnud seakasvatuse sektoris tugev 

spetsialiseerumine õigustatud olnud. Seakasvatuse üheprotsendiline kasv kogutulus on 

keskmiselt 0,15 protsendi võrra vähendanud varade rentaablust. Spetsialiseerumine ei ole 

soodne olnud ka seetõttu, et sellega on kaasnenud suur tulususe varieeruvus. Suurendades 

seakasvatuse osakaalu ühe protsendi võrra, on varade rentaabluse standardhälve keskmiselt 

0,71% tõusnud. Spetsialiseerumine seletava tunnusena oli suhteliselt mõjult teine muutuja. 

See on eelkõige mitmete ebasoodsate asjaolude tagajärg, mis on spetsialiseerunud tootjate 

jätkusuutliku majandustegevuse küsitavaks muutnud ja suurendanud ebakindlust. 

Mitmekesistamise regressioonimudelid osutasid seevastu olulistele eelistele, mida 

põllumajandustootmise mitmekesistamine endas kätkeb. Mitmekesisem tootmine on 

üldjuhul olnud kasumlikum, samas ka tulususe soovimatut varieerumist vähendav. Kõige 

üldisemalt mitmekesistamist väljendav entroopia indeks oli sõltumatu muutujana 

statistiliselt oluliselt ja võrdeliselt seotud varade rentaablusega. Indeksi ühepunktiline kasv 

on perioodi keskmisena 0,07% võrra rentaablust suurendanud. Varade rentaabluse 

standardhälbe suhtes teostatud regressioonis oli samas seos vastupidine. Mitmekesistamise 

indeksi kasvades ühe punkti võrra on rentaabluse standardhälve keskmiselt 0,3% 
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vähenenud. See oli kooskõlas eeldatud mõjuga ning andis kinnitust mitmekesistamise riske 

maandava efekti koha. Seetõttu on uuritaval perioodil tootmist mitmekesistanud 

põllumajandusettevõtted selges eelisseisundis olnud. 

Spetsiifilistest mitmekesistamise suundadest on rentaabluse seisukohast eriti soodne olnud 

teraviljade ning tehniliste kultuuride viljelemine. Võrreldes mõlema suuna eraldiseisva 

käsitlusega on nende koosmõju tasuvusele veelgi suurem. Kasvatades nii teravilja kui ka 

mitmesuguseid tehnilisi kultuure, on varade rentaablus kasvanud keskmiselt 0,14 

protsendipunkti nende osakaalu üheprotsendilisel suurenemisel. Selline põllukultuuride 

mitmekesistamine ei ole samas rentaabluse varieeruvust vähendanud. Teravilja- ja 

tehniliste kultuuride osakaalu suurendamisel ühe protsendi võrra on varade rentaabluse 

standardhälve uuritaval perioodil 0,69% kasvanud. See tähendab, et nende 

tootmissuundade ühendamine pole riskide juhtimise seisukohast mõjus olnud. Selle üks 

peamisi põhjuseid on asjaolu, et toodangu kokkuostuhinnad on tugevalt korreleeruvad, 

mistõttu mitmekesistamine ei ole tulude volatiilsust vähendanud. Lisaks ei erine 

tootmissuundade viljelusmeetodid oluliselt, mistõttu riskid on üldiselt sarnased. 

Mitmekesistamise kasulikkus ilmnes ka teraviljakasvatuse ja piimatootmise suundade 

puhul. Võrreldes spetsialiseerunud piimaveisekasvatajatega olid mõlemal suunal 

äritegevust omavatel tootjatel paremad finantstulemused. Keskmiselt kasvas varade 

rentaablus 0,05% võrra, kui teravilja- ja piimakarjakasvatuse osakaal kogutulus tõusis ühe 

protsendi võrra. Seega on piimakarja pidamisel eelistatud olnud majandustegevuse 

mitmekesistamine selliselt, et lisaks piimatootmisele täiendaks sissetulekuid ka kaubaline 

teraviljakasvatus. Samuti on mitmekesistamine tõhus olnud tasuvuse varieeruvuse 

vähendamisel. Tootjad, kes tegelevad nii ärilise teraviljakasvatuse kui ka piimatootmisega, 

on kogenud väiksemaid muutuseid rentaabluses võrreldes nendega, kes on tegevad vaid 

ühel neist tootmissuundadest. Suurendades tootmissuundade osakaalu tuludes ühe 

protsendi võrra, on selle tulemusel varade rentaabluse standardhälve alanenud 0,57%. 

Tulemustest järeldus, et mõlemast tootmissuunast tulu teenimine võimaldab edukalt ära 

kasutada ühe või teise suuna soodsaid turutingimusi, samuti vajadusel katta ühe 

tootmissuuna ajutisi tagasilööke. 

Sarnaselt teravilja- ja piimakarjakasvatusele on kasulik olnud üheaegselt teravilja- ja 

seakasvatusega tegelemine. Ühistootmisel on olnud positiivne efekt nii kasumlikkuse 

tõstmisel kui ka selle varieerumise alandamisel. Keskmiselt oli tootmissuundade mõju 
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varade rentaablusele ligi 0,12 protsendipunkti teraviljade ja seakasvatuse osatähtsuse 

üheprotsendilise muutuse tagajärjel. Positiivne mõju rentaablusele tuleneb eelkõige sellest, 

kui tootjatel on olemas iseseisev teraviljakasvatuse haru seakasvatuse kõrval. Sellisel juhul 

saavad tootjad osa ka viljakasvatusele mõeldud otsetoetusest. Teisalt on mitmekesistamine 

aidanud vähendada spetsialiseerunud tootmisega kaasnevaid riske. Tootmissuundade 

osakaalu kogutulus ühe protsendi võrra suurendades on varade rentaabluse standardhälve 

langenud keskmiselt 1,44%. Seda seostati võimalusega ühtlustada perioodi rahavooge ning 

vähendada sõltuvust sisseostetud teraviljast kui seakasvatuse peamisest sisendist. 

Mitmete tootmissuundade analüüsil käsitleti mitmekesistamise mõju ainult seoses varade 

rentaablusega. Piima- ja lihaveisekasvatuse kombineeritud tootmine pole majanduslikku 

tasuvust suurendanud. Mõlemal suunal majandustegevuse arendamine ja nende tulude 

osakaalu üheprotsendiline kasv on rentaablust vastavalt 0,13 protsendi võrra langetanud. 

Seda selgitab lihatõugu veiste pidamise suhteliselt piiratud kogemuslik taust võrreldes 

piimakarjakasvatusega ja harude vähene integreeritus. Tüüpilisemaks võib pidada 

spetsialiseerunud piima- ja lihaveisekasvatust või üleminekut piimakarjalt lihakarjale või 

tõuveiste pidamisele.  

Teraviljakasvatuse ühildamisel linnukasvatusega ei tuvastatud statistiliselt olulist seost 

varade rentaablusega. Kuivõrd nende tootmissuundade puhul on erandlikult 

spetsialiseerumine olnud majanduslikult kasulik, siis on võimalik, et sellest tulenevalt pole 

ka mitmekesistamisel majanduslikku efekti. Samuti võib teraviljakasvatus olla ennekõike 

ettevõtete sisevajaduste rahuldamisele suunatud või pole teraviljasaaduste 

hinnakonjunktuur piisavalt soodne olnud sellel suunal tegevuse mitmekesistamiseks. 

Tootmise mitmekesistamine toodangu töötlemise teel on samas aianduse valdkonna 

tootjate majandustegevuse kasumlikkust parendanud. Töötleva haru olemasolul on 

põhitoodangu ja töödeldud valmistoodete osakaalu ühe protsendi võrra suurendades varade 

rentaablus keskmiselt 0,18 protsendipunkti tõusnud. Sellest tulenevalt on saaduste 

töötlemine aiandustootjatele esmaseks võimaluseks lisandväärtuse loomisel ja seeläbi 

rentaabluse suurendamisel. 

Regressioonanalüüsis olid spetsialiseerumise ja mitmekesistamise sõltumatute tunnuste 

kõrval läbivalt statistiliselt olulised muutujad veel tegevuskulude ja kapitali kasutamise 

efektiivsuse suhtarvud, ettevõtte suuruse näitajad, võlakordaja, varade uuendamise määr, 

omandis põllumaa osakaal ning majandustegevuse vorm. Mõnede eranditega olid enamikes 
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mudelites statistiliselt ebaolulised muutujad lühiajaliste kohustuste kattekordaja pöördarv 

ning asukohapõhised fiktiivsed muutujad (Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eesti). Seega ei ole 

rentaabluse ega riski kujunemisel põllumajandusettevõtte asukoht üldiselt määrava 

tähtsusega. Varade rentaablust selgitavatest muutujatest oli olulisim tegevuskulude suhtarv. 

See oli ootuspärane, kuna suhtarv väljendab muutuvkulude taset, mis on otseselt 

rentaabluse kujunemisega seotud.  

Analüüsis kasutatud muutujate mõju uuritavatele tunnustele oli valdavalt teooriaga 

kooskõlas. Olulisemad erinevused ilmnesid tootmise mastaabi (ettevõtte suuruse) ja 

majandustegevuse (äritegevuse) vormi puhul. Tootmismaht oli pöördvõrdeliselt seotud nii 

rentaabluse kui ka selle standardhälbega, vastupidiselt eeldatule. Sellest järeldati, et Eestis 

on põllumajandustootjad saavutanud optimaalse suuruse ning tegutsetakse peamiselt 

mitmekülgsussäästu oludes. Kuna alternatiivkulusid analüüsis ei arvestatud, siis on ka 

võimalik, et tulemused on kallutatud väiketootjate kasuks, kelle kulubaas võib oluliselt 

erineda suuremate tootjate omast. Majandustegevuse vormi ehk pereettevõttena 

tegutsemise positiivne seos rentaablusega ei olnud samuti ootustega kooskõlas. Selle 

sisulist tähendust analüüsides on oluline mõista, et äritegevuse vorm on määratletud 

tööjõukasutusest, mitte õiguslikust vormist lähtuvalt. Seetõttu ei pruugi pereettevõtetena 

määratletud tootjate rentaablus teatud kulueelise (tasustamata peretööjõud) tõttu olla 

täielikult teiste tootjatega võrreldav. 

Spetsialiseerumise ja mitmekesistamise analüüsi tulemusi üldistati ka rentaabluse ja riski 

vahelise sõltuvuse tuvastamiseks. Kasumlikumad põllumajandustootjad kogevad enamasti 

ka suhteliselt väiksemat rentaabluse varieerumist. See tähendab pöördvõrdelise seose 

olemasolu tasuvuse ja selle varieerumise vahel. Samas on kõrgema rentaabluse saavutanud 

tootjad suhteliselt tundlikumad tasuvuse varieerumise suhtes. Seega on rentaablimatel 

tootjatel suurem võimekus, vältimaks järske muutusi majandustegevuse kasumlikkuses, või 

on nad jõudnud optimaalse ressursikasutuseni.  

Sama järeldus on ka otseselt regressioonanalüüsist tulenev, kuna tootmist mitmekesistanud 

põllumajandusettevõtted on ühtaegu olnud nii majanduslikult edukamad kui ka 

stabiilsemad. Erisused ilmnesid vaid teravilja- ja tehniliste kultuuride kasvatusega 

tegelevate tootjate puhul. Need tootmissuunad eristusid selle poolest, et keskmiselt 

kõrgema rentaablusega on kaasnenud ka rentaabluse standardhälbe märgatav kasv. See on 
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arvatavalt loodustingimuste juhulikkusest tingitud, mis on intensiivses taimekasvatuses 

olulisem mõjur kui loomakasvatuses. 

Käesolevas magistritöös tehtud tähelepanekud loovad üldraamistiku Eesti 

põllumajandustootmises aset leidnud spetsialiseerumisest ja mitmekesistamisest ning 

nende eelistest ja puudustest seoses finantstulemuslikkusega. Tulemused annavad eelkõige 

kindlustunnet neile põllumajandustootjatele, kes juba on tootmist mitmekesistanud või 

kavandavad tulu toovaid tegevusi mitmekülgsemaks muuta. Kuivõrd tootmismahu 

suurendamine ei näi rentaabluse kasvu soodustavat, siis ei peaks see ka ajendiks olema 

spetsialiseerumisel. Isegi kui mastaabisääst eksisteerib, siis on selle mõju teisejärguline 

võrreldes mitmekesistamisest tuleneva mitmekülgsussäästuga. Seetõttu peaks vajalike 

maa-, töö- ja kapitaliressursside olemasolul jätkuvalt eelistatud olema mitmekesistamine. 

Tugevalt spetsialiseerunud või ekstensiivsetel tootmissuundadel, kus mitmekesistamine ei 

ole alternatiiviks, peaks senisest tihedamaks muutuma tootjatevaheline koostöö. See loob 

vajalikud eeltingimused, et ühiste ressurssidega toodangut väärindada ja tõsta oma 

konkurentsivõimet. Kontrollides suuremat osa väärtusahelast, saavad tootjad vähendada 

ebasoodsate turutingimuste ning poliitiliste otsuste mõju, mis puudutab konkreetseid 

põllumajanduse tootmissuundi. 

Edasised uurimused spetsialiseerumise ja mitmekesistamise teemal peaksid eelkõige 

laskuma sügavamale detailidesse, mis puudutab haruspetsiifilisi nüansse. See võimaldab 

analüüsi muuta ka tehnilisemaks. Samuti peaks enam tähelepanu pälvima traditsioonilise 

põllumajanduse väline mitmekesistamine ning selle mõjud. Sellistest tegevustest väärib 

käsitlemist näiteks, kuidas lõimida teenustöid põllumajandustootmisega, tegeleda tootmise 

kõrval ka taluturismiga, tugevdada tootjate positsiooni väärtusahelas ja parendada 

eestimaise toodangu kättesaadavust tarbija jaoks jpm. Kuna riiklikud toetusmeetmed on 

suunatud peamiselt mittepõllumajandusliku mitmekesistamise arendamisele, siis vajaks 

käsitlemist ka selle tulemuslikkus. Ühistulise tootmise perspektiiv Eesti 

põllumajandustootjate konkurentsivõime tõstmisel on samuti teemavaldkonnaga otseselt 

haakuv. 
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THE IMPACT OF SPECIALIZATION AND DIVERSIFICATION ON FARM 

FINANCIAL PERFORMANCE 

SUMMARY 
 

The aim of this master’s thesis was to investigate specialized and diversified agricultural 

production in relation to farm profitability and risk exposure in Estonia. To achieve this, 

the following research tasks were formulated: 

1) analyze the relationship between farm specialization, diversification, return on assets 

(ROA) and standard deviation of ROA; 

2) analyze, which factors contribute the most to the financial performance of specialized 

and diversified agricultural producers;  

3) establish, how profitability is related to the level of risk in agricultural holdings. 

FADN data between 2006 and 2014 was used as a source for the analysis. The sample of 

agricultural holdings was divided into categories of specialization based on their main 

income source. Eight different types of farm specialization were distinguished, including 

cereals, oilseeds and other industrial crops, horticulture, and livestock production such as 

dairy, beef, pig, sheep and poultry farming. Based on these groups various combinations of 

diversification were established. These included joint production of cereals and industrial 

crops, dairy and beef, horticulture and food processing, cereals and dairy, cereals and pigs, 

as well as cereals and poultry. 

Regression models were constructed as the main method of analysis.  Specifically, multiple 

linear regression was used. Two different sets of regressions were performed regarding the 

dependent variable. First, return on assets was used as the dependent variable, then similar 

analysis was performed with the standard deviation of ROA being the outcome variable. In 

the second case, the outcome variable was log-transformed to obtain consistent estimates. 

Various different explanatory variables were used, which included measures of farm size, 

cost control, capital efficiency, leverage, liquidity, possession of land, location and type of 

ownership. 

A statistically significant relationship (α=0.05) was established between specialization in 

general and profitability. Specialization in general, as measured by the Herfindahl index, 
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was found to be inversely related to the rate of return on assets. On a 100-point scale a one 

point increase, on average, has caused ROA to drop by 0.08 percentage points (p.p.). Thus 

the hypothesized advantages of farm specialization were not evident in this sample. In 

addition, specialization was found to be risk-increasing at a statistically significant level. 

On average, a one point increase in the value of the index has led to an increase of 0.21% 

in the standard deviation of ROA. 

In contrast to specialization, diversification was significant and positively related to return 

on assets. As a general measure of diversification, the entropy index indicated that more 

diversified farms were also more profitable. ROA, on average, increased by slightly over 

0.07 p.p. as a result of the value of the index increasing by one point. Diversification has 

also reduced the variability of ROA. This finding confirms diversification to be an 

important risk management strategy. A one point increase in the value of the entropy index 

has reduced the standard deviation of ROA by 0.3%. This means that there are strong 

benefits associated with diversified farming. 

Regressions performed for each of the specific types of farming were mostly in accordance 

with the observed general trends. A notable exception was the growing of cereals and 

industrial crops, including oilseeds. Farms specializing in either type of farming have 

achieved higher rates of return as opposed to those who have diversified. This, however, 

also means that these agricultural holdings have suffered from higher variations in their 

profitability. The proportion of revenue from either of these sources was statistically 

significant and positively related to the standard deviation of ROA. The specialization 

percentage as an independent variable was the single best predictor, which is indicative of 

the high risk associated with specialization in these types of crops. This is most likely due 

to the fact that natural conditions (weather, soil quality etc.) are often random and have a 

much larger impact on crop production than livestock production. 

Of the livestock enterprises only specialized poultry farms were associated with a higher 

return on assets. Demand for poultry products has shown an increasing trend in Estonia 

and this might explain the positive impact of specialization. No statistically significant 

relationship was established between beef farming and return on assets. In all other cases 

specialization, as measured by the proportion of income from that particular type of 

farming, was statistically significant and negatively related to profitability. This also 

included dairy and swine production, which can both be considered large-scale intensive 
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farming types. The results are not surprising considering the dairy and pig sectors have 

suffered the most due to political tensions, overproduction and declining or volatile prices.  

In addition to specializing in the production of cereals or industrial crops, specialization in 

pig farming also had a risk-increasing effect. The proportion of income from pigs was the 

second best independent variable in explaining changes in the standard deviation of ROA. 

Thus specialized pig farming in Estonia has been highly unfavorable both due decreasing 

returns and significant variability of ROA. Because most pig farms are primary producers 

not engaged in value-adding activities, it was to be expected that these farmers are very 

vulnerable to changing market conditions. A meat industry operated by agricultural 

cooperatives could bring more stability to the sector.  

Specializing in dairy farming or horticulture, however, did not show a statistically 

significant relationship with the standard deviation of ROA. It is possible that the 

consistently increasing milk yield per cow has somewhat offset the volatility of milk 

prices. In the case of horticulture a very diversified range of outputs within the sector 

might have affected the outcome. As such, agricultural holdings in the group can differ 

greatly and are often not dependent on only one type of output. 

As observed in the general model, specific regression models confirmed that 

diversification has been beneficial in most types of farming. Joint production of cereals and 

industrial crops (mostly rapeseed) has been highly profitable. Even though regression 

models constructed separately for both types of crops showed that specialization has 

improved profitability, the combined effect of producing both on the same farm has been 

even greater. Analysis indicated that if cereals and industrial crops are produced jointly, 

increasing their proportion in total revenue by 1 percentage point has improved ROA by 

nearly 0.15 p.p. However, this type of crop diversification has not been an efficient way to 

manage risks. Joint production was positively related to the standard deviation of ROA. 

The explanatory variable itself had the best predictive ability of any variable included in 

the risk model. Reasons for this might include the fact that prices of the respective crops 

have been strongly correlated and production technologies are rather similar, as are the 

costs associated with production. 

Integrated crop and livestock production on the other hand has proved to be most useful in 

managing both risks and improving profitability. Joint production of cereals and dairy or 
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cereals and pigs was found to smoothen and boost returns. The advantages are most likely 

due to costs savings generated through the interrelated use of inputs, with certain outputs 

being inputs for the other branch of farming. This includes the use of manure as a fertilizer 

in crop production, as well as cereal and hay being used as animal fodder. Such 

diversification also enables farmers to make the most of changing commodity prices with 

one type of farming supporting the other if necessary. The profitability-increasing effect 

would mostly be caused by cereal production whereas the existence of livestock helps 

generate year-round income. 

Regressions involving diversification possibilities such as cereals and poultry, dairy and 

beef, and horticulture and processing of outputs were only performed against return on 

assets. Of these only diversification through the processing of horticultural outputs had a 

statistically significant and positive link with ROA. This is largely because processing 

creates added value and thus enables producers to receive higher prices. Integrated dairy 

and beef production has not improved profitability. Raising both dairy and beef cattle on 

the same farm is not very common in Estonia with dairy production being the dominant 

farming type. This might explain the observed negative relationship. In the case of cereals 

and poultry no significant relationship could be established. Since both types of farming 

have been highly profitable as specialized enterprises, it is possible diversification would 

draw too many resources away from the main production type. 

More profitable farms also seemed to experience relatively less variable returns. Thus 

producers who have achieved higher returns are either better at managing risks or are using 

their asset base more efficiently. As diversification has, on average, lowered variability of 

ROA, yet increased returns, this conclusion could also have been reached indirectly. Farms 

producing cereals or industrial crops seemingly face a higher risk-return tradeoff. 

The results of this master’s thesis have important implications for future production 

decisions relating to specialization or diversification. Farmers who have diversified or plan 

to do so are provided with assurance that diversification is the favored production strategy 

from both the standpoint of profitability as well as level of risk. For specialized large-scale 

livestock farming operations such as dairy or swine production, where diversification is 

unlikely to be undertaken, cooperation between farmers and vertical integration should 

intensify. By doing so, producers will be able capture and control a larger part of the value 

chain.
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Lisa 1. Varade rentaablus sõltuvalt spetsialiseerumisest – 
regressioonimudelite täpsustatud karakteristikud 

 

 

N F Sig.
3966 179,199 5,4E-259

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,13664 0,00699 19,557 2,2E-81 0,12294 0,15034
Herfindahli indeks -0,0769 0,00806 -0,1326049 -9,5492 2,2E-21 -0,0927 -0,06115 -0,1565 -0,1501 0,962 1,0395
Tegevuskulud, % -0,1029 0,00342 -0,4168002 -30,081 3E-179 -0,1096 -0,09621 -0,3819 -0,4314 0,96623 1,03495
Äritegevuse vorm 0,0523 0,00377 – 13,8844 7,8E-43 0,04491 0,05968 0,19459 0,21553 0,84305 1,18616
Kogutulud, € -2E-05 2,9E-09 -0,1051424 -7,177 8,5E-13 -3E-08 -1,5E-08 -0,1424 -0,1134 0,86436 1,15693
Varade uuendamine, % 0,08837 0,00988 0,1245002 8,94835 5,4E-19 0,06901 0,10773 0,11225 0,14083 0,95832 1,0435
Võlakordaja, €/€ -0,0694 0,00849 -0,1222684 -8,1796 3,8E-16 -0,0861 -0,05278 -0,1241 -0,1289 0,83024 1,20447
Lõuna-Eesti 0,01033 0,0038 – 2,71717 0,00661 0,00288 0,01779 0,0642 0,04315 0,99107 1,00901
Põllumaa omandis, % -0,0148 0,00614 -0,0348372 -2,4095 0,01602 -0,0268 -0,00276 0,01609 -0,0383 0,88742 1,12687

N F Sig.
2315 227,331 2,3E-257

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,16074 0,00787 20,4233 2,3E-85 0,14531 0,17617
Teravili, % 0,07888 0,00797 0,1685011 9,89487 1,2E-22 0,06325 0,09452 0,34249 0,20177 0,88458 1,13048
Tegevuskulud, % -0,195 0,0068 -0,4813296 -28,689 5E-155 -0,2083 -0,18168 -0,4686 -0,5128 0,91134 1,09729
Põllumaa, ha -4E-05 3,6E-06 -0,1874631 -10,127 1,3E-23 -4E-05 -3E-05 -0,272 -0,2063 0,74862 1,33579
Masinad, €/ha -6E-05 5,7E-06 -0,1788588 -10,623 9,1E-26 -7E-05 -4,9E-05 -0,1051 -0,2159 0,90484 1,10517
Äritegevuse vorm 0,03716 0,00473 – 7,86038 5,8E-15 0,02789 0,04643 0,22665 0,1615 0,81577 1,22584
Varade uuendamine, % 0,08427 0,01153 0,118908 7,30809 3,7E-13 0,06166 0,10688 0,12318 0,15042 0,96897 1,03203
Võlakordaja, €/€ -0,0328 0,01018 -0,0565155 -3,2234 0,00128 -0,0528 -0,01285 -0,1582 -0,067 0,83446 1,19838

N F Sig.
1642 246,314 3,3E-274

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,28517 0,01004 28,4015 2E-144 0,26548 0,30487
Tehnilised, % 0,09697 0,01579 0,1117171 6,1408 1E-09 0,066 0,12794 0,31244 0,15024 0,83846 1,19266
Tegevuskulud, % -0,3751 0,01091 -0,5873451 -34,375 3E-195 -0,3965 -0,3537 -0,6093 -0,6479 0,95053 1,05205
Põllumaa, ha -4E-05 3,5E-06 -0,2227062 -11,435 3,5E-29 -5E-05 -3,3E-05 -0,3512 -0,2723 0,73167 1,36674
Masinad, €/ha -8E-05 6,9E-06 -0,1949789 -11,235 2,9E-28 -9E-05 -6,4E-05 -0,1118 -0,2679 0,92145 1,08525
Äritegevuse vorm 0,03371 0,00537 – 6,28006 4,3E-10 0,02318 0,04424 0,28234 0,15356 0,79287 1,26124
Varade uuendamine, % 0,05838 0,0123 0,0802023 4,74574 2,3E-06 0,03425 0,08251 0,114 0,11664 0,97164 1,02918
Võlakordaja, €/€ -0,0334 0,01057 -0,0561869 -3,1609 0,0016 -0,0541 -0,01267 -0,188 -0,078 0,87825 1,13863
Kesk-Eesti 0,0104 0,00508 – 2,04808 0,04071 0,00044 0,02036 0,03389 0,05062 0,96157 1,03997

N F Sig.
1149 63,5335 2,8E-77

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,15714 0,00907 17,3219 7,4E-60 0,13934 0,17494
Aiandus, % -0,0249 0,01025 -0,0663518 -2,4254 0,01544 -0,045 -0,00475 -0,0056 -0,0716 0,84264 1,18675
Tegevuskulud, % -0,1222 0,00736 -0,4546879 -16,596 1,4E-55 -0,1366 -0,10775 -0,4296 -0,441 0,84009 1,19034
Äritegevuse vorm 0,0412 0,00651 – 6,33044 3,5E-10 0,02843 0,05397 0,09612 0,1842 0,92171 1,08494
Varade uuendamine, % 0,10227 0,01881 0,141585 5,43749 6,6E-08 0,06537 0,13918 0,15179 0,15893 0,9301 1,07515
Ehitised, €/€ -0,0102 0,00266 -0,1035402 -3,8273 0,00014 -0,0154 -0,00495 -0,2418 -0,1126 0,86168 1,16053
Võlakordaja, €/€ -0,0872 0,01566 -0,1495172 -5,5685 3,2E-08 -0,1179 -0,05648 -0,0909 -0,1627 0,87472 1,14322
Põllumaa omandis, % -0,0373 0,01157 -0,0903584 -3,2289 0,00128 -0,06 -0,01465 -0,0964 -0,0952 0,80527 1,24181

0,40641 0,09886

0,73948 0,54683 0,54461 0,08899

0,529584 0,28046 0,27605 0,1048
Std. Error 

of the 
Estimate

Unstandardized 
Coefficients t Sig.

95.0% Confidence 
Interval for B

Correlations Collinearity Statistics
4. Aiandussaaduste 

kasvatamine

R R Square
Adjusted 
R Square

Collinearity Statistics

3. Tehniliste kultuuride 
kasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

2. Teraviljakasvatus

Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

R R Square0,63891 0,40821

95.0% Confidence 
Interval for B

Correlations Collinearity Statistics
1. Üldine 

spetsialiseerumine Unstandardized 
Coefficients t Sig.

Std. Error 
of the 

Estimate

Adjusted 
R Square 0,106320,264460,26594R Square0,515697R
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N F Sig.
133 24,5874 4,12E-15

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,19281 0,03537 5,45144 2,5E-07 0,12283 0,26279
Seakasvatus, % -0,1527 0,04156 -0,2460881 -3,6739 0,00035 -0,2349 -0,07045 -0,2119 -0,3089 0,98467 1,01557
Tegevuskulud, % -0,1383 0,0177 -0,5287445 -7,8141 1,8E-12 -0,1733 -0,10327 -0,5472 -0,5683 0,9649 1,03638
Varade uuendamine, % 0,19379 0,06072 0,2188169 3,19175 0,00178 0,07365 0,31393 0,24458 0,27152 0,93997 1,06386
Lõuna-Eesti 0,0571 0,02037 – 2,80329 0,00585 0,0168 0,0974 0,20586 0,24051 0,94253 1,06097

N F Sig.
1858 110,176 3,2E-193

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,17182 0,00981 17,5078 1,3E-63 0,15257 0,19107
Piimakari, % -0,1059 0,00799 -0,2502873 -13,256 2,2E-38 -0,1216 -0,09024 -0,1827 -0,2397 0,91739 1,09005
Tegevuskulud, % -0,1787 0,00655 -0,5414893 -27,257 9E-138 -0,1915 -0,1658 -0,3935 -0,5357 0,82859 1,20687
Äritegevuse vorm 0,05003 0,00497 – 10,0579 3,3E-23 0,04027 0,05978 0,25379 0,22793 0,7333 1,3637
Loomühikud, LÜ -5E-05 6E-06 -0,1640285 -7,9926 2,3E-15 -6E-05 -3,6E-05 -0,2577 -0,1829 0,77645 1,28792
Võlakordaja, €/€ -0,0663 0,01161 -0,1221042 -5,7055 1,3E-08 -0,089 -0,04348 -0,1839 -0,1316 0,71399 1,40058
Varade uuendamine, % 0,06346 0,01232 0,0964452 5,15074 2,9E-07 0,0393 0,08762 0,08113 0,11903 0,93272 1,07214
Ehitised, €/€ 0,00688 0,00191 0,0700295 3,60413 0,00032 0,00314 0,01063 -0,0449 0,08359 0,86618 1,15449
Põllumaa omandis, % 0,02596 0,00776 0,0668211 3,34658 0,00083 0,01075 0,04117 0,14704 0,07766 0,82025 1,21914
Lõuna-Eesti -0,0176 0,0056 – -3,1464 0,00168 -0,0286 -0,00663 -0,017 -0,073 0,73278 1,36466
Põhja-Eesti -0,0136 0,00606 – -2,243 0,02501 -0,0255 -0,00171 -0,0622 -0,0521 0,72472 1,37985
Kesk-Eesti -0,011 0,00516 – -2,1262 0,03362 -0,0211 -0,00085 -0,0062 -0,0494 0,70742 1,41359

N F Sig.
228 22,6816 2,31E-18

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,06252 0,01532 4,08007 6,3E-05 0,03232 0,09272
Tegevuskulud, €/ha -0,0005 5,8E-05 -0,4828904 -8,2406 1,5E-14 -0,0006 -0,00037 -0,4001 -0,484 0,86826 1,15173
Masinad, €/€ -0,0078 0,00178 -0,2518907 -4,3762 1,9E-05 -0,0113 -0,00428 -0,197 -0,2818 0,89993 1,1112
Äritegevuse vorm 0,04835 0,01217 – 3,97206 9,6E-05 0,02436 0,07234 0,20022 0,25759 0,86415 1,15721
Kogutulud, € 3,8E-07 1,1E-07 0,2201716 3,52836 0,00051 1,7E-07 5,9E-07 0,02997 0,23043 0,76568 1,30602
Võlakordaja, €/€ -0,0784 0,02811 -0,1643914 -2,7882 0,00576 -0,1338 -0,02298 -0,2553 -0,1839 0,85768 1,16593

N F Sig.
84 6,92729 7,00E-06

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,26391 0,0594 4,44269 2,9E-05 0,14562 0,3822
Lambakasvatus, % -0,1421 0,06209 -0,2258263 -2,2884 0,02486 -0,2657 -0,01845 -0,1541 -0,2523 0,86611 1,15459
Tegevuskulud, €/ha -0,0009 0,00022 -0,4057644 -4,1308 9,1E-05 -0,0013 -0,00046 -0,2926 -0,4259 0,8741 1,14403
Kogutulud, € 2,9E-06 1,2E-06 0,2425624 2,45459 0,01636 5,5E-07 5,3E-06 0,1526 0,26939 0,8637 1,15782
Masinad, €/€ -0,0142 0,00533 -0,2588234 -2,658 0,00956 -0,0248 -0,00355 -0,3216 -0,2899 0,88951 1,12421
LK kattekordaja-1, €/€ -0,0256 0,01255 -0,1952981 -2,0397 0,04481 -0,0506 -0,00061 -0,2601 -0,2264 0,92001 1,08694
Põhja-Eesti -0,0813 0,02922 – -2,7815 0,0068 -0,1395 -0,02309 -0,094 -0,3022 0,85316 1,17211

N F Sig.
86 7,16475 5,40E-05

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,06033 0,02616 2,30649 0,02364 0,00829 0,11238
Linnukasvatus, % 0,21834 0,05869 0,4792421 3,71989 0,00037 0,10155 0,33512 0,18161 0,38198 0,54942 1,8201
Tegevuskulud, % -0,0714 0,02257 -0,3263883 -3,1638 0,00219 -0,1163 -0,0265 -0,2184 -0,3316 0,85685 1,16707
Loomühikud, LÜ -0,0001 2,4E-05 -0,5694591 -4,3265 4,3E-05 -0,0001 -5,5E-05 -0,1403 -0,4333 0,52638 1,89977
Masinad, €/LÜ -2E-06 9,7E-07 -0,2070735 -2,0533 0,04327 -4E-06 -6,2E-08 -0,1117 -0,2224 0,89667 1,11524

Collinearity Statistics
9. Linnukasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

Collinearity Statistics

8. Lambakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

7. Lihaveisekasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,592081 0,35056

5. Seakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

0,659168 0,4345 0,41683

Collinearity Statistics
6. Piimakarjakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,106

0,629543 0,39632 0,39273 0,08495

0,58148 0,33812 0,32321 0,0841

0,29996 0,08011

0,511221 0,26135 0,22487 0,10629
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N F Sig.
3966 182,579 2,8E-263

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,05106 0,00634 8,05462 1E-15 0,03863 0,06349
Entroopia indeks 0,0717 0,00679 0,1467305 10,5588 1E-25 0,05839 0,08502 0,17018 0,16554 0,95583 1,04621
Tegevuskulud, % -0,1035 0,00341 -0,4191105 -30,354 4E-182 -0,1102 -0,0968 -0,3819 -0,4346 0,96819 1,03286
Äritegevuse vorm 0,05136 0,00376 – 13,6489 1,8E-41 0,04398 0,05873 0,19459 0,21204 0,84059 1,18964
Võlakordaja, €/€ -0,0722 0,00848 -0,127203 -8,513 2,4E-17 -0,0889 -0,05559 -0,1241 -0,1341 0,82672 1,2096
Varade uuendamine, % 0,08863 0,00985 0,1248676 8,9974 3,5E-19 0,06932 0,10794 0,11225 0,14159 0,95835 1,04346
Kogutulud, € -2E-08 2,9E-09 -0,0954578 -6,527 7,6E-11 -2E-08 -1,3E-08 -0,1424 -0,1032 0,86297 1,15878
Lõuna-Eesti 0,01013 0,00379 – 2,67083 0,0076 0,00269 0,01757 0,0642 0,04242 0,9911 1,00898
Põllumaa omandis, % -0,0134 0,00614 -0,0316125 -2,1893 0,02863 -0,0255 -0,0014 0,01609 -0,0348 0,8853 1,12956

N F Sig.
2400 251,772 3,2E-281

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,16299 0,0072 22,6235 7E-103 0,14886 0,17712
Teravili-tehnilised, % 0,14191 0,01161 0,1968603 12,2214 2,3E-33 0,11914 0,16468 0,33249 0,24243 0,92772 1,07792
Tegevuskulud, % -0,191 0,00672 -0,4663938 -28,409 3E-153 -0,2042 -0,17781 -0,4698 -0,5023 0,89307 1,11973
Põllumaa, ha -4E-05 3,5E-06 -0,2122177 -12,019 2,4E-32 -5E-05 -3,5E-05 -0,2789 -0,2387 0,77213 1,29512
Masinad, €/ha -6E-05 5,4E-06 -0,1804086 -11,081 7,3E-28 -7E-05 -4,9E-05 -0,1053 -0,221 0,90804 1,10128
Äritegevuse vorm 0,04227 0,00458 – 9,22715 5,9E-20 0,03329 0,05126 0,23628 0,18539 0,8254 1,21154
Varade uuendamine, % 0,08251 0,01117 0,1163924 7,38641 2,1E-13 0,0606 0,10441 0,12096 0,14933 0,96941 1,03155
Võlakordaja, €/€ -0,0384 0,00989 -0,0658914 -3,8856 0,0001 -0,0578 -0,01903 -0,154 -0,0792 0,83706 1,19466

N F Sig.
1859 251,772 3,2E-281

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,07221 0,00745 9,69777 1E-21 0,05761 0,08682
Teravili-piimakari, % 0,04503 0,01594 0,0562078 2,82475 0,00478 0,01377 0,0763 -0,0022 0,06555 0,91208 1,09639
Tegevuskulud, % -0,1587 0,0067 -0,4916774 -23,679 2E-108 -0,1718 -0,14555 -0,3842 -0,4824 0,8376 1,19389
Äritegevuse vorm 0,05685 0,00515 – 11,0414 1,7E-27 0,04675 0,06695 0,2537 0,24871 0,75541 1,32378
Loomühikud, LÜ -6E-05 6,3E-06 -0,1906945 -8,8573 1,9E-18 -7E-05 -4,3E-05 -0,2578 -0,2017 0,7791 1,28354
LK kattekordaja-1, €/€ -0,0151 0,00682 -0,0629407 -2,212 0,02709 -0,0285 -0,00171 -0,1271 -0,0514 0,44604 2,24197
Varade uuendamine, % 0,06508 0,01294 0,0989151 5,02952 5,4E-07 0,0397 0,09046 0,08108 0,11617 0,93368 1,07103
Ehitised, €/€ 0,0077 0,002 0,0783703 3,84142 0,00013 0,00377 0,01162 -0,0448 0,08898 0,86766 1,15253
Põllumaa omandis, % 0,01912 0,0081 0,0492134 2,36075 0,01834 0,00324 0,035 0,14703 0,05482 0,831 1,20337
Võlakordaja, €/€ -0,0394 0,01699 -0,0726198 -2,3179 0,02057 -0,0727 -0,00606 -0,1839 -0,0538 0,3679 2,71811

N F Sig.
2052 104,988 7,4E-147

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,07101 0,00738 9,62162 1,8E-21 0,05654 0,08549
Piimakari-lihaveised, % -0,1335 0,01884 -0,1371974 -7,0857 1,9E-12 -0,1704 -0,09655 -0,0946 -0,1549 0,92523 1,08082
Tegevuskulud, % -0,1082 0,00524 -0,4615711 -20,665 2,6E-86 -0,1185 -0,09797 -0,3096 -0,4158 0,6953 1,43823
Äritegevuse vorm 0,05022 0,00484 – 10,3665 1,4E-24 0,04072 0,05972 0,24998 0,22355 0,76947 1,29959
Loomühikud, LÜ -5E-05 6,4E-06 -0,1668659 -7,8431 7E-15 -6E-05 -3,8E-05 -0,2519 -0,171 0,76633 1,30492
Võlakordaja, €/€ -0,0743 0,01143 -0,1403823 -6,5016 1E-10 -0,0967 -0,0519 -0,1984 -0,1424 0,74401 1,34406
Varade uuendamine, % 0,06841 0,01246 0,1051271 5,49069 4,5E-08 0,04397 0,09284 0,07249 0,12059 0,94622 1,05683
Masinad, €/€ 0,00752 0,00163 0,1049294 4,62232 4E-06 0,00433 0,01071 -0,0497 0,10173 0,67313 1,48561
Põllumaa omandis, % 0,02241 0,00764 0,059353 2,93242 0,0034 0,00742 0,03739 0,13732 0,06474 0,84671 1,18104

0,42254 0,09772

0,651326 0,42423 0,42254 0,09772

0,539759 0,29134 0,28857 0,09078

0,519237 0,26961 0,26813 0,10606

Collinearity Statistics
13a. Piimakarja- ja 
lihaveisekasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

Collinearity Statistics

12. Teravilja- ja 
piimakarjakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

11. Teravilja- ja 
tehniliste kultuuride 

kasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,651326 0,42423

10. Üldine 
mitmekesistamine

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics
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N F Sig.
1859 102,018 5,9E-155

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,0871 0,00814 10,6979 5,9E-26 0,07113 0,10307
Piimakari-lihaveised, % -0,0737 0,02208 -0,066531 -3,3367 0,00086 -0,117 -0,03038 -0,1012 -0,0774 0,90899 1,10012
Tegevuskulud, % -0,1536 0,0068 -0,4757752 -22,573 7E-100 -0,1669 -0,14022 -0,3842 -0,4648 0,81349 1,22927
Äritegevuse vorm 0,05742 0,00512 – 11,2188 2,6E-28 0,04738 0,06746 0,2537 0,25245 0,76501 1,30717
Loomühikud, LÜ -5E-05 6,5E-06 -0,1776135 -8,0327 1,7E-15 -6E-05 -3,9E-05 -0,2578 -0,1836 0,73916 1,35288
LK kattekordaja-1, €/€ -0,0171 0,00687 -0,0714469 -2,4905 0,01284 -0,0306 -0,00364 -0,1271 -0,0578 0,4391 2,27739
Varade uuendamine, % 0,06101 0,01295 0,0927293 4,71222 2,6E-06 0,03562 0,0864 0,08108 0,10893 0,93322 1,07156
Masinad, €/€ 0,00753 0,00248 0,0629548 3,03157 0,00247 0,00266 0,01241 -0,0373 0,07033 0,838 1,19332
Põllumaa omandis, % 0,02003 0,00806 0,0515745 2,48643 0,01299 0,00423 0,03584 0,14703 0,05773 0,83994 1,19057
Võlakordaja, €/€ -0,0378 0,01693 -0,0697171 -2,2342 0,02559 -0,071 -0,00462 -0,1839 -0,0519 0,37113 2,69451

N F Sig.
2415 210,838 1,6E-244

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,16688 0,00617 27,0453 7E-141 0,15478 0,17898
Teravili-seakasvatus, % 0,11662 0,02885 0,0652186 4,04268 5,5E-05 0,06005 0,17319 0,02643 0,08212 0,98956 1,01055
Tegevuskulud, % -0,1889 0,00605 -0,5169881 -31,23 5E-180 -0,2007 -0,177 -0,4727 -0,537 0,93979 1,06407
Loomühikud, LÜ -6E-05 5,7E-06 -0,1910969 -11,113 5,1E-28 -7E-05 -5,2E-05 -0,283 -0,2209 0,87101 1,14809
Äritegevuse vorm 0,05146 0,00459 – 11,2203 1,6E-28 0,04247 0,06046 0,20736 0,22294 0,87604 1,1415
Masinad, €/ha -4E-05 5,3E-06 -0,1330562 -7,9525 2,8E-15 -5E-05 -3,2E-05 -0,0899 -0,16 0,92 1,08696
Varade uuendamine, % 0,08843 0,01177 0,1225786 7,51333 8,1E-14 0,06535 0,11151 0,1325 0,15138 0,96757 1,03351
Võlakordaja, €/€ -0,0495 0,01002 -0,0851209 -4,9384 8,4E-07 -0,0692 -0,02984 -0,139 -0,1002 0,86686 1,1536

N F Sig.
315 23,7557 2,86E-28

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,05004 0,01792 2,79274 0,00556 0,01478 0,0853
Teravili-seakasvatus, % 0,2028 0,04357 0,2218616 4,6548 4,8E-06 0,11707 0,28853 0,29606 0,25715 0,88739 1,1269
Tegevuskulud, % -0,1131 0,01301 -0,4523081 -8,6881 2,3E-16 -0,1387 -0,08746 -0,499 -0,4448 0,74381 1,34444
Ehitised, €/€ -0,0091 0,00393 -0,1231806 -2,3238 0,02079 -0,0169 -0,0014 -0,1706 -0,1317 0,71745 1,39383
Varade uuendamine, % 0,16705 0,03985 0,1937048 4,19222 3,6E-05 0,08864 0,24546 0,26717 0,23305 0,94425 1,05905
Põllumaa omandis, % 0,04852 0,024 0,1049844 2,02158 0,04409 0,00129 0,09574 -0,034 0,1148 0,7475 1,33779
Äritegevuse vorm 0,04761 0,01529 – 3,11433 0,00202 0,01753 0,07769 -0,0298 0,17528 0,62436 1,60163
Põhja-Eesti -0,0384 0,01381 – -2,7795 0,00578 -0,0655 -0,01121 -0,143 -0,1569 0,8217 1,21699
Kesk-Eesti -0,0269 0,01621 – -1,6576 0,09842 -0,0588 0,00503 -0,1012 -0,0943 0,85696 1,16692

N F Sig.
2403 188,632 4,9E-223

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) 0,19444 0,00743 26,1545 8E-133 0,17986 0,20902
Tegevuskulud, % -0,1861 0,00632 -0,4968482 -29,47 4E-163 -0,1985 -0,17376 -0,443 -0,5159 0,9469 1,05607
Põllumaa, ha -4E-05 3,7E-06 -0,2143443 -11,423 1,8E-29 -5E-05 -3,5E-05 -0,2617 -0,2273 0,76436 1,30828
Masinad, €/ha -6E-05 5,3E-06 -0,1776887 -10,353 1,3E-24 -7E-05 -4,5E-05 -0,0936 -0,207 0,91377 1,09437
Äritegevuse vorm 0,0441 0,00487 – 9,06511 2,5E-19 0,03456 0,05364 0,21784 0,18214 0,79975 1,25038
Varade uuendamine, % 0,08733 0,01189 0,1226959 7,34536 2,8E-13 0,06401 0,11064 0,11994 0,14843 0,96462 1,03667
Võlakordaja, €/€ -0,0461 0,01064 -0,0793465 -4,3358 1,5E-05 -0,067 -0,02527 -0,1542 -0,0883 0,80368 1,24428
Põllumaa omandis, % -0,0171 0,00854 -0,0350082 -2,0004 0,04557 -0,0338 -0,00034 0,01798 -0,0408 0,87879 1,13793

0,32855 0,0893

0,61652 0,3801 0,37829 0,10184

0,618968 0,38312 0,36699 0,10394

13b. Piimakarja- ja 
lihaveisekasvatus – 

võrreldes 
spetsialiseerunud 
piimatootmisega

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

0,576026 0,33181

Collinearity Statistics

14b. Teravilja- ja 
seakasvatus – 

võrreldes 
spetsialiseerunud 
seakasvatusega

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

14a. Teravilja- ja 
seakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

Collinearity Statistics
15. Teravilja- ja 

linnukasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,596146 0,35539 0,35351 0,10318
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N F Sig.
574 21,8792 4,08E-29

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -0,0081 0,00797 -1,0126 0,3117 -0,0237 0,00758
Aiandus-töötlemine, % 0,18521 0,08603 0,0794791 2,15291 0,03175 0,01624 0,35417 0,11217 0,0902 0,9915 1,00857
Tegevuskulud, % -0,0577 0,00522 -0,4426764 -11,06 7,1E-26 -0,068 -0,04748 -0,351 -0,4219 0,84348 1,18557
Võlakordaja, €/€ -0,0888 0,01536 -0,2649772 -5,7806 1,2E-08 -0,119 -0,05862 -0,1621 -0,2363 0,64309 1,555
Masinad, €/€ -0,0079 0,00221 -0,1441808 -3,5763 0,00038 -0,0122 -0,00356 -0,0106 -0,1488 0,83137 1,20284
Äritegevuse vorm 0,0169 0,0061 – 2,77186 0,00576 0,00492 0,02887 0,07504 0,11583 0,83459 1,19819
Varade uuendamine, % 0,06285 0,01862 0,1284508 3,37558 0,00079 0,02628 0,09943 0,07014 0,1406 0,93319 1,07159
LK kattekordaja-1, €/€ 0,00792 0,00288 0,1195143 2,75146 0,00612 0,00227 0,01357 -0,0048 0,11499 0,7162 1,39626
Põllumaa omandis, % 0,02141 0,00936 0,0870148 2,28716 0,02256 0,00302 0,03979 0,12563 0,09578 0,93359 1,07113

0,22571 0,06504

Collinearity Statistics

16. Aiandussaaduste 
kasvatamine ja 

töötlemine

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,486334 0,23652
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N F Sig.
602 33,5842 6,03E-35

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -1,8961 0,09607 -19,736 4,5E-67 -2,0848 -1,70743
Herfindahli indeks 0,20624 0,11606 0,0637019 1,77703 0,07607 -0,0217 0,43417 0,08099 0,07266 0,977 1,02354
Tegevuskulud, % 0,24904 0,06813 0,1326075 3,65535 0,00028 0,11523 0,38284 0,17276 0,1482 0,95397 1,04825
Põllumaa, ha -0,0003 4,2E-05 -0,2879852 -7,855 1,9E-14 -0,0004 -0,00024 -0,1792 -0,3065 0,93404 1,07061
Ehitised, €/€ 0,10589 0,01494 0,2597987 7,089 3,8E-12 0,07655 0,13522 0,32122 0,27907 0,93478 1,06978
Varade uuendamine, % 0,98042 0,27882 0,134162 3,51633 0,00047 0,43283 1,52801 0,22388 0,14268 0,86245 1,15949
Põllumaa omandis, % -0,5328 0,0894 -0,229664 -5,96 4,3E-09 -0,7084 -0,35723 -0,2604 -0,2374 0,84552 1,18271

N F Sig.
396 30,9479 2,22E-30

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,0538 0,10998 -18,674 5,1E-56 -2,2701 -1,83758
Teravili, % 0,46032 0,09545 0,2280869 4,82281 2E-06 0,27267 0,64798 0,39324 0,23753 0,77798 1,28538
Põllumaa omandis, % -0,4858 0,09699 -0,231271 -5,0083 8,3E-07 -0,6764 -0,29506 -0,2823 -0,2461 0,81602 1,22547
Põllumaa, ha -0,0003 4,6E-05 -0,2539114 -5,6635 2,9E-08 -0,0004 -0,00017 -0,1685 -0,276 0,8657 1,15513
Varade uuendamine, % 1,42138 0,30654 0,2098196 4,63688 4,8E-06 0,8187 2,02406 0,23403 0,22886 0,84982 1,17672
Masinad, €/ha -0,0004 8,3E-05 -0,2411985 -5,3528 1,5E-07 -0,0006 -0,00028 -0,154 -0,2619 0,857 1,16686
Tegevuskulud, % 0,32125 0,08835 0,1747507 3,63612 0,00031 0,14755 0,49495 0,22372 0,1813 0,75337 1,32737

N F Sig.
263 18,2311 2,86E-23

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,3681 0,12694 -18,655 1,9E-49 -2,6181 -2,11809
Tehnilised, % 1,36659 0,26554 0,2846259 5,1464 5,3E-07 0,84363 1,88954 0,44932 0,30784 0,78386 1,27574
Põllumaa omandis, % -0,5352 0,12446 -0,2356295 -4,3004 2,4E-05 -0,7803 -0,29012 -0,3147 -0,261 0,79862 1,25215
Äritegevuse vorm 0,19027 0,06275 – 3,03231 0,00268 0,0667 0,31385 0,21049 0,18727 0,7468 1,33904
Varade uuendamine, % 1,21135 0,36356 0,1743757 3,33191 0,00099 0,49536 1,92734 0,22371 0,20503 0,87538 1,14236
Põllumaa, ha -0,0002 5,6E-05 -0,1851954 -2,9879 0,00309 -0,0003 -5,7E-05 -0,2212 -0,1846 0,6241 1,60231
Masinad, €/€ 0,14694 0,04269 0,191876 3,44226 0,00067 0,06287 0,23101 0,00243 0,21152 0,77166 1,2959
Tegevuskulud, €/ha 0,00042 0,00015 0,1718607 2,73238 0,00673 0,00012 0,00072 0,31166 0,1693 0,60605 1,65003
Võlakordaja, €/€ 0,30433 0,13798 0,1209144 2,2055 0,02832 0,03258 0,57607 0,05111 0,13734 0,7977 1,25361
Kesk-Eesti -0,1297 0,05961 – -2,1752 0,03054 -0,2471 -0,01227 -0,1354 -0,1355 0,92144 1,08526

N F Sig.
268 19,8628 8,80E-17

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,242 0,07438 -30,143 3,8E-87 -2,3885 -2,09557
Ehitised, €/€ 0,21902 0,02722 0,4334007 8,04622 3E-14 0,16542 0,27262 0,39555 0,44513 0,95394 1,04829
Loomühikud, LÜ -0,0003 9,3E-05 -0,2089851 -3,568 0,00043 -0,0005 -0,00015 -0,2323 -0,2153 0,80674 1,23956
LK kattekordaja-1, €/€ 0,19544 0,08097 0,1401269 2,41374 0,01648 0,03601 0,35488 0,17812 0,14749 0,82121 1,21772
Põllumaa omandis, % -0,3461 0,10583 -0,1859692 -3,2708 0,00122 -0,5545 -0,13776 -0,095 -0,1981 0,85614 1,16803
Äritegevuse vorm 0,12491 0,0623 – 2,00498 0,04599 0,00224 0,24758 0,09746 0,12293 0,70484 1,41877

0,502978 0,25299 0,24545 0,56893

0,568428 0,32311 0,31267 0,43821

Collinearity Statistics
18. Teraviljakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

Collinearity Statistics

20. Piimakarjakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

17. Üldine 
spetsialiseerumine

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

Collinearity Statistics

19. Tehniliste 
kultuuride kasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,627218 0,3934 0,37182 0,41376

0,52428 0,27487 0,26103 0,41054
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N F Sig.
75 8,88973 3,68E-07

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,4231 0,1434 -16,898 4,9E-26 -2,7093 -2,13697
Seakasvatus, % 0,71186 0,22902 0,358759 3,10826 0,00275 0,25485 1,16887 0,14148 0,35271 0,61863 1,61648
Loomühikud, LÜ -0,0003 0,00013 -0,2692222 -2,2265 0,0293 -0,0006 -3E-05 -0,063 -0,2607 0,56365 1,77415
Ehitised, €/€ 0,17497 0,04309 0,4242748 4,06021 0,00013 0,08898 0,26096 0,47652 0,44173 0,75475 1,32494
Varade uuendamine, % 1,96857 0,8709 0,2302819 2,2604 0,027 0,23072 3,70642 0,37049 0,26436 0,79406 1,25936
Põllumaa omandis, % -0,6027 0,22582 -0,2848567 -2,6689 0,00951 -1,0533 -0,15208 -0,3756 -0,3079 0,72348 1,38222
Äritegevuse vorm 0,33793 0,14538 – 2,32442 0,0231 0,04782 0,62804 -0,0841 0,27131 0,61568 1,62422

N F Sig.
172 27,5064 1,51E-17

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -1,6815 0,0872 -19,282 2,5E-44 -1,8536 -1,5093
Ehitised, €/€ 0,18053 0,03913 0,3111582 4,61407 7,8E-06 0,10329 0,25778 0,48808 0,33626 0,79375 1,25983
Põllumaa omandis, % -0,6391 0,11756 -0,3672113 -5,4367 1,9E-07 -0,8712 -0,40704 -0,4595 -0,3878 0,79125 1,26383
Tegevuskulud, % 0,39712 0,09532 0,2644878 4,16606 5E-05 0,20893 0,58532 0,34713 0,30683 0,89561 1,11656
Kogutulud, € -4E-07 2E-07 -0,1480167 -2,2717 0,02438 -8E-07 -5,8E-08 0,10305 -0,1731 0,85027 1,17609

0,663011 0,43958 0,39014 0,48398

Collinearity Statistics

22. Aiandussaaduste 
kasvatamine

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

0,630213 0,39717 0,38273 0,39314

21. Seakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations
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N F Sig.
602 34,6539 5,80E-36

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,1888 0,09674 -22,627 2,9E-82 -2,3788 -1,99886
Entroopia indeks -0,3037 0,10753 -0,1010263 -2,8246 0,00489 -0,5149 -0,09254 -0,131 -0,115 0,97355 1,02717
Ehitised, €/€ 0,10736 0,01487 0,2634191 7,21826 1,6E-12 0,07815 0,13658 0,32122 0,28376 0,93518 1,06931
Põllumaa omandis, % -0,5128 0,08949 -0,2210381 -5,7304 1,6E-08 -0,6885 -0,33704 -0,2604 -0,2287 0,83707 1,19464
Põllumaa, ha -0,0003 4,1E-05 -0,2846106 -7,8042 2,7E-14 -0,0004 -0,00024 -0,1792 -0,3047 0,93643 1,06789
Tegevuskulud, % 0,2476 0,06778 0,1318418 3,65307 0,00028 0,11449 0,38071 0,17276 0,14811 0,95617 1,04584
Varade uuendamine, % 0,97134 0,27769 0,1329192 3,49789 0,0005 0,42596 1,51672 0,22388 0,14195 0,86251 1,15941

N F Sig.
401 30,0785 1,08E-29

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,0221 0,10452 -19,346 4,2E-59 -2,2276 -1,8166
Teravili-tehnilised, % 0,69194 0,14622 0,2202618 4,73219 3,1E-06 0,40447 0,97941 0,35444 0,23191 0,80349 1,24458
Põllumaa omandis, % -0,4817 0,09978 -0,2265299 -4,8277 2E-06 -0,6779 -0,28553 -0,2965 -0,2363 0,7906 1,26487
Põllumaa, ha -0,0003 4,6E-05 -0,2761757 -6,2751 9,2E-10 -0,0004 -0,0002 -0,1566 -0,3014 0,89869 1,11273
Varade uuendamine, % 1,47484 0,30962 0,2147911 4,76334 2,7E-06 0,86612 2,08356 0,24397 0,23335 0,8561 1,16809
Masinad, €/ha -0,0004 8,1E-05 -0,2447938 -5,4896 7,2E-08 -0,0006 -0,00028 -0,1433 -0,2666 0,8754 1,14233
Tegevuskulud, % 0,33419 0,08844 0,1777388 3,77871 0,00018 0,16032 0,50807 0,21481 0,18701 0,78678 1,271

N F Sig.
495 31,5742 4,22E-36

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -2,1178 0,06946 -30,49 5E-115 -2,2543 -1,98131
Teravili-piimakari, % -0,5704 0,19719 -0,113383 -2,8928 0,00399 -0,9579 -0,18298 -0,1673 -0,13 0,91938 1,08769
Ehitised, €/€ 0,18251 0,02133 0,3417508 8,55633 1,5E-16 0,1406 0,22442 0,41223 0,3615 0,88534 1,12951
Põllumaa omandis, % -0,4553 0,08753 -0,2157275 -5,2011 2,9E-07 -0,6272 -0,28327 -0,2731 -0,2294 0,82097 1,21807
Kogutulud, € -2E-07 4,2E-08 -0,1904222 -4,6322 4,7E-06 -3E-07 -1,1E-07 -0,1666 -0,2054 0,83577 1,1965
Varade uuendamine, % 1,0243 0,27264 0,1511022 3,75691 0,00019 0,48859 1,56 0,23907 0,16783 0,87312 1,14532
Tegevuskulud, % 0,19194 0,07167 0,1062409 2,6781 0,00765 0,05112 0,33276 0,19453 0,12047 0,89748 1,11423
Äritegevuse vorm 0,12688 0,04859 – 2,61118 0,0093 0,03141 0,22236 0,04335 0,1175 0,7562 1,3224

N F Sig.
157 21,7029 2,87E-18

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta Lower Upper Zero-order Partial Tolerance VIF
(Constant) -1,7347 0,1096 -15,828 8,4E-34 -1,9513 -1,51818
Teravili-seakasvatus, % -1,4366 0,72196 -0,1221471 -1,9899 0,04842 -2,8632 -0,0101 -0,2501 -0,1604 0,9471 1,05585
Põllumaa omandis, % -0,6724 0,11249 -0,399167 -5,9777 1,6E-08 -0,8947 -0,45015 -0,4821 -0,4386 0,80031 1,24951
Varade uuendamine, % 1,92942 0,35732 0,3631625 5,39964 2,6E-07 1,22338 2,63546 0,46801 0,40341 0,78892 1,26756
Põllumaa, ha -0,0003 8,9E-05 -0,2142212 -3,2779 0,0013 -0,0005 -0,00012 -0,0129 -0,2585 0,83557 1,19678
Tegevuskulud, % 0,34226 0,09653 0,2375759 3,5457 0,00052 0,15153 0,53299 0,29555 0,27809 0,79488 1,25805
Masinad, €/ha -0,0004 0,00012 -0,2327878 -3,48 0,00066 -0,0006 -0,00017 0,00529 -0,2733 0,79753 1,25387

Collinearity Statistics

26. Teravilja- ja 
seakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

0,68169 0,4647 0,44329 0,3115

25. Teravilja- ja 
piimakarjakasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,558718 0,31217 0,30228 0,46374

Collinearity Statistics

24. Teravilja- ja 
tehniliste kultuuride 

kasvatus

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations Collinearity Statistics

0,560492 0,31415 0,30371 0,44892

23. Üldine 
mitmekesistamine

R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate
Unstandardized 

Coefficients t Sig.
95.0% Confidence 

Interval for B
Correlations

0,508879 0,25896 0,25149 0,56665
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