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efektiivsemaks muutnud. Kaasatud on üha enam rendimaid, mille kasutamisega tekivad 

erinevad riskid. Käesoleva töö eesmärgi ja probleemipüstituse aluseks on Farmbalt OÜ, 

mille rendimaad võivad lähiajal oluliselt väheneda. Hindamaks võimalikku 

majandusnäitajate muutust, viiakse töös läbi finantsanalüüs Eesti teraviljatootjate näitel. 

Töö eesmärk on hinnata viimastel aastatel üle 50% rendimaa osakaaluga ettevõtete 

maaressursi vähenemise mõju ettevõtete majandustulemustele. Eesmärgi täitmiseks 

kasutatakse kvantitatiivset kirjeldava statistika uurimismeetodit. Lisaks kasutatakse 

lihtsustatud sobitamistehnikat ning suhtarvude analüüsi majandustulemuste muutuse 

hindamiseks. Tulemuste võrdlemine viiakse läbi kahes grupis ning kontrollitakse hüpoteesi 

kas kogumite majandusnäitajate tasemete muutus on kahes grupis samasugune või erinev. 

Tulemustest selgub, et toetusõigusliku põllumajandusmaa vähenemine on toimunud 

oluliselt arvul ettevõtjatel. Finantssuhtarvude analüüsist selgub, et näitajate muutus on 

mõjutatud grupil postitiivne. Hüpoteeside kontrollil on näha, et suhtarvude tasemete 

muutus ei ole gruppidel võrdne. Mitteparameetrilise test väljendas piisavalt tõendatud 

erinevusi võrreldavate gruppide vahel. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kuigi tänane põllumajandus ei ole hiljutiste hiilgeaegade tasemel, ei saa alahinnata 

põllumajandusliku tootmise tähtsust ja selle olulisust tööstuse ja infotehnoloogia kõrval. 

Põllumajandus on jätkuvalt üha tähtsam majandusharu nii kasvava rahvastiku tõttu kui ka 

selleks, et säiliks riigi isevarustatuse tase. 

Eesti põllumajandussektoris on viimase kümne aasta jooksul toimunud suured muudatused. 

Ettevõtete omandimaade ja rendimaade tasakaal on muutunud ning üha levinum on 

tootmine rendimaadel. Üheks selle muutuse oluliseks põhjuseks on põllumajandustootmise 

liikumine suuremate tootmisüksuste juurde ja teiseks oluliseks põhjuseks on maa hind, mis 

on mitmekordistunud. Ettevõtete jaoks on see loonud olukorra, mis seab suured rahalised 

piirangud maa omandisse ostmiseks. Samal ajal on maaomanike huvi maad mitte müüa, 

lootuses, et tulevikus on maa hind veelgi kõrgem. Kuna praegusel hetkel saadav renditulu 

on väga kõrge, siis on see väga hea tulu allikas eriti suuremate põllumaade omanikele. 

Eesti põllumajandussektor hakkas jõudsalt arenema 2005. aastal, mil mõju hakkasid 

avaldama Euroopa Liiduga liitumisest tulenenud toetused. Sellest ajast hakkas 

põllumajandustootjate arv kasvama, kasumlikkus suurenema, tootmine intensiivistuma 

ning saagikuse kasv on tänaseks ligikaudu kahekordne. Samal ajal on aga näha, et paljud 

toona tegutsenud ettevõtted on tänaseks tootmise lõpetanud või suundunud alternatiivsete 

tegevusalade juurde. Põllumajandusttevõtete üldarv on vähenenud, kuid seda peamiselt 

väikeettevõtete arvelt ning tootmine on koondunud suurema maaressursiga ettevõtete kätte.  

Maaressurss on põllumajandusliku tootmise tähtsaim ressurss. Suur osa ettevõtteid kasutab 

tootmiseks lisaks rendimaad sõltumata ettevõtte omandis olevate maade pindalast. 

Võimalik rendimaade lepingute lõppemine ning seeläbi tootmisressursi vähenemine loob 

olukorra, kus ettevõttel tuleb tootmine lõpetada, seda vähendada või suunduda 

alternatiivsete tegevusalade juurde. Olgu alternatiivideks näiteks mahepõllundus, 

pikaajalised kultuurid või köögivilja kasvatamine. 

Ettevõtte võimekus maaressursi muutusest tingitud olukorras edukalt majandada, sõltub 

ettevõtte omandimaade suurusest, kapitaliseeritusest, eelnenud ja hetkelisest 
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tulemuslikkusest ning maade asukohast. Seeläbi tagatakse jätkusuutlikkus, mis sõltub 

lisaks nii üldisest turuolukorrast, maailmaturuhindadest kui ka ettevõtja riskialtist 

käitumisest muutuste elluviimisel. Ettevõtjal puudub garantii, mis tagaks ettevõtte 

kasumlikkuse suurenemise või jätkusuutlikkuse – seda eelkõige põllumajanduses, kus 

tootmine on hooajaline ning sõltub suuresti ilmastikust. 

Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata viimastel aastatel üle 50% rendimaa osakaaluga 

ettevõtete maaressursi vähenemise mõju ettevõtete majandustulemustele. Eesmärk tuleneb 

konkreetse ettevõtte Farmbalt OÜ võimalike tulevikus toimuvate maaressursi muutuste 

hindamisest. Töö tulemused annavad olulist teavet Farmbalt OÜ juhtidele edasiste 

arengustsenaariumide planeerimiseks.  

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 käsitleda maaressursi muutustest tulenevaid aspekte ja suure rendimaa osakaaluga 

ettevõtjate majandustegevuse erinevusi; 

 leida suure rendimaa osakaaluga ettevõtjate toetusõiglusliku põllumaa muutused 

aastate 2012 ja 2014 võrdluses; 

 koostada võrdleva analüüsi kaudu valim Farmbalt OÜ’ga samas suurusgrupis 

olevatest ettevõtjatest, kellede kohta viiakse läbi majandustulemuste muutuste 

analüüs; 

 hinnata majandustulemuste analüüsis kapitaliseeritust, tulemuslikkust ja 

jätkusuutlikkust peegeldavaid suhtarve ning nende muutust; 

 koostada majandustulemuste võrdlus Farmbalt OÜ kohta;  

 anda kokkuvõttev hinnang eelnevalt läbi viidud kvantitatiivse analüüsi tulemustele 

tuginedes, sealhulgas soovitused täiendavate vajalike prognooside, 

restruktureerimise või tootmissuuna muutmise osas. 

 

Autor viib püstitatud ülesannete täitmisel läbi kvantitatiivset kirjeldavat analüüsi. Töö 

teoreetiline osa koostati maaressursi, tootmise planeerimist ja finantsanalüüsi hõlmavate 

eesti- ja inglise keelsete kirjandusallikate põhjal.  

Töö koosneb kahest osast. Esmalt antakse ülevaade teoreetilise tausta empiiriliselt leitavate 

tulemuste tõlgendamiseks. Esimeses peatükis kirjeldati maaressursi kasutamist, väärtuse 

kujunemist ning seoseid tootmise planeerimisega. Samuti esitatid finantsanalüüsi alused. 

Teises peatükis viidi läbi püstitatud uurimisülesannete põhine analüüs, mis algas sobiliku 
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valimi moodustamisega ning mille lõpuks anti ülevaade majandustulemuste muutustest 

valitud ettevõtjate gruppide alusel.  

Autor soovib tänada uurimustöö valmimisele kaasa aidanud Farmbalt OÜ juhatust ning töö 

juhendajat Mati Mõttet. 
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1. PÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISE JUHTIMINE 

 

1.1. Maaressursi kasutamine põllumajanduslikus tootmises 

 

Sõltuvalt ettevõtja huvist, võimalustest ja ettevõtte planeeritavast suurusest kujuneb 

ettevõttel välja tootmissuund. Paljudel ettevõtetel on samaaegselt mitu tootmissuunda, kuid 

enam keskendutakse ühele, mis moodustab enamuse ettevõtte müügitulust. 

Põllumajanduses ühendatakse kõige enam teravilja- ja loomakasvatus.  

Põhilised tootmissuunad põllumajanduses: 

 teravilja-, kaunvilja- ja õliseemnetaime kasvatus; 

 köögivilja- , juurvilja- ja mugulviljakasvatus; 

 kiutaimekasvatus; 

 muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus; 

 mitmeaastaste taimede kasvatus; 

 piimakarjakasvatus; 

 veisekasvatus; 

 lamba- ja kitsekasvatus; 

 seakasvatus; 

 kodulinnukasvatus; 

 mesindus; 

 segapõllumajandus. 

(EMTAK… 2008:1) 

Võttes arvesse põllumajandustootmise suunad, tegutseb Eestis kõige enam ettevõtteid 

spetsialiseerudes teravilja-, kaunvilja- ja õliseemnetaime kasvatusele, lisaks 

piimatootmisele ning segatüüpi tootmisele, kus toodetakse nii teravilja kui eluskarja.  

(Kempinen, Kurppa 2004: 17) 

Tootmiseks on vaja ressursse. Maa, töö ja kapital on kolm ressurssi, mida nimetatakse 

tootmisressurssideks. Nende abil luuakse hüviseid ning neid kasutatakse tootmissisendina 
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tootmisprotsessis. Ressursid on oma olemuslikul tasandil piiratud ja ettevõtja püüab 

lahendada ülesannet – kuidas toota väiksema ressursikuluga parimat võimalikku toodangut, 

mis tagaks ka konkurentsieelise. (Samuelson, Nordhaus 1992: 28-29) Põllumajanduses 

kasutatakse kõiki kolme ressurssi, kuid neist peamise tähtsusega tootmistegevuse 

tagamiseks  on maa. Maaressursi alla kuuluvad põllumajandusmaad, metsamaad, 

maavarad, veekogud, vesi ning nendega on seotud kliima. Maaressurss on väga oluline 

taimekasvatuse tegevusalal, kus toodangu saamiseks ei ole kasutada antud ressursi osas 

olulisi alternatiive. Töös kasutatava ettevõtte OÜ FarmBalt eelneva tegevuse alusel on 

samuti teada, et väljakujunenud ja ettevõtjale tulu tootnud põllumaa pindala ning 

tootmistegevuse kasumlikkuse vahel on olulised seosed. 

Saame järeldada, et maa muudab põllumajanduse jaoks tähtsaks olukord, kus tegemist on 

põllumajanduses kasutatava asendamisvõimaluseta tootmisressurssiga ja selle piiratud 

kättesaadavus võib tähendada, et toota pole võimalik. Maaressursist sõltub ettevõtte 

tootmine ja kultuuride planeerimine, mida omakorda mõjutab mulla kvaliteet, mis määrab 

keskmise saagipotentsiaali.  

Maa ehk mulla omadustest sõltub maa viljakustase, sealt edasi ettevõtte tulukus ja 

konkurentsivõimelisus. (Roostalu 2000: 1) Lisaks põllumaa mulla boniteedile , mis määrab 

kas maad tasub kasutada põllumajandusliku toodangu tootmiseks, on oluline maaressurssi 

asukoht. Maade asukohaga on tihedalt seotud teede võrgustik, mille kaudu on tootjal 

juurdepääsu võimalus. Tootmissisendite ja ajakulu (tööressursi) arvestuse juures tekivad 

võrdlemist võimaldavad näitajad hea ja optimaalse asukoha ning kuluka asukoha erisuste 

osas. Farmbalt OÜ põllud asetsevad ca. 15  km. raadiuses ettevõtte tootmisbaasist. Kuna 

valdav osa põlde jääb ca. 10 kilomeetri raadiusesse,  asetsevad põllud kompaktselt. Põllu 

keskmine suurus on u 15 ha, tänu millele on transpordi ja logistikakulud optimaalsed. 

(väetiste transport põllule,  vilja veokulud kuivatisse, masinate transpordikulud jms) 

Linnade kasvuga maaressurss väheneb – paljud endised põllud on asendatud 

elamurajoonidega,  mis tingib olukorra, kus põllumaad on hävitatud ning need, mis alles 

on, on väga kõrge rendi- või müügihinnaga. Tegutsevatel tootjatel tekitab eelkõige 

probleeme rendimaade asendumine elamumaaga, mistõttu võib tekkida vajadus tootmine 

üle viia teistesse piirkondadesse, kus maa hulk pole nii piiratud, või tootmine lõpetada.  
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1.1.1. Maaressursi väärtuse kujunemine 

 

Alates 2005. aastast kuni 2013. aastani on kõige enam vähenenud majapidamiste arv, kus 

tootmismaa on kuni kaks hektarit. Selle põhjus on paari loomaga või väiketootjatest 

majapidamiste kadumine. Kõige suurem kasv on toimunud majapidamiste arvus kus 

tootmismaad on vähemalt 100 hektarit, selles suurusgrupis on kasv 2005–2013 olnud 36 % 

(PMS406). 

Tänasel päeval on Eestis on suhteliselt suur põllumaa pindala ühe tootja kohta, kuid selle 

kvaliteet on varieeruv. Kõige viljakamad põllud asuvad Kesk-Eestis ning tootmiseks kõige 

kehvemad Põhja- ning Kagu-Eestis. Maa hinda määrates arvestatakse maa asukohta, maa 

kvaliteeti ning turu hetkeseisu. Eestis on maa hinnad viimastel aastatel tõusnud ning 

viimase kümne aasta jooksul on kasvanud põllumajandusmaa tehingute arv neli korda 

(Goban 2014). Samal ajal on maa hind kasvanud ligemale 6 korda. Aastal 2013 oli 

tehingute kogumaksumus 23 miljonit eurot, maksimaalne hind oli 4776 eurot/ha. (Ibid) 

Kuigi maa hind on pidevalt tõusnud, on 4776 eurot hektari kohta erandlik ning hinnad on 

maakonniti varieeruvad. Hinda tõstab piirkonna konkurents, kus toimub enampakkumine, 

läbi mille tõuseb maa hind. Vastasel juhul poleks ettevõtetel tootmiseks vajalikku maad. 

Erandiks on 2015. aasta, mil tootjate keeruline majanduslik seis piiras investeeringuid nii 

maasse kui ka kapitali, seetõttu pidurdus maa hinnatõus ja majandustehingute arv vähenes 

(Lehtla 2015). 

Maa on ressurss, mille hinna määrab turg ja ka maaklertegevus. Ülevaadet maa hindadest 

on teoreetiliselt võimalik saada Maa-ameti hindamise alusel. Viimane Maa-ameti korraline 

hindamine toimus aastal 2001 ning täna pole mõistlik neid andmeid kasutada. Maa 

korralise hindamise eemärk on maksustamine ehk maamaksu suuruse määramine (Maa 

korralisel … 2001). Hindamisel leitakse tsoonide väärtused ja määratletakse hindamise 

erisused kõlvikute või kasutatava sihtotstarbe kaupa, lisaks kasutatakse infona maa 

turuväärtust, asukohta ja mulla boniteeti. (Ibid) Tuginedes määratud väärtustele, leitakse 

maamaksu suurus. Maa korraline hindamine annab infot nii põllumehele, omavalitsusele 

kui ka riigile, seetõttu on uus hindamine vajalik kõigile osapooltele. Kuna tänasel päeval ei 

ole mõistlik arvestada Maa-ameti 2001. aasta hindasid, peegeldab üldine turu seis hindasid 

kõige paremini. Maa hind määratakse tihti ka oksjonitel enampakkumisena, mida korraldab 

Maa-amet. 
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Maa väärtus ja selle kõrge hind paneb tootjad valiku ette, kas toota omandis olevatel 

maadel või kasutada tootmiseks rendimaid. Antud küsimus on autori arvates siiski 

pealiskaudne, kuna mõlema valiku puhul tuleb arvestada turutingimustega ja tehingu 

võimaluste mahuga. Levinud on arvamus, et maa, kui peamise tootmisressursi puhul on 

oluline selle kuulumine maa harijale ning et maa oleks aktiivses kasutuses, vältimaks 

võsastumist (Mis on muutunud … 2015). Samas on Eestis üle 50% haritavast maast 

rendimaad ning toetused lähevad enamuses tootjale, mitte maa seadusjärgsele omanikule.  

Rendimaadeks on maad, mis renditakse rendilevõtjale kirjaliku või suulise lepingu alusel 

selle seadusjärgselt omanikult, olgu selleks eraisik või riik. Rendimaade suur osakaal 

iseloomustab aktiivset renditurgu ja võimalusi omanditehinguteks.  Rendilevõtja jaoks on 

oluline maa hind, lepingu kestvus ning maa asukoht. Maa hinnast sõltub, kui edukalt 

suudab ettevõte majandada, kui suur osa kulub rendile. Lepingud sõlmitakse tavaliselt 

viieks aastaks, seades kohustused mõlemale poolele. Viis aastat piisavalt pikk periood 

tootmise planeerimiseks. Rendimaad peavad asuma muu tootmise vahetusläheduses, 

seetõttu on tootja huvi leida maad, mis asuvad muule tootmismaale võimalikult lähedal, 

vähendamaks lisakulutusi. Lisaks rendi- ja omandimaade on kasutusvaldus üks levinud 

omandivorm. Kasutusvaldust defineeritakse kui kasutusvaldaja õigust kasutada kinnisasja 

ja omandada selle vilju (Asjaõigusseadus 1993, § 201). Kui kasutusvaldus on sõlmitud 

Eesti riigi ja tootja vahel, on tootjal võimalik kasutada riigi maad tootmiseks ajani, mil riik 

paneb maa müüki. 

Rendimaade hinnad Eestis on aastatega kasvanud.  2009. aastal oli keskmine rendimaa 

hind 21 eurot hektari kohta , 2014. aasta keskmine rendimaa hind oli 48 eurot hektari 

kohta. (PM59) Rendimaade hinnad on maakondade lõikes varieeruvad, Statistikaameti 

andmetel oli 2013. aastal kõige kõrgem rendihind Tartu ja Ida-Viru maakonnas, kõige 

madalam Hiiu ja Saare maakonnas. See seos tuleb välja ka rendimaade osatähtsuse 

hindamisel, kõige enam on rendimaid suurte linnade läheduses ja seal, kus mulla kvaliteet 

on parem, kõige vähem rendimaid on piirkondades, kus mulla kvaliteet on kehv. (Ots 

2014) Rendimaa hinna tõusu on erinevates uuringutes põhjendatud lisaks turuolukorrale ka 

toetuste mõjuga. Eestis hakkas maa hind, sealhulgas ka rendimaa hind, kasvama eriti kiires 

tempos 2006. aastal, mil Euroopa Liiduga liitumise mõju ja toetused hakkasid selgelt 

mõjutama turgu. 
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Toetused on suunanud põllumeeste teadlikumale tootmisele. Toetuste saamiseks on 

määratud tingimused, mis peavad olema täidetud. Nendeks on näiteks korras põllud, 

külvikorrad ja väetusplaanid. Need meetmed on põllumajandust elavdanud, kuna 

teadlikuma põllumajandusega saab suuremat saaki. See on ajendanud ettevõtjaid põlde 

korras hoidma nii teraviljakasvatusel kui ka niitmisel ehk rohumaade korrashoiul ning 

hooldamata alade arv on väga väike. Taimekasvatuse tähtsaimad toetused on ühtne 

pindalatoetus (ÜTP) ja keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM). Ühtset 

pindalatoetust on võimalik rakendada nii teraviljapinnale kui ka pikaajalistele 

rohumaadele. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse eesmärk on soodustada 

keskkonnasõbralikku majandamist põllumajanduses ja tõstmaks põllumajandustootjate 

keskkonnateadlikust. 

 Toetused on kujunenud tootjate kindlaks sissetulekuallikaks, samas võivad toetused 

avaldada tootmise efektiivsusele ka negatiivset või neutraalset mõju. Analüüsidest, sh Zoe 

(2010), kus uuriti riikide lõikes teraviljatootjate tehnilist efektiivsust, selgus, et toetuse 

saamine suurendas tootjate kindlustunnet ja vähem tähelepanu pöörati efektiivsuse 

kasvatamisele (Lauri 2014:21). Selline olukord võib tekkida ka pindalatoetustega, sest 

toetus pole suunatud väljundile, mis saavutatakse ja ettevõtjal võib puududa huvi saagikuse 

suurendamiseks uut tehnikat või meetmeid kasutusele võttes.  

Farmbalt OÜ taotleb ühtset pindalatoetust ja on endale võtnud keskkonnasõbraliku 

majandamise kohustuse, mistõttu lähtub ettevõte külvikorra planeerimisel  Maaeluministri 

määrusest nr 49, ’’keskkonnasõbraliku majandamise toetusest’’. Näiteks peab ettevõte 

kasvatama kasutuses olevast toetusõiguslikust  maast 15% liblikõielisi kultuure, samuti 

peab taotleja hoidma vähemalt 30 protsenti toetusõiguslikust maast kohustuseaasta 

1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist 

koosneva talvise taimkatte all. (Keskkonnasõbraliku … 2015: § 4-6) 

 

 

1.1.2. Tootmise planeerimine 

 

Kui ettevõttel on olemas tootmismaad, on vajalik tootmise planeerimine. Efektiivse 

tootmistegevuse jaoks on oluline nii tootmise kui ka rahavoogude planeerimine. Tuginedes 
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olemasolevate maade kvaliteedile ja ettevõtte eesmärkidele, määratakse kasvatatavad 

viljad, külvikorrad, materjalivajadus, raha liikumine jne. 

Teraviljakasvatuse edukus sõltub tehnikast, väetistest, taimekaitsevahenditest ning 

kogemustest ja teadmistest konkreetse põllu ja põllukultuuride kohta. Põllumajandus on 

tootmistüüp, mis sõltub väga suures ulatuses kliimast, mullastikust ja bioloogilistest 

organismidest. See tähendab, et teades mullatüüpi, võib tekkida olukord, kus kultuur ei 

anna piisavalt saaki, sest maa on siiski ebasobiv. Selle vältimiseks aitab eelkõige kogemus 

ning tootmise tundmine ning planeerimine.  

Eestis kasvatatakse enim teraviljadest nisu, kaera, otra ja rukist. Õlikultuuridest rapsi ja 

rüpsi, ning kaunviljadest uba ning hernest. (Teraviljaturu … 2010). Põllumajandustootmist 

iseloomustab hooajalisus. Tootjal on vaja kasumi teenimiseks tegutseda planeeritult ja 

väga lühikese perioodi jooksul.  

Planeerimisel on oluline külvikordade planeerimine. Külvikorda planeerides tuleb 

arvestada mulla omadusi ja konkreetse kultuuri kasvunõuded. Lisaks lähtuda ettevõtte 

tootmissuunast ja valitud maaviljelussüsteemist. Külvikordade planeerimisel on kõige 

tähtsam lähtuda kultuuride järjestamise agrobioloogilistest alustest, mis määravad ära, 

milliseid kultuure ja kui tihti tohib konkreetsel põllul kasvatada. (Lauringson, Talgre 2014) 

See tähendab, et põllumajandustootja ei saa spetsialiseeruda vaid ühe kultuuri 

kasvatamisele. Vajalik on jälgida külvikordasid, mis määravad kultuuride kasvatamise 

sageduse. Viljavaheldus- ja külvikorraplaani koostamisel lähtub Farmbalt 

põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määrusest nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja 

keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” ja koostab selle § 2 lõigete 4 ja 5 kohaselt. Farmbalt 

tootis 2015. aastal 45 põllul, ning kultuuride jagunemine oli järgmine: 

 10 põllul talioder; 

 9 põllul talinisu; 

 8 põllul taliraps; 

 7 põllul uba; 

 5 põllul suvinisu; 

 3 põllul suvioder; 

 3 põllul heintaim. 
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1.2. Ettevõtte majanduslik tegevus ja finantsanalüüs 

 

Äritegevuse põhiline eesmärk on ettevõtte kasumi maksimeerimine, tänapäevases 

tõlgenduses ka omanikke rikkuse maksimaalne kasvatamine. Selleks, et jõuda soovitud 

kasumini, jälgitakse erinevaid tegureid, näiteks majanduse üldist seisu, majandustegevuse 

ulatust, looduslikke tegureid, ettevõttesiseseid ja -väliseid tegureid ning finantsjuhtimist ja 

selle teostatud analüüsi. Tegurid, mis mõjutavad ettevõtte edukust, müügitulu või kasumit 

on tööstusharude lõikes varieeruvad, sõltudes kindlast tootmistüübist ja ettevõtte 

mastaabist. 

Põllumajanduses on väga tihe konkurents. Konkurents on turuühiskonna alustala, kus 

kõigil on lubatud müüa pakutavat toodet. See tekitab võistluse klientide pärast, kelle 

vajadusi tahavad rahuldada kõik sarnaseid tooteid või teenuseid pakkuvad ettevõtted (Ahn 

2002: 6-10). Konkurents on turul järjest tihenev ja teravnev, sest ettevõtete arv on kasvav 

ning tarbijate teadlikkus on kasvanud ja soovid suurenenud (Ibid). Põllumajanduses 

tähendab see võitlust toodangu müügi nimel, olgu selleks teravili või loomne saadus. See 

tingib hindade langust, sest nii lõpptarbija kui kokkuostja on huvitatud võimalikult 

madalast hinnast. See, kas tootja suudab valitsevas konkurentsis ellu jääda, sõltub ettevõtte 

strateegiast ja oskustest turul toimetada. 

Konkurentsiga kaasnev mõiste on konkurentsivõimelisus. Konkurentsivõime 

defineerimiseks puudub kindel definitsioon, sest sõltuvalt eesmärgist, mida püütakse 

selgitada, rõhutakse erinevatele elementidele. Üldisemalt on konkurentsivõime ettevõtte 

võime konkureerida turul samalaadsete toodete või teenuste pakkujatega, saavutades teatud 

positsioon ettevõtte omaduste või tegevuste seisukohalt. (Mereste 2003: 412)  

Konkurentsivõimelisuse määrab ära toote või teenuse hind ja kvaliteet. Ettevõtja jaoks on 

küsimus, kas saavutada edu, planeerides tootmiskulud nii, et saaks toote või teenuse 

lõpptarbijale võimalikult odavalt müüa või rõhuda kvaliteedile, leides tarbijad, kes on nõus 

maksma kõrgemat hinda parema kvaliteedi või muude saadavate lisahüvede eest. (Omel 

2009: 19) Konkurentsivõimeliseks saab lugeda ettevõtet, kes suudab tegutseda 

pikemaajaliselt, müümata toodet või teenust kahjumiga.  

Ressursside piiratusele lisaks on majandusteooria teiseks alustalaks alternatiivkulu 

kontseptsioon. Alternatiivkulu  printsiip lähtub piiratud ressurssidest, mistõttu tuleb 
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vajaduste rahuldamiseks langetada otsuseid erinevate alternatiivide vahel. Hüviste 

saamiseks tuleb loobuda muudest hüvistest, mis tähendab, et kõigil ressurssidel on olemas 

hind. Seega saab alternatiivkulu defineerida kui tulu, mis jäi saamata parimast 

alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest ehk saamata jäänud tulu. (Mereste 2003: 40 ) 

Lähtudes alternatiivkulu printsiibist, on võimlik läbi kodumaise ressursikulu hinnata 

tootjate konkurentsivõimet nii kodumaisel- kui ka välisturul. Selleks, et tootmine oleks 

konkurentsivõimeline peab ressursside loodud väärtus ületama ressursside alternatiivkulu. 

(Omel 2009: 20-21) 

Praegusel ajal, kui Eesti jaoks on Venemaa turg sulgunud, on riik organ, kes saab arendada 

põllumajandustoodete turgu ja kaubanduspoliitikat ning läbi selle suurendada ettevõtjate 

konkurentsivõimet. Riigi võimuses on suurendada turu orienteeritust, otsida uusi turge ning 

seeläbi tagada tootmise jätkusuutlikkus. Vajalik on tihe koostöö Euroopa Liidu ja selle 

liikmesriikidega. (Põllumajandus ja … )  

Teine osa konkurentsist on ettevõttesisene võime konkurentsis püsida. See, kui 

konkurentsivõimeline ettevõte on sõltub eelkõige kulude suurusest, tootlikkusest, toodete 

aktiivsusest, müügi efektiivsusest ja üleüldistest ettevõtte strateegiast.  

 

 

1.2.1. Finantsanalüüs ja analüüsis kasutatavad suhtarvud 

 

Tootmise planeerimine on seotud ka finantspoolega ehk arvestuse ja maa kui põhivara 

objekti soetamiseks vajaliku finantsressursiga ja rahavoogudega. Põllumajanduse 

finantsjuhtimise muudab eriliseks see, et tootmisel kasutatakse bioloogilisi organisme, 

mille arvestus erineb tavapärasest finantsaruandlusest. Keskenduses maaressursile, on 

oluline küsimus, kas maa ostmiseks on kasulikum võtta laenu või toota rendimaadel.  

Rahavood näitavad ettevõtte rahaliste vahendite laekumist ja väljaminekut. Rahavoogude 

planeerimisel eristatakse äritegevuse, finantseerimise ja investeerimise rahavooge. 

Põllumajandus on tsükliline ning hinnad kõikuvad, mistõttu peaksid ettevõtted hoolikalt 

rahavoogusid planeerima. (Juus 2015) 

Äritegevuse rahavoogude planeerimisel on oluline roll  turuhindadel, lisaks püsi- ja 

muutuvkuludel ning toetustel. Äritegevuse rahavooge planeerides, tuleb arvestada ka 
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võimalusega, et vilja hind on väga madal. Rahavood on hea võimalus analüüsimaks 

ootamatult tekkinud muutuste mõju. Näiteks saagi hävimine või madal vilja hind. See 

annab võimaluse tootmiskulud ümber planeerida ning seeläbi saada võimalikult väike 

rahaline kahjum. Investeerimise rahavood puudutavad näiteks remonditöid või masinate 

soetust.  Vajalik on hinnata, kui efektiive on konkreetne investeering ettevõtte jaoks. 

Finantseeringu rahavood puudutavad laenude võtmist ja tagasimaksmist. Investeeringu 

rahavoogude planeerimisel tuleb arvestada intressiriskiga, mis on muutuv või see ettevõtte 

jaoks sobiva määra juures ära fikseerida. Fikseerimine võimaldab efektiivsemalt 

rahavoogusid planeerida. Tulude vähenemisel on vajalik kohene reageerimine, mis eeldab 

kulude vähendamist. Õige rahavoogude planeerimine võimaldab arvestada hindade 

kõikumisega ja aitab ettevõttel jätkata tegevust ka pikema languse ajal. (Ibid) 

Finantsanalüüs ehk fundamentaalanalüüs on meetod ettevõte finantsseisundi hindamiseks, 

tuginedes ettevõtte finantsnäitajatele. Läbi finantsanalüüsi on võimalik efektiivsemalt 

langetada finantsotsuseid ning läbi põhjalikuma arusaama finantsaruandlusest on ettevõtet 

võimalik läbimõeldumalt juhtida. (Bõtskova, Teearu 1997: 11). Finantsanalüüsi põhiline 

lähenemisviis on suhtarvuanalüüs. Läbi suhtarvude on võimalik esitada erinevate 

finantsnäitajate seoseid ja erinevate tasemete võrdlusanalüüsi. Suhtarvud võimaldavad 

võrrelda omavahel erineva sisu ja mõõtühikuga näitajaid, esitades need absoluutarvude 

jagatisena . (J. Alver, L. Alver 2011: 425) Suhtarvude kaudu on võimalik ettevõtte tegevust 

hinnata võrreldes ettevõtte finantsandmeid eelmiste perioodidega ehk trendianalüüsi käigus 

või võrrelda ettevõtte üldist taset tootmisharus (Bõtskova, Teearu 1997: 18). 

Finantsanalüüsi tehes on oluline jälgida millise perioodi kohta finantsanalüüs läbi viiakse. 

Võimalusteks on möödunud perioodi, hetkeseisu või tuleviku osas finantsanalüüsi 

läbiviimine.   

Suhtarvud on indikaatorid, mida võib pidada ka firma visiitkaardiks, sest need sisaldavad 

väga palju informatsiooni. Informatsioon on kasulik nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt. 

Ettevõttesiseselt võimaldab suhtarvudest tulev informatsioon võrrelda näiteks erinevatel 

perioodidel tegutsenud juhtide tööd või uue tootmisliini efektiivsust võrreldes vanaga. 

Ettevõtteväliselt on rahandussuhtarvudest huvitatud aktsionärid, hindamaks ettevõtte 

finantspositsiooni, et seeläbi hinnata saadava kasumi suurust. (Analyzing the Profitability 

2012)  
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Levinumatest suhtarvudest hinnatakse käesolevas töös likviidsust, tasuvust, 

jätkusuutlikkust ja tulemuslikkust peegeldavaid suhtarve. Suhtarvud, mida analüüsitakse, 

on valitud selliselt, et ettevõtte majandustulemustes oleks kajastatud vajalikud andmed 

ning arvestatud on ka töö lõppeesmärki. Kuna eesmärk on seotud ajas toimuvate muutuste 

uurimisega, siis suhtarvude meetod annab ülevaatlikud tulemused. 

Rahandussuhtarvudega üks enam leitavaid vasteid on see, kui likviidne ehk 

maksevõimeline on ettevõtte. Ettevõtte likviidsus väljendab kui kiiresti suudab ettevõte 

tasuda oma lühiajalised kohustused kreeditoridele ehk valmidust täita tekkinud 

võlakohustusi (Tugas 2012: 175). Teisisõnu tähendab see piisava hulga raha olemasolu, et 

tasuda tekkinud lühiajalised kohustused. Kõrge likviidsussuhtarvu korral on ettevõttel 

piisavalt raha, et tekkinud kohustused ära tasuda ilma muid abivahendeid kasutamata. 

Enimlevinud suhtarv likviidsuse mõõtmiseks on lühiajalise võlgnevuse kattekordaja. 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja võrdleb raha ja vara hulka, ehk käibevara 

kohustustega, mis kuuluvad maksmisele lühiajalise perioodi ehk ühe aasta jooksul. 

(Peterson 2000: 118-119)  

 ü           õ                      
             

                     
 

Eesti põllumajandustootjate seas loetakse tavapäraseks kui kattekordaja väärtus on 2. 

Välishinnangul loetakse kattekordajat 1,1 nõrgaks, kuid samal ajal on PRIAst 

investeeringutoetuse taotlemisel miinimummääraks 1. (Alustava põllumajandus.. 2014)  

Tuginedes ainult lühiajalise võlgnevuse kattekordajale, pole võimalik ettevõtte 

finantsseisundit ja tegutsemist adekvaatselt hinnata. Samas on näitajal oluline eelis 

kvartaalse maksevõime hindamisel, kuna põllumajanduses tehakse suur osa kulutustest 

kevadel, kuid tulu saadakse alles suve lõpus või sügisel. Kulutused ja tulud ei teki 

paralleelselt, ning see mõjutab põllumajandustootjate lühiajalise võlgnevuse kattekordajat.  

Ettevõtte tootmistegevuse tasuvuse hindamiseks kasutatakse tasuvus- ja 

rentaablussuhtarve. Need näitavad kui efektiivselt on investeeringud või ressursside 

kasutus ettevõtte kasumit suurendanud ning kuidas on lihtaktsionäri nõutav tulunorm 

rahuldatud. (Raudsepp 1999:139)  Rentaablusnäitajad esitatakse protsentides. Enimlevinud 

rentaablusnäitajad on kogukapitali puhasrentaablus ehk kogukapitali tulusus ning 
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omakapitali tulusus. Töös kasutatakse analüüsiks kogukapitali puhasrentaablust ehk varade 

rentaablust. 

Varade rentaablus näitab, mitu ühikut kasumit on teenitud igalt varadesse investeeritud 

eurolt (Mereste 2003: 205). 

                  
          

        
     

Selleks, et teada saada, kuidas firmat finantseeritakse, leitakse kapitali struktuuri ehk 

finantsvõimenduse suhtarvud. Nende suhtarvude abil on võimalik otsustada, kas ettevõtte 

jaoks on tasuvam vara soetada kasutades laene või omavahendeid. (Finantsanalüüs, lk 127) 

Ettevõtted, kes kasutavad investeerimisel võõrkapitali, omavad riski, kuid samuti tekib risk 

omakapitaliga investeeringutel. Iga ettevõtte finantsolukord on erinev, seega puudub kindel 

vastus, milline on õigem otsus, kas omafinantseering või laenude võtmine. Erinevad 

kapitali struktuuri suhtarvud aitavad leida ettevõtte jaoks parima valiku. 

Kõige enam kasutatavad kapitali struktuuri suhtarvud on võlakordaja, omakapitali 

osatähtsus, võõrkapitali osatähtsus, intressikulude kattekordaja ja põhivara hulk maaühiku 

kohta. Käesolevas töös kasutatakse analüüsiks võõrkapitali osatähtsust ja põhivara hulka 

maaühiku kohta. 

Võõrkapitali osatähtsus näitab, kui suures osas on ettevõtte finantseerimine toimunud 

võõrkapitaliga.  

                         
           

           
 

Kapitaliteooria ütleb, et võõrkapital on odavam kui omakapital. Laenuandjal on väiksem 

risk oma raha kaotada, sest laenuandjal on tagatised. Omakapitali kasutades on ettevõtja 

risk suur, sest ebaefektiivse investeeringu korral puudub tal tagatis ning see võib tähendada 

pankroti väljakuulutamist. Samas ei tohi võõrkapitali osa ettevõttes olla liiga suur, sest 

vastasel juhul oleksid igakuised intressikulud väga kõrged ja kasvab ka laenuandjate risk. 

(Samuelson, Nordhaus 2004: 316-318) 

Teine kapitalistruktuuris kasutatav suhtarv on põhivara hulk maaühiku kohta. Põhivara 

hindamine maaühiku kohta võimaldab hinnata ettevõtja efektiivsust ja jätkusuutlikust. 
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Näitaja iseloomustab ja teeb võrreldavaks eelkõige põllumajandustootjate omavahelise 

vara kasutamise. Samal ajal näitaja optimaalsuse hindamine on keeruline, kuna liiga väikse 

põhivara mahu juures võib olla efektiivsus kõrge, kuid ei taga jätkusuutlikkust. (Eesti 

loomakasvatusettevõtete … 2011: 22,26) Väga suure vara väärtuse korral tuleb hinnata ka 

tootlikkuse kasvu, et leida varade kasvust saadav lisa. 

                       
        

                  
 

Ettevõtetes, kus põhivara hulk on väike, tuleb põhivara hulka suurendada, tagamaks 

jätkusuutlikkus. Erinevalt mõnest muust tootmisharust, kus masinate ja seadmete hulk on 

väiksem, nõuab põllumajandus oluliselt rohkem põhivara.   

Viimaste näitajatena analüüsitakse tulemuslikkuse suhtarve. Tulemuslikkuse suhtarvud 

väljendavad ettevõtte käivet või kasumit ning antud töös on väärtused leitud suhtarvuna. 

Parema võrreldavuse mõttes on kasulik leida tulemuslikkuse näitajad maaühiku kohta. See 

likvideerib olukorra, kus suurettevõtted on müügitulu või ärikasumi üldsummaga 

väikeettevõtetele kättesaamatus kauguses. Taandades müügitulu või ärikasumi ühiku 

kohta, on tulemused võrreldavad. 

                  
        

                  
 

Teine tulemuslikkuse analüüsimiseks kasutatav suhtarv on müügitulu rentaablus. 

Müügitulu puhasrentaablus võimaldab hinnata raha paigutamise efektiivsust. 

                     
          

         
     

Müügitulu ehk käibe puhasrentaablus näitab, mitu eurosenti teenib ettevõte puhaskasumit 

müügikäibe euro kohta ehk puhaskasumi osatähtsust müügikäibest. Näitaja väärtus sõltub 

tegevusalast ja käibest, kuid heaks loetakse 5–10%. (Kuidas lugeda … 2015: 15) 

Farmbaldi puhul on planeeritud seemnete ja väetiste kogus, kuid finantsarvestuse ja 

rahavoogudega väga detailselt ei tegeleta. 
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2. KVANTITATIIVSE ANALÜÜSI LÄBI VIIMINE 

 

2.1. Metoodika ja valimi leidmine 

 

Kogutud andmed on oma iseloomult kvantitatiivsed, mis võimaldab läbi viia statistilist 

võrdlevat analüüsi. Arvestades töö eesmärki, siis kombineeritakse võrdlusmeetodid. 

Metoodiliselt jaotatakse analüüs kahe grupi ja autori valitud konkreetse ettevõtte  

maaressursi ja majandusnäitajate  muutuse võrdlemiseks, milleks kasutatakse kirjeldavat 

statistikat ja mitteparameetrilise statistika testi.  

Üldkogumisse kuulusid PRIA toetuste registrisse kantud ühtse pindalatoetuse taotlejad 

(Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide… 2015). Andmeid analüüsiti aastate 2012–2015 

kohta, sealhulgas toetusõigusliku maa pindala, rendi ja omandis oleva maa pindala ja 

nende osakaal, lisaks ettevõtete jagunemine suurusgruppidesse. Esmase andmeanalüüsi 

eesmärk oli leida sarnaste ettevõtjate grupp. Üldkogumis oli aastal 2012 kokku 7836 ühtse 

pindalatoetuse taotlejat, aastal 2013 7842, aastal 2014 7760 ja aastal 2015 8147 ettevõtet. 

Antud töös keskendutakse aastate 2012 ja 2014 analüüsimisele ning 2013 ja 2015 aasta 

andmeid kasutatakse taustinfona. Kuna töö eesmärgiga seotud autori valitud ettevõte on 

äriühing, siis võetakse võrdlusanalüüsi teised sarnaste näitajatega äriühingud. Uuritavate 

ülesannete lahendamiseks kasutas autor äriregistri majandusaasta aruannete andmeid. 

Kvantitatiivse määratlemise juures tekib valik, milliseid mõõtesuuruseid kasutada ning 

kuidas defineerida suurusklassi. (Siimon 2001:463) Antud analüüsi läbiviimiseks jaotati 

ettevõtted toetusõiglusliku maa alusel seitsmesse suurusgruppi. Suurusgruppide 

määramisel ei hinnatud ettevõtete üldarvu, sest sellisel juhul oleks suurusgruppide täpsem, 

sisulise näitaja alusel määratlus jäänud saavutamata. Välistati standardtoodangu järgne 

ning kvantiilide alusel jaotamine. Kuna töö eesmärk keskendub maaressursile, siis välistati 

ka võimalus müügitulu alusel suurusgruppidesse jaotamine. 

Gruppide moodustamisel lähtuti loogilisest skeemist (joonis 1), kus mõjutatud ettevõtete ja 

sellele vastav kontrollgrupp moodustati järgmiste näitajate baasil: a) tegutsemise aeg, b) 

maa omandisuhe, c) rendimaa osakaal ja d) piimakvoot. Paljudes riikides ja teadustöödes 
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on kasutatud muutuste ja tulemuslikkuse hindamiseks sobitamistehnikat. Sobitamistehnika 

eesmärk on leida mõjutatud ettevõttele lähedane grupp ning neile omakorda võrdlusgrupp, 

kus vaadeldavat nähtust pole toimunud – käesolevas töös põllumaa vähenemist. (Stuart 

2010: 1-3)  

Töös kasutati sobitamistehnikat suurusgruppideks jaotamise alusel mis on esitatud joonisel 

1. Kuna gruppide määramine on subjektiivne, lähtus töö koostaja suurusgruppide 

määramisel töö eesmärgist ja ettevõtete minimaalsest ja maksimaalsest maa suurusest. 

Suurusgrupid määrati jaotuslikult ebavõrdsed, sest oli teada, et vähem kui 50 hektaril 

tegutsevaid ettevõtteid on väga palju ja 50 hektariline vahemik poleks otstarbekas. 

Lõppvalimi leidmiseks leiti ettevõtted, kes tegutsesid nii 2012. kui ka 2014. aastal. 

Vaatluse alla võeti kõik ettevõtted, kus toimus 2014. aastaks võrrelduna 2012. aastaga 

maaressursi vähenemine. Valimist eemaldati ettevõtted, mis kuulusid 2012. aastal 

suurusgruppi ’’alla 49’’ ja ’’50-149’’ hektarit ning ’’üle 1200’’ hektari. Seda tehti selleks, 

et välistada liiga väikesed ja liiga suured ettevõtted ning keskenduda nendele ettevõtetele, 

mis maaressursi hulga poolest sarnanevad Farmbalt OÜ’le. Valimisse jäeti ettevõtted mille 

maa vähenemine toimus vahemikus 100-750 hektarit. Enne lõppvalimi kinnitamist 

eemaldati ettevõtted, kelle majandusaastaaruanded polnud kättesaadavad ning need, kellel 

oli piimakvoot. 

Lõppvalimisse ehk mõjutatud gruppi jäi 39 ettevõtet, suuruses 150-1199 hektarit, maa 

vähenemisega 100-750 hektarit. Nende ettevõtete puhul viidi läbi majandustulemuste 

hindamine. Kontrollgruppis on 239 ettevõtet. 
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Joonis 1. Suurusgruppide määramine ning lõppvalimi ja kontrollgruppi leidmine (Autori 

koostatud) 

 

Kuna vajalike gruppide leidmisel nähti, et ettevõtjate arv gruppide on küllatki väike ning 

näitajad ei vasta normaaljaotusele, siis kasutatakse mitteparameetrilisi teste seoste 

kontrollimiseks. Mitteparameetriline statistika erineb parameetrilisest selle tõttu, et ei 

tegelda parameetrite hindamisega ja ei tehta eeldusi valimi väärtuste tõenäosusjaotuse 

kohta (nn jaotusvabad testid) (Mumby … 2002: 1-2) 

   Suurusgruppide määramine

           Lõppvalimi määramine Kontrollgrupi määramine

Rendimaa pindala
Omandimaa + 

kasutusmaa pindala

Kasutatava maa pindala 
kokku

alla 49 ha 50-149 ha 800-1199 ha150-299 ha 300-499 ha 500-799 ha üle 1200 ha

Kriteeriumid

Tegutseti aastatel
2012 ja 2014

Rendimaa osakaal 
vähemalt 50%

Rendimaa 
vähenemine 2012 vs 

2014 100-750 ha

Piimakvoodi
puudumine 2012 

& 2014

Kriteeriumid

Piimakvoodi
puudumine 2012 & 

2014

Maaressursi stabiilsus 
(sh omandi-, rendi-, 
kasutusvaldusmaa)

Majandusnäitajate 
kättesaadavus

Majandusnäitajate 
kättesaadavus

LÕPPVALIM
MÕJUTATUD 

GRUPIL

KONTROLLGRUPI 
ETTEVÕTTED

2012 & 2014 ühtse
pindalatoetuse taotlejad

Ettevõtte kasutatav
maa 150-1199 ha
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Vajalike gruppide leidmisel nähti, et ettevõtjate arv mõjutatud ja hinnatavas gruppis on 

küllatki väike (grupp 1 n=39 ja grupp 0 n = 239) ning selle tõttu ei ole kohane kasutada 

andmete normaaljaotusele sobivaid statistilisi teste. Gruppide tulemuste statistilise 

erinevuse hindamiseks kasutatakse mitteparameetrilist testi. Mitteparameetriline statistika 

erineb parameetrilisest selle tõttu, et ei tegelda parameetrite hindamisega ja ei tehta eeldusi 

valimi väärtuste tõenäosusjaotuse kohta (nn jaotusvabad testid). Andmete analüüs viiakse 

läbi järgmise hüpoteesipaari kontrollimiseks: 

 

H 0 : µ1 = µ2, kogumite majandusnäitajate tasemete muutus on võrdne 

H 1 : µ1 ≠ µ2, kogumite majandusnäitajate tasemete muutus ei ole võrdne. 

 

Testi läbiviimiseks kasutatakse SPSS programmi ja selles sisalduvat mitteparameetrilist 

Mann–Whitney U testi algoritmi. 

 

 

2.2. Farmbalt OÜ tutvustus 

 

Ettevõte, mille tuleviku tootmismahu muutuse mõju majandustulemustele hinnatakse on 

Farmbalt OÜ (edaspidi Farmbalt). Farmbalt kaotab 2016. aasta lõpus 250 hektarit 

tootmismaid rendilepingute lõppemise tõttu, seoses omaniku sooviga ise toetusi taotleda.  

Farmbalt on põllumajandusettevõte, mis tegeleb teravilja, õlikultuuride ja kaunviljade 

kasvatamisega. Ettevõte asutati 2008. aastal, mil tootmist alustati tegevuse lõpetanud 

ettevõtte käest vabanenud maa ja tehnika ülevõtmisega. Toona alustati tootmist  550 

hektaril, tänasel päeval toimub tootmine 730 hektaril. (PRIA andmeil on vähem maad, aga 

toodetakse ka maal, kus pindalatoetust pole taotletud). Ettevõtte müügitulust umbes 98% 

moodustab teraviljakasvatus, vähesel määral teostatakse ka teenustöid, näiteks kohaliku 

omavalitsuse teede lumetõrje teostamine. 

Ettevõtte masinpargis on neli traktorit, kaks kombaini ning lisaks erinevad 

mullaharimisseadmed. Ettevõttes on neli töötajat, sh üks juhatuse liige. Töötajate 

lepingujärgseks ametikohaks on põllumajandusmasinate operaator ning juhataja tegeleb 
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ettevõtte igapäevategevuse organiseerimise, rahavoogude haldamise ja vajadusel ka 

põllumajandusliku tootmise protsessis osalemisega.  

Farmbalt’i tootmismaad asuvad Tartumaal Haaslava, Mäksa ja Kambja vallas ning 

Põlvamaal Vastse-Kuuste vallas.  

Analüüsis kasutatavad põhinäitajad: 

 Tegutsemine aastal 2012 ja 2014: jah 

 Toetusõigusliku maa pindala 2015. aastal: 676,5 ha  

 Rendimaa ja omandimaade suhe: 100% rendimaad 

 Piimakvoot: puudub 

 

 

2.3. Analüüsitavate pindalataotlejate maakasutus ja dünaamika analüüs 

perioodil 2012–2015 

 

Järgnevad arvandmed on leitud autoripoolsetest arvutustest, mille andmed tulenevad 

üldkogumist. 

Valimi koostamiseks ja ettevõtjate dünaamika analüüsimiseks kasutati esmalt grupeerimise 

metoodikat toetusõigusliku põllumaa alusel. Antud analüüs moodustab võrreldavate 

gruppide sobitamise tehnika osa.  

Sobitamise tehnika eesmärgiks on leida ettevõtetegrupile, mille maa on vähenenud 2014. 

aasta võrdluses 2012. aastaga, võrdlusgrupp, mille maa pole vähenenud. Seejärel 

kirjeldada, milline oleks ettevõtete finantsolukord, kui maa vähenemist poleks toimunud.  

Aastal 2012 oli ettevõtete keskmine toetusõiguslik maa 109 hektarit. Järgneval kahel aastal 

kasvas keskmine pindala ettevõtte kohta kolme hektari võrra. 2014. aastaks oli keskmine 

pindala 112 hektarit. 2015. aastal toimus mõningane langus ning keskmine pindala langes 

1 hektari võrra – 111 hektarini. Ettevõtete keskmise maa hulka kuuluvad nii omandimaad, 

kasutusõiguslikud maad kui ka rendimaad, millele on taotletud pindalatoetust.  
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Rendimaade osatähtsus on aastatel 2012–2015 tõsnud. 2012. aastal oli kesmine rendimaade 

osatähtsus 63%. Järgnevatel aastatel kasvas osatähtsus veelgi, ning 2015. aastal moodustas 

rendimaa keskmiselt 67% ettevõtte kasutuses olevatest maadest. 

Eestis on palju alla 50 hektaril tegutsevaid ettevõtteid, kes viivad keskmise maa pindala 

väga madalale. Jättes välja väiketootjad, kelle maa on alla 50 hektari, kasvab keskmine 

pindala ettevõtja kohta 60% võrra. 2012. aastal oli selliseid väikeettevõtjaid 5057 isikut, 

seetõttu on nende mõju keskmisele ettevõtte suurusele nii märkimisväärne. 

Vaadates suurusgruppidesse jagunemist (Tabel 2) on näha, et kõige enam ettevõtteid 

tegutseb kõige väiksemas suurusgrupis, kus toetusõigusliku maad, sh rendimaad ning 

omandis olevat ja kasutusõiguslikku maad on alla 50 hektari. Samas on näha, et kõige 

enam on tegevuse lõpetanud ettevõtjaid suurusgrupist alla 50 hektari. 2011. aastal tegutses 

üle poolte majapidamistest väikseimas suurusgrupis ja see pole tänaseks muutunud. 

Kõigist ettevõtetest ligikaudu 65% toodab jätkuvalt vähemal kui 50 hektaril.  

Edasised suurusgrupid on väheneva ettevõtjate arvuga. Gruppidest kõige vähem ettevõtteid 

tegutseb kõige suuremas ehk üle 1200 hektari maaga grupis, kes annavad suurema osa 

kogutoodangust. Selline ettevõtete jaotus on normaalne, kuigi eesmärk on vähendada alla 

50 hektaril tegutsevate ettevõtete arvu, sest nende tootlikkus on kõige väiksem, ning 

suurendada teiste suurusgruppide ettevõtjaid.  

Ettevõtete üldarv on vaadeldavatel aastatel kasvanud 311 ettevõtte võrra. Selle üks 

põhjuseid võib olla loomakasvatustootjate üleminek teraviljatootmisele. Aastatel 2012–

2014 lõpetas tegevuse rohkem ettevõtteid kui juurde tuli.Suurim arv ettevõtteid lisandus 

aastal 2015, mil alustas tegevust 1028 uut ettevõtet. Aastatel 2012–2014 on tegevuse 

lõpetanud kokku 1667 ettevõtet, aastatel 2013–2015 on tootmist alustanud 1960. (Tabel 1) 
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Tabel 1. Suurusgruppidesse jagunemine, tegevuse lõpetanud ning uued ettevõtted, 

Farmbalt OÜ suurusklass (Autori koostatud) 

Suurusgrupp/aasta 2012 2013 2014 2015 

Alla 49 5057 5028 4965 5321 

50-149 1515 1519 1461 1451 

150-299 605 631 657 657 

300-499 284 276 275 315 

500-799 170 192 200 185 

800-1199 109 102 104 109 

Üle 1200 96 94 98 109 

Kokku ettevõtteid 7836 7842 7760 8147 

Lõpetanud ev. 468 540 641 - 

Uued ev. - 474 458 1028 

 

Analüüsimaks gruppide vahelist liikumist ja leidmaks sobivat maade vähenemisega 

ettevõtjate gruppi, on moodustatud dünaamikat esile toov tabel (tabel 3). 

Suurusgrupis alla 49 hektari on kõige suurem liikumine toimunud gruppi 50-149 hektarit. 

Kuna tegu on naabergrupiga on  mõistetav, et mõned ettevõtted on suutnud kahe aasta 

jooksul oma tootmisressurssi suurendada. 4269 ettevõttest vaid 6 tükki on liikunud gruppi 

150-299 hektarit. See väljendab  väikeettevõtete keerukust turul konkureerida ning samas 

viitab asjaolule, et väiketootjad soovivadki oma tootmise hoida sellistes piirides. See 

võimaldab väiksemaid investeeringuid ning kulutusi. Antud grupis on liikumine olnud 

kõige väiksem. 

Suurusgrupis 50-149 hektarit on liikumine toimunud madalamasse gruppi, kuhu liikus 151 

ettevõtet ehk 11% grupi ettevõtetest. Suuruselt järgmisesse gruppi 150-299 hektarit on 

liikunud 99 ettevõtet ehk 7%. Ka selle grupi liikumine on olnud suhteliselt väike, sest 

liigutud on vaid kahte kõrvalolevasse gruppi. 

Kolmas suurusgrupp on 150-299 hektarit. Antud grupis on muutus toimunud nii 

väiksematesse gruppidesse kui suuruselt järgmisesse 300-499 hektarit.  
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300-499 hektarit suurusgrupis on toimunud kõige suuremad muutused kahe perioodi 

võrdluses. 39 ettevõtet ehk 14% on liikunud väiksemasse suurusgruppi ning sama palju 

suurematesse suurusgruppi, koguliikumine 273 ettevõtte seas on 28%. Kuigi liikumine on 

olnud suur, pole ükski ettevõte suutnud kasvatada maaressurssi 1200 hektarini. 

Suurusgrupis 500-799 on samuti kõige enam liigutud naabergruppidesse. Suurem on olnud 

liikumine väiksemasse suurusgruppi milleks on 300-499 hektarit. Kuus ettevõtet on 

liikunud gruppi 800-1199 hektarit, kuid üle 1200 hektariga ettevõtete gruppi pole ükski 

ettevõte liikunud. 

800-1199 hektarit suurusgruppi kuulub vaid 109 ettevõtet, kuid protsentuaalselt on 

vähenemine toimunud 16% ulatuses ehk 17 ettevõtet on liikunud väiksematesse 

gruppidesse. Kõige suuremasse gruppi on liikunud 7% ehk kaheksa ettevõtet. 

Viimane suurusgrupp on üle 1200 hektariga ettevõtted. Arvuliselt on tegu kõige väiksema 

ettevõtjate arvu grupiga ning selles grupis on väike liikumine. 1200 hektariga ettevõtted on 

väga suured ning nendel ettevõtetel on kõige rohkem ressurssi maad suurendada. Antud 

grupis on toimunud 7% ettevõtete liikumine väiksemasse gruppi, alla 799 hektari pole 7% 

ettevõtete maapindala vähenenud.  

Uued ettevõtted väljendavad ettevõtteid, kes ei tegutsenud 2012. aastal ning on alustanud 

tootmist 2013. või 2014. aastal. Nendest ettevõtetest enim on liigutud kõige väiksemasse 

gruppi - alla 49 hektari. See on grupp, kus tootmist on kõige lihtsam alustada, sest 

maaressursile tehtavad kulutused on väikseimad. Samas hakkab silma, et liigutud on ka 

järgmisesse nelja gruppi, mis tähendab alustavate ettevõtete konkurentsvõimelisuse 

suurenemist tänu suuremale tootmispinnale. Tuginedes eelpool mainitule, on näha, et 

ettevõtted, kes tegutsevad suurusgrupis alla 49 hektari jäävad tegutsema antud 

suurusgrupis. 
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Tabel 2. Ettevõtete gruppidevahelise liikumise dünaamika aastal 2014 võrreldes aastaga 

2012 (Autori koostatud)  

Suurusgrupp 

2014/ 

Suurusgrupp 

2012 

 alla 49 49-150 150-299 300-499 500-799 800-1199 

üle 

1200 

üld-

kokkuvõte 

Alla 49 97% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

50-149 11% 82% 7% 0% 0% 0% 0% 100% 

150-299 1% 9% 80% 9% 0% 0% 0% 100% 

300-499 1% 1% 12% 71% 13% 1% 0% 100% 

500-799 1% 1% 1% 9% 84% 4% 0% 100% 

800-1199 0% 1% 0% 1% 14% 77% 7% 100% 

Üle 1200 0% 0% 0% 0% 0% 7% 93% 100% 

Uued 

ettevõtted 

2014 76% 15% 7% 1% 1% 0% 0% 100% 

 

Ettevõtete liikumine on kõige suuremas osas toimunud naabergruppidesse ning pole ühtegi 

suurusgruppi, kus liikumist pole kahe aasta jooksul toimunud. Protsentuaalselt on kõige 

suurem liikumine toimunud grupis 300-499 hektarit. Autori arvates on antud grupp töös 

kasutatavatest kõige suurem riskigrupp. Riskigrupi ettevõtetel on kõige suurem oht liikuda 

väiksema pindalaga gruppi ning samas kõige suurem võimalus liikuda suurematesse 

gruppidesse. 

 

 

2.4. Valimi majandustulemuste hindamine ja võrdlemine ettevõttega 

Farmbalt OÜ 

 

Tabelis 3 on välja toodud kontrollgrupi (grupp 0) ja mõjutatud grupi (grupp 1) keskmine 

maa pindala ja finantsandmete võrdlus 2012 aastal.  

Mõjutatud grupi keskmine pindala enne maavähenemist on 629 hektarit, kontrollgrupi 

pindala 451 hektarit. Seega on mõjutatud ettevõtete keskmine maa-ala enne maa 

vähenemist on ligikaudu 39% suurem võrreldes kontrollgrupiga. Võrreldes kahe grupi 

maksimaalset pindala on see sarnane, mõjutatud grupil 2 hektarit väiksem ning minimaalne 
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maa pindala 31 hektarit suurem. Samas on mõjutatud grupi standardhälve suurem, mis 

näitab, et pindalade hajuvus keskmise ümber on suurem. 

Finantsarvud annavad vastuse küsimusele ’’milline on ettevõtte seis?’’, kuid suhtarv ei 

määra ära, miks on olukord selline. (Raudsepp 1999:143) 

Kontrollgrupi ettevõtetel on keskmine lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 2012. aastal 2 

korda suurem võrreldes mõjutatud grupiga. Suur erinevus esineb standardhälbes, 

kontrollgrupi standardhälve on 12 ehk 3 korra suurem, mis tähendab, et lühiajalise 

võlgnevuste kattekordaja on grupisiseselt väga erinev. Kontrollgrupis minimaalne kordaja 

on 0,9 ning maksimaalne 85. Mõjutatud grupi näitajad on 0.4 ja 15. Hinnates lühiajalist 

võlgnevust on kontrollgrupi ettevõtted olnud vähem likviidsed ja riskantsemad, 

kontrollgrupil on olnud rohkem käibevara võrreldes lühiajaliste kohustustega. Farmbalt 

OÜ lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja on 1,95, mis on kontrollgrupi keskmisest 

madalam. 

Varade rentaablus on mõlemal grupil suhteliselt sarnane. Keskmine kasumlikus on 

kontrollgrupil 0,2 ja mõjutataval grupil 0,1 eurosenti varadesse investeeritud euro kohta. 

Mõlema grupi standarhälve on 0,2 ning minimaalne väärtus -0,2. Maksimaalne väärtus on 

kontrollgrupil 1, mõjutatud grupil 0,6. Farmbalt OÜ varade rentaablus on samuti madalam 

kontrollgrupi keskmisest – 0,035. 

Keskmine võõrkapitali osatähtsus on kontrollgrupil 0,3 ja mõjutataval grupil 0,4, mis pole 

statistiliselt suur erinevus. Mõlemas grupis eksisteerib vähemalt üks ettevõtja, kellel 

puudub võõrkapital. Mõjuga grupis on vähemalt üks ettevõtja, kelle võõrkapitali osatähtsus 

on vähemalt 1,4, kontrollgrupis on maksimaalne võõrkapitali osatähtsus ainult 0,9. 

Mõjutatava grupi suurem võõrkapitali osatähtsus viitab laenude suuremale hulgale 

kogukapitalist kui see on kontrollgrupil. Farmbalt OÜ võõrkapitali osatähtsus 2012. aastal 

on 0,66, olles grupi keskmisest oluliselt kõrgem. 

Põhivara hektari kohta, mis võib väljendada ettevõtte investeerimisvõimekust, on 

mõjutataval grupil üle nelja korra suurem kontrollgrupi keskmisest. Standardhälbe erinevus 

mõjutataval grupil on väga suur – 18714. Minimaalne väärtus kontrollgrupil on 35 ning 

mõjutatud grupil 54,5. Maksimaalne kontrollgrupil 1097 eurot ja mõjutataval grupil 

106739 eurot ehk 9 korda suurem. Põhivara hektari kohta on Farmbalt OÜ 843 eurot, mis 

on madalam grupi keskmisest.  
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Ärikasumi keskmist muutsid tugevalt negatiivsed väärtused. Taandades ärikasumi hektari 

kohta on mõjutataval grupil 2012 aastal olnud keskmiselt 1,5 korda suurem kui 

kontrollgrupil. Standardhälve on suurem mõjutatud grupil, ning minimaalne ja 

maksimaalne väärtus on samuti suuremad. Mõjutatud grupi maksimaalne ärikasum hektari 

kohta on 11082 eurot kontrollgrupi 2638 euro kõrval. Ka maksimaalne kahjum on 

mõjutatud grupil suurem, vastavalt -797 ja -587 eurot. Farmbalt OÜ ärikasum hektari kohta 

on 66 eurot, olles grupi keskmisest 244 eurost madalam. 

Müügitulu rentaabluse keskmine on suurem mõjutatud grupil, 1,4 eurot, kontrollgrupil 0,7 

eurot. Standardhälve on mõjutatud grupil samuti suurem, sest minimaalne väärtus ning 

maksimaalne väärtus on suuremad  võrreldes kontrollgrupiga. Mõjutatud grupi puhul 

hakkab silma maksimaalne rentaablus 22, mis näitab, et puhaskasumit müügikäibe euro 

kohta teeniti 22 eurot, kontrollgrupi maksimaalne oli 13 eurot. Farmbalt OÜ müügitulu 

rentaablus on väga madal – 0,05 senti. 

Keskmine müügitulu hektari kohta on kontrollgrupil 740 eurot ning mõjutataval grupil 622 

eurot. Keskmine müügitulu on kontrollgrupil parem, sest puuduvad ettevõtted, kes ei 

teeninud müügitulu ning maksimaalne tulu hektari kohta oli 3104 eurot. Mõjutatava grupi 

minimaalne müügitulu oli 0 ning maksimaalne poole väiksem – 3104 eurot. Ka keskmine 

müügitulu hektari kohta on Farmbalt’il grupist madalam – 673 eurot hektari kohta. 
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Tabel 3. Kontrollgrupi ja mõjutatud grupi finantsandmete näitajad aastal 2012 (Autori 

koostatud)  

Muutuja 
Keskmine Standardhälve 

Minimaalne 

väärtus 

Maksimaalne 

väärtus 

grupp 0 grupp 1 grupp 0 grupp 1 grupp 0 grupp 1 grupp 0 grupp 1 

Keskmine pindala 451,3 629,0 270,7 316,3 154,0 185,9 1 166,3 1 164,5 

Lüh.võlg.kattek. 7,0 3,5 12,3 3,4 0,9 0,4 84,9 15,0 

Varade rent. 0,2 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,2 1,0 0,6 

Võõrkapital 0,3 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,9 1,4 

Põhivara/ha 1 096,9 4 391,8 1 138,7 18 714,2 35,0 54,5 1 096,9 106 739,7 

Ärikasum/ha 243,5 446,2 274,5 1 954,7 -587,2 -797,5 2 637,6 11 082,4 

Müügitulu rent. 0,7 1,4 1,4 4,2 -0,3 -2,8 12,9 22,1 

Müügitulu/ha 740,1 622,4 910,2 790,4 14,7 0,0 7 834,0 3 104,2 

 

Võrreldes lühiajaliste võlgnevuste kattekordajat, varade rentaablust, võõrkapitali 

osatähtsust, põhivara hulka, ärikasumit, müügitulu rentaablust ning müügitulu on näha, et 

mõjutatava grupi tulemused on kontrollgrupi omadest paremad. Kuigi likviidsus on 

väiksem, on siiski suudetud teenida suuremat kasumit. Võttes arvesse äritegevuse 

lõppeesmärki, milleks on kasumi teenimine, on kasumlikumalt tegutsenud mõjutatud 

grupp. Farmbalt OÜ on oma majandustulemustega alla grupi keskmist. 

Joonisel 2 on välja toodud muutujate suhteline muutus aastatel 2012 ja 2014. 2014. aastaks 

kaotasid kõik mõjutatud grupi ettevõtted maad vahemikus 100-750 hektarit ehk 49% 

maast. Kontrollgrupi maa suurus on püsinud peaaegu sama – kasv 9%. Võrreldes 

mõjutatud grupi ja kontrollgrupi tulemuste muutust 2014. aastaks võrreldes 2012. aastaga, 

selgub, et grupp ühe ehk mõjutatud grupi kõik majandusnäitajad on kasvanud. Kui 2012. 

aastal oli kontrollgrupi lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja üle 2 korra suurem mõjutatud 

grupi omast, siis 2014. aastaks on  näitaja kasvanud mõlemal poolel kuid mõjutatud grupil 

kiiremini. Mõjutatud grupi keskmine varade rentaablus on kasvanud 65% ning 

kontrollgrupi oma on langenud 32% võrra. Võõrkapitali ning põhivara hulka on mõlemad 

grupid kasvatanud, kuid mõjutatud grupp rohkem. Keskenduses müügitulemusele, on 

kontrollgrupp vähendanud nii ärikasumit kui ka müügitulu rentaablust aga kasvatanud 24% 

võrra müügitulu hektari kohta. Mõjutatud grupi müügitulemused on paranenud. 

Suurenenud on nii ärikasum, müügitulu rentaablus kui ka müügitulu hektari kohta.  
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Joonis 2. Kontrollgrupi ja mõjutatud grupi finantsandmete suhteline muutus aastatel 2012 

ja 2014 (Autori koostatud) 

Sobitades sarnaseid ettevõtteid ning võrreldes nende majandustulemusi, on tulemused väga 

erinevad. Suuremad muutused finantsnäitajates võrreldes 2012. aastaga on toimunud 

mõjutatud grupis. Grupis on kõige enam kasvanud põhivara hulk, ärikasum ning 

müügitulu. Põhivara on kasvanud keskmiselt 8 korda, ärikasum 15 ning müügitulu 20 

korda. Kokkuvõttes selgub, et ettevõtted, mille maa-ala vähenes 2012. aasta võrdluses 

2014. aastaga, on muutnud äritegevust efektiivsemaks ning suutnud kasvatada tootlikkust 

hektari kohta, ärikasumit hektari kohta ja müügitulu hektari kohta. Kõige tähtsamateks 

näitajateks on põhivara, ärikasumi ning müügitulu muutus hektari kohta. 

2012. aastal tegutses veel ettevõtteid, mille maa pindala vähenes järgmisel aastal. Neid 

ettevõtteid ei analüüsitud, sest nad olid tegevuse lõpetanud. Seega võib öelda, et ettevõtted, 

kes hakkasid peale maa vähenemist erinevatel põhjustel ettevõtte siseselt läbi viima 

muutuseid, suutsid tootmist suurendada, ning teised, kes muutuseid läbi ei viinud, lõpetasid 

järgmiseks aastaks äritegevuse.  

Tuleb välja, et mõjutatud grupi majandustulemused on paremad juba enne maa 

vähenemist. See viitab ettevõtete teadlikule tegutsemisele, tänu millele suudeti näitada häid 

majandustulemusi nii enne kui ka pärast maa vähenemist. 
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Mitteparameetrilise testi läbiviimine annab vastuse püstitatud hüpoteesile. Sealjuures peab 

arvestama, et olulisuse nivoo p peab olema ≤ 0.1, et ümber lükata H0 hüpotees. Tabelis 4 

esitatud tulemused näitavad, et kolme näitaja (põhivara muutus hektari kohta, müügitulu 

rentaabluse muutus ja müügitulu muutus) osas on piisavalt tõendeid gruppide vaheliste 

erinevuste olemasolu kohta.  

Tabel 4. Valitud majandusnäitajate muutuse olulisuse tõenäosus U-testi tulemustel (Autori 

koostatud) 

  
Pindala 

muutus 

Varade 

rent. 

muutus 

Lüh. aj. 

võlg. 

muutus  

Võõrkap-

itali 

muutus 

Põhi-

vara/ha 

muutus 

Äri-

kasum/ 

ha 

Muutus 

Müügitulu 

rentaabluse 

muutus 

Müügi-

tulu/ ha 

muutus 

Mann-

Whitney 

U 

.000 2632 2567 2680 1607 2949 2241 1636 

Wilcoxo

n W 
528 19285 3095 20446 19185 20904 2737 19591 

Z -9,04 -0,596 -1,366 -0,716 -4,182 -0,224 -2,096 -3,938 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

.000 0,551 0,172 0,474 .000 0,823 0,036 .000 

0.10 ≤ p 

≤ 0.10 
 JAH  EI  EI  EI  JAH  EI  JAH  JAH 

 

Testskooride alusel on erinevused kõige suuremad kahe grupi võrdluses samuti müügitulu 

ja selle rentaablusega seonduvalt, põhivara hektari kohta ja ka varade rentaabluse muutuse 

osas (tabel 3). Andmete iseloomust tulenevalt on põllumaa pindala muutuse erinevus 

võrreldavate gruppide puhul kõige suurem, kuid see kinnitab üksnes kontrollitavate 

gruppide sobivust. Skooride erinevus tõendab, et mõjutatud grupi 1 puhul ei ole siiski 

märgata olulist negatiivset mõju ning ettevõtjad on piisavalt edukalt läbi viinud haritava 

maa vähenemisega seotud ümberkorraldused.  
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Tabel 5. Keskmised testskoorid majandusnäitajate võrdluses (Autori koostatud) 

  Grupp N 
Keskmine 

skoor 

Muutus ha 
0 189 127 

1 32 16,5 

Maksevõime 

muutus 

0 182 105,96 

1 31 113,1 

Muutus ROA 
0 189 113,42 

1 32 96,72 

Võõrkapitali 

muutus 

0 188 108,76 

1 31 117,55 

Põhivara/ha 

muutus 

0 187 102,59 

1 32 153,28 

Muutus ärikasum/ 

ha 

0 189 110,6 

1 32 113,34 

Müügitulu 

rentaabluse 

muutus 

0 189 114,14 

1 31 88,29 

Muutus müügitulu 

ha 

0 189 103,66 

1 31 152,23 
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2.5. Soovitused ja ettepanekud 

 

 Ettevõtjal on võimalik maaressursi muutustega nö kaasa minna, sest toetusõigusliku 

põllumaa dünaamika suurusgruppide lõikes on küllatki suur ning ettevõtjal tuleb 

jälgida väiksemate tootjate majanduslikku tegevust.  

 Ettevõtja ei tohiks probleeme üle hinnata, isegi siis kui tegemist on ühe olulisema 

tootmisressursi muutusega. Analüüs andis kinnitust, et eelnevalt tulemuslikult 

majandanud ettevõtjad on leidnud lahenduse optimaalsemaks põllumaa 

kasutamiseks.  

 Tähtsaimad näitajad, mis analüüsist ilmnesid olid põhivara hulk, ärikasum ja 

müügitulu hektari lõikes. Farmbalt OÜ näitajad olid madalamad mõlema grupi 

keskmistest majandusnäitajatest. Selleks, et Farmbalt OÜ suudaks tootmist jätkata 

2015. aastal, juhul kui maa on vähenenud 250 hektari võrra, tuleb ettevõtte 

juhtimises läbi viia täiendavaid muutuseid majandustulemuste parandamiseks. 

 Teooria kohaselt tuleb eeldada, et ettevõtted, kus põllumaa pindala vähenes, 

muutsid kultuuride kasvatamise osatähtsust. Võimalik on vähendada rohumaa ja 

püsikultuuride osatähtsust ning rohkem hakati tootma põllukultuure. Soovitav on 

koostada kultuuride lõikes täiendavad kattetulu analüüsid, mis toob esile erinevused 

valitud kultuuride lõikes. 

 Kokkuvõtvalt on Farmbalt OÜ jaoks eelkõige oluline leida ettevõtte jaoks parim 

kultuuride muutus, suurendada tootlikkust ja seeläbi nii müügitulu kui ka 

ärikasumit hektari kohta, tagades sellega ettevõtte jätkusuutlikkus ja kasumlikkus. 

Kui ettevõtte juhatus järgib mõjuga grupi strateegilist käekäiku, mida töös küll ei 

analüüsitud, on Farmbalt OÜ’l võimalik edukalt tootmist jätkata ka peale maa 

vähenemist.  
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KOKKUVÕTE 

 

Kaasaegses põllumajandusettevõttes omab maaressurss olulist tähtsust nii põllumaade turu 

piiratuse kui ka rahaliselt kõrgete hindade tõttu. Kuna teraviljatootmisega tegelevad 

ettevõtted on viimasel kümnendil  tootmist laiendanud ja efektiivsemaks muutnud, siis 

järjest enam on kaasatud tootmisesse rendimaad. Rendimaade kasutamisega kaasnevad 

riskid, näiteks võib omanik turu või poliitiliste muutuste tõttu muuta meelt ning ettevõtjal 

tuleb teha olulisi ümberkorraldusi. Käesolevas töö eesmärgi ja probleemipüstituse aluseks 

oli ettevõte OÜ Farmbalt, kus võib lähiajal muutuda rendimaade tõttu kasutatava maa hulk. 

Ettevõtte võimekus maaressursi muutusest tingitud olukorras edukalt majandada, sõltub 

ettevõtte omandimaade suurusest, kapitaliseeritusest, eelnenud ja hetkelisest 

tulemuslikkusest. Võimaliku maaressursi vähenemisega seotud majandusliku tulemuse 

muutuse hindamiseks viis autor läbi eelnenud majandusnäitajate finantsanalüüsi Eesti 

teraviljatootjate näitel. Töö eesmärgist lähtuvalt hinnati viimastel aastatel üle 50% 

rendimaa osakaaluga ettevõtete maaressursi vähenemise mõju ettevõtete 

majandustulemustele.  

Töö koostati kahe peatükina, esmalt andes teoreetilise tausta empiiriliselt leitavate 

tulemuste tõlgendamiseks. Esimeses peatükis kirjeldati maaressursi kasutamist, väärtuse 

kujunemist ning seoseid tootmise planeerimisega. Samuti esitati finantsanalüüsi alused. 

Sealjuures on oluline, et juhul kui OÜ Farmbaldi maaressurss praktikas väheneb, siis 

võetaks arvesse planeerimise aluseid ning koostakse täiendav analüüs tootmistegevuse 

jätkamiseks. Käesolevas töös ei käsitelud jätkamisalast ümberkorraldamist ja 

jätkusuutlikku äriplaani. Teises peatükis viidi läbi püstitatud uurimisülesannete põhine 

analüüs, mis algas sobiliku valimi moodustamisega ning mille lõpuks anti ülevaade 

majandustulemuste muutustest valitud ettevõtjate gruppide alusel.  

Töö empiirilise osa koostamisel on kasutatud kvantitatiivset kirjeldava statistika 

uurimismeetodit selgitamaks välja maaressursi muutusest tingitud mõju ettevõtjate 

majandustulemustele ja ettevõte jätkusuutlikkusele. Ühtlasi kasutati lihtsustatud 

sobitamistehnikat ettevõtete suurusgruppide võrdlemise kaudu. Majandustulemuste 

muutust hinnati suhtarvude analüüsiga, mis on üks peamistest finantsanalüüsi osadest ning 
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mille abil on võimalik edukat tõlgendada perioodi jooksul toimuvat muutust. Tulemuste 

võrdlemine objektiivse lõpptulemuse saamiseks viidi läbi kahes grupis, milleks oli 

kasutatava põllumaa pindala vähenemisega grupp ehk mõjutatud grupp ning stabiilse 

põllumaa pindalaga grupp ehk kontrollgrupp. Töös kontrolliti seega hüpoteesi, kas 

kogumite majandusnäitajate tasemete muutus on võrdne või muutus on erinev. Testi 

läbiviimiseks kasutati SPSS programmi ja selles leiduvat mitteparameetrilist Mann-

Whitney U testi algoritmi. 

Ettevõtjate maakasutuse dünaamika analüüsimisel perioodi 2012–2015 kohta selgus, et 

planeeritud suurusgruppide jaotuse alusel on toetusõigusliku põllumajandusmaa 

vähenemist toimunud olulisel arvul ettevõtjatel. Samal ajal ilmnes, et rohkem on siiski 

ettevõtjaid, kelle kasutatava maa pindala on suurenenud ning samuti on suurenenud 

rendimaade osakaal, mis 2014. aastal oli keskmiselt 67%. Farmabalt OÜ on siiski 

mõnevõrra erandlik ettevõte, kuna randimaade osakaal on 100%. Ettevõtjate 

toetusõigusliku põllumaa suurusgruppide dünaamika tõi esile trendi, kus väiksemates 

suurusgruppides on lõpetamise osakaal suur ning sellest tulenevalt jaotub maaressurss 

ümber suurema tootmisega ettevõtjate kätte. Kuna toetusõigusliku maa suurusgruppide 

lõikes on toimunud kõige suurem ümberpaiknemine vahemikus 300–499 hektarit omavate 

ettevõtjate lõikes, siis asub Farmbalt OÜ kõige suurema muutustega grupi juures.  

Finantssuhtarvude muutuste tulemustest selgus, et kapitaliseeritust, tulemuslikkust ja 

jätkusuutlikkust peegeldavate näitajate muutus aastate 2012 ja 2014 võrdluses oli 

mõjutatud grupil positiivne. Hüpoteeside testi tulemuse põhjal saab väita, et suhtarvude 

tasemete muutus oli võrreldavate gruppide puhul erinev. Ehk ettevõtete, kelle maa vähenes 

2014. aastaks, peaaegu kõik majandusnäitajad olid paremad, sh põhivara hulk, ärikasumi ja 

müügitulu suurus, mida teooria kohaselt peetakse olulisteks näitajateks. 

Mitteparameetrilise testi läbiviimine andis kinnitust, et kolme majandusnäitaja alusel, 

milleks olid põhivara muutus hektari kohta, müügitulu rentaabluse muutus ja müügitulu 

muutus hektari kohta, on piisavalt tõendatud muutuste erinevus võrreldavate gruppide 

vahel. Kokkuvõtvalt saab järeldada, et eelnevalt tulemuslikult majandanud ettevõtjate 

puhul on võimalik tagada oskusliku planeerimisega edasine jätkusuutlikkus. Lisaks võivad 

olla tulemused samaväärsed või paremad mitte muutusi teinud ettevõtjatega ehk käesolevas 

töös kontrollgrupiga võrreldes.  
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Käesoleva töö annab kinnitust, et ettevõtte edukal juhtimisel on võimalik maaressurss kui 

põllumajandusliku tootmise ühe tähtsaima ressurssi vähenemise korral olla siiski edukas. 

Oluline on tegeleda täiendava planeerimisega, kuna töö käigus leidis kinnitust, et põllumaa 

pindala ja tootmistegevuse kasumlikkuse vahel on olulised seosed. 
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The evaluation of economic results that are considered from 

farm land changes 

SUMMARY  

 

In today’s agricultural company, land resource is in high importance due to the limited 

farm land market and high costs. During the last decade, more and more rental lands are 

used as companies have expanded and changed their production more effective. There are 

risks using rental lands: owner of the land might change his mind because different reasons 

and therefore companies must rearrange their production. The subject in this thesis is 

Farmbalt OÜ (this company’s quantity of rental lands may change soon). Company’s 

aptness to budget successfully depends on owned land’s size, capitalization, previous and 

momentary effectiveness. In order to evaluate possible changes in economic results, 

financial analysis was carried out with the example of Estonian cereal products.  The aim 

of this thesis was to evaluate the influence of land resource’s decrease in the example of 

companies that use over 50% of rental lands and how does it affect economic results.  

There are two chapters in the thesis. The first chapter gives theoretical background to 

construe empirically findable results. The usage of land resource, value forming and 

connections in planning production are described. Furthermore, the basis of financial 

analysis is presented. It is important that basic planning is taken into account and 

additional analyses are created to carry on production if Farmbalt OÜ land resources 

decrease. 

In the second chapter an analysis was carried out that was based upon research question. 

The sample was created and overview of economic indicators was given.  

In the thesis, quantitative describing statistic’s method is used. Additionally, simplified 

matching method and ratio’s analysis is used evaluating economic results. Changes in 

economic results were evaluated with ratio’s analysis. Result comparison in order to get 

objective results was carried out in two groups: farm land with decreasing area (influenced 

group) and stabile farm land area (control group). The hypothesis was controlled as 
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following: if economic results’ level changes in two groups is similar or different. SPSS 

software was used to carry out the research (Mann-Whitney U test algorithm). 

When analyzing entrepreneurs’ land usage dynamics (2012-2015) it came clear that a big 

number of companies have had to deal with farm land decrease. On the other hand, the 

results showed that there are more entrepreneurs whose farm land area has increased as 

well as their rental land proportion (i.e 67% in 2007). Farmbalt OÜ is somehow different 

company as they use 100 % rental lands. 

Additionally, the dynamics showed a trend that companies with smaller production close 

down and therefore companies with bigger production get a chance to expand. As the 

changes concern mostly companies that use 300-499 hectares of land, then Farmbalt OÜ 

stands in the most influenced group. Finance ratio’s results showed that capitalization, 

efficiency and sustainability mirror positive changes in both groups when comparing years 

2012 and 2014. Alas, ratio levels’ change was different with both groups. However, all 

economic indicators were better for the company which land area had decreased by 2014 

(basic assets, profit, sales benefit). Non-parametric test proved that among sample groups, 

the difference of changes is proven enough on the basis of three economic indicators (basic 

assets per hectare, sales profitability and sales profit changes per hectare). 

It can be concluded that companies that have previously managed financially well, can be 

sustainable if planned correctly. The results may be the same or even better compared to 

the control group companies. 

This thesis affirms that if one lead’s company correctly then it is possible to be successful 

even if land resource decreases. It is important to deal with additional planning as it was 

confirmed that farm land’s area and production profit are closely linked. 
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Lisa 1. Joonis 1 aluseks olevad andmed (Autori koostatud) 

  Keskmine muutus 
Muutuse 

sandarthälve 
Minimaalne muutus 

Maksimaalne 
muutus 

Muutuja grupp 0 grupp 1 grupp 0 grupp 1 grupp 0 grupp 1 grupp 0 grupp 1 

Keskmine 

pindala 1,09 0,52 0,12 0,27 0,91 0,00 1,58 0,87 

Lüh.võlg.kattek. 1,01 4,12 0,86 11,93 0,03 0,12 7,25 64,59 

Varade rent. 0,67 1,65 2,77 4,89 -27,48 -6,07 17,30 20,26 

Võõrkapital 2,50 4,80 7,19 17,82 0,02 0,01 62,54 99,97 

Põhivara/ha 1,69 9,44 1,64 27,48 0,16 0,54 1,69 156,53 

Ärikasum/ha 0,83 16,88 1,35 46,13 -4,46 -25,44 10,45 212,42 

Müügitulu rent. 0,66 3,57 3,14 13,38 -35,74 -18,90 12,97 50,65 

Müügitulu/ha 1,24 21,26 1,03 98,23 0,28 0,10 9,46 549,80 
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