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SISSEJUHATUS 
 

Eesti piimatööstustes toodeti ajavahemikul 2004 - 2014 kokku piimatooteid 195,8 tuhat tonni. 

Sellest või ja piimarasvasid toodeti kokku 8,4 tuhat tonni. Kogu toodetavast piimatoodangust 

eksporditi maailmaturule 1516,15 tuhat tonni toodangut. Või ja piimarasvade osakaal sellest oli 

8,23%. Kuigi või- ja piimarasvad on olnud suuresti piimatööstuste peamine kaubagrupp, siis 

uuritaval ajavahemikul oli see kahanenud pea kaks korda.  

Eestis  on piimatootmise isevarustuse tase väga kõrge, mis tähendab, et toodetakse rohkem piima 

kui  jõutakse siseturul ära tarbida. Seeläbi on piimatoodete eksport olulisel kohal. 

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga avanesid Eestile liikmesriikide piimaturg, mis kasvatas oluliselt 

eksporti välisturul ja vähendas konkurentsi siseturul. Olukord maailma turul, poliitilised otsused, 

üldine majanduslik olukord on asjaolud, mis suuresti mõjutavad Eesti piimatoodete eksporti 

välisturul. Piimatootjatel tuleb pidevalt olla valmis ja  kiiresti reageerida nii poliitilistele otsustele 

kui ka olukorrale maailmaturul. 

Vähem olulisem ei ole ka tarbimine siseturul. Elanikkonna ostujõud ja  tarbijate eelistused on 

olulised tegurid ettevõtjatele koduturul.  

Konkurentsivõime defineerimiseks puudub ühene definitsioon. Erinevad majandusteadlased ja 

analüütikud lähtuvad seisukohast, et konkurentsivõimeline majandusharu on see, kes teenib 

kasumit, kelle kauba kuluhind ei ületa kauba müügihinda ning kes suudab omandada ja sealjuures 

ka säilitada turuosa nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel turul. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Eesti või – ja piimarasvade tootmise rahvusvahelise 

konkurentsivõime hindamine aastatel 2004 - 2014.  
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Töö uurimisülesanded on järgmised: 

 

● Anda teoreetiline ülevaade konkurentsivõime olemusest ja väliskaubanduse mõõtmise 

vahenditest; 

● Koguda  eksport ja import arvandmeid  või-  ja piimarasvade ning kaubagrupi piim ja 

piimatoodete kohta kauplemisel aastatel 2004 - 2014; 

● Selgitada välja või - ja piimarasvade ning kaubagrupi suhteline eelis ja  võrrelda andmeid 

valitud riikidega; 

● Analüüsida suhtelise eelise muutmise põhjuseid 

 

Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist, millest esimene on teoreetiline ja teine empiiriline. 

Mõlemad osad jagunevad  omakorda kaheks. Töö esimeses osas antakse ülevaade 

konkurentsivõime olemusest, seda kujundavatest teguritest ja konkurentsivõime hindamise 

metoodikast. Teoreetilise osa koostamiseks on kasutatud teemaga seonduvaid raamatuid ja 

internetiallikaid.   

Bakalaureusetöö teises osas käsitletakse  või -  ja piimarasvade tootmisest Eestis,  seda mõjutanud 

teguritest, väliskaubandusest ja analüüsist suhtelise eelise indeksitega.  
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1. RAHVUSVAHELISE KONKURENTSIVÕIME HINDAMISE 

TEOREETILISED ALUSED 
 

 

1.1 Konkurentsivõime olemus ja defineerimine 
 

 

 

Konkurentsivõime kohta võib leida erinevaid definitsioone, aga ühtse valemini kuidas seda mõõta 

pole majandusteadlased veel jõudnud. Argumenteeritakse erinevate näitajate üle nagu tootlikkus, 

suhteline eelis, edukus välisturgudel või ekspordivõime. Enamus tegureid, indekseid või näitajad 

aitavad mõista majandusharu võimekust ja jätkusuutlikust võrreldes erinevate riikidega samas 

majandusharus. 

 

Konkurents tekib siis, kui sarnaste huvidega ettevõtted pakuvad turul sarnaste huvidega tooteid või  

teenuseid. Konkurentsi olemus on tarbija võimalus rahuldada oma vajadusi, valides mitme 

alternatiivse või sarnaste pakkumistega ettevõtete vahel. Ettevõtete eesmärk on müüa 

turutingimustes oma kaupa hinnaga mis tagaks võimalikult suure kasumi. Tarbija eesmärk on saada 

turul olev  toode või teenus kätte võimalikult soodsalt ja tarbitavatest toodetest või teenustest saada 

võimalikku suurt kasulikkust.(Majanduse… Omel;152) 

 

Konkurentsivõimet samastatakse ka efektiivsuse võimega, mis tähendab, et kui majandusüksuse 

töö on piisavalt efektiivselt korraldatud, tagab see turul konkurentsivõime. Kui majandüksus leiab 
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endale majandussuhete piirkonnas koha, kus ta võistleb turul olevate samasuguste toodete või 

teenuste pakkujatega siis ilmneb konkurentsivõime. (Eesti konkurentsi…Mereste.2001;65) 

Konkurentsivõimelisus on ettevõtete ja majandusharude jaoks majandusliku edukuse tähtsaim alus. 

Paraku ei ole majandusteadlased suutnud kindlaks teha kuidas konkurentsivõimet täpselt 

defineerida ja milliste näitajatega seda täpselt mõõta. Dluhosch defineerib konkurentsivõimet kui 

võimet müüa oma tooteid ja teenuseid maailmaturul. (Dluhosch et al. 1996:73 viidatud Eesti 

puidusektor) Ettevõtete võimet konkureerida välisturgudel  võib nimetada ekspordivõimeks, sest 

kohaliku ettevõtte toodang peab olema eksportimiseks konkurentsivõimeline välismaiste 

toodetega. Paul Krugman ja Michael Porter aga  väidavad, et konkurentsivõime asemel tuleks 

rääkida hoopis tootlikkusest. (Eesti puidusektori…11-12) Porteri sõnul mõjutavad rahvusvahelist 

konkurentsivõimet eelkõige neli tegurit: 1) tootmistegurid, 2) siseriiklik nõudlus, 3) allhankeid  ja 

pooltooteid pakkuvate majandusharude olemasolu, 4) ettevõtluskeskkond. (Sissejuhatus…313) 

Porteri väitel saavutavad ettevõtted konkurentsieelise läbi mitmete innovaatiliste katsete, jõudes 

seeläbi parema toote disaini, uue efektiivsema tootmisprotsessini või turule lähenemise viisini 

(Porter, 1990)  

 

Euroopa Komisjon 2012. aastal ilmunud Euroopa konkurentsivõime aruandes isegi ei defineerita 

konkurentsivõimet kui mõistet. Leitakse, et käesoleval hetkel tehakse seda valesti, kaasaarvatud 

Michael Porter, väites, et ainuke konkurentsivõimet selgitav võime tuleb välja, analüüsides  

ettevõtte rahvusvahelist tootlust. (Robert D. Atkinson, 2013) 

 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) defineerib rahvusvahelist konkurentsivõimet kui määra, mis näitab kui palju riik 

suudab vabades, turumajanduslikes tingimustes toota kaupa ja teenuseid, mis vastavad 

rahvusvaheliste turgude nõuetele, suurendades samaaegselt oma elanike sissetulekuid. (Eesti 

konkurentsi…91) Eestis on avatud majandus, mis tähendab, et on lubatud tehingud välismaiste 

majandussubjektidega. Avatud majandus on tihedalt seotud riigi elustandardiga. Vabalt liikuvad 

kaubad, teenused, inimesed ja kapital soodustavad heaolu tõusu riigis. Ka osutab positiivset mõju 
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riigi arengule ja konkurentsivõimele enamarenenud haridussüsteem ja rahva kõrgem haridustase.  

(Ibid.) 

 

Rahvusvaheline konkurentsivõime on seotud võrdleva konkurentsivõime kontseptsiooniga.  

Konkurentsi eelise teooria ennustab ( eeldab), et kaupade liikumine eksisteerib tänu suhtelisele 

kulueelisele. Ainuke erinevus suhtelise eelise ja konkurentsivõime puhul on see, et viimane 

sisaldab turumoonutusi. Põllumajanduslikel turgudel esineb poliitilisi moonutusi, seega 

konkurentsivõime kujuneb rohkem realistlikum maailma suhtes. (Bojnec, B., Fertö, I., 2009) 

 

Konkurentsivõimet võib vaadelda nii sisemajanduslikult kui ka välismajanduslikult. Kui 

sisemajanduslikult konkureerivad majandusharud kohalikus riigis teiste tööstusharudega turuosa 

või vajamineva tooraine pärast, siis välismajanduslikult konkureerivad majandusharud teiste 

riikide samasuguste majandusharudega.(Eesti puidusektori..12) 

 

Sisemajandusliku konkurentsivõime määrab majandusharul suuresti kui kiiresti või sujuvalt ta 

siseturul majandussüsteemi lülitub. Head tingimused siseturul annab võimaluse majandusharu 

tugevamatel ettevõtetel ka võimaluse välisturgudele sisenemiseks, mis tähendab et majandusharu 

sisemajanduslik konkurentsivõime kasv loob eeldused ka välismajandusliku konkurentsivõime 

kasvuks. (Reiljan, Tamm .2005;17) 

 

Ka kinnitavad Jansik, Irz ja Kuosmanen oma 2014 aastal koostatud teadustöös, kus uuriti Eesti 

piimatööstuste konkurentsivõimet, et need riigid kes pööravad tähelepanu tootmisressursside 

efektiivsele kasutamisele ja suurendavad  kohta nii sise – kui välisturul on konkurentsivõimelised 

võrreldes teiste riikidega.(Competitiveness…2014;19) 

 

Sisemajandusliku konkurentsivõime mõõtmiseks on  veel olulisteks näitajateks ettevõtte toodangu 

kvaliteet, kauba hind, ettevõtte- või kauba tootmise kulud, ettevõtte tootlikkus jne.(Eesti 

puidusektor…12) 
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Konkurentsivõimet saab hinnata erinevatest aspektidest. Bojnec ja Fertö (2009) leiavad, et 

konkurentsivõimet saab analüüsida kolmel tasandil: makroökonoomilisel tasandil ehk riikide 

tasandil, tööstustasandil ehk filiaalipõhiselt ja mikroökonoomiliselt ehk ettevõtte tasandil. 

Konkurentsivõimet kui terminit on paljude autorite poolt uuritud, läbi mille  on jõutud mitmete 

erinevate lähenemisviisideni kuidas mõistet õigesti defineerida.  

 

Ettevõtte tasandil on kõige lihtsam mõista konkurentsivõimet siis, kui ettevõte oma 

majandustegevusega teenib kasumit ja kui toote turuhind ei ületa ettevõtte kulusid. Mc Fertridge 

hinnangul on ettevõtte konkurentsivõime indikaatoriteks kasumlikkus, kulud, tootlikkus ja turuosa. 

(Mc Fertridge1995:3-4; viidatud eesti puidusektor) Ka leiavad Reiljan ja Tamm, et ettevõtte on 

konkurentsivõimeline siis kui suudab pika perioodi vältel kasvatada nii sise- kui välisturuosa ja 

neid ka säilitada. (Reiljan, Tamm 2005; 13)  

 

Majandusharu tasandil käsitletakse sarnaste tegevusaladega ettevõttete ja sarnaste toodetega 

kogumit. Seega käsitletakse majandusharu konkurentsivõime defineerimisel sama määratlust, mis 

ettevõtete konkurentsivõime puhul. Sarnaseid tooteid pakutavate ettevõtetega võisteldakse nii sise- 

kui välisturgudel. (Ibid;13;14) 

 

Riigi tasandil saab konkurentsivõimet võrrelda teiste riikidega, omavahel konkureeritakse 

maailmaturu pärast. Ka võib riigi tasandil  rahvusvahelist konkurentsivõimet nimetada 

eksportvõimeks, kuna maailmaturul konkureerivad omavahel eksportkaubad.(Eesti puidusektori 

…13) Sellisel viisil käsitlemine ei taga küll riigi konkurentsivõimet kui üldist majanduskasvu 

tagamise võimet vaid pigem näitab see majanduskasvu majanduskeskkonna tingimustes ja teiste 

riikide taustal. (Eesti konkurentsi…2013; p.1 lk.5)  

 

Toetudes Vollrath`i teooriale, siis rahvusvahelise suhtelise konkurentsivõime indeksid 

summeerivad ülemaailmselt konkurentsi eelised ja puudused erinevates majandussektorites. Kui 
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mõõta üksikult ühte majandussektorit, näiteks põllumajandust, siis tulemus näitab kui hästi läheb 

antud majandussektoril teiste sektorite suhtes kodus ja võrreldes kõigi teiste majandussektoritega 

välismaal. Mõõde põhineb ise kaubavahetus arvestusel ja arvestatavad tegurid on mõjutatud 

pidevast konkurentsist, nagu nõudlus, pakkumine ja valituse poliitika, lisaks hinnatakse ka importi 

ja eksporti Positiivne suhteline konkurentsivõime väärtus näitab, et antud riigi tööstusel on  

suhteline konkurentsieelis ja vastupidiselt negatiivne väärtus näitab suhtelise konkurentsi eelise 

puudumist. (U.S. trade...Vollrath et al) 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et pole olemas kindlat definitsiooni konkurentsivõime mõõtmiseks. 

Valiku olemasolevatest definitsioonidest ja mudelitest saab iga ettevõte valida oma harule vajaliku 

tähtsuse alusel.  
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1.2 Rahvusvahelise konkurentsivõime mõõtmine ilmutatud suhtelise 

eelise indeksitega 
 

 

Konkurentsivõimet uurivad indekseid on erinevaid ja  nende abil on võimalik mõõta ja analüüsida 

majandusharu konkurentsivõimet. Erinevate indeksite abil saab analüüsida kas majandusharu on 

välisturgudel edukas või ei ole. Indeksite puuduseks aga on, et läbi nende ei saa ennustada milliseks 

kujuneb konkurentsivõime tulevikus. (Riik, 2003:19, viidatud Eesti Puidusektor…14) Et eristada 

erinevaid indekseid, saab need liigitada nende paremaks eristamiseks nelja alagruppi.(ibid) 

 

 

Joonis 1.  Konkurentsivõimet näitavate allikate indeksite liigitus. ( Eesti puidusektori…lk14) 

 

Reiljani ja Riiki (2005;21) seisukohalt võib välismajandusliku konkurentsivõimet uurida kahest 

aspektist.  

1. Ex-ante analüüs ehk konkurentsivõimet kujundavate tegurite analüüs. Enamasti 

vaadeldakse võrreldavate riikide tootmiskulude erinevust samas majandusharus ja 

uuritakse millest tuleneb majandusharu rahvusvaheline konkurentsivõime. 

2. Ex-post analüüs ehk konkurentsivõimet iseloomustavate näitajate analüüs. Selle analüüsi 

põhjal saab konstateerida fakti kas antud riigi majandusharul on või ei ole võrreldes teiste 

riikide sarnaste majandusharudega konkurentsivõimet. 

 

 

 
Konkurentsivõimet 
näitavad indeksid 

 
Hinnaeelisel 

baseeruvad indeksid  
Ühikkulude analüüsil 
baseeruvad indeksid 

 
Turuosa analüüsil 

baseeruvad näitajad  
Väliskaubandust 

analüüsivad 
näitajad 
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● Hinnaeelisel baseeruvate indeksitega  saab hinnata majandusharu konkurentsivõimet 

analüüsides nii vaatlusaluse kui ka konkureeriva majandusharu toodete tootmise- ning 

ekspordihindasid. (Eesti piuidusektor…18) Hinnaindeksite kasutamisel tuleb arvestada, et 

hindu võivad tugevalt moonutada riigi poolt kehtestatud maksud kui ka antavad 

subsiidiumid. (Eesti Põllumajanduse…173) 

 

● Ühikkulude analüüsil baseeruvad indeksite saab võrrelda riigi majandusharu toodangu 

ühikkulusid, läbi mille saab hinnata, kas riigil on toote suhtes kulueelis või ei. Levinum on 

McFertige poolt välja pakutud ühiku tööjõukulu indeks (ULC- Unit Labour Costs), mis 

näitab kui suur on palgakulu ühe euro väljastatud toodangu kohta. Mida väiksem on 

ULC.indeks, seda tootlikum on majandusharu (Eesti puidusektori…19-20) 

 

● Turuosa analüüsil baseeruvate näitajate abil saab välja arvutada turuosade kasvu ning läbi 

selle omakorda teha järeldusi  riigi majandusharu konkurentsivõime kasvu või kahanemise 

kohta. Üheks võimaluseks on konstantsete turuosade analüüs (CMS- Constant Market 

Shares) läbi mille hinnatakse majandusharu konkurentsivõimet läbi kasvanud 

eksportturgude. (Eesti puidusektor…14) 

 

● Väliskaubandust analüüsivad näitajad arvestavad konkurentsivõime hindamisel eelkõige 

majandusharu võimega eksportida tooteid rahvusvahelistel turgudel. Mida nõutavad oma 

tooted rahvusvahelistel turgudel, seda konkurentsivõimelisem majandusharu on. (Eesti 

puidusektor…15) 

 

Toetudes Vollrath`i käsitlusele, siis rahvusvahelise suhtelise konkurentsivõime indeksid 

summeerivad ülemaailmselt konkurentsi eelised ja puudused erinevates majandussektorites. Kui 

mõõta üksikult ühte majandussektorit, näiteks põllumajandust ,siis tulemus näitab kui hästi läheb 

antud majandussektoril teiste sektorite suhtes kodus ja võrreldes kõigi teiste majandussektoritega 

välismaal. Mõõde põhineb ise kaubavahetuse arvestusel ja arvestatavad tegurid on mõjutatud 

pidevast konkurentsist, nagu nõudlus, pakkumine ja valitsuse poliitika, lisaks hõlmatakse ka 
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importi ja eksporti. Positiivne suhteline konkurentsivõime väärtus näitab, et antud riigi tööstusel 

on suhtleline konkurentsieelis ja vastupidiselt negatiivne väärtus näitab suhtelise konkurentsi eelise 

puudumist. (U.S. trade…Vollrath et al) 

 

Konkurentsivõime välisturgudel määrab suuresti, kui palju riik suudab majandusharu tooteid 

pakkuda välisturule ja kui hästi ta suudab konkureerida teiste maailmaturu pakkujatega. Sellepärast 

tuleks ennekõike vaadelda, kui suur on riigi võime eksportida oma tooteid maailmaturul. 

 

Enim kasutatud viis  konkurentsivõime hindamiseks on Balassa (1965) poolt välja töötatud 

suhtelise eelise indeks, mis väljendab riigi suhtelise eelise omamist või puudumist teatud kauba 

osas valitud turgudel. Balassa indeksi  plusside ja miinuste üle on kirjanduses korduvalt 

argumenteeritud, sellegipoolest on see üks silmapaistvamaid  suhtelise konkurentsivõime eelise 

mõõtmise indeksitest mida suuremjaolt kasutatakse. Kirjanduses leidub mitmed empiirilisi 

uurimustöid, kus on kasutanud Balassa indeksit, et leida riigi tugevaid tööstussektoreid (Serin, V., 

Civan, A., 2008). 

 

Üheks võimaluseks majandusharu konkurentsivõime mõõtmiseks on kasutada suhtelise 

ekspordieelise indeksit (RXA – Relaitive Exportadvantage Index) mille arvutamisel kasutatakse 

eelmiste perioodide näitajaid koos ekspordi subsiidiumidega ja muude toetustega.. 

RXA indeks avaldub alljärgneval kujul: 

 

                  

                                       𝑅𝑋𝐴 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑤𝑗
 ÷

𝑋𝑖

𝑋𝑤
,                                                                         (1) 

kus       𝑋𝑖𝑗 – toote j ekspordimaht riigis i; 

             𝑋𝑖-   kogu ekspordi maht riigis i 

             𝑋𝑤𝑤𝑗- toote j ekspordimaht maailmas tervikuna 

             𝑋𝑤-  kogu ekspordi maht maailmas tervikuna 
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Ilmutatud suhtelise eelise indeks näitab vaatluse all oleva riigi mingi kindla toote ekspordi 

osatähtsust kogu maailma ekspordist (Frohberg; et al 1997:7) 

Kui RXA  näitaja on suurem kui 1 on riigi tootel suhteline konkurentsi eelis. Kui RXA näitaja  on 

väiksem kui 1 on tootel tegu suhtelise mahajäämusega. (Reiljan, Tamm 2005.22) 

 

RXA indeksi puhul aga  ei arvestata impordi tähtsust koduturul, mis tähendab et riik võib küll 

teatud majandusharu tooteid palju eksportida, aga kui imporditakse sama majandusharu tooteid 

rohkem, siis võib tegu olla ikkagi suhtelise mahajäämusega. (Reiljan, Tamm 2005. 23)  

 

Seeläbi saab majandusharu konkurentsivõimet võib mõõta ka suhtelise impordi asendamise 

indeksiga (RMP- Relative Import Penetration Index), mis on väga sarnane RXA indeksile.   RMP 

indeksi  erinevus RXA indeksist  seisneb selles, et ekspordi asemel võetakse arvesse  

import.(sealsamas) 

 

                     𝑅𝑀𝑃= 
𝑀 𝑖𝑗

𝑀𝑤𝑗
 ÷ 

𝑀𝑖

𝑀𝑤
,                                                                                (2)                                                                                         

 

kus     𝑀𝑖𝑗-    toote j impordi maht riigis i 

           𝑀𝑖- kogu impordi maht riigis i 

           𝑀𝑤𝑗- toote j impordi maht maailmas tervikuna 

           𝑀𝑤- kogu impordi maht maailmas tervikuna 

 

Kui RMP indeks  on suurem kui 1, siis vaadeldava riigi tootel ei ole konkurentsieelist, kui aga 

RMP indeks  on väiksem kui 1, siis on vaadeldava riigi tootel konkurentsieelis. 

 

RXA-indeks ja RMP- indeks võivad anda vastakaid tulemusi, mistõttu võtsid  Vollrath ja Scott  

kasutusele RTA- indeks ehk kaubavahetuse suhtelise eelise indeksi (RTA- Relative Trade 

Advantage Index) mis on suhtelise ekspordi eelise ja suhtelise impordi eelise vahe ning näitab riigi 

konkurentsivõime eelist või mahajäämust üksiku kauba või terve tööstusharu suhtes tervikuna.  
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RTA -indeks avaldub alljärgneval kujul: 

 

RTA= RXA - RMP 

 

RTA indeks mõõdab vaatluse aluse riigi võimet võistelda oma majandusharu toodete või kaubaga 

teiste riikide samalaadsete kaupade vastu. Samuti näitab indeks kas riik on võimeline konkureerima 

valitud kaubaga rahvusvahelisel turul. Kui tulemuseks on positiivne arv, siis on majandusharul 

antud riigis suhteline eelis. Kui RTA on nullist väiksem, siis majandusharul selles riigis suhtelist 

eelist ei ole. (Frohberg et al 1997:8)  

 

Frohbergi ja Hartmanni sõnul on oluline konkurentsivõime arvutamisel kasutada  ekspordi kui ka 

impordi näitajaid samaaegselt. Vastasel juhul võivad tulemused olla vastuolulised. Riigil võib olla 

küll suur ekspordivõime, aga kui riiki  imporditakse valdkonnasiseseid kaupu rohkem, siis puudub 

riigil valitud toodete osas konkurentsieelis. Seeläbi ongi RTA- indeksiga rahvusvahelise 

konkurentsivõime mõõtmine põhjalikum.(ibid) 

 

1.3 Ülevaade töös kasutatud andmetest ja metoodikast 
 

 

Käesolevas töös analüüsib autor Eestis toodetud või - ning piimarasvade edukust kauplemisel 

aastatel 2004 - 2014  ilmutatud suhtelise eelise meetodil. Töös uuritakse koos Eestiga veel kaheksa 

riigi või ja piimarasvade kauplemise ilmutatud suhtelise eelise näitajaid. Riigid mis osalevad 

uurimismetoodikas on Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Austria, Saksamaa, Taani ja Holland. Riigid 

on valitud juhuse teel. Uurimustöös kasutatakse teiseseid andmeid, mis on kogutud Eesti 

Statistikaametist (SA) ja  Comtrade rahvusvahelisest kaubanduse andmebaasist.  Vastavalt 

kaubakoodide kombineeritud nomeklatuurile (KN2-KN4) jagunevad valitud andmed järgmiselt: 

 

●  04 -piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi 

● 0405 - või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided  
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Töö empiirilise osa esimeses pooles analüüsib autor  ajavahemikul 2004 - 2014 Eestis toodetud 

piimatoodangut ning või ja piimarasvade toodangut. Ka peab autor oluliseks uurida, kas ja kui palju 

on muutunud koore tootmise mahud, et jõuda selgusele kas  ühe kaubagrupi vähenemine võib olla 

tingitud teise kaubagrupi suurenemisest. 

Järgmisena toob autor välja uuritaval ajavahemikul olnud tähtsamaid kaubavahetuse partnerid 

riigiti ja analüüsib võrdlevalt,  algselt  piimatoodete osatähtsust nii ekspordi kui ka impordi 

seisukohalt ja järgmisena või ja piimarasvade osatähtsust piimatoodete seisukohalt. 

Töö empiirilise osa teises osas arvutab autor kogutud andmete põhjal, mis pärinevad Comtrade-st, 

Eesti ja valitud riikide ekspordi ja impordi väärtuselisi näitajaid ning koostab saadud andmete 

põhjal tabelid ning joonised ja annab võrdleva hinnangu nii Eesti kui valitud riikide kohta. 

Tulemustes peab selguma, kas Eestil on valitud kaubagruppidel konkurentsi eelis või ei. 
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2. EESTIS TOODETUD VÕI KONKURENTSIVÕIME 

HINDAMINE 
 

                 2.1 Ülevaade või ja piimarasvade tootmisest ja  väliskaubandusest 

 
 

Antud alapeatüki eesmärk on anda ülevaade või ja piimarasvade  tootmisest Eestis ning või 

väliskaubandusest läbi või impordi-, ja ekspordinäitajate. Autor on jooniste ja tabelite 

koostamiseks  kasutanud andmeid mis pärinevad Eesti Statistikaametist. 

Alapeatüki esimese pooles annab autor lühiülevaate või ja piimarasvade tootmisest ja 

keskendub teises pooles väliskaubanduse näitajatele. 

 

2004. aastal kui Eesti Liitus Euroopa Liiduga on Eesti piimandussektoris piimatoodang 

pidevalt kasvanud. Eesti Statistikaameti andmetel (vt. joonis 2.) toodeti 2004.aastal Eestis 

piima kokku 652, 4 tuhat tonni, millest või- ja piimarasvasid valmistati 8,4 tuhat tonni. Või 

ja piimarasvade osakaal kogu toodetavast piimatoodangust oli 1,29%. Kuigi Statistikaameti 

andmetel on piimalehmade arv kogu uuritaval perioodil vähenenud pea 18%, siis 2014. 

aastaks oli piimatoodang kasvanud 23,42%. See näitab, et piimatoodang lehma kohta on 

kasvanud, läbi mille on ka kasvanud kogutoodang. 2009. aastal oli kogu piimatoodang 

kokku 671 tuhat tonni mis võrreldes 2004. aastaga oli suurenenud  2,85%. Või  ja 

piimarasvade tootmine 2009. aastal oli 7,7 tuhat tonni, mis võrreldes 2004. aastaga oli 

vähenenud 8,33%. Või ja piimarasvade osakaal kogu piimatootmisest  2004. aastal oli 

1,29%  ja 2009 aastal 1,15%.  2009. aastal toodeti piima kokku 220,5 tuhat tonni. 2014. 

aastal oli kogu piimatootmine kokku  805,2 tuhat tonni.  Sellest võid ja muid piimarasvu 

toodeti  4,5 tuhat tonni mis oli 0,56% kogu piimatoodangust. 2014. aastal oli piimatoodang 
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võrreldes 2004. aastaga küll kasvanud 152,8 tuhat tonni (23,42%), aga võid ja piimarasvu 

toodeti  võrreldes 2004. aastaga 3,9 tuhat tonni vähem (-46,43%). Või ja piimarasvade 

osakaal kogu toodetavast piimatoodangust uuritaval ajaperioodil oli langenud 0,73 

protsendipunkti võrra.  

 

 

 

Joonis 2. Piima ning või ja piimarasvade tootmine aastatel 2004 - 2014 

Allikas:[PM19; PM10] 

 

Eestis toodetakse piima rohkem kui tarbitakse, mis omakorda teeb Eesti piimandussektori 

sõltuvaks maailmaturul toimuvast. Peale Euroopa Liiduga liitumist ja ühtse 

põllumajanduspoliitika rakendumist ühtlustusid ka piimatoodete tööstustest 

väljamüügihinnad mis  Eestis olid ennem Euroopa Liiduga liitumist madalamad kui 

Euroopa Liidu keskmine. Lisaks eelnevale mõjutasid väljamüügihinda ka muutused elanike 

ostujõus, konkurents siseturul ja üldine areng Eesti majanduses. (20 aasta eesti….) 
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Euroopa Liiduga ühinemine tõi piimatootjatele ka  kõrgemad piima hinnad, piimakvoodid 

ning erinevad subsiidiumid. (Eesti piimandus strateegia…3) Ühinemisega avanes Eestile 

Euroopa Liidu piimaturg, kus valitses soodne olukord ja lisaks kaotati topelttollid ekspordil 

Venemaale. Läbi suurenenud ekspordi välisturul, kahanes konkurents siseturul ning tõi 

kaasa jaehindade suurenemise. (20 aastat Eesti…) 

Eesti Konjukturiinstituudi andmetel oli 2004. aastal või keskmine väljamüügihind 

tööstustest 2,40€/kg, mis saavutas 2008. aasta majandusbuumiks hinnataseme 4,20€/kg 

juures. 2009. aasta majanduslangus tõi aga tööstustele väljamüügihindade languse ja Eestis 

langes või hind mida tööstustest välja müüdi 14,3%. Võrreldes Saksamaaga oli see aga 

siiski 28% kõrgem.  2012. aastaks oli tööstustest välja müüdava või hind saavutanud kümne 

aasta kõrgeima hinnataseme, mis oli 4,60€/kg. (20 aasta Eesti….)  

CLAL (Italian Dairy Economic Consulting) andmetel oli 2008. aastal Euroopa Liidu 

keskmine või hind maailmaturul 2,625€/kg 

 

Või tootmist on vähendanud ka asjaolu et piimatööstuste toodangute profiil on muutunud. 

Suurenenud on   nii kõrgema lisandväärtusega tarbijatoodete tootmine. Või hind on ka 

volatiilne ja sellepärast on muutunud ka selle tootmismaht. (Eesti piimanduse 

strateegia….15)  

2004 - 2010 tootsid paljud  piimatööstused erinevaid light-tooteid. Suund oli tervislikkusel 

ja võimalikult vähe tarbida rasvaseid tooteid. Kümne aastaga on erinevad light-tooted 

kaubanduslettidel asendunud  rasvaste piimatoodetega. Tarbijat teavitatakse rasvade 

kasulikkusest ja nende headest omadustest tervislikul toitumisel. 

 

Võid ja piimarasvu toodetakse rõõsast või hapendatud koorest, vastavalt sellele saadakse 

kas rõõsa koore- või hapukoore või.(Piimaliit) Antud kontekstist leiab autor, et kuna või ja 

piimarasvade tootmine on olnud langevas trendis, siis on oluline vaadelda ka kogu 

piimatoodete tootmise seisukohalt kas on muutunud uuritaval ajaperioodil kogu toodetavast 
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piimatoodetest  ka koore kogused. Eesti Statistikaameti andmetel mõeldakse koore mõiste 

all „töödeldud koort, mis kasutatakse  piimatööstuseväliselt toiduks ja tooraine tootmiseks.  

 

Hõlmab ka kuumtöödeldud, hapendatud, kartongpakendis või konserveeritud koort“. 

(Statistikaamet) 

 

 

Joonis 3. Piimatoodete toodang ja koore tootmine 2004 - 2014 Allikas: [PM19] 

 

2004.aastal toodeti Eestis kokku  piimatooteid 195,8 tuhat tonni. Või ja piimarasvade 

osakaal sellest oli 4,29%. Koort toodeti kokku 25,3 tuhat tonni, mis oli 12,92% kogu 

toodetavast piimatoodangust. 2009. aastal toodeti koort 27,9 tuhat tonni, mis oli võrreldes 

2004. aastaga  2,6 tuhat tonni rohkem. Kuigi kogu toodetavate piimatoodete kogus oli 

kasvanud 24,7 tuhat tonni, siis  koore osakaal kogu toodetavast piimatoodangust oli 

langenud 0,27 protsendipunkti võrra. Või ja piimarasvade osakaal aga oli tõusnud 13%. 

2014. aastal oli toodetavate piimatoodete kogus 228,4 tuhat tonni, mis võrreldes 2009. 

aastaga oli kasvanud 3,58 %. Toodetava koore kogus võrreldes 2009. aastaga oli aga 

vähenenud 0,96 protsendi punkti võrra. Või ja muude piimarasvade osakaal kogu toodetud 
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piimatoodetest võrreldes 2004. aastaga oli 2009. aastal vähenenud 0,8 protsendi punkti 

võrra. 2014.aastal võrreldes 2009. aastaga samuti 0,8  protsendi punkti võrra. Kokku oli või  

 

 

ja piimarasvade tootmine vähenenud uuritaval ajaperioodil 46,43% ehk 3,9 tuhat tonni.  

Koore osakaal aga tõusnud võrreldes 2004.aastaga 5,5%.  

Andmete põhjal võib järeldada, et või -  ja piimarasvade osakaal uuritaval perioodil küll 

vähenes, aga koore tootmise osakaal suurenes. Suurenemist võis põhjustada nii nõudlus 

sise- kui välisturul kui ka hindade tõus maailmaturul. 

 

Piimandussektor  omab suurt tähtsust nii põllumajanduses kui ka toiduainetetööstuse. 2014. 

aastal kui Venemaa kehtestas Euroopa Liidule seoses Ukraina kriisiga importkeelu 

halvendas see niigi langustrendil olnud piimatoodete turuolukorda.  Seetõttu avati 

erakorralised Euroopa Liidu turundusmeetmed millest üks oli või ja lõssipulbri 

sekkumiskokkuost. Meetme põhimõte oli, et PRIA (Põllumajanduse Regitrite 

Informatsiooni Amet)  poolt heaks kiidetud ettevõtja saab üle euroopaliselt kokkuostu müüa 

fikseeritud hinnaga  50 000 tonni võid.  Eestis koordineeris ja korraldas seda PRIA. 2014. 

aasta oktoobriks aga ei olnud ettevõtted seda kasutanud, ilmselt madala hinna tõttu mida 

pakuti (2218€/t)(Piimafoorum….2014; 6) 

 

Eesti ekspordib või ja piimarasvatooteid peamiselt Euroopa Liidu liikmesriikidesse. 

Uuritaval ajaperioodil olid Eesti suurimad eksportpartnerid Soome, Holland, Saksamaa, 

Läti ja Venemaa. (vt. joonis 4) 

 

Eesti Statistikaameti andmetel eksporditi ajavahemikul 2004-2014 või ja piimarasvasid 

kokku 124,84 miljoni euro väärtuses. Soome moodustas sellest  17,61% kogu kaubagrupi 

ekspordist, järgnesid Holland (17,03%), Saksamaa (16,93%), Läti (13,29%) ja Venemaa 

(11,63%). Alla 5% kogu kaubagrupi ekspordist moodustasid Taani (4,5%),  
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Prantsusmaa (3,90%), Belgia (2,18%) Poola (1,95%), Itaalia 1,90% Leedu (1,89%), Austria 

(1,07%) ja Norra (1,02%). 

 

 

Joonis 4.  Või ja piimarasvade eksportpartnerid aastatel 2004 - 2014 Allikas: [VK200] 

 

Eestisse imporditi ajavahemikul 2004 - 2014 või ja piimarasvasid 25,59 mln euro väärtuses. 

(vt. joonis 5.)Suurimad importijad riigid olid Läti, kelle osakaal kogu kaubagrupist  

moodustas 37,68%. Järgnesid Soome (22,26%), Tsehhi (13,28%), Leedu (7,35%) ja Poola 

(5,93%). Alla 5% kogu kaubagrupist moodustasid Holland (4,04%), Norra (2,62%), 

Saksamaa (2,55%) ja Belgia (1,42%).  
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Lisaks ekspordi ja impordi näitajatele, tuleb analüüsida ka  netoekspordi näitajaid. 

Netoeksport on kaubagrupi eksportkäibe ja importkäibe vahe. Analüüsides Eesti või ja 

 

Joonis 5.  Või ja piimarasvade  importpartnerite osakaal aastatel 2004 - 2014 Allikas: [VK200] 

 

 Analüüsides Eesti või ja piimarasvade ekspordi ja impordi partnerite osakaalu kogu 

uuritaval ajavahemikul siis selgub, et kuigi Eestile on peamised eksportpartnerid olnud 

Soome, Saksamaa ja Holland, on kogu perioodi vältel olnud suurimad netoeksportijad 

Leedu ja Poola. Soome netoeksport näitab  aastal 2007 tõusutrendi, kukkudes aga 2008-

2009 aastal hinnalanguse mõjul. 2011. aastani Soome netoeksport jällegi tõusis, hakates 

alates 2011. aastat kukkuma jäädes 2013 ja 2014 samale tasemele. 2014. aastal eksporditi 

Soome või ja piimarasvasid 994 tuhande euro võrra vähem kui imporditi Soomest Eestisse. 

Saksamaa netoeksport analüüsitaval perioodil on olnud samuti muutlik, jäädes Hollandiga 

perioodi lõikes samale tasemele. 2014. aastal eksporditi Eestist Hollandisse või- ja 

piimarasvasid 117 tuhande euro võrra rohkem, kui Saksamaale.  
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Järgnev tabel  annab ülevaate kui palju on  väärtuseliselt muutunud  uuritaval perioodil või 

ja piimarasvade eksporti ja impordi mahud ning  kui suure osakaalu moodustavad 

kaubagrupist väliskaubanduses või ja piimarasvad. 

 

Tabel 1.Või- ja piimarasvade väärtuselised näitajad aastatel 2004 - 2014 

 

Allikas [VK1;VK200] 

 

Eesti Statistikaameti andmetel oli aastatel 2004 – 2014 piimatoodete eksport Eestist suurem 

kui  import Eestisse. Kokku eksporditi piimatooteid 1516,15 miljoni euro väärtuses, mis oli  

1,53% kogu eksporditavast kaubast. Võrreldes 2004. aastaga oli piimatoodete eksport 2014. 

aastaks väärtuseliselt  suurenenud 128,02 euro võrra, mis on  164,29% kasvu. 2009. aasta 

majanduskriis mõjutas ka Eesti piimatoodete eksporti, kus mahud vähenesid 2006. aasta 

tasemele. 2009.aastal oli Eesti piimatoodete ekspordimaht 96,29 miljonit eurot, mis 

võrreldes 2004. aastaga oli 23,58% suurem.  Kõige suurem oli väärtuseliselt ekspordimaht 

2013. aastal kui Eesti eksportis piimatooteid maailma erinevatesse riikidesse 208,91 miljoni 
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euro väärtuses. Või ja piimarasvade osakaal kogu eksporditavatest piimatoodetest uuritaval 

ajavahemikul oli 8,23%. Väärtuseliselt kõige suurem ekspordimaht oli 2004. aastal kui 

Eesti eksportis võid ja piimarasvasid 21,75 miljoni euro väärtuses. Järgnevatel aastatel on 

see olnud langevas trendis, vähenedes 2009. aastal 8,83 miljoni euroni. Kui 2004. aastal oli 

kogu või ja piimarasvade osakaal kogu eksporditavast piimatoodetest 27,92%, siis 2014 

aastaks oli see vähenenud 23,87 protsendipunkti võrra, mis oli 4,05% 

Eestisse imporditavate piimatoodete väärtuselised näitajad on uuritaval perioodil kasvanud 

207,09%, mis võrreldes 2004. aastaga oli 48,96 miljoni euro väärtuses rohkem. Kogu 

imporditavast kaubast Eestisse moodustasid piimatooted 0,43%. Imporditava või ja 

piimarasvade osakaal kogu imporditavatest piimatoodetest uuritaval ajavahemikul oli 

4,97%. Väärtuseliselt kõige vähem imporditi või ja piimarasvasid 2007. aastal mis oli 0,5 

miljonit eurot. Kogu imporditud  piimatoodetest moodustasid 2009. aastal  või ja 

piimarasvad 1,96%, mis 2014. aastaks oli kasvanud 3,32 protsendi punkti võrra ja 

väärtuseliselt 3,06 miljonit eurot. 

 

 

2.2  Suhtelise eelise hindamine ilmutatud suhtelise eelise indeksiga 

 
 

 

Ilmutatud suhtelise eelise indeks (RXA) näitab kas vaatlusalusel riigil  on mingi kindla 

kauba ekspordis suhteline eelis, võrreldes selle toote ekspordi osatähtsusega kogu 

maailmas. Kui RXA on suurem kui 1, siis on riigil antud toote või tootegrupi eksportimiseks 

konkurentsieelis ning kui RXA väärtus on väiksem kui 1 siis on antud kauba või kaubagrupi 

eksportimisel suhtelise mahajäämusega. 

 

Järgneval joonisel  (vt. joonis 6.) on näidatud Eesti RXA indeksit või – ja piimarasvade 

ning piimatoodete  osas ning võrreldud seda kaheksa erineva riigiga (vt. Lisa 1) Joonise 

paremaks mõistmiseks on punase joonega märgitud RXA näitaja piir. 
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 Kui näitaja on üleval pool punast joont siis on riigil toote või kaubagrupi ekspordis 

suhteline eelis.  

 

 

 Joonis 6. Eesti või -  ja piimarasvade ning piimatoodete RXA indeks maailma kogukaubanduse baasil 

aastatel 2004 - 2014 Allikas: (Comtrade…. autori koostatud Comtrade andmete põhjal) 

 

Eesti või – ja piimarasvade  RXA indeks oli vaadeldaval perioodil kõrgeim 2004. aastal, 

mil  Eesti ühines Euroopa Liiduga. Sel perioodil oli  Eestil suhteliselt suur ekspordi eelis 

valitud toote osas. Peale 2004. aastat hakkas RXA indeks langema jäädes 2006. aastal 1,95 

juurde. Alates 2007. aastast on Eesti või ja piimarasvade RXA indeks olnud langevas 

trendis, jäädes siiski kuni 2012. aastani üle ühe piiri. 2012. aastal langes RXA indeks 0,9-

ni mis näitab et sel aastal esines Eestil või ja piimarasvade ekspordis maailma suhteline 

mahajäämus. 2013. aastal RXA indeks tõusis 1,55- ni,  kuid 2014. aastaks langes 1,29-ni. 

Langust põhjustas Venemaa poolt kehtestatud kaubanduspiirangud Euroopa Liidust ja 

liikmesriikidest, mis põhjustas ka hindade langust maailmaturul. Võrreldes teiste riikidega 

oli kogu valitud perioodi jooksul kõige suurem suhteline eelis või ja piimarasvade ekspordis 

Taanil ja Hollandil.  Leedu puhul võib märgata tugevat tõusu peale 2004. aastat kui Leedu 

ühines Euroopa Liiduga. Alates 2006 aastast on Leedu RXA näitaja olnud langevas trendis 
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jäädes 2011. aastal indeksi piirile (1,1) Kõige suurem suhteline mahajäämus valitud 

perioodil oli Austrial ja Venemaal. Mõlemal riigil jäi või - ja piimarasvade RXA indeks 

alla ühe.  

Kogu piimatoodete ekspordis oli uuritaval ajaperioodil Eestil  suhtelise eelise näitaja 

stabiilne. RXA indeks jäi 3,21 ja 2,55 vahele kõikudes vähesel määral, aga olles tugevasti 

väiksem kui Lätil või Leedul. Läti piimatoodete tugevat suhtelise eelise kasvu oli märgata 

2004. aastal, mil Läti ühines Euroopa Liiduga. 2009. aasta ülemaailmse majanduslanguse 

mõjul  langeb indeks nii Eestil kui ka Lätil, aga Taanil ja Leedul on märgata  hoopis kasvu. 

Poola, Austria ja Prantsusmaa  RXA indeks püsib ühtlasena näitamata erilisi tõuse või 

langusi. Venemaal püsib  piimatoodete ekspordis maailma riikides püsivalt suhteline 

mahajäämus. 

Majandusharu konkurentsivõimet saab mõõta ka suhtelise impordi asendamise indeksiga. 

Kui RMP indeks  on suurem kui 1, siis vaadeldava riigi tootel ei ole konkurentsieelist, kui 

aga RMP indeks  on väiksem kui 1, siis on vaadeldava riigi tootel konkurentsieelis.  (vt. 

joonis 7.) 

 

 

Joonis 7. Või ja piimarasvade RMP indeks maailma kogukaubanduse baasil aastatel 2004-2014 

Allikas: Comtrade...autori koostatud Comtrade arvutuste põhjal) 
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Jooniselt võib näha, et Eesti omab  alates 2005. aastast, kui  on indeks püsinud alla ühe, 

valitud kaubagrupis konkurentsieelist mis näitab, et või - ja piimarasvade osatähtsus Eesti 

koguimpordist oli väiksem kui maailmas keskmiselt.  Võrreldes teisi riike Eestiga, siis 

samal tasemel oli Läti kuni 2008. aastani, mil RMP indeks ületas 1,0 piiri. (vt Lisa. 2) Ka 

ei omanud konkurentsieelist valitud kaubagrupis Austria, Leedu ja Poola. Seevastu Taanil, 

Prantsusmaal, Hollandil ja Venemaal oli valitud kaubagrupis osatähtsus koguimpordis 

suurem kui maailmas keskmiselt. Ajavahemikul 2004 - 2008 puudus Eestis piimatoodete 

osas suhteline eelis. Konkurentsi eelis valitud kaubagrupis tekkis 2009 - 2010 aastal kui 

RMP indeks ületas ühe piiri. Üheks võimaluseks võis olla  kohaliku piimatoodete 

vähenemine ja turule jõudis rohkem import toodangut. Võrreldes teisi riike Eestiga, siis 

konkurentsieelist ei omanud Poola ja kuni 2006. aastani Leedu. Nendel riikidel jäi RMP 

indeks alla 1. Konkurentsieelist piimatoodete impordis omasid Austria, Prantsusmaa, Taani 

ja Holland. Läti RMP indeks näitab alates 2007-2010 jõulist kasvu. 

 

RTA indeks leitakse RXA indeksi ja RMP indeksi vahena. Kui tulemuseks on positiivne 

arv, siis on majandusharul antud riigis suhteline eelis. Kui RTA on nullist väiksem, siis 

majandusharul selles riigis suhtelist eelist ei ole. (vt. joonis 8.) 

 

 

 Joonis 8. Või ja piimarasvade  RTA indeks kogukaubanduse baasil aastatel 2004 - 2014  

Allikas: Comtrade...koostatud autori arvutuste põhjal) 
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Eestis oli uuritaval ajavahemikul või -  ja piimarasvadel kaubavahetuse suhteline eelis. RTA 

indeks püsis kogu perioodi vältel üle nulli.  See näitab, et ekspordimahud on olnud 

suuremad kui kogu maailma keskmine. Alates 2006. aastast oli RTA indeks kasvanud 3,9-

ni, hakates peale seda langema, kuid püsides siiski üle 0 piiri. Võrreldes teisi riike Eestiga, 

siis positiivne RTA on läbi perioodi Lätil, Leedul, Poolal, Hollandil ja Taanil (vt.Lisa.3). 

Eestist kõrgemad RTA indeksid olid või- ja piimarasvade osas  kuni 2006. aastani Lätil ja 

Leedul. Hollandil püsisid RTA indeksid stabiilselt  ühel joonel. Taanil olid RTA indeksid 

kõige kõrgemad. Suhteline mahajäämus või- ja piiimarasvadel oli Venemaal, Austrial ja 

Prantsusmaal.. Ka piimatoodete kaubagrupis oli Eestil ajavahemikul 2004-2014 suhteline 

eelis. RTA indeks püsis kogu perioodi vältel  stabiilselt ühel joonel. Võrreldes  teisi riike 

Eestiga, siis oli suhteline mahajäämus Venemaal. Lätil, Leedul Poolal, Hollandil Taanil ja 

Austrial  oli piimatoodete osas suhteline eelis.  
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KOKKUVÕTE 
 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida Eestis toodetud või- ja piimarasvade konkurentsivõime 

edukust maailmas suhtelise eelise meetodil aastatel 2004 - 2014. 

 

Vastavalt uurimustöö eesmärgile anti  töö esimeses pooles ülevaade konkurentsivõime 

teoreetilistest definitsioonidest ja erinevatest konkurentsivõimet näitavatest indeksitest. Töö teises 

pooles analüüsiti kogutud arvandmete põhjal Eestis toodetud või – ja piimarasvade osakaalu  ja 

võrreldi saadud näitajaid kogu toodetud piimatoodangu ja toodetega.  

Uuritaval ajaperioodil oli Eestis toodetav piimatoodang kasvanud 152,8 tuhat tonni võrra, 

(23,42%), millest võid ja piimarasvu toodeti  võrreldes 2004. aastaga 3,9 tuhat tonni vähem (-

46,43%). Või ja piimarasvade osakaal kogu toodetavast piimatoodangust uuritaval ajaperioodil oli 

langenud 0,73 protsendipunkti. 

 

Lisaks konkurentsivõime hindamiseks  läbi suhtelise eelise meetodi oli autori eesmärk jõuda 

järelduseni, et  kas üheks võimaluseks miks või ja piimarasvade osakaal kogu toodetavast 

piimatoodete toodangust uuritaval perioodil on langenud,  võib olla seotud suurenenud koore 

toodanguga, kuna koor on oluline komponent või- ja piimarasvade tootmisel. Andmete 

analüüsimisel selgus, et kuigi või- ja piimarasvade osakaal kogu piimatoodangust oli vähenenud 

2,32%, siis koore osakaal  oli vähenenud 1,23%. Selle põhjal võib järeldada, koort toodetakse 

rohkem kui võid ja piimarasvasid.  

 

Eesti suurimad eksportriigid kuhu valitud kaubagruppi eksporditakse oli Soome, moodustades 

17,61% kogu kaubagrupi ekspordist. Järgnesid Holland, Saksamaa, Läti ja Venemaa. Eesti 

Statistikaameti andmetel oli aastatel 2004 – 2014 piimatoodete eksport Eestist suurem kui  import 

Eestisse. Kokku eksporditi piimatooteid 1516,15 miljoni euro väärtuses, mis oli  1,53% kogu 
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eksporditavast kaubast. Võrreldes 2004. aastaga oli piimatoodete eksport 2014. aastaks 

väärtuseliselt  suurenenud 128,02 euro võrra, mis oli 164,29% kasvu.  

Suurimad importriigid valitud ajaperioodil olid Läti, kelle osakaal kogu kaubagrupist  moodustas 

37,68%. Järgnesid Soome, Tsehhi ja Leedu. 

Eestisse imporditavate piimatoodete väärtuselised näitajad olid uuritaval perioodil kasvanud 

207,09%, mis on võrreldes 2004. aastaga oli 48,96 miljoni euro väärtuses rohkem. Kogu 

imporditavast kaubast Eestisse moodustasid piimatooted 0,43%. Imporditava või ja piimarasvade 

osakaal kogu imporditavatest piimatoodetest uuritaval ajavahemikul oli 4,97%. 

 

Konkurentsivõimalust võib mõõta läbi mitmete tegurite. Üheks võimaluseks on mõõta seda läbi 

ilmutatud suhtelise eelise indeksitega; RXA, RMP ja RTA. Sel meetodil saadud Eesti näitajaid 

võrreldi kaheksa välja valitud riigiga; Läti, Leedu, Poola, Venemaa, Austria, Saksamaa, Taani ja 

Hollandiga. 

 

Ilmutatud suhtelise eelise näitajate põhjal selgus, et ajavahemikul 2004-2014 oli Eestil  või- ja 

piimarasvade osas suhteline kaubavahetuse eelis võrreldes kogu maailma ekspordiga.  Ainult 2012 

aastal langes indeks alla ühe, mis näitas, et sel aastal esines Eestil või - ja piimarasvade osas 

suhteline mahajäämus. Kogu piimatoodete ekspordis oli uuritaval ajaperioodil Eestil  suhtelise 

eelise näitaja stabiilne. RXA indeks jäi 3,21 ja 2,55 vahele kõikudes vähesel määral,  

RMP indeksi põhjal võib öelda, et Eesti omab  alates 2005. aastast, kui  on indeks püsinud alla ühe, 

valitud kaubagrupis konkurentsieelist mis näitab, et või - ja piimarasvade osatähtsus Eesti 

koguimpordist on väiksem kui maailmas keskmiselt. Kuna piimahind oli languses ja piimatoodang 

vähenes, siis imporditi turule Läti piima. Ka laienes turule Leedu jaekaubanduse ettevõte Maxima, 

kelle üheks kauba artikliks  olid Leedu piimatooted. 

Ka RTA indeks näitas, et Eestis oli uuritaval ajavahemikul või -  ja piimarasvadel kaubavahetuse 

suhteline eelis. Indeks püsis kogu perioodi vältel üle nulli.  See näitab, et ekspordimahud on olnud 

suuremad kui kogu maailma keskmine. 
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SUMMARY 
 
                             

 

ASSESSING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF ESTONIAN DAIRY 

PRODUCTS FROM 2004 TO 2014 ON BUTTER AND MILK FAT EXAMPLE 

 

This study paper aim was to analyse competitiveness of butter and milk fat produced in Estonia, 

through the method of comparative advantage, from 2004 to 2014. 

According ti the research paper, the first half of the paper provides a defferent definations about 

competitiveness and indexes to measure competitiveness. 

In the second half of the study collected data was analysed the percentage based on milk and butter 

fat which was produced in Estonia and results were compared to the figures obtained from the total 

dairy production and commodities. 

During the periood which was analysed, dairy production in Estonia increased by 152.8 thousand 

tons ( 23.42%), including butter and milk fats was produced 3,9 thousand tons less (-46.43%). 

Butter and milk fat share  was dropped 0.73 percentage points during the periood which was 

analysed. 

Moreover, to assess the competitiveness through the relative advantage method, author`s aim  was 

to reach conclusion that is there possibility why the butter and milk fat share of the total dairy 

production has been dropped during the reference periood. It may be associated with increased 

cream production, as the cream is and important component of producing butter and milk fat. 

Analysis of the data revealed that although butter and milk fat percentage of total milk production 

was reduced to 2,32%, the proportion of shell had falled 1.23%. On this basis it can be concluded 

cream is produced more that butter and milk fat. 

Estonia`s largest export countries where the selected groups of goods was exported was Finland, 

accounting for 17.61% of total goods to export. Followed bu Netherlands, Germany, Latvia and 

Russia. Based on the data from Estonian Statistics, in the years from 2004 to 2014 dairy export 

from Estonia was higher that import to Estonia. Total exports of dairy products was worth 1516,15 
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mil euros, which was 1.53% from the total export. Compared to 2004, the value of dairy exports in 

2014 increased to 128.02 , which was a 164.29 % of increase. 

Largest import countries on analysed time periood were Lativa, whose share of the total trade group 

was 27.68%. Followed by Finland, Schech Republik and Lithuania. Figures of dairy imports to 

Estonia increased during the following period 207.09%, which is 48,96 mil euros more compared 

to 2004. The total commodity of imports to Estonia were dairy product 0.43%. Imported butter and 

milk fat share of the total dairy product import during the studied periood was 4.97% 

The competiveness can be measured through various factors. One way to measure this is throufg 

the revealed comparative advanatge indexes; RXA, RMP and RTA. In this method Estonian figures 

were compared to eight countries; Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Austria, Germany, Denmark 

and the Netherlands. 

Based on Tte revealed comparative advantage indicators, showed that during the periood 2004-

2014 Estonia had the butter and milk fats relative trade advantage compared to the ohter wolrd 

export. Only in 2012, the index fell below one, suggesting that on this year occured Estonian butter 

and milk fat shares relative lag. All dairy export during the periood studied periood was Estonia`s 

coparative advantage indicator stable. RXA index was fluctuating between 3.21 and 2.55 slightly. 

According to RMP index can be suggest that Estonia has a competitive advantage in the selected 

groups of good, because the index remained below on.  It demostrates that importance of butter 

and milk fat shares from Estonian total import is less than the average in the worl market. As the 

price of milk  was in decline and milk production decreased then milk was importe from LAtiva. 

Also, the Lithuanian retail  company expanded to the market, whose one item of goods were 

Lithuanian dairy products. 

RTA index showde that Estonia had a butter and milk fat trade comparative advantage during the 

studied periood. The index remained below zero. It shows that export volumes have been higher 

than the world average. 
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LISAD 
 

Lisa 1. Või ja piimarasvade ning piimatoodete RXA näitajad valitud riikides 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Läti Leedu Poola Venemaa Holland Prantsusmaa Austria Taani

Või ja 

piimarasvad 8,98 4,53 4,08 2,27 0,06 4,67 1,30 0,20 7,08

Piimatooted 3,14 2,45 6,25 1,99 0,11 3,34 2,52 1,69 5,13

Või ja 

piimarasvad 3,85 3,90 4,55 2,77 0,04 3,85 1,46 0,23 7,49

Piimatooted 2,91 3,45 5,76 2,76 0,12 3,16 2,60 1,71 5,21

Või ja 

piimarasvad 1,95 4,50 6,21 1,43 0,04 3,83 1,36 0,25 8,24

Piimatooted 2,97 5,31 6,40 2,59 0,14 3,22 2,71 1,82 5,37

Või ja 

piimarasvad 3,96 3,99 3,94 2,13 0,06 3,15 1,35 0,28 6,47

Piimatooted 3,21 5,12 6,86 2,58 0,15 2,94 2,64 1,69 4,75

Või ja 

piimarasvad 3,22 1,38 2,35 1,70 0,04 3,28 1,47 0,31 7,48

Piimatooted 3,01 4,60 5,11 2,40 0,13 3,04 2,74 1,73 4,84

Või ja 

piimarasvad 2,93 2,14 2,37 1,02 0,07 3,60 1,55 0,30 7,38

Piimatooted 2,61 4,11 5,78 2,18 0,15 3,04 2,85 1,85 5,16

Või ja 

piimarasvad 2,73 2,96 1,31 1,52 0,03 3,52 1,62 0,21 6,57

Piimatooted 3,09 4,56 5,46 2,24 0,06 3,16 2,85 1,76 5,30

Või ja 

piimarasvad 2,57 2,66 1,10 2,07 0,02 4,35 1,68 0,12 5,98

Piimatooted 2,58 4,62 4,86 2,26 0,05 3,64 2,87 1,68 5,02

Või ja 

piimarasvad 0,90 1,81 1,84 1,63 0,07 4,59 1,86 0,16 6,77

Piimatooted 2,55 4,74 5,01 2,45 0,12 3,31 2,93 1,83 5,10

Või ja 

piimarasvad 1,55 3,60 2,10 1,69 0,05 4,59 1,62 0,14 4,55

Piimatooted 2,89 4,94 4,65 2,34 0,12 3,42 2,79 1,74 4,64

Või ja 

piimarasvad 1,29 2,82 3,08 1,53 0,05 4,24 1,93 0,16 4,14

Piimatooted 2,82 4,29 4,46 2,32 0,11 3,28 2,82 1,71 4,47

2010

2011

2012

2013

2014

2006

2007

2008

2009

Riik
KaupAasta

2004

2005
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Lisa 2. 

Või ja piimarasvade ning piimatoodete RMP näitajad valitud riikides 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Läti Leedu Poola Venemaa Holland PrantsusmaaAustria Taani

Või ja 

piimarasvad 1,56 0,81 0,10 0,28 4,74 2,38 2,60 0,87 5,21

Piimatooted 0,73 0,93 0,36 0,23 2,28 2,05 1,33 1,18 1,80

Või ja 

piimarasvad 0,09 0,32 0,23 0,32 3,74 1,86 2,44 0,97 4,38

Piimatooted 0,57 1,19 0,73 0,36 2,42 2,04 1,24 1,16 1,82

Või ja 

piimarasvad 0,10 0,43 0,23 0,36 3,91 1,58 2,61 0,99 3,38

Piimatooted 0,51 1,52 1,02 0,42 1,72 1,97 1,30 1,15 1,72

Või ja 

piimarasvad 0,11 0,35 0,37 0,48 2,29 1,60 2,87 1,04 3,07

Piimatooted 0,66 1,36 1,09 0,54 1,45 1,93 1,32 1,17 1,59

Või ja 

piimarasvad 0,18 1,04 0,30 0,43 2,71 1,38 2,55 1,06 3,74

Piimatooted 0,93 1,83 1,27 0,53 1,39 1,65 1,23 1,22 1,70

Või ja 

piimarasvad 0,27 1,68 0,29 0,75 2,72 1,77 2,66 1,30 2,17

Piimatooted 1,08 2,27 1,28 0,66 1,63 1,58 1,33 1,28 1,51

Või ja 

piimarasvad 0,52 1,70 0,46 0,93 2,70 1,07 2,77 1,12 4,70

Piimatooted 1,26 2,53 1,66 0,75 2,07 1,62 1,34 1,22 1,85

Või ja 

piimarasvad 0,48 1,84 0,42 0,96 2,48 1,59 2,74 1,01 4,40

Piimatooted 0,92 2,40 1,78 0,80 1,61 1,96 1,31 1,14 1,84

Või ja 

piimarasvad 0,69 1,53 0,77 0,86 4,02 2,43 2,80 1,03 2,43

Piimatooted 0,94 2,36 1,90 0,82 2,40 1,95 1,34 1,25 1,65

Või ja 

piimarasvad 0,78 1,75 0,73 0,91 5,23 2,12 3,25 1,15 1,92

Piimatooted 1,09 2,49 2,09 0,97 2,89 1,94 1,36 1,18 1,59

Või ja 

piimarasvad 0,55 1,34 0,89 0,77 5,63 2,28 3,26 1,06 2,03

Piimatooted 0,93 2,19 2,08 0,94 2,59 1,78 1,37 1,23 1,55

2013

2014

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006

Riik
Aasta Kaup

2004

2005
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Lisa 3. 

Või ja piimarasvade ning piimatoodete RTA näitajad valitud riikide põhjal 

 

Eesti Läti Leedu Poola Venemaa Holland PrantsusmaaAustria Taani

Või ja 

piimarasvad 7,42 3,72 3,98 1,99 -4,67 2,30 -1,30 -0,67 1,87

Piimatooted 2,41 1,52 5,89 1,75 -2,17 1,28 1,19 0,51 3,33

Või ja 

piimarasvad 3,76 3,58 4,31 2,45 -3,70 1,99 -0,98 -0,74 3,12

Piimatooted 2,35 2,27 5,03 2,40 -2,30 1,13 1,37 0,56 3,39

Või ja 

piimarasvad 1,84 4,07 5,97 1,06 -3,87 2,25 -1,25 -0,74 4,86

Piimatooted 2,47 3,79 5,38 2,16 -1,58 1,25 1,41 0,66 3,65

Või ja 

piimarasvad 3,85 3,64 3,57 1,65 -2,23 1,55 -1,52 -0,76 3,39

Piimatooted 2,55 3,76 5,77 2,04 -1,30 1,01 1,32 0,52 3,16

Või ja 

piimarasvad 3,04 0,34 2,06 1,26 -2,66 1,90 -1,08 -0,75 3,74

Piimatooted 2,08 2,77 3,84 1,87 -1,25 1,39 1,51 0,51 3,15

Või ja 

piimarasvad 2,66 0,46 2,07 0,28 -2,64 1,83 -1,11 -1,00 5,21

Piimatooted 1,53 1,83 4,50 1,52 -1,47 1,46 1,51 0,58 3,66

Või ja 

piimarasvad 2,21 1,26 0,85 0,59 -2,67 2,46 -1,15 -0,91 1,87

Piimatooted 1,83 2,03 3,80 1,49 -2,01 1,54 1,51 0,53 3,45

Või ja 

piimarasvad 2,09 0,82 0,68 1,11 -2,46 2,76 -1,05 -0,89 1,57

Piimatooted 1,66 2,22 3,08 1,47 -1,56 1,68 1,56 0,54 3,17

Või ja 

piimarasvad 0,21 0,28 1,06 0,77 -3,94 2,16 -0,95 -0,87 4,34

Piimatooted 1,61 2,38 3,11 1,64 -2,28 1,36 1,60 0,58 3,45

Või ja 

piimarasvad 0,77 1,85 1,37 0,78 -5,18 2,46 -1,63 -1,01 2,63

Piimatooted 1,81 2,45 2,57 1,37 -2,78 1,48 1,44 0,56 3,05

Või ja 

piimarasvad 0,74 1,47 2,19 0,77 -5,57 1,96 -1,33 -0,90 2,11

Piimatooted 1,89 2,10 2,38 1,38 -2,47 1,50 1,45 0,48 2,92

2014

2009

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2006

Riik
KaupAasta

2004

2005
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