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Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõime on võrreldes Euroopa Liidu keskmisega 

madal. Konkurentsivõime kasvatamisel on üheks võimaluseks tulemuslikkuse hindamine 

ja juhtimine, sh finantstulemuste juhtimine. Finantstulemuslikkusega on seotud nii 

ettevõttesisesed kui ettevõtteväliseid tegurid, nii muudetavad kui muutmatud tegurid. 

Magistritöö eesmärk on leida tegurid, mis on enim seotud Eesti teraviljakasvatusettevõtete 

finantstulemusega. 

Analüüsiks vajalikud algandmed pärinevad FADN andmebaasist. Uurimisperiood hõlmab 

aastaid 2006 – 2015. Analüüsimeetodina on kasutatud regressioonanalüüsi, 

korrelatsioonanalüüsi kui ka keskmiste võrdlemisel t-teste ja dispersioonanalüüsi. 

Magistritöö tulemusena selgus, et Eesti teraviljakasvatusettevõtteid ei tasu uurida ühe 

ühtlase tervikuna, sest tulemused erinevad väga oluliselt sõltuvalt ettevõtte tüübist ja 

suurusest. Erinevate ettevõtteprofiilide lõikes leiti keskmise tugevusega seoseid 

(kogutoodangu, investeeringute mahu, tööjõuefektiivsuse, erikulude suhtarvu, eri- ja 

üldkulud ulatuse osas) ja pigem nõrku  seoseid (bilansimahu, pindala, põhivaralisuse, 

saagikuse, juhi vanuse, võlakordaja, likviidsuse, mahetootmise ja ettevõtte tegevuspaiga 

osas) kõigi teguritega ning tulemused olid valdavalt varasema teooriaga kooskõlas, kuigi 

esines ka vastuolulisi tulemusi. Keskmisest suuremad pereettevõtted on kõrgema varade 

rentaablusega kui väiksemad äriettevõtted. Keskmisest väiksemad pereettevõtted on aga 
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valdavalt kahjumis. Suuremate tootmismahtude eelis tuli välja kõigis ettevõtteprofiilides 

v.a suuremates äriettevõtetes. 

Parim üldine mudel Eesti teraviljakasvatusettevõtete varade rentaabluse kujunemisel 

suudab ROA väärtuse muutlikkusest kirjeldada 53,3%. Mudelis on tähtsuse järjekorras 

esitatuna järgmised üheksa tegurit (sulgudes on toodud seose suund): tööjõuefektiivsus 

(+), erikulude suhtarv (-) , üldkulud hektari kohta (-) , spetsialiseerumine (-), saagikus (+), 

investeeringud (+), põhivaralisus (-), inflatsioon (+) ja SKP aastane muutus (+).  

Makromajanduslike muutujate kaasamine regressioonimudelitesse küll tõstab mudeli 

kirjeldusastet aga vähe. Suuremate pere- ja äriettevõtete rentaabluse mudelid on parema 

kirjeldusjõuga kui väiksemate pere- ja äriettevõtete mudelid. On võimalik, et suuremate 

ettevõtete äritegevus on rohkem fikseeritud ning juhuslikku käitumist sekkuva tegurina 

vähem. 

Magistritöö tulemused toonitavad vajadust põllumajandussektori uurimisel arvestada selle 

polariseerunud struktuuri erinevate ettevõttetüüpide hulgas. 

Märksõnad: põllumajandusökonoomika, teraviljakasvatus, FADN, rentaablus, 
regressioonanalüüs 
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Estonian farmers' competitiveness compared to the EU average is low. One way of raising 

the competitiveness is to evaluate financial performance. Company’s financial 

performance is related to both internal and external factors. The aim of this thesis is to 

find out most influencial factors among Estonian cereal farms. The analysis is based on 

FADN database and includes years 2006 – 2015. Linear regressioon analysis, correlations, 

t-tests and dispersion analysis are used.  

The analysis demonstrated that Estonian cereal farms can’t be analyzed as homogeneous 

whole, because the results vary very greatly depending on the type and size of company. 

Different company profiles (small/large family farms, small/large business farms) held 

moderate or weak links with all investigated factors. Moderate connections were found 

with volume of investments, labor efficiency, specific consumtion ratio, specific and 

overhead costs. Weak links were found with total volume of production, surface area, 

fixed assets ratio, manager’s age, debt to equity ratio, liquidity, organic production and 

specialization. Bigger family farms have higher ROA than small business farms. Smaller 

family farms have mostly negative ROA values. Advantage of larger production was 

showed in all company profiles except in bigger business farms. 

Best regressioon model described the formation of ROA among Estonian grain farms with 

53,3%. The model contained following factors in the order of priority: labor efficiency 

(+), specific cost ratio (-) , overhead costs per hectar (-) , specialization (-), yield (+), 

investments (+), fixed asset ratio (-), inflation (+) ja GDP annual change (+).  
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Macroeconomic variables raised the description capability very little. Regression models 

for bigger farms (both family and business) were better than the models for smaller farms.  

Master's thesis results emphasize the need to take account of the polarized structure among 

different cereal farms when investigating the financial performance among agricultural 

sector.  

Keywords: agricultural economics, grain farms, FADN, profitability, regression analysis  
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SISSEJUHATUS 
 
Põllumajandus on valdkond, mis on olulisel kohal poliitilistes aruteludes, sest enamik riike 

ei soovi jätta oma põllumajandustootjaid vabaturumajanduse tuultesse, vaid soovivad 

kindlustada oma põllumajandustootjate tugeva positsiooni. Selle vajaduse tingib nii 

majanduskasvu edendamise kui alalhoidlik riikliku iseseisva majandamise soov. Ka  

Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika on ellu kutsutud põllumajandussektori 

jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise arengu toetamiseks. Eesti põllumajandustootjate 

konkurentsivõime on võrreldes Euroopa Liidu keskmisega aga madal (Eesti Maaelu... 2015: 

27).  Konkurentsivõime kasvatamisel on üheks võimaluseks tulemuslikkuse hindamine ja 

juhtimine. Tulemuslikkuse juhtimise ja hindamisega on võimalik saada informatsiooni, 

kuidas ettevõtet edasi arendada, tõsta selle konkurentsivõimet, parandada tegevuse 

efektiivsust ning tagada ettevõttele pikaajaline jätkusuutlikkus. Tulemuslikkuse juhtimiseks 

ja hindamiseks on välja töötatud mitmeid süsteeme. Erisugused meetodid vaatlevad 

tulemuslikkust erineva nurga alt ning igal meetodil on omad eelised ja puudused. Aga 

kindlasti on üks osa neist alati tulemuslikkuse jälgimine finantsilisest aspektist. 

Teraviljakasvatusettevõtted peavad strateegiate valikul ja otsuste langetamisel lähtuma 

sarnaselt teiste ettevõtetega väga paljudest asjaoludest, et saavutada püstitatud eesmärgid. 

Teraviljakasvatusega kaasneb palju ettevõtlusriske (ilmarisk, hinnarisk, toodangurisk) ja 

ettevõtte juhid peavad nendega arvestama samal ajal tootmist efektiivistades ning 

kasumlikkust suurendades. Näiteks suurbritannia taimekasvatusettevõtte hulgas on näidatud, 

et finantstulemuste kõikumistest on 10% seletatav geograafiliste eripäradega, 60% ettevõtete 

vaheliste erinevustega ja 30% aastate vahelise juhusliku muutlikkusega (Defra 2011). Kõigi 

potentsiaalsete teguritega on väga raske tegeleda ja neid otsuste tegemisel arvesse võtta. 

Seetõttu on oluline pakkuda ettevõtte juhtidele üldine raamistik hindamaks, mis on 

finantstulemuslikkuse juhtimisel kõige olulisemad aspektid. On oluline, et juhtimisel 

rakendatakse ressursse oluliste teguritega tegelemiseks ning ei keskendutaks asjaoludele, 

mis võivad tunduda olulised aga mis tegelikult soovitud eesmärkidele lähemale ei vii. 

Lisaks vajab riik majanduskasvuks võimalusi otsides ja kohaliku põllumajanduse 

edendamisel teavet aspektidest, mida võiks eelisarendada ja millele toetusmeetmetega kaasa 

aidata, et jõuda järjest efektiivsema tootmiseni ja kõrgema tulususeni põllumajandussektoris. 
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Magistritöö eesmärk on leida tegurid, mis on enim seotud Eesti teraviljakasvatusettevõtete 

finantstulemusega. Magistritöö käigus töötatakse välja erinevate teraviljakasvatusettevõtte 

eripärasid arvestavad mudelid, mille abil on võimalik analüüsida finantstulemuslikkuse 

kujunemist. Analüüsi kaasatakse nii ettevõttesisesed näitajad kui ka makromajanduslikud 

tegurid, pakkudes võimalikult laiahaardelist käsitlust. 

Magistritöö eesmärgist lähtuvalt on formuleeritud järgmised uurimisülesanded: 

1) selgitada varasematele uuringutele tuginedes välja peamised finantstulemuslikkuse 

mõõdikud ja finantstulemuslikkust mõjutavad tegurid, 

2) selgitada välja ettevõtte siseste ja väliste tegurite seos teraviljakasvatusettevõtte 

finantstulemuslikkusega, 

3) selgitada välja parima kirjeldusvõimega üldmudel teraviljakasvatusettevõtte 

finantstulemuslikkuse kohta, 

4) analüüsida, kui palju on kasu makromajanduslike tegurite kaasamisest 

finantstulemuslikkuse kujunemise kirjeldamisse, 

5) selgitada välja parima kirjeldusvõimega mudelid erinevatele ettevõtteprofiilidele, 

6) tuua välja tegurite loetelu, mida ettevõtetel tasub muuta ja tegurid, mida ei saa muuta, aga 

millega tasub oma strateegiate valikul kõige rohkem arvestada. 

Käesoleva magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade senisest praktikast 

põllumajandusettevõtte finantstulemuslikkuse mõõtmisel ning kirjeldatakse potentsiaalseid 

tegureid, mis on finantstulemuslikkusega seotud olnud. Tähelepanu pööratakse nii 

ettevõttesisestele kui ka ettevõttevälistele teguritele. 

Töö teises peatükis viiakse läbi põhjalik uuring Eesti teraviljakasvatusettevõtete 

finantstulemuslikkuse osas. Selleks kasutatakse 2006 – 2015 perioodi FADN andmeid, mis 

võimaldab kümne aastase perioodi pealt tuvastada üldkehtivaid ja üldkogumile üldistatavaid 

seoseid. Statistilises analüüsis kasutatakse korrelatsioonanalüüse, regressioonanalüüsi, t-

teste ja dispersioonanalüüsi.  Töö sisuline osa lõpeb aruteluga, kus tuuakse esile peamised 

tulemused ning luuakse seoseid varasemate uuringutega. 

Kasutatud kirjandus on valdavalt inglise keelne ja enamjaolt kasutatakse viimase 

aastakümne Euroopa piires tehtud põllumajandusettevõtete uuringud. Makromajanduslikke 

tegureid käsitlevad artiklid on valdavalt pärit finantssektori ettevõtete uuringutest väljaspool 

Euroopat.  
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Finantstulemuslikkust Eesti teraviljakasvatusettevõtete aspektist on varasemalt uuritud, aga 

on ruumi edasiarendusteks. Nimelt võivad lisaks ettevõttesisestele muutujatele 

makromajanduslike tegurite näol eksisteerida asjaolud, mis väga oluliselt mõjutavad 

ettevõtte finantstulemust. Makromajanduslikke tegureid ei saa ettevõtte küll ise mõjutada, 

aga olles teadlik nende seosest ettevõtte finantstulemuslikkusega,  on võimalik üldises 

finantskeskkonnas paremini orienteeruda. Käesolevas töös ongi üheks sihiks tuvastada 

ettevõttesiseste tegurite kõrval ka makromajanduslike tegurite tähtsus ja nende kaasamise 

kasu regressioonimudelite ülesehitamisel. 

2015. aastal moodustas Eesti põllumajandussektoris kasutatavast tööjõust ligi poole 

tasustamata tööjõud (Põllumajandustootjate majandusnäitajad: 11). Tööjõukulude osakaal 

on ettevõtte kasumi kujunemisel väga oluline tegur. See tähendab, et tasustamata tööjõu kulu 

kui alternatiivkulu arvesse mitte võttes, ei ole võimalik põllumajandusettevõtete 

tulemuslikkuse osas sisulisi võrdlusi teha. Selle töö üheks omapäraks on see, et 

finantstulemuslikkuse arvutamisel lähtutatakse kasumist, millest on lahutatud tasustamata 

tööjõu kulu. Sellise meetodiga on võimalik võrrelda omavahel pere- ja äriettevõtteid. 

Töö tulemustest on kasu nii riiklikul tasandil teraviljakasvatusettevõtetele mõeldud 

toetusmeetmete koostamisel kui ka teraviljakasvatusettevõtte juhtidele strateegilise 

planeerimise tööriistana. Töö tulemustele lisab kasutusväärtust see, et finantstulemuslikkust 

ei analüüsita vaid üldisel tasemel üle kõigi ettevõtete, vaid ka erinevate ettevõtteprofiilide 

raames. Tulemusi pakutakse nii väiksemate kui suuremate pere- ja äriettevõtete kui ka 

mahetootmisettevõtete kontekstis.  
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1. FINANTSTULEMUSLIKKUS JA SELLEGA SEOTUD 
TEGURID 
 
 
1.1. Finantstulemuslikkuse olemus ja selle mõõdikud 
 
 
Organisatsiooni pikaajalise edule panevad aluse head juhtimisoskused  ja läbimõeldud 

strateegia. Strateegiline juhtimine on protsess, milles juhtkond arendab ja kasutab 

strateegiaid, et ühildada ettevõtte kompetentsid keskkonna võimaluste ja piirangutega 

(Jemison 1981: 633). Üheks väga levinud ja efektiivseks strateegiate juurutamise ning 

monitoorimise vahendiks on saanud Kaplani ja Nortoni loodud tasakaalus tulemuskaart 

(Kaplan, Norton 1996). Tasakaalus tulemuskaart võimaldab seostada valitud strateegiat 

oodatavate tulemusindikaatoritega. Tasakaalus tulemuskaardi idee taga on põhimõte, et 

tulemusi on võimalik saavutada neid võimalikult täpselt enne defineerides. Kui on soov 

midagi arendada, tuleb seda osata mõõta. Tulemuslikkuse mõõtmisel pidasid Kaplan ja 

Norton oluliseks nelja peamist valdkonda: finantsfaktorid, kliendi rahulolu, ettevõtte 

sisemised äriprotsessid ja töötajate õppimise ning arenguga seotud faktorid. Nagu näha 

joonisel 1, siis on finantsaspektide mõõtmine vaid üks, kuid kindlasti väga oluline osa 

ettevõtte tulemuslikkuse kaardistamisel. 

ˇ 

Joonis 1. Tasakaalus tulemuskaardi raamistik (Kaplan, Norton 1996: 76) 
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Eesti keele seletav sõnaraamat (2009) defineerib tulemust kui sihikindla tegevuse või mingi 

protsessi tagajärge/resultaati. Ettevõtluskeskkonnas on tulemuslikkus seega mingi tegevuse 

tagajärjel ilmnevad positiivsed tulemused, mis täidavad ettevõtte eesmärki. 

Finantstulemuslikkus omakorda on ettevõtte rahanduslik tulemuslikkus ehk rahaliselt 

mõõdetav eesmärkide täitmine. Finantstulemuslikkus on laiem mõiste kui kasumlikkus, sest 

rahaliselt on võimalik hinnata ka muid aspekte kui ainult ettevõtte kasumit. 

Finantstulemuslikkuse mõõdikuid võib defineerida nii laias kui kitsas võtmes. Laia vaate 

kohaselt hõlmavad tulemuslikkuse mõõdikud nii absoluut- kui suhtarve, kitsa vaate  kohaselt 

ainult suhtarve (Milost 2013: 824). Absoluutarvude abil saab väljendada mingit kindlat 

näitajat (nt hind), summaarset erinevust (nt puhaskasum) või keskmist väärtust (nt keskmine 

omakapital). Suhtarvudega saab väljendada mingit protsentuaalset osakaalu (nt 

müügirentaablus), koefitsienti või indeksit.  

Orlitzky jt (2003: 407) on oma metaanalüüsis kirjeldanud, et ettevõtte finantstulemuslikkus 

(corporate financial performance) on põhiliselt mõõdetav kolmes alajaotuses. Esimene 

meetod tugineb aktsionäride huvidele, kasutab mõõdikuna põhiliselt aktsia börsihinda ja 

selle muutumist ning seekaudu esindab finantsturgude vastust ettevõtte toimimisele. Teine 

meetod põhineb ettevõttesisesel finantsaruandlusel, kasutab mõõdikuna erinevaid 

rentaablusnäitajaid ning kajastab ettevõtte juhtkonna kapitalikasutuse efektiivsust ning 

juhtimisotsuste pädevust. Kolmas võimalus on kasutada küsitluste kaudu hangitud 

subjektiivseid hinnanguid, saades teada vastajate arvamuse näiteks ettevõtte varade aruka 

kasutamise või finantspositsiooni kindluse kohta.  

Ka teised autorid on leidnud, et finantstulemuslikkuse mõõtmine sõltub suuresti sellest, 

kellele ja milleks see info vajalik on. Nicu (2012: 701-703) toob välja kolm gruppi: juhtkond, 

investorid ja võlausaldajad. Kõigile neile on oluline ettevõtte edu, aga selle hindamiseks 

kasutavad nad erinevaid näitajaid (tabel 1). Juhtkond vajab ettevõtte tegevuse suunamiseks 

teadmisi teenitud kasumist, saavutatud müügirentaablusest, varade kasutamise efektiivsusest 

ja rahavoogudest.  Investoritele on oluline nende investeeringu tootlus omakapitali 

rentaabluse ja erinevate aktsiaühiku suhtes väljendatavate näitajate abil. Võlausaldajad 

hindavad ettevõtte juures likviidsust, finantsvõimendust ja võlgade teenindamise võimet.  
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Tabel 1. Koondtabel erinevatele huvigruppidele vajalikest finantsmõõdikutest (Helfert 

2006: 113)   

Juhtkond Investorid/aktsionärid Võlausaldajad 
Operatiivne juhtimine Investeeringu tootlikkus Likviidsus 
Brutokasum 
Puhaskasum 
Müügimarginaal 
Puhastulu 
Tegevusvõimendus 
Tegevuskulude analüüs 
Strukturaalne analüüs 
Võrdlev analüüs 
 

Omakapitali rentaablus 
Sotsiaalse kapitali tootlikkus 
Tulu aktsia kohta 
Rahavood aktsia kohta 
Aktsiate märkimise kasv 
 
 
 

Likviidsuskordaja 
Maksevalmiduskordaja 
Ettevõtte likvideerimisväärtus 
 
 
 

Ressursside juhtimine Kasumi kasutamine Finantsvõimendus 
Koguvara käibekordaja 
Käibekapital 
Nõuete käibekordaja 
Varude käibekiirus 
Lühiajalise võlgnevuse  
kattekordaja 
 

Dividendid aktsia kohta 
Dividendide 
väljamaksukordaja 
Dividendide suhe varadesse 
Dividendide kattekordaja 
 

Finantsvõimendus 
Võlakordaja 
Kapitaliseerituskordaja 
 

Tootlikkus Aktsiaturu olukord Võlgade teenindamine 
Omakapitali rentaablus 
Majanduslik lisandväärtus 
Rahavoogude tootlus 
Vabad rahavood 
 

Aktsia hinna/tulu kordaja 
Ettevõtte turuväärtuse ja 
raamatupidamisliku väärtuse 
suhe 
Aktsiate märkimise muutused 
Ettevõtte turuväärtus 
 

Intressikulude kattekordaja 
Võlgade kattekordaja 
Fikseeritud kulutuste 
kattekordaja 
Rahavoogude analüüs 
 

 

 

Nicu (2012: 701-703) jagab finantstulemuslikkuse mõõdikud järgnevalt: 

1. Raamatupidamislikud mõõdikud – Finantsaruandlusest tulenevad absoluutväärtuses 

näitajad (kasum/kahjum) ja osakaalu näitajad (nt palgakulude osakaal kogukuludest, 

brutokasumi osakaal müügitulust); 

2. Traditsioonilised kasumlikkuse mõõdikud – Need on suhtarvudena väljendatavad 

tasuvuse näitajad, tavaliselt teenitud tulu suhe investeeritud varadesse (nt investeeringu 

rentaablus, omakapitali rentaablus, kaasatud kapitali rentaablus); 

3. Uued väärtuspõhised finantstulemuslikkuse mõõdikud – Kasutatava kapitali hinda 

kaasav majanduslikku lisandväärtust mõõtev näitaja (nt EVA – Economic Value Added). 

Selle mõõdiku väärtust püütakse üha enam praktikas kasutada. 

Erinevates uuringutes on finantstulemuslikkust mõõdetud väga erinevalt. Gama Boaventura 

jt (2012: 237-242) läbi viidud metaanalüüsist ilmnevad erialakirjanduses kõige 
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kasutatavamad finantstulemuslikkuse mõõdikud. Joonisel 2 on näha kasutatud mõõdikud ja 

nende esinemissagedus (paljudes uurimustes kasutati mitut mõõdikut korraga). Enamus 

uuringuid (53%) rakendasid finantstulemuslikkuse mõõtmiseks varade rentaablust (ROA). 

Sellele järgnes omakapitali rentaablus (31%, ROE), müügitulu kasv (24%), müügitulu 

rentaablus (16%, ROS) ja müügimarginaal (15%). Seega on kõige enam tarvitatud 

raamatupidamislikke ja traditsioonilisi kasumlikkuse mõõdikuid.  

 Joonis 2. Erialakirjanduses kasutatavate finantstulemuslikkuse mõõdikute esinemissagedus 

(Gama Boaventura jt 2012) 

Ettevõtte omanike jõukust aitab suurendada kasumi kasv. Seetõttu on loomulik, et kasumiga 

seotud mõõdikud on väga laialdaselt kasutusel. Puhaskasumit absoluutnumbrina on farmide 

sissetulekute ja seda mõjutavate tegurite uurimisel kasutatud USA põllumajanduses 

(Beckman, Schimmelpfennig 2015).  Puhaskasum oli oluline finantsnäitaja ka Hispaania 

lambapiimakarjade uuringus (Milan jt 2014) ning Suurbritannia põllumajanduse uurimisel 

(Defra 2012, Lang 2016), aga seda korrigeeritud kujul. Neis uurimustes lahutati 

kasuminumbrist arvestuslik tasustamata tööjõu kulu ning omandis oleva maa puhul selle 

arvestuslik rendihind. Korrigeerimise eesmärk oli valimis olevate ettevõtete tulem 

võrreldavaks muuta.  

Kuna kasum ise absoluutarvuna ei iseloomusta hästi majandustegevuse tulemuslikkust 

(kasumi genereerimiseks rakendatud ressursside tasuvust), siis võrreldaksegi kasumisummat 

selle saamiseks kasutatud ressurssidega ning saadakse rentaablus ehk kasumi tootlus 

(Teearu, Krumm 2005: 27). Rentaabluse arvutamisel võib lähtuda kõikidest kasumi 

näitajatest (brutokasum, ärikasum, puhaskasum, kasum majandustegevusest). Samuti ei ole 
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millegagi piiratud majandusnäitajate ring, mille rentaablust võiks uurida (varad, omakapital, 

müügikäive vm). Valik sõltub analüüsi läbiviija fookusest.  

Ettevõtet peetakse efektiivseks, kui see suudab genereerida vajaliku kasumi, kasutades 

selleks minimaalset varade mahtu (Bragg 2005: 105). Tüüpiliselt arvutatakse varade 

rentaablus (ROA) puhaskasumi ja kõigi varade aasta keskmise mahu pealt. Teine väga 

levinud rentaabluse näitaja on omakapitali rentaablus (ROE), mis kajastab omanike poolt 

ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust. Ülejäänud Gama Boaventura jt (2012) uuringust 

selgunud põhiliselt kasutatavad rentaablusnäitajad on veel müügitulurentaablus (ROS), 

kasutatava kapitali rentaablus (ROCE) ja kasum aktsia kohta (EPS). 

Varade rentaablust (ROA) on põllumajandusettevõtte finantsilise tulemuse hindamiseks 

kasutatud näiteks hiljutises Poola põllumajandusettevõtete analüüsis (Matyja 2016) ja ka 

veidi varasemas Poola FADN andmebaasi kuulunud pereettevõtete analüüsis (Bereżnicka 

2014).  Ka Tšehhi FADN andmebaasi ettevõtete (Lososová, Zdenĕk 2014) ja Rumeenia 

põllumajandusettevõtete finantstulemuslikkust hinnati varade kasumitootluse aspektist 

(Mironiuc 2011). Omakapitalirentaablust (ROE) kasutatakse tihti samas analüüsis varade 

rentaabluse paralleelse mõõdikuna (Matyja 2016, Mironiuc 2011). Leidub ka erandeid – 

Mishra jt (2012) kasutasid USA põllumajanduse tulemuslikkuse uuringus omakapitali 

rentaablust ainsa mõõdikuna. Müügirentaablus, kui klassikaline võimalus mõõta ettevõtte 

müügitulust tekkiva kasumi hulka, on ka põllumajanduses tulemuslikkuse mõõdikuna 

rakendamist leidnud (Matyja 2016). 

Üks huvitav rentaablusnäitaja, mida on põllumajandusuuringutes kasutatud, on 

kulurentaablus. Kulurentaablust on arvutatud puhaskasumi ja toodangu tootmiseks tehtud 

kulude jagatisena. Seekaudu iseloomustab kulurentaablus tehtud kulutuste efektiivsust, 

näidates kui palju kasumit saadi toodangu müümisel iga kulutatud rahaühiku kohta. 

Kulurentaablust kasutas ainsa finantsmõõdikuna Materynska (2013) Ukraina 

odrakasvatusettevõtete analüüsis. Kuna põllumajanduses ja eriti teraviljakasvatuses on 

põllumajanduslik maa ning selle efektiivne kasutamine ettevõtte tulemuste saavutamisel 

olulise tähtsusega, pidasid  Lososová ja Zdenĕk (2014) finantstulemuslikkuse hindamisel  

oluliseks tuua välja, kui palju puhaskasumit teenib iga põllumajandusliku maa ühik. Seda 

võiks nimetada pindalarentaabluseks. 
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Ettevõtte kasumiläve saavutamisel on tulud–kulud võrdsed ja kui müügitulu suurendada, 

tekib kasum, ning kui müügitulu väheneb, tekib kahjum (Teearu, Krumm 2005: 149). 

Seetõttu on võimalik finantstulemuslikkust hinnata ka müügitulu kasvu pealt. Kui müügitulu 

on püsiv, siis on järgmine võimalus suurendada kasumit kulude vähendamise kaudu. Üheks 

võimalikuks mõõdikuks on müügimarginaali (müügikatte) arvutamine, mis väljendab, kui 

palju ületab müügitulu toodangu muutuvkulusid (Clayman jt 2008: 178) ehk sisuliselt 

brutokasumi arvutamine. Müügimarginaali esitamiseks suhtarvuna leitakse brutokasumi ja 

müügitulu jagatis (Bragg 2005: 92). Suurbritannia põllumajanduse (sh teraviljakasvatuse) 

finantstulemuslikkuse hindamisel on mitme uuringu raames lähtutud müügitulu ja 

toodangukulude suhtest (Defra 2011, Wilson jt 2012), et hinnata kui efektiivselt suudetakse 

sisendist väärtust luua. Müügituluga seotud ettevõtteväline mõõdik on ka turuosa suurus. 

Selle kaudu on võimalik võrrelda sama majandussektori sees tegutsevate ettevõtete 

tulemuslikkust.  

Ettevõtte finantstulemuslikkuse hindamisel tuleb tähele panna, et kasumlikkuse mõõdikud 

põhinevad tekkepõhisel aruandlusel ja kasumi olemasolu aruandes ei pruugi tähendada 

rahaliste vahendite olemasolu. Ettevõtte võib olla kasumis, aga samal ajal ka makseraskustes 

ning vajada välist finantseerimist. Alternatiivse võimalusena saab ettevõtte 

finantstulemuslikkuse analüüsil kasutada rahavoogudel põhinevat lähenemist ja leida raha 

laekumise suhe varadesse (cash flow return on assets). Seda näitajat kasutatakse raha mahu 

määramiseks, mida ettevõtte genereerib oma varade mahu kohta ja see võib asendada 

populaarset kasumlikkuse mõõdikut varade rentaablust (Bragg 2005: 96). Bragg on 

seisukohal, et selle suhtarvu tugevaks küljeks on see, et kasumist elimineeritakse 

mitterahalised kanded ja seekaudu vähendatakse raamatupidamislikku 

manipuleerimisvõimalust.  

Ettevõtte võlausaldajaid huvitab ettevõtte tulemuslikkuse hindamisel lisaks 

rentaablusnäitajatele ettevõtte riski aste, et hinnata, kas ja kui suures ulatuses on mõistlik 

oma raha välja laenata. Näiteks võib ettevõtte olla suurepärase rentaablusega aga saavutanud 

selle suure laenukoormusega ja kõrgete intressimaksetega. Sellisel juhul on ettevõtte 

võlakordaja kõrge ja võlausaldaja risk suurem. Võlakordaja leidmiseks jagatakse kohustuste 

hulk varade mahuga (Teearu, Krumm 2005: 25). 

Börsiettevõtete puhul saab kaaluda lisandunud turuväärtuse MVA (market value added) 

kontseptsiooni (Stewart 1991). MVA näitaja leidmiseks lahutatakse aktsiahindade alusel 
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leitud turuväärtusest ettevõttesse investeeritud kapital. MVA on Stewarti (1991) meelest 

kumulatiivne ettevõtteväline mõõdik, mis esindab aktsiaturgude hinnangut ettevõtte 

tulemuse ja jätkusuutlikkuse osas. MVA sobib finantstulemuslikkuse hindamisel pigem 

ettevõtte aktsionäridele kui ettevõtte juhtkonnale. Tobini Q kui Gama Boaventura jt (2011) 

uuringu alusel üks levinud finantstulemuslikkuse mõõdikutest on MVA näitajaga sarnane 

aktsiaturgudel põhinev mõõdik. Tobini Q suhtarv leitakse ettevõtte turuväärtuse ja varade 

väärtuse jagatisena (Investopedia: Tobin’s Q Ratio). MVA ja Tobini Q kasutamise tugevus 

on see, et nad peegeldavad juhtkonna tegevuse tulemuslikkust kogu ettevõtte tegutsemise 

jooksul, mitte ainult jooksval aastal (Järve, Veisson 2003: 30). Eestis ei ole ükski 

põllumajandusettevõte börsil noteeritud (NASDAQ), seega aktsiahindade alusel 

kalkuleeritavate finantstulemuslikkuse näitajate kasutamine Eesti põllumajandusettevõtete 

puhul pole paraku võimalik. 

Uudsem lahendus finantstulemuslikkuse mõõtmisel on EVA kontseptsiooni kasutamine ehk 

majandusliku lisandväärtuse arvutamine (Nicu 2012). EVA süsteemi pakkus välja Stewart 

(1991), kes väitis, et see suudab teiste suhtarvudega võrreldes 50% paremini seletada 

muutusi ettevõtte omanike tuluteenimises. EVA väärtuse leidmiseks lahutatakse ärikasumist 

arvestuslik tasu kasutatud kapitali eest (laenude puhul laenuintressid ja omakapitali puhul 

omanike tuluootus). Mida suurem EVA, seda rohkem suudab ettevõtte lisaks kapitali hinna 

maksmisele teenida lisatulu. EVA kontseptsioon käsitleb majanduslikku sisulist kasumit 

raamatupidamisliku kasumi asemel (Madhavi, Prasad 2015). EVA arvutamine võib mõne 

ettevõtte puhul aidata näha, et kuigi iga-aastaselt teenitakse korralik raamatupidamislik 

kasum, siis ei suuda see siiski katta investorite kasumiootust. Eelkõige on EVA seega kasulik 

finantstulemuslikkuse mõõdik ettevõtte omanikele/aktsionäridele. Kuigi EVA pole ainus 

majanduslikku lisandväärtust arvestav mõõdik, on see sarnastest kontseptsioonidest üks 

lihtsamaid (Nikhil 2009: 172). Selle lähenemise finantstulemuslikkuse mõõtmiseks on 

kasutusele võtnud Aulová ja Frýdlová (2012), kes võrdlesid majandusliku lisandväärtuse 

loomise kaudu Tšehhi mahe- ja tavatootmisega põllumajandusettevõtteid.   

Teoreetiliselt peetakse aktsionäride seisukohast EVA-t paremaks mõõdikuks kui näiteks 

omakapitali rentaablust (De Wet, Du Toit 2007), kuid uurimused ei suuda seda statistiliselt 

oluliselt kinnitada. De Wet ja Du Toit (2007: 67) ei tuvastanud väljamakstud dividendide 

summaga olulisi seoseid ei EVA ega ROE puhul. Ka Madhavi ja Prasad (2012: 32) ei saanud 

kinnitada EVA paremust teiste traditsiooniliste finantstulemuslikkuse mõõdikute ees (EPS, 
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ROE, ROA, ROS, ROCE). EVA nõrkuseks on tema osaline subjektiivsus, sest kapitali 

keskmise hinna määramisel ei ole rangeid reegleid ja erinevad analüütikud võivad jõuda 

erinevate tulemusteni. Täpse ja kaalutletud metoodikaga on siiski võimalik seda riski 

hajutada ja jõuda adekvaatsete tulemusteni.  

On tõenäoline, et ainult EVA arvutamisest finantstulemuslikkuse hindamisel ei piisa, eriti 

juhtkonna vajaduste täitmiseks. EVA mudeli põhjalikust analüüsist järeldas Nikhil (2009: 

175), et kuigi EVA kasutamine on hea mõte, siis peaks EVA-t kasutama koos teiste 

mõõdikutega, et teha efektiivseid juhtimisotsuseid firma väärtuse tõstmiseks.  

Mitme mõõdiku paralleelse kasutamise vajadusest on kirjutanud ka Carton ja Hofer (2010: 

2), kes väidavad, et ettevõtte finantstulemuslikkus on mitmedimensionaalne konstrukt. Nad 

toovad näiteks, et kui majanduskasvu perioodil tasub juhinduda kasumi ja kasvu mõõtmisest, 

siis majanduslanguse perioodil võivad ettevõtte tulemuslikkust peegeldada paremini 

hoopiski likviidsusnäitajad. Tehtud metaanalüüsist ilmnes, et perioodil 1996 – 2001 on 

ettevõtte tulemuslikkuse uurimisel 46% kasutatud ühte finantsnäitajat, 25% kahte ja 18% 

kolme finantsnäitajat. Kokku kasutati varasemates uuringutes 88 erinevat mõõdikut, mis 

veelgi ilmestab kuivõrd majandusteadlaste seas puudub konsensus tulemuslikkuse mõõdiku 

valimisel (sealsamas). 

Finantstulemuslikkuse mõõtmisvahendi valikul on oluline pidada silmas selle info tarbijat, 

sest erinevatel huvigruppidel on finantstulemuslikkuse hindamiseks erinevad põhjused. On 

vajalik eristada asutuse sisemiseks tarbimiseks sobilikke mõõdikuid ja asutuse investorile 

maksimaalselt informatiivseid näitajaid. Näiteks püüdes hinnata ettevõtte võimet toota 

aktsionärile reaalset tulu (väljamakstavate dividendide näol), leidsid Carton ja Hofer (2006), 

et kõige levinuim rentaablusmõõdik ROA on aktsionärile rikkuse genereerimisega väga 

nõrgas korrelatsioonis (r = 0,10). Aktsionäride rikkuse mõõtmiseks võivad sobida rohkem 

aktsiate ja dividendiga seoses arvutatud näitajad (vt tabel 1, lk 16). 

Mõned uurijad on teinud klassikalistele finantsmõõdikutele kriitikat ka juhtkonna vajaduste 

aspektist. Suhtarvud on olemuselt staatilised ja ei sisalda tulevikutrende, sobivad vaid 

järelduste tegemiseks möödunud perioodi osas (Kneževic jt 2011).  Nicu (2012) väidab, et 

finantsmõõdikute abil ei ole juhtkonnal võimalik kiirelt ettevõtte vajadustele reageerida ning 

et nende näitajate olemuses on mõõta tulemust, aga mitte protsessi. Seega ei saa ettevõtete 



 

18 

 

juhid tugineda vaid finantstulemuslikkuse aspektidele, vaid peavad ettevõtte eesmärkide 

saavutamiseks leidma ka muid mõõdikuid.  

 
1.2. Põllumajandusettevõtte finantstulemuslikkusega seotud tegurid  
 
 
Põllumajandussektor erineb teistest tegevusaladest mitmete spetsiifiliste aspektide osas. 

Põllumajanduslikku tootmisprotsessi mõjutab pikk tootmistsükkel ja madal varade 

käibekiirus. Põllumajandustoodangu koguse ja kvaliteedi määravad peamiselt kohalikud 

olud ja ilmastikutingimused.  Lisaks on põllumajandus olulisel kohal poliitilistes 

diskussioonides, sest vajab toimimiseks riigilt üsna suurt rahalist tuge (Lososová, Zdenĕk 

2014: 21). Põllumajandust puudutab riikide protektsionistlik käitumine (Moon 2011), mis 

mõjutab nii toodangu koguseid kui hinda ning selle kaudu mõjutab ettevõtete müügitulu ja 

tulemuslikkust. 

Finantstulemuslikkust mõjutavate tegurite välja selgitamine on oluline, et mõista ettevõtte 

eesmärkide täitmiseks vajalikku keskkonda ja tingimusi ning seekaudu võimaldada sobivate 

uute strateegiate valikut.  Suurbritannia põllumajandust koordineeriva ministeeriumi poolt 

läbi viidud analüüs (Defra 2011) näitas, et taimekasvatusettevõtete finantstulemustes on 

suured kõikumised. 10% on seletatav geograafiliste eripäradega (spatial variation) nagu 

pinnas ja kliimavöönd. 60% varieeruvusest sõltub ettevõtete vahelistest erinevustest  (farm 

to farm variation) nagu oskused, tehnika, finantsstrateegiad jms. 30% sõltub aastate 

juhuslikust muutlikkusest (random year-to-year variation) nagu haiguspuhangud, kehv ilm.  

Lukason (2014) uuris Eesti põllumajandusettevõtete pankrotistumist ja leidis, et pooled neist 

ettevõtetest ebaõnnestuvad ainult sisemiste või väliste põhjuste tõttu, ülejäänud poolte 

ettevõtete puhul on ebaõnnestumises olnud süüdi nii sisemised kui välised põhjused. See 

tulemus viitab, et finantstulemuslikkuse mõjutegurite leidmisel tuleb vaadelda nii mikro- kui 

makromajanduslikke tegureid. Ka Tomas ja Dimitric (2011), kes tegid ülevaate ettevõtete 

ebaõnnestumist käsitlevast erialakirjandusest, tõdesid, et makromajanduslike tegurite 

kaasamine võib aidata ettevõtete finantstulemust paremini seletada.  Eriti oluliseks pidasid 

nad ettevõtte siseste ja väliste tegurite kombineeritud samaaegset analüüsi. 

Järgnevalt kirjeldatakse erinevate autorite poolt välja pakutud tegureid, mis võivad ettevõtte 

finantstulemusega seotud olla.  Need seosetegurid on jagatud lihtsama ülevaate saamiseks 
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kolme kategooriasse: põllumajandusettevõttele spetsiifilised tegurid, ettevõttesisesed 

üldnäitajad ja makromajanduslikud tegurid.  

Taimekasvatusettevõtted vajavad toimimiseks piisavas koguses korralikku 

põllumajanduslikku maad. Haritava maa suurendamisel on võimalik toota suuremaid 

koguseid ja seekaudu teenida suuremat tulu, samas tuleb silmas pidada, et ka kulud kasvavad 

(Defra 2011). Kui pindala suurendamisel kasvavad teenitavad tulud siiski rohkem kui kulud, 

siis ettevõtte finantstulemus paraneb.  Suurema maa-alaga põllumajandusettevõtete 

kõrgemat tulemuslikkust on näidatud nii Poola, Ukraina kui Suurbritannia uuringutes 

(Matjya 2016, Materynska 2013, Defra 2011), aga peab mainima, et tuvastatud seos on olnud 

nõrk. Põllumajandusmaa hinnal oli samuti ettevõtte kasumiga seos olemas – kõrgemad 

hinnad vähendasid kasumit (Beckman, Schimmelpfennig 2015). 

Põllumajandusliku maa kõrval on müügitulu genereerimisel paralleelselt oluliseks faktoriks 

saagikus. Saagikus väljendab toodetud toodangu kogust ühe tootmisühiku kohta (nt mitu 

tonni nisu koristatakse ühelt hektarilt). Teravilja saagikuse ja ettevõtte kasumlikkuse vahel 

on leitud tugev seos (Materynska 2013, Wilson jt 2012). Taimekasvatuse saagikus sõltub 

väga otseselt kliimast, pinnamoest ja mullastikust. Pinnamood mõjutab seda, kui suured on 

põllud ja kui palju tuleb maaharimiseks tööd teha. Kõige tähtsam ressurss on muld, selle 

viljakus ja võime varustada taimi vee, hapniku ja toitainetega. Seetõttu võib ettevõtte 

haritava maa asukoht anda eelise toodangu suurendamisel.  Lososova ja Zdenek (2014) 

tuvastasid, et Tšehhi teraviljakasvatusettevõtete kasumlikkus sõltub rohkem ettevõtte 

põldude asukohast tulenevatest tingimustest kui riiklike toetuste saamisest. Nad kasutasid 

grupeeriva tunnusena EL poolt defineeritud ebasoodsa piirkonna (LFA, Less Favoured Area) 

mõistet, mille alusel on piirkond ebasoodne, kui seal on madala mullaviljakuse ja halbade 

ilmastikutingimuste tõttu raskesti haritav maa või kus elanikkond on peamiselt 

põllumajandusest sõltuv ja kahanev (OECD sõnaraamat: Less Favoured Area).   

Põllumajandustoodangu valmimisel on järgmiseks sammuks toodangu realiseerimine, mis 

aga teraviljade puhul võib toimuda erinevatel aastatel väga erinevate hindadega. Näiteks on 

Eesti teraviljade keskmine kokkuostuhind varieerunud 2005 – 2015 aasta jooksul vahemikus 

94 – 207 eurot/t (PM063). Nii Euroopa kui USA põllumajandusettevõtete hulgas on 

näidatud, et teravilja kokkuostuhinnad on väga tugevalt seotud ettevõtte finantstulemusega 

(Materynska 2013, Lososova, Zdenĕk 2014, Beckman, Schimmelpfennig 2015). Kui kulud 

kasvaksid ja kahaneksid samas taktis müügihindadega, siis kasumis olulist erinevust ei 
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ilmneks. Vastupidise juhu mõju uurimiseks on Beckman ja Schimmelpfennig (2015) 

kasutanud sisend- ja väljundhindade suhet (a ratio of commodity price to input price), mis 

oli samuti tulemuslikkusega seotud. 

Eelnevast võib järeldada, et põllumajandusliku toorme turud on üsnagi volatiilsed ja 

turgudest tingitud riskid on suured. Üks riskide maandamise viise on tootmis- ja 

turustamislepingute kasutamine (vertikaalne koordineerimine). Mishra jt (2012) leidsid, et 

eelkokkulepete alusel tootmine suurendab ettevõtte finantstulemuslikkust.  

Põllumajandussektorit iseloomustab suur peretööjõu kasutamine. 2015. aastal moodustas 

Eesti põllumajandussektoris kasutatavast tööjõust ligi poole tasustamata tööjõud 

(Põllumajandustootjate majandusnäitajad: 11). See on arvestamist vajav faktor nii 

põllumajandusettevõtete kasumite võrdlemisel kui ka sõltumatu muutujana 

finantstulemuslikkuse kujundajana. Suurbritannia teraviljasektori uuringus (Defra 2011) 

leiti, et peretööjõudu tarvitavad ettevõtted suudavad saavutada suurema brutolisandväärtuse. 

Suurbritannia loomakasvatusettevõtete puhul täheldati, et peretööjõuga ettevõtted olid 

teistega võrreldes küll tootlikumad, kuid mitte finantsiliselt tulemuslikumad (Defra 2012). 

Autorid arvasid, et see võib tuleneda pereettevõtete töötajate suuremast kogemusepagasist 

ja pühendunud tööstiilist. Mõlemas uuringus lahutati raamatupidamislikust kasumist maha 

ka arvestuslik töötasu tasuta töötatud aja eest, seega ei saa tulemust mõjutada erineva 

palgakulu faktor. Tulemust võib seletada Anderssoni (2002: 2) arvamus, et pereettevõtted 

tegelevad peamiselt füüsilise tööga ning loominguline töö ja strateegiline juhtimine  jäävad 

tahaplaanile.  

Põllumajandussektor on sõltuv riiklikust abist ja toetustest. Kuna riiklikud toetused on 

valdavalt regulaarsed ja püsiva iseloomuga (ei ole ainult projekti- ja investeeringutoetused), 

siis põllumajandusettevõtted arvestavad sellega ja toetustest kujuneb regulaarne 

sissetulekuallikas. Eesti põllumajandusettevõtete müügitulust moodustasid saadud 

tegevustoetused 2015. aastal 18% (Põllumajandustootjate majandusnäitajad: 12).  Seekaudu 

mõjutavad toetused ettevõtte kasumit ja finantstulemuslikkust (Milan jt 2014, Mishra jt 

2012). Lososova ja Zdenĕk (2014) tuvastasid, et Tšehhis mõjutavad toetused enim 

ebasoodsate piirkondade (LFA) ettevõtteid, kõige vähem mõju on toetustel 

teraviljakasvatusettevõtete finantstulemuslikkusele.  
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Investeeringud põllumajanduslikku tehnoloogiasse panustavad efektiivsusesse ja sealtkaudu 

võivad aidata tõsta ettevõtte tulemuslikkust. Beckman ja Schimmelpfennig (2015) jõudsid 

USA põllumajandusettevõtete uuringus järeldusele, et investeeringud uude tehnoloogiasse 

on kasumiga seotud: lühiajalises plaanis kasum vähenes, pikaajalises plaanis aga suurenes.  

Põllumajandusettevõte saab oma tegevuse planeerimisel valida spetsialiseeruva või 

mitmekesise tootmise vahel. Spetsialiseerumise ja finantstulemuslikkuse osas on jõutud 

vastukäivatele tulemustele. Suurbritannia teraviljaettevõtete analüüsist selgus, et ettevõtte 

finantstulemustele tuleb suurem spetsialiseerumine kasuks (Defra 2011). Samas leidsid 

Mishra jt (2012) USA põllumajandusettevõtteid uurides, et spetsialiseerunud tootmine siiski 

ei vii suurema rentaabluse saavutamiseni ja kasuks tuleks mitmekesine tootmine. Põhjustena 

pakkusid nad välja, et näiteks teraviljakasvatuses on põllumajandusperiood piiratud ja talvel 

müügitulu ei teenita. Kui ettevõte leiab endale lisandtegevusi aastaringseks toimimiseks, siis 

võib see genereerida rohkem kasumit. Samas ei tohiks need lisategevused seejuures nõuda 

investeeringuid erilistesse ja kallitesse masinatesse, mis omakorda teraviljakasvatushooajal 

enamjaolt tegevuseta seisaksid. 

Tootmistüübi aspektist saab eristada tavatootjaid ja mahetootjaid. Eestis on 

mahepõllumajandus hästi edasi arenenud ja mahepõllumajanduslike kultuuride kasvupind 

moodustas 2015. aastal kõigist põllukultuuride kasvupinnast 25% (PM03, PM07). 

Tootmistüübi mõju finantstulemuslikkusele on näidatud Tšehhi uuringus (Aulova, Frýdlová 

2012):  mahetootjatel oli kõrgem EVA näitaja kui tavatootjatel, mis viitab, et mahetootjatel 

võib olla majanduslik eelis tavatootjate ees.  

Eelnevalt käsitleti põllumajandusettevõtete spetsiifikaga seotud tegureid. Järgnevalt saavad 

mainitud ettevõttesisesed tegurid, mis ei ole haruspetsiifilised ja sobivad ühtviisi kõikide 

valdkondade ettevõtete analüüsiks.  

On leitud, et suuremad  ettevõtted suudavad olla efektiivsemad ja kasumlikumad (Wilson jt 

2012). Poola põllumajandusettevõtetes tuvastati samuti positiivne korrelatsioon ettevõtte 

majandusliku suuruse ja tulemuslikkuse vahel, aga see seos oli nõrk (Matyja 2016). 

Suurbritannia teraviljakasvatajate analüüsist aga selgus, et ettevõtte suuruse ja 

tulemuslikkuse vahelised seosed on vastuolulised ja sõltuvad valitud metoodikast: suudeti 

näidata ka väiksemate ettevõtete eeliseid tulemuslikkuse saavutamisel (Defra 2011). 



 

22 

 

Majandusliku suuruse hindamisel on kasutatud näiteks varade kogusummat, müügitulu, 

töötajate arvu ja toodangu kulusid.  

Päris mitmetes uuringutes on soovitud hinnata ettevõtte võlakoormuse mõju 

finantstulemusele. Selleks on valdavalt kasutatud võlakordajat. Võlakordaja on suhtarv, mis 

leitakse tavaliselt kohustuste ja varade jagatisena. Mida suurem on võlakordaja, seda rohkem 

on ettevõtte finantseerimiseks kaasatud väliseid vahendeid. Põllumajandusettevõtete 

uurimustest on ilmnenud selge seos: võlakordaja suurenedes ettevõtte finantstulemused 

halvenevad (Defra 2011, 2012, Wilson jt 2012). Ka hiljutine magistritöö jõudis Eesti 

põllumajandusettevõtete analüüsis samale järeldusele (Aasamets 2016). 

Ettevõtete igapäevaseks majandustegevuseks on vajalik täita võlausaldajate ees oma 

kohustused õigeaegselt. Selle võimekuse hindamiseks kasutatakse likviidsuse suhtarve. Üks 

võimalikest on näiteks lühiajaliste kohustuste kattekordaja, mis arvutatakse lühiajaliste 

kohustuste ja käibevara jagatisena. Likviidsuse ja varade rentaabluse vahel on leitud 

positiivne seos: likviidsuse suurenemisel paranevad ka finantstulemused (Bereżnicka 2014, 

Aasamets 2016). 

Mõningatel juhtudel on finantstulemuslikkuse mõõdikutele koostatud mudeleid teiste 

klassikaliste tulemuslikkuse mõõdikute kaudu.  Näiteks käsitlesid Mironiuc jt (2011) 

müügirentaablust sõltumatu muutujana ROE ja ROA jaoks regressioonimudelite leidmisel. 

Jõuti järeldusele, et mida suurem müügirentaablus, seda suuremad on ka teised 

rentaablusnäitajad. Kuna erinevate rentaabluste arvutamisel kasutatakse tüüpiliselt sama 

kasuminumbrit, siis on tugeva seose olemasolu väga loogiline ja küsitav on selle info 

lisandväärtus, kui soovitatakse seletada  rentaabluse näitaja variatiivsuse allikaid.  

Kvalitatiivsete tegurite hulgast on uuritud ettevõtte üldise juhtimisstiili ja strateegiate mõju 

tulemuslikkusele. Milan jt (2014) pakkusid välja, et kui ettevõtte oli jõudnud kasumiläveni, 

siis sealt edasi mõjutab finantstulemuslikkust pigem juhtimise kvaliteet kui muud tegurid. 

Soome uuringust (Rikkonen jt 2013) ilmnes samuti põllumajandusettevõtte juhtide erinevate 

eesmärkide seos finantstulemuste saavutamisega: majanduslikule edule orienteeritud 

ettevõtted olid suurema tulemuslikkusega kui traditsioonilistele ja jätkusuutlikkuse 

väärtustele tuginevad ettevõtted.  

Juhtimise aspektist erinevad ettevõtted ka juhtide vanuse ja hariduse poolest.  Eesti maaelu 

arengukava 2014 – 2020 toonitab, et kuigi aastaid tegutsenud põllumajandusjuhid omavad 
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suurt pädevust ja kogemust, on oluline kaasata sektorisse noori, kes põllumajandustootmist 

uuendaksid. Uuemad suunad võib kaasa tuua noorte erialane haridus. Nimelt puudub väga 

suurel osal põllumajanduslike majapidamiste juhtidest põllumajanduslik eriharidus. (Eesti 

maaelu … 2014: 15, 17). Mishra jt (2012: 335) analüüsist ilmnes, et 

teraviljakasvatusettevõtte juhi vanus oli negatiivses seoses varade käibekordajaga ja selle 

kaudu rentaablusega.  

Makromajanduslike teguritena saab välja tuua järgmised näitajad: SKP (sisemajanduslik 

koguprodukt) muutumine, töötuse määr, intressimäärade muutumine, tarbijahinnaindeks kui 

inflatsioonimõõdik, kaubandusbilanss, rahapakkumine ja uute ettevõtete arv (Tomas, 

Dimitric 2011). Makromajanduslikke tegurite mõju on põllumajanduslike ettevõtete 

tulemuslikkusele uuritud väga napilt, laialdaselt on see uurimise all näiteks 

pangandussektoris.  

Ühiskonnas loodud väärtuste mõõtmiseks kasutatav SKP (sisemajanduse koguprodukt) on 

mingis riigis kindla perioodi jooksul loodud teenuste ja kaupade lõpptarbimise kogusumma 

rahalises väljenduses (Eamets jt 2005: 148). Tiffini ja Irzi (2006) uurimisest järeldub, et 

arenguriikides tõstab põllumajandussektori kasv SKP-d. Arenenud riikides jäi põhjus-

tagajärg seos aga ebaselgeks. Sellest hoolimata on paljudes uurimistöödes kasutatud SKP-d 

sõltumatu muutujana ettevõtete finantstulemuslikkuse uurimisel. Beckman ja 

Schimmelpfennig (2015) leidsid, et USA põllumajandusettevõtete kasumi ja SKP vahel oli 

positiivne seos. Horobet ja Dumitrescu (2009) uurisid Kesk- ja Ida-Euroopa finantsturgusid 

ja tõdesid, et SKP mõjutab aktsiahindu aga seda sõltuvalt majandustsüklist. 

Pangandussektori uuringutes leidub vastuolulisi tulemusi. Mitmed uurijad on jõudnud 

järeldusele, et SKP ei ole statistiliselt oluliselt seotud finantstulemuslikkusega (Kanwal, 

Nadeem 2013, Baltaci 2014). Dietrich ja Wanzenried (2014) viisid läbi ülemaailmse 

pangandussektori uuringu ja leidsid, et kõrge sissetulekuga riikides (sh napilt ka Eesti) ei 

olnud SKP ettevõtete kasumlikkusega seotud, küll aga oli seos olemas keskmiste ja madala 

sissetulekuga riikides. See on kooskõlas ka Sufian (2012) uuringuga, mis leidis Lõuna-Aasia 

kui madala sissetulekuga riikide pangandussektoris positiivse seose SKP ja varade 

rentaabluse vahel.  

Inflatsioon on raha ostujõu vähenemine ja väljendub hindade tõusus. Inflatsiooni 

mõõdetakse hinnaindeksitega, nt väljendab tarbijahindade keskmist muutust 

tarbijahinnaindeks (Statistikaameti sõnastik). Inflatsioon mõjutab ettevõtete tulemuslikkust 
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teoreetiliselt siis, kui palgad ja muud tegevuskulud kasvavad inflatsiooniga võrreldes 

erinevas tempos (Dietrich, Wanzenried 2014: 340). Sarnaselt SKP-le on inflatsiooni ja 

ettevõtte finantstulemuste seose osas jõutud erinevatele tulemustele. Mõned uurijad on 

leidnud, et seos on olemas (Kanwal, Nadeem 2013) ja mõned jõudnud kindlale järelduse, et 

seost ei eksisteeri (Baltaci 2014, Sufian 2012, Bekeris 2012). Ülemaailmses 

pangandussektori uuringus leiti, et inflatsioon mõjutab tulemuslikkust küll, aga seda vaid 

madalate ja keskmiste sissetulekutega riikides (Dietrich, Wanzenried 2014).  

Intressimäär väljendab kapitaliturgudelt hangitava raha hinda. Kõrgemad intressimäärad 

suurendavad ettevõtte intressikulusid ja selle kaudu vähendavad puhaskasumit ning 

erinevaid rentaablusmõõdikuid. Intressimäärade selget seost finantstulemusega on näidatud 

näiteks USA põllumajandusettevõtete (Beckman, Schimmelpfennig 2015) ja Leedu 

ettevõtete pealt (Bekeris 2012). Mida väiksem oli intressimäär, seda parem oli ettevõtte 

majanduslik tulemus. Pangandussektoris kui raha väljalaenamise pealt tuluteenivas sektoris 

eksisteeris loomulikult vastupidine seos – mida kõrgem intressimäär, seda suurem kasum ( 

Kanwal, Nadeem 2013). 

Bekeris (2012) viis Leedus läbi väikeste ja keskmisega suurusega ettevõtete põhjaliku 

analüüsi tuvastamaks makromajanduslike tegurite mõju finantstulemusele. Lisaks eelpool 

mainitud intressimäärale ja inflatsioonile kaasasid nad sõltumatu muutujana töötuse määra, 

maksukoormuse, välisinvesteeringud ja ekspordi-impordi suhte.  Töötuse määra mõju peaks 

teoreetiliselt olema positiivne, kui mõelda, et suure tööpuuduse korral on tööjõudu lihtsam 

ja odavam hankida (Bekeris 2012: 123). Bekeris tuvastas aga hoopis, et ettevõtete 

kasumlikkus oli suurem madala töötusemäära korral. Maksukoormuse, välisinvesteeringute 

ja ekspordi-impordi suhte seost ei suudetud statistilise olulisusega tõestada. Bekeris möönab, 

et need tulemused võivad olla seotud tema valimiga ja et suurte ettevõtete puhul, kuhu jõuab 

rohkem välisinvesteeringuid ja mis on suuremad eksportijad, võivad seosed siiski olemas 

olla.  

Beckman ja Schimmelpfennig (2015) uurisid veel ka valuutakursside ja põllumajandusliku 

maa hindade seost tulemuslikkusega. Nende uuring tugines USA põllumajandusettevõtetele 

ja kuna USA on suur eksportriik, siis leitigi loogiline seos valuutakursside muutuste ja 

finantstulemuslikkuse vahel.  
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Makromajanduslike tegurite analüüsil ei saa ka üle ega ümber majanduskriisist kui sekkuvast 

tegurist. Selle lahendamiseks on statistilisse analüüsi lisatud eraldi muutujana majanduskriisi 

aastad (nt 2007-2009). Dietrich ja Wanzenried (2014) leidsid negatiivse seose kõrge 

sissetulekuga riikides, seos puudus või oli statistiliselt ebaoluline madala ja keskmise 

sissetulekuga riikides.  

Mitmed eelmainitud makromajanduslike tegurite mõju uurimustest on koostatud 

finantssektori põhjal ja nende tulemused ei pruugi põllumajandussektorile kui täiesti 

erinevale valdkonnale üldistatavad olla. Hoolimata sellest aitavad need uurimused tuvastada 

makromajanduslike tegurite komplekti, mille kaudu Eesti põllumajandussektori 

finantstulemusi võiks uurida.  Allpool asuvas tabelis 2 on kokkuvõtvalt toodud kõik eelpool 

käsitletud seosetegurid.  

Tabel 2. Tegurid, mille suhet finantstulemuslikkusesse on erinevates artiklites kajastatud 

 Tegurid Artiklid 
Põllumajandus-
ettevõttele 
omased tegurid 

Põllumajandusmaa 
pindala 

Matjya 2016, Materynska 2013, Defra 2011 

Põllumajandusmaa hind  Beckman, Schimmelpfennig 2015 
Saagikus  Materynska 2013, Wilson jt 2012 
Asumine ebasoodsas 
piirkonnas  

Lososova ja Zdenek 2014 

Kokkuostuhinnad  Materynska 2013, Lososova, Zdenĕk 2014, 
Beckman, Schimmelpfennig 2015 

Sisend-väljundhindade 
suhe  

Beckman, Schimmelpfennig 2015 

Lepinguline tootmine  Mishra jt 2012 
Peretööjõu kasutamine Defra 2011, 2012 
Riiklikud toetused  Milan jt 2014, Mishra jt 2012 
Uue tehnoloogia 
kasutamine  

Beckman, Schimmelpfennig 2015 

Spetsialiseerumine  Defra 2011 
Mahetootmine  Aulova, Frýdlová 2012 

Ettevõtte-
sisesed 
üldnäitajad 

Ettevõtte suurus Wilson jt 2012, Matyja 2016, Defra 2011 
Võlakordaja Defra 2011, 2012, Wilson jt 2012 
Likviidsus Bereżnicka 2014 
Müügirentaablus Mironiuc jt 2011 
Juhtimisstrateegiad Milan jt 2014, Rikkonen jt 2013 
Juhi vanus Mishra jt 2012 

Makro-
majanduslikud 
tegurid 

SKP 
 

Beckman, Schimmelpfennig 2015, Horobet ja 
Dumitrescu 2009, Kanwal, Nadeem 2013, Baltaci 
2014, Sufian 2012 

Inflatsioon 
 

Dietrich, Wanzenried 2014, Kanwal, Nadeem 
2013, Baltaci 2014, Sufian 2012, Bekeris 2012 

Intressimäär Beckman, Schimmelpfennig 2015, Bekeris 2012, 
Kanwal, Nadeem 2013 

Valuutakursid Beckman, Schimmelpfennig 2015 
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Tööpuudus Bekeris 2012 
Maksukoormus Bekeris 2012 
Välisinvesteeringud Bekeris 2012 
Eksport-import Bekeris 2012 
Majandustsükkel Dietrich ja Wanzenried 2014 

 
 
Eelnevalt on kirjeldatud kasutatavaid finantstulemuslikkuse mõõdikud ja potentsiaalseid 

seosetegureid. Selgitamaks välja nende tegurite ja tulemuslikkuse vahel olevad seosed ja 

seoste tugevus, on uurijad kasutanud erinevaid meetodeid. Kuna finantsandmete puhul on 

tegemist arvuliste andmetega, siis leiavad kasutamist valdavalt kvantitatiivsed 

uurimismeetodid. Seoste lähemaks uurimiseks pakuvad võimalusi korrelatsioon- ja 

regressioonanalüüs (Niglas 1997). 

Üks kasutatavaim statistiline meetod põllumajandusettevõtte finantstulemuse mõjutegurite 

leidmiseks on regressioonanalüüs. Seda on kasutatud nii erinevate Euroopa riikide 

põllumajandusettevõtete (Materynska 2013, Milan jt 2014, Defra 2011, Mironiuc jt 2011) 

kui ka USA põllumajandusettevõtete uurimiseks (Beckman, Schimmelpfennig 2015, Mishra 

jt 2012). Regressioonanalüüsi kasutatakse siis, kui on vaja uurida mitut näitajat korraga ja 

arvestada järeldustes nende omavahelisi seoseid. Pidades silmas, et enamus süsteeme (sh 

majandustulemuse kujunemine) on mitmesisendilised, siis on selline analüüs elulähedasem 

kui oletatavate mõjutegurite käsitlus ühekaupa (Tooding 2007: 258). Regressioonanalüüsi 

tugevuseks on mitme sõltumatu tunnuse samaaegne seostamine sõltuva tunnusega, 

puuduseks aga keerukas statistiline olemus, nõudes nii analüüsi läbiviijalt kui lugejalt 

põhjalikke eelteadmisi. 

Päris mitmed uurijad on lähenenud aga lihtsamalt ja kasutanud põllumajandusettevõtte 

finantstulemuslikkuse ja potentsiaalse mõjuteguri vahelise seose tuvastamiseks 

korrelatsioonanalüüsi (Matyja 2016, Materynska 2013, Bereżnicka 2014). Korrelatsiooniga 

on võimalik näidata, missugune osa sõltuva muutuja 

varieerumisest on seotud sõltumatu muutuja varieerumisega (Niglas 1997:54).  

Korrelatsioonanalüüsi tugevuseks on tema võrdlemisi lihtne läbiviimine ja kergem 

tõlgendatavus, puuduseks aga vaid ühe sõltumatu muutuja samaaegne seostamine sõltuva 

muutujaga. 

Finantstulemusega seotud tegureid on uuritud ka teisiti. Lososová ja Zdenĕk (2014) ning 

Aulová ja Frýdlová (2012) tuginesid Tšehhi põllumajandusettevõtete finantstulemust 
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mõjutavate tegurite välja selgitamisel aga hoopis klassikalisele finantsanalüüsile, arvutades 

välja näitajad ning kõrvutades neid omavahel tabelites ja joonistel.  Niimoodi on võimalik 

tuvastada erinevusi, kuid ei saa veenduda nende erinevuste statistilises usaldusväärsuses. 

Wilson jt (2012) jagasid ettevõtted finantstulemuslikkuse alusel pooleks ja võrdlesid kahe 

grupi näitajaid statistiliste meetoditega, veendudes erinevuste olemasolus t-testiga. Ka 

Rikkonen jt (2013) kasutasid mõjutegurite leidmisel erinevate gruppide keskmiste statistilist 

võrdlust Kruskal-Wallise testiga. Statistiliste testide kasutamise tugevus on nende lihtne 

tõlgendamine ja mõningate andmete puhul võib see olla ka ainuvõimalik lähenemisviis. 

Puuduseks on aga see, et suudetakse leida üles erinevused, mitte aga lineaarsed seosed. 

Mõjutegurite leidmisel on mõned uurijad kasutanud ka DuPont’i mudeli abi.  USA 

põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse uuringus rajasid Mishra jt (2012) oma lähenemise 

just DuPont’i 3-astmelisele mudelile. See jagab omakapitali rentaabluse kolmeks allosaks, 

mida saab omakorda eraldiseisvalt analüüsida. Omakapitalirentaablus (ROE) = 

puhaskasumimarginaal (puhaskasum/müügitulu) x varade käibekordaja (müügitulu/varad) x 

omakapitalikordaja (varad/omakapital). Mishra jt (2012) soovisid lõppkokkuvõttes küll 

teada, mis mõjutab omakapitali rentaablust, aga pidasid oluliseks uurida omakapitali 

rentaabluse allosasid omaette regressioonimudelitega.  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et finantstulemuslikkusele on võimalik läheneda mitmeti ja 

eelkõige sõltub see huvigrupist, kelle jaoks finantstulemuslikkust on vaja mõõta. Juhtkond 

vajab ettevõtte tegevuse suunamiseks teadmisi teenitud kasumist ja varade kasutamise 

efektiivsusest. Investoritele on oluline nende investeeringu tootlus. Võlausaldajad hindavad 

ettevõtte juures pigem likviidsust. Teraviljakasvatusettevõtete finantstulemuslikkusega on 

seotud väga lai ring erinevaid faktoreid: geograafilistest eripäradest tulenevad tegurid, 

ettevõtte juhtimise ja finantseerimisega seotud tegurid, ettevõtte üldise ülesehitusega seotud 

tegurid, makromajanduslikud faktorid jpm. Järgmises peatükis hakatakse varasematele 

uuringutele tuginedes analüüsima just Eesti teraviljakasvatusettevõtete 

finantstulemuslikkust kõigi potentsiaalsete seosetegurite kontekstis, leidmaks üles olulised 

võtmetegurid erinevate ettevõtete kasumlikkuse kujunemisel. 
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2. EESTI TERAVILJAKASVATUSETTEVÕTETE 
FINANTSTULEMUSLIKKUSE UURING  
 
 

2.1 Materjal ja metoodika 
 
Käesolev magistritöö tegeleb finantstulemuslikkuse ja erinevate ettevõtte sise- ja 

väliskeskkonnast pärinevate tegurite vaheliste seoste tuvastamisega. Finantstulemuslikkust 

käsitletakse juhtkonna vaates, keskendudes ettevõtte varade maksimaalselt efektiivsele 

kasutamisele kasumi kujunemises ja mitte hinnates omakapitalitootlust ning aktsionäritulu 

teenimist. Finantstulemuslikkuse mõõtmise peamiseks sõltuvaks muutujaks on varade 

rentaablus (ROA). Varade rentaablus on ka varasemates uuringutes olnud üks laialdasemalt 

tarvitatud finantstulemuslikkuse mõõdik.  

Magistritööks vajalikud algandmed saadakse põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasist FADN (Farm Accountancy Data Network). FADN on ainulaadne andmebaas 

Eestis, mis koondab põllumajandusettevõtete majandustegevust iseloomustavaid andmeid. 

Ühtlasi on FADN valim komplekteeritud Eesti põllumajandustootmise struktuuri arvestades, 

mis teeb võimalikuks tulemuste laiendamise üldkogumile. Analüüsis kasutatakse andmeid 

aastatest 2006 – 2015 selekteerides välja tootmistüübi A15 ettevõtted (teravilja, õli- ja 

valgukultuuride kasvatamine, n = 1432). Makromajanduslike tegurite kohta saadakse 

andmeid Eesti Statistikaameti poolt avaldatud tulemustest, Eesti Panga kodulehelt ja OECD 

andmetest. Valimisse kaasatakse kõik ettevõtted majanduslikust suurusklassist olenemata. 

Valimist jäetakse välja ettevõtted, kellel vaatlusalusel aastal puudub mingil põhjusel 

taimekasvatustoodang.  

Sõltumatud muutujad valitakse välja tuginedes varasematele uurimustöödele arvestades  

FADN andmebaasi võimalusi ja muu statistilise info kättesaadavust. Autor ise on lisanud 

tööjõuefektiivsuse suhtarvu, arvestades põllumajandussektori suurt töömahukust ja tööjõu 

kasutamise varieeruvust põllumajandusettevõtete vahel. Lisaks on kaasatud põhivaralisuse 

suhtarv, sest põllumajandus väga põhivaramahukas sektor. Kulude juhtimise aspekti 

kajastamiseks on kaasatud kulud hektari kohta ja erikulude suhtarv (võimekus sisendist 

väljundit luua). Analüüsi kaasatavate muutujate nimekiri on esitatud tabelis 3. 
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Tabel 3. Magistritöös kasutatavad sõltumatud muutujad ja nende 

kirjeldus 

Märkused: tuginedes varasematele uuringutele '+'  suurendab rentaablust   ' -' vähendab rentaablust  '+/-' 

tulemused on olnud erinevad   '…' seose suund ei ole teada  

Mõõtühik/kirjeldus Oodatav mõju ROA-le Andmete allikad

Ettevõtte suurus
Bilansimaht, EUR;

Standardkogutoodang, EUR
+ / - FADN

Ettevõtte suurusgrupp
Väiketootja, keskmise suurusega 

tootja, suurtootja
+ / - FADN

Põllumajandusmaa pindala ha + FADN

Võlakordaja EUR/EUR - FADN

Likviidsus EUR/EUR + FADN

Põhivaralisus Põhivarade osakaal bilansis, % … FADN

Investeeringud
Investeeringute osakaal 

põhivarades, %
+ FADN

Tööjõuefektiivsus tundi/ha + FADN

Keskmine teravilja saagikus kg/ha + FADN

Spetsialiseerumine 
Taimekasvatustoodangu osakaal 

kogutoodangus, %
- FADN

Erikulude suhtarv EUR/EUR … FADN
Erikulud ha kohta EUR/ha … FADN

Üldkulud ha kohta EUR/ha … FADN
Juhi vanus aastad - FADN

Ettevõttetüüp
Fiktiivne muutuja; 1, kui  

pereettevõtte, 0, kui mitte
- FADN

Asumine ebasoodsas 
piirkonnas 

Fiktiivne muutuja; 1,
kui LFA, 0, kui mitte

- FADN

Mahetootmine 
Fiktiivne muutuja; 1, kui 

mahetootja, 0, kui tavatootja
+ FADN

Teravilja kokkuostuhind EUR/t + PM063, Statistikaamet 

Põllumajandussaaduste 
tootmise vahendite 

ostuhinnaindeks

indeks (2005 a = 100 ) - IA149, Statistikaamet 

SKP muutus % + / - RAA0053, Statistikaamet 

Inflatsioon % + / - IA001, Statistikaamet
Intressimäär % - Eesti Pank

Tööpuudus % - TT70, Statistikaamet 
Maksukoormus % … OECD 

Välisinvesteeringud % … SN02, Statistikaamet  

Ekspordivõimekus
Teraviljade ekspordi osakaal 

kogutoodangust, %
… PM20, Statistikaamet 

Ettevõttesisesed tegurid

Majanduskeskkonna tegurid
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Kõikide suhtarvude k.a varade rentaabluse arvutamiseks on kasutatud 

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

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

muudab need voonäitajatega paremini võrreldavaks.  

Kuna suur osa ettevõtetes kasutatud tööjõust moodustab omanike ja pereliikmete 

tasustamata tööjõud, siis ettevõtjatulu näitaja ei kajasta ettevõtete tegelikku kasumlikkust, 

kuna sellelt on maha arvamata tasustamata tööjõu töötasu. Seetõttu on erinevate ettevõtete  

tulemuste võrreldavuse tagamiseks arvutatud varade rentaablus kasutatades arvestuslikku 

netokasumit (FADN andmebaasis SE703). Arvestusliku netokasumi saamiseks on 

ettevõtjatulust (võrreldav klassikalises majanduskäsitluses puhaskasumiga) lahutatud 

tasustamata tööjõukulu tasustatud tööjõu palgatasemel.  

Ettevõtte suurusena on kaasatud kaks erinevat muutujat – bilansimaht ja 

standardkogutoodang (SKT). Standardkogutoodangu väärtus määratakse lähtudes ettevõtte 

hektarite ja loomade arvust ning vastavatest standardtoodangu koefitsientidest. 

Standardkogutoodangu alusel saab jaotada ettevõtteid erinevatesse suurusklassidesse. 

Käesolevas töös on kasutatud kolmest jaotust: väiketootjad (SKT 4000 – 25 000 eurot), 

keskmise suurusega tootjad (SKT 25 000 – 100 000 eurot) ja suurtootjad (SKT üle 100 000 

euro). Sarnast jaotust on kasutatud Maamajanduse Infokeskuse iga-aastases FADN andmete 

ülevaates (Põllumajandustootjate majandusnäitajad…). Oluline on märkida, et 

standardkogutoodangu hulka ei arvata tulusid sihtfinantseerimisest ja muudest toetustest. 

Standardkogutoodang ei ole ka üks ühele võrreldav klassikalise müügitulu mõistega. 

Võlakordaja leidmiseks jagatakse kohustused koguvaradega. Likviidsust käsitletakse 

käibevara ja lühiajaliste kohustuste jagatisena, aga kuna paljudel ettevõtetel on kohustuste 

saldo null, siis arvutatakse likviidsus pöördväärtusena, et ei tekiks nulliga jagamist ja et 

näitaja oleks kõigi ettevõtete puhul avaldatav.  

Põllumajanduses kui põhivaramahukas sektoris on üheks vaatlusaluseks muutjaks valitud 

põhivaralisus, mis iseloomustab põhivara osakaalu koguvaradest. Investeeringutena 

käsitletakse kõigi aasta jooksul tehtud uute põhivara soetuste suhet põhivarade 

jääkmaksumusse. Mida suurem investeeringute suhtarv, seda tõenäolisemalt on ettevõtte 

edukas, sest esiteks on ettevõttel rahalisi võimalusi teha investeeringuid ja teiseks 

võimaldavad uued investeeringud tootlikkust tulevikus tõsta. Tööjõuefektiivsuse all 
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mõistetakse käesoleval juhul seda, et kui mitu töötundi (sh tasustamata) kulub aastas ühe 

hektari maa kohta. Mida tööjõuefektiivsem on ettevõte, seda väiksemad on kulud 

palgafondile ja seda suurem on kasum. 

Kulude juhtimine on ettevõttes kasumi maksimeerimisel väga oluline aspekt. Antud 

andmestikus on ettevõtteti kõige paremini võrreldavad erikulud ja üldkulud. Reaalsete 

rendikulude ja tööjõukulude võrdlus ei ole sisuliselt adekvaatne, sest mõnes ettevõttes on 

enamik maad omandis ja tööjõud on tasustamata. Erikulude hulka arvatakse kulud 

seemnetele, väetistele, taimekaitsevahenditele, söödale, piimatöötlemisele, 

puidutöötlemisele jm erikuludele. Üldkulude hulgas kajastuvad kulud elektrienergiale, 

kütusele, remondile jm tegevuskuludele. Eri- ja üldkulusid väljendatakse hektari kohta. 

Erikulude suhtarv väljendab erikulude osakaalu standardkogutoodangus. Erikulude 

suhtarvus avaldub, kui kuluefektiivselt suudetakse sisendist saavutada väljund.  

Asukoha mõju selgitamiseks on võrreldud ettevõtteid FADN andmebaasis leiduva 

klassifikaatori LFA abil. Selle alusel on piirkond ebasoodne, kui seal on madal 

mullaviljakus, halvad ilmastikutingimused või kus elanikkond on peamiselt 

põllumajandusest sõltuv ja kahanev.  

Pereettevõttena on käsitletud neid ettevõtteid, kus töötajateks on oma pere liikmed ja 

tasustatud tööjõud puudub. Äriettevõttena on klassifitseeritud kõik muud ettevõtted.  

FADN andmebaasis ei leidu andmeid ettevõtete poolt kasutatavate juhtimisstrateegiate 

kohta ega ole ka infot, kuivõrd kasutatakse tootmis- ning turustamislepinguid. Seetõttu, ei 

saa neid käesolevas analüüsis kasutada, kuigi varasemast kirjandusest lähtuvalt on neil 

teguritel suure tõenäosusega finantstulemuslikkusega seos olemas. Ka toetuste mõju aspekt 

jääb käesolevast tööst välja, sest kasutatavas andmebaasis on toetused esitatud 

andmekaitselistel põhjustel saldeerituna maksudega, mis muudab toetuste summad 

omavahel võrreldamatuks.  

Andmete analüüsil soovitakse uurida mitut sõltumatut muutujat korraga ja arvestada 

järeldustes nende omavahelisi seoseid, seega kasutatakse regressioonanalüüsi kui ühte 

enamlevinud meetodit põhjuslike seoste leidmisel. Koostatakse mitmeid 

regressioonmudeleid. Kõigepealt analüüsitakse ettevõttesiseseid ja makrotegureid eraldi, 

hiljem liidetakse nad ühiseks mudeliks. Neid kõrvutades on võimalik hinnata, et kui suure 

osa muutlikkusest kirjeldavad ettevõtte sisesed tegurid ja kui palju on kasu 
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makromajanduslike tegurite kaasamisest analüüsi. Regressioonmudelid koostatakse ka 

erinevate ettevõtteprofiilide lõikes. Seoste uurimisel leiab kasutamist ka Pearsoni 

korrelatsioonanalüüs. Gruppide vaheliste erinevuste tuvastamiseks kasutatakse t-testi või 

dispersioonanalüüsi. Statistilise olulisuse hindamisel on läbivalt kasutatud olulisuse nivood 

0,05.  

Regressioonimudelite koostamisel järgitakse, et oleks täidetud järgmised 

regressioonanalüüsi eeldused:  

1) Muutujad peavad olema arvtunnused, võrdsete vahemikega järjestustunnused või 

binaartunnused 

2) Sõltuva ja sõltumatu muutuja vahel esineb lineaarne korrelatiivne seos ( r > 0.1) 

3) Sõltumatud muutujad peaksid olema võimalikult suures korrelatsioonis sõltuva 

muutujaga ja võimalikult väikeses korrelatsioonis omavahel. Multikollineaarsuse võimaliku 

mõju hindamiseks kasutatakse varieeruvusindeksi kriteeriumit. Varieeruvusindeks peab 

olema < 5.  

4) Regressioonijäägid peavad alluma ligikaudu normaaljaotusele. Seda kontrollitakse 

visuaalselt kõrvutades jääkide histogrammi normaaljaotusega. 

5) Regressiooni jääkide vahel ei tohi esineda autokorrelatsiooni. Seda kontrollitakse Durbin-

Watson statistikuga, mille väärtus peab olema ligilähedaselt 2. 

6) Regressiooni jäägid peavad olema homosedaktiivsed ehk paiknema ühtlaselt ümber 

regressioonijoone. Selleks kõrvutatakse diagrammil standardiseeritud jääkliikmete 

väärtuseid standardiseeritud prognoositavate väärtustega.  

Regressioonimudelite loomisel kasutakse sammsammulist meetodit (stepwise). Muutujad 

lülitatakse mudelisse alates suurima kirjeldusvõimega muutujast. Mudelitesse lisatakse 

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

eemaldatakse juba sinna lisatud muutujad, kui täiendavate muutujate lisamisel langeb nende 

olulisuse tõenäosus alla 0,10. Lisaks standardiseerimata regressioonikordajatele kasutatakse 

analüüsis regressioonikordajate standardiseeritud väärtuseid. Standardiseeritud väärtused 

võimaldavad mõõtühikust sõltumatult hinnata sõltumatute muutujate suhtelist tähtsust 

sõltuva muutuja kujunemisel.  

 

  



 

33 

 

2.2. Eesti teraviljakasvatusettevõtete iseloomustus ja omavaheline võrdlus 
 
Kasutatava valimi andmed hõlmavad kümmet aastat ja kokku on valimis 1432 andmerida. 

Lisas 1 on toodud kirjeldav statistika analüüsi kaasatud tunnuste kohta kõigi aastate lõikes. 

Tabelist nähtub, et omatav põllumajandusmaa on ettevõtteti aasta aastalt kasvanud, olles 

keskmiselt 354 ha. Kümne aasta kokkuvõttes on keskmine varade rentaablus olnud 6%. 

Parimad aastad kasumlikkuse aspektist on olnud 2007 ja 2012, raskeimad aastad on olnud 

2009 ja 2014. Mahetootjate osakaal on pidevalt kasvanud, tõustes 2015. aastal 10%-ni. 

Teravilja saagikus on aastate lõikes olnud väga muutlik kõikudes 2,5 t/ha ja 4,5t/ha vahel. 

Tööjõudu kasutatakse keskmiselt järjest efektiivsemalt, töötunnid hektari kohta on kümne 

aastaga vähenenud 15%. 

Makrokeskkonna osas kasutatud andmed on aastate lõikes näha lisas 2. Sellesse perioodi 

mahub nii majandusbuum, majanduslangus kui ka stabiliseerumise periood.  

Teraviljakasvatusettevõtete aspektist on huvitav märkida, et välisturgudel leitakse oma 

toodangule üha rohkem tarbijaid. Eksporditud teravilja osakaal kogutoodangust on aastate 

jooksul tõusnud 25%-lt 56%-ni. Teravilja kokkuostuhind aga on aastate lõikes olnud väga 

volatiilne kõikudes 94 – 207 eurot/t vahel. Välisinvesteeringute osakaal SKP-st vähenes 

tuntavalt 2007-2009 majanduskriisiga, aga on hakanud taastuma ja 2015. aastal jõuti kümne 

aasta kõrgeimale tasemele. Tööpuudus on vähenenud ja jõudmas 2015. aastal majanduskriisi 

eelsele tasemele. Intressimäärad on alanevas trendis. Majanduskasv on keskmiselt 2,5% 

aastas (maksimum 10% 2006ndal aastal ja miinimum -15% 2009ndal aastal). Inflatsioon on 

varieerunud -0,5% kuni 10,4% vahel. 

Analüüsitavas valimis on pereettevõtteid  48,2% ja äriettevõtteid 51,8% (äriettevõtete hulka 

on arvatud ka paar ühistut). Väiketootjana saab klassifitseerida 18%, keskmise suurusega 

tootjana 46% ja suurtootjana 36% ettevõtetest (joonis 3). Pereettevõtete hulgas on rohkem 

väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (vastavalt 32% ja 55%). Äriettevõtete hulgas on 

enim suurtootjaid ja keskmise suurusega tootjaid (vastavalt 60% ja 35%). Mahetootmist 

viljeleb 5% ettevõtetest ja tavatootmist 95%. Mahetootjate hulgas on rohkem pereettevõtteid 

kui äriettevõtteid (vastavalt 60%, 40%). Ebasoodsas piirkonnas (LFA piirkond) asuvad 40% 

ettevõtetest. Ebasoodsas piirkonnas paiknevad kõik Lääne, Saare ja Võru maakonna 

ettevõtted, ning üle poolte Põlva, Rapla ja Valga maakonna ettevõtetest. 
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Joonis 3. Valimis esindatud ettevõttetüüpide ja suurusklasside jaotus 

Pereettevõtetes on kõik ettevõtte hüvanguks tehtud töötunnid tasustamata. Äriettevõtetes 

sõltub tasustatud tööjõu kasutamine ettevõtte suurusest. Mida suurema 

standardkogutoodanguga on äriettevõte, seda rohkem kasutatakse tasustatud tööjõudu. 

Äriliste väiketootjate hulgas tasustatakse 30% töötundidest, keskmise suurusega tootjate 

hulgas 51% töötundidest ja suurtootjate hulgas keskmiselt 82% töötundidest. Sealjuures on 

huvitav välja tuua, et kui äriettevõtte standardkogutoodang ületab 1 000 000 eurot aastas, 

siis tasustamata tööjõudu enam kasutatud ei ole. Tasustamata töötundide väga suur erinevus 

ettevõtete vahel tingis selle, et tulemuste omavaheliseks võrreldavuseks on varade 

rentaabluse arvutamisel kasutatud arvestuslikku netokasumit, mille tarvis on ettevõtjatulust 

lahutatud arvestuslik tööjõukulu tasustamata töötundide eest. Kasutades varade rentaabluse 

arvutamisel ettevõtjatulu on väga raske kui mitte võimatu saavutada adekvaatseid sisukaid 

tulemusi. Seda illustreerib joonis 4, mis võrdleb standardkogutoodangu gruppide hulgas 

kahe erineva metoodikaga arvutatud varade rentaablust. Kui tasustamata tööjõuga ei ole 

ettevõtjatulu korrigeeritud, siis jääb mulje, et väikeettevõtted on sama kasumlikud kui 

keskmise suurusega ettevõtted ja isegi suurema kasumlikkusega kui suurtootjad. Samas kui 

töö tasustamise aspektist on ettevõtted viidud võrreldavale tasemele, siis on tulemused 

hoopis erinevad ning ilmneb selgesti, et väikeettevõtete näiva kasumi taga oli tasustamata 

tööressurss.   
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Joonis 4. Arvutamismetoodika mõju varade rentaablusele erinevate 

standardkogutoodanguga ettevõtete vahel 

Tabelis 4 kajastuvad pere- ja äriettevõtete vahelised erinevused, mida on mõõdetud t-testiga. 

Enamik aritmeetilistest keskmistest erinevad teineteistest statistiliselt usaldusväärsel 

tasemel. Pereettevõtted on 3,28 korda väiksema põllumajandusmaaga, 3,85 korda väiksema 

varade mahuga ja 4,46 korda väiksema kogutoodanguga. Äriettevõtted suudavad ühe hektari 

kohta saavutada 608 eurot kogutoodangut, samas kui pereettevõtted sellest 26% vähem.  

Äriettevõtted on oluliselt suurema finantstulemuslikkusega nii varade rentaabluse kui 

müügirentaabluse aspektist. Võlakordaja ja likviidsus näitavad, et pereettevõtted 

opereerivad väiksema kohustuste hulgaga kui äriettevõtted. Kohustuste väiksem hulk võib 

väljendada seda, et pereettevõtetele ei pakuta nii palju krediiti kui äriettevõtetele, teisalt on 

see loogilises seoses sellega, et pereettevõttes puuduvad võlad töötajatele ja tööjõumaksude 

võlad. Põhivarade osakaal varadest on pereettevõtetes suurem aga põhivaradesse 

investeerimine jällegi väiksem kui äriettevõttes. See koos madalama kasumlikkusega paistab 

viitavat, et pereettevõtetes on väiksem käibivate vahendite hulk ja sealhulgas ei jätku rahalist 

ressurssi uue tehnoloogia soetamiseks. Tööjõuefektiivsus on pereettevõtetes madalam kui 

äriettevõtetes. Ühe hektari kohta kulutatakse aastas keskmiselt 22% rohkem tööaega kui 

äriettevõttes. Pereettevõtete juhid on keskmiselt veidi vanemad kui äriettevõtete juhid. 
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Tabel 4. Uuritavate tunnuste keskmiste võrdlus pereettevõtete ja ärivõtete vahel (t-test)

Märkused: * p<0,05   ** p<0,01    *** p< 0,0001   X= statistiliselt olulist erinevust ei ole 

Võrdlusest ei tule välja erinevust spetsialiseerumise suhtes. Taimekasvatustoodangu osakaal 

kogutoodangus on mõlemas ettevõttetüübis võrdne. Küll aga on erinevused näha teravilja 

saagikuses. Äriettevõtete põldudelt saadakse aastas keskmiselt 390 kg/ha kohta rohkem 

teravilja. Seda võivad seletada äriettevõtete poolt tehtavad suuremad erikulud hektari kohta. 

See vihjab, et äriettevõtetes panustatakse rohkemate taimekaitsevahendite ja väetiste 

kasutamisele, mis annabki suure tõenäosusega suurema saagi. 

Lisaks pere- ja äriettevõtete vahelistele erinevustele põllumajandustootmises saab välja tuua 

ka erinevusi tootmistüübi osas võrreldes mahetootmisele ja tavatootmisele keskendunud 

ettevõtteid (tabel 5). Mahetootmisega ettevõtted on keskmiselt üle kahe korra väiksema 

aastase kogutoodanguga, aga põllumajandusmaa pindala ja varade mahu osas ei saa 

statistiliselt olulise määraga erinevusest rääkida. Tavatoomisega ettevõtted suudavad ühelt 

pindalaühikult teenida 584 eurot, mahetootmisega ettevõtted seevastu vaid 323 eurot/ha. Nii 

suure erinevuse ilmne põhjus on teravilja saagikuste 1,8-kordne erinevus tavatootmise 

kasuks. Samas kulutavad tavatootmisettevõtted küll seemnele, väetistele ja taimekaitsele 3,8 

korda rohkem kui mahetootmisettevõtted. Üldkulude majandamise osas on jällegi 

efektiivsemad tavatootmisega ettevõtted, kelle üldkulud hektari kohta on 20% väiksemad. 

Kõik see kokku loobki väga suured erinevused tootmistüübi kasumlikkuses. Mahetootmise 

Tunnus Pereettevõte Äriettevõte
Erinevuse 

olulisus t
Sig. (2-
tailed)

ROA (arvestuslik netokasum/varad), % 3,9% 8,8% *** -4,957 ,000
ROS (arvestuslik 
netokasum/kogutoodang), %

-0,8% 13,7% *** -4,546 ,000

Ettevõtte suurus (bilansimaht), eurot 207 432 799 376 *** -16,128 ,000
Ettevõtte suurus (kogutoodang), eurot 72 445 323 404 *** -17,110 ,000
Põllumajandusmaa pindala, ha 162,2 532,1 *** -20,421 ,000
Võlakordaja (kohustused/varad) 0,20 0,29 *** -7,796 ,000
Likviidsus (lüh. kohustused/käibevara) 0,45 0,53 * -2,041 ,041
Põhivaralisus (põhivarad/varad), % 70,1% 65,0% *** 6,166 ,000
Investeeringute suhe põhivaradesse, % 19,9% 26,2% ** -3,349 ,001
Tööjõuefektiivsus (töötunnid/haritav maa), 
h/ha

21,5 17,6 *** 4,964 ,000

Teravilja saagikus keskmiselt, kg/ha 2 939,6 3 330,0 *** -6,072 ,000
Taimekasvatustoodangu osakaal 
kogutoodangus, %

84,7% 83,6% X 1,226 ,220

Erikulude suhe kogutoodangusse, % 43,0% 43,6% X -0,621 ,535
Erikulud, eurot/ha 173,5 230,9 *** -8,147 ,000
Üldkulud, eurot/ha 135,3 148,3 ** -3,191 ,001
Omaniku või juhi vanus, aastat 51,1 48,8 *** 3,622 ,000
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varade rentaablus on vaid 0,2%, samas kui tavatootmises 6,8%. Müügirentaablus on 

mahetootmise puhul negatiivne, mis tuleneb kasutatavast metoodikast, mille puhul 

arvestuslik netokasum on paljudel ettevõtetel negatiivne ja samas kui mahetootmisettevõtete 

standardkogutoodang on väike, siis tekibki arvutuslikult väga negatiivne müügirentaablus. 

Siinkohal on oluline meelde tuletada, et standardkogutoodangu hulka ei ole arvestatud 

saadavaid tegevustoetusi, mis võivad mahetootmise korral olla suuremad kui tavatootmise 

puhul.  

Tabel 5. Uuritavate tunnuste keskmiste võrdlus mahetootmise ja tavatootmise vahel (t-test)

 
Märkused: * p<0,05   ** p<0,01    *** p< 0,0001   X= statistiliselt olulist erinevust ei ole 

Mahetootmise ja tavatootmise võrdlusel ei ilmnenud statistiliselt olulisi erinevusi 

võlakordaja, likviidsuse, investeeringute ja tööjõuefektiivsuse osas. Küll aga võib väita, et 

tõenäosusega 96,7% on tavatootmisega ettevõtted veidi enam spetsialiseerunud 

teraviljakasvatusele kui mahetootmisega ettevõtted. Lisaks leidub erinevus juhtimistasandil. 

Mahetootmisega ettevõtete juhid on keskmiselt viis aastat vanemad kui tavatootmisega 

ettevõtete juhid.  

Teraviljakasvatusettevõtteid on valimis esindatud 14 maakonnast. Seega paiknevad 

ettevõttete põllud väga erinevatel pinnamoodidel ja mullastikel, mis mõjutavad saagikust ja 

sealtkaudu kasumlikust. Gruppide vaheline statistiline võrdlus (tabel 6) tuvastas, et 

ebasoodsas piirkonnas paiknevad keskmiselt veidi väiksemad ettevõtted nii varade mahu kui 

kogutoodangu poolest. Ebasoodsas piirkonnas kulutatakse põllumajanduslikele erikuludele 

Tunnus
Mahe-

tootmine
Tava-

tootmine
Erinevuse 

olulisus t
Sig. (2-
tailed)

ROA (arvestuslik netokasum/varad), % 0,2% 6,8% ** -2,924 ,004
ROS (arvestuslik netokasum/kogutoodang), % -23,9% 8,4% * -2,452 ,017
Ettevõtte suurus (bilansimaht), eurot 401 502 520 377 X -1,291 ,197
Ettevõtte suurus (kogutoodang), eurot 95 930 208 370 *** -5,892 ,000
Põllumajandusmaa pindala, ha 297,3 357,0 X -1,263 ,207
Võlakordaja (kohustused/varad) 0,29 0,24 X 1,517 ,133
Likviidsus (lüh. kohustused/käibevara) 0,44 0,49 X -0,575 ,565
Põhivaralisus (põhivarad/varad), % 72,6% 67,2% ** 3,324 ,001
Investeeringute suhe põhivaradesse, % 27,4% 22,9% X 1,067 ,286
Tööjõuefektiivsus (töötunnid/haritav maa), h/ha 21,67 19,36 X 0,969 ,335
Teravilja saagikus keskmiselt, kg/ha 1 744,1 3 219,7 *** -14,827 ,000
Taimekasvatustoodangu osakaal kogutoodangus, % 78,9% 84,4% * -2,168 ,033
Erikulude suhe kogutoodangusse, % 27,7% 44,2% *** -7,581 ,000
Erikulud, eurot/ha 55,7 211,4 *** -26,833 ,000
Üldkulud, eurot/ha 176,2 140,1 ** 2,797 ,006
Omaniku või juhi vanus, aastat 54,8 49,7 ** 3,122 ,003
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hektari kohta ligi 15% vähem kui soodsas piirkonnas, tööjõuefektiivsus on aga 10% parem. 

Lõpptulemusena saavutatakse aga 9% väiksem saagikus kui soodsas piirkonnas.  

Tabel 6. Soodsa ja ebasoodsa tegevuspiirkonnaga ettevõtete võrdlus (t-test)  
 

 
Märkused: * p<0,05   ** p<0,01    *** p< 0,0001   X= statistiliselt olulist erinevust ei ole 

Tulemuslikkuse aspektist vaadatuna ei ole ettevõtte asukohal statistiliselt olulist seost varade 

rentaablusega, küll aga saab 97,6%-lise tõenäosusega väita, et müügirentaablus on 

ebasoodsas piirkonnas paiknevatel ettevõtetel  8 protsendipunkti võrra kõrgem kui soodsa 

asukohaga ettevõtetel. Selle põhjused võivad olla kokkuhoidlikumas majandamises ja 

vähesemas tööjõu kasutamises. Ettevõtte asukoht ei omanud seost juhi vanusega, 

üldkuludega, spetsialiseerumise ulatusega, investeeringutega, likviidsuse ja võlakordajaga. 

Valimis olevate teraviljakasvatusettevõtete kogutoodang ulatub 4000 eurost kuni 3 000 000 

euroni. 97% valimist jääb kogutoodangu osas siiski piiridesse 4000 – 500 000 eurot. Et 

vaadelda lähemalt ettevõtte suuruse seotust erinevate teguritega on ettevõtteid vaadeldud 

kolmes suurusgrupis: väiketootja (SKT 4000 – 25 000 eurot), keskmise suurusega tootja 

(SKT 25 000 – 100 000 eurot) ja suurtootja (SKT üle 100 000 euro). Dispersioonanalüüside 

ja järeltestide tulemused on toodud tabelis 7. Mõne teguri puhul eristuvad kõik kolm gruppi 

omavahel, mõnel juhul saab tuua välja erinevuse kahe suurusgrupi vahel.  

Tunnus

Asumine 
ebasoodsas 

piirkonnas

Asumine 
soodsas 

piirkonnas

Erinevuse 

olulisus t

Sig. (2-

tailed)
ROA (arvestuslik netokasum/varad), % 7,3% 6,3% X 0,949 ,343

ROS (arvestuslik netokasum/kogutoodang), % 12,0% 4,1% * 2,262 ,024
Ettevõtte suurus (bilansimaht), eurot 421 162 529 951 ** -2,999 ,003

Ettevõtte suurus (kogutoodang), eurot 160 742 214 231 *** -3,520 ,000
Põllumajandusmaa pindala, ha 339,9 359,6 X -0,876 ,381

Võlakordaja (kohustused/varad) 0,26 0,23 X 1,874 ,061
Likviidsus (lüh. kohustused/käibevara) 0,54 0,48 X 1,171 ,242
Põhivaralisus (põhivarad/varad), % 69,5% 66,1% *** 3,762 ,000

Investeeringute suhe põhivaradesse, % 23,4% 23,1% X 0,134 ,893
Tööjõuefektiivsus (töötunnid/haritav maa), h/ha 18,42 20,39 * -2,398 ,017

Teravilja saagikus keskmiselt, kg/ha 2 857,4 3 131,7 *** -4,224 ,000

Taimekasvatustoodangu osakaal 
kogutoodangus, %

83,3% 84,6% X -1,312 ,190

Erikulude suhe kogutoodangusse, % 44,2% 43,9% X 0,274 ,784
Erikulud, eurot/ha 177,4 208,2 *** -5,407 ,000
Üldkulud, eurot/ha 138,0 137,4 X 0,142 ,887

Omaniku või juhi vanus, aastat 49,5 49,8 X -0,391 ,696
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Tabel 7. Uuritavate tunnuste keskmiste võrdlus erinevate suurustega ettevõtete vahel 

(ANOVA, dispersioonanalüüs)

 

 
Alustades finantstulemuslikkust iseloomustavatest mõõdikutest saab kinnitada varade 

rentaabluse ja müügirentaabluse puhul väiketootjate selgelt kehvemat positsiooni. Keskmise 

suurusega tootja ja suurtootja ROA ning ROS omavahel statistiliselt oluliselt ei erinenud. 

Näib, et tüüpiline väiketootja on arvestusliku netokasumiga mõõdetult stabiilselt kahjumis. 

See tuleneb väga madalast tööjõuefektiivsusest (36 h/ha). Väiketootjal kulub sama 

pindalaühiku kohta 2,0 korda rohkem töötunde kui keskmise suurusega tootjal ja  2,9 korda 

rohkem kui suurtootjal.  Väiketootja teraviljasaagikus on keskmise suurusega tootjast 24% 

madalam ja suurtootjast 32% madalam. Lisaks kulutavad väiketootjad tunduvalt vähem 

Tunnus
Väike 

(N=252)
Keskmine 
(N=662)

Suur 
(N=518) F

Sig. (2-
tailed)

Bonferroni testi 
alusel eristuvad 

grupid (p < 0,05)
Ettevõtte suurus 
(kogutoodang), eurot

20 085 88 453 436 941 342,538 0,000 V < K < S

Ettevõtte suurus (bilansimaht), 

eurot
85 217 244 144 1 067 890 297,317 0,000 V < K < S

Põllumajandusmaa pindala, ha
59,9 187,1 710,0 622,974 0,000 V < K < S

ROA (arvestuslik 
netokasum/varad), %

-4,9% 8,3% 9,6% 59,820 0,000 V < K, S

ROS (arvestuslik 
netokasum/kogutoodang), %

-32,7% 13,6% 17,1% 75,004 0,000 V < K, S

Võlakordaja 
(kohustused/varad)

0,10 0,25 0,30 87,456 0,000 V < K < S

Likviidsus (lüh. 
kohustused/käibevara)

0,20 0,53 0,58 20,164 0,000 V < K, S

Põhivaralisus 
(põhivarad/varad), %

69,9% 69,3% 63,9% 20,279 0,000 V > K, S

Investeeringute suhe 
põhivaradesse, %

19,1% 22,5% 25,9% 3,358 0,035 V < S

Tööjõuefektiivsus 
(töötunnid/haritav maa), h/ha

36,3 18,4 12,7 298,559 0,000 V > K > S

Teravilja saagikus keskmiselt, 
kg/ha

2 384,4 3 129,5 3 524,2 80,421 0,000 V < K < S

Taimekasvatustoodangu osa-
kaal kogutoodangus, %

80,9% 83,3% 86,7% 11,728 0,000 V, K < S

Erikulude suhe 
kogutoodangusse, %

42,7% 42,7% 44,5% 1,651 0,192

Erikulud, eurot/ha
137,2 191,9 249,9 65,806 0,000 V < K < S

Üldkulud, eurot/ha
144,3 135,1 149,8 5,349 0,005 K < S

Omaniku või juhi vanus, aastat
56,2 48,7 48,4 45,342 0,000 V > K, S
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seemnetele, väetistele, taimekaitsevahenditele jms. Keskmise suurusega tootja erikulud 

hektari kohta ületavad väiketootja omasid 40% ja suurtootja erikulud hektari kohta on 

väiketootjast lausa 82% suuremad. Üldkulude osas saab esile tõsta keskmise suurusega 

tootja tõhusama majandamise suurtootja ees, mis näitab, et mastaabiefekt üldkulude 

kokkuhoiu näol ei pruugi alati kehtida. Väiketootjad suudavad suurtootjatega võrreldes 

investeerida uude põhivarasse 26% vähem. See on ühelt poolt ilmselt tingitud piiratud 

rahalistest ressurssidest, teisalt ei võimalda see tehnoloogilise innovatsiooniga saagikust 

kasvatada ja tööjõuvajadust vähendada. Väiketootjad ja keskmise suurusega tootjad 

tegelevad veidi mitmekesisema tootmisega kui suurtootjad, kes on teistest rohkem 

spetsialiseerunud.  

Mida suurem ettevõte, seda suurem on võlakordaja, mis võib tähendada, et ettevõtte suuruse 

kasvades tekib ettevõttel suurem võimalus tarvitada krediiti. Iseenesest on see eduka 

finantsjuhtimise tõend, kui suudetakse oma tegevust võimalikult palju rahastada 

laenurahaga. Samas ei paista ükski ettevõtte suurusgrupp viljelevat agressiivset 

käibekapitalipoliitikat – kõigil on võrdlemisi konservatiivse varuga positiivne puhas 

käibekapital. Sealjuures eristuvad väiketootjad üle kahe korra suurema likviidsusega. 

Keskmiste ja suurte ettevõtete juhid on keskmiselt nooremad kui väikeettevõtetes. 

Finantsiliselt on ettevõtteid kõige lihtsam liigitada kasumis ja kahjumis olevateks. Kahjumis 

ettevõtted panustavad rohkem ressursse, kui ettevõtte majandustegevus tagasi suudab 

teenida. Järgnevalt on lihtsa statistilise võrdluse baasil (tabel 8) kõrvutatud ettevõtteid nende 

tasustamata tööjõuga korrigeeritud arvestusliku netokasumi baasil. Tulemustest nähtub, et 

kasumlikud on pigem tavatootmist eelistavad äriettevõtted kui pereettevõtted ja 

mahetootmine.  
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Tabel 8. Uuritavate tunnuste keskmiste võrdlus kasumis ja kahjumis olevate ettevõtete 

vahel (t-test)

 
Märkused: * p<0,05   ** p<0,01    *** p< 0,0001   X= statistiliselt olulist erinevust ei ole 

Kasumis ettevõtted on pigem suuremad ettevõtted ja seda nii varade mahult, kogutoodangult 

kui haritavalt maalt. Kasumis olevad ettevõtted suudavad toota 603 eurot kogutoodangut 

hektari kohta, mis on kahjumis ettevõtete keskmisest (467 eurot/ha) 29% rohkem.  Kasumis 

ettevõtted on kõrgema likviidsusega ja on väiksema põhivarade osakaaluga koguvaradest. 

Kasumis ettevõtted suudavad uude tehnoloogiasse investeerida ligi kaks korda rohkem kui 

kahjumis ettevõtted. Kasumlike ettevõtete puhul esineb tähelepanuväärne erinevus 

Kasumis 
ettevõtted 
(N=977)

Kahjumis 
ettevõtted 
(N=455)

Erinevuse 
olulisus t

Sig. (2-
tailed)

Pereettevõte (1 - on, 0 ei ole) 0,43 0,59 *** -5,830 0,000
Mahetootmine (1 - on, 0 - ei ole) 0,04 0,08 * -2,566 0,010
Asumine ebasoodsas piirkonnas (1 - 
asub, 0 - ei asu)

0,41 0,38 X 1,276 0,202

Ettevõtte suurus (bilansimaht), eurot 568 145 398 213 *** 3,875 0,000
Ettevõtte suurus (kogutoodang), eurot 241 001 119 770 *** 7,681 0,000
Põllumajandusmaa pindala, ha 399,1 256,7 *** 6,608 0,000
Võlakordaja (kohustused/varad) 0,24 0,24 X 0,249 0,803
Likviidsus (lüh. kohustused/käibevara) 0,44 0,59 ** -2,635 0,009
Põhivaralisus (põhivarad/varad), % 65,6% 71,4% ** -3,380 0,001
Investeeringute suhe põhivaradesse, % 27,5% 13,9% *** 7,792 0,000
Tööjõuefektiivsus (töötunnid/haritav 15,9 27,0 *** -11,328 0,000
Teravilja saagikus keskmiselt, kg/ha 3 332,9 2 733,5 *** 8,800 0,000
Taimekasvatustoodangu osakaal 
kogutoodangus, %

83,6% 85,1% X -1,576 0,115

Erikulude suhe kogutoodangusse, % 37,8% 55,2% *** -15,557 0,000
Erikulud, eurot/ha 205,0 199,6 X 0,707 0,480
Üldkulud, eurot/ha 133,4 160,5 *** -5,669 0,000
Omaniku või juhi vanus, aastat 48,6 52,8 *** -6,199 0,000
Põllumajandussaaduste tootmise 
vahendite ostuhinnaindeks 130,1 132,4 ** -3,380 0,001
Teravilja kokkuostuhind, eurot/tonn 159,4 151,4 *** 4,721 0,000
SKP aastane muutus, % 2,6% 0,6% *** 5,570 0,000
Võlasuhete intressimäär, % 1,5% 1,1% *** 5,671 0,000
Inflatsioon, % 3,5% 2,4% *** 6,483 0,000
Tööpuudus, % 9,1% 9,4% X -1,540 0,124
Maksukoormus, % 32,1% 32,5% *** -5,125 0,000
Välisinvesteeringute maht Eestisse, % 76,7% 78,6% *** -5,834 0,000
Ekspordivõimekus (eksporditud 
teravilja osakaal kogutoodangust), % 43,9% 46,7% *** -3,697 0,000
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tööjõuefektiivsuses. Nimelt suudavad nemad sama haritava maa ühiku katta 41% väiksema 

töötundide arvuga. Kasumis ettevõtted suudavad saavutada hektarilt 22% suurema saagi kui 

kahjumis ettevõtted. Samas on huvitav märkida, et see erinevus ei esine seetõttu, et asutakse 

asukoha poolest soodsamas piirkonnas või et kulutataks taimekaitsele ja väetistele rohkem. 

Nendes aspektides statistilist olulist erinevust ei esinenud. Erinevusi ei esine ka tootmise 

spetsialiseerumises. Küll on aga oluline erinevus üldkulude osas, mida kasumis ettevõtted 

paistavad oskavat paremini juhtida. Üldkulud hektari kohta on kasumlikes ettevõtetes 17% 

väiksemad kui mittekasumlikes ettevõtetes. Juhtimise aspektist saab tuua välja, noorema 

juhiga ettevõtted suudavad saavutada ettevõttele parema finantstulemuse. 

Kuna andmed on kogutud kümne aasta jooksul, siis on võimalik kahjumlikke ja kasumlikke 

ettevõtteid kõrvutada ka makrokeskkondlike teguritega. Saab tuua välja, et 

teraviljakasvatusettevõtted on olnud kasumlikud, kui sisendkaupade hinnad mõõdetuna 

põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeksina on madalamad ja teravilja 

kokkuostuhinnad kõrgemad. See on majanduslikult väga loogiline tulemus, et müügitulu 

suurenedes ja kulude vähenemisel saavutatakse rohkem kasumit.  Üldisemate tegurite 

aspektist on oldud kasumid pigem neil aastail kui SKP tõuseb, inflatsioon kiireneb ja 

intressimäärad on veidi kõrgemad ehk esinevad klassikalised majanduskasvu tegurid. 

Tulemused kirjeldavad, et ettevõtted on pigem olnud kasumis neil aastatel kui 

maksukoormus veidi väiksem, eksporditud teravilja hulk kogutoodangust madalam ja 

välisinvesteeringud Eestisse väiksemad. Põhjuslikku seost pole nende osas mõtet otsida –  

pigem võib aimata üldist majanduskeskkonna dünaamikat.  

 

2.3. Ettevõttesiseste ja –väliste teguritega regressioonmudelid 
 
Muutujate vaheliste lineaarsete seoste uurimiseks on läbi viidud Pearsoni 

korrelatsioonanalüüs. Esialgne korrelatsioon on tehtud ettevõttesiseste tegurite hulgas 

eesmärgiga valida välja muutujad üldisesse regressioonmudelisse (täpne tabel tulemustega 

lisas 3). Väga tugevaid seoseid ei ole, on keskmised ja nõrgad seosed. Varade rentaablusel 

on kõige tugevam seos tööjõuefektiivsusega (r = -,431), erikulude suhtarvuga (r = -,422), 

investeeringutega (r = ,322) ja juhi vanusega (r = -,257). Eksisteerivad veel ka seosed 

saagikusega (r = ,210), põhivarade osakaaluga (r = -,215), üldkuludega (r = -,197), 

kogutoodangu suurusega (r = ,138), pindalaga (r = ,120), spetsialiseerumise (r = -,111) ja 

ettevõttetüübiga (r = -,131).  On ka statistiliselt olulisi aga väga nõrkasid ja peaaegu 
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olematuid seoseid, kus r < 0,1. Neid ei ole põhjust regressioonimudelisse kaasata. Selliste 

tegurite hulgas olid bilansimaht, võlakordaja, likviidsus, mahetootmine, asukoht ja erikulud 

hektari kohta.  

Lisaks sellele, et sõltumatul muutujal peab olema seos finantstulemuslikkuse mõõdikuga, et 

lülitada ta hiljem regressioonanalüüsi, on oluline vaadelda ka tunnuste omavahelisi seoseid. 

Kui kaks muutujad ennustavad mõlemad hästi sõltuva muutuja väärtusi aga on ka omavahel 

väga tugevalt korreleeritud (r > 0,7), siis eksisteerib suur kollineaarsuse oht ja on mõistlik 

üks neist välja jätta. Üheks selliseks näiteks on ettevõtte kogutoodang ja pindala, millel on 

mõlemal seos varade rentaablusega aga ka omavaheline väga tugev positiivne korrelatsioon 

(r = ,893). Nendest jäetakse hilisemasse regressioonanalüüsi sisse kogutoodang, sest sellel 

on veidi suurem korrelatsioon varade rentaablusega. 

Muid väga tugevaid korrelatsioone ettevõttesiseste tegurite osas ei esinenud ja planeeritavast 

mudelist rohkem tegureid välja jätma ei pea. Küll aga võib tuua esile mõned keskmise 

tugevusega korrelatiivsed seosed. Näiteks tuli välja, et mida rohkem ettevõte kulutab 

erikuludele hektari kohta, seda suurem on teravilja saagikus (r = ,520) ja seda suurem on ka 

kogutoodang (r = ,351). Tulemustest aimdub, et liigne kokkuhoid teraviljakasvatuslikelt 

erikuludelt ei pruugi olla mõistlik.  

Ettevõttesiseste tegurite üldmudelisse kaasati kõik eelmainitud ROA-ga korrelatsioonis 

olevad muutujad (v.a pindala), kokku 10 muutujat. Koostatud mudeli parameetrid ja 

statistikud on esitatud tabelis 9. Parim mudel kirjeldab 50,4% varade rentaabluse hajuvusest. 

Mudelist jäid välja kogutoodang ja ettevõttetüüp.   

Parim varade rentaablust mõjutav üksiknäitaja oli erikulude suhtarv. Negatiivne seos 

rentaablusega on ootuspärane. Erikulude osatähtsuse suurenemine ühe protsendipunkti võrra 

kogutoodangu suhtes põhjustaks rentaabluse alanemise 0,4 protsendipunkti võrra (ceteris 

paribus). Erikulude suhtarvu indikaatori olulisus näitab, kuivõrd ilmne on kasumlikkuse 

kujunemisel sisendist maksimaalse väljundi genereerimise võime. Samavõrd oluline 

muutuja on ROA kujunemisel tööjõuefektiivsus. Iga lisanduv töötund hektari kohta  langetab 

rentaablust 0,4 protsendipunkti. Kolmandana omab suurt kirjeldusjõudu üldkulude tegur. Iga 

lisanduvalt kulutatud euro hektari kohta vähendab varade rentaablust 0,1 protsendipunkti 

võrra. Rentaablus alaneb ka põhivarade suurema osakaalu juures. See võib viidata suuremale 

kulumile aga samas ka seosele, et kasumlikes ettevõtetes on käibevara rohkem. 
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Rentaablusele mõjub aga positiivselt suurem investeeringute maht. Ootuspäraselt kirjeldab 

varade rentaabluse muutlikkust ka saagikuse muutumine – lisanduv tonn hektari kohta 

suurendab ROA väärtust 2 protsendipunkti. Mitmekesisema tootmise poolt räägib fakt, et 

taimekasvatustoodangu osakaalu suurenemisel 1 protsendipunkti võrra kogutoodangust 

väheneb varade rentaablus 0,15 protsendipunkti. Ka juhi vanus kirjeldab rentaabluse 

muutumist, mida noorem juht, seda kasumlikum ettevõte. 

Tabel 9. Ettevõttesiseste tegurite seosed varade rentaablusega, üldmudel 

 
Märkus: Adjusted R2 –  korrigeeritud mudeli kirjeldusaste 

Et tekkinud mudelit piltlikustada on järgnevalt ühe näite põhjal välja arvutatud varade 

rentaabluse kujunemine. Muutujate väärtused on võetud kasumis ettevõtete keskmiste 

väärtuste hulgast tabelist 8 (lk 41) ja need korrutatakse läbi tabelis 9 leiduvate 

standardiseerimata koefitsientidega. Muutujad esitatakse tähtsuse järjekorras sõltuvalt 

standardiseeritud kordaja väärtustest. Tulemused saab esitada järgneva arvutuse kaudu: 

ROA = 0,65 – 0,391 * erikulude suhtarv –  0,004 * tööjõuefektiivsus – 0,001 * üldkulud ha 

kohta – 0,188 * põhivaralisus + 0,079 * investeeringute osakaal – 0,146 * 

taimekasvatustoodangu osakaal + 0,00002 * saagikus – 0,001 * vanus = 0,65 – 0,391 * 0,378 

–  0,004 * 15,9 – 0,001 * 133,4 – 0,188 * 0,656 + 0,079 * 0,275 – 0,146 * 0,836 + 0,00002 

* 3333 – 0,001 * 48,6 = 0,65 – 0,15 – 0,07 – 0,08 – 0,12 + 0,02 – 0,12 + 0,06 – 0,07 =  0,12 

= 12% 

Nagu näha, siis 12% varade rentaablus viitab tõesti, et tegemist on kasumis ettevõttega ja 

sellise mudeli koefitsientide abil on võimalik jõuda loogilise tulemuseni. Kuna mudeli 

kirjeldusvõime ei ole 100%, siis ei ole muidugi võimalik öelda, et kõigi sarnaste muutuja 

Muutujad
Standardiseerimata 

koefitsient 

B

Standard-
viga

Standardiseeritud 
koefitsient 

β

t-statistik
Olulisuse 
tõenäosus 

p

Vabaliige 0,650 0,035 18,654 0,000
Erikulude suhtarv -0,391 0,020 -0,389 -19,431 0,000
Tööjõuefektiivsus, h/ha -0,004 0,000 -0,347 -17,205 0,000

Üldkulu ha kohta -0,001 0,000 -0,258 -12,536 0,000
Põhivaralisus, % -0,188 0,024 -0,159 -7,975 0,000
Investeeringud, % 0,079 0,011 0,149 7,254 0,000

Taimekasvatustoodangu osakaal 
kogutoodangus, % -0,146 0,024 -0,131 -6,160 0,000
Saagikus keskmiselt, kg/ha 0,00002 0,000 0,123 5,772 0,000
Juhi vanus, aastat -0,001 0,000 -0,087 -4,341 0,000

Adjusted R
2
 =  50,4%      F-statistik = 161,796 (p<0,001)     N = 1413
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väärtustega ettevõtetel oleks sama suur rentaablus. Küll aga eristuvad selgesti tugevamad 

jõujooned rentaabluse kujunemisel.   

Makromajanduslike muutujate käsitlemisel vaadeldakse neid esmalt eraldiseisvana, 

uuritakse korrelatsioone ja koostatakse regressioonimudel. Järgmises etapis saab olulisimad 

tegurid lisada eelnevalt leitud ettevõttesiseste tegurite regressioonmudelisse.  

Pearsoni korrelatsioonanalüüsidest (lisa 4) ilmnes, et varade rentaablusel on kõige tugevam 

seos inflatsiooniga (r = ,209) ja kõige nõrgem teravilja kokkuostuhinnaga (r = ,113). 

Ülejäänud muutujate (SKP muutus, maksukoormus, tootmisvahendite ostuhinnaindeks, 

intressimäär, ekspordivõimekus, välisinvesteeringud) korrelatsioonid jäävad nende kahe 

nimetatu vahele. Tööpuuduse tase oli ainuke, millega seos üldse puudus. 

Korrelatsioonikordajaid vaadates peab tõdema, et kuigi seosed on statistiliselt 

usaldusväärsed, on need siiski nõrgad ja ei tekita suurt lootust, et võiks ilmneda oluline 

lisakirjeldusjõud mudelisse. 

Regressioonmudelisse on mõttekas kaasata need tegurid, mis omavahel ei oleks väga 

tugevalt korreleeritud. Siinkohal tekib aga võrdlemisi suur valikukoht, sest ootuspäraselt 

esineb makromajanduslike tegurite vahel suur koosvarieeruvus (20% omavahelistest 

seostest on tugevamad kui 0,7). Esmane valik tehakse lähtuvalt korrelatsiooni tugevusest, 

mis oli suurim inflatsiooni puhul ja jäetakse välja inflatsiooniga väga tugevalt korrelatsioonis 

olevad võlasuhete intressimäär (r = 0,827) ja välisinvesteeringute maht Eestisse (r = -,819). 

Veel üks väga tugev korrelatsioon esineb tootmisvahendite ostuhinnaindeksi ja 

ekspordivõimekuse osas (r = 0,844). Kuna nende korrelatsioonid sõltuva muutujaga on 

võrdlemisi sarnased eelistatakse tootmisvahendite ostuhinnaindeksit oma lihtsama 

tõlgendusvõimekuse tõttu. Mudelisse lisatakse veel SKP aastane muutumine, 

maksukoormus ja teravilja kokkuostuhind, mille omavahelised korrelatsioonid on 

keskmised.  
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Tabel 10. Makromajanduslike tegurite seosed varade rentaablusega, üldmudel

 

Valitud viie makromajandusliku teguriga on võimalik koostada mudel, millega saab 

kirjeldada  6,6% varade rentaablusest. Tabelis 10 kajastuvad parima mudeli parameetrid. 

Mudelist jäi välja põllumajandustootmise vahendite ostuhinnaindeks. Nagu oli oodata 

korrelatsioonseoseid vaadates, siis üksnes makromajanduslikud tegurid seletavad ära väga 

väikese osa varade rentaabluse muutumisest. Neist teguritest enim omab tähtsust inflatsioon. 

Kui inflatsioon kerkib ühe protsendipunkti võrra, siis on oodata rentaabluse suurenemist 

kahe protsendipunkti võrra. Maksukoormuse tõusule ühe ühiku võrra järgneks rentaabluse 

taseme tõus nelja ühiku võrra. Positiivses seoses rentaablusega on ka SKP suurenemine ja 

teraviljade kokkuostuhinnad. Nendest tulemustest saab järeldada, et 

teraviljakasvatusettevõtetel on lihtsam olla kasumlik neil aastail kui on majandustõus, mis 

avaldub SKP suurenemise ja inflatsiooni kasvuga. Seejuures ei takista maksukoormuse kasv 

kasumlikkuse saavutamist. Kasuks tulevad ka kõrgemad teravilja kokkuostuhind, kuid see 

osutus valitud mudelis kõige  vähemtähtsamaks elemendiks.  

Saamaks teada, et kas ja kui palju on ettevõtte varade rentaabluse kujunemise uurimisel 

kasulik jälgida lisaks ettevõttesisestele teguritele ka makromajanduslikku keskkonda, 

koostatakse ühine regressioonimudel kõikidele eelnevates mudelites oluliseks osutunud 

muutujatele. Saadava mudeli kirjeldusvõimet võrreldakse mudeliga, kus olid ainult 

ettevõttesisesed tegurid. Nende kahe mudeli vahes ilmneb makrotegurite kaasamise efekt. 

Tabelis 11 on esitatud parim varade rentaabluse regressioonimudel, kuhu on kaasatud nii 

mikro- kui makrotegurid. Selline mitmekesine mudel kirjeldab varade rentaablusest 53,3%. 

Kui ettevõttesiseste ja makrotegurite vahel korrelatsioonid puuduksid, siis võinuks arvata, et 

erinevate tegurite kooskäsitlemine oleks ära seletanud 50,4% + 6,6% = 57% varade 

rentaablusest. Kuna aga osad makromajanduslike tegurite tagajärjed ilmnevad 

ettevõttesisestes tegurites, siis on kovarieeruvus ja ühisosa loogiline. See aga vähendab 

Muutujad

Standardiseerimata 

koefitsient 
B

Standard-

viga

Standardiseeritud 

koefitsient 
β

t-statistik

Olulisuse 

tõenäosus 
p

Vabaliige -1,456 0,295 -4,936 0,000
Inflatsioon, % 2,061 0,246 0,336 8,362 0,000

Maksukoormus, % 4,282 0,877 0,269 4,881 0,000
SKP aastane muutus, % 0,677 0,131 0,219 5,165 0,000

Teravilja kokkuostuhind, 
eurot/tonn 0,0004 0,0002 0,062 2,117 0,034

Adjusted R
2
 =  6,6 %      F-statistik = 26,164 (p<0,001)     N = 1431
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makromajanduslike tegurite lisamisel nende kirjeldusjõudu sõltuva muutuja osas. Väike 

kasu makromajanduslike tegurite lisamisest siiski ilmneb. Uus mudel on 2,9 protsendipuntki 

võrra parem kui ainult ettevõttesiseseid muutujaid kasutanud mudel (tabel 9, lk 44 ).  

Tabel 11. Ettevõttesiseste ja makromajanduslike tegurite ühised seosed varade 

rentaablusega, üldmudel

 

Sellesse mudelisse kaasati 12 muutujat, millest lõpuks osutusid statistiliselt oluliseks ja 

teistega võrreldes lisakirjeldusjõudu omavateks 9 muutujat (tööjõuefektiivsus, erikulude 

suhtarv, üldkulud ha kohta, taimekasvatustoodangu osakaal, saagikus, investeeringute 

osakaal põhivaradest, phivaralisus, inflatsioon ja SKP aastane muutumine). Mudelist jäid 

välja juhi vanus, maksukoormus ja toodangu kokkuostuhind. Need muutujad on iseseisvalt 

vaadeldes ROA-ga küll nõrgalt korreleeritud, aga mudelisse lisades ei kirjeldaks nemad 

enam mingit osa rentaabluse muutlikkusest, mis poleks juba kaetud teiste muutujate poolt. 

Selles mudelis on jõujooned suhteliselt samad, mis eelnevates mudelites, kus kõige 

olulisemad olid erikulude suhtarv, tööjõuefektiivsus ja üldkulud pindala ühiku kohta. Ära 

tasub märkida, et inflatsioon ja SKP muutumise tegur on selles mudelis ligikaudu sama 

olulised kui investeeringute suhe põhivaradesse ja põhivaralisus. 

 

Muutujad
Standardiseerimata 

koefitsient 

B

Standard-

viga

Standardiseeritud 
koefitsient 

β

t-statistik
Olulisuse 
tõenäosus 

p

Vabaliige 0,541 0,031 17,211 0,000

Tööjõuefektiivsus 
(töötunnid/haritav maa), h/ha -0,005 0,000 -0,377 -19,685 0,000

Erikulude suhtarv 
(erikulud/kogutoodang) -0,349 0,020 -0,347 -17,481 0,000

Üldkulu ha kohta -0,001 0,000 -0,252 -12,445 0,000
Taimekasvatustoodangu osakaal 

kogutoodangus, % -0,196 0,024 -0,177 -8,244 0,000
Saagikus keskmiselt, kg/ha 0,00003 0,000 0,173 8,265 0,000

Investeeringute suhe 

põhivaradesse, % 0,081 0,010 0,152 7,725 0,000
Põhivaralisus (põhivarad/varad), 

% -0,173 0,023 -0,147 -7,575 0,000
Inflatsioon, % 0,821 0,118 0,134 6,934 0,000

SKP aastane muutus, % 0,376 0,060 0,122 6,298 0,000

Adjusted R
2
 =  53,3 %      F-statistik = 180,374 (p<0,001)     N = 1431
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2.4 Regressioonmudelid erinevate ettevõtteprofiilide lõikes 
 

Eelnevalt leitud regressioonimudelid on kõigi ettevõtete ülesed. Varasemad gruppide 

vahelised võrdlused aga tuvastasid võrdlemisi suured erinevuse sõltuvalt ettevõttetüübist 

(pereettevõte, äriettevõte), suurusest (väike, keskmine ja suur) ja tootmistüübist 

(mahetootmine, tavatootmine), mis viitab vajadusele analüüsida regressioonanalüüsiga ka 

erinevaid ettevõttetüüpe eraldi. Ettevõtteprofiilide loomise tähtsusest annab aimu lisa 5, kus 

on toodud välja keskmiste võrdlus sõltuvalt alagrupist. Statistiliselt oluline erinevus esineb 

väikeste ja suurte pereettevõtete vahel (vastavalt -4,2% ja 12,0%) ning suurte pereettevõtete 

ja väiksemate äriettevõtete vahel (12,0% ja 7,4%).  

On koostatud viis ettevõtte profiili: 

1) väiksem pereettevõte (kogutoodang vastaval aastal alla pereettevõtete 

mediaankeskmise), 

2) suurem pereettevõte (kogutoodang vastaval aastal üle pereettevõtete mediaankeskmise), 

3) väiksem äriettevõte (kogutoodang vastaval aastal alla äriettevõtete mediaankeskmise), 

4) suurem äriettevõte (kogutoodang vastaval aastal üle äriettevõtete mediaankeskmise), 

5) mahetootmisega ettevõte (kõik mahetootmisega ettevõtted).  

 

Mahetootmisega ettevõtteid ei ole väikese valimi mahu (N = 45) tõttu võimalik 

alamgruppideks jagada. Tavatootmisega ettevõttetele eraldi ei ole aga mõtet uut mudelit 

luua, kuna see kattub väga suures osas üldmudeliga. Erinevate ettevõtteprofiilide 

regressioonimudelitesse lülitatakse sisse varasemalt samad makromajanduslikud tegurid: 

tootmise hinnaindeks, kokkuostuhind, SKP, inflatsioon ja maksukoormus. Ettevõttesiseste 

tegurite valimiseks viiakse kõigepealt läbi uued korrelatsioonanalüüsid ja valitakse igale 

profiilile varade rentaablusega statistiliselt olulise määraga korreleerunud muutujad (tabel 

12). Seejuures kui eksisteerib omavahel väga tugevas korrelatsioonis olevaid sõltumatuid 

muutujaid, siis valitakse neist mudelisse üks. 
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Tabel 12. Korrelatsioonid varade rentaablusega erinevate ettevõtteprofiilide lõikes 

 
Märkused: * p<0,05     ** p<0,01      *** p< 0,0001     helehall taust = 0,1< r <0,3     tumehall taust = r >0,3 

Väiksemate pereettevõtete mudeli loomisesse kaasati ettevõttesisestest teguritest 

kogutoodang, bilansimaht, põhivaralisus, investeeringud, tööjõuefektiivsus, saagikus, 

erikulude suhtarv, eri- ja üldkulud hektari kohta, juhi vanus ning asumine ebasoodsas 

piirkonnas. Parimaks mudeliks osutus viie muutujaga mudel (tabel 13), mille kirjeldusjõud 

ROA suhtes on 46,8%.  

Muutujad KESKMINE
Keskmisest 

väiksem 
pereettevõte

Keskmisest 
suurem 

pereettevõte

Keskmisest 
väiksem 

äriettevõte

Keskmisest 
suurem 

äriettevõte

Mahe-
tootmine

N 1432 347 343 373 369 75

Bilansimaht ,026 ,167** -,130* -,095 -,238*** ,121

Kogutoodang ,138 *** ,319*** ,348*** ,235*** -,018 ,170

Põllumajandusmaa 
pindala

,120 *** ,202*** -,018 ,147** -,126* ,208

Võlakordaja ,025 -,006 -,015 -,069 -,163** ,151

Likviidsus -,059 * -,027 -,085 -,093 -,166** ,180

Põhivaralisus -,215 *** -,167** -,178** -,271*** -,154** -,131

Investeeringud ,322 *** ,171** ,462*** ,373*** ,339*** ,611***

Tööjõuefektiivsus -,431 *** -,536*** ,012 -,283*** -,201*** -,604***

Keskmine teravilja 
saagikus 

,210 *** ,117* ,101 ,130* ,056 ,279*

Spetsialiseerumine -,111 *** -,082 -,402*** ,000 -,010 ,014

Erikulude suhtarv -,422 *** -,307*** -,550*** -,350*** -,583*** -,394**

Erikulud ha kohta -,026 -,185** -,074 -,044 -,367*** -,253*

Üldkulud ha kohta -,197 *** -,251*** -,126* -,255*** -,325*** -,182

Juhi vanus -,257 *** -,177** -,150** -,290*** -,187*** -,280*

Ettevõttetüüp -,131 *** X X X X -,450***

Mahetootmine -,077 ** -,034 -,114* ,069 -,097 X

Asumine 
ebasoodsas 
piirkonnas 

,026 ,214*** -,022 -,122* ,030 ,099
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Tabel 13. Väiksemate pereettevõtete varade rentaabluse regressioonimudel

 

Kõige paremini kirjeldab selles mudelis varade rentaablust tööjõuefektiivsus. Iga aastas 

töötatud lisatund hektari kohta vähendab kasumlikkust 0,6 protsendipunkti võrra. See tegur 

on selles ettevõtteprofiilis kõige olulisem, sest väiksemad pereettevõtted kasutavad teiste 

ettevõtetega võrreldes kõige rohkem töötunde pindala ühiku kohta. Võib oletada, et 

põhjuseks on kesisem masinapark, mistõttu esineb rohkem seisakuid ja tuleb rohkem teha n-

ö käsitööd. Uute tehnoloogiate kasutamise olulisusele viitab ka mudelis olev investeeringute 

suhtarv, mis on varade rentaablusega positiivselt seotud. Väiksemate pereettevõtte 

rentaablust tõstab erikulude väiksem osakaal kogutoodangus ja väiksemad üldkulud. Ainsa 

majanduskeskkonna tegurina on selles mudelis inflatsiooni tegur, mis näitab, et suurema 

inflatsiooniga aastatel on ka pereettevõtete finantstulemuslikkus olnud parem.  

Suured pereettevõtted erinevad väiksematest pereettevõtetest mitmes aspektis. Kõige 

olulisem erinevus seisneb keskmises varade rentaabluses, mis on suuremates pereettevõtetes 

12,0% aga väiksemates -0,4%. Suuremate pereettevõte edukus võib tuleneda 

tööjõuefektiivsusest, mis on kaks korda kõrgem kui väiksemates ettevõtetes. Lisaks on 

saagikuse näitajad 46% hektari kohta paremad kui väiksemates pereettevõtetes. Suuremate 

pereettevõtete regressioonmudelisse valiti potentsiaalsete muutujatena varem mainitud 

makromajanduslikud tegurid ja siseste teguritena kogutoodang, põhivaralisus, 

investeeringud, spetsialiseerumine, erikulude suhtarv, üldkulud hektari kohta, juhi vanus ja 

mahetootmine. 

Suuremate pereettevõtete varade rentaabluse mudel on oluliselt suurema kirjeldusjõuga – 

57,9%. Mudelis omavad seletuslikku jõudu kõik valitud ettevõttesisesed tegurid ja ka kaks 

makromajanduslikku tegurit. Mudelist jäid välja SKP, maksukoormuse ja inflatsiooni 

Muutujad
Standardiseerimata 

koefitsient 
B

Standard-
viga

Standardiseeritud 
koefitsient 

β

t-statistik
Olulisuse 
tõenäosus 

p

Vabaliige 0,334 0,034 9,776 0,000
Tööjõuefektiivsus 

(töötunnid/haritav maa), h/ha -0,006 0,000 -0,542 -12,991 0,000
Erikulude suhtarv 
(erikulud/kogutoodang) -0,383 0,040 -0,391 -9,635 0,000

Üldkulu ha kohta -0,0004 0,0001 -0,127 -3,017 0,003
Inflatsioon, % 0,890 0,316 0,114 2,820 0,005
Investeeringute suhe 
põhivaradesse, % 0,054 0,022 0,098 2,438 0,015

Adjusted R
2
 =  46,8 %      F-statistik = 60,732 (p<0,001)     N = 340
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muutujad. Tabelis 14 toodud mudeli parameetritest nähtub, et eelmises mudelis kõige 

olulisemat tööjõuefektiivsust siin esindatud ei ole. Selgub, et kuigi suuremate pereettevõtete 

hulgas on tööjõuefektiivsus kõrgem kui väiksemates, siis grupisiseselt tööjõuefektiivsus 

rentaablusega seotud ei ole. Erikulude suhtarv on aga ka selles mudelis võrdselt oluline. 

Suuremate ettevõtete suuremat rentaablust ennustavad enam-vähem võrdselt hästi nii 

tehtavad suuremad investeeringud põhivarasse, suurem kogutoodang, kõrgemad 

kokkuostuhinnad kui ka parem üldkulude juhtimine. Lisaks tuleb selles mudelis välja 

huvitav aspekt spetsialiseerumise osas. Kui suuremate pereettevõtete 

taimekasvatustoodangu osakaal kogutoodangus väheneb 1 protsendipunkti võrra, siis 

suureneb kasumlikkus 0,2 protsendipunkti võrra. Lisaks saab mudeli alusel öelda et 

rentaablimad on need suuremad pereettevõtted, mis ei tegele mahetootmisega, mille 

põhivaralisus on väiksem ja juht on noorem. Kasumit oli lihtsam teenida neil aastatel, kui 

põllumajandussaaduste tootmiseks vajalikud vahendid olid soodsamad. 

Tabel 14. Suuremate pereettevõtete varade rentaabluse regressioonimudel

 

 

Muutujad

Standardiseerimata 

koefitsient 
B

Standard-

viga

Standardiseeritud 

koefitsient 
β

t-statistik

Olulisuse 

tõenäosus 
p

Vabaliige 0,632 0,083 7,589 0,000
Erikulude suhtarv 

(erikulud/kogutoodang) -0,387 0,042 -0,387 -9,153 0,000
Investeeringute suhe 

põhivaradesse, % 0,106 0,020 0,218 5,252 0,000
Teravilja kokkuostuhind, 

eurot/tonn 0,001 0,0003 0,227 4,586 0,000

Kogutoodang 0,000001 0,0000001 0,223 5,888 0,000
Üldkulu ha kohta -0,0005 0,0001 -0,205 -5,174 0,000

Taimekasvatustoodangu osakaal 
kogutoodangus, % -0,153 0,038 -0,179 -3,971 0,000

Põllumajandussaaduste tootmise 
vahendite ostuhinnaindeks -0,002 0,001 -0,165 -3,263 0,001

Mahetootmine (1 - on, 0 - ei ole) -0,163 0,047 -0,128 -3,493 0,001

Põhivaralisus (põhivarad/varad), 

% -0,140 0,044 -0,121 -3,161 0,002
Omaniku või juhi vanus, aastat -0,001 0,0005 -0,091 -2,462 0,014

Adjusted R
2
 =  57,9 %      F-statistik = 47,886 (p<0,001)     N = 341
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Kahe pereettevõtteprofiili varade rentaabluse mudeli erinevused on toodud välja joonisel 5 

(lk 55). Joonisel on esitatud mudelite standardiseeritud koefitsientide absoluutväärtused, et 

tuua välja seose tugevus. Seose suunast arusaamiseks on vaja vaadata varasemaid tabeleid 

13 ja 14. Mudeleid võrreldes on näha nende väga erinev ülesehitus. Ainus suurem kattumine 

on erikulude suhtarvu ja üldkulude aspektis, samuti suudab mõlemas ettevõtteprofiilis 

investeeringute tegemine kirjeldada rentaabluse muutlikkust. Kõik ülejäänud tegurid on 

erinevad. See tulemus näitab, et finantstulemuslikkuse kujunemine on erinevate 

pereettevõtete seas seotud väga erinevate aspektidega, mis võib viidata erinevatele 

strateegilistele eesmärkidele. Väiksemad pereettevõtted saavad oma tegevusse suhtuda 

rohkem elustiilipõhiselt, suuremad pereettevõtted peavad suuremate toodangu mahtudega 

tegeledes olema eesmärgistatumad. Lisaks paistab, et pereettevõtetes on suurema 

toodangumahu juures olulisem ka makromajanduslik keskkond teravilja kokkuostuhindade 

ja tootmisvahendite hindade näol.  

Äriettevõtted eristuvad pereettevõtetest eelkõige selles osas, et nad on keskmiselt suuremad, 

kasumlikumad, tööjõuefektiivsemad ja suudavad saavutada suurema saagikuse (võrdlus 

tabelis 4, lk 36). Äriettevõtete hulgas esineb aga suur varieeruvus, mistõttu on ka 

äriettevõtted jagatud kogutoodangu mediaani alusel väiksemateks ja suuremateks 

äriettevõteteks. Väiksemate äriettevõtete ROA on 7,2%, suurtel 10,2%. Suuremate 

äriettevõtete saagikus hektari kohta on 23% kõrgem ja tööjõuefektiivsus 31% parem kui 

väiksematel äriettevõtetel. Suuremad äriettevõtted teevad ka suuremaid kulusid hektari 

kohta nii erikulude kui üldkulude arvestuses. 

Väiksemate äriettevõtete rentaabluse mudeli loomiseks valiti lisaks viiele 

makromajanduslikule muutujale korrelatsioonitabelile (tabel 12, lk 49) tuginedes järgmised 

muutujad: kogutoodang, pindala, põhivaralisus, investeeringud, tööjõuefektiivsus, saagikus, 

erikulude suhtarv, üldkulud ha kohta, juhi vanus ja asumine ebasoodsas piirkonnas. Saadud 

mudeli abil on võimalik kirjeldada 52,5% väikeste pereettevõtete varade rentaabluse 

muutlikkusest (tabel 15).  
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Tabel 15. Väiksemate äriettevõtete varade rentaabluse regressioonimudel

 

Väikestes äriettevõtetes on sarnaselt pereettevõttele olulisel kohal erikulude suhtarv. Mida 

väiksem on erikulude osakaal kogutoodangus, seda parema finantstulemuslikkusega on 

ettevõte. Samuti on väiksemas äriettevõttes varade rentaablus tugevas seoses üldkulude 

majandamisega. Iga üldkulude euro, mis suudetakse hektari kohta vähem kulutada tõstab 

varade rentaablust 0,1 protsendipunkti võrra. Väikeste äriettevõtete rentaabluse kujunemisel 

on oluline veel väiksem põhivaralisus ja efektiivsem tööjõu kasutamine, samuti suurem 

saagikus ja suuremad investeeringud põhivarasse ning juhi väiksem vanus. Rentaablus on 

suurem majanduskasvu aastail ja rentaablust ei vähenda suurem inflatsioon. Mudelist jäid 

lisanduvat kirjeldusjõudu omamata välja ettevõtte suurust näitavad tegurid (pindala, 

kogutoodang), asumine ebasoodsas piirkonnas, sisend- ja väljundhindasid näitavad 

makromajanduslikud tegurid (kokkuostuhinnad, teravilja tootmisvahendite 

ostuhinnaindeks). 

Suurte äriettevõtete mudeli loomiseks valiti ettevõttesiseste teguritena välja bilansimaht, 

võlakordaja, likviidsus, põhivaralisus, investeeringud, tööjõuefektiivsus, erikulude suhtarv, 

eri- ja üldkulud hektari kohta ning juhi vanus. Parim loodud mudel (tabel 16) kirjeldab ära 

lausa 67,1% varade rentaabluse kujunemisest. See on seni leitutest kõige suurema 

kirjeldusjõuga mudel. 

Muutujad
Standardiseerimata 

koefitsient 

B

Standard-

viga

Standardiseeritud 
koefitsient 

β

t-statistik
Olulisuse 
tõenäosus 

p

Vabaliige 0,655 0,061 10,757 0,000

Erikulude suhtarv 
(erikulud/kogutoodang), % -0,403 0,040 -0,437 -10,080 0,000

Üldkulu ha kohta -0,001 0,0001 -0,366 -8,330 0,000
Põhivaralisus (põhivarad/varad), 

% -0,336 0,0444 -0,310 -7,562 0,000
Tööjõuefektiivsus 
(töötunnid/haritav maa), h/ha -0,002 0,0005 -0,191 -4,579 0,000

Omaniku või juhi vanus, aastat -0,0021 0,0006 -0,138 -3,454 0,001
Saagikus keskmiselt, kg/ha 0,00002 0,00001 0,137 3,311 0,001

SKP aastane muutus, % 0,332 0,105 0,125 3,172 0,002
Investeeringute suhe 

põhivaradesse, % 0,061 0,023 0,114 2,712 0,007
Inflatsioon, % 0,639 0,244 0,107 2,623 0,009

Adjusted R
2
 =  52,5%      F-statistik = 41,004 (p<0,001)     N = 326



 

54 

 

Tabel 16. Suuremate äriettevõtete varade rentaabluse regressioonimudel

 

Suuremate äriettevõtete rentaablust kirjeldab kõige tugevamalt erikulude suhtarv. Kui 

erikulude osakaal kogutoodangust väheneb ühe protsendipunkti võrra, siis varade rentaablus 

kasvab lausa 0,5 protsendipunkti ulatuses. Üldkulude majandamise mõju ja 

tööjõuefektiivsuse mõju on suuremates äriettevõtetes samas suurusjärgus oluline kui 

väiksemates äriettevõtetes. Küll aga on suuremate äriettevõtete mudelile iseloomulik 

kokkuostuhindade ja tootmisvahendite hindade suur seos varade rentaablusega. See seos on 

tugevam kui eelnevalt leitud mudelites (võrdlus joonisel 5). Suurtele äriettevõtetele on 

omane ka see, et ainsana teistest ettevõtteprofiilidest osutus oluliseks erikulu hektari kohta. 

Kuigi ka üldvalimis esines positiivne korrelatsioon erikulude ja saagikuse vahel (r = 0,52, 

lisa 3), siis paistab, et just suurtes äriettevõtetes suudetakse väetiste ja taimekaitsevahendite 

targa kasutamisega olla kasumlikum. Iga 10 eurot, mis on hektari kohta erikulude osas 

rohkem kulutatud, on tõstnud äriettevõtete kasumlikkust 0,2 protsendipunkti võrra. 

Tehnoloogia ja masinate uuendamine on oluline ka selles ettevõtete grupis. Suured 

äriettevõtted on omapärased veel seetõttu, et nende hulgas ilmnes negatiivne efekt varade 

mahu ja rentaabluse vahel. See võib tuleneda sellest, et suurtes ettevõtetes akumuleerub 

varasid, mida ei panda kasumi teenimisel samavõrd tööle kui väiksemates ettevõtetes. See 

viitab teatavale üleinvesteerimise ohule, mis kasumlikel ettevõttel võib tekkida.  

Muutujad
Standardiseerimata 

koefitsient 

B

Standard-

viga

Standardiseeritud 
koefitsient 

β

t-statistik
Olulisuse 
tõenäosus 

p

Vabaliige 0,736 0,063 11,616 0,000

Erikulude suhtarv 
(erikulud/kogutoodang), % -0,545 0,035 -0,580 -15,705 0,000

Üldkulu ha kohta -0,001 0,0001 -0,364 -9,616 0,000
Kokkuostuhind, eurot/tonn 0,002 0,000 0,346 8,383 0,000

Põllumajandussaaduste tootmise 
vahendite ostuhinnaindeks -0,004 0,001 -0,333 -7,054 0,000

Tööjõuefektiivsus 
(töötunnid/haritav maa), h/ha -0,004 0,0006 -0,211 -6,700 0,000

Erikulu ha kohta 0,0002 0,00005 0,173 3,964 0,000
Investeeringute suhe 

põhivaradesse, % 0,092 0,0140 0,208 6,597 0,000
Bilansimaht, eurot -1,8E-08 4,0E-09 -0,152 -4,532 0,000

Põhivaralisus (põhivarad/varad), 
% -0,066 0,030 -0,071 -2,231 0,026

Adjusted R
2
 =  67,1%      F-statistik = 84,037 (p<0,001)     N = 366
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Joonis 5. Erinevate ettevõtteprofiilide varade rentaabluse mudelite erinevused 

Märkus: Joonisel on esitatud mudelite standardiseeritud koefitsientide absoluutväärtused. Seose suuna teada 

saamiseks vaata täpsemaid tabeleid 11, 13, 14, 15 ja 16. 

Joonisel 5 on esindatud kõigi ettevõtteprofiilide ja üldmudeli koondtulemused 

absoluutväärtustes. Toodud tegurid ei ole ainsad, mis vastavate gruppide kasumlikkusega 

seotud on, aga need on need, mis osutusid vastavates mudelites varade rentaabluse suhtes 

kõige paremateks ennustajateks. Mudelite eripalgelisus näitab, et finantstulemuslikkuse 

kujunemine põllumajandusettevõtete seas on seotud väga erinevate aspektidega sõltuvalt 

ettevõtte olemusest. Tuleb isegi välja, et ei piisa lahterdusest pereettevõtete ja äriettevõtete 

vahel, vaid ka nende gruppide sees on sõltuvalt tootmismahtudest suured erinevused. 

Jooniselt võib aimata teatavat sarnasust pigem suuremate pereettevõtete ja suuremate 

äriettevõtete vahel.  

Kõige viimasena koostatakse profiil mahetootmisega ettevõtete kohta. Siinkohal peab aga 

välja tooma maheettevõtete üsna väikse arvu. Lisaks on valimis nende osakaal olnud aastate 

lõikes väga erinev – aasta aastalt on maheettevõtete arv suurenenud. See aga tähendab, et 

maheettevõtete valim on ajaliselt kitsam ja pakub vähem üldistusvõimalusi 

makromajanduslike tegurite võtmes. Regressioonmudelisse valiti korrelatsioonitabeli alusel 

(tabel 12, lk 49) järgmised ettevõttesisesed tegurid: investeeringud, tööjõuefektiivsus, 

saagikus, juhi vanus, erikulude suhtarv, üldkulud hektari kohta ja ettevõttetüüp.  

0
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0,6
Bilansimaht

Erikulu ha kohta

Erikulude suhtarv

Üldkulud
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Kogutoodang
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Põhivaralisus

Investeeringud

Spetsialiseerumine

Tootmise ostuhinnaindeks

Kokkuostuhinnad

Tööjõuefektiivsus

Saagikus

SKP  muutus

Inflatsioon

Väiksem pereettevõte (R2=46,8%) Suurem pereettevõte (R2=57,9%)
Väiksem äriettevõte (R2 = 52,5%) Suurem äriettevõte (R2= 67,1%)
Üldmudel (R2= 53,3%)



 

56 

 

Üllatuslikult on aga hoopis maheettevõtete hulgas võimalik koostada parim varade 

rentaabluse taseme ennustamise mudel. Leitud viie muutujaga mudeli kirjeldusaste on lausa 

73,4% (tabel 17). Huvitav on siinkohal tuua välja, et kui oleks tehtud maheettevõtete mudel 

ainult investeeringuid ja tööjõuefektiivsust kajastavate muutujatega, siis oleks mudelil olnud 

ka väga kõrge kirjeldusjõud – 58,2%. Veidi kriitiliselt peab nendesse numbritesse suhtuma 

seetõttu, et kaasatakse infot pigem perioodi viimase osa kohta (vt lisa 1, mahetootjate 

osakaal). Mida pikem on aga analüüsitav periood, seda rohkem esineb aastate vahelist muud 

muutlikkust, mida on raske mudelisse püüda. 

Tabel 17. Mahetootmisega ettevõtete varade rentaabluse regressioonimudel

 

Mahetootmisega ettevõtete mudelis on kõige olulisem faktor investeeringute suhe 

põhivaradesse. Iga protsendipunkt, mille võrra aastane investeeringute suhe põhivaradesse 

suureneb, toob kaasa rentaabluse kasvu 0,2 protsendipunkti võrra. Ka mahetootmisega 

ettevõtetes seostub kasumlikkusega kõrgem tööjõuefektiivsus ja väiksemad üldkulud 

pindalaühiku kohta. Erikulude suhtarv on ka selles mudelis sees, aga eelnevate mudelitega 

ja üldmudeliga võrreldes tähtsuselt palju väiksem (joonis 6). Suurema majanduskasvuga 

aastad on mahetootmisettevõtetele olnud oluliseks abiks kõrgema varade rentaabluse 

saavutamisel. Mudelist jäid välja juhi vanus, ettevõttetüüp, saagikus ning 

makromajanduslikest muutujatest maksukoormus, inflatsioon, kokkuostuhinnad ja 

tootmisvahendite ostuhinnaindeks. 

Muutujad
Standardiseerimata 

koefitsient 
B

Standard-
viga

Standardiseeritud 
koefitsient 

β

t-statistik
Olulisuse 
tõenäosus 

p

Vabaliige 0,081 0,028 2,846 0,006
Investeeringute suhe 

põhivaradesse, % 0,232 0,027 0,579 8,653 0,000
Tööjõuefektiivsus 
(töötunnid/haritav maa), h/ha -0,004 0,0006 -0,434 -6,315 0,000

SKP aastane muutus, % 1,480 0,270 0,358 5,475 0,000
Üldkulu ha kohta 0,000 0,000 -0,244 -3,527 0,001
Erikulude suhtarv 
(erikulud/kogutoodang), % -0,099 0,0471 -0,135 -2,110 0,039

Adjusted R
2
 =  73,4%      F-statistik = 40,255(p<0,001)     N = 71
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Joonis 6. Mahetootmisega ettevõtete varade rentaabluse mudeli võrdlus 

üldmudeliga. 

 

 

2.5 Arutelu ja järeldused 

Käesoleva töö tulemused kinnitasid mitmete varasemate uuringute tulemusi, kuid mõnel 

juhul jõuti ka vastupidisele tulemusele. Eelkõige tuli välja, et tulemused on erinevad 

sõltuvalt ettevõttetüübist ja suurusest. Teraviljakasvatussektorit ei saa käsitleda 

koherentsena, vaid täpse analüüsi saamiseks tuleb lähtuda ettevõtteprofiilist.  

Ettevõtte suuruse ja finantstulemuslikkuse vahel esineb üldvalimis nõrk positiivne 

korrelatiivne seos kogutoodangu ja pindala aspektist. Ka kasumis ja kahjumis olevate 

ettevõtete võrdluse alusel saab öelda, et keskmiselt on edukamad ettevõtted suuremad  nii 

varade mahu, kogutoodangu kui pindala poolest. Positiivse nõrga korrelatsiooni olemasolu 

on ettevõtte suurusega näidatud ka varasemates uuringutes (Matjya 2016, Materynska 2013, 

Defra 2011, Wilson jt 2012). Küll aga tuli erinevate ettevõtteprofiilide hulgas välja erisusi. 

Näiteks saab suuremate äriettevõtete hulgas täheldada hoopis negatiivset seost ettevõtte 

suuruse ja kasumlikkuse vahel. Suuremate pereettevõtete hulgas on varade maht negatiivses 

seoses, aga kogutoodang keskmise tugevusega positiivses seoses varade rentaablusega. 

Väiksemates pere- ja äriettevõtetes esinevad ainult positiivsed seosed ettevõtte suuruse ja 

rentaabluse vahel. Võib arvata, et ettevõtte suurus annab eelise teatud kriitilise piirini, kust 

maalt edasi ei pruugita enam suuta oma varasid maksimaalselt kasumi teenimisse suunata. 
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Ettevõtte suurus oli ainuke tegur, mille osas esines erinevate ettevõtteprofiilide lõikes 

niivõrd olulisi vastasmärgilisi seoseid. 

Olulised ettevõttesisesed tegurid, millel on rentaablusega seos nii üldvalimis kui kõigi 

ettevõtteprofiilide lõikes (v.a mahetootmisega ettevõte) on põhivaralisus, investeeringute 

maht, erikulude suhtarv, üldkulud hektari kohta ja juhi vanus. Teiste tegurite hulgas esines 

jällegi sõltuvalt ettevõtte profiilist erinevusi. 

Erikulude suhtarv on seotud keskmise tugevusega negatiivselt varade rentaablusega. 

Erikulude suhtarv on esindatud ka kõigis regressioonimudelites ühe parima tegurina varade 

rentaabluse ennustamisel. Seos on tugevam suuremates ettevõtetes. Mida väiksema osa 

moodustavad erikulud kogutoodangust, seda suurem on ROA väärtus. See näitab, et 

finantstulemuslikkusele on suureks aluseks see, kuivõrd efektiivselt suudetakse sisendist 

genereerida väljundit. Üldkulud hektari kohta iseloomustavad ettevõtete võimekust 

üldkuludega majandada. Tulemused näitavad, et mida kokkuhoidlikumad on ettevõtted 

üldkulude osas, seda suurem on nende varade rentaablus (keskmine r = -,197). See seos on 

läbiv kõigis ettevõtteprofiilides (v.a mahetootmises, kus statistilise olulisega ei saa seda 

väita).  

Üldkogumi sõltumatute muutujate omavaheliste seoste uurimisest tuli välja, et mida rohkem 

ettevõte kulutab erikuludele hektari kohta, seda suurem on teravilja saagikus (r = ,520) ja 

seda suurem on ka kogutoodang (r = ,351). Võib väita, et üleliigne kokkuhoid 

teraviljakasvatuslikelt erikuludelt ei paista olevat mõistlik.  Samas on suuremate 

äriettevõtete, väiksemate pereettevõtete ja mahetootjate hulgas erikulude ja kasumlikkuse 

vahel nõrk negatiivne korrelatsioon, mis viitab, et grupisiseselt on ikkagi eelis neil 

ettevõtjail, kes suudavad ka erikulude osas hoida kulud mõistlikul tasemel.  

Varasemates teraviljakasvatusettevõtete uuringutest on leitud tugev seos saagikuse ja 

ettevõtte kasumlikkuse vahel (Materynska 2013, Wilson jt 2012). Käesolevas uuringus oli 

seos üldkogumis küll olemas nõrga positiivse korrelatsiooniga (r = ,210), aga suuremates 

pere- ja äriettevõtetes puudus seos sootuks. See on mõneti üllatav tulemus, mis võib 

tähendada, et headel saagiaastatel on ka konkurentidel samavõrra hea saagikus, ning 

turusituatsioonist lähtuvalt võib toodangu turustamine olla keerukam ja peab leppima 

madalamate kokkuostuhindadega. 
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Investeeringute maht põhivara jääkväärtusest on sõltuvalt ettevõttest 

finantstulemuslikkusega seotud positiivselt nõrgalt või keskmise tugevusega. 

Investeeringute tegemine kui uue tehnoloogia kasutamist mõõtev tegur oli erikulude 

suhtarvu ja üldkulude kõrval kolmas tegur, mis oli esindatud kõigis regressioonimudelites 

varade rentaabluse kujunemise kirjeldamisel. Ka Beckman ja Schimmelpfennig (2015) 

tõdesid, et põllumajandusettevõtete investeeringud uude tehnoloogiasse on kasumiga seotud. 

Küll aga leidsid nemad oma valimis lühiajaliselt negatiivse seose, pikaajaliselt positiivse 

seose. Käesoleva valimi puhul ilmnes efekt kohe samal aastal. See võib tähendada, et leitud 

seos ei ole niivõrd põhjusliku iseloomuga kuivõrd kaasneva mõjuga – neil aastail, kui läheb 

hästi ja teenitakse kasumit, suudetakse ka põhivarasse investeeringuid teha.  

Põhivaradega seotult on kasumlikkusega negatiivses nõrgas korrelatsioonis põhivaralisuse 

suhtarv. See tähendab, et mida väiksem on põhivarade hulk koguvaradest, seda kõrgem on 

ettevõtte finantstulemuslikkus. Üheltpoolt võib see viidata läbimõeldumalt soetatud 

masinapargile ja seadmetele, mis ei tekita tulu teenimata asjatut kulumit. Teisalt võib see ka 

viidata käibevarade suhteliselt suuremale osakaalule kasumlikes ettevõtetes (kui kasumit ei 

investeerita pikaajalistesse vahenditesse ja ei maksta dividendidena välja, siis see pigem 

suurendab käibevarasid). 

Üldkogumis oli suurim korrelatsioon ROA-ga tööjõuefektiivsusel (r = ,431). Väiketootjal 

kulub sama pindalaühiku kohta 2,0 korda rohkem töötunde kui keskmise suurusega tootjal 

ja  2,9 korda rohkem kui suurtootjal.  Tööjõuefektiivsus on olulise kirjeldusjõuga ka kõigi 

ettevõtteprofiilide regressioonmudelites v.a suuremates pereettevõtetes. See võib tähendada, 

et suuremate pereettevõtete hulgas on tööjõuefektiivsus valdavalt samal tasemel.  

Korrelatiivsete seoste hulgas oli ka juhi vanus läbivalt kõigi ettevõtteprofiilide hulgas 

rentaablusega seotud. Seos oli pigem nõrk (üldkogumis r = -,257), aga kuna kehtis läbivalt 

kõigi ettevõtete hulgas, siis võib arvata, et juhi vanus tõepoolest iseloomustab mingit 

erisugust lähenemist juhtimises, mis toob ettevõttele suurema tulu. Samale tulemusele on 

USA põllumajandusettevõtete hulgas jõudnud ka Mishra jt (2012). Nooremate juhtide 

eelisteks võivad olla värskemad erialased teadmised ülikoolist ja julgus juurutada kiiremini 

uusi tehnoloogiaid.  

Spetsialiseerunud või mitmekesise tootmise eelistamise kohta on jõutud varasemalt 

erinevatele tulemustele. Suurbritannia teraviljakasvatusettevõtete analüüs on näidanud 
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suurema spetsialiseerumise kasu (Defra 2011), USA põllumajandusettevõtete hulgas aga on 

viidatud pigem mitmekesise tootmise eelistele (Mishra jt 2012). Eesti FADN 

teraviljakasvatusettevõtete pealt võib öelda, et pigem on kasu mitmekesisemast tootmisest, 

aga seda vaid suuremates pereettevõtetes. Teiste ettevõtteprofiilide hulgas ei olnud 

taimekasvatustoodangu osakaalul kogutoodangust mingit seost varade rentaablusega. 

Siinkohal tuleb tulemuste tõlgendamisel panna tähele, et valimisse kaasatigi juba ettevõtted 

(FADN tootmistüüp A151), kes on valinud pigem spetsialiseerunud tootmise.   

Väiksema võlakordaja ja parema likviidsuse eelist suurema varade rentaabluse kujunemisel 

suudeti näidata vaid suuremate äriettevõtete hulgas. See erineb varasematest tulemustest nii 

võlakordaja (Defra 2011, 2012, Wilson jt 2012) kui likviidsuse osas (Bereżnicka 2014), kus 

erisus tuvastati ka koguvalimis tervikuna.  

Ebasoodsa piirkonna mõju koguvalimis välja ei tulnud. Väiksemates pereettevõtetes oli 

ootamatult nõrk positiivne seos ebasoodsas piirkonnas asumise ja suurema kasumlikkuse 

vahel. Väiksemates äriettevõttes oli aga väga nõrk negatiivne seos. Tšehhi 

teraviljakasvatusanalüüsis (Lososova ja Zdenek 2014) aga suudeti sama teguri alusel näidata 

selge seos piirkondlike erinevuste ja tulemuslikkuse vahel. Ühelt poolt võib kahtlustada, et 

antud sõltumatu muutuja olemus ei sobi hästi Eestis piirkondliku mõju uurimiseks, sest 

muutuja varieerumine on liiga väike ja sealtkaudu ka tõlgendusvõimekus (nt on mõni 

maakond loetud tervikuna ebasoodsaks). Või siis võibki järeldada, et piirkonna ebasoodne 

asukoht ei mängi Eestis suures plaanis ettevõtte finantstulemuste kujunemisel suurt rolli 

näiteks ebasoodsatele piirkondadele antavate toetuste tasandava mõju tõttu. 

Ühes teises Tšehhi uuringus (Aulova, Frýdlová 2012) jõuti tõdemusele, et mahetootjatelt 

võiks oodata suuremat rentaablust. Käesolevas töö tulemuste põhjal see seos Eestis kindlasti 

ei kehti. Pigem vastupidi, mahetootjate keskmine rentaablus on tunduvalt madalam kui 

tavatootmisettevõtetes, mis ei tulene tööjõuefektiivsusest, vaid pigem palju madalamast 

saagikusest. Võib oletada, et kui Eestis ja maailmas tervikuna juurdub mahetoidu tarbimine 

ja tarbijate valmisolek mahetoidu eest maksta tunduvalt rohkem kui tavatoodangu eest, et 

alles siis võiks mahetootjatel tekkida majanduslik eelis. Mahetootmisega seotud tulemusi 

peab käesolevas töös vaatama teatud mööndustega, kuna mahetootjate osakaal valimis oli 

siiski võrdlemisi väike. Küll aga tuleks edaspidi Eesti mahepõllumajandusega seotud 

tegureid põhjalikumalt uurida, eriti selles valguses, et riik on käivitamas mahemajanduse 
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programmi Organic Estonia (Liiva 2017) ja mahetootmisettevõtete käekäik on muutumas 

riigile strateegiliselt oluliseks sihtmärgiks. 

Ettevõttetüüp on käesolevas uuringus väga oluline muutuja. Pereettevõtete ja äriettevõtete 

varade rentaablus, kui vaadelda neid gruppe suurusest sõltumatult, on väga erinev 

(keskmised vastavalt 3,9% ja 8,8%). Sellisele üldtulemuseni on jõutud ka Suurbritannia 

põllumajandusuuringus (Defra 2012). Samas, kui jagada ettevõttetüübid suuruse poolest 

kaheks, siis leitud seos enam ei kehti. Nimelt selgus, et suuremad pereettevõtted on olnud 

kõrgema rentaablusega kui väiksemad äriettevõtted ja edestanud neid ka saagikuse ja 

tööjõuefektiivsuse aspektis, samas kui keskmine kogutoodang ja varade maht on võrreldaval 

tasemel. Erinevate ettevõtteprofiilide regressioonimudelite eripalgelisus näitas samuti, et 

varade rentaabluse kujunemisel on pere- ja äriettevõtteid vaja sõltuvalt tootmismahtudest  

käsitleda eraldi. Regressioonimudelite visuaalsest võrdlusest võis pigem pidada sarnaseks 

suuremaid pereettevõtteid ja suuremaid äriettevõtteid. Nii suuremates pereettevõtetes kui 

suuremates äriettevõtetes oli olulisem ka makromajanduslik keskkond teravilja 

kokkuostuhindade ja tootmisvahendite hindade näol. Kokkuvõttes lükkasid käesoleva 

analüüsi tulemused ümber väite, et pereettevõtted ei saa olla sama tulemuslikud kui 

äriettevõtteid. Pigem võib suuremate tootmismahtudega pereettevõtetel olla eelis 

äriettevõtete ees. Selle võib tingida pereettevõtte töötajate suurem pühendumus ja 

motivatsioon, kuna ei olda palgatööline vaid pigem teostatakse ennast läbi ettevõtte 

strateegiliste eesmärkide täitmise.  

Erinevate ettevõtteprofiilide varade rentaabluse regressioonimudelite osas on huvitav veel 

tuua välja, et suuremate pere- ja äriettevõtete mudelid olid parema kirjeldusastmega kui 

väiksemate ettevõtete mudelid. On võimalik, et suuremate ettevõtete äritegevus on rohkem 

fikseeritud ning juhuslikku käitumist sekkuvate teguritena vähem, mistõttu ennustavad 

üldised ettevõtete vahel võrreldavad tegurid finantstulemuslikkust paremini. 

Lisaks ettevõttesisestele muutujatele analüüsiti ka makromajanduslike tegurite seost varade 

rentaabluse kirjeldamisel, kuna varasemalt on viidatud, et makromajanduslike tegurite 

kaasamine võib aidata ettevõtete finantstulemust paremini seletada (Tomas ja Dimitric 

2011). Antud valimi kontekstis näidati, et makromajanduslike muutujate kaasamine 

regressioonimudelitesse küll tõstab mudeli kirjeldusastet, aga vähe. Ainult ettevõttesiseste 

muutujatega mudeli kirjeldusjõud oli 50,4%, koos makromajanduslike teguritega tõusis 

mudeli kirjeldusaste 53,3%-ni. Makromajanduslikud tegurid on ka omavahel tugevas seoses, 



 

62 

 

mis teeb nende kaasamise ja tõlgendamise analüüsi veidi komplitseerituks. Küll aga saab 

näiteks kasumis ja kahjumis olevate ettevõtete võrdlusest öelda, et ettevõtted olid pigem 

kasumis neil aastatel kui sisendkaupade hinnad mõõdetuna põllumajandussaaduste tootmise 

vahendite ostuhinnaindeksina on madalamad ja teravilja kokkuostuhinnad kõrgemad. See on 

majanduslikult väga loogiline tulemus. Üldisemate tegurite aspektist on oldud kasumis 

pigem neil aastail kui SKP tõuseb, inflatsioon kiireneb ja intressimäärad on veidi kõrgemad 

ehk esinevad klassikalised majanduskasvu tegurid.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolevas magistritöös käsitleti Eesti teraviljakasvatusettevõtete finantstulemuslikkust ja 

sellega seotud erinevaid tegureid nii ettevõttesiseselt kui üldise majanduskeskkonna vaates. 

Magistritöö esimeses peatükis tegeleti esimese uurimisküsimusega ja sooviti varasematele 

uuringutele tuginedes välja selgitada peamised praktikad finantstulemuslikkuse mõõtmiseks 

ja finantstulemuslikkusega seotud tegurid. Finantstulemuslikkust käsitleti juhtkonna vaates 

ja mõõtmaks kasutavate varade maksimaalset tootlust, kasutati selles töös mõõdikuna ühte 

levinumat finantstulemuslikkuse suhtarvu – varade rentaablust (ROA). Tuginedes 

varasematele teadustöödele ja kasutatava andmebaasi võimalustele valiti välja komplekt 

potentsiaalseid seosetegureid, mida hakati statistiliste vahenditega edasi uurima.  

Analüüsi teostamiseks võrreldi erinevate alamgruppide (pereettevõte vs äriettevõte, 

mahetoomine vs tavatootmine, väiketootjad vs keskmise suurusega tootjad vs suurtootjad, 

ebasoodsa asukohaga vs soodsa asukohaga ettevõtted, kasumis vs kahjumis ettevõtted) 

muutujate keskmisi väärtusi, analüüsiti korrelatsioone ja koostati regressioonimudelid nii 

üldisel tasandil kui ka erinevate ettevõtteprofiilide lõikes. Makromajanduslikke ja 

ettevõttesiseseid tegureid analüüsiti regressioonimudelis nii koos kui ka eraldi, tuvastamaks 

makromajanduslike muutujate kaasamise lisaväärtust. 

Magistritöö tulemusena ja vastusena teisele uurimisküsimusele finantstulemuslikkusega 

seotud tegurite kohta selgus, et Eesti teraviljakasvatusettevõtteid ei tasu uurida ühe ühtlase 

tervikuna, sest tulemused erinevad väga oluliselt sõltuvalt ettevõtte tüübist ja suurusest. 

Erinevate ettevõtteprofiilide lõikes leiti seoseid kõigi tegurite ja finantstulemuslikkuse vahel. 

Keskmise tugevusega seoseid leiti kogutoodangu, investeeringute mahu, tööjõuefektiivsuse, 

erikulude suhtarvu, eri- ja üldkulud ulatuse osas. Nõrgad seosed esinesid bilansimahu, 

pindala, põhivaralisuse, saagikuse, juhi vanuse, võlakordaja, likviidsuse, mahetootmise ja 

ettevõtte tegevuspaiga osas. Tulemused olid valdavalt varasema teooriaga kooskõlas, kuigi 

esines ka vastuolulisi tulemusi – eriti ettevõttetüübi ja suuruse osas. 

Käesolevast analüüsist tuli välja, et ootamatult ei jäägi pereettevõtted alati äriettevõtetele 

tulemuslikkuse poolest alla, küll on aga oluline ettevõtte suurus. Keskmisest suuremad 

pereettevõtted on kõrgema varade rentaablusega kui väiksemad äriettevõtted. Keskmisest 

väiksemad pereettevõtted on aga valdavalt kahjumis. Suuremate tootmismahtude eelis tuli 
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välja kõigis ettevõtteprofiilides v.a suuremates äriettevõtetes, mis võib viidata, et suured 

teraviljakontsernid on oma optimaalse suuruse Eestis saavutanud või isegi veidi ületanud 

arvestades nende grupi puhul esinevat negatiivset korrelatsiooni pindala/bilansimahu ja 

varade rentaabluse vahel.  

Magistritöö kolmas uurimisülesanne oli selgitada välja parima kirjeldusvõimega mudel Eesti  

teraviljakasvatusettevõtete varade rentaabluse kujunemisel. Mudelis on tähtsuse järjekorras 

esitatuna järgmised üheksa tegurit (sulgudes on toodud seose suund): tööjõuefektiivsus (+), 

erikulude suhtarv (-) , üldkulud hektari kohta (-) , spetsialiseerumine (-), saagikus (+) , 

investeeringud (+), põhivaralisus (-) , inflatsioon (+) ja SKP aastane muutus (+).  Mudel 

suudab ROA väärtuse muutlikkusest kirjeldada 53,3%. 

Antud valimi kontekstis näidati, et makromajanduslike muutujate kaasamine 

regressioonmudelitesse küll tõstab mudeli kirjeldusastet, aga vähe. Ainult ettevõttesiseste 

muutujatega mudeli kirjeldusjõud oli 50,4%, seega tõstis makromajanduslike tegurite 

kaasamine mudeli kirjeldusastet vaid 2,9 protsendipunkti. Sellega saab anda vastuse 

neljandale uurimisküsimusele makromajanduslike tegurite kaasamise kasust – efekt ilmneb, 

aga väikeses ulatuses. See viitab, et rentaabluse kujunemise uurimisel tasub asetada põhiline 

rõhk siiski ettevõttesisestele teguritele ja pigem leida üles ka need tegurid, mida praegusesse 

mudelisse ei kaasatud, aga mis võiksid teraviljakasvatus ettevõtete  kasumlikkuse 

kujunemisel olulised olla. Samas ei viita need tulemused majanduskeskkonna ebatähtsusele, 

vaid pigem seda, et majanduskeskkonna muutlikkus ja mõju ilmneb ka paljude 

ettevõttesiseste tegurite kaudu ning eraldiseisvalt ei lisa need mudelitele kirjeldusjõudu 

juurde. 

Viienda uurimisküsimusega vaadeldi ettevõtete rentaabluse kujunemist lähtuvalt 

ettevõtteprofiilist. Loodud regressioonimudelid olid parema kirjeldusjõuga suuremate pere- 

ja äriettevõtete puhul (57,9%, 67,1%) ning üldmudelist väiksema kirjeldusjõuga olid 

väiksemate pere- ja äriettevõtete mudelid (46,8%, 52,5%). On võimalik, et suuremate 

ettevõtete äritegevus on rohkem fikseeritud ning juhuslikku käitumist sekkuva teguritena 

vähem, mistõttu ennustavad mudelitesse kaasatud tegurid finantstulemuslikkust paremini. 

Ka makromajanduslikel teguritel oli suuremates pere- ja äriettevõtetes tootmise 

ostuhinnaindeksi ja teravilja kokkuostuhindadena olulisem kirjeldusjõud kui väiksemates 

ettevõtetes. Kõige suurema kirjeldusjõuga mudel leiti mahetootmisega ettevõtete puhul 
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(73,4%). Mahetootjate osakaal koguvalimis on aga väike ja ajaliselt mitte nii mitmekesine 

kui teiste ettevõtete puhul, mistõttu tuleb tulemuste tõlgendamisel olla ettevaatlik. 

Kuues ja viimane uurimisülesanne oli pakkuda konkreetsemaid soovitusi, millega ettevõtte 

juhtimisel rohkem arvestada. Sõltuvalt suurtest erinevustest ettevõtteprofiilide vahel on 

sisukas anda soovitusi alamgruppide lõikes. Soovitused tulenevad ettevõtteprofiilide 

regressioonanalüüside ja korrelastsioonanalüüside tulemustest. 

• Väiksemates pereettevõtetes tasub eelkõige pingutada suurema tööjõuefektiivsuse 

poole ning leida võimalusi kasvupinna ja tootmismahtude suurendamiseks. Lisaks 

oleks kasulik leida kokkuhoiuvõimalusi nii üldkuludelt kui erikuludelt, aga tehes 

seda läbimõeldult, et mitte kaotada saagikuses.   

• Suuremates pereettevõtetes tasub samuti suurendada oma kogutoodangut, aga pidada 

silmas, et spetsialiseerunud tootmise eelistamine ei pruugi tuua kasu. Lisaks tasub 

hoida silma peal üldkuludel ja kõigi varade efektiivsel kasutamisel.  

• Väiksematel äriettevõtetel on võimalik olla kasumlikum suurema kogutoodanguga 

ja suurema pindalaga ning leides võimalusi saagikuse suurendamiseks. Tähelepanu 

tasub pöörata tööjõuefektiivsusele ja üldkulude optimaalsemale majandamisele.  

• Suuremates äriettevõtetes ei anna kogutoodangu suurendamine kasumlikkuse 

aspektis eelist. Tasub üle vaadata kõigi varade kasutamise efektiivsus. Eksisteerib 

üleinvesteerimise oht. Kokkuhoid üldkuludelt annab eelise.   

• Mahetootmisega ettevõtetes on kõige olulisem pöörata tähelepanu tööjõuefektiivsuse 

ja saagikuse suurendamisele.  

Kõigis ettevõtteprofiilides (v.a väiksemad pereettevõtted) oli esindatud investeeringute 

keskmisest tugevam seos varade rentaablusega. Kuna vaatluse all on aastased näitajad ja 

investeeringute tasuvus ilmneb pigem pikaajaliselt, siis ei saa selle puhul tuua välja 

põhjuslikku seost, küll aga saab väita, et edukatele ettevõtetele on omane uuendada 

kasutatavat tehnoloogiat ja teha tootmise jaoks investeeringuid. Läbiv seos eksisteeris ka 

juhi vanuse ja ettevõtte kasumlikkuse vahel, mis võib viidata vajadusele pakkuda juhtidele 

täiendkoolitusi ja tutvustada uusi tehnoloogilisi võimalusi. 
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Riigi tasandil viitavad saadud tulemused vajadusele arvestada põllumajanduse korraldamisel 

põllumajandusettevõtete polariseerunud struktuuri. Erinevad põllumajandusettevõtted 

vajavad erinevaid toetavaid meetmeid – mõned ettevõtted vajavad abi tootmismahtude 

suurendamiseks, teistele peaks pakkuma võimalusi personali täiendkoolitusteks ja 

kolmandail on vaja abi investeeringute tegemisel. Eriti oluline on leida meetodeid väikeste 

pereettevõtete tulukuse suurendamisel. Kuna väiketootjatel ei pruugi alati olla võimalust 

suurendada haritavat maad, siis tasub keskenduda tegevustele, mis võimaldavad piiratud 

maaressursil tõsta hektari kohta saadavat tulu.  

Töö edasiarendamise üheks võimaluseks on läheneda finantstulemuslikkuse mõõdiku 

arvutamisele veel detailsemalt. Nimelt arvestades suurt omandis oleva maa osakaalu, on 

ettevõtete omavahelise võrreldavuse suurendamiseks kasulik korrigeerida kasumit ka 

omandis oleva maa potentsiaalse keskmise rendihinnaga. Kindlasti tasub leida võimalus 

kaasata seosemudelite loomisesse ka riiklike toetuste saamise aspekt. Statistilistest 

meetoditest tasub tavalise regressioonanalüüsi asemel kasutada paneelandmetega 

regressioonanalüüsi, et saada veel tõepärasemad tulemused. Kuna finantstulemuslikkust on 

enamjaolt uuritud varade rentaablusega, siis oleks uuenduslik proovida 

finantstulemuslikkuse mõõdikuna kasutada majandusliku lisandväärtuse näitajaid (nt EVA).  

Magistritöö tulemustest lähtuvalt saab soovitada ükskõik millise põllumajandusvaldkonna 

uurijatele, et seoste analüüsimisel tasub sisukamate järelduste tegemiseks uurida 

pereettevõtteid ja äriettevõtteid kindlasti eraldiseisvana. Kasulik võib olla nende jagamine 

ka alamgruppideks vastavalt suurusele või mõnele muule näitajale, tekitades erinevaid 

ettevõtteprofiile. 
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FINANCIAL PERFORMANCE RELATED FACTORS AMONG ESTONIAN CEREAL 
FARMS 

 

SUMMARY 
 
Estonian farmers' competitiveness compared to the EU average is low. One way of raising 

the competitiveness is to evaluate financial performance. There are different measures for  

financial performance. Gama Boaventura et al (2012: 237-242) found that most researchers 

use return on assets ratio followed by return on equity ratio, growth in sales, return on sales 

ratio and sales margin ratio. In this thesis return on assets ratio (ROA) was used and when 

calculating ROA, net profit was adjusted with unpaid labour costs.  

Company’s financial performance is related to both internal and external factors. The aim of 

this thesis was to find out most influencial factors among Estonian cereal farms. The analysis 

is based on FADN database and includes years 2006 – 2015. Linear regressioon analysis, 

correlations, t-tests and dispersion analysis are used.  

The analysis demonstrated that Estonian cereal farms can’t be analyzed as homogeneous 

whole, because the results vary very greatly depending on the type and size of company. 

Different company profiles (small/large family farms, small/large business farms) held 

moderate or weak links with all investigated factors. Moderate connections were found with 

volume of investments, labor efficiency, specific consumtion ratio, specific and overhead 

costs. Weak links were found with total volume of production, surface area, fixed assets 

ratio, manager’s age, debt to equity ratio, liquidity, organic production and specialization. 

Bigger family farms have higher ROA than small business farms. Smaller family farms have 

mostly negatiive ROA values. Advantage of larger production was showde in all company 

profiles except in bigger business farms. 

Best regressioon model described the formation of ROA among Estonian grain farms with 

53,3%. The model contained following factors in the order of priority: labor efficiency (+), 

specific cost ratio (-) , overhead costs per hectar (-) , specialization (-), yield (+), investments 

(+), fixed asset ratio (-), inflation (+) ja GDP annual change (+).  Macroeconomic variables 

raised the description capability very little. Regression models of ROA for bigger farms 

(both family and business) were better than the models for smaller farms.  
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Master's thesis results emphasize the need to take account of the polarized structure among 

different grain farms when investigating the financial performance among agricultural 

sector.   
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Lisa 1. Teravilja tootmisele spetsialiseerunud ettevõtete keskmised 
näitajad aastatel 2006 - 2015 
 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KOKKU

Ettevõtete arv
103 107 115 110 152 154 161 169 183 178 1 432

Keskmine 

põllumajandusmaa 321,8 323,8 337,5 344,4 353,1 344,7 372,2 359,3 377,9 369,2 353,9
Keskmine kogutoodangu 

väärtus, tuhat eurot 102,9 176,2 165,9 139,2 146,4 189,6 268,7 227,0 244,9 270,9 202,5

Keskmine varade maht, 

tuhat eurot 305,7 344,5 409,7 440,8 410,8 441,9 549,0 604,7 682,0 710,3 514,2

ROA (arvestuslik 

netokasum/varad), % 7% 21% 9% 1% 8% 8% 11% 2% -2% 4% 6%

ROE (arvestuslik 
netokasum/omakapital), 

% 7% 32% 10% -2% 9% 13% 20% 2% -3% 6% 9%

ROS (arvestuslik 

netokasum/kogu-

toodang), % 15% 38% 15% -9% 18% 11% 17% -7% -18% 3% 7%

Brutorentaablus 
(brutolisandväärtus/kogu-

toodang), % 61% 70% 46% 49% 82% 65% 63% 55% 51% 50% 59%

Mahetootjate osakaal, %
0% 0% 1% 3% 4% 5% 7% 7% 9% 10% 5%

Teravilja saagikus 

keskmiselt, kg/ha 2 525 4 102 2 942 2 866 4 388 2 707 3 934 3 194 4 142 4 540 3 614

Võlakordaja 
(kohustused/varad), % 28% 28% 27% 28% 25% 21% 20% 22% 24% 24% 24%

Likviidsus (lüh. 

kohustused/käibevara), %
58% 57% 53% 69% 62% 48% 40% 38% 42% 40% 49%

Investeeringute suhe 

põhivaradesse, % 19% 31% 32% 20% 18% 19% 27% 32% 15% 22% 23%

Põhivaralisus, %
68% 67% 68% 71% 71% 69% 64% 65% 67% 67% 67%

Käibekapitali suhe 

varadesse, % 19% 21% 20% 15% 17% 20% 26% 25% 23% 22% 21%

Kuluefektiivsus 

(erikulud/kogukulud), % 52% 49% 47% 48% 46% 48% 45% 47% 45% 44% 47%

Omaniku või juhi vanus, 

aastat 46,3 47,2 48,9 48,6 49,8 51,1 50,6 51,0 51,1 51,5 49,9
Tööjõuefektiivsus, 

tundi/ha 22,0 20,4 20,6 17,5 19,3 20,1 18,8 19,0 19,5 18,6 19,5
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Lisa 2. Eesti majanduskeskkonna näitajad aastatel 2006 – 2015

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Põllumajandussaaduste 
tootmise vahendite 
ostuhinnaindeks 100,0 106,0 115,5 127,5 118,1 120,4 134,4 139,8 144,0 140,7 139,6

Teravilja 
kokkuostuhind, eurot/t 94,1 105,5 168,9 145,1 98,1 145,1 182,7 207,3 174,8 150,1 155,2
Ekspordivõimekus 

(eksporditud teravilja 
osakaal 
kogutoodangust), % 25,4% 23,4% 24,3% 37,1% 29,8% 44,0% 36,3% 52,4% 52,9% 56,1% 65,7%

Majanduskasv (SKP 
muutumine), % 9,4% 10,3% 7,7% -5,4% -14,7% 2,3% 7,6% 4,3% 1,4% 2,8% 1,4%

Võlasuhete 
intressimäär, % 2,0% 2,5% 3,8% 4,0% 1,8% 1,0% 1,1% 1,0% 0,6% 0,2% 0,1%
THI muutus võrreldes 

eelmise aastaga ehk 
inflatsioon, % 4,1% 4,4% 6,6% 10,4% -0,1% 3,0% 5,0% 3,9% 2,8% -0,1% -0,5%

Tööpuudus, % 8,0% 5,9% 4,6% 5,5% 13,5% 16,7% 12,3% 10,0% 8,6% 7,4% 6,2%

Maksukoormus, % 30,0% 30,5% 31,3% 31,4% 34,9% 33,2% 31,5% 31,5% 31,5% 32,4% 33,6%

Välisinvesteeringud 

Eestisse, % SKP-st 84,2% 68,1% 65,5% 67,2% 77,7% 79,1% 75,8% 79,7% 80,9% 81,3% 86,2%
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Lisa 3. Korrelatsioonid rentaabluse ja erinevate ettevõttesiseste muutujate 
vahel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkused: * p<0,05     ** p<0,01      *** p< 0,0001     helehall taust = 0,1< r <0,3     tumehall taust = r >0,3 

Muutujad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ROA , % 1

2 ROS, %
,680 
***

1

3
Bilansimaht, 
eurot

,026
,076 
**

1

4
Kogutoo-
dang, eurot

,138 
***

,125 
***

,919 
***

1

5 Pindala, ha
,120 
***

,143 
***

,877 
***

,893 
***

1

6 Võlakordaja ,025 ,039
,125 
***

,149 
***

,238 
***

1

7 Likviidsus 
-1 -,059 

*
-,023 -,003 -,008

,080 
**

,636 
***

1

8
Põhivarali-
sus, %

-,215 
***

-,120 
***

-,131 
***

-,191 
***

-,159 
***

,163 
***

,342 
***

1

9
Investeerin-
gud, %

,322 
***

,209 
***

-,003
,070 
**

,041
,132 
***

-,023
-,263 
***

1

10
Tööjõuefek-
tiivsus, h/ha

-,431 
***

-,397 
***

-,226 
***

-,235 
***

-,333 
***

-,231 
***

-,143 
***

,092 
***

-,076 
**

1

11
Saagikus, 
kg/ha

,210 
***

,221 
***

,268 
***

,336 
***

,168 
***

,037
-,072 
**

-,156 
***

,129 
***

-,181 
***

1

12
Spetsialisee-
rumine, %

-,111 
***

-,041 -,023 -,036 ,019
-,162 
***

-,109 
***

-,151 
***

-,165 
***

-,166 
***

,185 
***

1

13
Erikulude 
suhtarv, %

-,422 
***

-,413 
***

-,033
-,081 
**

,012 ,022
,109 
***

-,016
-,164 
***

-,022
-,163 
***

,258 
***

1

14
Erikulu ha 
kohta

-,026 -,011
,298 
***

,351 
***

,202 
***

,100 
***

-,018
-,133 
***

,129 
***

,022
,520 
***

-,028
,219 
***

1

15
Üldkulu ha 
kohta

-,197 
***

-,218 
***

,193 
***

,232 
***

,072 
**

,114 
***

,002 -,032
,060 

*
,178 
***

,271 
***

-,187 
***

-,138 
***

,441 
***

1

16
Juhi vanus, 
aastat

-,257 
***

-,230 
***

-,020
-,066 

*
-,088 
***

-,353 
***

-,184 
***

,001
-,223 
***

,237 
***

-,135 
***

,078 
**

,040
-,074 
**

,045 1

17 Pereettevõte
-,131 
***

-,122 
***

-,381 
***

-,401 
***

-,464 
***

-,202 
***

-,054 
*

,161 
***

-,088 
***

,132 
***

-,159 
***

,032 -,017
-,207 
***

-,084 
**

,096 
***

1

18
Mahetoot-
mine

-,077 
**

-,121 
***

-,034
-,080 
**

-,033
,055 

*
-,015

,075 
**

,028 ,034
-,267 
***

-,073 
**

-,197 
***

-,251 
***

,103 
***

,096 
***

,056 
*

1

19
Ebasoodne 
piirkond

,026
,064 

*
-,076 
**

-,089 
**

-,025 ,053 ,033
,104 
***

,004
-,065 

*
-,119 
***

-,038 ,008
-,148 
***

,004 -,011 ,015 -,015
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Lisa 4. Korrelatsioonid rentaabluse ja makromajanduslike tegurite vahel  
 

 

Märkused: * p<0,05     ** p<0,01      *** p< 0,0001     helehall taust = 0,1< r <0,3     tumehall taust = r >0,3 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ROA, % 1

2 Ostuhinnaindeks
-0,123 

***
1

3
Teravilja 
kokkuostuhind, 
eurot/t

0,116 
***

-0,651 
***

1

4
SKP aastane 
muutus, %

0,122 
***

,008 0,455 
***

1

5 Inflatsioon, %
0,209 
***

-0,329 
***

0,203 
***

0,178 
***

1

6
Võlasuhete 
intressimäär, %

0,196 
***

-0,671 
***

-0,235 
***

-,076 0,827 
***

1

7 Tööpuudus, %
-,034 -0,110 

***
-,029 -0,216 

***
-0,178 

***
-0,290 

***
1

8 Maksukoormus, %
-0,133 

***
,019 -0,426 

***
-0,690 

***
-0,667 

***
-0,390 

***
0,419 
***

1

9
Välisinvesteeringud, 
%

-0,189 
***

0,708 
***

0,217 
***

-0,150 
***

-0,819 
***

-0,949 
***

0,261 
***

0,555 
***

1

10
Ekspordivõimekus, 
%

-0,145 
***

0,844 
***

0,399 
***

-,021 -0,569 
***

-0,795 
***

-0,087 
**

0,289 
***

 0,877 
***
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Lisa 5. Keskmiste võrdlus erinevate ettevõtteprofiilide lõikes  
 

 
 
Märkus: VP = väiksem pereettevõte, SP = suurem pereettevõte, VÄ = väiksem äriettevõte, SÄ = suurem äriettevõte 

  

Keskmisest 

väiksem 
pereettevõte

Keskmisest 

suurem 
pereettevõte

Keskmisest 

väiksem 
äriettevõte

Keskmisest 

suurem 
äriettevõte

F
Sig. (2-
tailed)

Bonferroni testi 

alusel eristuvad 
grupid (p < 0,05)

ROA, % -4,2% 12,0% 7,4% 10,2% 58,2028 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ

SP > VP, VÄ

Bilansimaht, eurot 107 422,2 308 607,4 300 177,8 1 303 985,2 279,584 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ; 
SP < SÄ; VÄ < SÄ

Kogutoodang, eurot 25 423,2 120 015,4 107 574,1 541 573,9 345,412 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ; 

SP < SÄ; VÄ < SÄ

Põllumajandusmaa pindala, ha 90,2 235,0 249,6 817,7 465,880 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ; 
SP < SÄ; VÄ < SÄ

Võlakordaja ,15 ,24 ,25 ,32 40,359 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ; 
SP < SÄ; VÄ < SÄ

Likviidsus ,39 ,50 ,49 ,58 3,006 0,029 VP < SP

Põhivaralisus, % 70,8% 69,4% 67,3% 62,6% 18,7971 0,000
SÄ < VP, SP, VÄ; 

VÄ > VP

Investeeringute suhe 
põhivaradesse, %

16,5% 23,4% 24,8% 27,6% 6,316 0,000 VP < VÄ, SÄ; 

Tööjõuefektiivsus, h/ha 28,9 14,1 20,8 14,3 89,560 0,000
VP > SP, VÄ, SÄ; 

SP < VÄ; VÄ > SÄ

Saagikus keskmiselt, kg/ha 2 389,1 3 490,1 2 989,7 3 674,0 91,637 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ; 

SP > VÄ; VÄ < SÄ

Taimekasvatustoodangu 

osakaal kogutoodangus, %
84,5% 84,8% 83,3% 83,8% 0,568 0,636

Erikulude suhtarv 
(erikulud/kogutoodang)

47,0% 39,0% 44,8% 42,5% 11,891 0,000
VP > SP, SÄ; 

SP < VÄ

Erikulu ha kohta 135,8 211,7 197,5 264,6 58,6209 0,000
VP < SP, VÄ, SÄ
SÄ > VP, SP, VÄ

Üldkulu ha kohta 132,0 138,7 135,7 161,0 10,532 0,000 SÄ > VP, SP, VÄ

Omaniku või juhi vanus, aastat 54,3 47,9 49,6 48,1 23,064 0,000 VP > SP, VÄ, SÄ

Mahetootmine (1 - on, 0 - ei 
ole)

,12 ,01 ,06 ,02 15,968 0,000
VP > SP, VÄ, SÄ; 

SP < VÄ, VÄ > SÄ

Asumine ebasoodsas piirkonnas 
(1 - asub, 0 - ei asu)

,42 ,39 ,40 ,39 0,314 0,815
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