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Magistritöö eesmärk on pakkuda välja näitajad Balti riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamiseks. 

Töös analüüsiti võrdlusmeetodi abil FADN-ist ja Eurostatist pärinevaid andmeid, 

pakkumaks välja sobilikke näitajaid, et hinnata Balti riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtete jätkusuutlikkust. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 

jätkusuutlikkust aastatel 2007–2015 hinnati 18 näitaja alusel, millest 11 iseloomustas 

majanduslikku, neli sotsiaalset ja kolm keskkondlikku jätkusuutlikkust.  

Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks välja valitud näitajate abil oli võimalik 

kindlaks teha, et Balti riikide piimakarjakasvatust mõjutasid 2008. aasta ülemaailmne 

majanduskriis, 2014. aasta Venemaa embargo ja 2015. aasta piimakvootide kaotamine 

Euroopa Liidu turul. Seega saab neid näitajaid pidada piisavaks, et hinnata Balti riikide 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust. 

Väljavalitud sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad võimaldasid iseloomustada olulisi 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse aspekte nt tööaega ja töötasu. Sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

igakülgsemaks hindamiseks võiks kasutusele võtta aga ka nt omanike ja töötajate 

haridustaset, töötingimusi ja töötajate rahulolu iseloomustavad näitajad. 

Keskkondliku jätkusuutlikkuse hindamiseks välja valitud näitajad demonstreerisid, et 

vaadeldaval perioodil oli Eesti Balti riikide veisekasvatuse üks suuremaid saastajaid. 

Kuigi väljavalitud näitajate abil oli võimalik iseloomustada veisekasvatusest lähtuvaid 

suuremaid keskkondlikke ohte, võiks kasutada veel soolesise fermentatsiooni CH4 

emissiooni toodangu ühiku kohta.  

Kõik väljavalitud majandusliku jätkusuutlikkuse näitajad sobisid Balti riikide 

piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkuse võrdlemiseks. Kuigi sotsiaalse ja 

keskkondliku jätkusuutlikkuse näitajad suutsid hästi iseloomustada piimakarjakasvatuse 

ettevõtete jätkusuutlikkust, võiks võtta kasutusele ka täiendavaid näitajaid. Paljud 

väljavalitud näitajad sobivad iseloomustama ka FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse 

ettevõtete jätkusuutlikkuse erisusi, kuid soovitud eesmärkide saavutamiseks ei sobinud nt 

maa tootlikkuse kasutamine näitajana.  
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Seega sobis enamik piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamiseks välja 

valitud näitajaid võrdluse koostamiseks nii riikide kui ka FIE-de ja äriühingute tasandil.  

Märksõnad: maksevõime kordaja, kasumlikkus, töö tootlikkus. 
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The main aim of this Master´s Thesis is to propose the indicators to assess sustainability 

of dairy farms in the Baltic States.  

Raw data was obtained from the FADN and Eurostat databases. Comparative analysis is 

the analytical method used in this study. Sustainability of dairy farms in the Baltic States 

were assessed on the bases of 18 indicators: 11 characterised economic, four social and 

three enviormental sustainability in 2007–2015. 

Indicators selected for assessment of economic sustainability offered a good possibility to 

ascertain that economic crisis in 2008, Russian imposed an embargo on the milk and milk 

products of the European Union in 2014 and the quota system was abolished in the 

European Union in 2015 affected dairy farms of the Baltic States.  

Four indicators offered possibility to characterise important aspects of social 

sustainability. To assess social sustainability more comprehensively some additional 

indicators were proposed. 

Three indicators selected for assessment of environmental sustainability demonstrated that 

during the review period Estonia was the highest polluter among the Baltic States. 

Therefore, most of indicators selected for assessment of sustainability of dairy farms 

offered possipility to compare dairy farms on the level of the countries as well as on the 

level of enterprises – companies and self-employed workers. 
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SISSEJUHATUS 

 

Viimastel aastatel on piimakarjakasvatuse majanduslik olukord Balti riikides olnud väga 

volatiilne. Näiteks hakkas 2014. aasta suvest toorpiima hind langema. Üheks põhjuseks oli 

6. augustil 2014 Venemaa poolt kehtestatud täielik embargo Euroopa Liidust, USA-st, 

Austraaliast, Kanadast ja Norrast pärit looma- ja sealihale, puu- ja köögiviljale, linnulihale, 

kalale, juustule, piimale ja piimatoodetele (edaspidi embargo) (Venemaa sanktsioonid … 

2017). Embargot pikendati 2017. aasta lõpuni (Putin pikendas vastusena … 2016). Venemaa 

turu äralangemine on toonud kaasa raskused piima turustamisega. Pakkumine oli kõrgem 

kui nõudlus. Teiseks põhjuseks oli kvoodisüsteemi kaotamine Euroopa Liidus 2015. aasta 

aprillis. Kvoodisüsteemi kaotamine tõi kaasa piima ülekülluse Euroopa Liidu turul, sundides 

piima hinda veelgi langetama. Kui varem oli piima hinda reguleerinud kvoodisüsteem, siis 

pärast kvoodisüsteemi kadumist hakkas piima hinda reguleerima turg – nii Euroopa Liidu 

enda turg kui ka maailmaturg. Kõik eelpool toodu on tinginud olukorra, et juba pikemat aega 

müüakse Eesti poodides piima alla omahinna, s.t piimakarjakasvatuse ettevõtted töötavad 

kahjumiga.  

19. jaanuaril 2017. aastal avaldas PRIA, et alates 2017. aasta 30. jaanuarist on võimalik 

taotleda erakorralist kohandamistoetust piimatootjatele ja muude loomakasvatussektorite 

põllumajandustootjatele. Erakorralise kohandamistoetusena piimatootjatele ja muude 

loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele makstakse 2017. aastal kokku 16,2 miljonit 

eurot, sellest 79% piimakarjakasvatajatele. Toetuse eesmärgiks on toetada väikesemahulist 

põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist. Väikesemahulist tootmist otsustati 

toetada seetõttu, et kriisiolukorras on väiketootjad piimaturul majanduslikult eriti haavatavas 

seisus. Kriteerium, mis nõuab, et piimakogus ei suureneks, on vajalik turu stabiliseerimiseks. 

Pool toetusteks minevast rahast (8,08 miljonit eurot) tuleb Euroopa Komisjonilt ning teine 

pool Eesti riigieelarvest. (Erakorraline kohandamistoetus piimatootjatele ja muude 

loomakasvatussektorite põllumajandustootjatele 2017) 

Küsimus on aga selles, kui jätkusuutlik on toetustele tuginev piimakarjakasvatus pikemas 

perspektiivis? Kas piimakarjakasvatus Balti riikides on jätkusuutlik? Jätkusuutlikkus on 

olemuselt mitmekülgne hõlmates majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkondlikke näitajaid. 

Selleks, et hinnata piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust Balti riikides on vaja 
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näitajate kompleksi, mis hindaks võimalikult põhjalikult ja igakülgselt nii majanduslikku kui 

ka sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust.  

Magistritöö eesmärk on pakkuda välja näitajad Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete 

jätkusuutlikkuse hindamiseks. Töö annab informatsiooni piimakarjakasvatuse 

jätkusuutlikkuse kohta Balti riikides. Kuna Eesti, Läti ja Leedu on geograafiliselt asendilt, 

looduslikelt tingimustelt ja ajaloolt sarnased, lihtsustab see piimakarjakasvatuse 

jätkusuutlikkuse hindamist ja nende riikide võrdlemist jätkusuutlikkuse näitajate alusel. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks seatakse järgmised uurimisküsimused: 

1. Milliste näitajate abil on võimalik piisava põhjalikkusega hinnata 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust? 

2. Milliste näitajate abil on võimalik hinnata piimakarjakasvatuse ettevõtete sotsiaalset 

jätkusuutlikkust? 

3. Milliste näitajate abil on võimalik hinnata veisekasvatuse keskkondlikku 

jätkusuutlikkust? 

4. Milliste näitajate abil on võimalik võrrelda Balti riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtete jätkusuutlikkust? 

5.  Milliste näitajate abil on võimalik võrrelda füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) ja 

äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust? 

Uurimisküsimuste täitmise raames antakse ülevaade Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetest aastatel 2005–2015, iseloomustatakse Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust, Eesti, Läti ja 

Leedu veisekasvatuse keskkondlikku jätkusuutlikkust ning Eesti FIE-de ja äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust. 

Töö koosneb kahest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade jätkusuutlikkuse mõiste 

kujunemisest ja erinevatest jätkusuutlikkuse definitsioonidest, iseloomustatakse 

jätkusuutlikkuse majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku komponenti ning 

nendevahelisi seoseid. Eraldi tuuakse välja säästva põllumajanduse põhiprintsiibid. Põhjalik 

ülevaade antakse jätkusuutlikkuse hindamisest põllumajanduses ning tuuakse välja 

kriteeriumid, millele peavad jätkusuutlikkuse hindamise näitajad vastama, ja ülesanded, 

mida näitajatele on omistatud. Samuti kirjeldatakse majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku 
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jätkusuutlikkuse hindamise näitajaid, mida on varasemates uuringutes kasutatud, ja mida 

magistritöö autor kavatseb kasutada töö empiirilises osas.  

Empiiriline osa koosneb Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse lühiülevaatest ning Eesti, 

Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkuse hindamisest. Metoodika ja andmete 

alapeatükis esitatakse Farm Accountancy Data Network (FADN) ja Eurostati andmebaasist 

võetud andmete loend ning iseloomustatakse FADN-i ja Eurostati andmebaasi ja 

kirjeldatakse jätkusuutlikkuse hindamise näitajate arvutamist. Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ülevaates esitatakse andmed põllumajanduse osakaalu kohta 

sisemajanduse kogutoodangust, piimatoodang lehma kohta ja toorpiima kokkuostuhind 

aastatel 2005–2015. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse hindamisel hinnatakse 

majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust. Selleks kasutatakse iga 

komponendi korral teatud hulka näitajaid, mida võrreldakse riigiti. Eesti puhul võrreldakse 

FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku ja sotsiaalset 

jätkusuutlikkust. 

Magistritöös kasutatakse teiseseid andmeid, mis pärinevad FADN ja Eurostat andmebaasist. 

Eesti, Läti ja Leedu FADN-ist kasutati piimakarjakasvatuse majandusnäitajad ning töötajate 

töökoormust ja töötasu iseloomustavad näitajad aastate 2007–2015 kohta. Eurostatist ksutati 

aastate 2007–2014 kohta veisekasvatusest lähtuvat saastet iseloomustavaid andmeid 

(soolesisese fermentatsiooni CH4 emissioon, sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori 

kogused). Nende andmete põhjal arvutati piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkust 

iseloomustavad näitajad ning vaadeldi arvutatud näitajate muutusi ajas. Lisaks võrreldi 

Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkust iseloomustavaid näitajaid. 
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1. PÕLLUMAJANDUSE JÄTKUSUUTLIKKUS JA SELLE 

HINDAMINE 

 

1.1. Põllumajanduse jätkusuutlikkuse kontseptsioon 

 

Üheks esimeseks jätkusuutlikkuse kontseptsiooniga tegelejaks oli Maailma Keskkonna- ja 

Arengukomisjon, mis loodi 1983. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juurde. 

Komisjoni esimeheks oli Gro Harlem Brundtland, mistõttu on seda komisjoni tihti nimetatud 

ka Brundtlandi komisjoniks. Komisjoni ülesandeks oli välja töötada säästliku arengu 

põhimõtted. 1987. aastal esitati tehtud tööst raport, kuhu oli ka sisse kirjutatud 

jätkusuutlikkuse tänaseks tuntud definitsioon –„ Jätkusuutlik areng on käesoleva põlvkonna 

vajaduste rahuldamine nii, et seda ei tehtaks järgmiste põlvkondade vajaduste rahuldamise 

arvelt.“ (Report of the World …. 1987) Selles definitsioonis on kaks olulist osa: 

1. Vajaduste osa, mis täpsemalt tähendab seda, et esmalt tuleb rahuldada maailma 

vaeste esmased vajadused. 

2. Piirangute osa, mis ütleb, et tehnoloogia tasemest ja ühiskonnakorraldusest tulenevad 

piirangud looduse suhtes määravad ära, kelle vajadusi ja kui suures mahus 

suudetakse täita. (Report of the World …. 1987) 

Brundtlandi aruande tulemusena algatas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) 1992. 

aastal Rios Agenda 21, millega liitus samal aastal 179 riiki. Agenda 21 on ülemaailmne 

arengu- ja keskkonnaküsimusi käsitlev jätkusuutlikkuse programm, mille eesmärgiks on 

saavutada säästev areng. Selleks on sõnastatud nii globaalsed kui ka kohalikul tasandi 

strateegiad ja tegevused. Agenda 21 raames on välja töötatud ka säästva põllumajanduse 

programm. (Agenda 21 1992) 

Agenda 21-ga on liitunud ka Eesti. Eestit, Lätit ja Leedut puudutab enim Läänemere Agenda 

21, mille määratlemisega tehti algust 1998. aastal. See on dokument, mis määrab kindlaks 

üldised ja valdkondlikud eesmärgid ning ka tegevused, mille abil saavutada Läänemere 

piirkonnas jätkusuutlik areng. (Agenda 21 1992) 

Tegevuskavas käsitletakse näiteks järgnevaid valdkondi: ühistegevus, kalandus, turism, 

tööstus, metsandus, energeetika ja keskkonnaharidus. Eelpool mainitud valdkondi juhivad 
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tavaliselt kaks riiki üks Läänemere idakaldalt ja teine läänekaldalt. Valdkonnad arenevad 

erineva kiirusega, sest riikide aktiivsus on erinev. Läänemere Agenda 21 tegevust piirab 

rahaliste vahendite nappus ja sellest tulenevalt tuleb riikidel projektide elluviimiseks endil 

leida raha või muid vahendeid. (Agenda 21 1992) 

Pärast 1992. aastal toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi hoogustus jätkusuutliku 

arengu definitsioonide väljatöötamine. 1996. aastaks oli definitsioone ligi 300 (Dobson 

1996). Definitsioonide paljusus on toonud kaasa olukorra, kus igaüks mõistab säästva arengu 

kontseptsiooni veidi erinevalt. Jätkusuutliku arengu kontseptsioon omab eriti olulist kohta 

põllumajandust puudutavates aruteludes. (Diazabakana jt 2014) 

Näiteks saab Belli ja Morse järgi eristada kaht jätkusuutlikkust: tugev jätkusuutlikkus ja nõrk 

jätkusuutlikkus. Tugevas jätkusuutlikkuses on põhirõhk keskkonnal ja ökoloogilisel 

jätkusuutlikkusel, kuid arvesse ei võeta rahalisi ega muid kulusid, millega jätkusuutlikkus 

saavutada. Tugeva jätkusuutlikkuse hindamisel võetakse arvesse näiteks demograafilisi 

näitajaid, pinnase erosiooni ja bioloogilist mitmekesisust. Nõrgas jätkusuutlikkuses on 

oluline finantsaspekt. Nõrk jätkusuutlikkus põhineb tavaliselt kulude-tulude analüüsil ning 

teeb paratamatult kompromisse keskkondliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkusega majandusliku 

kasu nimel. Nõrk jätkusuutlikkus võrdsustatakse tihti majandusliku jätkusuutlikkusega, kus 

põhirõhk on vahendite jaotamisel ja tarbimise tasemetel ning süsteemi kvaliteeti hinnatakse 

põhiliselt finantsnäitajate alusel. (Bell, Morse 2008: 14) 

Tafeli ja Terki hinnangul hõlmab aga algse kontseptsiooni kohaselt jätkusuutlik areng kolme 

komponenti: majanduslik kapital, inim- ja sotsiaalne kapital ning looduskapital (joonis 1). 

Majanduslik komponent koosneb näiteks hoonetest, seadmetest, infrastruktuuridest. Inim- ja 

sotsiaalne kapital sisaldab näiteks tervist, oskuseid ja teadmisi, ühtekuuluvustunnet. 

Looduskapitali moodustavad näiteks maavarad, metsad, taimestik ja loomastik, õhk, vesi 

ning pinnas. Jätkusuutlikkuse kolm komponenti on vastastikuste suhetege tihedalt seotud 

moodustades keeruka kompleksi. Majanduse ülesanne on luua piiratud ressurssidest tooteid, 

mis rahuldaksid inimeste vajadusi. Teiselt poolt saavad inimesed oma oskusi arendada, mille 

läbi heaolu suureneb. Majandus kasutab erinevaid looduslikke ressursse, mis viib ressursside 

vähenemiseni või koguni ammendumiseni. Samas satuvad majandustegevuse käigus 

loodusesse saasteained, mis kahjustavad looduskeskkonda. Majandus pakub küll erinevaid 

teenuseid ning hüvesid, aga see ei suuda katta kõiki inimese vajadusi, näiteks puhkus 

looduskeskkonnas, alternatiivravi jne. Looduskeskkonna kaitsmiseks luuakse kaitsealasid 
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ning teadvustatakse keskkonnaküsimusi. (Eesti arengu alternatiivne hindamine – 

jätkusuutlikkuse näitajad 2002: 13) 

 

Joonis 1. Jätkusuutliku arengu komponentide vahelised seosed (Tafel ja Terk 2003: 162) 

 

Üheks esimeseks, kes vaatles eraldi just säästva põllumajanduse olemust, oli Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni Agenda 21. Selle kohaselt peavad olemasolevad ressursid ja 

tehnoloogiad rahuldama kasvava inimkonna toiduvajadusi nii, et olemasolevaid maid 

kasutataks otstarbekalt ja püütakse vältida uute väheviljakate maade kasutuselevõttu. Lisaks 

sellele tuleks põllumajanduses korrigeerida keskkonna ja makromajanduse poliitikat nii 

riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil ning nii arenenud kui ka arengumaades, loomaks 

võimalusi säästva põllumajanduse arenguks. (Agenda 21 1992) 

Samuti nähti 1990-ndatel aastatel nt USA-s säästvat põllumajandust kui taime- ja 

loomakasvatuse integreerimist praktikas, selleks et saavutada järgmised eesmärgid: 

1. Rahuldada inimeste toidu- ja kiudainete vajadusi. 

2. Parandada keskkonna kvaliteeti ning loodusvarasid, millel põllumajanduslik 

tootmine põhineb. 
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3. Kasutada kõige tõhusamal moel taastumatuid loodusvarasid ja kohalikke ressursse. 

4. Säilitada talu majanduslik elujõulisus. 

5. Tõsta nii põllumajandustootjate kui ka ühiskonna kui terviku elukvaliteeti. 

(Definition of Sustainable …) 

Säästva põllumajanduse mõistet täpsustas the National Sustainable Agriculture Information 

Service (ATTRA), rõhutades vajadust vältida maaressursi vähendamist ja saastamist. Lisaks 

sellele peeti oluliseks isemajandamise juurutamist ja seeläbi peretalude jõukuse 

suurendamist. Kui eelnevalt oli oluline rahuldada inimeste toiduvajadust, siis ATTRA pidas 

tähtsaks ka toidu tervislikkust. (What is Sustainable … 2015) 

Võttes kokku kõikvõimalikud eri säästva põllumajanduse kontseptsioonid, on säästva 

põllumajanduse eesmärgi saavutamiseks pakutud mh järgimisi võimalusi: 

1. Rohkem farme ja farmereid peaksid tootma kvaliteetset toitu, mille tulemusena nad 

teeniksid hästi ja ühtlasi kaitseksid keskkonda. 

2. Eduka ühenduse kaudu seotakse säästev toiduainete tootmine, töötlemine ning ausal 

ja avatud turul põhinev turustamine. 

3. Nende võimaluste realiseerimine peaks tagama väärika elu ja inimväärse palga 

kõigile töötajatele talus ja toiduainetesektoris ning ohutu, toitva, tervisliku ja 

taskukohase toidu kõigile. (No time for delay 2007, Kluson: 3) 

Eesmärkide saavutamises on nähtud aga ka probleeme, sest on palju elemente, mis 

mõjutavad agroökosüsteemi tervikuna. Keskseks küsimusena on tõstatatud aega, sest edu 

mõõdetakse üle põlvkondade läbi mitme sajandi. Tähelepanu on juhitud ka sellele, et 

üleminek tava põllumajanduselt säästvale põllumajandusele ei tohi olla järsk, vaid see peab 

toimuma aeglaselt. Lisaks on välja toodud, et isegi kui soovitakse saavutada säästvat 

põllumajandust, siis ei pruugi see täielikult õnnestuda. (Kluson: 3) 

Seega võib väita, et säästva põllumajanduse põhieesmärk on toota kõigile inimestele 

piisavalt tervislikku ja ohutut toitu, tagades samal ajal ettevõtte omanikule tulu toodangu 

eest ning säilitades ja parandades keskkonna kvaliteeti ja kasutades loodusressursse 

otstarbekalt. 

Toetudes eelpool viidatud jätkusuutlikkuse kolmele komponendile on võimalik eristada 

majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust. Jätkusuutliku arengu 
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kontseptsioonist toodi esimesena eraldi välja keskkondlik jätkusuutlikkus. Mõiste 

„keskkondlik jätkusuutlikkus“ esmaskasutamine jääb 20. sajandisse. Näiteks toob Basiago 

oma artiklis (1999: 151) välja selleks ajaks välja pakutud keskkondliku jätkusuutlikkuse 

iseloomustused. Neis kirjeldustes oli olulisel kohal loodusvarade säilitamise idee ning 

keskkondliku jätkusuutlikkuse seotus majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkusega 

(Basiago 1999: 151). Suttoni (2004: 1) definitsiooni järgi on aga keskkondlik jätkusuutlikkus 

füüsilise keskkonna väärtuslike objektide või omaduste hoidmise võime. Morelli (2011: 5) 

põhjalikuma definitsiooni kohaselt on keskkondlik jätkusuutlikkus tasakaalu ja vastastikuse 

seotuse selline olukord, mis võimaldab inimkonnal oma vajadusi rahuldada, nii et ei ületata 

ökosüsteemide suutlikkust jätkuvalt toota selleks, et inimeste vajadused saaksid rahuldatud 

ja et inimtegevus ei vähendaks bioloogilist mitmekesisust. Seega on keskkondliku 

jätkusuutlikkuse oluliseks sisuks vajadus säilitada ja mõistlikult kasutada loodusvarasid ja -

keskkonda. Lisaks tuuakse välja keskkondliku jätkusuutlikkuse seose majandusliku ja 

sotsiaalse jätkusuutlikkusega.  

Kuna „majandusliku jätkusuutlikkuse“ mõiste võeti kasutusele 20. sajandi lõpus, võib seda 

teaduses suhteliselt uueks terminiks pidada. Üks esimesi, kes tegi majandusliku 

jätkusuutlikkuse tõlgendamisega algust oli Basiago (1999: 151). Basiago mõistis 

majandusliku jätkusuutlikkuse all tootmissüsteemi, mis rahuldab praegu elavate inimeste 

tarbimisvajadused, aga samas ei ohusta tulevaste inimpõlvede vajadusi (Basiago 1999: 151). 

Kui Basiago selgitus oli üldine, s.t seda saab kasutada igas valdkonnas, siis on ka neid 

autoreid, kes on vastavalt valdkonnale spetsiifilisemalt seletanud majandusliku 

jätkusuutlikkuse terminit. Näiteks on Lebacq jt (2012) keskendunud põllumajanduslikule 

tootmisele ja ettevõtte kasumlikkusele, arvestamata seejuures aega. Nende definitsiooni 

kohaselt on majanduslik jätkusuutlikkus põllumajandusettevõtete majanduslik elujõulisus. 

Enimkasutatavad majandusnäitajad, näiteks ettevõtte sissetulek, efektiivsus ja tootlikkus 

iseloomustavad ettevõtte kasumlikkust (Lebacq jt 2012: 314).  

Doane ja MacGillivrary (2011) toovad välja kaks lähenemisviisi majanduslikule 

jätkusuutlikkusele. Esimene on ettevõttekeskne lähenemisviis, mis vaatleb ettevõtte 

äritegevust. Ka Basiago ja Lebacq kasutasid just ettevõttekeskset lähenemisviisi. Teine 

lähenemisviis vaatleb ettevõtte mõju ühiskonnale. Nende kahe lähenemisviisi 

kooskasutamisel tuleb majandusliku jätkusuutlikkuse hindamisel/juhtimisel arvesse võtta nii 

ettevõtte majandustulemusi ja seda, kuidas ettevõte juhib immateriaalset põhivara kui ka 
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ettevõtte mõju majandusele laiemalt ning seda, kuidas ettevõte mõjutab sotsiaalseid ja 

keskkondlikke efekte. (Economic Sustainability The ... 2001: 19)  

Majanduslik jätkusuutlikkus on mitmesuguste strateegiate kasutamine selleks, et 

olemasolevaid ressursse optimaalselt tarvitades saavutada vastutustundlik ja kasulik tasakaal 

pikemaks ajaks. Ettevõtluse kontekstis seisneb jätkusuutlikkus ettevõtte vara tõhusas 

kasutamises, nii et ettevõte saaks toimida kasumlikult pikema aja vältel. 

(BusinessDictionary) 

Kuigi Brundtlandi raportis esitatud jätkusuutliku arengu kontseptsioonis oli olulisel kohal 

ka sotsiaalne jätkusuutlikkus, siis järgneva paarikümne aasta jooksul tegeleti sotsiaalse 

jätkusuutlikkusega suhteliselt vähe. Viimastetel aastatel on aga taas hakatud sellele rohkem 

tähelepanu pöörama ja pakutud välja väga palju erinevaid seletusi. Mõned sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse seletused keskenduvad inimeste põhilistele vajadustele ja nende 

rahuldamisele. Teised seavad esiplaanile sotsiaal-kultuuriliste traditsioonide säilitamise. 

Kolmandad rõhutavad vajadust muuta suhtumist loodusesse ning varade ja looduskeskkonna 

säilitamisse ja kaitsmisse.  

Vallance on välja pakkunud jätkusuutlikkuse kontseptsiooni, milles on kolm võrdväärset 

osa. Arengu jätkusuutlikkus (development sustainability) keskendub põhilistele vajadustele 

ning sotsiaalse kapitali võrdsusele ja õigluse loomisele. Ühendamise jätkusuutlikkus (bridge 

sustainability) puudutab muutusi käitumises selleks, et saavutada looduskeskkonna parem 

kaitsmine ja hoidmine. Säilitamise jätkusuutlikkus (maintenance sustainability) hõlmab 

sotsiaal-kultuuriliste traditsioonide alalhoidmist. (Vallance, Perkins, Dixon 2011).  

Kui eelpool kirjeldati põllumajanduse jätkusuutlikkuse kontseptsioone, siis järgmises 

peatükis antakse ülevaade jätkusuutlikkuse hindamisest põllumajanduses. Seda on vaja 

valimaks välja sobivad jätkusuutlikkuse hindamise näitajaid. 

 

 

1.2. Jätkusuutlikkuse hindamine põllumajanduses 

 

Jätkusuutlikkust saab mitmel erineval moel hinnata. Üheks levinumaks viisiks on siinjuures 

hindamine arvnäitajate abil, mis peavad vastama konkreetsetele nõuetele: 
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1. Näitajaid peab olema võimalik tõlgendada ja jälgida arengutrende ning need peavad 

olema võrreldavad erinevate riikide vahel. Samuti on oluline, et neid saaks mõõta 

ühikutes. 

2. Näitajad peavad olema rahvusvaheliselt tunnustatud. Samuti on oluline, et nad 

ühilduksid analüütiliste mudelite ja informatsioonisüsteemidega. 

3. Andmetele peab pääsema ligi väikese kuluga ning teisest küljest peavad andmed 

vastama rahvusvahelistele statistilistele standarditele ja olema perioodiliselt 

uuendatavad. 

4. Näitaja peab olema sõltumatu iseloomuga s.t näitaja muutus ei tohi olla tingitud 

konkreetsest juhtumist. 

5. Näitaja peab vastama nähtuse iseloomule. 

6. Näitajal peavad ilmnema muutused varakult, et näha trende. 

7. Kui andmebaasis või metoodikas toimuvad muudatused, siis ei tohiks näitaja 

drastiliselt muutuda. (Eesti arengu alternatiivne hindamine – jätkusuutlikkuse 

näitajad 2002: 15, Kalm 2015: 13) 

Lisaks eelpool toodud kriteeriumitele on välja pakutud veel täiendavaid kriteeriume. Kuna 

jätkusuutlikkus on kolmetasandiline, siis peavad näitajad hindama nii majanduslikku, 

keskkondlikku kui ka sotsiaalset jätkusuutlikkust (Pannell ja Glen 2000: 135). Näitajad 

peaksid võimaldama summeerida erinevatelt tasanditelt saadud informatsiooni aga samas 

olema lihtsasti tõlgendatavad (Rigby 2000: 13). Kindlasti peavad näitajad olema teaduslikult 

usaldusväärsed, analüütiliselt kindlad, mõõdetavad ja kontrollitavad (Ryan 2014: 4). Ühelt 

poolt peab näitajaid olema piisavalt palju iseloomustamaks kõiki kolme jätkusuutlikkuse 

tasandit, teisalt ei tohiks neid olla liiga palju. (Dillon jt 2008: 4–5) 

Näitajatele on omistatud suur hulk ülesandeid, millest alljärgnevalt esitatakse mõned: 

• Hinnata tingimusi ja muutusi. 

• Võrrelda kohti (näiteks riike) ja olukordi. 

• Hinnata tingimusi ja trende eesmärkide ja sihtidega seoses. 

• Pakkuda võimalikult vara informatsiooni ohtude kohta. 

• Prognoosida tulevasi tingimusi ja trende. 

• Valida välja kõige olulisem informatsioon. 

• Vahendada teavet andmekogujate ja kasutajate vahel. 
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• Arendada põllumajandustootjate võimet ja pühendumust säästvama maakasutuse 

osas ja võimaldada neil hinnata oma tegevust. 

• Lihtsustada probleemide kindlaks tegemist põllumajanduses.  

• Parandada teadlaste ja põllumajandustootjate omavahelist suhtlemist ja selle kaudu 

julgustada farmereid omandama uusi teadmisi ja kasutama paremaid tehnoloogiaid. 

• Hinnata ja jälgida erinevate põllumajandussüsteemide jätkusuutlikkust ajas ja ruumis 

ning kasutada saadud informatsiooni nende süsteemide hindamiseks, 

prognoosimiseks, planeerimiseks ja juhtimiseks. (Rigby 2000: 8, 21) 

Kuigi üheks levinuimaks näitajaks on sisemajanduse koguprodukt (Manzhynski, Figge, 

Hassel 2015: 638–639). Seda kasutatakse peamiselt siis, kui tahetakse võrrelda erinevate 

riikide jätkusuutlikkust ning võrdluse all pole üks kindel majandusharu.  

Praeguseks on välja pakutud ja kasutusele võetud suur hulk näitajaid jätkusuutlikkuse 

hindamiseks. Dillon jt (2008: 6) kasutasid järgmisi majandusnäitajaid: elujõulisus, 

otsetoetused ja perefarmi sissetulek, millest on lahutatud otsetoetused. 

Põllumajandusettevõtte majanduslik elujõulisust on iseloomustatud järgmiselt: 

majanduslikult elujõuline ettevõte suudab peretööjõule maksta keskmist põllumajanduses 

saadavat palka ja saada täiendavalt 5% kasumit maaga mitte seonduvatelt varadelt. (Dillon 

jt 2008) 

Ramcke (2005) pakkus välja seitse erinevat näitajate kategooriat ettevõtte majandusseisu ja 

seeläbi majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks: 

• ettevõtte suurusega seotud näitajad: töötajate arv, omakapitali suurus, varade 

koguväärtus, netokäibe suurus, põhivara väärtus, puhaskasumi maht; 

• ettevõtte kapitaliseerituse näitajad: omakapital töötaja kohta, põhivara töötaja kohta, 

vara töötaja kohta; 

• ettevõtte tootlikkuse näitajad: omakapitalirentaablus ehk ROE = puhaskasum * 

100/omakapital, kasum käibeühiku kohta ehk käiberentaablus, müügitulu ja kasum 

töötaja kohta; 

• finantsstabiilsuse näitajad: omakapitali osatähtsus = omakapital/varad, võlakordaja 

= kohustused/varad, intressimaksete kattevara koefitsent, käibesagedus = 

müügitulu/varad, Altmani pankrotikordaja; 

• konkurentsi näitajad: konkurentide arv, turuosa suurus, valitsuse subsiidiumide 

suurus ning suhe müügituluga; 
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• tarbijaid iseloomustavad näitajad: tarnehäirete arv ja sagedus, tarbijate rahulolu 

indeks, kaebuste arv ja sagedus; 

• juhtimise näitajad: restruktureerimise sagedus, juhtide kompetentsuse näitajad (Eesti 

arengu jätkusuutlikkuse regionaalsed probleemid 2005: 229–230). 

Ramcke soovitatud näitajaid on küll kerge arvutada, kui vastavad andmed ettevõtte või 

ettevõtete kohta on olemas, kuid puuduvad näitajate lävendväärtused, mis aitaksid otsustada 

ettevõtte jätkusuutlikkuse üle. Mitme üksiknäitaja kasutamisel võivad erinevad näitajad 

hinnata ettevõtte majandusseisu erinevalt: üks näitab, et ettevõte on majanduslikkult 

jätkusuutlik ja teine näitab, et see ei ole majanduslikult jätkusuutlik (Dillon 2008: 5). Sellisel 

juhul on väga raske otsustada, millises seisus ettevõte tegelikult on.  

Lebacq jt (2012: 318) on esitanud majandusliku jätkusuutlikkuse näitajate klassifikatsiooni, 

mis eristab nelja suuremat rühma: kasumlikkuse, autonoomia, mitmekesistamise ja kestvuse 

näitajad. Kasumlikkust hinnatakse sissetuleku, efektiivsuse ja tootlikkuse alusel. 

Autonoomiat mõõdetakse subsiidiumide, välisfinantseeringute ning väliste sisendite 

(loomasöödad ning mineraalväetised) abil. Mitmekesistamine võtab arvesse, kas ettevõte 

tegeleb lisaks põllumajanduslikule tootmisele ka põllumajandusväliste tegevustega. 

Kestvust hinnatakse õigusjärgluse ja majandusliku järjepidevuse alusel.  

Ryan jt (2014: 4) on kasutanud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks viit näitajat: töö 

tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, turule orienteeritus ja ettevõtte elujõulisus. 

Näitajad on arvutatud alguses üksikuna ning hiljem on visualiseeritud radardiagrammil. 

Radardiagramm võimaldab näha ettevõtte probleemseid kohti ning konkreetsel ajahetkel 

ettevõtteid omavahel võrrelda. 

Viimasel ajal on hakatud jätkusuutlikkuse hindamisel kasutama koondnäitajaid. Näiteks 

Elsaesser jt (2013) võrdlesid Põhja-Euroopa riikide piimafarmide jätkusuutlikkust indeksi 

The DAIRYMAN-Sustainability-Index (DSI) abil. DSI arvutamisel kasutati järgmisi 

majandusnäitajaid: tulu kilogrammi piima kohta, pere tööjõutulu töötunni kohta, talu 

sissetulek, sõltumine toetustest ja tundlikkus hinnakõikumiste suhtes. Lisaks kasutati 

näitajaid, millega hinnati tootmise ökoloogilisi aspekte (lämmastiku tasakaal hektari kohta, 

lämmastiku tasakaal kilogrammi piima kohta, lämmastiku kasutegur protsentides, fosfori 

tasakaal hektari kohta, fosfori tasakaal kilogrammi piima kohta, fosfori kasutegur 

protsentides, põllumajanduslik keskkonnatoetus farmi kohta ning kasvuhoonegaaside 
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heitkogus) ja sotsiaalseid aspekte (haridus, töötingimused, talu järjepidevus ja sotsiaalne 

roll). (The DAIRYMAN-Sustainability-Index (DSI) as a possible tool for the evaluation of 

sustainability of dairy farms in Northwest-Europe 2013: 5)  

Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamine on eriti oluline põllumajanduses, sealhulgas 

piimakarjakasvatuses, kus väliste, ettevõtjast sõltumatute tegurite (näiteks ilm, turu 

kaotamine, hinnalangus) osatähtsus on suur. Väliste tegurite mõju on enamasti raske 

prognoosida. Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamine on oluline veel ka sellepärast, et 

piimakarjakasvatuses võtavad ümberkorraldused kaua aega. Seepärast on majandusliku 

jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatud erinevaid näitajaid (tabel 1).  

 

Tabel 1. Majandusliku jätkusuutlikkuse näitajad (autori koostatud) 

Näitajad Viide 

Sisemajanduse koguprodukt Manzhynski, Figge, Hassel 

(2015) 

Töö tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, turule 

orienteeritus ja ettevõtte elujõulisus 
Ryan jt (2014) 

• ettevõtte suurusega seotud näitajad: töötajate arv, 

omakapitali suurus, varade koguväärtus, netokäibe 

suurus, põhivara väärtus, puhaskasumi maht; 

• ettevõtte kapitaliseerituse näitajad: omakapital 

töötaja kohta, põhivara töötaja kohta, vara töötaja kohta; 

• ettevõtte tootlikkuse näitajad: 

omakapitalirentaablus ehk ROE, kasum käibeühiku kohta 

ehk käiberentaablus, müügitulu ja kasum töötaja kohta; 

• finantsstabiilsuse näitajad: omakapitali 

osatähtsus, võlakordaja, intressimaksete kattevara 

koefitsent, käibesagedus, Altmani pankrotikordaja; 

• konkurentsi näitajad: konkurentide arv, turuosa 

suurus, valitsuse subsiidiumide suurus ning suhe 

müügituluga; 

• tarbijaid iseloomustavad näitajad: tarnehäirete arv 

ja sagedus, tarbijate rahulolu indeks, kaebuste arv ja 

sagedus; 

• juhtimise näitajad: restruktureerimise sagedus, 

juhtide kompetentsuse näitajad 

Ramcke jt Eesti arengu 

jätkusuutlikkuse 

regionaalsed probleemid 

(2005) 

Sissetulek, efektiivsus, tootlikkus, subsiidiumid, väline 

finantseerimine, välised sisendid, põllumajanduslikud 

tegevused, põllumajandusvälised tegevused, õigusjärglus 

ja majanduslik järjepidevus 

Lebacq jt (2012) 

Tulu kilogrammi piima kohta, pere tööjõutulu töötunni 

kohta, talu sissetulek, sõltumine toetustest ja tundlikkus 

hinnakõikumiste suhtes 

Elsaesser jt (2015) 

 

Tabelis 2 ja lisas 1 tuuakse välja põllumajanduses sagedamini kasutatud majandusliku 

jätkusuutlikkuse näitajad. Esitatud näitajad on universaalselt kasutatavad, aga nendega 
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seotud instrumendid on kasutatavad kas ainult piimakarjakasvatuse ettevõtete majandusliku 

jätkusuutlikkuse hindamiseks või neid saab kasutada ka teistes majandusharudes. 

 

Tabel 2. Piimakarjakasvatuse ettevõtetele sobivad majandusliku jätkusuutlikkuse näitajad 

(autori koostatud, lisa 1) 

Näitajad Viide 

Ettevõtte tulu 

Elsaesser jt. (2015), van Calker jt. (2006), Environmental Indicators 

for Agriculture. Methods and Results., Tzilivakis and Lewis (2004), 

Van Cauwenbergh jt. (2007), Häni jt. (2003). 

Töötaja sissetulek 

Elsaesser jt. (2015), Meul jt. (2008), Rodrigues jt. (2010), Tzilivakis 

and Lewis (2004), Zahm jt. (2008), López-Ridaura jt. (2002), 

Speelman jt. (2007), Lopéz-Ridaura jt. (2005). 

Tulud ja kulud 

van Calker jt. (2006), Rodrigues jt. (2010), Zahm jt. (2008), 

Breitschuh (2009), López-Ridaura jt. (2002), Speelman jt. (2007), 

Lopéz-Ridaura jt. (2005), Farm sustainability assessment. 

Kasumlikkus Breitschuh (2009), Rodrigues jt. (2010). 

Tootlikkuse näitajad nt 

töö tootlikkus, maa 

tootlikkus 

Meul jt. (2008), Zahm jt. (2008), Tzilivakis and Lewis (2004), López-

Ridaura jt. (2002), Speelman jt. (2007), Environmental Indicators for 

Agriculture. Methods and Results., Van Cauwenbergh jt. (2007). 

Toetused 

Elsaesser jt. (2015), DLG-Nachhaltigkeitsbericht., Environmental 

Indicators for Agriculture. Methods and Results., Tzilivakis and Lewis 

(2004), Zahm jt. (2008), Breitschuh (2009), Van Cauwenbergh jt. 

(2007). 

Omakapitali rentaablus 

ja osatähtsus Meul jt. (2008), Breitschuh (2009), Häni jt. (2003). 

Varade käibekordaja Meul jt. (2008), Breitschuh (2009), Häni jt. (2003). 

Võlakordaja, sõltuvus 

võõrkapitalist, jooksev 

võlakoormus, 

maksevõime kordaja Breitschuh (2009), Van Cauwenbergh jt. (2007), Rodrigues jt. (2010). 

Sisemajanduse 

kogutoodang Environmental Indicators for Agriculture. Methods and Results.  

 

Töö tootlikkus ehk tööviljakus näitab, kui palju suudab inimene valmistada tooteid 

ajaühikus, või pakutavate teenuste hulka ajaühikus (Mereste 1985: 312). Töö tootlikkust on 

võimalik arvutada mitmel erineval moel. Üheks võimaluseks on kogutoodang 

naturaalühikutes jagada töötundide arvuga, kus on arvesse võetud nii tasustatud kui ka 

tasustamata töötunnid. Teisel juhul jagatakse kogutoodangu rahaline väärtus töötundide 

arvuga (Ryan jt 2014: 4). Töö tootlikkuse muutus näitab, kas töötingimustes on midagi 

muudetud. Näiteks, kui töö tootlikkus on olnud madal ja siis järsku tõusnud, võib oletada, et 

kasutusele on võetud efektiivsemad töövõtted või on soetatud paremad masinad.  
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Ramcke (2005) soovitas majandusliku jätkusuutlikkuse hindamisel kasutada tootlikkuse 

näitajaid. Kulude tootlikkus on üks kogutootlikkuse näitajatest. Kogutootlikkus aitab hinnata 

tootmistegurite arenemisega kaasnevat tootlikkuse kasvu. Kulude tootlikkus arvutatakse 

kahel viisil. Esimesel juhul jagatakse kogutoodang kuludega. Teisel juhul võetakse arvesse 

ka toetused ning näitaja arvutatakse järgmiselt: kogutoodangu ja toetuste summa jagatakse 

kuludega. (Eesti arengu jätkusuutlikkuse regionaalsed probleemid 2005) 

Maa tootlikkus on üks tootlikkuse näitajaid, mida kasutatakse põllumajanduses, kuid mitte 

nii väga teistes majandusharudes. Maa tootlikkust saab arvutada vähemalt kahel viisil. Ühel 

juhul jagatakse kogutoodang naturaalühikutes kogu kasutatud põllumajandusmaaga 

hektarites. Teiseks võimaluseks on jagada kogutoodang rahalistes ühikutes kasutatud 

põllumajandusmaa kogupindalaga hektarites (Ryan jt 2014: 4, Gómez-Limón, Riesgo 2008: 

6). Maa tootlikkus näitab, kui palju saadakse toodangut ühe hektari kasutatava 

põllumajandusmaa kohta. Mida suurem on näitaja seda rohkem kasu saadakse maast 

seetõttu, et maa on viljakas.  

Kasumlikkus näitab, kui palju kasumit saadakse kasutatava põllumajandusmaa hektari 

kohta. Kasumlikkust arvutatakse jagades brutolisandväärtuse kogu kasutatava 

põllumajandusmaaga hektarites (Ryan jt 2014: 4). Kasumlikkuse abil saab hinnata rahaliselt, 

kui hinnaline on kasutatav põllumajandusmaa, st, mida suurem on näitaja, seda väärtuslikum 

on kasutatav põllumajandusmaa.  

Ramcke (Eesti arengu jätkusuutlikkuse regionaalsed probleemid 2005) soovitas 

majandusliku jätkusuutlikkuse hindamisel kasutada ka omakapitali rentaablust. Omakapitali 

rentaabluse abil saab hinnata, kas aktsionäride investeeringud on olnud tasuvad ja kui 

efektiivselt juhitakse ettevõtet. Omakapitali rentaablus näitab, kui efektiivselt ettevõte 

toodab tulu netovaradest ehk omakapitalist. Omakapitali rentaablus arvutatakse jagades 

puhaskasumi omakapitaliga. Omakapitali rentaablus on seda parem, mida suurem on 

omakapitali rentaabluse arvuline väärtus.  

Tulu kilogrammi piima kohta näitab, kui palju saadakse täiendavat tulu iga kilogrammi 

piima kohta. Tulu kilogrammi piima kohta arvutatakse Elsaesser jt (2013) järgi järgmiselt: 

müügitulust lahutatakse kulud, amortisatsioon ehk kulum ja intressid ning vahe jagatakse 

piimatoodanguga kilogrammides. Ettevõttele on kasulik, kui näitaja on suur, sest siis 

saadakse täiendavat tulu. Kui tulu kilogrammi piima kohta suureneb, siis võib oletada, et 
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nõudlus piima järele on turul kasvanud. Teiseks võimaluseks on, et piima omahind on 

langenud. 

Varade käibekordaja iseloomustab ettevõtte varade kasutamise tõhusust ehk kui palju 

saadakse tulu ühe varasse investeeritud euro kohta. Varade käibekordaja arvutatakse nii, et 

müügitulu jagatakse varade aastase keskmise väärtusega. Kui eelnevate näitajate puhul viitas 

näitaja suur arvväärtus majandusliku jätkusuutlikkuse heale tasemele, siis varade 

käibekordaja korral oleneb arvväärtuse tõlgendus ettevõtte spetsiifikast. (Kõomägi 2006: 

113) 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja ehk maksevõime kordaja abil hinnatakse ettevõtte 

maksevõimet konkreetsel hetkel. Maksevõime kordaja leitakse jagades käibevarad 

lühiajaliste kohustustega. Nimetatud näitaja iseloomustab, kui elujõuline on ettevõte, 

täpsemalt kas ettevõte saab oma laenude tasumisega hakkama või esineb ettevõttel 

laenukohustuste täitmisel raskusi.  

Kui lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja võimaldab teada saada maksevõimet ehk, kas 

ettevõttel endal on piisavalt raha, siis võlakordaja vahendusel saadakse teada, kui suures 

ulatuses on varasid soetatud laenatud vahendite abil. Võlakordaja arvutatakse jagades 

kohustused varadega. Ramcke (Eesti arengu jätkusuutlikkuse regionaalsed probleemid 

2005) soovitas kasutada võlakordajat majandusliku jätkusuutlikkuse hindamisel. Kui 

võlakordaja väärtus on suur, siis võib tekkida probleeme uute laenude saamisel. Sellest 

tulenevalt on oluline, et näitaja väärtus oleks võimalikult madal, et ettevõte mõjuks 

usaldusväärsena ning oleks elujõuline ja jätkusuutlik.  

Lebacq jt (2012) soovitasid majandusliku jätkusuutlikkuse hindamisel arvesse võtta ka 

toetusi. Toetused ei iseloomusta niivõrd majanduslikku jätkusuutlikkust, kuivõrd seda, kas 

riik on soodustanud ettevõtete tegutsemist. Samas näitavad toetused ka seda, kas 

majanduslike raskustega tuldi ise toime või aitasid toetused hakkama saada. Kõike eelnevat 

arvesse võttes, on raske öelda, kumb on parem, kas suured või väikesed toetused.  

Toetudes eelpool esitatud ülevaatele majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise näitajatest 

valis magistritöö autor töö empiirilises osas Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete 

majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks välja 11 eelpool kirjeldatud näitajat: töö ja maa 

tootlikkus, kasumlikkus, omakapitali rentaablus, tulu kilogrammi piima kohta, varade 
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käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja pöördväärtus, kulude tootlikkus ja kulude 

tootlikkus toetustega ning toetus piimalehma kohta. 

Jätkusuutlikkuse oluliseks komponendiks on ka sotsiaalne jätkusuutlikkus. Sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse näitajate väljatöötamisega tegelevad paljud töörühmad, kuid töö muudab 

keerukaks asjaolu, et sotsiaalset jätkusuutlikkust on kvantitatiivselt raske mõõta (McKenzie 

2004). Näiteks Diazabakana jt 2014. aastal ilmunud ülevaates, mis käsitles farmide 

jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatavaid näitajaid, rõhutati sotsiaalse jätkusuutlikkuse 

näitajate täiendava uurimise ja täiustamise vajadust (Diazabakana jt 2014). Tabelis 3 

esitatakse põhilised sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad, mis on kasutamist leidnud 

põllumajanduses. Enamik sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajatest nõuab küsitluste 

läbiviimist. Avalikest andmebaasidest on võimalik saada andmeid tasustamata ja tasustatud 

tööjõu töötatud tundide kohta aastas ja keskmine töötasu kohta. 

 

Tabel 3. Sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad põllumajanduses (autori koostatud) 

Näitajad Viide 

Töö/elu, haridus, isolatsioon, ettevõtte omaniku vanus, haavatavus Ryan jt (2014) 

Töötingimused (seal hulgas keskmine töötasu), haridus, elu kvaliteet, 

multifunktsionaalsus, vastuvõetavad põllumajandustavad ja toodete 

kvaliteet 

Lebacq jt (2012) 

Haridus, töötingimused, farmi järjepidevus ning sotsiaalne roll ja 

maine 

Elsaesser jt 

(2013) 

 

Tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas on töötundide arv nädalas, mille eest 

makstakse töötajatele palka. Seega tasustatud tööjõu töötatud tundide arvu abil saab hinnata, 

kui palju kasutatakse palgatööd. Tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas arvutatakse 

jagades FADN-ist saadud tasustatud tööjõu töötatud tundide arvu aastas 52-ga ehk nädalate 

arvuga.  

Tasustamata tööjõu töötatud tundide arv nädalas on töötundide arv nädalas, mille eest ei 

maksta töötajatele palka. Tasustamata tööjõu töötatud tundide arvu abil saab hinnata, kui 

palju kasutatakse peretööd. Näitaja arvutatakse jagades FADN-ist saadud tasustamata tööjõu 

töötatud tundide arvu aastas 52-ga ehk nädalate arvuga.  

Pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta näitab, kui suurt tulu saadakse tasustamata tööjõu 

töötatud tunni kohta. Näitaja arvutatakse Elsaesser jt (2015) järgi järgmiselt: müügitulust 
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lahutatakse kulud, amortisatsioon ehk kulum ja intressid ning vahe jagatakse tasustamata 

tööjõu töötatud tundide arvuga. 

Sotsiaalse jätkusuutlikkuse hindamiseks valis magistritöö autor neli näitajat: keskmine 

töötasu, tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas, näitaja tasustamata tööjõu töötatud 

tunnid nädalas pöördväärtuse ja pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta, mis on enim 

kasutamist leidnud varasemates töödes. Need näitajad võimaldavad hinnata, kui palju 

kasutatakse ettevõttes palgatööd ja kui palju peretööd. Andmed väljavalitud näitajate 

arvutamiseks on kättesaadavad FADN-ist. 

Piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkuse iseloomustamisel on oluline hinnata ka keskkondlikku 

jätkusuutlikkust, sest põllumajanduses, sealhulgas piimakarjakasvatuses satub keskkonda 

hulganisti aineid, mis võivad halvendada keskkonna kvaliteeti (saastunud põhjavesi, 

eutrofeerunud veekogud jne) (Hart, Milstein 2003). Halvenenud keskkonnatingimused 

muudavad tootmise kulukamaks, mistõttu võib langeda ka toodangu kvaliteet. Lisaks võivad 

halveneda inimeste elu- ja puhkamistingimused. Piimakarjakasvatuse keskkondlikku 

jätkusuutlikkust hinnatakse peamiselt järgmiste näitajate abil: kasvuhoonegaaside emissioon 

ning lämmastiku ja fosfori üldine tasakaal (tabel 4). Need näitajad on valitud sellepärast, et 

kasvuhoonegaaside õhkkonda paiskumine ning fosfori- ja lämmastikuühendite ülejääk 

mullas on üks suuremaid keskkonnaprobleeme põllumajanduses (Ökoloogiline taaskasutav 

põllumajandus 2013: 8).  

 

Tabel 4. Keskkondliku jätkusuutlikkuse näitajad põllumajanduses (autori koostatud) 

Näitajad Viide 

Kasvuhoonegaaside emissioon farmi kohta, 

kasvuhoonegaaside emissioon väljundi kg kohta, toitainete 

tasakaal hektari kohta, kütus ja elekter väljundi kg kohta 

Ryan jt (2014) 

Toitained, pestitsiidid, taastumatud ressursid, maa kasutamine, 

bioloogiline mitmekesisus, kasvuhoonegaaside emissioon, 

hapestavad emissiooni ained, mulla füüsiline kvaliteet, mulla 

keemiline kvaliteet ja mulla bioloogiline kvaliteet 

Lebacq jt (2012) 

Lämmastiku tasakaal, lämmastiku tasakaal piima kilogrammi 

kohta, lämmastiku efektiivsus, fosfori tasakaal hektari kohta, 

fosfori tasakaal piima kilogrammi kohta, fosfori efektiivsus, 

maksud keskkonnaalaste tegevuste eest ja kasvuhoonegaaside 

emissioon 

Elsaesser jt (2013) 

 

Kasvuhoonegaasides hakati nägema probleemi siis, kui inimtegevuse tagajärjel algas 

kasvuhoonegaaside suur eraldumine atmosfääri. Kasvuhoonegaaside suurenenud 
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kontsentratsiooni tagajärjel vähenes päikeselt tulnud soojuse tagasipeegeldumine ja Maa 

atmosfääri keskmine temperatuur hakkas tõusma. Kasvuhoonegaaside hulka kuuluvad 

süsinikdioksiid, dilämmastikoksiid, metaan, veeaur ja fluoritud gaasid. Veeaur põhjustab 2/3 

looduslikust kasvuhooneefektist, aga süsihappegaas, dilämmastikoksiid ja metaan annavad 

põhilise panuse tehislikule kasvuhooneefektile. Süsihappegaasi, metaani ja 

dilämmastikoksiidi emissiooni on suurendanud ka loomakasvatus (kariloomade soolesisene 

metaani emissioon, sõnniku käitlemisel vabanenud metaan ja dilämmastikoksiid ning N2O 

emissioon põllumajandusmaalt). Metaan on kasvuhoonegaaside hulgas tähtsuselt teisel 

kohal, põhjustades ligi 20% kasvuhooneefektist ja olles võimeline kliimat globaalselt 

soojendama 21 korda rohkem kui süsihappegaas. Dilämmastikoksiid on tähtsuselt 

kolmandal kohal, põhjustades umbes 6% kasvuhooneefektist. (Eesti peamiste 

põllumajandustoodete … 2015: 3–4) 

Põllumajanduse panus kasvuhoonegaaside koguemissiooni on Euroopa Liidu 

liikmesriikides suhteliselt tagasihoidlik. Põllumajanduses eraldub enim kasvuhoonegaase 

põllumajandusmaadelt, koguseliselt järgmisel kohal on enteraalne fermentatsioon ja 

kolmandal kohal sõnniku käitlemisel vabanevad kasvuhoonegaasid. (joonis 2) 

 

 

Joonis 2. Põllumajanduse panus kasvuhoonegaaside koguemissiooni, % 2010. aasta 

Euroopa Liidu liikmesriikide andmete põhjal (File: Contribution of …. 2012, autori 

kohandatud) 
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Põllumajandusmaad Enteraalne fermentatsioon

Riisikasvatus ja põllumajandusjääkide põletamine
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Kasvuhoonegaaside heitkogust iseloomustab kasvuhoonegaaside emissioon mõõdetuna CO2 

ekvivalentides, kus CO2 ekvivalent võrdub ühe tonni CO2 või muu CO2 koguseks ümber 

arvutatud kasvuhoonegaasiga (Eesti põllumajandustoodete … 2015: 4). Märkimist väärib, 

et piimakarjakasvatusest lähtuva kasvuhoonegaaside emissiooni prognoosimiseks on Eesti 

Maaülikooli teadlased välja töötanud mudeli (Eesti peamiste põllumajandustoodete … 

2015).  

Kasvuhoonegaaside koguse suurenemine viib kliima soojenemisele, mille tagajärjel 

hakkavad poolustel asuvad jääliustikud sulama ning maailmamere tase tõusma, aga paljudes 

piirkondades väheneb sademete hulk, mis võib viia ikaldusteni ja pikemas perspektiivis 

kõrbestumiseni. Kasvuhoonegaaside hulga vähendamiseks on nii Euroopa Liit kui ka 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon sõlminud lepingud, mis on siduvad ka Balti riikidele. 

Näiteks on Eesti seadnud eesmärgiks, et aastaks 2020 ei tohi heitekogused tõusta rohkem 

kui 11% võrra võrreldes 2005. aastaga (Eesti kuues kliimaaruanne 2013: 6). Euroopa Liidu 

tasandil võeti eesmärgiks 2020. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 20% võrra 

võrreldes 1990. aastaga (Eesti peamiste põllumajandustoodete … 2015: 3–4). 

Põllumajandusest lähtuva lämmastikukoormuse näitaja on lämmastiku üldine tasakaal, mis 

näitab erinevust kasutatud lämmastiku koguste ning lõpptoodetes sisalduva lämmastiku 

koguste vahel kasutatud põllumajandusliku maa hektari kohta (Document 52007DC0120). 

Joonisel 3 on kujutatud lämmastiku liikumist loomakasvatusettevõttes. Sisendiks on sööt ja 

mineraalväetised, aga ka liblikõieliste taimede poolt seotud, atmosfäärist sadestunud ja 

muudest väiksematest allikatest pärit lämmastik. Väljundiks on lihas ja piimas sisalduv 

lämmastik. Sisendi ja väljundi vahe näitab, kas lämmastik on ülejäägis, tasakaalus või 

defitsiidis. Lämmastiku ülejäägi korral kogunevad lämmastikuühendid pinnasesse, kust need 

võidakse uhtuda pinnavette ja sealt veekogudesse või põhjavette. Veekogudesse sattunud 

lämmastik soodustab eutrofeerumist, aga põhjavette jõudnud lämmastikuühendid saastavad 

selle. (Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus 2013: 42) 

Looduslikule tootmisvõime suurenemisele aitab kaasa ökoloogiline taaskasutav 

põllumajandus, mis oma olemuselt sarnaneb mahepõllumajandusega. Ökoloogilise 

taaskasutava põllumajanduse abil on võimalik vähendada lämmastiku ülejääki hektari kohta 

lausa 50% võrrelduna tavatootmisega. Selle tulemusena paraneb mullaviljakus ja 

toidukvaliteet ning see tagab keskkondliku jätkusuutlikkuse. (Ökoloogiline taaskasutav 

põllumajandus 2013: 12, 13) 
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Joonis 3. Sisend, väljund ja lämmastiku ülejääk, kg/ha aastas (Ökoloogiline taaskasutav 

põllumajandus 2013: 11) 

 

Lämmastiku üldise tasakaalu mõõtühikuks on kg/ha. Lämmastiku üldist tasakaalu 

tõlgendatakse järgmiselt: 1) kui lämmastiku bilanss on ülejäägis, siis see viitab lämmastiku 

võimalikule kaole keskkonda; 2) kui lämmastiku bilanss on tasakaalus ehk +/-20 kg/ha, siis 

on olukord hea; 3) kui lämmastiku bilanss on negatiivne, siis lämmastikku on puudu ja see 

tuleb kompenseerida, näiteks liblikõieliste abil. Lämmastiku puudus võib tekkida, kui on 

liiga vähe liblikõielisi, vähene või ebaefektiivne sõnniku kasutus. Lämmastiku kadu on 

seotud sõnniku hoiustamise ja laotamisega. (Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus 2013: 

25, 26, 53) 

Eestis, Lätis ja Leedus on kehtestatud piirangud lämmastiku kasutamisele. Kõik kolm riiki 

on kindlaks määranud nitraaditundlikud alad selleks, et kaitsta põhja- ja pinnavett intensiivse 

põllumajandusega piirkondades – seal on tavaliselt rangemad keskkonnakaitsenõuded. 

Nitraaditundlik ala on selline ala, kus põllumajandustegevus võib põhjustada või on 

põhjustanud olukorra, kus nitraatioonide sisaldus põhjavees on üle 50 mg/l või 

pinnaveekogud on põllumajandustegevuse käigus sattunud eutrofeerumisohtu või 

eutrofeerunud. Eestis on nitraaditundlikeks aladeks Pandivere ja Adavere-Põltsamaa, Lätis 

Dobele, Bauska, Jelgava ja Riia äärelinnad, välja arvatud Riia kesklinn ja Jūrmala linn, 

Leedus 91,2 protsenti kogu riigi territooriumist. (Põllumajandus … 2016, Regulations 

Regarding Protection of Water and Soil from Pollution with Nitrates Caused by Agricultural 

Activity 2011, Lithuanian experience … 2004: 13) 

Fosfori üldine tasakaal annab ülevaate seostest põllumajandusliku fosfori kasutamise, 

keskkonnale põhjustatud kahju ja mulla fosfori ressursi säästva kasutamise vahel. Fosfori 

üldine tasakaal näitab võimalikku ohtu keskkonnale, täpsemalt veele ja pinnasele. Tegelik 
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risk sõltub paljudest teguritest, sealhulgas kliima, pinnase ja mulla omadustes, pinnase 

fosforiga küllastumisest, kuivendamisest, põldude niisutamisest jne.  

Fosfori üldist tasakaalu mõõdetakse kilogrammides hektari kohta. Kui fosfori bilanss on 

ülejäägis, siis see näitab fosfori võimalikku kadu keskkonda. Kui fosfori defitsiit ei ületa 2 

kg/ha, siis korvatakse see mulla murenemisprotsessiga ja sügavajuureliste taimede 

kasvatamisega. (Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus 2013: 25, 26, 53) 

Põllumajanduse, sealhulgas veisekarjakasvatuse majanduslik edukus ja jätkusuutlikkus 

sõltub väga suurel määral looduslikest ressurssidest ja looduskeskkonnast. Veisekasvatuse 

keskkondliku jätkusuutlikkuse hindamiseks valis magistritöö autor välja kolm näitajat: 

kasvuhoonegaaside emissioon ning lämmastiku ja fosfori üldine tasakaal. Need näitajad 

iseloomustavad suurimat osa veisekasvatusest lähtuvast keskkonna saastest ning näitajaid 

puudutav informatsioon on kättesaadav Eurostatist. 

Eelneva põhjal valis magistritöö autor Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 

jätkusuutlikkuse hindamiseks välja 18 näitajat, millest 11 iseloomustab majanduslikku, 4 

sotsiaalset ja 3 keskkondlikku jätkusuutlikkust. Näitajate valikul lähtus magistritöö autor 

sellest, et näitajad hindaksid jätkusuutlikkust mitmekülgselt ja andmed näitajate 

arvutamiseks oleksid vabalt kätte saadavad. 
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2. EESTI, LÄTI JA LEEDU PIIMAKARJAKASVATUSE 

ETTEVÕTETE JÄTKUSUUTLIKKUS FADN-I JA 

EUROSTATI ANDMETEL 

 

2.1. Andmed ja metoodika 

 

Magistritöös kasutatakse põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi ehk FADN-i 

andmeid. FADN rajati 1965. aastal Euroopa Liidu poolt. FADN-i eesmärgiks on koguda 

informatsiooni põllumajanduslike ettevõtete sissetulekute ja majandustegevuse kohta. 

FADN-i koordineerib Euroopa Komisjon, kes küsib Euroopa Liidu liikmesriikidelt vajalikke 

andmeid, et ta saaks iga Euroopa Liidu liikmesriigi kohta esitada keskmisi põllumajanduse 

näitajaid. Andmeid esitatakse kolme kriteeriumi alusel: majapidamise majanduslik suurus, 

regioon ja peamine tegevusala. Seega, erinevate riikide andmed on kogutud sama meetodiga 

ja sellest tulenevalt saab erinevaid Euroopa Liidu liikmesriike võrrelda. Eesti, Läti ja Leedu 

hakkasid põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi looma aastal 1996. 

(Põllumajandustootjate majandus... 2014: 5) 

FADN on kehtestanud ettevõtte majandusliku suuruse lävendiks standardkogutoodangu 

väärtuse 4000 eurot, mis tagab, et andmebaasis kajastuksid põllumajandusega tegelevad 

ettevõtted, mitte harrastajad. FADN-i andmebaasis jagatakse ettevõtted 

standardkogutoodangu alusel neljateistkümnesse majandusliku suuruse klassi (lisa 2). 

Nende ettevõtete põhjal tehakse FADN-is arvutusi (lisa 3). (Põllumajandustootjate 

majandus... 2014: 6-7) 

Antud töös võetakse aegreaks aastad 2007 kuni 2015. FADN-is toodud teisestel andmetel 

on paar olulist puudust. Esiteks, andmebaasis toodud näitajad on ettevõtete rühmade 

keskmised, mis tähendab, et iga ettevõtte vastavaid näitajaid ei ole eraldi esitatud. Teiseks, 

puuduvad viimase aasta, s.o 2016. aasta andmed, sest andmete kogumine, kontrollimine ja 

sisestamine võtab aega.  

Leedu FADN-is on aastani 2014 rahaühikuna kasutatud litti. Aastate 2007–2014 andmetes 

teisendas autor litid eurodeks. Vahetuskursiks on võetud 1 EUR = 3,45280 LTL, mis 

fikseeriti euro kasutuselevõtuga 1. jaanuaril 2015 (Leedu (alates 1. jaanuarist 2015). 
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Lisaks FADN-i andmebaasile kasutatakse Eurostati ehk Euroopa Komisjoni statistikaameti 

andmebaasi. Eurostat on Euroopa Komisjoni peadirektoraat, mille ülesandeks on anda 

Euroopa Liidule statistilisi andmeid Euroopa kohta ning panustada sellesse, et Euroopa Liidu 

liikmesriikides, kandidaatriikides ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiooni liikmesriikides 

kasutataks ühtset statistilist metoodikat. 

FADN-i andmebaasist võeti järgmised andmed: kogutoodang, tasustamata ja tasustatud 

tööjõu töötatud tunnid, kasutatav põllumajandusmaa, brutolisandväärtus, netolisandväärtus, 

toetused, v.a investeeringutele ja maksude bilanss, palgad, rendid ja intressid, piimalehmade 

arv, piimatoodang lehma kohta aastas, toetused v.a investeeringutele, ettevõtjatulu, 

omakapital, varad, käibevarad, lühiajalised kohustused, kohustused ja kulud. Eurostatist 

pärinevad veisekasvatuse kohta järgmised andmed: soolesise fermentatsiooni CH4 

emissioon, kogu kasutatud põllumajandusmaa (põllumajandussektori kohta) ning sõnnikus 

sisalduva lämmastiku ja fosfori kogus.  

Magistritöös iseloomustatakse Balti riikide piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkust 

ajavahemikus 2007–2015. Selleks vaadeldakse ja võrreldakse Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkust majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku 

jätkusuutlikkuse näitajate alusel. Näitajad valis magistritöö autor välja erinevatest artiklitest 

lähtudes näitajate usaldusväärsusest ja sellest, milliseid näitajaid oli enim kasutatud.  

Majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust hindavatele näitajatele on arvutatud nii 

keskväärtus kui ka standardviga. Näitaja keskväärtus on võrdne põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaasi ehk FADN-i piimakarjakasvatuse ettevõtete vastava näitaja 

väärtuste aritmeetilise keskmisega. Standardviga iseloomustab näitaja keskväärtuse täpsust. 

Eesti, Läti ja Leedu piimakarajakasvatuse ettevõtete suhtelise majandusliku ja sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse iseloomustamiseks 2015. aastal ja suhtelise keskkondliku jätkusuutlikkuse 

iseloomustamiseks 2014. aastal kasutatakse radardiagramme. Kuna väljavalitud näitajate 

puhul ei ole suurem alati parem, siis vaadatakse majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku 

jätkusuutlikkust eraldi. Radardiagrammid on koostatud, nii et null on diagrammi keskel ja 

100 on välisserval. Radardiagramm lihtsustab Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtete suhtelise jätkusuutlikkuse iseloomustamist ühel konkreetsel aastal. 
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2.2. Ülevaade Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetest 

 

2005. aastal oli Eestis, Leedus ja Lätis põllumajanduse osakaal sisemajanduse 

kogutoodangust vastavalt 3,50%, 4,78% ja 4,28%, mis on suhteliselt kõrge võrreldes 

Euroopa Liidu keskmisega (1,78%). Aastaks 2008 oli põllumajanduse osakaal 

sisemajanduse kogutoodangust Eestis, Lätis ja Leedus langenud, vastavalt 22%, 23% ja 

24%-ni võrreldes 2005. aastaga. Eestis ja Leedus jätkus langus ka 2009. aastal. 

Põllumajanduse osakaal sisemajanduse kogutoodangust hakkas Lätis taas tõusma 2009. 

aastal ning Eestis ja Leedus 2010. aastal. Maksimum saavutati Lätis 2010., Eestis 2011. ning 

Leedus 2012. aastal. Seejärel algas taas langus. 2015. aastaks oli põllumajanduse osakaal 

sisemajanduse kogutoodangust vähenenud Lätis 28% võrreldes 2010. aastaga, Eestis 13% 

võrreldes 2011. aastaga ja Leedus 27% võrreldes 2012. aastaga. (joonis 4) 

 

 

Joonis 4. Balti riikide ja Euroopa Liidu keskmine põllumajanduse osakaal sisemajanduse 

kogutoodangust, % aastatel 2005–2015 (autori koostatud ja Agriculture, value added (% of 

GDP)) 
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Põllumajanduse üheks oluliseks osaks on Eestis, Lätis ja Leedus piimakarjakasvatus. 

Piimakus ehk keskmine piimatoodang lehma kohta oli aastatel 2005–2015 kõige kõrgem 

Eestis. 2005. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 5886 kilogrammi ja 2015. 

aastaks suurenes 8442 kilogrammini, mis on 43% suurem kui 2005. aastal. Lätis ja Leedus 

oli piimakus 2005. aastal vastavalt 4364 ning 4312 kilogrammi lehma kohta. 2015. aastaks 

suurenes keskmine piimatoodang lehma kohta Lätis ja Leedus, vastavalt 35% ja 31% 

võrreldes 2005. aastaga. Seejuures on nt Eestis üheks oluliseks piimakuse tõusu põhjuseks 

pikaajaline tõuaretus (Eesti põllumajandus ... 2007: 563-575). (joonis 5)  

 

 

Joonis 5. Piimatoodang lehma kohta, kg Eestis, Lätis ja Leedus aastatel 2005–2015 (autori 

koostatud, PM121, LLG012, Milk yield in one cow) 

 

Selleks et piimakarjakasvatus oleks majanduslikult edukas ei piisa üksnes piimalehmade 

kõrgest piimakusest ja piimalehmade suurest arvust, vaja on ka turgu ning turult peab saama 

õiglast hinda toodangu eest. Aastatel 2005–2015 on piimaturg kõigis kolmes Balti riigis 

olnud väga volatiilne. Liitumine Euroopa Liiduga avas Balti riikidele Euroopa Liidu turu, 

kuid tõi kaasa ka teatud raskusi. Näiteks pidid piimakarjakasvatusettevõtted vastama 

kindlatele standarditele, et nad saaksid edasi tegutseda. Suur osa väiksemaid ettevõtteid 

lõpetas selle tõttu piimakarjakasvatusega tegelemise. Uue nõudena tulid ka kvoodid, mis 
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määrasid toodangumahud. Samas saadi Euroopa Liidult toetusi piimakarjakasvatuse 

kaasajastamiseks, mida paljud kasutasid uue tehnika soetamiseks.  

Toorpiima kokkuostuhind oli vaadeldaval perioodil Balti riikidest kõrgeim Eestis. 2005. 

aastal oli toorpiima kokkuostuhind 254 €/tonn ja 2015. aastal 237 €/tonn. Lätis ja Leedus oli 

toorpiima kokkuostuhind mõnevõrra madalam, 2005. aastal vastavalt 221 €/tonn ja 196 

€/tonn ning 2015. aastal vastavlt 217 €/tonn ja 215 €/tonn. 2009. aastal leidis aset toorpiima 

kokkuostuhinna langus, Eestis 29%, Lätis 32% ja Leedus 28% võrra võrreldes 2008. aastaga. 

Üheks võimalikuks põhjuseks, miks 2009. aastal toorpiima kokkuostuhind vähenes, oli 

ülemaailmne majanduskriis. 2015. aastal vähenes toorpiima kokkuostuhind taas, Eestis 28%, 

Lätis 26% ja Leedus 23% võrra võrreldes 2014. aastaga. Toorpiima kokkuostuhinna 

vähenemist 2015. aastal mõjutasid oluliselt Venemaa embargo ja piimakvootide kaotamine 

Euroopa Liidus. (joonis 6) 

 

 

Joonis 6. Toorpiima kokkuostuhind, €/t Eestis, Lätis ja Leedus aastatel 2005–2015 (autori 

koostatud, PM18, LL053, Purchase prices for milk | Natural fat | EUR/tonne) 

 

Alternatiivina tavapiimakarjakasvatusele tegeletakse Eestis, Lätis ja Leedus 

mahepiimakarjakasvatusega. Aastatel 2005–2015 oli mahelehmi kõige rohkem Lätis ja 

kõige vähem Eestis. Eestis oli mahelehmade arv suhteliselt stabiilne, jäädes alla 4000. 

Seevastu Lätis ja Leedus suurenes mahelehmade arv 2014. aastaks, vastavalt 161% ja 435% 
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võrreldes 2005. aastaga. 2015. aastal mahelehmade arv vähenes, kusjuures enim Eestil 11% 

võrreldes 2014. aastaga. (lisa 4) 

Põllumajanduse, mille üheks oluliseks haruks on piimakarjakasvatus, osakaal sisemajanduse 

kogutoodangust oli vaadeldaval perioodil Eestis, Lätis ja Leedus Euroopa Liidu keskmisest 

kõrgem. Vaadeldavatel aastatel (2005–2015) tõusis lehmade piimakus. Eestis oli lehmade 

piimakus kõige kõrgem.  

Üheks piimakarjakasvatuse majanduslikku edukust mõjutavaks teguriks on turg, mis 

kujundab toorpiima kokkuostuhinda. Aastatel 2005–2015 oli toorpiima kokkuostuhind 

Eestis, Lätis ja Leedus ebastabiilne ning langes eriti palju aastatel 2009 ja 2015. Nende 

languste põhjuseks oli ühelt poolt 2009. aastal ülemaailmne majanduskriis ja teiselt poolt 

Venemaa embargo ja piimakvootide kaotamine Euroopa Liidu turul.  

Lisakas tavapiimakarjakasvatusele tegeleti ka mahepiimakarjakasvatusega. Seejuures oli 

mahelehmi kõige rohkem Lätis ja kõige vähem Eestis. 

 

 

2.3. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkuse 

hindamine 

 

Piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkuse hindamisel vaadeldakse kolme üksteisega tihedalt 

seotud jätkusuutlikkuse komponenti: majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku 

jätkusuutlikkust. See võimaldab piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkust hinnata 

mitmekülgselt ja põhjalikult (Dillon 2008: 5). Iga komponendi kirjeldamiseks ja 

hindamiseks valiti teatud hulk näitajaid, mis iseloomustavad piimakarjakasvatuse 

jätkusuutlikkust ning on kasutatavad FADN-i ja Eurostati andmetega. 

 

 

2.3.1. Majanduslik jätkusuutlikkus 

 

Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks 

aastatel 2007–2015 kasutatakse järgnevaid näitajaid: töö tootlikkus, kulude tootlikkus 

toetusteta, kulude tootlikkus toetustega, maa tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi piima 

kohta, toetus piimalehma kohta, omakapitali rentaablus, varade käibekordaja, maksevõime 
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kordaja ja võlakordaja pöördväärtus. Esmalt võrreldakse riikide, s.o Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust ning teiseks erinevate 

ettevõtte tüüpide – FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku 

jätkusuutlikkust Eesti näitel. (tabel 5) 

 

Tabel 5. Majandusliku jätkusuutlikkuse näitajad (autori koostatud, lisa 5, 6) 

Näitaja Arvutamine Ühik 

Töö tootlikkus Kogutoodang/(tasustamata ja tasustatud tööjõu 

töötatud tunnid) 

€/h 

Maa tootlikkus Kogutoodang/kasutatav põllumajandusmaa  €/ha 

Kasumlikkus Brutolisandväärtus/kasutatav põllumajandusmaa  €/ha 

Tulu kilogrammi piima 

kohta 

(Netolisandväärtus – toetused (v.a inv.) ja maksude 

bilanss – palgad, rendid ja 

intressid)/(piimalehmad*piimatoodang lehma kohta) 

€/kg 

Omakapitali rentaablus (Ettevõtjatulu/omakapital)*100 % 

Kulude tootlikkus Kogutoodang/kulud kokku € 

Kulude tootlikkus toetusega (Kogutoodang + toetus, v. a investeeringutele)/kulud 

kokku 

€ 

Varade käibekordaja Kogutoodang/varad  € 

Maksevõime kordaja Käibevarad/lühiajalised kohustused  € 

Võlakordaja pöördväärtus (Varad/kohustused)*100 % 

Toetus piimalehma kohta  Toetused v. a investeeringutele/piimalehmad €/LÜ 

 

Üks olulisemaid näitajaid, mis iseloomustab ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikkust ja 

mõjutab teisi näitajaid on töö tootlikkus. Töö tootlikkus ehk tööviljakus näitab ajaühikus 

valmistatud toodete hulka või ajaühikus pakutavate teenuste hulka (Mereste 1985: 312). Töö 

tootlikkuse vähenemine viitab ettevõtte majanduslikele raskustele. Vaadeldaval perioodil oli 

töö tootlikkus kõrgeim Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes, suurenedes 2015. aastaks  86% 

võrreldes 2007. aastaga. Töö tootlikkuse suurenemine viitab paremate töövõtete ja masinate 

kasutuselevõtule. Töö mehhaniseerimisega väheneb töötajate tööaeg. Kõige vähem töötunde 

lehma kohta kulutati Eesti ja kõige rohkem Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes (lisa 7), 

mis viitab Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtete suuremale mehhaniseeritusele võrreldes 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetega. Kõigi vaadeldavate riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtete töö tootlikkus vähenes aastatel 2009 ja 2015. Leedus vähenes see 2009. aastal 

18% võrreldes 2008. aastaga, aga Lätis isegi 24% võrreldes 2008. aastaga. 2015. aastal 
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vähenes piimakarjakasvatuse ettevõtete töö tootlikkus Lätis ja Leedus 6%, aga Eestis 11% 

võrreldes 2014. aastaga. (joonis 7) 

 

 

Joonis 7. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete töö tootlikkus, €/h aastatel 

2007–2015 (FADN ja autori koostatud) 

 

Teine oluline tootlikkust ja toodangu kogust iseloomustav näitaja on maa tootlikkus. Maa 

tootlikkus näitab, kui palju saadakse toodangut ühe hektari kasutatava põllumajandusmaa 

kohta. Aastatel 2007–2015 oli maa tootlikkus kõrgeim Eesti piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes. Vaadeldaval perioodil suurenes maa tootlikkus Eestis ja Lätis, vastavalt 50% ja 

15%, kuid vähenes Leedus 5%. 2009. aastal vähenes maa tootlikkus kõigi kolme riigi 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes: Eestis 11%, Leedus 18% ja Lätis 26% võrreldes 2008. 

aastaga. 2010. aastal hakkas maa tootlikkus kõigil vaadeldavates riikides taas tõusma. 2015. 

aastal langes piimakarjakasvatuse ettevõtetes maa tootlikkus taas: Eestis 11%, Leedus 15% 

ja Lätis 6% võrreldes 2014. aastaga. (joonis 8) 

Kuna piimakarjakasvatusega tegelevatel Eesti äriühingutel on oluliselt suuremad 

piimakarjad, kui FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes, siis ei saa Eesti äriühinguid ja FIE-

sid maa tootlikkuse osas võrrelda. Maa tootlikkust saab võrrelda sarnase piimakarja 

suurusega ettevõtete korral. 
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Joonis 8. Maa tootlikkus, €/ha Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 

2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Kui maa tootlikkus näitab, kui palju saadakse toodangut kasutatava põllumajandusmaa 

hektari kohta, siis kasumlikkus näitab, kui palju kasumit saadakse kasutatava 

põllumajandusmaa hektari kohta. Aastatel 2007–2015 oli kasumlikkus väikseim Läti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes (joonis 9).  

 

 

Joonis 9. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete kasumlikkus, €/ha aastatel 

2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Vaadeldaval perioodil suurenes kasumlikkus Eesti ja Läti piimakarjakasvatuse ettevõtetes, 

vastavalt 5% ja 2%, kuid Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes langes kasumlikkus 13%. 

2009. aastal langes kasumlikkus kõigi vaadeldavate riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes 
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Eestis 21%, Lätis 18% ja Leedus 20% võrreldes 2008. aastaga. 2010. aastal hakkas 

kasumlikkus taas tõusma, kuid 2014. aastal pöördus Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes 

kasumlikkus langusesse, mis jätkus ka 2015. aastal. Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtete kasumlikkus hakkas langema 2015. aastal. (joonis 9) 

Ettevõtte majanduslik olukord oleneb suurel määral saadavatest tuludest. Tulu kilogrammi 

piima kohta näitab, kui palju saadi tulu toodangu ühiku kohta. Tulu kilogrammi piima kohta 

arvutatakse järgmiselt: netolisandväärtusest lahutatakse toetused ja palgad, rendid ja 

intressid ning saadud vahe jagatakse piima kogutoodanguga. Aastatel 2007–2015 oli tulu 

kilogrammi piima kohta suurim Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtete suurema tulu üheks võimalikuks põhjuseks oli tasustamata 

tööjõu suur osakaal Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. (joonis 10) 

 

 

Joonis 10. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete tulu kilogrammi piima kohta, 

€/kg aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Läti ja piimakarjakasvatuse ettevõtted olid vaadeldaval perioodil kahjumis. Tulu kilogrammi 

piima kohta vähenes kõigis Balti riikides ning 2015. aastal olid ka Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtted kahjumis. Aastal 2009 ja 2015 vähenes tulu kilogrammi 

piima kohta kõigi kolme Balti riigi piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2009. aasta languse 

põhjuseks oli ülemaailmne majanduskriis ja 2015. aasta languse põhjuseks oli 2014. aasta 

Venemaa embargo ja 2015. aastal piimakvootide kaotamine Euroopa Liidu turul. (joonis 10) 
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Omakapitali rentaablus näitab, kui efektiivselt ettevõte toodab tulu netovaradest ehk 

omakapitalist. Aastatel 2007–2015 oli omakapitali rentaablus suurim Läti ja väikseim Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes. (joonis 11) 

 

 

Joonis 11. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete omakapitali rentaablus, % 

aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Omakapitali rentaablus hakkas Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes langema 2008. 

aastal ja langus saavutas maksimumi 2009. aastal. Suurim langus oli Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes – 104% võrreldes 2007. aastaga. 2010. aastal 

piimakarjakasvatuse ettevõtete omakapitali rentaablus suurenes. Eesti piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes hakkas omakapitali rentaablus taas langema 2012. aastal. Leedu ja Läti 

piimakarjakasvatuse ettevõtete omakapitali rentaabluse langus algas hiljem, 2014. aastal. 

(joonis 11) 

Kui eelpool käsitletud näitajad iseloomustasid piimakarjakasvatuse ettevõtete 

majanduslikku olukorda saadud tulude põhjal, siis kulude tootlikkus iseloomustab kulude 

tasuvust. Kulude tootlikkus näitab, kui suure osa moodustab kogutoodang kuludest. Kulude 

tootlikkust vaadatakse kahel viisil: esimesel juhul (kulude tootlikkus toetusteta) jagatakse 

kogutoodang kuludega ning teisel juhul (kulude tootlikkus toetustega) liidetakse 

kogutoodangule toetused ja summa jagatakse kuludega. Erineval viisil leitud kulude 

tootlikkuse võrdlemine aitab uurida toetuste mõju piimakarjakasvatuse ettevõtete 
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majanduslikule olukorrale. Kulude tootlikkus nii toetusteta kui ka toetustega oli aastatel 

2007–2015 suurim Leedu ning väikseim Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes (joonis 12).  

 

 

Joonis 12. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete kulude tootlikkus aastatel 

2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Üheks võimalikuks põhjuseks, miks oli Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete kulude 

tootlikkus kõrge, on tasustamata tööjõu suur osakaal Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 

Kulude tootlikkus toetusteta vähenes 2009. aastal kõigi Balti riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes: Eestis 18%, Lätis 19% ja Leedus 26% võrreldes 2007. aastaga. 2010. aastal 

hakkas kulude tootlikkus toetusteta suurenema. Kulude tootlikkus toetustega vähenes ka 

2009. aastal kõigi Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes: Eestis 18%, Lätis 13% ja 

Leedus 20% võrreldes 2007. Tänu toetustele oli kulude tootlikkuse langus 2009. aastal 

väiksem Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2014. ja 2015. aastal vähenes nii 

kulude tootlikkus toetusteta kui ka kulude tootlikkus toetustega kõigi kolme Balti riigi 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes. (joonis 12) 

Ettevõttes on olulisel kohal varad. Varade käibekordaja iseloomustab ettevõtte varade 

kasutamise tõhusust ehk kui palju saadakse tulu ühe varasse investeeritud euro kohta. 

Aastatel 2007–2015 oli varade käibekordaja kõige väiksem Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes. (joonis 13) 
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Joonis 13. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete varade käibekordaja aastatel 

2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Varade käibekordaja hakkas Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes vähenema 2008. 

aastal, vähenemine jätkus ka 2009. aastal. Varade käibekordaja langes enim Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes 36% võrreldes 2007. aastaga. Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes oli varade käibekordaja langus kõige väiksem vaid 18% võrreldes 2007. aastaga. 

2010. aastal hakkas varade käibekordaja Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes taas 

tõusma ning järgmine suurem langus oli 2015. aastal. (joonis 13) 

Kui varade käibekordaja on oluline ennekõike ettevõttele endale, siis maksevõime kordaja 

on oluline nii ettevõttele kui ka investoritele, tarnijatele ja pangale. Maksevõime kordaja 

hindab ettevõtte maksevõimet konkreetsel ajahetkel ning näitab, kas käibevarad katavad 

lühiajalised kohustused. Aastatel 2007–2015 oli kõigi Balti riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtete maksevõime kordaja üle ühe, järelikult olid kõik maksevõimelised. Vaadeldaval 

perioodil oli maksevõime kordaja suurim Leedu ja väikseim Eesti piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes. Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete kõrge maksevõime on seletatav sellega, et 

ei soovita liigseid riske võtta. Aastatel 2007–2015 vähenes maksevõime kordaja Eesti, Läti 

ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 22%, 20% ja 24%. Kui eelpool 

kirjeldatud näitajate puhul täheldati suuremaid langusi aastal 2009 ja vaadeldava perioodi 

lõpus, siis maksevõime kordaja vähenes juba 2008. aastal kõigi vaadeldavate riikide 
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piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2015. aastal ei täheldatud piimakarjakasvatuse ettevõtete 

maksevõime kordajas suuri muutusi. (joonis 14) 

 

 

Joonis 14. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete maksevõime kordaja aastatel 

2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Nii maksevõime kordaja kui ka võlakordaja iseloomustavad ettevõtte finantsseisu. 

Maksevõime kordajas kasutatakse lühiajalisi kohustusi ja käibevarasid, aga võlakordajas on 

esitatud kohustused kokku ja varad kokku. Võlakordaja näitab, kui suur osa ettevõtte varast 

on soetatud laenatud vahendite abil. Selleks, et hinnata suhtelist majanduslikku 

jätkusuutlikkust peavad näitajad olema samasuunalised (null halvim sooritus ja sada parim 

sooritus). Kuna võlakordaja erineb ülejäänud majandusliku jätkusuutlikkuse näitajatest oma 

suunalt (null parim sooritus ja sada halvim sooritus), siis kasutati magistritöös võlakordaja 

pöördväärtust. Aastatel 2007–2015 oli võlakordaja pöördväärtus väikseim Eesti ja suurim 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Võlakordaja pöördväärtus oli vaadeldaval perioodil 

suhteliselt stabiilne, vaid 2009. aastal suurenes võlakordaja pöördväärtus Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 33% ja 68% võrreldes 2008. aastaga. Samas Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes vähenes võlakordaja pöördväärtus ajavahemikul 2007–

2009 23% võrra. Aastatel 2007–2015 suurenes võlakordaja pöördväärtus Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes 10%, aga Eesti ja Läti piimakarjakasvatuse ettevõttes 

vähenes, vastavalt 14% ja 4%. (joonis 15) 
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Toetused ei tulene otseselt ettevõtte tegevusest, vaid neid jagab riik, selleks et parandada 

ettevõtete majanduslikku olukorda ja reguleerida turgu riigisiseselt. Iseloomustamaks 

toetuste osa piimakarjakasvatuses, vaadeldakse toetusi, millest on välja arvatud toetused 

investeeringutele. (joonis 16) 

 

 

Joonis 15. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete võlakordaja pöördväärtus, % 

aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Aastatel 2007–2010 oli toetus piimalehma kohta väikseim Leedu ja aastatel 2011–2015 Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2009. aastal vähenes toetus piimalehma kohta Eesti, Läti ja 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 26%, 1% ja 21% võrreldes 2008. aastaga. 

2014. aastal vähenes toetus piimalehma kohta Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes 24%, 

aga Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes suurenes, vastavalt 3% ja 14% võrreldes 

2013. aastaga. (joonis 16) 

 

 

Joonis 16. Toetus piimalehma kohta, €/LÜ Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 
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Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse 

hindamiseks kasutatud 11 näitaja abil oli võimalik kindlaks teha, et 2008. aastal alanud 

ülemaailmne majanduskriis, 2014. aastal kehtestatud Venemaa embargo ja piimakvootide 

kaotamine Euroopa Liidu turul 2015. aastal mõjutasid Balti riikide piimakarjakasvatuse 

ettevõtteid. Kõigi kolme vaadeldava riigi piimakarjakasvatuse ettevõtete kasumlikkus, tulu 

kilogrammi piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, varade käibekordaja ja 

maksevõime kordaja vähenesid 2008. aastal. 2009. aastal halvenes olukord veelgi, vähenesid 

ka töö ja maa tootlikkus. 2014. aastal vähenesid Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes 

töö tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi piima kohta, kulude tootlikkus 

ja varade käibekordaja, langus jätkus ka 2015. aastal.  

Joonistel 17 ja 18 esitatud radardiagrammid võimaldavad uurida Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtete suhtelist majanduslikku jätkusuutlikkust kõigi 11 näitaja 

osas. Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslik seis oli 2015. aastal viie näitaja osas 

parem kui Läti ja Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes. (joonis 17, 18) 

 

 

Joonis 17. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 2015. aasta suhtelise 

majandusliku jätkusuutlikkuse radardiagramm (FADN, autori koostatud) 

 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtted ületasid Eesti ja Läti piimakarjakasvatuse ettevõtteid 

järgmiste näitajate osas: tulu kilogrammi piima kohta, kulude tootlikkus, kulude tootlikkus 

toetustega, võlakordaja pöördväärtus ja maksevõime kordaja. Leedu piimakarjakasvatuse 
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ettevõtted olid Eesti ja Läti piimakarjakasvatuse ettevõtetest nõrgemad üksnes maa ja eriti 

töö tootlikkuse osas. Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtted olid 2015. aastal Leedu ja Läti 

piimakarjakasvatuse ettevõtetest paremad töö tootlikkuse, maa tootlikkuse, kasumlikkuse ja 

varade käibekordaja osas. Samas jäid Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtted omakapitali 

rentaabluse, võlakordaja pöördväärtuse ja maksevõime kordaja poolest Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetest maha. Läti piimakarjakasvatuse ettevõtted ületasid 2015. 

aastal Eesti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtteid omakapitali rentaabluses. (joonis 17, 

18) 

 

 

Joonis 18. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 2015. aasta suhtelise 

majandusliku jätkusuutlikkuse radardiagramm (FADN, autori koostatud) 

 

Ülejäänud majandusliku jätkusuutlikkuse näitajate osas olid nad Eesti või/ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetest halvemas seisus (joonis 17, 18). Analüüs näitas, et 11 

väljavalitud majandusliku jätkusuutlikkuse näitaja abil on võimalik võrrelda Eesti, Läti ja 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust piisava 

põhjalikkusega.  

Kui eelpool võrreldi Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku 

jätkusuutlikkust, siis järgmisena vaadeldakse ja võrreldakse FIE-de ja äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust Eesti näitel. Vaadeldaval 

perioodil suurenes töö tootlikkus nii Eesti FIE-de kui ka äriühingute piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes, vastavalt 36% ja 90%. Eesti äriühingutes oli töö tootlikkuse näitaja Eesti FIE-de 

omast keskmiselt 2 korda suurem ning aja jooksul erinevus suurenes. Aastaks 2015 oli 

erinevus suurenenud 40% võrra võrreldes 2007. aastaga. (joonis 19) 
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Joonis 19. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete töö tootlikkus, €/h 

aastatel 2007–2015 (FADN ja autori koostatud) 

 

Töö tootlikkuse suurenemine viitab sellele, et töö on rohkem mehhaniseeritud ja 

automatiseeritud ning seetõttu väheneb töötajate tööaeg. Eesti äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes kulutati vähem töötunde lehma kohta kui Eesti FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes (lisa 8).  

Vaadeldaval perioodil suurenes kasumlikkus nii Eesti FIE-de kui ka Eesti äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 3% ja 5%. FIE-de ja äriühingute võrdlusest 

selgus, et aastatel 2007–2015 oli äriühingute kasumlikkus FIE-de kasumlikkusest ligi 1,5 

korda suurem. 2009. aastal langes kasumlikkus nii FIE-de kui ka äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 17% ja 21% võrreldes 2008. aastaga. 2010. aastal 

hakkas kasumlikkus taas tõusma, kuid 2014. aastal pöördus kasumlikkus langusesse, mis 

jätkus ka 2015. aastal. (joonis 20) 

 

 

Joonis 20. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete kasumlikkus, €/ha 

aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 
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Tulu kilogrammi piima kohta oli Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes suurem kui 

Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtete 

suurema tulu kilogrammi piima kohta üheks võimalikuks põhjuseks on tasustamata tööjõu 

suur osakaal FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Tulu kilogrammi piima kohta vähenes 

FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes nii 2009. kui ka vaadeldava perioodi 

lõpus. (joonis 21) 

 

 

Joonis 21. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete tulu kilogrammi piima 

kohta, €/kg aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes oli omakapitali rentaablus suurem kui Eesti 

äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Suuremat omakapitali rentaabluse langust 

täheldati piimakarjakasvatuse ettevõtetes 2009. aastal – äriühingutel 112% ja FIE-del 48% 

võrreldes 2007. aastaga. 2010. aastal piimakarjakasvatuse ettevõtete omakapitali rentaablus 

suurenes, kuid 2012. aastal hakkas taas langema. FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes 

lõppes omakapitali rentaabluse langus 2014. aastal, kuid äriühingute piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes jätkus langus ka 2015. aastal. (joonis 22) 

Kulude tootlikkus toetusteta oli Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes suurem kui 

Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Üheks võimalikuks põhjuseks on asjaolu, 

et FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes on tasustamata tööjõu osakaal suurem kui 

äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Kulude tootlikkus toetusteta vähenes 2009. 

aastal nii FIE-de kui ka äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes 18% võrreldes 2007. 

aastaga. (joonis 23) 
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Joonis 22. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete omakapitali 

rentaablus, % aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Ka kulude tootlikkus toetustega vähenes 2009. aastal nii FIE-de kui ka äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 15% ja 18% võrreldes 2007. aastaga. Tänu 

toetustele oli kulude tootlikkuse langus 2009. aastal väiksem FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes. 2014. ja 2015. aastal vähenes nii kulude tootlikkus toetusteta kui ka kulude 

tootlikkus toetustega FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. (joonis 23) 

 

 

Joonis 23. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete kulude tootlikkus 

aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 
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Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes oli varade käibekordaja vaadeldaval perioodil 

ligi 0,7 korda väiksem kui Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Varade 

käibekordaja hakkas piimakarjakasvatuse ettevõtetes vähenema 2008. aastal jätkudes ka 

2009. aastal. Varade käibekordaja langes äriühingute ja FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes, vastavalt 36% ja 35% võrreldes 2007. aastaga. (joonis 24) 

 

 

Joonis 24. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete varade käibekordaja 

aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Maksevõime kordaja oli Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes suurem kui Eesti 

äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2015. aastal suurenes FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtete maksevõime kordaja veelgi. FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtete kõrgem maksevõime kordaja seletub asjaoluga, et FIE-d ei võta või võtavad 

väikeseid laene, sest suured laenud tooksid kaasa liiga suure riski. (joonis 25) 

 

 

Joonis 25. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete maksevõime kordaja 

aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 
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Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete võlakordaja pöördväärtus oli vaadeldaval 

perioodil Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtete omast väiksem. FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtete suurem võlakordaja pöördväärtus näitab ka, et FIE-d 

püüavad hoiduda võlgadest. Aastatel 2007–2015 suurenes võlakordaja pöördväärtus FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes 55% aga äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõttes 

vähenes 15%. 2009. aastal suurenes võlakordaja FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes 

29% võrreldes 2008. aastaga. Samas äriühingutes vähenes võlakordaja 8% võrreldes 2008. 

aastaga. (joonis 26) 

 

 

Joonis 26. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete võlakordaja 

pöördväärtus, % aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Vaadeldaval perioodil oli Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes toetus piimalehma 

kohta suurem kui Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2009. aastal vähenes 

toetus piimalehma kohta nii FIE-de kui ka äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes, 

vastavalt 15% ja 27% võrreldes 2008. aastaga. Analoogset olukorda täheldati 2014. aastal. 

(joonis 27) 
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Joonis 27. Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete toetus piimalehma 

kohta, €/LÜ aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Joonisel 28 esitatud radardiagrammi abil uuritakse Eesti FIE-de ja äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtete suhtelist majanduslikku jätkusuutlikkust kuue 

finantsnäitajatel põhineva näitaja osas. FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtted olid viie 

näitaja osas äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetest paremad. Üksnes varade 

käibekordaja oli äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes parem. (joonis 28) 

 

 

Joonis 28. FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete 2015. aasta suhtelise 

majandusliku jätkusuutlikkuse radardiagramm (FADN, autori koostatud) 
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kaotamine Euroopa Liidu turul 2015. aastal mõjutasid nii FIE-de kui äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtteid. FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete 

kasumlikkus, tulu kilogrammi piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, 

varade käibekordaja ja maksevõime kordaja vähenesid 2008. aastal. 2009. aastal vähenes töö 

tootlikkus. 2014. ja 2015. aastal vähenesid FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes töö tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi piima kohta, omakapitali 

rentaablus, kulude tootlikkus ja varade käibekordaja, langus jätkus ka 2015. aastal.  

Analüüs näitas, et 10 väljavalitud majandusliku jätkusuutlikkuse näitaja abil on võimalik 

võrrelda FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku 

jätkusuutlikkust piisava põhjalikkusega. Seega võib väita, et magistritöö autori poolt välja 

valitud majandusliku jätkusuutlikkuse näitajad võimaldavad piisava põhjalikkusega võrrelda 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust nii riikide kui ka FIE-de ja 

äriühingute tasandil. 

 

 

2.3.2. Sotsiaalne jätkusuutlikkus 

 

Kui majanduslikku jätkusuutlikkust saab suuresti mõjutada ettevõtte juht, siis sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse korral on lisaks ettevõtte juhile tähtsal kohal ka ettevõtte töötajad. Töötajate 

sotsiaalne rahulolu (head töötingimused, rahuldav töötasu, täiendõpe jne) tagab ettevõtte 

jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis. Seoses sellega, et FADN-is on vähe andmeid, mida 

saab kasutada sotsiaalse jätkusuutlikkuse hindamisel, tuuakse välja ainult nelja sotsiaalset 

jätkusuutlikkust iseloomustavat näitjat: tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, keskmine 

tunnitasu, näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus ning pere 

tööjõutulu tasustamata töötunni kohta. (tabel 6)  

 

Tabel 6. Sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad (autori koostatud, lisa 4, 5) 

Näitaja Arvutamine Ühik 

Tasustatud tööjõu töötatud 

tunnid nädalas 

Tasustatud tööjõu töötatud tunnid/52 h/näd

al 

Keskmine tunnitasu Tööjõukulud/tasustatud tööjõu töötatud tunnid kokku €/h 

Näitaja tasustamata tööjõu 

töötatud tunnid nädalas 

pöördväärtus 

52/Tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädal/

h 

Pere tööjõutulu tasustamata 

töötunni kohta 

(Netolisandväärtus – toetused (v.a inv.) ja maksude 

bilanss – palgad, rendid ja intressid)/tasustamata 

tööjõu töötatud tunnid 

€/h 
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Tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas iseloomustab palgatöö kasutamise mahtu. 

Vaadeldaval perioodil oli tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas suurim Eesti ning 

väikseim Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Aastaks 2015 vähenes Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas, vastavalt 

47%, 18% ja 40% võrreldes 2007. aastaga. Tasustatud tööjõu töötatud tundide arvu 

vähenemine nädalas viitab kahele võimalikule olukorrale: esiteks ettevõtte majanduslik 

seisund ei võimaldanud tasustatud tööjõu kasutamist endises mahus ja teiseks kasutusele oli 

võetud uuemad masinad, mis võimaldasid tööd rohkem mehhaniseerida ja automatiseerida. 

(joonis 29) 

 

 

Joonis 29. Tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, h/nädal Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Sotsiaalset jätkusuutlikkust iseloomustab ka töötasu. Vaadeldaval perioodil oli 

piimakarjakasvatuses töötavate palgatööliste keskmine tunnitasu suurim Eestis ja madalaim 

Leedus. 2015. aastaks kasvas keskmine tunnitasu Eestis 85%, Lätis 98% ja Leedus 86% 

võrreldes 2007. aastaga. Vaatamata keskmise tunnitasu üldisele kasvutrendile vähenes 2009. 

ja 2010. aastal tunnitasu kõigi kolme Balti riigi piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 

Majanduslanguse aastatel ei vähenenud keskmine tunnitasu siiski alla riigi miinimum 

tunnitasu. (joonis 30) 

Lisaks tasustatud tööle tehakse piimakarjakasvatuse ettevõtetes ka tasustamata tööd. Kuna 

näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas erineb ülejäänud sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse näitajatest oma suunalt (null parim sooritus ja sada halvim sooritus), siis 

kasutati magistritöös nimetatud näitaja pöördväärtust. Vaadeldaval perioodil oli näitaja 
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tasustamata tööjõu töötatud tundide arv nädalas pöördväärtus väike Leedu ning aastatel 

2007–2009 ka Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 

 

Joonis 30. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete keskmine tunnitasu ja riigi 

miinimum tunnitasu, €/h aastatel 2007–2015 (FADN, earn_mw_cur ja autori koostatud) 

 

Tasustatud ja tasustamata töö osakaalude võrdlusest selgub, et Eesti ja Läti 

piimakarjakasvatuse ettevõtted kasutavad valdavalt tasustatud tööjõudu – tasustatud töötatud 

tundide osakaal oli Eesti 91–93% ja Läti piimakarjakasvatuse ettevõtetes 66–76%. Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtted on pigem peretüüpi ettevõtted, kus on suur tasustamata töö 

osakaal 80–84%. (joonis 31, lisa 9) 

 

 

Joonis 31. Näitaja tasustamata tööjõu töötatud tundide arv nädalas pöördväärtus, nädal/h 

Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN, autori 

koostatud) 
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Pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta näitab, kui suurt tulu saadakse tasustamata tööjõu 

töötatud tunni kohta. Näitaja arvutatakse järgmiselt: netolisandväärtusest lahutatakse 

toetused ning palgad, rendid ja intressid ning saadud vahe jagatakse tasustamata tööjõu 

töötatud tundide arvuga. Aastatel 2007–2015 oli pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta 

suurim Leedu ja väikseim Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2008. aastal hakkas pere 

tööjõutulu tasustamata töötunni kohta Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtetes 

vähenema ja langus saavutas oma tipu 2009. aastal. Pere tööjõutulu tasustamata töötunni 

kohta vähenes Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes, vastavalt 1134%, 619% 

ja 81% võrreldes 2007. aastaga. 2010. aastal hakkas pere tööjõutulu tasustamata töötunni 

kohta taas kasvama, kuid aastal 2013 pöördus see langusele, mis jätkus ka 2015. aastal. 

(joonis 32) 

 

 

Joonis 32. Pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta, €/h Eesti, Läti ja Leedu 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 
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Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtted olid sotsiaalse jätkusuutlikkuse osas suhteliselt 
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paremus kahe näitaja: tasustatud tööjõu töötatud tundide nädalas ja keskmise tunnitasu osas. 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtted olid kõige halvemas positsioonis, sest tasustatud 

tööjõu töötatud tunnid nädalas ja keskmine tunnitasu oli suhteliselt madal. (joonis 33) 

 

 

Joonis 33. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 2015. aasta suhtelise 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse radardiagramm (FADN, autori koostatud) 

 

Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete sotsiaalse jätkusuutlikkuse hindamiseks välja 

valitud neli näitajat võimaldasid iseloomustada olulisi sotsiaalse jätkusuutlikkuse aspekte. 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtteid iseloomustas suur tasustamata tööjõu töötatud 

tundide arv nädalas ja väike tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas, mis näitas, et 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtted olid peamiselt perefarmi tüüpi ettevõtted. Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtted olid valdavalt suurettevõtted, kus oli suur tasustatud tööjõu 

töötatud tundide arv nädalas. Läti piimakarjakasvatuse ettevõtetes oli ka tasustatud töö 

osakaal. Piimakarjakasvatuses töötavate palgatööliste keskmine tunnitasu ületas kõigis 

kolmes riigis miinimum tunnitasu. Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtete suhteline sotsiaalne 

jätkusuutlikkus oli parem kui Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetel. Eriti selgelt 

avaldus Eesti paremus näitajate tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas ja keskmine 

tunnitasu osas. 

Järgnevalt vaadeldakse ja võrreldakse Eesti äriühingute ja FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtete sotsiaalset jätkusuutlikkust. Vaadeldaval perioodil oli tasustatud tööjõu töötatud 

tundide arv nädalas Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes tunduvalt suurem kui 

FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Aastatel 2007–2015 vähenes tasustatud tööjõu 
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töötatud tundide arv nädalas nii äriühingute kui ka FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 

2015. aastaks oli tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas vähenenud Eesti äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes 47% ja Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes 20% 

võrreldes 2007. aastaga. (joonis 34) 

 

 

Joonis 34. Tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas, h/nädal Eesti FIE-de ja Eesti 

äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN, autori koostatud) 

 

Vaadeldaval perioodil oli äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes keskmine tunnitasu 

suurem kui FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 2015. aastaks kasvas keskmine 

tunnitasu FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes 58% ja äriühingute piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes 86% võrreldes 2007. aastaga. Vaatamata keskmise tunnitasu üldisele 

kasvutrendile vähenes aastatel 2009 ja 2010 keskmise tunnitasu nii FIE-de kui ka äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes. FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes langes keskmine 

tunnitasu ka 2015. aastal – 9% võrreldes 2014. aastaga. (joonis 35) 

 

 

Joonis 35. Eesti äriühingute ja FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtete keskmine tunnitasu, 

€/h aastatel 2007–2015 (FADN, earn_mw_cur ja autori koostatud) 
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Aastatel 2007–2015 oli näitaja tasustamata tööjõu töötatud tundide arv nädalas pöördväärtus 

väiksem FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetes kui äriühingute piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes. Tasustatud ja tasustamata töötatud tundide osakaalude võrdlusest selgus, et 

äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtted kasutavad valdavalt tasustatud tööjõudu – 

tasustatud töötatud tundide osakaal oli Eesti äriühingutes 99–100%, aga FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtted olid pigem peretüüpi ettevõtted, kus oli suur tasustamata töö 

osakaal (80–84%). (joonis 36, lisa 9) 

 

 

Joonis 36. Näitaja tasustamata tööjõu töötatud tundide arv nädalas pöördväärtus, nädal/h 

Eesti FIE-de ja Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 

(FADN, autori koostatud) 

 

Eesti äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtted olid kõigi kolme sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse näitaja osas suhteliselt paremad kui Eesti FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtted. Eriti suur erinevus FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete vahel oli 

kahe näitaja: tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas ja näitaja tasustamata tööjõu töötatud 

tunnid nädalas pöördväärtus osas. (joonis 37) 
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Joonis 37. FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete 2015. aasta suhtelise 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse radardiagramm (FADN, autori koostatud) 

 

Kolm väljavalitud sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajat võimaldasid võrrelda Eesti äriühingute 

ja FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtteid. Võrdlusest selgus, et FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtted olid peretüüpi ettevõtted, kus oli suur tasustamata töö osakaal. Samas äriühingud 

kasutasid valdavalt tasustatud tööd. Keskmine töötasu oli suurem äriühingute kui FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes. 

Väljavalitud sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajad võimaldasid iseloomustada olulisi 

sotsiaalse jätkusuutlikkuse aspekte. Siiski, sotsiaalse jätkusuutlikkuse igakülgsemaks 

hindamiseks võiks kasutada täiendavalt nt omanike ja töötajate haridustaset, töötingimusi ja 

töötajate rahulolu iseloomustavad näitajad.  

 

 

2.3.3. Keskkondlik jätkusuutlikkus 

 

Järgmisena hinnatakse piimakarjakasvatuse keskkondlikku jätkusuutlikkust veisekasvatuse 

näitel. Esmalt hõlmab veisekasvatus piimakarja- ja lihaveisekasvatust, millest mõlemast 

tulenevad keskkonnale sarnased ohud, mistõttu on veisekasvatuse näitajad ülekantavad 

piimakarjakasvatusele. Teiseks võttes arvesse, et Eurostati andmebaasis ei ole eraldi välja 

toodud kasvuhoonegaaside emissiooni, lämmastiku ja fosfori üldist tasakaalu 

piimakarjakasvatuse kohta, oli magistritöö autor ka seepärast sunnitud just nimetatud 
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andmetest lähtuma. Seega hinnatakse keskkondlikku jätkusuutlikkust Eurostati 

andmebaasist saadud andmete põhjal ajavahemikul 2007–2014. (tabel 7)  

 

Tabel 7. Keskkondliku jätkusuutlikkuse näitajad (autori koostatud, lisa 4, 5) 

Näitaja Arvutamine Ühik 

Soolesisese fermentatsiooni 

CH4 emissioon kasutatud 

põllumajandusmaa hektari 

kohta 

Metaani kogus/kogu kasutatud 

põllumajandusmaa 

t/ha 

Sõnnikus sisalduva 

lämmastiku kogus kasutatud 

põllumajandusmaa hektari 

kohta 

Sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus/kogu 

kasutatud põllumajandusmaa 

kg N/ha 

Sõnnikus sisalduva fosfori 

kogus kasutatud 

põllumajandusmaa hektari 

kohta 

Sõnnikus sisalduva fosfori kogus/kogu 

kasutatud põllumajandusmaa 

kg P/ha 

 

Kasvuhoonegaaside emissioonist vaadeldakse ainult ühte osa, mille moodustab soolesisese 

fermentatsiooni CH4 emissioon. Lämmastiku ja fosfori tasakaalu iseloomustamisel 

piirdutakse sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori koguse analüüsimisega. (tabel 6) 

Soolesisese fermentatsiooni CH4 emissioon kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta 

veisekasvatuses iseloomustab, mil määral saastab veisekasvatus õhku metaaniga. Aastatel 

2007–2012 oli soolesisese fermentatsiooni CH4 emissioon kasutatud põllumajandusmaa 

hektari kohta suurim Leedus ja aastatel 2013–2014 Eestis. (joonis 38) 

 

 

Joonis 38.  Soolesisese fermentatsiooni CH4 emissioon kasutatud põllumajandusmaa hektari 

kohta, t/ha Eesti, Läti ja Leedu veisekasvatuses aastatel 2007–2014 (aei_pr_ghg, aei_pr_gnb 

ja autori koostatud) 
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Lisaks soolesise fermentatsiooni CH4 emissioonile on oluline iseloomustada ka 

veisekasvatusest lähtuvat lämmastiku- ja fosforikoormust pinnasele ja veele. Sõnnikus 

sisalduva lämmastiku kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta oli vaadeldaval 

perioodil suurim Eestis ning väikseim Lätis. Sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus 

kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta oli aastatel 2007–2014 vaadeldavates riikides 

suhteliselt stabiilne. (joonis 39) 

 

 

Joonis 39. Sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari 

kohta, kg N/ha Eesti, Läti ja Leedu veisekasvatuses aastatel 2007–2014 (aei_pr_gnb ja autori 

koostatud) 

 

Sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta oli Balti 

riikide veisekasvatuses Euroopa Liidu keskmisest väiksem. Hollandis, kus on intensiivne 

veisekasvatus, oli sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus kasutatud põllumajandusmaa 

hektari kohta ligi 8 korda suurem kui Eestis, Lätis ja Leedus. (lisa 10) 

Sõnnikus sisalduva fosfori kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta oli aastatel 

2007–2014 suurim Eestis ja väikseim Lätis. Siiski oli antud näitaja nii Lätis ja Leedus kui 

ka Eestis väiksem Euroopa Liidu keskmisest. Sõnnikus sisalduva fosfori kogus kasutatud 

põllumajandusmaa hektari kohta oli vaadeldaval perioodil Balti riikide veisekasvatuses 

suhteliselt stabiilne. (joonis 40, lisa 11) 
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Joonis 40. Sõnnikus sisalduva fosfori kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, kg 

P/ha Eesti, Läti ja Leedu veisekasvatuses aastatel 2007–2014 (aei_pr_gnb ja autori 

koostatud) 

 

Keskkondliku jätkusuutlikkuse näitajate põhjal koostatud radardiagrammil tähistab null 

parimat ja 100 halvimat seisundit. Eesti veisekasvatus oli keskkondliku jätkusuutlikkuse 

osas suhteliselt halvem kui Läti ja Leedu veisekasvatus kõigi kolme näitaja osas. (joonis 41) 

 

 

Joonis 41. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 2015. aasta suhtelise 

keskkondliku jätkusuutlikkuse radardiagramm (Eurostati, autori koostatud) 
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Veisekasvatuse keskkondliku jätkusuutlikkuse hindamiseks välja valitud kolm näitajat 

võimaldasid iseloomustada veisekasvatusest lähtuvaid suuremaid keskkondlikke ohte. 

Veisekasvatuse keskkondliku jätkusuutlikkuse täpsemaks hindamiseks võiks kasutada 

soolesise fermentatsiooni CH4 emissiooni toodangu ühiku kohta.  

FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtteid saab võrrelda keskkondliku 

jätkusuutlikkus näitajate alusel. Kuid lähtudes asjaolust, et magistritöö autoril ei olnud 

kättesaadavad vastavad andmed, ei ole magistritöös eraldi FIE-de ja äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtete keskkondlikku jätkusuutlikkust võrreldud. 

Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust hinnati kirjandusallikate 

analüüsi põhjal väljavalitud 18 näitaja abil, kasutades FADN-i ja Eurostati andmebaasist 

võetud andmeid. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkuse 

näitajate analüüs hõlmas aastaid 2007–2015. Magistritöös tehti järgmised järeldused: 

• Piimakarjakasvatuse ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks 

kasutatud 11 näitajat: töö tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi 

piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, kulude tootlikkus toetustega, 

varade käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja pöördväärtus ja toetus 

piimalehma kohta iseloomustasid majanduslikku jätkusuutlikkust igakülgselt ja 

piisavalt põhjalikult. 

• Piimakarjakasvatuse ettevõtete sotsiaalset jätkusuutlikkust hinnati nelja näitaja 

alusel, milleks olid tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, keskmine tunnitasu, 

näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus ja pere tööjõutulu 

tasustamata töötunni kohta. Võttes arvesse sotsiaalse jätkusuutlikkuse keerukat ja 

mitmetahulist iseloomu ei pruugi üksnes nelja näitaja kasutamine võimaldada 

täielikult avada ja hinnata niivõrd keerukat teemaderingi. Mitmekülgsema sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse hindamise jaoks pakub magistritöö autor välja järgnevad näitajad: 

töötajate ja ettevõtte omaniku haridustase, töötingimused ja töötajate rahulolu oma 

tööga. 

• Veisekasvatuse keskkondliku jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatud kolme näitajat 

soolesise fermentatsiooni CH4 emissioon kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, 

sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari 

kohta suudavad hinnata veisekasvatuse peamisi ohutegureid keskkonnale. 
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Keskkondliku jätkusuutlikkuse veelgi täpsemaks hindamiseks võiks kasutada 

soolesise fermentatsiooni CH4 emissiooni toodangu ühiku kohta. 

• Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust on võimalik võrrelda 

järgmiste näitajate alusel: töö tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, tulu 

kilogrammi piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, kulude 

tootlikkus toetustega, varade käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja 

pöördväärtus, toetus piimalehma kohta, tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, 

keskmine tunnitasu, näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus, 

pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta, soolesise fermentatsiooni CH4 emissioon 

kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori 

kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta. 

• FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust on võimalik 

võrrelda järgmiste näitajate alusel: töö tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi 

piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, kulude tootlikkus toetustega, 

varade käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja pöördväärtus, toetus 

piimalehma kohta, tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, keskmine tunnitasu, 

näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus, pere tööjõutulu 

tasustamata töötunni kohta. 
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KOKKUVÕTE 

 

Viimastel aastakümnetel on toimunud nii suuri ühiskondlikke kui ka majanduslikke muutusi, 

mis on mõjutanud piimakarjakasvatuse edukust. Magistritöö eesmärk on pakkuda välja 

näitajad Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamiseks. 

Magistritöö esimeses peatükis anti ülevaade jätkusuutlikkuse mõiste arengust. Ühena 

esimestest hakkas jätkusuutlikku arenguga tegelema Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

juurde loodud Maailma Keskkonna- ja Arengukomisjon, kes esitas jätkusuutlikkuse tänaseks 

tuntud definitsiooni, mille kohaselt on jätkusuutlik areng käesoleva põlvkonna vajaduste 

rahuldamine nii, et seda ei tehtaks järgmiste põlvkondade vajaduste rahuldamise arvelt. 

Jätkusuutlikkuses eristatakse majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku komponenti, mis 

on omavahel tihedalt seotud. Eraldi iseloomustati säästva põllumajanduse kontseptsiooni. 

Säästva põllumajanduse põhieesmärk on toota kõigile inimestele piisavalt tervislikku ja 

ohutut toitu, tagades samal ajal ettevõtte omanikule tulu toodangu eest. Samas tuleb säilitada 

ja parandada keskkonna kvaliteeti ning kasutada loodusressursse otstarbekalt. 

Alapeatükis 1.2. iseloomustati põllumajanduses kasutatavaid jätkusuutlikkuse hindamise 

näitajaid. Näitajad peavad vastama seitsmele põhilisele kriteeriumile: võrreldavus, 

rahvusvaheline tunnustatus, vaba ligipääs andmetele, sõltumatus, vastavus hinnatavale 

nähtusele, ennustatavus ja robustsus. Näitajatele omistatakse mitmeid ülesandeid, näiteks 

hinnata tingimusi ja muutusi, võrrelda kohti ja olukordi jne. Eraldi kirjeldati 18 sagedamini 

kasutatud jätkusuutlikkuse hindamise näitajat.  

Töö teises peatükis iseloomustati Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkust 

18 näitaja abil. Andmed näitajate arvutamiseks pärinevad FADN-i ja Eurostati 

andmebaasist. Aastatel 2005–2015 oli põllumajanduse osakaal sisemajanduse 

kogutoodangust Eestis, Lätis ja Leedus suhteliselt väike <5% ning muutus vähe. 

Põllumajanduse üheks oluliseks haruks on piimakarjakasvatus. Seejuures tegeleti lisaks 

tavapiimakarjakasvatusele väikses mahus ka mahepiimakarjakasvatusega. Vaadeldaval 

perioodil tõusis piimakus kõigis kolmes Balti riigis, kuid kõrgeim oli piimakus Eestis. 

Piimakarjakasvatuse majanduslikku edukust mõjutab teiste tegurite kõrval ka turg. Aastatel 

2005–2015 oli toorpiima kokkuostuhind Eestis, Lätis ja Leedus volatiilne, langedes eriti 
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aastatel 2009 ja 2015. Seejuures oli viidatud volatiilsus tingitud mitmest rahvusvahelisest 

sündmusest. 

Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks 

kasutatud 11 näitajat võimaldasid kindlaks teha, et 2008. aasta ülemaailmne majanduskriis, 

2014. aastal kehtestatud Venemaa embargo ja piimakvootide kaotamine Euroopa Liidu turul 

2015. aastal mõjutasid Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtteid. Kõikide vaadeldavate 

riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete tulu kilogrammi piima kohta, kasumlikkus, 

omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, varade käibekordaja ja maksevõime kordaja 

vähenesid 2008. aastal. 2009. aastal vähenesid ka töö ja maa tootlikkus. 2014. aastal 

vähenesid kõigi kolme vaadeldava riigi piimakarjakasvatuse ettevõtete maa ja töö tootlikkus, 

kasumlikkus, tulu kilogrammi piima kohta, kulude tootlikkus ja varade käibekordaja. 2015. 

aastal langus jätkus.  

Radardiagrammi abil iseloomustati Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete 

suhtelist majanduslikku jätkusuutlikkust 11 näitaja põhjal. Analüüsist selgus, et antud 

näitajate põhjal saab võrrelda Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete suhtelist 

majanduslikku jätkusuutlikkust. Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtted ületasid 2015. aastal 

Eesti ja Läti piimakarjakasvatuse ettevõtteid näitajate tulu kilogrammi piima kohta, kulude 

tootlikkus, võlakordaja pöördväärtus ja maksevõime kordaja osas, kuid olid nõrgemad maa 

ja töö tootlikkuse osas. Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtted eristusid kõrge töö ja maa 

tootlikkuse, kasumlikkuse ja varade käibekordaja poolest. Samas jäid Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtted Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetest maha 

omakapitali rentaabluse, võlakordaja pöördväärtusest ja maksevõime kordaja osas. 2015. 

aastal ületasid Läti piimakarjakasvatuse ettevõtted Eesti ja Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtteid omakapitali rentaabluse osas. 

Analüüs, milles kasutati 10 majandusliku jätkusuutlikkuse näitajat, võimaldas võrrelda Eesti 

äriühingute ja FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust. 

Äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtted olid paremad töö tootlikkuse, kasumlikkuse ja 

varade käibekordaja osas, kuid neil oli madal võlakordaja pöördväärtus. FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtted said suuremat tulu kilogrammi piima kohta. Samuti 

iseloomustas neid suur omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus ja maksevõime kordaja. 

FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtetele maksti suuremat toetust piimalehma kohta. 
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Seega oli väljavalitud näitajate alusel võimalik markeerida olulisemad majanduslikud 

sündmused viidatud perioodil ning võrrelda Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse 

ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse erinevaid tahke ning kaht erinevat ettevõtte tüüpi 

– FIE-sid ja äriühinguid. Seetõttu saab neid näitajaid pidada piisavaks, et hinnata Balti riikide 

piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust. 

Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete sotsiaalse jätkusuutlikkuse hindamiseks 

välja valitud neli näitajat (näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus, 

tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta, 

keskmine tunnitasu) võimaldasid iseloomustada olulisi sotsiaalse jätkusuutlikkuse aspekte. 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtted olid suuremas osas perefarmi tüüpi ettevõtted, millel 

oli väike näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus ja väike tasustatud 

tööjõu töötatud tundide arv nädalas. Eesti piimakarjakasvatuse ettevõtted olid valdavalt 

suurettevõtted, kus oli suur tasustatud tööjõu töötatud tundide arv nädalas. Tasustatud töö 

osakaal oli suur ka Läti piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Piimakarjakasvatuses töötavate 

palgatööliste keskmine tunnitasu ületas kõigis kolmes riigis miinimum tunnitasu. Eesti 

piimakarjakasvatuse ettevõtete suhteline sotsiaalne jätkusuutlikkus oli parem kui Läti ja 

Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes. Eriti selgelt avaldus Eesti paremus näitajate 

tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas ja keskmine tunnitasu osas. Äriühingute ja FIE-de 

piimakarjakasvatuse ettevõtete võrdlusest selgus, et FIE-de piimakarjakasvatuse ettevõtted 

olid peretüüpi ettevõtted, kus oli suur tasustamata töö osakaal. Samas äriühingud kasutasid 

valdavalt tasustatud tööd. Keskmine töötasu oli suhteliselt väike FIE-de piimakarjakasvatuse 

ettevõtetes. Siiski, sotsiaalse jätkusuutlikkuse põhjalikumaks ja igakülgsemaks hindamiseks 

tuleks kaasata näitajaid, mis iseloomustavad töötajate ja ettevõtte omaniku haridustaset, 

töötingimusi ja töötajate rahulolu oma tööga. 

Keskkondliku jätkusuutlikkuse hindamiseks välja valitud kolm näitajat soolesisese 

fermentatsiooni CH4 emissiooni kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta ja sõnnikus 

sisalduv lämmastiku ja fosfori kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta näitasid, et 

aastatel 2007–2014 oli soolesisese fermentatsiooni CH4 emissioon suurim Leedu ja Eesti 

ning väikseim Läti veisekasvatuses. Sõnnikus sisalduva lämmastiku kui ka fosfori kogus oli 

suurim Eesti ning väikseim Läti veisekasvatuses. Väljavalitud näitajate abil oli võimalik 

iseloomustada veisekasvatusest lähtuvaid suuremaid keskkondlikke ohte, kuid 
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jätkusuutlikkuse põhjalikumaks hindamiseks võiks veel kasutada . soolesise fermentatsiooni 

CH4 emissiooni toodangu ühiku kohta. 

Magistritöös tehti järgmised järeldused: 

• Piimakarjakasvatuse ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks 

kasutatud 11 näitajat: töö tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi 

piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, kulude tootlikkus toetustega, 

varade käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja pöördväärtus ja toetus 

piimalehma kohta iseloomustasid majanduslikku jätkusuutlikkust igakülgselt ja 

piisavalt põhjalikult. 

• Piimakarjakasvatuse ettevõtete sotsiaalset jätkusuutlikkust hinnati nelja näitaja 

alusel, milleks olid tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, keskmine tunnitasu, 

näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus ja pere tööjõutulu 

tasustamata töötunni kohta. Võttes arvesse sotsiaalse jätkusuutlikkuse keerukat ja 

mitmetahulist iseloomu ei pruugi üksnes nelja näitaja kasutamine võimaldada 

täielikult avada ja hinnata niivõrd keerukat teemaderingi. Mitmekülgsema sotsiaalse 

jätkusuutlikkuse hindamise jaoks pakub magistritöö autor välja järgnevad näitajad: 

töötajate ja ettevõtte omaniku haridustase, töötingimused ja töötajate rahulolu oma 

tööga. 

• Veisekasvatuse keskkondliku jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatud kolme näitajat 

soolesise fermentatsiooni CH4 emissioon kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, 

sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari 

kohta suudavad hinnata veisekasvatuse peamisi ohutegureid keskkonnale. 

Keskkondliku jätkusuutlikkuse veelgi täpsemaks hindamiseks võiks kasutada 

soolesise fermentatsiooni CH4 emissiooni toodangu ühiku kohta. 

• Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust on võimalik võrrelda 

järgmiste näitajate alusel: töö tootlikkus, maa tootlikkus, kasumlikkus, tulu 

kilogrammi piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, kulude 

tootlikkus toetustega, varade käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja 

pöördväärtus, toetus piimalehma kohta, tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, 

keskmine tunnitasu, näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus, 

pere tööjõutulu tasustamata töötunni kohta, soolesise fermentatsiooni CH4 emissioon 
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kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, sõnnikus sisalduva lämmastiku ja fosfori 

kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta. 

• FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkust on võimalik 

võrrelda järgmiste näitajate alusel: töö tootlikkus, kasumlikkus, tulu kilogrammi 

piima kohta, omakapitali rentaablus, kulude tootlikkus, kulude tootlikkus toetustega, 

varade käibekordaja, maksevõime kordaja, võlakordaja pöördväärtus, toetus 

piimalehma kohta, tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, keskmine tunnitasu, 

näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus, pere tööjõutulu 

tasustamata töötunni kohta. 

Magistritöö autor soovitab kasutada magistritöös välja pakutud näitajaid 

piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamiseks. Selleks, et 

piimakarjakasvatuse sotsiaalset jätkusuutlikkust paremini hinnata, tuleks koguda 

andmeid, mis iseloomustavad töötajate ja ettevõtte omaniku haridustaset, töötingimusi 

ja töötajate rahulolu oma tööga. Piimakarjakasvatuse ettevõtete keskkondliku 

jätkusuutlikkuse iseloomustamiseks on vaja koguda täiendavaid andmeid 

piimakarjakasvatusest lähtuva keskkonna saaste kohta. 
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SUSTAINABILITY OF DAIRY FARMING IN THE BALTIC 

STATES 
 

 

SUMMARY 

 

Dairy farming has been one of the main agricultural sectors in the Baltic States for centuries. 

Social and economic changes taken place in past decades have affected the economic success 

of dairy farming.  

The main aim of this Master´s Thesis is to propose the indicators to assess sustainability of 

dairy farms in the Baltic States. 

The main research questions are 

1) Which indicators help to adequately to assess the economic sustainability of 

dairy farms? 

2) Which indicators offer possibility to assess the social sustainability of dairy 

farms? 

3) Which indicators offer possibility to assess the environmental sustainability 

of dairy farms? 

4) Which indicators offer possibility to compare the sustainability of dairy farms 

in the Baltic States? 

5) Which indicators offer possibility to compare sustainability of the dairy farms 

run by self-employed workers and companies? 

The raw data used in this Master’s Thesis was obtained from The Farm Accountancy Data 

Network (FADN) and Eurostat databases. The data consist of economic, social anda 

environmental indicators of Estonian, Latvian and Lithuanian dairy farms and cattle 

breeding during the period of 2007–2015. Comparative analysis was used to analyse the 

data. 

The theoretical part of this paper gives an overview of the term sustainability and describes 

the relationships between economic, environmental and social components and their role in 

sustainability. Furthermore, the indicators of economic, social and environmental 
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sustainability and criteria that they should meet are described, also sustainable agriculture is 

characterised.  

The empirical part of the thesis characterises the economic, social and environmental 

sustainability of Estonian, Latvian and Lithuanian dairy farming during the period 2007–

2015 on the bases of 18 different indicators. 

The proportion of agriculture in gross domestic product was smaller than 5% in Estonia, 

Latvia and Lithuania and changed little in 2005–2015. Dairy farming is important part of 

agriculture. Milk productivity per cow increased during the period studied. Milk productivity 

per cow was highest in Estonia. Economic success of dairy farming was affected besides 

other factors by the market. The purchase price of the raw milk was volatile during the period 

studied and decreased remarkably in the Baltic States in 2009 and in 2015. Organic dairy 

farming was also researched. 

Eleven indicators used to assess economic sustainability of dairy farming in the Baltic States 

offered possibility to ascertain that economic crisis in 2008, Russian imposed embargo on 

the milk and milk products of the European Union in 2014 and the quota system abolished 

in the European Union in 2015 affected dairy farms of the Baltic States. 

Relative economic sustainability of dairy farms in Estonia, Latvia and Lihtuania was 

characterised by spider diagram using 11 indicators. Analysis showed that these indicators 

offered possibility to compare relative economic sustainability of dairy farms of the Baltic 

States. Estonian dairy farms had high labour productivity and asset turnover ratio but low 

inverse of the debt-to-assets ratio, low return on equity and costs productivity. Latvian dairy 

farming was characterised on one hand by high return on equity, but on the other hand by 

low labour productivity. Lithuanian dairy farming had high quick ratio and costs productivity 

as well as low land productivity and high inverse of the debt-to-assets ratio, but also low 

profitability. 

In Estonian dairy farming, there are two types of enterprises – companies and self-employed 

workers. Analysis based on 10 indicators of economic sustainability offered to compare 

economic sustainability of dairy farms of enterprises – companies and self-employed 

workers. 
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Therefore, selected indicators offered possibility to mark important economic events during 

the review period and to compare various aspects of economic sustainability of dairy farms 

in the Baltic States, also to compare dairy farms of enterprises – companies and self-

employed workers. Accordingly, these indicators can assess economic sustainability of dairy 

farms in the Baltic States adequately. 

Indicators selected to assess social sustainability of dairy farms in the Baltic States offered 

possibility to characterise important aspects of social sustainability. Estonian and Latvian 

dairy farms were characterised by a high number of working hours by unpaid workforce by 

paid in a week. Lithuanian dairy farms were family farms that used mainly the workforce of 

the family members, who often are not paid. Comparing of dairy farming enterprises – 

companies and self-employed workers, led to conclusion that dairy farms of self-employed 

workers were family farms characterised by high propotion of unpaid labour, while 

companies used mainly paid labour. 

Three indicators selected to assess the environmental sustainability showed that in 2007–

2014 CH4 emission from enteric fermentation per used agricultural land hectare was the 

highest in Lithuanian and Estonian cattle breeding. 
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Lisa 1. Jätkusuutlikkuse hindamise instrumendid/tööriistad (De Olde jt ja autori 

koostatud) 

 

 

 

Majanduslik Keskkondlik Sotsiaalne

Sissetulek farmi tasemel 8 näitajat 4 näitajat

Sissetulek pere tööühiku kohta

Farmi sissetulek

Sõltuvus toetustest

Mõjutatavus hinnakõikumistest

Töö tootlikkus 21 näitajat 9 näitajat

Kapitali tootlikkus

Maa tootlikkus

Efektiivsus

Tööjõu kasumlikkus

Omakapitali rentaablus

Varade rentaablus

Müügitulu 6 näitajat 2 näitajat

Kulud

Farmi sissetulek

Ametikohtade netosissetulek 43 näitajat 8 näitajat

Sissetulekute allikate mitmekesisus

Sissetuleku jaotus

Jooksev võlakoormus

Maa väärtus

Elamute kvaliteet

Maa tootlikkus 8 näitajat 7 näitajat

Piimalehmade produktiivsus

Sigade jõudlus

Kapitalimahukus

Brutolisandväärtus

Põhivara investeeringud

Tootmisüksused

Toetused

Põllumajanduse SKP 12 näitajat 3 näitajat

Põllumajanduse väljund

Põllumajanduse toetused

Maa kasutus

Farmi sissetulek

Põllumajanduslikud ja keskkondlikud 

maksud

Farmi juhtimine

Põllumajandus varad ja kohustused 4 näitajat 4 näitajat

Renditud osalused

EL toetused tootjatele prognoos

Maksud

Farmi sissetulek

Keskmine töötasu

Põllumajandus tootlikkus

DLG – Zertifikat 

Nachhaltige 

Landwirtschaft

DLG-

Nachhaltigkeits

bericht. 

Tööriist
Näitajad

Allikad

APOIA-NOVO 

RURAL

Rodrigues jt. 

(2010)

DSI - Dairyman 

Sustainability

Index

Elsaesser jt. 

(2015)

MOTIFS - 

Monitoring Tool 

for

Integrated Farm

Sustainability

Meul jt. (2008)

van Calker jt. 

(2006)

van Calker jt. 

(2006)

DSR - Driving 

Force State 

Response

Environmental 

Indicators for 

Agriculture. 

Methods and 

Results. 

FARMSMART
Tzilivakis and 

Lewis (2004)
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Majanduslik Keskkondlik Sotsiaalne

Töötaja sissetulek 19 näitajat 16 näitajat

Majanduse spetsialiseerumise määr

Finantsiline autonoomsus

Toetused

Transpordikulud

Efektiivsus

IFSC - Illinois 

Farm 

Sustainability 

Calculator

X näitajat X näitajat X näitajat

Illinois Farm 

Sustainability 

Calculator

Tulu 9 näitajat 7 näitajat

Kasumlikkus

Varade rentaablus

Hüvitised

Võlakattekordaja

Rahavood

Omakapitali osatähtsus

Omakapitali muutused

Netoinvesteeringud

Äritulud

Saagikus 9 näitajat 9 näitajat

Toodete kvaliteet

Kulu/tulu suhe

Tulu liikide kaupa

Väljundi hind

Esialgsed investeerimiskulud

Kulutused sisenditele

Marginaalne kulu/tulu

Sissetulek

Turu mitmekesistamine

Sisendi kättesaadavus

Mõjutatavus hinnakõikumistest

Kasu jaotus

Töötaja sissetulek

Piimalehmade produktiivsus

Piima tootmise kulud

Põllumajandustoodete väärtus 7 näitajat 2 näitajat

Sissetulek

Sissetuleku variatsioon

Miinimum sissetulek

Sõltuvus sisenditest

Põllumajandusliku tootmise 

miinimumhinnad

Zahm jt. (2008)

Tööriist
Näitajad

Allikad

KSNL - 

Kriteriensystem 

Nachhaltige 

Landwirtschaft

Breitschuh 

(2009)

MESMIS - 

Framework for 

Assessing the 

Sustainability of 

Natural Resource 

Management 

Systems

López-Ridaura 

jt. (2002), 

Speelman jt. 

(2007)

MMF - 

Multiscale 

Methodological 

Framework

Lopéz-Ridaura 

jt. (2005)

IDEA - 

Indicateur de 

Durabilité des 

Exploitations 

Agricoles
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Märkus. X tähendab, et pole teada täpset arvu ja … tähendab pole antud näitajat. 
  

Majanduslik Keskkondlik Sotsiaalne

Rahavood 24 näitajat 3 näitajat

Varade käibekordaja

Farmi tulu (2 näitajat)

Investeeringud (2 näitajat)

Omakapitali osakaal

Kohalik majandus (2 näitajat)

Investeeringud 6 näitajat 6 näitajat

Mõjutatavus hinnakõikumistest

Toote kvaliteet ja informatsioon

Kohalik majandus

Farmi tulu 14 näitajat  …

Sõltuvus toetustest

Sõltuvus võõrkapitali järele

Põllumajanduse tegevused on 

majanduslikult efektiivsed

Põllumajanduse tegevused on tehniliselt 

efektiivsed

Turu tegevused optimaalsed

Põllumajandustootjate erialane 

ettevalmistus optimaalne

Põlvkondadevaheline jätkamine

Maaharimisviisid on optimaalsed

Kohanemisvõime talus piisav

Terviklik juhtimine 5 näitajat 9 näitajat

Materjalid ja energia

Investeeringud

Mõjutatavus hinnakõikumistest

Toote kvaliteet ja informatsioon

Kohalik majandus

Ausa kauplemise praktika

Soil&More - 

Flower 

Sustainability 

Flower Quick 

Assessment

X näitajat 6 näitajat X näitajat
Sustainability 

Flower

Sustainability 

Dashboard

X näitajat X näitajat X näitajat

Managing 

Australia’s 

Soils: A policy 

discussion 

paper. 

Finantsiline stabiilsus 9 näitajat 4 näitajat

Farmi juhtimine

Turule pääsemine

Kasum

SAI – SPA - 

Farmer Self 

Assessment 2.0

Farm 

sustainability 

assessment

RISE - Response-

Inducing 

Sustainability 

Evaluation 2.0

Häni jt. (2003)

SAFA - 

Sustainability 

Assessment of 

Food and 

Agriculture 

Sustainability 

Assessment of 

Food and 

Agriculture 

Systems 

SAFE - 

Sustainability 

Assessment of 

Farming and the 

Environment

Van 

Cauwenbergh 

jt. (2007)

SMART - 

Sustainability 

Monitoring and 

Assessment 

RouTine

SMART – 

Sustainability 

Assessments in 

the Food and 

Agriculture 

Sector

Tööriist
Näitajad

Allikad
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Lisa 2. FADN majandusliku suuruse klassid, € (Põllumajandustootjate majandus... 

2014: 6) 

 
Klass Miinimum 

(EUR) >= 

Maksimum 

(EUR) < 

1 ... 2000 

2 2000 4000 

3 4000 8000 

4 8000 15000 

5 15000 25000 

6 25000 50000 

7 50000 100000 

8 100000 250000 

9 250000 500000 

10 500000 750000 

11 750000 1000000 

12 1000000 1500000 

13 1500000 3000000 

14 3000000 ... 
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Lisa 3. FADN põhinäitajate arvutamise skeem (Põllumajandustootjate majandus... 

2008: 37) 
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Lisa 4. Eesti, Läti ja Leedu mahepiimakarjakasvatuse piimalehmade arv, tükk aastatel 2005–2015 (org_lstspec_h ning 

org_lstspec ja autori koostatud) 

 

 

Märkus. Leedul puuduvad 2011. aasta andmed. 
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Lisa 5. Eesti, Läti ja Leedu FADN-ist võetud andmete nimed (FADN, autori 

koostatud) 

 

Eesti Läti Leedu 

kogutoodang total output total output 

tasustamata tööjõu töötatud 

tunnid unpaid labour input unpaid labour input 

tasustatud tööjõu töötatud 

tunnid paid labour input paid labour input 

kasutatav põllumajandusmaa land use 

utilized agricultural 

area 

brutolisandväärtus gross farm income gross farm income 

netolisandväärtus 

net value added 

(NVA) farm net value added 

toetused v. a 

investeeringutele ja maksude 

bilanss 

balance current 

subsidies&taxes 

balance current 

subsidies&taxes 

palgad, rendid ja intressid external factors external factors 

piimalehmade arv dairy cows dairy cows 

piimatoodang lehma kohta 

aastas milk yield per cow milk yield 

toetused v. a 

investeeringutele  

subsidies, state 

support 

subsidies excl. 

investm. - of which 

ettevõtjatulu net farm income farm net income 

omakapital net capital net worth 

varad total assets total assets 

käibevarad current assets current assets 

lühiajalised kohustused short term liabilities short liabilities 

kohustused liabilities total liabilities 

kulud 

specific costs total, 

farming overheads, 

depreciation, external 

factors total farming costs 
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Lisa 6. Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtete majanduslikud ja 

sotsiaalsed jätkusuutlikkuse näitajad aastatel 2007–2015 (FADN, autori 

koostatud) 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FIE-d 8,762 10,349 7,912 9,766 11,816 11,986 13,420 14,774 11,887

Äriühingud 18,121 22,492 18,192 23,746 27,898 30,036 35,154 38,225 34,483

Eesti 17,430 21,403 17,153 22,679 26,701 28,535 33,422 36,251 32,433

Läti 8,644 8,880 6,749 8,261 9,158 9,903 10,812 11,851 11,135

Leedu 6,144 6,215 5,090 5,871 6,897 6,998 7,412 6,018 5,684

FIE-d 631,009 678,061 575,537 624,339 755,596 765,388 847,112 897,210 783,522

Äriühingud 978,859 1036,654 922,285 1065,061 1278,773 1347,236 1517,462 1660,671 1477,127

Eesti 959,224 1013,406 897,089 1040,915 1250,267 1312,388 1479,979 1613,576 1434,903

Läti 694,314 702,115 521,081 644,330 729,520 825,345 871,137 849,135 796,575

Leedu 769,308 782,178 648,759 754,377 867,300 843,729 848,720 857,058 728,540

FIE-d 333,487 322,811 267,322 319,641 397,274 364,329 387,987 361,369 343,744

Äriühingud 490,421 469,718 372,980 494,267 585,302 537,388 580,875 575,962 517,354

Eesti 481,562 460,194 365,302 484,699 575,057 527,023 570,090 562,724 506,785

Läti 390,702 372,679 306,751 340,765 360,013 386,386 410,517 418,999 399,361

Leedu 528,157 506,627 404,519 518,952 540,202 514,240 536,052 554,954 458,444

FIE-d 0,047 -0,004 -0,033 -0,004 0,023 0,000 0,000 -0,015 -0,036

Äriühingud -0,009 -0,063 -0,096 -0,044 -0,027 -0,054 -0,043 -0,048 -0,082

Eesti -0,004 -0,033 -0,050 -0,023 -0,014 -0,029 -0,023 -0,026 -0,045

Läti 0,013 -0,035 -0,069 -0,018 -0,001 -0,006 -0,011 -0,031 -0,050

Leedu 0,127 0,088 0,024 0,069 0,082 0,050 0,077 0,007 -0,027

FIE-d 1,116 -0,099 -0,892 -0,125 0,680 0,006 -0,001 -0,621 -1,252

Äriühingud -71,941 -298,503 -365,822 -437,260 -175,789 -389,535 -374,851 -476,055 -802,525

Eesti -3,467 -31,866 -42,800 -32,162 -19,052 -37,385 -35,873 -43,644 -73,172

Läti 0,348 -0,983 -1,807 -0,492 -0,036 -0,168 -0,333 -1,182 -2,043

Leedu 2,042 1,461 0,382 1,012 1,296 0,795 1,177 0,092 -0,402

FIE-d 19,71 17,60 10,30 15,19 18,46 13,64 11,95 7,63 8,21

Äriühingud 15,50 10,85 -1,90 10,39 15,36 10,11 8,04 1,40 -3,12

Eesti 15,77 11,39 -0,61 10,74 15,57 10,36 8,30 1,83 -2,30

Läti 30,96 20,96 14,97 18,82 21,57 24,37 19,44 17,60 15,39

Leedu 19,48 18,30 15,28 17,66 16,26 15,26 15,19 11,26 12,60

FIE-d 1,120 0,992 0,916 0,990 1,050 1,000 1,000 0,967 0,922

Äriühingud 0,983 0,888 0,807 0,910 0,950 0,906 0,927 0,917 0,844

Eesti 0,987 0,892 0,811 0,912 0,953 0,909 0,929 0,918 0,847

Läti 1,028 0,928 0,832 0,957 0,997 0,987 0,978 0,936 0,892

Leedu 1,433 1,270 1,061 1,183 1,200 1,111 1,165 1,011 0,936

Kulude tootlikkus, €

Töö tootlikkus, €/h

Maa tootlikkus, €/ha

Tulu kilogrammi piima kohta, €/kg

Pere tööjõutulu töötunni kohta, €

Omakapitali rentaablus, %

Kasumlikkus, €/ha
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FIE-d 1,396 1,254 1,182 1,291 1,341 1,264 1,235 1,159 1,167

Äriühingud 1,152 1,051 0,944 1,088 1,113 1,047 1,051 1,008 0,974

Eesti 1,160 1,059 0,954 1,094 1,119 1,054 1,057 1,013 0,980

Läti 1,427 1,281 1,245 1,298 1,326 1,350 1,294 1,261 1,254

Leedu 1,721 1,661 1,373 1,516 1,557 1,409 1,447 1,321 1,275

FIE-d 0,424 0,403 0,275 0,350 0,390 0,390 0,393 0,395 0,335

Äriühingud 0,580 0,500 0,374 0,518 0,560 0,532 0,543 0,529 0,470

Eesti 0,572 0,495 0,367 0,510 0,552 0,526 0,536 0,523 0,464

Läti 0,562 0,512 0,414 0,501 0,530 0,533 0,497 0,479 0,418

Leedu 0,303 0,306 0,248 0,285 0,319 0,306 0,333 0,300 0,264

FIE-d 2,776 2,664 2,502 3,194 3,355 2,850 3,067 3,301 5,434

Äriühingud 1,738 1,256 1,369 1,424 1,692 1,681 1,419 1,427 1,326

Eesti 1,767 1,290 1,402 1,453 1,722 1,706 1,446 1,458 1,372

Läti 4,126 3,865 4,613 4,433 3,890 4,116 3,550 3,556 3,288

Leedu 8,531 5,253 9,647 7,736 7,326 4,996 6,650 5,867 6,518

FIE-d 482,50 474,53 614,11 585,88 651,99 631,77 519,64 616,18 747,34

Äriühingud 252,20 205,87 189,43 212,96 226,13 224,48 207,52 216,82 215,46

Eesti 258,37 212,28 197,97 219,65 233,23 231,50 213,11 223,40 222,76

Läti 398,44 364,57 484,80 530,08 466,84 416,05 395,68 371,86 383,64

Leedu 703,59 660,59 1112,59 1051,48 1015,85 883,91 843,64 815,27 774,36

FIE-d 658,93 777,22 662,69 748,44 838,40 785,44 732,43 616,47 762,71

Äriühingud 613,97 716,09 523,69 659,67 676,61 649,99 594,81 451,61 606,83

Eesti 616,16 719,54 532,27 663,60 683,48 656,51 601,00 459,73 613,87

Läti 932,93 909,60 904,59 778,62 825,00 982,72 910,89 934,46 991,37

Leedu 416,52 617,57 489,27 613,96 747,96 691,81 670,52 767,46 770,86

FIE-d 15 17 17 12 11 11 12 12 12

Äriühingud 1165 930 813 857 796 711 696 669 614

Eesti 1180 947 830 869 806 721 708 682 626

Läti 25 26 19 19 18 18 22 24 26

Leedu 7 7 6 6 7 7 7 6 5

FIE-d 2,45 2,78 2,93 2,96 3,39 4,01 4,10 5,13 4,84

Äriühingud 3,92 5,15 4,61 5,05 5,46 6,04 6,62 7,22 7,28

Eesti 3,90 5,11 4,58 5,02 5,43 6,01 6,58 7,18 7,23

Läti 2,01 2,72 2,48 2,53 2,87 3,27 3,56 3,74 3,98

Leedu 1,44 1,71 1,74 1,67 1,70 2,07 2,15 2,22 2,68

FIE-d 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Äriühingud 0,19 0,11 0,10 0,21 0,15 0,17 0,19 0,20 0,20

Eesti 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Läti 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Leedu 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

Tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, h/nädal

Keskmine tunnitasu, €/h

Näitaja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas pöördväärtus, nädal/h

Kulude tootlikkus toetustega, €

Varade käibekordaja, €

Maksevõime kordaja, €

Võlakordaja pöördväärtus, %

Toetus piimalehma kohta, €/LÜ
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Lisa 7. Töötunnid lehma kohta, h/LÜ Eesti, Läti ja Leedu piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN ja autori 

koostatud)  
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Lisa 8. Töötunnid lehma kohta, h/LÜ Eesti FIE-de ja äriühingute piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007–2015 (FADN 

ja autori koostatud) 
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Lisa 9.Tasustatud ja tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas, h/nädal 

Eesti, Läti ja Leedu ning Eesti FIE-de ja Eesti äriühingute 

piimakarjakasvatuse ettevõtetes aastatel 2007-2015 (FADN, autori koostatud) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Tasustatud tööjõu töötatud tunnid nädalas, h/nädal 

FIE-d 15 17 17 12 11 11 12 12 12 

Äriühingud 1165 930 813 857 796 711 696 669 614 

Eesti 1180 947 830 869 806 721 708 682 626 

Läti 25 26 19 19 18 18 22 24 26 

Leedu 7 7 6 6 7 7 7 6 5 

 Tasustamata tööjõu töötatud tunnid nädalas, h/nädal 

FIE-d 78 75 76 59 54 54 49 49 50 

Äriühingud 5 9 10 5 7 6 5 5 5 

Eesti 84 84 85 64 60 60 54 54 55 

Läti 60 59 57 57 59 58 58 53 50 

Leedu 75 76 75 70 66 69 71 68 62 

 

  



92 

 

Lisa 10. Euroopa Liidu, Norra ja Rootsi sõnnikus sisalduva lämmastiku kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, 

kg N/ha aastatel 2007–2010 ja 2011–2014 keskmised (aei_pr_gnb ja autori koostatud) 
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Lisa 11. Euroopa Liidu, Norra ja Rootsi sõnnikus sisalduva fosfori kogus kasutatud põllumajandusmaa hektari kohta, kg P/ha 

aastatel 2007–2010 ja 2011–2014 keskmised (aei_pr_gnb ja autori koostatud) 
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