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Põllumajandus on läbi aegade olnud üheks riskile avatumaks valdkonnaks. Sellest tingituna 

on põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkuse tagamiseks väga oluline riskide 

väljaselgitamine ja riskijuhtimine. Konkurentsis püsimiseks ja stabiilse sissetuleku 

tagamiseks on vajalik leida ettevõttele sobivad ja tõhusad riskijuhtimise vahendid. 

Eelnenust lähtuvalt on käesoleva magistritöö eesmärk selgitada välja võimendusanalüüsi 

meetodil äri- ja finantsriski ulatus põllumajandusettevõtetes. Töö teoreetilises osas on 

ülevaade põllumajanduse äri- ja finantsriskidest, nende liikidest, maandamisest ja 

riskijuhtimisest, sissetulekutest ja seostest võimendusanalüüsiga. Töö empiirilises osas on 

kasutatud FADN andmebaasi põhjal põllumajandustootjate majandusnäitajaid aastate 2006 

– 2015 kohta. Saadud andmete analüüsimiseks on kasutatud võrdlusanalüüsi ja 

võimendusanalüüsi. Tootmistüüpide lõikes on analüüsitud ja võrreldud kogutoodangu 

näitajaid, kulusid, kogutoodangu väärtuse suhet kuludesse, toetusi, toetuste osakaalu 

kogutoodangus, sissetulekuid, võõrkapitali osakaalu koguvaras ning põhivarade osakaalu 

varades. Võimendusanalüüsi põhjal on analüüsitud põllumajandusettevõtete äri- ja 

finantsriski ulatust tootmistüüpide lõikes.  Analüüsi tulemusena selgus, et kõige suurem 

tegevusrisk on piimatootmises, kõige suurem  finantsrisk ja kogurisk on aiandusega 

tegelevatel tootjatel. Äririsk on kõige suurem loomakasvatuses. Eraldi on analüüsitud 

taimekasvatuse näitel tegevusvõimenduse, finantsvõimenduse ja koguvõimenduse 

mõjuulatuse muutumist, muutes ühe teguri väärtust. Tulemustest selgusid seosed, kuidas 

valitud teguri muutus suurendab või vähendab vastava võimendi mõjuulatust. 

Tegevusvõimenduse ulatust mõjutavad kõige enam püsikulud, samuti sissetulekute 



 

 
 

muutused.  Finantsvõimenduse ulatust mõjutavad võõrvahendite kasutamisega seotud 

intressikulude ja ärikasumi muutused. Koguvõimenduse mõjuulatus muutub 

tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse koosmõjul. Teades võimendeid mõjutavate 

tegurite muutustest tekkivaid seoseid, on ettevõtjatel võimalik võimendusmõjurite 

kombineerimisega kujundada ettevõttele vastuvõetav riskitase.  

 Märksõnad: Tegevusrisk, finantsrisk, võimendusanalüüs 
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 Over the centuries agriculture has been critically exposed to risks. So, nothing is as 

important as defining risks and risk management to ensure sustainability of agricultural 

companies. To survive in competition and ensure stable income, company should find the 

appropriate and efficient measures of risk management. Therefore, the purpose of this 

Master Thesis is to study the scope of business and financial risks for agricultural 

enterprise, using a method of leverage analysis. The theoretical part of the research contains 

an overview of business and financial risks in agriculture, their classes, risk mitigation and 

risk management, income and connections with the leverage analysis. The empirical part 

of the research is based on the economic indicators for 2006 – 2015, taken from FADN 

database. To analyse received data, the author used methods of comparative analysis and 

leverage analysis. The analysis and comparison in terms of production types covered the 

indicators of gross output, costs, gross output to costs ratio, grants, a share of grants in 

gross output, earnings, a share of external finance in total assets and a share of capital assets 

in assets. Using the leverage analysis, the author analysed the scale of business and 

financial risks for agricultural companies in terms of production types.  The results of the 

analysis revealed that milk production involves the biggest operational risk while producers 

operating in horticulture are exposed to the higher financial risk and integrated risk. Cattle-

farming features the biggest business risk. The separate analysis concerns the changes in 

the scope of impact for operational leverage, financial leverage and total leverage on the 

example of crop-farming, when a value of one factor was changed. The results displayed 

how the change of a selected factor either raised or reduced the scope of impact leverage. 



 

 
 

The scope of operational leverage is mainly affected by fixed costs and changes in earnings.  

The scope of financial leverage is affected by changes in interest costs and business profit 

related to the use of external finance. The scope of impact of changes in total leverage 

under the co-influence of the operational leverage and the financial leverage. The 

knowledge about the connections between the impacting factors and the leverages allow 

companies to combine leverage factors and thus form the acceptable level of risk for their 

company. 

 Märksõnad: operational risk, financial risk, leverage analysis 
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SISSEJUHATUS 

Põllumajandussektor on Eesti jaoks väga oluline, kuid on kujunenud üheks riskile avatumaks 

valdkonnaks. Riske on põllumajanduses palju ja erinevaid, ulatudes ilmastikutingimustest 

ning loomahaigustest kuni põllumajandustoodete ja väetiste ning   muude sisendite 

hinnamuutusteni. Põllumajandusriskid on omavahel seotud ja mõjutavad 

põllumajandustoodangut. Lisaks tavapärastele riskidele tuleb põllumajandusettevõtjatel 

toime tulla ka suuremate tootmist mõjutavate majanduskriisidega nagu oli 2008. aastal 

alanud ülemaailmne finantskriis ja 2014. aastal toimunud Venemaa embargo, mis mõjutas 

suurel määral põllumajandus- ja toidusektorit. Põllumajandusettevõtjad olid sunnitud otsima 

uusi turge toodangu realiseerimiseks või vähendama tootmist, mis mõjutas nende 

sissetulekuid olulisel määral.  

Eestis oli Statistikaameti 2016. aasta struktuuriuuringu andmetel 16 700 vähemalt 

ühehektarilise põllumajandusmaaga või põhiliselt müügiks tootvat põllumajanduslikku 

majapidamist, mis on ligi 2 500 majapidamist vähem kui 2013. aastal läbiviidud uuringu 

andmetel, kus oli 19 186 põllumajanduslikku majapidamist. Kujunes struktuur, kus 1 300 

majapidamist ehk 8% majapidamiste koguarvust andsid 81% kogu põllumajanduse 

toodangust. Alla 4 000 - eurose majandusliku suurusega majapidamisi oli 54% 

majapidamiste üldarvust, kuid nende toodang kokku oli alla 2% kogu põllumajanduslike 

majapidamiste standardtoodangust. (Valdvee, Klaus 2017: 84-85). Tootmisega tegelevate 

majapidamiste vähenemine näitab, et muutlikud majandusolud, erinevad haigused nagu 

seakatk ja linnugripp ning muud riskitegurid on mõjutanud põllumajandusettevõtete 

tootmistegevust ja toimetulekut.  

Põllumajandusettevõtete jätkusuutliku tegevuse tagamiseks on oluline nende majanduslik 

areng, stabiilsed sissetulekud, võimalused investeerida kaasaaegsesse 

põllumajandustehnikasse jne. Kuna pidevalt muutuvad majandusolud mõjutavad oluliselt 

põllumajandustoodangut, on põllumajandusettevõtete sissetulekutes oluline osa toetustel. 

Praeguseks on välistoetused muutunud Eesti riigieelarves põhiliseks investeerimisallikaks. 

Kui Euroopa Liidu eelarve arutelul 2007 – 2013 rahastust arutati, oli kõik stabiilne, 

eurosüsteem toimis, riikide võlad kasvasid aeglaselt ja majanduskasv oli 2% ümber. Kui 

arutati 2014 – 2020 eelarvet, oli olukord hoopis teine, otsuseid tuli vastu võtta keskkonnas, 
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kus oli palju määramatust ja riikide valitsused tugeva surve all ning tulemuseks oli väiksem 

eelarve maht kui eelmisel seitseaastakul. Sellises taustsüsteemis on edasiste toetuste kasvu 

väljavaated tagasihoidlikud ja järgmise 2021 – 2027 perioodi eelarvet piiratakse enamgi, 

kuna eelarvepiirangutes olevad riigid on järjest vähem valmis panustama teiste riikide 

rahastamisse ja järelikult tuleb edaspidi hakkama saada hoopis väiksema eelarvega. Kuid 

sõltuvus toetustest on tekitanud olukorra, kus ettevõtjal puudub majanduslik ajend 

kohandada oma tegevust vastavalt muutuvatele turutingimustele, ilmastikutingimustele jne., 

et tagada ettevõttele stabiilne sissetulek ning toimetulek. Cordier (2014: 15) tõi oma uuringus 

välja, et otsetoetused ei paranda ettevõtete riskijuhtimist või suutlikkust hallata konkreetseid 

põllumajanduslikke riske ning fikseeritud sissetulek võib isegi võimendada kõrget 

riskikäitumist. Seetõttu oleks igal ettevõttel vajalik välja töötada oma ärimudel ja 

riskijuhtimise vahendid, mis võimaldavad põllumajandustootjatel kohandada oma äri- ja 

finantsriske, et sobitada oma valmisolekut toime tulla vähenenud toetuste tingimustes ja 

võimet toetada kadusid erinevatest kõrvalekalletest, mis mõjutavad sissetulekuid.  

Euroopa ja Ameerika ettevõtjatele on riskide maandamine igapäevane tegevus ning 

suurematesse ettevõtetesse on palgatud riskijuht, kes vastutab riskide juhtimise eest. Eesti 

ettevõtted maandavad riske valikuliselt vastavalt finantsjuhi nägemusele riskiallika muutuse 

suhtes või siis jäetakse riskid maandamata, mis ei ole ettevõtte seisukohalt jätkusuutlik ega 

väärtust loov tegevus.  

Käesolevat magistritööd ajendas koostama probleem põllumajanduse sissetulekuid 

mõjutavate riskide stabiliseerimise vahendite kasutuselevõtu vajaduse kohta. Tagamaks 

põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkust, on väga oluline riskide väljaselgitamine ja 

maandamine. Kuna põllumajandustootjad peavad tegelema üha suurenevate riskidega ja 

säilitama sealjuures stabiilse sissetuleku, on vajalik kasvatada põllumajandusettevõtjate 

teadlikkust riskidest, nende mõjust ning tõhusamatest riskijuhtimise vahenditest, et nii 

igapäevategevustes kui ka võimalikes kriisiolukordades toime tulla. Selleks, et hallata äri- 

ja finantsriske, peab ettevõtja valima sobivad riskijuhtimise vahendid. Üheks võimaluseks 

on äri- ja finantsriske mõjutavate tegurite väljaselgitamine võimendusanalüüsi meetodil. 

Käesolev magistritöö keskendubki äri- ja finantsriskide väljaselgitamisele, hindamisele, 

mõõtmisele ja juhtimisele ning võimendusanalüüsi meetodil leitud näitajate analüüsimisele.  

Autorile teadaolevalt ei ole Eestis võimendusanalüüsi meetodit põllumajandusettevõtete 

sissetulekute kontekstis varem kasutatud. Võimendusanalüüsi meetodil on võimalik 
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selgitada välja FADN andmebaasi andmeid kasutades äri- ja finantsriski ulatust 

põllumajandusettevõtete sissetulekutele. Äri- ja finantsriskidega seotud eestikeelset 

kirjandust ning uuringuid on Eestis vähe ja riskijuhtimisele, kui läbimõeldud ja teadlikule 

tegevusele on samuti vähe tähelepanu pööratud või puudub riskijuhtimine ettevõtetes üldse. 

Ettevõtjad peavad peamisteks riskide mittemaandamise põhjusteks teadmiste ja kogemuste 

vähesust ning riskimaandamise kõrget hinda. Käesolevast magistritööst võib kasu olla nii 

tegutsevatele kui ka alustavatele põllumajandusettevõtjatele, samuti teistele ettevõtetele, 

tõstes nende teadlikkust erinevatest äritegevuse riskidest ning nende juhtimisest ja 

maandamisest. 

Käesoleva töö autorile teadaolevalt on põllumajandusriske käsitlevaid uuringuid teostatud 

paljudes varasemates rahvusvahelistes uuringutes, kuid enamasti on keskendutud ühe   

konkreetse riski (krediidirisk, hinnarisk, ilmastikurisk, jne.) uurimisele. Eesti ettevõtetes on 

põllumajandusriske käsitletud vähestes uurimistöödes ja seoses spetsiifiliste tegevusaladega 

(Kasvandik 2009, Pupp 2014). Võimendusanalüüsiga seonduvat on uuritud autorile 

teadaolevalt Rohtla (2011) magistritöös, kus uuriti, milline tootmistüüp omab kõige 

kõrgemat äririski ja kõrgemaid võimendusnäitajaid ning uuritavad aastad olid 2000 – 2008.   

Käesoleva töö eesmärk on selgitada välja võimendusanalüüsi meetodil äri- ja finantsriski 

ulatus põllumajandusettevõtetes. 

Magistritöö eesmärgist lähtuvalt võib formuleerida järgmised uurimisülesanded: 

 anda ülevaade põllumajanduse äri- ja finantsriskidest, nende hindamisest, 

mõõtmisest ning riskide juhtimiseks kasutatavatest meetmetest; 

 analüüsida FADN andmebaasi põhjal põllumajandusettevõtete majandusnäitajaid; 

 analüüsida põllumajandusettevõtete tegevus-, finants- ja koguvõimendust;  

 selgitada äri- ja finantsriskide ulatust  ja seoseid põllumajandusettevõtete 

sissetulekute stabiliseerimise kontekstis. 

Magistritöö on üles ehitatud kahe peatükina, mis jagunevad alapeatükkideks. Esimeses 

peatükis on toodud välja põllumajanduse äri- ja finantsriskide liigitus, antud ülevaade riskide 

allikatest. Kirjeldatud on põllumajanduse sissetulekuid ja seoseid võimendusefektiga. Äri- 

ja finantsriskide lõikes on antud ülevaade nende mõõtmise ja hindamise meetoditest, mõjust 

ettevõtte igapäevasele tegevusele ning riskijuhtimisest. 
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Teine peatükk on empiiriline, kus on selgitatud töös kasutatud andmekogumis- ja 

andmetöötlusmeetodeid. Peatükis on analüüsitud ja võrreldud FADN andmebaasi põhjal 

põllumajandusettevõtete olulisemaid  majandusnäitajad. Põllumajandusettevõtete 

majandusnäitajate alusel on võimendusanalüüsi meetodiga mõõdetud ja analüüsitud äri- ja 

finantsriski ulatust põllumajanduse sissetulekute stabiliseerimise kontekstis. Võimenduste 

ulatuse muutumise näitlikustamiseks on aluseks võetud taimekasvatuse alusandmed ja 

muudetud erinevate sisendparameetrite väärtust. Saadud andmeid on võrreldud ja 

analüüsitud sissetulekute stabiliseerimise võtmes.  

Töö koostamisel on kasutatud valdkonnaga seotud teadusartikleid ning läbi viidud uuringuid 

ning  analüüsitud erinevaid riskide mõjutegureid. Kasutatud on Maaeluministeeriumi, 

FADN-i, PRIA ja Statistikaameti andmebaase. Saadud andmete analüüsimiseks kasutas 

autor võrdlusanalüüsi ja võimendusanalüüsi.  
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1. RISKID PÕLLUMAJANDUSES JA RISKIJUHTIMINE 

1.1 Põllumajandusettevõtete riskide allikad 

Põllumajandustootmisega seotud riskid tekivad eri tasanditel ning seetõttu peab nende 

hindamine ja juhtimine toimuma nii ettevõtte tasandil, kus riskid seonduvad investeeringute 

ja rahastamisega, teatud tootmismeetodite kasutamisega, tootjahindade ja turustamise 

arenguga kui ka väliste looduslike ja majanduslike tingimustega, mis hõlmab kliimat, 

sademeid, loodusõnnetusi, kaubandusest tulenevaid turuhäireid.  

Riskiks peetakse ohtu, et tulemuse määramatuse tõttu võidakse saada kahju või loodetust 

halvem tulemus, samuti võib riski hinnata kui võimaliku tulemuse varieeruvust, tulemuse 

võimalikku ebasoodsust. Riskiks nimetatakse ka rahalise kaotuse määra, mis leitakse 

võimaliku sündmuse tõenäosuse ja sellega kaasneva kulu korrutisena (Rünkla 2003: 77). 

Riski võib defineerida ka kui võimalikku omakapitali kaotust. Üheks riski määratluseks on 

ka ebakindlus ja selle mõju eesmärkidele. Riskil on kaks komponenti: ebakindlus ja avatus 

riskile. Kui neid pole, pole ka riski. Et risk realiseeruks, peaks olema kokkupuude 

ebakindlusega. (Parihar 2003 ref. Branstrand, Wester 2014: 7). Risk ja ebakindlus on kaks 

määratlust, mida on lihtne segi ajada, kuna nad on sarnased ja raskesti tõlgendatavad 

(Hardaker et al. 2004: 5).  

Riske põhjustavad ühe või mitme  majandusteguri määramatu käitumine. Sellega võib 

kaasneda alati majanduslik või muud laadi kahju ning tagajärjeks on saamata jäänud tulu. 

Riskide põhjuseks võib olla ümbritsev keskkond, inimese käitumise tagajärjed ja ka  muud 

ettenägematud sündmused. Risk põhjustab ebakindlust, samuti mõjutab kõiki protsesse ja 

tegevusi. Riski korral oska keegi täpselt ette näha võimalikke tulemusi, samuti ka inimeste 

suhtumist sellesse ning ebaõige otsus võib põhjustada soovimatu kahju. Tehes erinevaid 

majandusotsuseid tuleb alati arvestada riskiga ning suurema riski korral on ka kahju 

võimalikkus suurem ning siis tuleb arvestada tõsisemate tagajärgedega. Erinevaid riske on 

igal ettevõttel ning oluline on teadvustada, et riskid realiseeruvad hoolimata ettevõtja tahtest 

ja kontrollist. Et riskide realiseerumise mõju vähendada, tuleb ettevõtjal valmistuda 

võimalike riskide toimumiseks. Põhilisteks tegevusteks riskijuhtimisel on riskidest 

arusaamine, nende mõõtmine, hindamine ja juhtimine.  
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Riski mõju võib olla positiivne, negatiivne või kõrvale kaldunud oodatavast ning riski on 

kirjeldatud kui sündmust, kus muutuvad asjaolud või tagajärg. Riskid võivad mõjutada 

ettevõtet lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis. Riskid on seotud toimingute, taktika ja 

strateegiaga. Toimingud on ettevõtte rutiinsed tegevused. Strateegilise planeerimisega 

püstitatakse pikaajalisi eesmärke. Taktikaga määratakse, kuidas ettevõte kavatseb muutusi 

saavutada, seetõttu on taktikalised riskid seotud ühinemise, omandamise ja tootearendusega. 

(A structured...2010: 4). 

Riske võib jagada süstemaatilisteks, mittesüstemaatilisteks ja katastroofilisteks riskideks. 

Süstemaatilise riskiga on tegemist, kui risk mõjutab paljusid finantsvarasid suuremal või 

vähemal määral, st. süstemaatiline risk on süsteemist tulenev risk. Süstemaatilise riski 

näiteks võivad olla ebakindlus üldistes majandustingimustes, intressimäärade muutus ning 

inflatsioon, mis võivad mõjutada peaaegu kõiki finantsvarasid. (Järve, Veisson 2003: 80). 

Süstemaatiline risk on seotud sündmustega, mis korduvad ajas ja mustritega, mida saab 

mõõta tõenäosusega. Seda on võimalik analüüsida, et anda hinnang erinevate tulemuste 

tõenäosusele, mis võivad tekkida. (Branstrand, Wester 2014: 7). Mittesüstemaatiline risk 

hõlmab ainult ühte finantsvara või väikest varade gruppi (Järve, Veisson 2003: 80).  

Mittesüstemaatilist riski saab iseloomustada väheste teadmistega sündmuse kohta. Seetõttu 

on raske hinnata tõenäosust sündmuse tekkimiseks. Katastroofiriskid on seotud 

sündmustega, mis juhtuvad harva, kuid millel on suur mõju. (Branstrand, Wester 2014: 7).  

Riskid põllumajandussektoris liigitatakse traditsiooniliselt järgmistesse kategooriatesse: 

finantsriskid, tururiskid, tootmisriskid ja institutsionaalsed riskid. Teiseks liigitatakse riskid 

strateegilisteks ja taktikalisteks riskideks (joonis 1). Strateegilised riskid erinevad 

taktikalistest riskidest selle poolest, et strateegilised riskid on seotud pikemaajaliste 

otsustega ja suunatud tulevikku, kuid taktikalise riskiga tegeletakse käesolevas ajas. 

Strateegiline risk on seotud strateegiliste otsustega, erinevate strateegiate rakendamisega ja 

ettevõtte ärikliima ebakindlusega. Strateegiliste otsuste tegemisel on oluline osa 

rõhuasetusel riskidele ja riskijuhtimisele, et tagada ettevõttele pikaajaline konkurentsivõime 

ja jätkusuutlikkus. Taktikaliste riskide juhtimine toimub reaalajas ja keskendub kahju 

vältimise ja maandamise tehnikatele, samuti protsesside kontrollile, kahjude analüüsile,  

riskinäitajatele, riskihindamisele ja riskijuhtimise vahendite ning tehnikate väljatöötamisele, 

et vältida kahjujuhtumite sagedust või leevendada nende mõju. Taktikalisteks riskideks on 

äririsk ja finantsrisk, mis on tavapärased riskid põllumajandusettevõtetes. Peamiselt on 
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ettevõtted  keskendunud taktikaliste riskide juhtimisele, kuna lihtsam on juhtida taktikalist 

riski, sest nende riskide korral on olemas teave riskide mõõtmiseks. 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Ettevõtte riskide liigitus (autori koostatud) 

Käesolev magistritöö keskendub äri- ja finantsriskide uurimisele ning alloleval joonisel on 

välja  toodud taktikaliste riskide liigitus (joonis 2). Riskide liigitamine on subjektiivne ja 

ning sellest tulenevalt on käesolevas töös äri- ja finantsriskid liigitatud vastavalt FADN 

andmebaasiga seonduvatele võimendusanalüüsiks kasutatavatele andmetele.  

Äririski on defineeritud kui tulemuslikkusega kaasnevat ebakindlust ettevõtte sõltumatu 

rahastamise teel  (Boehlje et al. 2005 ref. Branstrand, Wester 2014: 7). Samuti on äririsk  

äriplaani elujõulisust ohustavate parameetrite muutusest tingitud risk, kaasa arvatud järsud 

muutused konkurentide käitumises ja tehnoloogilised äkkuuendused (Rünkla 2003: 77). 

Äririsk on seotud ettevõtte äristrateegiaga ning väljendub ärikasumi suuruse varieerumises. 

Äririsk on ettevõttele kehtivate regulatsioonide keskkonna, töösuhete, 

konkurentsipositsiooni ja muude seesuguste tegevuste funktsiooniks ning enamasti ei allu 

äririsk ettevõtte juhtkonna kontrollile. Äririsk sõltub firma toodangu nõudluse tundlikkusest 

majanduslike tingimuste muutumise suhtes,  toodete hajutatusest ehk diversifikatsioonist, 

ettevõtte suurusest, tegevusvõimendusest. (Teearu 2005). Äririsk sisaldab hinnariski, 

tootmisriski, operatsiooniriski jne. riske, mis mõjutavad ärikasumi varieeruvust. Allpool on 

toodud põllumajandust mõjutavate äririskide lühikirjeldus. 

Hinnarisk on hinnamuutusest tingitud risk, mis tekib seoses töötasu muutustega, 

varustamishäiretega, toodete turuhinna muutustega või poliitilise hinnakujundusega, toorme 

sisseostu hinna muutustega jne.  

Ettevõtte riskid 

Strateegilised riskid Taktikalised riskid 

Äririskid Finantsriskid 
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Toorme hinnarisk seisneb selles, et tooraine hindade ebasoodsas suunas liikumisel võib 

tekkida  finantskahju (Tooraine...Swedbank). Samuti põhjustab toorme hinnariski hindade 

volatiilsus kaubaturgudel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Taktikaliste riskide liigitus (autori koostatud) 

Tootmisrisk pärineb teguritest, mida põllumees ei saa mõjutada temast mitteolenevatel 

põhjustel. Põllumajandustootmine on mõjutatud nii ilmastikuoludest, turunõudlusest kui ka 

paljudest muudest majanduslikest teguritest. Üheks suuremaks tootmisriskiks on ilmarisk, 

mida on põllumajandustootjal raske mõjutada. Ilmal on oluline mõju saagile ja saagi kasvule. 

Ilmastikust on mõjutatud põllumajandussüsteemid, kohalikud tingimused, põllukultuurid, 

pinnas, vee tasakaal ning sellega seonduvad riskijuhtimise vahendid. Ilmariskideks on 

sellised ettenägematud sündmused nagu rahe, tugev vihm, torm, üleujutused, külm. 

Tootmiski mõjutavad ka kahjurid ja haigused, mis võivad samuti olla tingitud 
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kliimamuutustest. Kliimast tulenevad riskid mõjutavad ka muid riske, näiteks finantsriske 

(Selveraju 2010: 86).  

Operatsioonirisk ehk tegevusrisk on seotud potentsiaalsete kahjudega, mis võivad tekkida 

juhtimisvigadest, füüsilistest katastroofidest, tehnilistest avariidest, infotehnoloogiast, 

töötajate pettustest, inimeste vigadest, tehnoloogiliste rikete tõttu kahju kandmine jne. 

(Riskid...2002: 31). Operatsiooniriskid on   igapäevasel äritegevusel ilmneda võivad 

tahtlikud või tahtmatud kõrvalekalded aktsepteeritud põhimõtetest, mille tulemusena võib 

tekkida kahju (Roos et al 2014).  

Juriidiline risk hõlmab maksuseaduse muutmisest tulenevaid võimalikke kahjusid, samuti 

kui tehingu vastaspoolel puudub õigus tehingut teostada (Riskid…2002: 31). 

Inimfaktori risk viitab inimlikest vigadest tekkivatele kahjudele. Inimfaktori riski 

põhjustavad vargused, lubamatud tegevused nagu pettused, väärteod, tööseadusandluse 

rikkumine, töötajate organiseeritud tegevus (streik), võtmetöötajate puudus või kaotus, 

samuti ka töötajate haigused.  

Reputatsiooni risk hõlmab maine kaotuse riski, tekib võimalus, et hakatakse toodet 

blokeerima jne. Reputatsiooni risk on ka avalikkuse negatiivne tähelepanu ettevõtja 

äritegevuse suhtes, sõltumata selle tõesusest, võib tuua kaasa klientide ning sissetulekute  

vähenemise ja võib tõsta kulutusi õigusabile. 

Volatiilsuse risk põllumajanduses seondub tooraine turgudel kaubeldavate kaupade hindade 

pideva kõikumisega. Volatiilsuse riski põhjustab lühikese ajaperioodi jooksul toimuvad 

kõikumised majanduslikes näitajates. Volatiilsuse risk mõjutab ka ettevõtte tegevustulemusi 

kui volatiilsuse suurenedes sissetulekute kasv aeglustub. 

Moraalirisk tekib olukorras, kus vastutaval isikul puudub majanduslik ajend hoiduda liigsete 

riskide võtmisest. Inimesed, kellel oma otsustega ei kaasne negatiivsete tagajärgede puhul 

otsest isiklikku majanduslikku vastutust, võtavad liigseid riske. Sõlmitakse tehinguid, mida 

otsustajad ei teeks, kui kasutusel oleks nende oma raha.  

Moraalirisk tekib põllumajanduses ka siis, kui toodang on kindlustatud. Eristatakse 

ennetavat ja tagasiulatuvat moraaliriski. Ennetav moraalirisk ilmneb enne kaotust, kui ei 

kasutata riski minimeerimise vahendeid. Tagasiulatuv moraalirisk  tekib pärast kaotuse 
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ilmnemist, kui põllumees ei tee jõupingutusi päästmaks kahjustatud saaki, vaid ootab, et 

kindlustus katab kaotused (Khuu 2013). 

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahjumit, mis võib tekkida, kui vastaspool ei suuda 

täita oma lepingulisi kohustusi. Krediidiriskile on avatud rahalised vahendid pangakontodel 

ja deposiitides, finantsvarad õiglases väärtuses muutuse kajastamisega läbi kasumi ja 

kahjumi, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Krediidiriski osaks on ka tehingurisk, mis 

tähendab ohtu, et vastaspoole esindajal puudub tehingu sõlmimiseks volitus või tehingu 

vastaspool ei täida kohaselt tehingust tulenevaid kohustusi. Krediidirisk tuleneb nii antud 

laenudest kui arveldustest ja hõlmab kohustuste mittetäitmise riski. (Riskid... 2002: 31). 

Rünkla (2003: 77) nimetab krediidiriskiks oma ja partnerettevõtete lepinguliste kohustuste 

tähtajalist täitmist ohustavateks seisundimuutusteks.  

Finantsriskid tulenevad otseselt ettevõtte juhtimisotsustest ning võõrkapitali ja omakapitali 

suhtest ettevõtte kapitali struktuuris. Finantsriskid on riskid, mille realiseerumine võib kaasa 

tuua tõsiseid rahalisi kaotusi. Finantsriskid hõlmavad endas raamatupidamisega, 

aruandlusega, tehingute mahu ja keerulisuse ning automatiseeritusega seotud riske. 

Finantsrisk võimaldab ühelt poolt kasumit teenida, teisalt tekitab kahjumiohtu, mis sunnib 

riski maandama. (Liigand 2005: 135). Finantsriski saab defineerida kui olukorda, kus 

tulemust saab mõõta rahas ning kus tagajärjele on võimalik anda mingi väärtus, mida 

mittefinantsriski puhul alati ei ole võimalik. Finantsriskid hõlmavad riskitegureid, mis 

puudutavad nii rahavoogude stabiilsust kui ka aktiva-passiva ning bilansiväliste tehingute 

juhtimise oskust. Alljärgnevalt on toodud käesolevas töös käsitletud finantsriskide kirjeldus.   

Tururisk on finantsseisundit ohustav risk, kus muutused turuhindades (intressimääras, 

aktsiahindades, vahetuskursis ja kaubahindades, aga ka üldise inflatsiooni suuruses) 

vähendavad firma varade või suurendavad kohustuste väärtust (Rünkla 2003: 77, 

Riskid…2002: 30-31). Tururiske saab  jagada veel aktsiariskiks, intressimäära riskiks, 

valuutariskiks.  

Aktsiarisk on varade, kohustuste ja finantsinstrumentide väärtuse tundlikkus aktsiate 

turuhindade taseme muutuste või nende kõikumise suhtes. 

Valuutarisk tekib, kui tulevased äritehingud, varad või kohustused on kajastatud valuutas, 

mis ei ole arvestusvaluuta. Valuutarisk on seotud välisvaluutas teostatavate ostude ning 
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omatavate rahaliste vahenditega. Valuutarisk tekitab ohu, et valuutakursside muutumine 

mõjutab finantsvarade ja -kohustuste väärtust. 

Intressirisk tekitab ohu, et intressimäärade muutumine mõjutab investeeringute ja nendelt 

saadava tulu väärtust ning finantskohustustega seotud kulu suurust. Intressimäära risk 

tuleneb peamiselt pikaajalistest laenukohustustest. Rahavoogude intressimäära risk tekib, 

kui muutuva intressimääraga finantskohustuste finantskulud suurenevad, kui 

turuintressimäärad tõusevad (Riskid.... 2002). Intressirisk on varade ja kohustuste erinevast 

intressitundlikkusest tulenev risk.   

Likviidsusrisk on seotud ettevõtte likviidsuse ehk maksevõimega ning tekitab ohu, mis  võib 

tähendada piisavate rahaliste vahendite puudumist finantskohustuste kohaseks täitmiseks. 

Likviidsusrisk hõlmab finantseerimise likviidsusriski, mis on seotud firma võimega hankida 

raha laenumaksete tasumiseks (Riskid...2002: 31).  

Käesolev magistritöö  keskendub äri- ja finantsriskide ulatuse uurimisele 

põllumajandusettevõtete sissetulekute  kontekstis ning selle välja selgitamiseks kasutatakse 

võimendusanalüüsi meetodit. Põllumajandusettevõtte sissetulekud koosnevad 

põllumajanduslikust müügitulust, toetustest ja sissetulekust põllumajandusliku tegevusega 

otseselt seotud kõrvaltegevustest nagu lepingulised tööd, taluturism, metsandus, 

taastuvenergia tootmine jne.  (Põllumajandustootjate...2016). Põllumajandustoodangu 

aluseks on sissetulek põllumajanduslikust tegevusest ning seepärast on oluline, et ettevõtja 

haldab oma tootmise riske, mida on võimalik saavutada erinevate juhtimisvahenditega 

(Hardaker et. al. 2004 ref. Branstrand, Wester 2014: 2). Põllumajandusettevõtete 

sissetulekud olid ja on siiani esimene majandusliku jätkusuutlikkuse näitaja, mida saab 

mõõta põllumajandusettevõtete tasandil, mille viis ellu ÜPP ja mille eesmärk oli toetada 

põllumajandusettevõtete sissetulekuid. FADN loodi, et jälgida põllumajandusettevõtete 

sissetulekute taset. (A review... 2014).  

Üheks põllumajanduse sissetulekute komponendiks on toetused. Toetuste eesmärk on 

soodustada maaelu arengut, tõsta konkurentsivõimet  põllumajandussektoris, samuti 

põllumajandustootjate sissetulekute taseme toetamist. FADN andmetel ei kata 

põllumajandustootjate toodangu väärtus tootmiseks tehtud kulutusi.  Erinevate aastate lõikes 

on kogutoodangu suhe kogukuludesse alla ühe, mis näitab, et ilma toetusteta on 

põllumajandustootjatel raske toime tulla. Samuti tõi Ratas (2015) välja oma magistritöös  
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ankeetküsitluse tulemusena, et 89% vastanutest pidas vajalikuks suuremat riigipoolset 

rahalist toetust. Kuid toetussõltuvusest on tekkinud olukord, kus põllumajandustootjad ei tee 

alati ratsionaalseid majandusotsuseid, vaid arvestavad  saadavate toetustega. Kuid Euroopa 

Liidu toetuste eelarve maht on vähenenud ning ilmselt piiratakse ka aastate 2021 – 2027 

eelarvet, kuna eelarvepiirangutes olevad riigid on järjest vähem nõus panustama teiste riikide 

rahastamisse. Seetõttu tuleks ka põllumajandustootjatel leida sobivad riskijuhtimise 

vahendid, et vastavalt kohandada ettevõtlustegevust ja valmis olla muutlikes 

majandusoludes toimetulekuks.  

Kuigi põllumajandus jätkab jõudsat arenguteed, on kasvanud ka erinevad 

põllumajandustootmisega seotud riskid, mille juhtimisele tuleb pikaajalise edu 

saavutamiseks üha rohkem mõelda. Kõikuvad hinnad ja turgude ebastabiilsus sunnivad 

konkurentsis püsimiseks järjest enam otsima võimalusi põllumajandustootmise efektiivsuse 

tõstmiseks. Efektiivsuse saavutamine eeldab eesmärgistatud tegevust, analüüsi ja 

tootmisprotsessi kui terviku juhtimist, et saavutada parim võimalik tulemus.  

(Ettevõtte...2006: 170-171).  Põllumajandusettevõtete üheks edukuse põhialuseks on 

kohanemisvõime pidevalt asetleidvate ja prognoosimatute muutustega. Et tagada 

jätkusuutlik areng ja konkurentsivõime, on oluline ettevõttele sobiva ärimudeli valik. 

Ettevõtete ärimudelite ülesehitust ja finantseerimise korraldust saab kujundada 

võimendusefektiga. Üldine võimendusefekt kujuneb tegevus- ja finantsvõimenduse 

koosmõjul. Võimendusmõjurite kombineerimisega on võimalik kujundada ettevõttele 

vastuvõetav riskitase, mis tagab eduka toimimise ja jätkusuutliku pikaajalise 

konkurentsivõime. Igal võimendatud seosel on oma komponentide kogum, mille 

proportsioone muutes saab võimendi tööulatust juhtida, seda suurendades või vähendades. 

Kuna ärimudeli ülesehitus ja ettevõtte tegevuse finantseerimine allub juhtkonna kontrollile, 

saab võimendust juhtida. Ettevõtte juhtkonnal tuleb iga päev langetada erinevaid otsuseid 

eduka tegevuse tagamiseks. Kuna otsustamisega kaasneb alati risk, et realiseeruv otsus ei 

ole ootuspärane, on üheks võimaluseks vaadelda riski võimenduse kontekstis kui oodatava 

tulemuse võimaliku realiseerumise tõenäosust. Mida väiksem on oodatava tulemuse 

realiseerumise tõenäosus, seda suurem on risk ja vastupidi.  Võimendusefekti mõõtmine 

põhineb tavaliselt kasumiaruande näitajatel. (Ettevõtte…2006:170-172). Võimendusefekti 

mõõdetakse tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse koosmõjul. 

Tegevusvõimendus on kasumi elastsus müügitulu suhtes ja seotud püsikuludega. Ettevõtte 

tegevusvõimendus kajastab tegevusriski ja seda iseloomustatakse püsikulude osatähtsusega 



 

19 
 

kogukuludes ehk mida suurem on püsikulude osatähtsus kogukuludes, seda suurem on 

tegevusvõimendus. Suure tegevusvõimenduse korral on ettevõtte ärikasum müügitulu 

kõikumiste suhtes oluliselt tundlikum ja varieeruvam kui väikese tegevusvõimendusega 

ettevõttel. See tähendab, et ettevõtte müügitulu suhteliselt väike muutuse protsent võib 

tekitada suure muutuse põhitegevuskasumis. Tähelepanu peab pöörama sissetuleku 

stabiilsusele, kuna ärikasumi kõikumine avaldab otsest mõju ettevõtte üldisele riskitasemele. 

Kui ettevõttel on olemas kulud, mis ei sõltu toodetud ja müüdud toodangu mahust, on 

tegevusvõimendi mõjuulatuse väärtus alati suurem ühest (kui ettevõte tegutseb ülalpool 

kasumiläve punkti). Tegevusvõimendus näitab lepinguliste kohustuste, omatavate 

põhivarade mahtu ja sellest tulenevate püsivate kulude ulatust ettevõttes. Kulude jaotusel 

püsivateks ja muutuvateks on oluline tähelepanu pöörata olulisusvahemikule ja vaadeldava 

perioodi pikkusele, st. mida pikem on vaadeldav periood, seda suurem osa kuludest on 

muutuvad. Samuti on ettevõtetel võimalik oma kulude struktuuri muuta ehk vahetada 

müügimahu suhtes püsiva iseloomuga kulusid muutuva iseloomuga kulude vastu ja 

vastupidi. (Ettevõtte…2006: 174). Tegevusvõimenduse ulatuse maksimaalne tase on 

iseloomulik kasumi-kahjumi piiri lähedal olevale müügitulule, kus kasumi-kahjumi piir 

kujutab müügimahtu, mille juures on ettevõtte tulud ja kulud võrdsed. Müügi suurenedes 

tekib kasum ning vähenedes kahjum. Sedamööda, kuidas äritegevuse tase tõuseb kõrgemale 

kasumi-kahjumi piirist, väheneb tegevusvõimenduse ulatus, kuid see on alati suurem kui 

üks. (Teearu 2005: 156). 

Finantsvõimendust nimetatakse aktsiatulu elastsuseks kasumi suhtes. Finantsvõimendust 

laiemas mõistes käsitletakse kui ettevõtte varade ühe osa finantseerimist kohustuste arvel, 

st. arvesse võetakse kõik kohustused. Kohustused sisaldavad endas võõrfinantseerimist, mis 

on vajalik ettevõtte finantsvajaduste katmiseks. Võõrvahendite rakendamine toob endaga 

kaasa finantsriski, mis väljendub lihtaktsialt saadava tulu varieeruvuse suurenemises ja 

täiendavas pankrotiohus. Sellest järelduvalt mõõdab finantsvõimendus finantsriski.  Kasumi 

muutudes ei muutu võõrvahendite kasutamisega seotud fikseeritud kulud. Sarnaselt 

tegevusvõimendusele avaldub ka finantsvõimendus võrdselt mõlemas suunas. Kasumi 

suurenedes kasvab aktsiatulu kiiremini kui kasum ning kasumi vähenedes väheneb aktsiatulu 

kiiremini kui kasum. (Teearu 2005: 159). Finantsvõimenduse kitsamal piiritlemisel 

arvestatakse ainult intressidega koormatud kohustusi. Finantsvõimenduse ulatust saab 

arvutada nii aktsiatulu muutuste kaudu kui ka ainult baastaseme andmeil. 
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Koguvõimendus on võimenduste koosmõju ehk tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse 

koosmõju ning seda saab arvutada lähtudes mõlema võimenduse ulatusest. Koguvõimendus 

tuleneb äritegevuse- ja püsikulude esinemise kombineeritud efektist, võimendades muutusi 

müügitulus ettevõtte tulule aktsia kohta. Sellest tulenevalt võib koguvõimendust käsitleda 

kui püsikulude koosmõju ettevõtte äritegevuse- ja finantsstruktuurile. Koguriski taset on 

võimalik vähendada tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse ulatuse reguleerimise teel. 

Kui püsikulude kõrge taseme tõttu on äririsk suur, siis võib koguriski vähendada madalama 

finantsvõimendusega. Madala püsikulude tasemega võib aga ulatuslikult kasutada 

finantsvõimendust. (Teearu 2005: 163). Ettevõtte võimendusefektil on mõlemapoolne mõju, 

st. kui läbimüük väheneb mõne protsendi võrra, siis selle negatiivne mõju ärikasumile on 

oluliselt suurem ja vastupidi - võimendusefekti suurus tuleneb sellest, kui kaugel 

kasumilävest ettevõte normaaltingimustes töötab.  

Lähtuvalt töös käsitletud põllumajanduse sissetulekuid mõjutavatest riskidest ja nende 

seostest võimendusanalüüsiga on järgnevalt välja toodud ülevaade äri- ja finantsriskide 

mõõtmisest, hindamisest, maandamisest ja juhtimisest. 

1.2 Äririskid, nende mõõtmine, hindamine ja juhtimine 

Eduka äritegevuse eeltingimuseks on risk, aga teadlik ja juhitud risk. Selleks tuleb tema 

põhjused, tekkekohad, tõenäosused ja ohumäärad kindlaks teha. Riskide hindamisel võivad  

probleemiks olla tema sõltuvus mitmesugustest ärikeskkonna teguritest, hindamise täpsus ja 

riskide maandamismeetmete tasuvus. Riskide hindamine ja analüüs aitab ettevõttel 

otsustada, milliseid abinõusid tuleks kasutada, et minimeerida võimalikke kaotusi ja valida 

riskide maandamiseks optimaalne strateegia (Rünkla 2003: 77).  

Riski esinemisel ei ole tulemused kunagi ette teada, kuid erinevate võimaluste tõenäosusi on 

võimalik hinnata. Risk on seotud tulevikuga, kuid seda saab hinnata mineviku andmete 

põhjal. Riskide mõõtmist js hindamist alustatakse riski allikate välja selgitamisest ja 

mõõtmisest. Riski suuruse mõõtmine on pidev tegevus ja selle käigus on soovitav sätestada  

mõõtmise sagedus ning määratleda ettevõtte riskitaluvuse piir ning milliseid meetodeid võib 

kasutada konkreetse riski juhtimiseks.  

Riskide hindamine on keeruline, kuna nad sõltuvad mitmetest ärikeskkonna teguritest. 

Hindamise käigus tuleb välja selgitada riskide põhjused, tekkekohad, tõenäosused ja 
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ohumäärad ning seejärel otsida võimalusi nende maandamiseks ja juhtimiseks. Et erinevate 

riskidega toime tulla, peavad ettevõtjad endale teadvustama, et riskide hindamine ja 

juhtimine on kestev ja pidev protsess ning eduka äri aluseks on teadlikult juhitud risk. 

Riskide hindamiseks on vajalik riskid liigitada ja selgitada välja nendega kaasnevad 

võimalikud ohud. Alljärgnevalt (tabel 1) on välja toodud riskide liigid ja kaasnevad ohud. 

Tabel 1. Riskide liigid ja võimalikud ohud (Rünkla 2003) 

Riskide liigid Võimalikud ohud 

Inimlikud riskid Võtmeisikute haigused, töökohavahetused jne. 

Protseduursed riskid Organisatsiooni-siseste süsteemide häired 

Looduslikud riskid Ilmastik, loodusõnnetused 

Tehnilised riskid Tehnoloogilised muutused, tehnilised rikked 

Poliitilised riskid Avalik arvamus, maksusüsteemi muutused 

Projektiga kaasnevad riskid Ülekulu, ajagraafikust kinnipidamine, kvaliteedinõuete täitmine 

Finantsriskid Intressimäärade muutumine, börsiindeksite kõikumine 

Kõikide riskide arvesse võtmiseks tuleks esmalt läbi vaadata eelnevad riskid (tabel 1) ja 

hinnata neid kõikmõeldavaist aspektidest, samuti hinnata nende riskide tõenäosust ettevõtte 

struktuuris, arvestades varem toiminud kui ka ära hoitud sündmusi. Kuna riskide 

realiseerumise tõenäosused on erinevad, siis võimaldab varasem kogemus hinnata, millise 

tõenäosusega iga ohustav sündmus, nt. pidevad ebasoodsad ilmastikutingimused,  järgneval 

perioodil võivad aset leida ja kui suuri kaotusi iga selline sündmus kaasa toob. Üldlevinud 

meetoditeks riskianalüüsi koostamisel on: rikete-puu analüüs ja rikete laadi, tagajärgede ja 

ohtlikkuse analüüs. 

Rikete-puu analüüs on põhjuste-tagajärgede seoste uurimise diagramm (nn. kalaluu-

diagramm), mille korral alustatakse kindlast rikkest ja vaadatakse detailselt läbi kõik 

tingimused, mis võivad seda põhjustada.  

Rikete laadi, tagajärgede ja ohtlikkuse analüüs, kus rikete kirjeldamisel omistatakse igale 

laadile selle suhtelist tõsidust iseloomustav numbriline mõõdik. Selle metoodika järgi 

vaadatakse ükshaaval üle kõik toimimist mõjutavad süsteemi osad ning analüüsi tegemisel 

tuginetakse nii ekspertarvamusele kui ka ajaloolisele teabele. Numbrilise mõõdiku 

koostamisel arvestatakse kolme aspekti: 

 tõenäosust, et rike leiab aset; 
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 potentsiaalselt halvima võimaluse mõju; 

 tõenäosust, et kontrollsüsteem avastab ja/või kõrvaldab rikke. 

Antud metoodika kohaselt hinnatud rikke tõsiduse ja tõenäosuse määrad korrutatakse 

omavahel ja saadakse uuritava rikkelaadi üldise riskiteguri koondhinne (Rünkla 2003: 

78,79).  

Riskide hindamisel tuleb hinnata riski tõenäosust ja mõju lähtudes valitud riskide hindamise 

metoodikast. Riski mõju on kahju või tagajärg, mida konkreetne risk kaasa tuua võib. Riski 

tõenäosus on konkreetse riski avaldumise võimalikkus või sagedus. Tõenäosus näitabki riski 

ilmnemist või esinemist ja riski mõju tagajärge, mis riski realiseerumisega kaasneb. Mõju ja 

tõenäosust saab hinnata vastavalt ettevõtte vajadustele kas 5X5, 4X4 või kolmemõõtmelise 

miinimumskaalaga, mis on kujutatud 3X3 maatriksil (joonis 3), kus ohumääradeks on madal, 

keskmine ja kõrge, riskide olulisuse tähistamiseks värvid: punane, kollane, roheline. 

Kaalutledes iga riskiteguri tõenäosust ja tagajärgi, on võimalik teha täiendav riskianalüüs. 

Kui riskide hindamise tulemusel selgub, et risk on väljunud riskivalmiduse rohelisest alast, 

tuleb üle vaadata senised kontrollimeetmed ja nende tõhusus, ning vajadusel rakendada 

täiendavaid meetmeid. Kui risk on ületanud riskitaluvuse piiri ja liikunud kollaselt alalt 

punasele, tuleb koheselt rakendada täiendavaid meetmeid. (Riskijuhtimine 2013). 

mõju 

 

 

        

 

       tõenäosus 

Joonis 3. 3X3 riskimaatriks (Riskijuhtimine 2013) 

Võimendusanalüüsi meetodil väljaselgitatud riskide ulatuse tõlgendamisel aitab järgnev 

tabel 4 langetada otsuseid, milline tegevus on sobivam riskide juhtimiseks. Kui riski ulatus 

on negatiivne, siis ettevõte töötab kahjumiga ja väärtuse muutus positiivses suunas näitab 

Keskmine 

Keskmine 

Keskmine 

Kõrge 

Kõrge 

Madal 

Madal 
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ärikasumi kasvu. Väike positiivne väärtus näitab suhteliselt madalat äririski. Kui kulud 

ületavad tulusid, muutub riski väärtus negatiivseks ja näitab oluliselt suuremat äririski.  

 

 

 

 

 

Joonis 4. Äririski hindamine (Gritta et al 2006: 61) 

Kui riskide ulatus on mõõdetud ja hinnatud, tuleb leida maandamiseks sobivad vahendid ja 

riskijuhtimise meetodid. 

Riskijuhtimine peab võimaldama teha optimaalseid tootmise ja investeerimisotsuseid. 

Samuti peavad riskijuhtimise vahendid olema eelmeetmed vähendamaks oodatava 

põllumajandusliku sissetuleku varieeruvust ning oodatust väiksemat tulu madala sissetuleku 

tõttu turul või tootmisega seotud kadude tõttu  (Cordier 2014: 21). 

Riskijuhtimine on oluline osa heast valitsemisest. Riskidega toimetulemiseks peab olema 

ettevõttes kehtestatud riskijuhtimise protsess, mille käigus hinnatakse riskide ilmnemise 

tõenäosust, vaadatakse üle juba rakendatud meetmed, määratakse riski haldamise eest 

vastutavad isikud, otsustatakse riskide haldamise meetodid. Riskijuhtimine sisaldab endas  

põhimõtete kogumit ning peab toetama struktuuri, mis on kohane ettevõtte ja väliskeskkonna 

kontekstile ja on keskne osa strateegilisest juhtimisest ettevõttes. Edukas riskijuhtimine 

peaks olema proportsionaalne ettevõtte riskitasemega (suurus, olemus, ettevõtte keerukus) 

ning viidud vastavusse muude ettevõtte tegevustega, põimitud rutiinse tegevusega ja olema 

dünaamiline reageerides muutuvatele asjaoludele. Selline lähenemisviis võimaldab 

riskijuhtimise kaudu pakkuda vastavust kehtivatele nõuetele ning selle tagajärjel tekkinud 

mõju või kasu on tõhusamad toimingud, tõhus taktika ja efektiivne strateegia. Nendest 

tegevustest saadav kasu peab olema mõõdetav ja jätkusuutlik. Riskijuhtimise keskseks 

tegevuseks on oluliste riskide hindamine ja riskidele sobivate vastavuste rakendamine. 

Eesmärk on saavutada ettevõtte tegevuste maksimaalne jätkusuutlikkus ning muuta 

        1 < 

Positiivne    Madal risk  väike väärtus 
Väärtus    Kõrge risk  suur väärtus 

 

Negatiivne        < 0 
Väärtus    Väga kõrge risk  suur väärtus 

    Kõrgeim risk  väike väärtus 
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arusaamist segadustest ja puudustest, mis võivad mõjutada ettevõtet. See suurendab edu 

tõenäosust ja vähendab ebaõnnestumist ja ebakindlust, mis on seotud ettevõtte eesmärkide 

saavutamisega. (A structured...2010: 7). Riskijuhtimise olulisus avaldub nii mikrotasandil 

(põllumajandusettevõtted, farmid, talud) kui ka makrotasandil (riik). See on väga oluline 

põllumeestele, kui varieeruvate tulude ja riskidest põhjustatud sissetuleku kaotuse 

tagajärjeks on pankrot. Samuti võib tulemuseks olla konkurentsivõime vähenemine, 

lühiajalise tootlikkuse vähenemine ja pikaajalise innovatsiooni kaotus. Makrotasandil 

avaldavad riskijuhtimise vead kahjulikku mõju väärtuse loomisel põllumajanduses ning 

võivad mõjutada isegi piirkondlikke toiduvarusid (Cordier 2014: 13).  

Majandusteadlased on välja töötanud mitmeid reegleid riskiga seotud otsuste tegemiseks. 

Olulisteks faktoriteks otsuste tegemisel on otsustaja suhtumine riski, ettevõtte rahaline 

olukord ja rahavood. Erinevad otsused hõlmavad (Engle 2010: 95): 

 minimaalse võimaliku tulu maksimeerimist (maximin); 

 maksimaalse võimaliku kahju minimeerimist (minimax); 

 kõige tõenäolisemat tulemust; 

 maksimaalset eeldatavat väärtust; 

 riski ja tulu võrdlust; 

 tasuvuspiiri tõenäosust.  

Selleks, et riskide esinemine ja nende esinemisega kaasnev võimalik mõju miinimumini viia, 

on vajalik riskide pidev juhtimine. Varieeruvuste vähendamiseks tulemustelt on soovitav 

paika panna minimaalne sissetulek või hinnatase ning säilitada otsuste tegemisel nii palju 

paindlikkust kui võimalik. Kasutada võib erinevaid alternatiivseid strateegiaid, mis  

leevendavad igat tüüpi riske. Igal ettevõttel tuleks kindlaks teha, mis on võimalik ja 

otstarbeks igas olukorras. Soovitav on leida tõhus moodus riskide vähendamiseks nii, et 

kulud riskide maandamisele ei ületaks võimaliku riskisündmuse toimumisel saadavaid 

kahjusid. Riske saab juhtida, kasutades olemasolevat vara tekkinud kahjude korvamiseks 

ning koostades üksikasjalikud tegevuskavad maandamata riskisündmuste toimumiseks, 

arvestades, et mõjud oleksid võimalikult väikesed. Riskianalüüs peaks aitama otsustada, 

milliste ohusündmuste tõenäosuste vähendamiseks on lisaressursside kaasamine otstarbekas. 

Kord läbiviidud riskianalüüsi on otstarbekas kindla regulaarsusega aegajalt üle vaadata ja 

ajakohastada vastavalt muutunud tingimustele. Riski analüüsi ja juhtimist läbivaks mõtteks 

on kulude efektiivne jaotamine. (Rünkla 2003: 79,80). 
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Riskide vältimine on tegevusprotsesside ümberkujundamine teatud konkreetse riski mõju 

vähendamiseks. See tähendab, et ei võeta riskile avatust või loobutakse riskile avatusest, nt. 

loobutakse teenuse osutamisest. Riskide mõju saab vältida ka kahjude kontrolli teostades ja 

kahjusid vähendades, mille käigus vähendatakse suuremal määral kahju tekkimise 

tõenäosust ja kahju võimalikku suurust ja vähemal määral riskiallika mõju ettevõttele ning 

kahju tekkimise tõenäosust ja võimalikku suurust. Riskide tagamise korral nõutakse laenude 

puhul tagatist või käendust. Riske saab ka hajutada ehk diversifitseerida. Riski mõju 

ülekandmise korral sõlmides lepingu, kohustub teine osapool, kellele risk üle kanti, 

hüvitama ehk kompenseerima riski mõju või võimaliku kahjumi. Ettevõtte 

finantseerimisstruktuuri muutmine võimaldab juhtida ettevõtte riski ettevõtte omanike jaoks. 

Suurendades finantsvõimendust suurendatakse riski mõju ettevõtte omanike vara väärtusele 

või kasumile. Hoides optimaalset finantsvõimendust, võimaldab see juhtida ettevõtte riske  

ja hoida kapitali hinda madalana. Kui ettevõte tegutseb efektiivselt ja on võimeline looma 

ise kahjumiteks reserve ja meetodeid, on ettevõttel võimalus jätta risk kindlustamata. 

(Riskid...2002: 87-88). 

Järgnevalt on välja toodud põllumajanduses põhiliselt esinevate äririskide vähendamise ja 

juhtimisega seonduvaid võimalusi.  

Tootmisriski vähendamise üheks võimaluseks põllumajanduses on tootmise 

mitmekesistamine, mis tähendab  erinevate kultuuride kasvatamist üheaegselt. 

Mitmekesistamine võib vähendada sissetulekute varieeruvust, ühendades mitut liiki tulu 

andvad tegevused. Investeeringutel, mis toovad kaasa suurema riski, on tavaliselt ka suurem 

potentsiaal suurematele sissetulekutele. Strateegiatega, mille eesmärk on vähendada riski, 

kaasneb tavaliselt väiksem tulu. Kui hinnad ja saagikus on koos positiivses korrelatsioonis, 

on riski mõju suur. Riski vähenemine leiab aset siis, kui erinevate kultuuride hinnad ja 

tootlikkus on negatiivses korrelatsioonis. Kogu farmi mitmekesistamine võib suurendada 

kulusid ja muuta juhtimise keerulisemaks. Farm, mis on spetsialiseerunud ainult ühte tüüpi 

toodetele, võib saada suurema tulu tõhustatud kasuteguritega spetsialiseerumise kaudu. 

Suured ettevõtted võivad mitmekesistuda ka geograafiliselt. Geograafiline 

mitmekesistamine vähendab suuremat riski, sest tootmine on laiali jagunenud aladele, kus 

on erinevad aastaajad ja hinnaerinevused. (Engle 2010: 97). Et muuta oma äri vähem 

riskantseks muuta, on põllumajandustootjad  täiustanud tootmise kontrolli (Hardaker et al. 

2004 ref. Branstrand, Wester 2014: 8). 
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Kindlustamine on toodangu riskide mõju vähendamiseks ning tootmisriskide haldamiseks. 

Tootmisriskid tulenevad teguritest, mida põllumees ei saa mõjutada või mis on väljaspool 

tema kontrolli (Branstrand, Wester 2014). Saagi kindlustamist on kasutatud juba pikka aega 

ja on välja töötatud üle 200 aasta tagasi. Alguse sai see erakindlustusest, mis pakkus kaitset 

kariloomadele ja kindlustust rahest põhjustatud kahjudele. Kuigi saagi kindlustamine on 

saadaval juba pikka aega, kasutatakse seda peamiselt arenenumates riikides. Suurim saagi 

kindlustamise turg on on USA-s, samuti on seal ka suurimad valitsuse toetusprogrammid. 

Ka paljudes Euroopa riikides on sarnased valitsuse toetusprogrammid ja riskide juhtimise 

programmid. Põllumajandussektori kindlustuspoliisid on üsna sarnased mõne teise 

kindlustuslepinguga ning neil on kaks eesmärki: kulude haldamine ja klientide kahjude 

katmine (Smith et al. 2012 ref. Branstrand, Wester 2014).  

Hinnariski põhjustab volatiilsuse kasv toodangu hindadel. Hinnariskide maandamiseks 

piimatootjate hulgas kasutatakse forwardi-, futuuri- ja optsioonide lepinguid. USA 

Michigani osariigi farmides läbi viidud uuringu tulemusena selgus, et hinnariski juhtimise 

vahendeid kasutati suurtes farmides, kuna neil on suurem juhtkond ja võimalus 

spetsialiseeruda riskide juhtimisele. Füüsilisest isikust väiksemate farmide omanikud 

kasutasid vähem riskijuhtimise vahendeid.  Samast uuringust selgus ka, et vanemad ja 

vähemharitud farmijuhid kasutasid väiksema tõenäosusega riskijuhtimise vahendeid. Farmi 

finantsriski positsiooni arvutati  - kohustused jagatud varadega, mis on vara ja võlgade suhe. 

Farmidel, kellel on võlgade ja varade suhe suurem kui 0,6, satub ohtu maksevõime ning 

oleks vajalik kasutada riskijuhtimise vahendeid, et leevendada kahjumlikke tulemusi. (Wolf 

2012). 

Toorme hinnariski on võimalik maandada pankade poolt enamkasutatavate 

finantsinstrumentidega. Toorme futuur on börsil kaubeldavad standardsete tingimustega 

tulevikutehingud, kus tänane toorme hind lepitakse kokku arvelduspäevaga tulevikus. 

Toorme forward on tulevikutehing, kus tänane toorme hind lepitakse kokku arveldusega 

kokkuleppelisel päeval tulevikus. Toorme SWAP on finantsinstrument, millega vahetatakse 

teatud tulevikuperioodiks toorme muutuvate hindadega rahavood fikseeritud hindadega 

rahavoogude vastu. Struktureeritud tehingud on mitmetest elementidest koosnev 

finantsinstrument toorme hinnariski maandamiseks, mis on kokku pandud vastavalt 

konkreetse kliendi vajadustele ja soovidele. (Toorainetega… Swedbank).  
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Futuurilepingute puhul ei ole keegi kohustatud ostma või müüma kaupa. Futuurileping on 

kokkulepe konkreetse kauba andmiseks või saamiseks teatud koguses ja hinnaga määratud 

tarne perioodil.  

Forwardlepingu korral kohustuvad nii ostja kui ka müüja  tulevikus kindlaksmääratud ajal 

ostma/müüma forwardkursi alusel määratud hinna eest eelnevalt kokku lepitud koguse 

lepingu alusvara. Pikaajalised forwardlepingud stabiliseerivad hindu, kaitsevad 

hinnalanguse eest, kuid samas ei saa ka kasu hinnatõusust.  

Turundusühistud pakuvad võimaluse ühendada erinevate farmide tooted. See võimaldab 

ladustamise, müügi ja hindadega tegelemise jätta ühistule. Kvalifitseeritud juhtimisega võib 

ühistu suurendada kasumit oma suuruse ja spetsialiseerumisega.  (Engle 2010: 99). 

Krediidiriskiga on pidanud tegelema enamik ettevõtteid. Krediidiriskide hindamisel on 

oluline roll ettevõttel endal, ohustavate riskide juhtimisel tuleb läbi mõelda ja analüüsida, 

millised on ostjatega seotud riskid ja kehtestada krediidiriskide juhtimise põhimõtted. 

Krediidipoliitika dokument sätestab: 

 olulised punktid partnerite tausta kontrollimisel ja finantsvõimekuse jälgimisel; 

 kellele, kuidas ja mis summas krediiti antakse; 

 millistel juhtudel on oluline riskid ettevõttest välja kanda; 

 kuidas käitutakse makseprobleemide korral ning kes on vastutajad tegevuste 

elluviimisel. 

Läbimõeldud krediidipoliitika võimaldab luua pikaajalisi ja stabiilseid kliendisuhteid ning 

saada väärtuslikku informatsiooni ostjate ja nende soovide kohta, mida omakorda 

klienditeeninduses ja tootearenduses ära kasutada. Eesmärgiks on tagada stabiilne, kasvav 

ja kasumlik müügitulu. Krediidiriske analüüsides tuleb hinnata, milliseid riske on ettevõte 

suuteline ise võtma ja millised on otstarbekas ettevõttest välja juhtida. Rohkem pööratakse 

tähelepanu uutele ja probleemsetele maksjatele ning püütakse leida lahendusi nendega 

seotud riskidele. Samas tuleb arvestada ka võimalusega, et kõige tugevamad partnerid 

võivad pankrotti minna ja suurte summade puhul on rahavoo kaitse olulisem, et riski 

realiseerumisel ise raskustesse ei satuks. (Rukholm 2013). 

Krediidirisk ohustab peaaegu kõiki ettevõtteid. Ka suurimad kliendid ei pruugi olla kindlad 

ja usaldusväärsed partnerid ning nendega seonduv krediidirisk minimaalne. Tõenäoliselt on 

ka pankrotistunud ettevõtted olnud kunagi kellegi jaoks usaldusväärsed kliendid. 
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Põhjamaades mahuvad maksetähtajad 30 päeva sisse, seevastu Itaalias on keskmine 

maksetähtaeg 65 päeva, millele lisandub veel tavapärane 31-päevane hilinemine. Itaalia 

avalikus sektoris on maksekohustuste täitmine aga veelgi aeganõudvam: maksetähtaeg on 

80 päeva, millele lisandub veel 90 päeva viivitust. Lootusetud nõuded on Euroopas samuti 

järjepidevalt kasvanud. Finantskriisi eelsel ajal oli lootusetute nõuete osakaal käibes 2%, 

2013 aastaks oli vastav näitaja tõusnud 3%-le. Sellest tingituna on ettevõtete juhid üha enam 

otsinud meetmeid ja vahendeid, mis annavad suurema kindlustunde. Krediidiriskide 

paremaks juhtimiseks soovitab Rukholm (2013): 

 analüüsida ostjatega seotud krediidiriskide võimalikku mõju; 

 kehtestada ettevõttesisesed reeglid krediidiriskide juhtimiseks, määrata kindlaks 

vastutus; 

 viia end kurssi krediidiriskide maandamise võimalustega; 

 kanda krediidiriskid, mis võivad ohustada ettevõtte finantsvõimekust, ettevõttest 

välja; 

 jälgida kehtestatud reeglitest kinnipidamist, muuta kui vaja. 

Võimaluseks krediidiriski juhtida on ka krediidireservi säilitamine. Omades püsivat suhet 

ühe  pangaga, saab säilitada krediidireservi, mis oleks täiendavaks laenuvõimaluseks, mida 

saab kasutada ebasoodstes finantsolukordades. Toimiv suhe laenuandjaga võib aidata kanda 

üle laene, maksetega viivitada, kui on ebasoodsad tingimused või refinantseerida kõrget 

võlakoormat. Seega töötamine ühe laenuandjaga on oluline riskijuhtimise strateegia paljude 

põllumeeste jaoks. (Engle 2010: 99). 

Krediidiriskide maandamise võimaluseks on ka krediidikindlustus, mis tagab müüjale 

laekumised ostja makseraskuste korral. Krediidikindlustus võimaldab paremini hinnata 

ostjatega seonduvat riski ning tõhustab nende maksekäitumise jälgimist, samuti on abiks 

ostjate tausta kontrollil ja nende finantsvõimekuse jälgimisel. Krediidikindlustus kaitseb 

võimalike kahjude eest,  maandab riske ja on abiks võlgade sissenõudmisel. Kindlustatud 

ostjaid on ka pangad meelsamini nõus finantseerima. Võimalus klientide usaldusväärsust 

kontrollida ja riske maandada, annab ettevõtetele võimaluse valida potentsiaalsete partnerite 

hulgast usaldusväärsemad, kellega on võimalik ka suuremaid tehinguid teostada, mida 

varem teha ei julgenud. Võimaldades ostjale krediiti ja pakkudes atraktiivseid 

maksetähtaegu saab suurendada konkurentsivõimet. Krediidiriski maandamise vahendite 

kasutamine võimaldab keskenduda oma põhitegevusele, mis toob kaasa käibe, turuosa ja 

kasumi kasvu. (Rukholm 2013). 
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Põllumajandustegevuses on valdavalt riski allikateks äririskid. Äririski mõjutavaks teguriks 

on tegevusrisk, mida saab mõõta tegevusvõimendusega. Iseloomustavaks väärtuseks on 

püsikulude osatähtsus kuludes ehk mida suurem on püsikulude osakaal kogukuludes, seda 

suurem on tegevusvõimendus. Suure tegevusvõimenduse korral ettevõtte müügitulu 

suhteliselt väike muutuse protsent võib tekitada suure muutuse põhitegevuskasumis. Oluline 

on sissetulekute stabiilsus, kuna ärikasumi kõikumine avaldab otsest mõju ettevõtte üldisele 

riskitasemele. Äririskide juhtimisel on ettevõtetel võimalik oma kulude struktuuri muuta ehk 

vahetada sissetulekute suhtes püsiva iseloomuga kulusid muutuva iseloomuga kulude vastu 

ja vastupidi. Kuidas ja millised tegevusvõimenduse komponendid mõjutavad äririski 

muutumist, saab välja selgitada võimendusanalüüsiga. Selle põhjal saab ettevõtja vastavalt 

ettevõtte omapärale ja vajadustele valida sobivad riskijuhtimise meetodid. 

1.3 Finantsriskid, nende mõõtmine hindamine ja juhtimine 

Põllumajandusettevõtete põhiliste finantsriskidena käsitletakse tururiski ja likviidsusriski. 

Tururiskideks on ka intressimäära risk, valuutarisk ja aktsiarisk. Käesolevas töös on 

kasutusel finantsriskide ulatuse väljaselgitamisel võimendusanalüüsi meetod. 

Finantsvõimendust käsitletakse kui ettevõtte varade ühe osa finantseerimist kohustuste arvel 

ning mis sisaldab endas võõrfinantseerimist ja sellega kaasnevaid intressikulusid. RTJ 2 järgi 

liigituvad intressikulud kasumiaruandes finantskuludeks ning järelikult on käesolevas töös 

finantsriskidena käsitletud finantskuludega seotud riskid. 

Finantsriskide hindamiseks on Dinu (2014) välja toonud rahaliste otsuste üldise skeemi 

(joonis 5), kui peamised mõjutegurid on ebakindlus ja risk. 

     

  

  

 

  

  

 

Joonis 5. Finantsriskide hindamise üldine skeem (Dinu 2014) 

Eesmärkide 
väljaselgitamine 

Võimalike tegevuste 
kindlaksmääramine 

Olukorra 
väljaselgitamine 

Võimalike tulemuste 
sätestamine 

 

Riski määra 
mõõtmine 

Võimalike tegevuste 
valik 
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Eesmärkide väljaselgitamine on eesmärk, mida otsustaja loodab saavutada, kas 

maksimeerida kasumit või rahavoogude nüüdisväärtust. Seda tuleks määrata objektiivsete 

vahenditega, valides parim alternatiiv ning hinnates võimalikke meetmeid. 

Võimalike tegevuste kindlaksmääramisel tuleks otsida võimalikke alternatiivseid meetmeid, 

mis peaksid vastama oodatud eesmärkidele. 

Olukorra väljaselgitamisel on vaja arvesse võtta kõiki kontrollimatuid tegureid, kuna 

rahaliste otsuste probleemid on tingitud ebakindlusest ja mida ei saa kontrolli all hoida ning 

mis võivad tekkida igast tegevusest. Need tegurid on kontrollimatud sündmused või 

tulenevad riskide olemusest.  

Võimalike tulemuste sätestamisel tuleks paika panna võimalikud tulemused, mis võivad 

tekkida erinevate tegevuste võimalikest kombinatsioonidest ja riski liikidest. Iga tulemus on 

tingitud konkreetsest tegevusest ja konkreetsest riskist.  

Riski määra mõõtmisel tuleb mõõta iga teenuse või toote võimalikku kahju või kasu, 

sõltuvalt püstitatud eesmärkidest. 

Võimalike tegevuste valik aitab jõuda eesmärgini minimaalse kaotusega.  

Riskianalüüs on seotud finantstegevusega, mis hõlmab tõenäosust saada positiivseid või 

negatiivseid tulemusi, võttes arvesse ebakindlust ja tõenäolisi tuleviku sündmusi. Kindlaks 

tehtud ja määratletud risk ei tähenda selle eemaldamist, vaid annab vajalikud elemendid 

finantsriski juhtimiseks. (Dinu 2014). 

Alljärgnevalt on käsitletud enamlevinud finantsriske, millega paljud 

põllumajandusettevõtted kokku puutuvad. 

Intressirisk on risk, kus intressimäärad võivad liikuda ebasoodsas suunas, tuues kaasa 

intressikulude suurenemise laenudelt või intressitulude vähenemise varadelt. Intressimäära 

riski maandamiseks on võimalik kasutada erinevaid finantsinstrumente.  Intressi SWAP on 

finantsinstrument, millega vahetatakse teatud tulevikuperioodiks ujuval intressil põhinevad 

intressimaksed fikseeritud intressil põhinevate intressimaksete vastu. Intressi SWAPTION  

annab õiguse, kuid mitte kohustuse, vahetada teatud tulevikuperioodiks ujuval intressil 

põhinevad intressimaksed fikseeritud intressil põhinevate intressimaksete vastu. Intressi 

CAP on finantsinstrument, millega kompenseeritakse ujuval intressil põhinev intressikulu 
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selles ulatuses, mis on lisandunud intresside tõustes üle kokkulepitud taseme teatud 

tulevikuperioodi jooksul. Struktureeritud tehingud on mitmetest elementidest koosnev 

finantsinstrument intressimäära riski maandamiseks, mis on kokku pandud vastavalt 

konkreetse kliendi vajadustele ja soovidele. (Intressidega...Swedbank). 

Tururisk tuleneb peamiselt turuhindade kõikumistest. Tururiski haldamiseks saab kasutada 

järgmisi vahendeid nagu varude juhtimine, futuurilepingud müügiks ja riski maandamiseks, 

forwardlepingud, turustamisühistud (Engle 2010: 97). 

Varude hoidmine on üks tururiski juhtimise strateegiatest. Põllumajanduses on paljude 

kaupade hinnad hooajalised, kasulik on müüa tooteid kõrgete hindade ajal. Kuid see 

strateegia ei kaitse riski eest, et hinnad võivad langeda varude hoidmise ajal.  

Valuutariski maandamiseks on Bragg (2005: 39-40) soovitanud kasutada järgmisi 

lähenemisviise või nende kombinatsioone: 

 väliskliendile müües vältida pikki maksetähtaegu, kui pikk maksetähtaeg osutub 

siiski vajalikuks müügimahtude kindlustamiseks, on soovitav tasakaalustada 

soodustada varajast maksmist allahindlusega; 

 kui osta välistarnijalt, siis teha seda võimalikult pika krediiditähtajaga, et maksta 

hiljem odavamate vahenditega; 

 kui osta välistarnijalt, siis vältida ettemaksu, kuna hilisema maksmisega võib 

saavutada potentsiaalselt odavama vaaluta hinna; 

 kui osa tegevusest toimub välismaal, siis oleks mõistlik sealne sularaha investeerida 

tugevamatesse valuutadesse; 

 hajutada üldist võimalikku valuutariski forward-lepingu sõlmimisega. 

Pangad pakuvad finantsriskide juhtimiseks erinevaid finantsinstrumente. Välisvaluutadega 

arveldavad firmad puutuvad enamasti kokku valuutakursside muutumisest tulenevate 

finantskasumite ja –kahjumitega. Kasumiaruande tundlikkus valuutakursside muutumisele 

omab kogukasumile olulist mõju ning muudab rahavoogude planeerimise keeruliseks. 

Valuutariskide maandamiseks on enamkasutatavateks finantsinstrumentideks valuuta 

forward – tulevikutehing, kus tänane valuutakurss lepitakse kokku arveldusega 

kokkuleppelisel päeval tulevikus, valuuta swap – ühe valuuta laenamine teise tagatisel, 

valuuta optsioon – annab õiguse, kuid mitte kohustuse, kasutada täna kokkulepitud 

valuutakurssi kokkuleppelisel päeval tulevikus või kokkulepitud perioodi jooksul, valuuta 

futuur – börsil kaubeldavad standardsete tingimustega tulevikutehingud, kus tänane 
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valuutakurss lepitakse kokku arvelduspäevaga tulevikus ja struktureeritud tehingud – 

mitmetest elementidest koosnev finantsinstrument valuuta kursiriski maandamiseks, mis on 

kokku pandud vastavalt konkreetse kliendi vajadustele ja soovidele. 

Finantsriskide juhtimisega püüavad ettevõtted vähendada või vältida hinnamuutuste 

negatiivset mõju oma majandustulemustele. Finantsriskide juhtimine võimaldab ettevõtjal 

keskenduda tegevusele, mida ta kõige paremini tunneb ja oskab. Otstarbekaks võib osutuda 

ka finantsriskide võtmise vältimine, kui valuutakurss või intressimäär muutub ebasoodsas 

suunas. Riski maandamise kavad, mille tulemuseks on piisav likviidsus ja maksevõime, 

aitavad vähendada finantsriske. Finantsriskide maandamiseks võib kasutada ka likviidsete 

reservide säilitamist piisaval tasemel. Kasutades fikseeritud intressimäära saab stabiliseerida 

intressimaksete summat. Fikseeritud intressimaksete summad võivad küll olla suuremad, kui 

varieeruvad intressimaksed, aga nad kaitsevad intressimäära tõusu eest. Kui rahalised 

tingimused ei ole soodsad, võib hoolika planeerimisega kapitalikulutusi edasi lükata ja teha 

seda siis, kui raha on olemas. Paindlik varade ostmise planeerimine aitab vähendada äririske. 

Kasutada võib ka iselikvideeruvaid laene (see on tulevane müük laenu tagatiseks), samuti 

käibekapitalilaenud, mis põhinevad varudel. (Engle 2010: 99). 

Ühise põllumajanduspoliitika eesmärk on tagada ajakohastatud, jätkusuutlik ja tõhus 

põllumajandussektor ning edendada konkurentsivõimelisust. Viimastel aastatel on 

põllumajandustoodete hinnad tõusnud, samuti energia ja väetiste hinnad, mille tagajärjeks 

on sissetulekute vähenemine. Põllumajandustootja peab tegelema kliimamuutustest ja 

keskkonnaseisundi halvanemisest tekkinud probleemidega, samuti tagama ettevõttele 

jätkusuutliku majanduskasvu. Reformitud ÜPP-ga piiristatakse mõõdukalt ja järk-järgult 

põllumajandusettevõtete otseseid sissetulekutoetusi. Sellest tulenevalt tuleb 

põllumajandustootjatel oma majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks vaadata üle senised 

juhtimismeetmed ja leida uusi võimalusi. Üheks võimaluseks on riskijuhtimine 

põllumajanduse sissetulekute stabiliseerimise kontekstis. Selleks on oluline välja selgitada 

ettevõtte tegevust ohustavad riskid, neid hinnata, mõõta ja leida sobivad juhtimisvõtted.  

Käesolevas magistritöös on käsitletud riskijuhtimist sissetulekute stabiliseerimise kontekstis 

ning äri- ja finantsriskide ulatuse hindamist võimendusanalüüsi meetodiga. Järgnevas 

peatükis on analüüsitud põllumajandusettevõtete äri- ja finantsriske FADN andmebaasi 

põhjal.    
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2. PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE ÄRI- JA 
FINANTSRISKI ANALÜÜS FADN-i ANDMETEL 

2.1 Metoodika ja andmed 
Magistritöös kasutatava andmestiku analüüsimiseks on kasutatud põllumajandustootjate 

majandusnäitajaid aastate 2006 - 2015 kohta FADN andmebaasist. See võrdlusperiood 

hõlmab majandustsükli erinevaid muutusi nagu turutingimused, tootmistehnoloogia 

muutumine, investeeringud kaasaaegsemasse põllumajandustehnikasse jne. Saadud andmete 

töötlemine ja arvutamine on teostatud tabelarvutusprogrammis Microsoft Excel. Töödeldud 

andmete analüüsiks on kasutatud võrdlusanalüüsi, kus võrreldakse erinevate tootmistüüpide 

majandustulemusi ja võimendusanalüüsi, kus võimendusefekti ulatus määratakse tegevus- 

ja finantsvõimenduse koosmõjul.  

Magistritööks vajalikud algandmed on saadud põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasist FADN (Farm Accountancy Data Network). FADN on loodud Euroopa Liidu 

liikmesriikide poolt eesmärgiga koguda informatsiooni põllumajanduslike majapidamiste 

majandustegevuse analüüsimiseks ja ühise põllumajanduspoliitika meetmete mõju 

hindamiseks. Kuna FADN-i eesmärk on analüüsida ärilisi tootmisettevõtteid, siis on 

põllumajandustootjate üldkogumi moodustamiseks määratud majandusliku suuruse 

alampiir, milleks on standardkogutoodangu väärtus vähemalt 4 000 eurot. Lisaks 

majanduslikule suurusele on määratud igale majapidamisele tootmistüüp vastavalt 

tootmisharu osatähtsusele standardkogutoodangus. Standardtulemused on tootmistüüpide 

lõikes üldisel tasemel või spetsialiseerumise järgi. Põllumajanduslikuks majapidamiseks 

loetakse ühtse tehnilise ja majandusliku juhtimisega tootmisüksust, kus toodetakse 

põllumajandussaadusi ja kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või 

kus on rohkem kui üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad ja kus toodetakse 

põllumajandussaadusi peamiselt müügiks. Põllumajanduslike majapidamiste arv tehakse 

kindlaks Statistikaameti poolt korraldatava põllumajandusloenduse või struktuuriuuringu 

andmetest lähtuvalt. (FADN 2017).  

Vastavalt põllumajandustootjate üldkogumi suurusele ja struktuurile koostatakse 

valimiplaan, mille alusel valitavad ettevõtted peaksid tagama esindatuse nii tootmistüüpide 
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(lisa 1) kui ka majandusliku suuruse klasside lõikes (lisa 2). FADN-i valimisse kaasatud 

ettevõtetest kogutud andmed on aluseks kehtestatud metoodika alusel arvutatud näitajate 

kogumile ehk standardtulemustele, mis arvutatakse kaalutud keskmistena 

põllumajandustootja kohta ning mis annab võimaluse üldistada valimisse kuuluvate 

ettevõtete näitajaid põllumajandussektorile tervikuna. 

FADN andmebaasi alusel äri- ja finantsriski ulatuse väljaselgitamiseks 

põllumajandusettevõtetes on käesolevas töös kasutatud võimendusanalüüsi.  

Võimendusefekti mõõtmine põhineb kasumiaruande näitajatel. Selleks, et liigitada FADN-i 

andmebaasist saadavad andmed võimendusanalüüsile sobivaks, koostas autor 

põllumajandusettevõtete kasumiaruande alustabeli äri- ja finantsriski hindamiseks (tabel 2). 

FADN- i andmebaasist  saadud andmete ja antud alustabeli (tabel 2) põhjal koostas autor 

põllumajandusettevõtete äri- ja finantsriski hindamise alusandmed FADN-i baasil (lisa 3). 

Tabel 2. Põllumajandusettevõtete kasumiaruande alustabel (autori koostatud) 

Kasumiaruanne 

+ Sissetulekud 

- Muutuvkulud 

= Kogu piirkasum (TCM) 

- Püsikulud 

= Ärikasum (EBIT) 

- Intressid 

= Maksueelne kasum (EBT) 

Lisas 3 kajastatud põllumajandusettevõtete sissetulekud koosnevad taimekasvatustoodangu 

müügist, loomakasvatustoodangu müügist, muudest sissetulekutest ja toetustest (v.a. 

investeeringutele). Põllumajandusettevõtete müügitulu koosneb taime- ja loomakasvatuse 

ning kõrvaltegevuste müügitulust. 

Ettevõtete tegevusvõimenduse mõõtmiseks on vajalik liigitada kulud muutuv- ja 

püsikuludeks. Kuna tegevusvõimendus kajastab tegevusriski ja seda iseloomustatakse 

püsikulude osatähtsusega kogukuludes ja muutuvkulu on vahetus sõltuvuses toodangu 

mahust – kasvab toodangu mahu kasvamisel ning väheneb selle kahanemisel. 

Muutuvkuludeks FADN andmebaasi põhjal saab põllumajandusettevõtetes liigitada: 

seemned, istikud, väetised, taimekaitsevahendid, muud taimekasvatuse erikulud, söödad 
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koresööda sööjatele, söödad sigadele ja lindudele, muud loomakasvatuse erikulud, 

metsanduse erikulud, energia (mootorikütus, elekter, kütteained), lepingulised tööd. 

Püsikulud ei sõltu otseselt toodetud ja müüdud toodangu suurusest, vaid vajatakse teatud 

summas sõltumata tootmisest. FADN andmebaasi põhjal saab püsikuludeks liigitada: 

masinate ja ehitiste korrashoid, muud põllumajanduse üldkulud, kulum, tööjõukulud, 

rendikulud.  Kuna FADN andmebaasi põhjal on keeruline andmeid tööjõukulude ja 

energiakulude kohta muutuv- ja püsikulude lõikes detailselt liigitada, tuleb nende jagamisel 

määrata arvestuslik proportsioon. Et liigitada tööjõukulusid tööliste ja juhtkonna 

palgakulude lõikes, määras autor võimalikuks proportsiooniks 10% püsikuludeks (juhatuse 

liikmed, osakondade juhatajad, raamatupidajad jne.) ning 90% muutuvkuludeks (tööliste 

palgakulud), sest põllumajanduses on tootmises osalevate tööliste osakaal  suurem. Samuti 

tuleb proportsionaalselt eraldada energiakulud, mille proportsiooniks määras autor 30% 

püsikuludeks ja 70% muutuvkuludeks. 

Eelnevalt liigitatud andmeid kasutades on tegevusvõimendus (DOL) leitud järgneva 

valemiga: 

 Piirkasum (TCM) 
DOL =  
 Ärikasum (EBIT) 

Äririsk kujutab endast tegevuskasumi suhtelist varieeruvust oodatava ümber ning ettevõtte 

tegevusedukust kajastavate näitajate positiivne muutus reeglina alandab selle taset. Äririski 

saab hinnata ärikasumi varieeruvuse põhjal. Äririski leidmiseks on kasutatud järgmist 

valemit ehk ärikasumi standardhälve jagatud ärikasumi keskmise näitajaga: 
     σEBIT 
Äririsk =  
     EBIT 

Finantsvõimendust (DFL) käsitletakse kui ettevõtte varade ühe osa finantseerimist 

kohustuste arvel, mis sisaldab endas võõrfinantseerimist ning mis toob endaga kaasa 

finantsriski. Sellest järelduvalt mõõdab finantsvõimendus finantsriski.  Finantsvõimenduse 

ulatus on arvutatud järgneva valemiga: 

 Ärikasum (EBIT) 
DFL =  
 Maksueelne kasum (EBT) 

Koguvõimendus (DTL) on tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse koosmõju ja selle 

leidmiseks on järgnevad valemid: 
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1)      DTL = DOL x DFL; 

või: 

2)   Piirkasum (TCM) 
         DTL =  
  Maksueelne kasum (EBT) 

Mõlema valemi korral on tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse koosmõju tulemus 

sama.  

Põllumajandusettevõtete 2006 - 2015 aastate tegevuse kohta parema ülevaate saamiseks on 

järgnevalt FADN andmebaasi andmete põhjal ettevõtete olulisemad majandusnäitajad välja 

toodud ja analüüsitud ning võrreldud tootmisgruppide lõikes.  

Tabelis 3 on toodud valimisse kaasatud põllumajandustootjate arv aastatel 2006 – 2015 

tootmistüüpide lõikes.   

Tabel 3. Valimisse kaasatud põllumajandustootjate arv tootmistüüpide lõikes (autori 

koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 138 140 143 136 179 178 184 192 205 214 
Aiandus 0 21 21 26 31 30 31 38 39 38 
Püsikultuurid 0 2 2 4 9 7 8 10 15 15 
Piimatootmine 193 176 153 142 186 186 179 166 149 138 
Loomakasvatus 55 76 92 101 126 121 127 126 128 132 
Sea- ja 
linnukasvatus 15 19 16 16 25 29 25 28 28 22 
Segatootmine 78 66 72 71 105 109 103 100 96 102 
Kõik 500 500 499 496 661 660 657 660 660 661 

Tabelist 3 nähtub, et aastaks 2015 on valimis kõige enam esindatud taimekasvatusega 

tegelevad põllumajandustootjad (214), järgnevad piimatootmine (138), loomakasvatus 

(132), segatootmine (102), aiandus (38), sea- ja linnukasvatus (22) ja kõige 

väiksemaarvuliselt on esindatud püsikultuuridega tegelevad põllumajandustootjad (15). 

Alates 2006. aastast on taimekasvatusega ja loomakasvatusega tegelejate arv järjepidevalt 

kasvanud, samas piimatootjate arv on kahanenud.  

Ettevõtjate majandustulemuste hindamisel on olulised näitajad müügitulu, tootmiskulud 

ning puhaskasum. Tootmise tulukust kajastab kogutoodangu rahalise väärtuse ning sellega 

seotud eri- ja tegevuskulude vahe ehk brutolisandväärtus. Tagamaks jätkusuutlikkust peab 

tootmine looma nii suures ulatuses lisandväärtust, et tekiks vahendeid tööjõukulu katmiseks, 

samuti amortisatsiooni ja uute investeeringute ning finantskulude katmiseks. Kui 
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investeeringuga kaasneb toodangu väärtuse suurenemine ning tootmisega seotud eri- ja 

üldkulud jäävad samaks, on võimalik paremini katta tööjõukulud ja teenida kasumit uute 

investeeringute tegemiseks. (Põllumajandus… 2012: 75). Järgnevalt on toodud kogutoodang 

ilma toetusteta tootmistüüpide lõikes (tabel 4). 

Tabel 4. Kogutoodang tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 45803 74792 55930 41879 55024 73102 98876 77884 82981 100293 
Aiandus 0 64533 64403 43782 25541 25648 28180 37853 35999 37734 
Püsikultuurid 0 0 0 0 12675 17639 17714 18859 29226 25344 
Piimatootmine 110532 135344 146160 156029 179943 221387 223705 228733 288402 251235 
Loomakasvatus 19337 19497 23533 20011 22525 22325 26446 24141 25523 24334 
Sea- ja 
linnukasvatus 365746 398522 433319 688513 439381 474703 757151 584775 364592 368778 
Segatootmine 28666 38912 38156 52160 47110 52705 57102 85629 71140 80727 
Kõik 57784 73198 71802 67736 71914 86797 101034 98688 101959 103440 

Standardkogutoodang on põllumajandustoodangu väärtus keskmistes hindades ja ühendab 

rahalises väärtuses nii taime- kui ka loomakasvatuse.  Kõige suuremad kogutoodangu 

näitajad läbi vaadeldavate aastate on sea- ja linnukasvatuses. Võrreldes 2008. ja 2009. aastat, 

on sea- ja linnukasvatuse kogutoodang tõusnud 58,9%, samas 2010. aastal on toodang 

langenud 56,7%. Hüppeline tõus on olnud ka 2012. aastal, mil kogutoodang tõusis 59,5%, 

kuid 2013. aastal on jälle langenud 29,5% ja 2014. aastal veel 60,4%. Languse üheks 

põhjustajaks oli Aafrika seakatku levik, mille tagajärjel karmistati seapidamise 

bioohutusnõudeid ja kehtestati tauditsoonid, kus kokkuostuhinnad olid madalamad. Samuti 

põhjustasid kogutoodangu languse Venemaa poolt kehtestatud kaubanduspiirangud, millest 

põhjustatuna paljud põllumajandustootjad olid sunnitud lõpetama tootmise 

(Põllumajandustootjate... 2016: 11). 2015 aasta oli taimekasvatuse jaoks hea aasta, võrreldes 

2014 aastaga tõusis toodang 20,9 %, peamiseks põhjuseks olid kõrged saagikusnäitajad. 

Seevastu piimatootmine langes 14,8%, mis oli tingitud madalatest kokkuostuhindadest. 

Järgnevalt on välja toodud kulud kokku tootmistüüpide lõikes (tabel 5). 
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Tabel 5 . Kulud kokku tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 48277 57389 65703 57731 64205 75250 92271 94433 97867 109962 
Aiandus 0 57428 60599 40675 21359 22464 22460 31853 31786 37335 
Püsikultuurid 0 0 0 0 9366 12530 16029 22829 37394 31789 
Piimatootmine 118648 133841 159880 189009 195666 230520 243552 244804 313279 295384 
Loomakasvatus 20676 21861 32107 27215 29252 30492 32903 31915 38422 35954 
Sea- ja 
linnukasvatus 332067 393957 445767 673700 430163 481977 728952 587968 382765 415200 
Segatootmine 29090 35366 42936 61519 50084 54039 56893 94666 84393 91696 
Kõik 60044 67618 80711 82059 79572 91258 103383 110352 116991 119595 

 

Kõige enam kulusid tootja kohta keskmiselt on vaatlusaluste aastate jooksul sea- ja 

linnukasvatuses  487 252 eurot tootja kohta ning piimatootmises 212 458 eurot. Kõige 

vähem on kulusid tootja kohta püsikultuuridel 12 994 eurot ning aianduses 32 596 eurot ja 

loomakasvatuses 30 080 eurot. Taimekasvatuses on keskmised kogukulud 76 309 eurot, 

segatootmises 60 068 eurot ja kõikide tootjate keskmine kogukulu on 91  158 eurot. 

Üheks põllumajandustootjate jätkusuutlikkust iseloomustavaks näitajaks on kogutoodangu 

väärtuse suhe kogukuludesse, mis näitab, mitme euro eest kogutoodangut tootis iga 

tootmises kulutatud euro (Põllumajandustootjate…2016). Järgnevalt on välja toodud 

kogutoodangu (ilma toetusteta) suhe kogukuludesse (tabel 6).  

Tabel 6. Kogutoodangu suhe kogukuludesse tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN 

andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 0,95 1,30 0,85 0,73 0,86 0,97 1,07 0,82 0,85 0,91 
Aiandus 0,00 1,12 1,06 1,08 1,20 1,14 1,25 1,19 1,13 1,01 
Püsikultuurid 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,41 1,11 0,83 0,78 0,80 
Piimatootmine 0,93 1,01 0,91 0,83 0,92 0,96 0,92 0,93 0,92 0,85 
Loomakasvatus 0,94 0,89 0,73 0,74 0,77 0,73 0,80 0,76 0,66 0,68 
Sea- ja 
linnukasvatus  1,10 1,01 0,97 1,02 1,02 0,98 1,04 0,99 0,95 0,89 
Segatootmine 0,99 1,10 0,89 0,85 0,94 0,98 1,00 0,90 0,84 0,88 
Kõik 0,96 1,08 0,89 0,83 0,90 0,95 0,98 0,89 0,87 0,86 

Läbi vaatlusaluste aastate on aianduse ja püsikultuuride kogutoodangu väärtus katnud 

kogukulusid ja keskmiseks näitajaks on vastavalt 1,13 ja 1,05. Ka sea- ja linnukasvatuse 

kogutoodang on olnud aastatel 2006 – 2010 ja aastal 2012 suurem kui kogukulud ja 

keskmiseks näitajaks on 1,0. Järgnevalt on segatootmine 0,94, taimekasvatus 0,93, 

piimatootmine 0,92. Kõige väiksemad näitajad läbi analüüsitavate aastate on olnud 
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loomakasvatuses ning keskmiseks näitajaks on 0,77. Kõikide tootjate keskmine tootja kohta 

on 0,92. Näitaja alla 1,0 näitab, et toodangu väärtus ei kata selle tootmiseks tehtud kulutusi 

ning sellest järelduvalt, ilma toetusteta ei kata põllumajanduses toodangu väärtus tootmiseks 

tehtud kulutusi. Võrreldes kogutoodang koos toetustega suhet kogukuludesse keskmiselt 

joonistub hoopis teistsugune näitajate järjestus. Selle põhjal on püsikultuuride näitaja  1,58, 

loomakasvatus 1,28, taimekasvatus 1,25, aiandus 1,19, segatootmine 1,18, piimatootmine  

1,09, sea- ja linnukasvatus 1,03 ja kõikide tootjate lõikes keskmine 1,15.  Tabelis 7 on välja 

toodud põllumajandustootjatele makstud toetused.  

Tabel 7. Toetused (v.a. investeeringutoetused) tootmistüüpide lõikes (autori koostatud 

FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 18096 18396 20338 19565 26349 25409 27138 29319 25460 23294 
Aiandus 0 1505 2323 2799 2012 1525 1504 1934 2053 2626 
Püsikultuurid 0 0 0 0 8473 8913 8709 7189 12264 13177 
Piimatootmine 23761 27107 31280 31053 40286 42629 39541 35568 34218 43182 
Loomakasvatus 10824 12963 16001 14215 16892 15855 16409 14816 15928 15867 
Sea- ja 
linnukasvatus 17415 12398 5092 8482 18424 12782 17017 15606 25570 17841 
Segatootmine 9312 11170 11632 13380 12643 14790 13537 16683 16591 16280 
Kõik 15287 16902 19103 18195 22638 22862 22783 23014 22028 22565 

Tabelist nähtub, et kõige rohkem toetusi on läbi vaadeldavate aastate makstud 

piimatootmisele, mis on ulatunud 2015. aastal 43 182 euroni tootja kohta, samuti on 2010. 

– 2012. aastatel olnud toetused vastavalt 40 286 eurot; 42 629 eurot; 39 541 eurot tootja 

kohta. Kõige vähem toetusi tootja kohta on saadud aianduses. Keskmiselt läbi vaadeldavate 

aastate on saanud toetusi tootja kohta aastas piimatootmine 34 863 eurot, taimekasvatus 

23 336 eurot, sea- ja linnukasvatus 15 063 eurot, loomakasvatus 14 977 eurot, segatootmine   

13 602 eurot, püsikultuurid  9 788 eurot, aiandus 2 031 eurot ja kõikide tootjate keskmine  

20 538 eurot.  Järgnevas tabelis on toetuste osakaal kogutoodangu struktuuris (tabel 8). 
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Tabel 8. Toetuste osakaal kogutoodangu (k.a. toetused v.a. investeeringutoetused) 

struktuuris (FADN 2017)  

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 28% 20% 27% 32% 32% 26% 22% 27% 23% 19% 
Aiandus 0% 2% 3% 6% 7% 6% 5% 5% 5% 7% 
Püsikultuurid 0% 0% 0% 0% 40% 34% 33% 28% 30% 34% 
Piimatootmine 18% 17% 18% 17% 18% 16% 15% 13% 11% 15% 
Loomakasvatus 36% 40% 40% 42% 43% 42% 38% 38% 38% 39% 
Sea- ja 
linnukasvatus 5% 3% 1% 1% 4% 3% 2% 3% 7% 5% 
Segatootmine 25% 22% 23% 20% 21% 22% 19% 16% 19% 17% 
Kõik 21% 19% 21% 21% 24% 21% 18% 19% 18% 18% 

Tabelis on näha toetuste osakaal kogutoodangus. Kõige suurem toetuste osakaal läbi 

vaadeldavate aastate on loomakasvatuses alates 36%-st kuni 43%-ni ja püsikultuurides kuni 

40%-ni. Kõige väiksem toetuste osakaal on aianduses ning sea- ja linnukasvatuses, mis 

ulatub kuni 7%-ni. Kõige suurem toetuste osakaal on olnud aastal 2010, kui loomakasvatuses 

oli toetuste osakaal 43%, püsikultuurides  40% ja taimekasvatuses  32%. Läbi vaadeldavate 

perioodide on tootja kohta keskmiselt toetuste osakaal kogutoodangus loomakasvatuses  

40%, püsikultuurides 33%, taimekasvatuses 26%, segatootmises 20%, piimatootmises 16%, 

aianduses 5%, sea- ja linnukasvatuses 3%, kõikide tootmisgruppide lõikes tootja kohta 

keskmiselt 20%.  

Tabelis 9 on põllumajandusettevõtete sissetulekud (koos toetustega v.a. investeeringutele) 

tootmistüüpide lõikes.  

Tabel 9. Põllumajandusettevõtete sissetulekud tootmistüüpide lõikes (autori koostatud 

FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 62553 82734 74306 60374 79254 90581 118736 102768 103446 115964 
Aiandus 0 65525 62547 44606 26140 25813 27113 38331 33994 38190 
Püsikultuurid 0 0 0 0 21445 25548 25362 24890 41020 36519 
Piimatootmine 107053 129911 137142 143044 177235 212890 207589 211190 262570 241772 
Loomakasvatus 23402 23874 31282 25027 30207 30889 34219 31412 32738 31551 
Sea- ja 
linnukasvatus 394723 434541 489882 781395 507122 548095 911829 649219 401728 430164 
Segatootmine 30041 38940 42209 55343 49833 54699 56193 84101 81819 84349 
Kõik 63385 75812 78341 74342 82460 94238 108061 105729 109256 110978 

Põllumajandusettevõtete sissetulekud koosnevad taimekasvatustoodangu müügist, 

loomakasvatustoodangu müügist, muudest sissetulekutest ja toetustest (v.a. 
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investeeringutele). Põllumajandusettevõtete müügitulu koosneb taime- ja loomakasvatuse 

ning kõrvaltegevuste müügitulust. Kõige rohkem sissetulekuid tootja kohta on sea- ja 

linnukasvatuses ja kõige vähem püsikultuuride ja loomakasvatuse tootmistüüpides. Aastate 

lõikes on 2012. aasta olnud  kõige parem suurima sissetulekuga sea- ja linnukasvatuse jaoks 

911 829 euroga (sellest loomakasvatuse müügitulu on olnud 806 468 eurot), loomakasvatuse 

jaoks 34 219 euroga (sellest loomakasvatuse müügitulu 11 022 eurot) ja taimekasvatuse 

jaoks 118 736 euroga (sellest taimekasvatuse müügitulu 82 351 eurot) tootja kohta. 

Piimatootmise jaoks on olnud kõige parem aasta 2014, kui on olnud sissetulekuid 262 570 

eurot, sellest loomakasvatuse müügitulu 188 431 eurot. Segatootmine on stabiilselt oma 

sissetulekuid kasvatanud, v.a. 2010. ja 2014. aastal, kui on olnud väike tagasilangus ning 

nende jaoks on olnud kõige parem aasta 2015, kui sissetulekuid on 84 349 euro eest, sellest 

müügitulu taimekasvatusest 32 391 eurot ja loomakasvatustoodangu müügitulu 25 396 

eurot. Loomakasvatuses on sissetuleku hulgas toetuste osakaal väga suur, mõnel aastal isegi 

üle 50%. Kõige suurem on loomakasvatuses olnud loomakasvatustoodangu müügitulu 2014. 

aastal, kui on müüdud toodangut tootja kohta 12 198 euro eest, kõige vähem 

loomakasvatustoodangut on müüdud 2009. aastal, kui müüdi  6 917 euro eest, samas toetusi 

on saadud 14 215 euro eest.  

Soodsate majandustingimuste korral suurenevad ka sissetulekud, mis loovad head 

tingimused investeeringute tegemiseks. Investeeringud on vajalikud, et püsida konkurentsis 

ning selleks on oluline investeerida põhivarasse, masinatesse ja seadmetesse. Samas sõltub 

aga investeerimisvõimekus müügitulu suurusest. Põllumajandusettevõtetes, kus on 

müügitulu alla 200 000 euro, on põhivaraga varustatuse tase madalam ning need ettevõtted 

vajavad põhivara investeeringute tegemiseks toetusi, et kiiremini ajakohastada tootmist, 

parandada tootlikkuse taset ja tulemuslikkust (Põllumajandus… 2012: 32). Investeeringud 

toovad endaga kaasa ka laenukohustuste suurenemise, mis suurendab omakorda ettevõtete 

võõrkapitali osakaalu koguvarades. Laenudega kaasnevad ka intressikulud, mis koos 

laenudega  vajavad tähtajalist tasumist. Põllumajandustootjate jaoks tekitas väga raske 

olukorra 2008. aastal alanud majanduslangus, mis põhjustas tulude vähenemise ning 

põllumajandustootjad pidid suurendama kulude efektiivsust ning leidma võimalusi tasuda 

võõrvahendite eest. Järgneval joonisel on välja toodud võõrkapitali osakaal koguvarades 

tootmistüüpide lõikes (tabel 10). 
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Tabel 10. Võõrkapitali osakaal koguvaras (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 26% 27% 26% 25% 27% 22% 22% 26% 29% 30% 
Aiandus 0% 32% 41% 28% 12% 12% 14% 22% 23% 29% 
Püsikultuurid 0% 0% 0% 0% 27% 29% 32% 33% 22% 26% 
Piimatootmine 35% 33% 38% 44% 39% 38% 39% 42% 41% 41% 
Loomakasvatus 16% 16% 27% 19% 21% 18% 20% 20% 25% 20% 
Sea- ja 
linnukasvatus  28% 25% 26% 28% 35% 36% 35% 45% 36% 37% 
Segatootmine 16% 20% 23% 32% 21% 23% 21% 33% 27% 31% 
Kõik 27% 27% 31% 33% 30% 28% 28% 33% 32% 33% 

Sõltuvalt tootmistüübist on kohustuste osakaal ettevõtetes erinev. Võõrkapitali osakaal 

koguvara väärtusest põllumajadusettevõtte kohta võrreldavate aastate kohta keskmiselt on 

30%. Tootmistüüpide lõikes on kõige suurem võõrkapitali osakaal piimatootmises  

keskmiselt 39% ja sea- ja linnukasvatuses keskmiselt 33%. Püsikultuurides on võõrkapitali 

osakaal keskmiselt 28%, taimekasvatuses 26%, segatootmises 25% koguvarast. Kõige 

vähem võõrkapitali on kasutatud aianduses keskmiselt 19% ja loomakasvatuses 20%. 

Järgnevas tabelis on välja toodud põhivarade osakaal varades.  

Tabel 11. Põhivarade osakaal varades (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 76% 72% 78% 79% 75% 71% 68% 69% 72% 73% 
Aiandus 0% 85% 84% 80% 78% 77% 75% 67% 73% 70% 
Püsikultuurid 0% 0% 0% 0% 71% 65% 55% 67% 90% 76% 
Piimatootmine 81% 79% 81% 84% 79% 76% 76% 76% 78% 75% 
Loomakasvatus 85% 84% 85% 83% 80% 80% 79% 80% 77% 74% 
Sea- ja 
linnukasvatus  71% 68% 69% 67% 65% 64% 60% 66% 67% 69% 
Segatootmine 80% 78% 79% 77% 74% 77% 73% 75% 74% 73% 
Kõik 79% 77% 80% 81% 76% 75% 72% 73% 75% 74% 

Nagu tabelist 11 nähtub, on põhivarade osakaal varades kõikides tootmistüüpides sarnane, 

ulatudes 60%-st kuni 85%-ni, mis näitab et põhivaradel on põllumajandusettevõtete varades 

väga oluline osa.  Põhivara moodustavad pikaajalised finantsinvesteeringud, materiaalne 

põhivara (maa, mets, ehitised, masinad ja seadmed jne.), bioloogilised varad (põhikari, 

aretusloomad jne.). Suur põhivarade osakaal toob endaga kaasa ka suure 

amortisatsioonikulu.  Põhivarade amortisatsioon on üks osa püsikuludest. Järgnev tabel on 

koostatud FADN andmebaasist põllumajanduse üldkulud andmete põhjal, millest on 

lahutatud intressikulud ja proportsioonideks jagatud tööjõukulude ja energiakulude 
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muutuvkulude osa. Tabelis on välja toodud püsikulude osakaal kogukuludes tootmistüüpide 

lõikes.  

Tabel 12 . Püsikulude osakaal kogukuludes (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 36% 60% 38% 40% 39% 38% 37% 40% 40% 40% 
Aiandus 0% 65% 46% 49% 57% 60% 58% 63% 55% 53% 
Püsikultuurid  0% 0% 0% 0% 64% 52% 45% 46% 55% 49% 
Piimatootmine  24% 24% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 25% 
Loomakasvatus 30% 34% 36% 39% 37% 38% 40% 41% 38% 39% 
Sea- ja 
linnukasvatus 23% 20% 16% 20% 18% 17% 18% 20% 17% 22% 
Segatootmine 29% 31% 32% 30% 30% 30% 32% 28% 30% 30% 
Kõik 28% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 32% 

Tabelist 12 nähtub, et püsikulude osakaal kogukuludes aasta kohta keskmiselt on 

püsikultuuride kasvatuses 56% ja taimekasvatuses 52%, aianduses 41%, loomakasvatuses 

37%, segatootmises 30%, piimatootmises 25%, sea- ja linnukasvatuses 19% ja kõikide 

tootmistüüpide lõikes 30%.  

Eespool analüüsitud andmeid kasutades on järgnevates alapeatükkides hinnatud äri- ja 

finantsriske võimendusanalüüsi meetodil. Tabelis 13 on toodud kasutatavad valemid 

võimendusefekti leidmiseks.  

Tabel 13. Võimendusefekti valemid (autori koostatud) 

Võimendusmõjuri nimetus Valem 

Tegevusvõimendus (DOL) TCM - piirkasum 
EBIT - ärikasum 

Finantsvõimendus (DFL) EBIT - ärikasum 
EBT – maksueelne kasum 

Koguvõimendus (DTL) TCM - piirkasum 
EBT – maksueelne kasum 

 

2.2 Põllumajandusettevõtete äririski hindamine 

Äririsk kujutab endast tegevuskasumi suhtelist varieeruvust oodatava ümber ning ettevõtte 

tegevusedukust kajastavate näitajate positiivne muutus reeglina alandab selle taset.  

Tegevusvõimendus kajastab ettevõtte tegevusriski, kasumi varieeruvuses väljendub 

ettevõtte äririsk ja sellest järelduvalt on tegevusvõimendus üheks äririski mõjutavaks 

teguriks. Käesolevas peatükis on leitud tegevusvõimendus FADN andmebaasi põhjal ja  

tegevusvõimenduse ulatuse muutumist on näitlikustatud taimekasvatuse näitel, muutes ühe 
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sisendparameetrite väärtust. Tegevusvõimenduse (DOL) leidmiseks on kasutatud käesolevas 

töös järgnevat valemit:  

  TCM 
DOL =  
  EBIT 

Võttes aluseks FADN andmete põhjal koostatud äri- ja finantsriski hindamise alusandmed 

(lisa 3) kujunes põllumajandusettevõtete tegevusvõimendus tootmistüüpide ja aastate lõikes 

alljärgnevalt (tabel 14).  

Tabel 14. Tegevusvõimendus (DOL) tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN 

andmete põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus  2,09 1,76 3,15 5,59 2,43 2,64 2,20 4,7 6,09 6,19 
Aiandus 0,00 13,29 -5,12 -14,34 6,53 33,59 12,97 9,71 -4,71 -2,72 
Püsikultuurid 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,54 1,79 14,24 10,40 10,58 
Piimatootmine -2,26 323,66 -1,40 -0,31 -2,71 -4,00 -1,03 -1,20 -0,84 -0,56 
Loomakasvatus 2,94 3,85 41,57 -6,46 7,72 11,37 7,11 86,46 -1,99 -2,69 
Sea- ja 
linnukasvatus  2,03 2,73 2,45 2,15 1,95 2,17 1,68 2,74 3,76 5,54 
Segatootmine 6,50 3,46 30,21 -3,32 21,07 10,52 106,20 -1,84 -19,28 -3,82 
Kõik 4,42 2,93 41,52 -4,48 5,78 6,38 5,60 -12,08 -5,76 97,86 

Tabelist 14 nähtub, et tegevusvõimenduse ulatus tootmistüüpide ja aastate lõikes on väga 

muutlik. Antud tulemused näitavad mitu korda on tegevusvõimenduse ulatus muutunud. 

Tegevusvõimenduse ulatus on seda suurem, mida suurem on püsikulude osakaal kuludes. 

Tegevusvõimendus ehk kasumi elastsus sissetulekute suhtes on seotud püsikuludega. Kui 

sissetulekute muutudes püsikulud jäävad samale tasemele, siis muutub kasum kiiremini kui 

sissetulekud. Piimatootmise 2007. aasta suurt tegevusvõimenduse tõusu põhjustas nii 

sissetulekute kasv, mis võrreldes 2006. aastaga tõusis 22 858 euro võrra, samuti 

muutuvkulude kasv  10 429 euro võrra ja püsikulude kasv 3 494 euro võrra. Kui 2006. aasta 

ärikasum oli -8 835 eurot, siis 2007. aasta ärikasum oli 100 eurot. Siit nähtub, et mitme 

erineva komponendi, nii sissetulekute, muutuvkulu kui ka püsikulu suurenemine põhjustas 

ärikasumi kasvu ja tegevusvõimendi ulatuse suure muutuse. Segatootmise 2012. aasta 

tegevusvõimendi suure muutuse põhjustas kulude suurenemine, kus muutuvkulud 

suurenesid võrreldes 2011. aastaga 1 071 eurot ja püsikulud suurenesid 1 965 euro võrra, 

samas sissetulekud suurenesid 1 494 euro võrra ja ärikasum vähenes 1 542 euro võrra. Siit 

nähtub, et püsikulude suurenemine ja ärikasumi vähenemine põhjustas tegevusvõimendi 

ulatuse suurenemise. Järelikult, mida väiksem on ettevõtte perioodi sissetulek ja 
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muutuvkulude osakaal kogukuludes, seda suurem on tegevusvõimendi mõjuulatus ja 

vastupidi. Investeeringud põhivarasse võimaldavad vähendada muutuvkulude sh. tööjõu 

osakaalu, kuid püsikulude suurenemine toob endaga kaasa tegevusvõimenduse tõusu, 

vahetades tegevusmahu muutumise suhtes fikseeritud kulusid muutuvate vastu on 

olemasoleva läbimüügi taseme puhul võimalik juhtida võimendusefektist tulenevat 

potentsiaali ning riski.  

Tegevusvõimenduse tundmine on kasuks ettevõtte kulude struktuuri planeerimisel. Üheks 

komponendiks püsikuludes on põhivarade amortisatsioon. Kui põhivarade amortisatsiooni 

osa on püsikuludes suur, siis on see põhjustatud tõenäoliselt põhivarade kõrgest 

osatähtsusest varades.  Masinatesse ja seadmetesse tehtavate investeeringute tulemusel 

väheneb tööjõule tehtav kulu ning suureneb püsikulu. See suurendab tegevusvõimendust ehk 

kasumi varieerumist antud läbimüügi juures. Kui tulevikuks on head läbimüügi 

suurendamise perspektiivid, siis on kulude struktuuri muutmine püsikulude kasuks õige 

otsus. Kui suurenevat läbimüüki ei ole ette näha, on tulemus negatiivne.  

Järgneval joonisel on näha ettevõtete tegevusvõimendus kümne aasta keskmisena, mis on 

aluseks tegevusriski ja äririski võrdlemisel. 

 

Joonis 6. Tegevusvõimendus (DOL) keskmiselt tootmistüüpide lõikes (autori koostatud 

FADN andmete põhjal) 

Joonisel 6 on näha  kümne aasta keskmine tegevusvõimendus  tootmistüüpide lõikes. 

Jooniselt nähtub, et tootmistüüpide lõikes on kõige suurem tegevusrisk kümne aasta 
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keskmisena piimatootmises 30,94. Loomakasvatuse ja segatootmise tegevusrisk on vastavalt 

14,99 ja 14,97, kõige väiksem tegevurisk on sea- ja linnukasvatuses 2,72. Piimatootmise 

kõrge tegevusriski põhjuseks on aasta 2007, mida on kirjeldatud tabeli 14 juures.  

Näitlikustamaks tegevusvõimenduse mõjuulatuse muutumise amplituuti, mida saab hinnata, 

kui muuta ainult ühe sisendparameetri väärtust kõigi teiste püsimisel. Võttes aluseks 

taimekasvatuse näitajad, on toodud võrdluseks: 

 baastaseme andmetel arvutatud DOL; 

 DOL 1 - sissetuleku ja muutuvkulu suurendamine 10%, jättes püsikulud muutmata; 

 DOL 2 - sissetuleku ja muutuvkulu vähendamine 10%, jättes püsikulud muutmata; 

 DOL 3 – muutes kulude proportsiooni, jättes kogukulud samaks, suurendades 

püsikulusid 10% ja vähendades muutuvkulusid sama summa võrra ning jättes 

sissetulekud ja muutuvkulud samaks,  on tulemused järgmised (tabel 15): 

Tabel 15. DOL muutuste võrdlustabel (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Taimekasvatus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
DOL 2,09 1,76 3,15 5,59 2,43 2,64 2,20 4,70 6,09 6,19 
DOL 1 1,90 1,65 2,63 3,94 2,15 2,30 1,99 3,52 4,16 4,20 
DOL 2  2,37 1,93 4,13 11,40 2,89 3,23 2,54 7,98 14,03 14,61 
DOL 3 2,19 1,84 3,36 6,05 2,57 2,81 2,32 5,07 6,60 6,71 

Tabelist 15 nähtub, et suurendades müügitulu ja muutuvkulu 10% (DOL 1), väheneb 

tegevusvõimenduse mõjuulatus, müügitulu ja muutuvkulude vähendamisel 10% (DOL 2) 

suureneb tegevusvõimenduse mõjuulatus. Järelikult, mida suurem on ettevõtte müügikäive 

ja muutuvkulude osakaal kogukuludes, seda väiksem on tegevusvõimendi (DOL) 

mõjuulatus ja vastupidi. Samuti on tabelist  näha (DOL 3), et püsikulude suurendamine 10% 

ja muutuvkulude vähendamine  samas summas, et kogukulud jääks samaks, tõi endaga kaasa 

tegevusvõimenduse tõusu võrreldes baastaseme tegevusvõimendiga.  

Riskijuhtimisel sissetulekute stabiliseerimisel saab kasutada järgnevaid riski ulatuse 

muutumise seoseid. Sissetulekute ja muutuvkulu suurendamisel muutus tegevusvõimenduse 

mõjuulatus väiksemaks ning sissetulekute ja muutuvkulu vähendamisel suurenes 

tegevusvõimendus. Selle põhjal võib öelda, et tegevusvõimendus avaldub võrdselt mõlemas 

suunas. Kui müügitulu ja muutuvkulu muutudes jäi püsikulu samaks, muutus kasum 

kiiremini kui müügitulu. Püsikulude suurendamine ja muutuvkulude vähendamine samas 

summas, jättes kogukulud samaks, tõi kaasa tegevusvõimenduse tõusu, järelikult on 

tegevusvõimenduse ulatus sõltuvuses püsikulude osakaaluga kuludes. Samuti on võimalik 
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tootlikkuse tõstmiseks põhivarasse investeerides vähendada seeläbi tööjõukulusid, mis toob 

endaga kaasa muutuvkulude vähenemise ja põhivarade amortisatsiooni näol püsikulude 

suurenemise ja tegevusvõimenduse tõusu. Selle tagajärjel suureneb kasumi varieeruvus 

sissetulekute suhtes. Samuti on võimalik sissetulekute vähenedes (ilmastikust põhjustatud 

kehv saagikus, turuhindade langus jne.) vaadata üle põhivarade koosseis ja nendele määratud 

kasutusperioodid. Kui on ette näha, et põhivara saab kasutada kauem, kui algselt määratud, 

on võimalik muuta põhivara amortisatsiooni perioodi pikemaks, mille tagajärjel vähenevad 

püsikulud ja tegevusvõimendus väheneb. Vaadates üle ettevõtte kulude koosseisu ja 

vähenenud sissetulekute korral võimalusel kulusid vähendades, on võimalik hoida ettevõtte 

kasum stabiilsena. Samamoodi on võimalik sissetulekute suurenedes kulusid suurendada (nt. 

maksta töötajatele suuremaid töötasusid, planeerida hoonete ja muu põhivara remonti jne.). 

Tootmistüüpide lõikes on osadel tootmistüüpidel mõnede aastate näitajad miinusmärgiga.  

Tegevusvõimenduse ulatus ja miinus- või plussmärk on mõlemad olulised riski näitajad. Kui 

tulud ületavad muutuv- ja püsikulusid, siis ettevõte töötab üle kasumiläve ja 

tegevusvõimendus on positiivne. Positiivne tegevusvõimendus näitab, et kui tulud 

suurenevad, siis tegevuskasum kasvab ja vastupidi. Suhteliselt väike positiivne 

tegevusvõimendus näitab madalat äririski, mis tähendab ka madalat ärikasumi varieeruvust. 

Kui aga püsikulud on suured, siis seda suurem on ka tegevusvõimendus ja see tähendab 

oluliselt suuremat äririski. Kui kogukulud ületavad äritulusid, siis on tegevuskasum 

negatiivne ja olukord keerulisem. Negatiivne märk näitab, et kui tulusid suurendada, 

tegevuskulud vähenevad ja vastupidi. Sel juhul suhteliselt suur tegevusvõimenduse väärtus 

tähendab suhteliselt suurt tegevuskasumi(kahjumi) varieeruvust, mis võib olla ohtlik, kuna 

ettevõte tegutseb allpool oma kasumiläve. Kuid selliseid suuri negatiivseid väärtusi võib 

tegelikult tõlgendada kui väga madalaid negatiivseid arve, kuna suured väärtused näitavad, 

et praegused kahjud on suhteliselt väikesed ja väike äritulude kasv võib eeldada 

tegevuskahjumit. See väiksem väärtus on murettekitav, kuna peegeldab suurt 

tegevuskahjumit, see tähendab, et positiivsetel äritulu muutustel on ainult minimaalne mõju, 

et vähendada kahjusid.   

Äririski saab hinnata ärikasumi varieeruvuse põhjal. Äririski kalkuleerimiseks oleks mõistlik 

periood viis kuni kümme aastat. Erinevate investeeringute riski määra näitajaks on 

standardhälve (σ) – võimaliku tulu saamise tõenäosuse jaotumise statistiline mõõt. Mida 

väiksem on standardhälve, seda väiksem on tõenäosuse hajusus ja järelikult väiksem 
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investeeringu riskimäär.  (Bõtškova, Teearu 1997: 55). Järgnevalt on äririsk (tabel 16) leitud 

ärikasumi standardhälbe jagamisel ärikasumi keskmise näitajaga, kus on kasutatud järgmist 

valemit: 

     σEBIT 
Äririsk =  
     EBIT 

Tabel 16. Äririsk tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Tootmistüüp EBIT σEBIT Äririsk 
Taimekasvatus  14956 8041 0,54 
Aiandus  -523 2947 -5,64 
Püsikultuurid 3805 5183 1,36 
Piimatootmine -23935 16168 -0,68 
Loomakasvatus 100 2705 27,19 
Sea- ja linnukasvatus 73896 50100 0,68 
Segatootmine  -1136 4076 -3,59 
Kõik 2041 5162 2,53 

Tabelist nähtub, et mida suurem on äririski väärtus, seda kõrgem on riskitase. Äririski 

mõjutab ettevõtte kulude struktuur ehk mida suuremad on püsikulud, seda suurem on äririsk. 

Püsikulude kõrge taseme juures on müügikäibe muutumisel kasumi varieeruvus suur. Kõige 

suurem äririsk kümne aasta keskmisena on loomakasvatuses 27,19 ja kõige väiksem äririsk 

on taimekasvatuses 0,54. Võrreldes äririski ja tegevusriski (joonis 6) näitajaid, on kõige 

suurem tegevusrisk piimatootmises 30,94, samas äririsk on 0,68, järgnevad loomakasvatuse 

tegevusrisk 14,99 ja äririsk 27,19 ja segatootmine tegevusrisk 14,97 ja äririsk 3,59. 

Väiksemate tegevusriski näitajatega on aiandus 4,92 ja äririsk 5,64, püsikultuuride 

tegevusrisk 4,00 ja äririsk  1,36, taimekasvatuse tegevusrisk 3,68 ja äririsk 0,54, sea- ja 

linnukasvatuse tegevusrisk  2,72 ja äririsk 0,68.  

Äririski üks mõjukomponent on tegevusvõimendus. Sellest sõltuvalt mõjutab äririski  

ettevõtte kulude struktuur ehk mida suurem on ärikasum, seda väiksem äririsk ja vastupidi. 

Mida suurem on äririski väärtus, seda suurem on riski tase. Äririsk sõltub ka ettevõtte 

tegevusest ja keskkonnast, millesse ta kuulub. Kõrge äririsk võib olla tingitud ka kehvast 

kulude kontrollist, ülemäärasest tootmisvõimsusest, madalast tootlikkusest või 

hinnakujundusest, mis vähendab tulusid. Kuigi püsikulud on põhiline tegevusvõimenduse 

kindlaksmääramise võti, saavad ka ebaefektiivselt juhitud muutuvkulud ja tulud aidata kaasa 

kõrge äririski tekkimisele. Riskijuhtimisel sissetulekute stabiliseerimise kontekstis tuleb 

kõiki neid tegureid arvesse võtta. Tegevusvõimendusega saab kasumi muutumist uurida ning 
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püsikulude ja muutuvkulude muutmisega tegevusriski juhtida. Kuna tegevusvõimendus 

kajastab ettevõtte tegevusriski, kasumi varieeruvuses väljendub ettevõtte äririsk ja sellest 

järelduvalt on tegevusvõimendus üheks äririski mõjutavaks teguriks, mida saab läbi 

tegevusvõimenduse juhtida.  

2.3 Põllumajandusettevõtete finantsriski hindamine 

Finantsvõimendust (DFL) laiemas mõistes käsitletakse kui ettevõtte varade ühe osa 

finantseerimist kohustuste arvel, st. arvesse võetakse kõik kohustused. Kohustused 

sisaldavad endas võõrfinantseerimist, mis on vajalik ettevõtte finantsvajaduste katmiseks ja 

mis toob endaga kaasa finantsriski. Sellest järelduvalt mõõdab finantsvõimendus 

finantsriski.  Kasumi muutudes ei muutu võõrvahendite kasutamisega seotud fikseeritud 

kulud. Käesolevas peatükis on leitud finantsvõimendus FADN andmebaasi põhjal ja  

finantsvõimenduse ulatuse muutumist on näitlikustatud taimekasvatuse näitel. 

Finantsvõimenduse leidmiseks on kasutatud alljärgnevat valemit: 

 EBIT 
DFL =  
 EBT 

Võttes aluseks FADN andmete põhjal koostatud äri- ja finantsriski hindamise alusandmed 

(lisa 3), on arvutatud põllumajandusettevõtete finantsvõimendus tootmistüüpide lõikes 

(tabel 17).  

Tabel 17. Finantsvõimendus (DFL) tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN andmete 

põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus 1,11 1,08 1,35 1,90 1,16 1,14 1,08 1,23 1,38 1,40 
Aiandus  0,00 2,53 0,63 0,51 1,15 92,83 1,20 1,90 0,85 0,88 
Püsikultuurid 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07 1,07 1,74 17,60 1,49 
Piimatootmine  0,76 -0,03 0,72 0,79 0,73 0,68 0,86 0,87 0,88 0,90 
Loomakasvatus 1,17 1,29 -0,35 0,65 1,69 2,82 1,64 -0,31 0,86 0,87 
Sea- ja 
linnukasvatus 1,16 1,11 1,09 1,06 1,08 1,08 1,05 1,11 1,27 1,35 
Segatootmine  1,59 1,23 -0,64 0,68 -2,99 2,60 -0,25 0,87 0,48 0,78 
Kõik 1,46 1,24 -0,24 0,58 1,74 1,72 1,45 0,57 0,70 -0,21 

 

Tabelist nähtub, et aianduse 2011. aasta suure finantsvõimenduse põhjuseks on nii 

sissetulekute vähenemine võrreldes eelneva 2010. aastaga 327 eurot ja kulude suurenemine, 

sh. muutuvkulude suurenemine 232 eurot,  püsikulude suurenemine 1 229 eurot, mis 

põhjustas ärikasumi languse ja intressikulude suurenemine 119 eurot. Püsikultuuride 2014. 
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aasta finantsvõimendi suurenemise põhjustas intressikulude suurenemine. DFL-i väärtus 

näitab võõrfinantseerimise kasutamise ulatust - mida suurem on DFL, seda suurem on 

finantsrisk. Kui DFL väheneb, läheb ettevõttel oodatust paremini ning DFL-i suurenedes 

läheb ettevõttel halvenemini. Samuti nagu tegevusvõimenduse, saab ka finantsvõimenduse 

mõjuulatuste muutumise amplituuti hinnata, muutes ainult ühe sisendparameetri väärtust. 

Nagu ka tegevusvõimenduse korral, on miinus- ja plussmärk ning finantsvõimenduse ulatus 

oluline. Positiivne märk näitab ettevõtte töötamist üle nullpunkti. See tähendab ka, et 

ärikasumi kasv suurendab puhaskasumit ja kui ärikasum väheneb, siis ka puhaskasum 

väheneb. Madal finantsvõimenduse väärtus näitab, et puhaskasum on suhteliselt suur 

võrreldes ärikasumiga ning puhaskasumi varieeruvus on suhteliselt väike ja vastupidi. Kui 

intressid ületavad ärikasumit, on puhaskahjum ja finantsvõimendus negatiivne. Negatiivse 

tegevusvõimenduse korral on finantsvõimenduse väike negatiivne väärtus eriti tõsine, kuna 

see näitab suurt kahjumit ja puudub võimalus olukorda parandada ärikasumist. Kui ärikasum 

on negatiivne, on finantsvõimendus negatiivne, sõltumata intressi väärtusest.  

Jätkates taimekasvatuse näitajate võrdlusega, on leitud ka finantsvõimenduse mõjuulatuse 

muutused: 

 alusandmetel arvutatud DFL; 

 DFL 1 - müügitulu ja muutuvkulu suurendamisel 10%, suurenes ärikasum; 

 DFL 2 – müügitulu ja muutuvkulu vähendamisel 10%, vähenes ärikasum; 

 DFL 3 – intressikulude vähendamine 10%. 

Arvutatud tulemused on järgmised (tabel 18): 

Tabel 18. DFL muutuste võrdlustabel (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Taimekasvatus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
DFL 1,11 1,08 1,35 1,90 1,16 1,14 1,08 1,23 1,38 1,40 
DFL 1 1,09 1,07 1,24 1,44 1,12 1,11 1,06 1,15 1,20 1,21 
DFL 2 1,14 1,10 1,60 -13,70 1,22 1,20 1,10 1,54 3,32 3,90 
DFL 3 1,10 1,07 1,30 1,74 1,14 1,12 1,07 1,20 1,33 1,34 

Tabelist 18 nähtub, et perioodi ärikasumi suurenemisel finantsvõimendi väärtus väheneb 

(DFL 1) ja perioodi ärikasumi vähenemisel finantsvõimendi väärtus suureneb (DFL 2) 

võrreldes algse finantsvõimendi väärtusega, vähendab finantsvõimendi väärtust võõrkapitali 

kasutamisega seotud intressikulude vähendamine 10% (DFL 3). 

Finantsriski juhtimisel sissetulekute stabiliseerimise kontekstis on oluline tähelepanu 

pöörata järgnevatele finantsvõimendusega seotud seostele. Finantsvõimendus mõõdab 
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finantsriski, mille toob endaga kaasa võõrvahendite kasutamine. Kasumi muutudes ei muutu 

võõrvahendite kasutamisega seotud fikseeritud kulud ning seetõttu muutub puhaskasum 

kiiremini kui kasum enne intresse. Ärikasumi suurenemisel finantsvõimendi väärtus 

väheneb ja ärikasumi vähenemisel finantsvõimendi väärtus suureneb, samuti väheneb 

finantsvõimendi võõrkapitali kasutamisega seotud intressikulude vähendamisel. 

Sissetulekute suurenedes saab finantsvõimendi ulatust muuta investeerides põhivaradesse, 

kasutades soetamisel laenukapitali. Laenukapitali kasutamisel suurenevad intressikulud ja 

suureneb ka finantsvõimendus. Sissetulekute vähenedes on võimalik laenu andnud pangaga 

kokkuleppele jõuda, kas laenuperioodi pikendada, intressi protsenti vähendada, intressi 

tasumist ajatada või edasi lükata.  

2.4 Põllumajandusettevõtete koguriski hindamine 

Koguvõimendus (DTL) on võimenduste koosmõju ehk aktsiatulu elastsus sissetulekute 

suhtes. Koguvõimenduse mõju on mõlemapoolne, sissetulekute suurenedes on positiivne 

mõju ärikasumile oluliselt suurem ja vastupidi, koguvõimenduse suurus tuleneb sellest, kui 

kaugel kasumilävest ettevõte töötab. Käesolevas peatükis on leitud koguvõimendus FADN 

andmebaasi põhjal ja  koguvõimenduse ulatuse muutumist on näitlikustatud taimekasvatuse 

näitel. Koguvõimenduse (DTL) leidmiseks on kasutatud järgnevat valemit: 

   TCM 
         DTL =  
  EBT 

Põllumajandusettevõtete kogurisk on arvutatud FADN-i andmete põhjal koostatud lisa 3 

alusel (tabel 19). 

Tabel 19. Koguvõimendus (DTL) tootmistüüpide lõikes (autori koostatud FADN andmete 

põhjal) 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus  2,31 1,91 4,24 10,61 2,82 3,00 2,37 5,78 8,38 8,64 
Aiandus 0,00 33,65 -3,23 -7,38 7,52 3 117,79 15,56 18,47 -3,99 -2,39 
Püsikultuurid  0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,65 1,91 24,74 183,11 15,77 
Piimatootmine  -1,72 -8,24 -1,01 -0,25 -1,96 -2,73 -0,88 -1,03 -0,74 -0,50 
Loomakasvatus  3,45 4,98 -14,41 -4,23 13,01 32,01 11,64 -26,49 -1,71 -2,33 
Sea- ja 
linnukasvatus  2,36 3,04 2,67 2,28 2,10 2,34 1,77 3,04 4,78 7,47 
Segatootmine  10,36 4,27 -19,32 -2,26 -62,96 27,39 -26,41 -1,60 -9,26 -2,99 
Kõik 6,44 3,63 -10,04 -2,59 10,06 11,00 8,13 -6,85 -4,05 -20,50 
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Tabelist 19 võib järeldada, et mida suurem on koguvõimendus, seda suurem on ka 

finantsvõimendus. Koguvõimenduse väärtus näitab nii püsivate tegevuskulude kui ka 

püsivate finantskulude olemasolu. Kulude proportsiooni muutmisel ja intressikulude 

vähendamisel on samuti mõjuulatus oluliselt suurem.  

Näitlikustades koguvõimendi mõjuulatuse muutumist on jätkatud taimekasvatuse näitajate 

võrdlusega: 

 algandmetel arvutatud DTL; 

 DTL 1 - müügitulu ja muutuvkulu 10% suurendamise mõju; 

 DTL 2 – müügitulu ja muutuvkulu 10% vähendamise mõju; 

 DTL 3 – kulude proportsiooni muutmine, jättes kogukulud samaks, suurendades 

püsikulusid 10% võrra; 

 DTL 4 – intressikulude vähendamine 10% võrra 

Arvutatud tulemused on järgmised (tabel 20): 

Tabel 20. DTL muutuste võrdlustabel (autori koostatud FADN andmete põhjal) 

Taimekasvatus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
DTL 2,31 1,91 4,24 10,61 2,82 3,00 2,37 5,78 8,38 8,64 
DTL 1 2,06 1,76 3,27 5,66 2,42 2,54 2,11 4,03 5,02 5,10 
DTL 2 2,70 2,12 6,62 -156,14 3,53 3,86 2,80 12,32 46,54 56,96 
DTL 3 2,43 1,99 4,53 11,48 2,98 3,19 2,50 6,23 9,08 9,36 
DTL 4 2,28 1,89 4,10 9,74 2,77 2,96 2,36 5,65 8,08 8,31 

Tabelist nähtub, et olemasoleva sissetuleku taseme puhul on võimalik juhtida 

koguvõimendusest tulenevat riski, vahetades püsikulusid muutuvate kulude vastu, 

samamoodi on võimalik intressikulude muutmisega koguvõimendi ulatust kas suurendada 

või vähendada. Kaasates võõrkapitali, intressikulud suurenevad, sellega seoses ka 

koguvõimenduse mõjuulatus suureneb. Kui toodangu eest makstav hinnatase on loodetust 

väiksem, mõjutab see samuti koguvõimenduse taset, kuna väheneb ärikasum.  

Koguvõimendus mõõdab puhaskasumi muutust protsentides, mille toob 1% muutus 

ärikasumist. Kui tulu on suurem kui kogukulu, siis ettevõte tegutseb üle nullpunkti ja 

koguvõimendus on positiivne. Sellisel juhul väiksemad koguvõimenduse väärtused näitavad 

suhteliselt madalat keskmist riski, kuna püsikulud ja intressid on suhteliselt madalad 

võrreldes tuluga. Äärmisel juhul kui koguvõimendus on 1, on kogurisk minimaalne, sest 

püsikulud kulud ja intress on tingimata 0, kui kogukulud ületavad tulu, siis ettevõte tegutseb 

allpool kogu oma kasumiläve ja koguvõimendus on negatiivne. Nagu madala väärtusega 
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tegevusvõimendus ja finantsvõimendus, on madal koguvõimenduse väärtus eriti 

murettekitav, sest näitab, et kahjud on suured ja tulu suurendamine eriti asja ei paranda. 

Tõenäolisem on maksejõuetus ja ettevõttel on pikk tee kasumi taastamiseni. Oluline on, et 

kui tegevusvõimendus või finantsvõimendus on negatiivsed või kui mõlemad, nii 

tegevusvõimendus kui finantsvõimendus on negatiivsed, siis on ka koguvõimendus 

negatiivne. Oluline miinus- ja plussmärgi näitajate juures on see, et miinus korda miinus ei 

võrdu pluss.  

Järgnevalt on toodud ülevaatlik tabel, kus on näha põllumajandusettevõtete DOL, DFL ja 

DTL kõigi tootmistüüpide ja aastate lõikes.  

Tabel 21. Põllumajandusettevõtete DOL, DFL, DTL (autori koostatud FADN andmete 

põhjal) 

Tootmistüüp   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Taimekasvatus DOL 2,09 1,76 3,15 5,59 2,43 2,64 2,20 4,70 6,09 6,19 

  DFL 1,11 1,08 1,35 1,90 1,16 1,14 1,08 1,23 1,38 1,40 
  DTL 2,31 1,91 4,24 10,61 2,82 3,00 2,37 5,78 8,38 8,64 
Aiandus DOL 0,00 13,29 -5,12 -14,34 6,53 33,59 12,97 9,71 -4,71 -2,72 
  DFL 0,00 2,53 0,63 0,51 1,15 92,83 1,20 1,90 0,85 0,88 
  DTL 0,00 33,65 -3,23 -7,38 7,52 3 117,79 15,56 18,47 -3,99 -2,39 
Püsikultuurid DOL 0 0 0 0 1,49 1,54 1,79 14,24 10,40 10,58 
  DFL 0 0 0 0 1,06 1,07 1,07 1,74 17,60 1,49 
  DTL 0 0 0 0 1,58 1,65 1,91 24,74 183,11 15,77 
Piimatootmine DOL -2,26 323,66 -1,40 -0,31 -2,71 -4,00 -1,03 -1,20 -0,84 -0,56 
  DFL 0,76 -0,03 0,72 0,79 0,73 0,68 0,86 0,87 0,88 0,90 
  DTL -1,72 -8,24 -1,01 -0,25 -1,96 -2,73 -0,88 -1,03 -0,74 -0,50 
Loomakasvatus DOL 2,94 3,85 41,57 -6,46 7,72 11,37 7,11 86,46 -1,99 -2,69 
  DFL 1,17 1,29 -0,35 0,65 1,69 2,82 1,64 -0,31 0,86 0,87 
  DTL 3,45 4,98 -14,41 -4,23 13,01 32,01 11,64 -26,49 -1,71 -2,33 
Sea- ja 
linnukasvatus DOL 2,03 2,73 2,45 2,15 1,95 2,17 1,68 2,74 3,76 5,54 
  DFL 1,16 1,11 1,09 1,06 1,08 1,08 1,05 1,11 1,27 1,35 
  DTL 2,36 3,04 2,67 2,28 2,10 2,34 1,77 3,04 4,78 7,47 
Segatootmine DOL 6,50 3,46 30,21 -3,32 21,07 10,52 106,20 -1,84 -19,28 -3,82 
  DFL 1,59 1,23 -0,64 0,68 -2,99 2,60 -0,25 0,87 0,48 0,78 
  DTL 10,36 4,27 -19,32 -2,26 -62,96 27,39 -26,41 -1,60 -9,26 -2,99 
Kõik DOL 4,42 2,93 41,52 -4,48 5,78 6,38 5,60 -12,08 -5,76 97,86 
  DFL 1,46 1,24 -0,24 0,58 1,74 1,72 1,45 0,57 0,70 -0,21 
  DTL 6,44 3,63 -10,04 -2,59 10,06 11,00 8,13 -6,85 -4,05 -20,50 

Eelnevat kokku võttes nähtub, et võimendusanalüüsi meetodit kasutades ning tegevus-, 

finants- ja koguriski ulatust välja selgitades saab põllumajanduse äri- ja finantsriske juhtida. 
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Teades, milliseid komponente sisaldab endas iga võimendus, saab võimendit mõjutava 

näitaja põhjuste välja selgitamise ja muutmisega riskide põhjusi kontrolli all hoida. Selline 

tegevus võimaldab riskijuhtimisel sissetulekute stabiliseerimise kontekstis võimendusefekti 

mõjurite kombineerimisega kujundada vastuvõetava riskitaseme, mis tagab ettevõttele  

jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise toimimise.     
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KOKKUVÕTE 

Põllumajandustootmist mõjutavaid riske on palju ja erinevaid ning põllumajandusettevõtete 

jätkusuutliku tegevuse tagamiseks on väga oluline nende riskide väljaselgitamine ja 

riskijuhtimine. Muutlikes majandusoludes toimetulemiseks ja ettevõttele stabiilse 

sissetuleku tagamiseks on vajalik leida sobivad riskijuhtimise vahendid. Sellest lähtuvalt oli 

käesoleva magistritöö eesmärk selgitada välja võimendusanalüüsi meetodit kasutades äri- ja 

finantsriski ulatus põllumajandusettevõtetes.  

Töö teoreetilises osas on toodud välja põllumajanduse äri- ja finantsriskide liigitus, antud 

ülevaade riskide allikatest, riskide hindamiseks kasutatavatest meetoditest,  riskide 

maandamise ja juhtimise meetmetest. Kirjeldatud on põllumajanduse sissetulekuid ja 

seoseid võimendusefektiga. Äri- ja finantsriskide lõikes on antud ülevaade nende mõõtmise 

ja hindamise meetoditest ning riskijuhtimisest. Töö empiirilises osas on selgitatud kasutatud 

andmekogumis- ja andmetöötlusmeetodeid. Peatükis on analüüsitud ja võrreldud  

põllumajandusettevõtete olulisemaid majandusnäitajaid tootmistüüpide lõikes.  

Võimendusanalüüsi meetodiga on mõõdetud ja analüüsitud põllumajandusettevõtete äri- ja  

finantsriski ulatust põllumajanduse sissetulekute stabiliseerimise kontekstis.  

Uuringu jaoks vajalikud andmed on saadud FADN andmebaasist. Kasutatud on  

põllumajandustootjate majandusnäitajaid aastate 2006 – 2015 kohta. Saadud andmeid on 

töödeldud andmetöötlusprogrammiga Microsoft Excel ja analüüsitud kasutades 

võrdlusanalüüsi ja võimendusanalüüsi. Andmekogum koosneb ärilistest tootmisettevõtetest 

standardkogutoodangu väärtusega vähemalt 4 000 eurot ning valimis on kuni 658 ettevõtet.  

Võrdlusanalüüs on teostatud tootmistüüpide lõikes ning on analüüsitud ja võrreldud 

kogutoodangu näitajaid, kulusid, kogutoodangu väärtuse suhet kuludesse, toetusi, toetuste 

osakaalu kogutoodangus, sissetulekuid, võõrkapitali osakaalu koguvaras ning põhivarade 

osakaalu varades. Võrdluse tulemusena selgus, et sea- ja linnukasvatuses on kõige suuremad 

kogutoodangu näitajad tootja kohta, samuti ka kõige rohkem kulusid tootja kohta. Läbi 

aastate on kogutoodangu väärtus katnud kogukulusid keskmiselt aianduses, püsikultuurides 

ja sea- ja linnukasvatuses. Kõige enam toetusi on makstud piimatootmisettevõtetele, kuid 

kõige suurem toetuste osakaal kogutoodangus on loomakasvatuses. Kõige enam müügitulu 

tootja kohta on sea- ja linnukasvatusel. Võõrkapitali on kasutatud kõige enam 
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piimatootmises.  Põhivarade osakaal varades on kõikides tootmistüüpides kõrge, keskmiselt 

67% - 80%.  

Põllumajandusettevõtete äri- ja finantsriski ulatus on leitud võimendusanalüüsi meetodil. 

Võimendusanalüüsi tulemustest selgusid seosed, kuidas valitud teguri muutus suurendab või 

vähendab vastava võimendi mõjuulatust. Tegevusvõimenduse ulatust mõjutab kõige enam 

püsikulude osakaal kuludes, samuti sissetulekute muutused. Selgus, et mida väiksem on 

ettevõtte perioodi sissetuleku ja muutuvkulude osakaal kuludes, seda suurem on 

tegevusvõimendi mõjuulatus ja vastupidi. Püsikulude suurenemine toob kaasa 

tegevusvõimenduse tõusu. Tootmistüüpide lõikes selgus, et kõige suurem tegevusrisk oli 

analüüsitavatel aastatel piimatootmises. Tegevusvõimendus kajastab ettevõtte tegevusriski 

ja  on üheks äririski mõjutavaks teguriks ning sellest tulenevalt väljendub äririsk ärikasumi 

varieeruvuses. Põllumajandusettevõtete äririsk on leitud ärikasumi standardhälbe ja 

ärikasumi jagatisena ning selle tulemusena selgub, et kõige suurem äririsk on 

loomakasvatuses.  

Finantsvõimenduse ulatust mõjutavad võõrvahendite kasutamisega seotud intressikulude ja 

ärikasumi muutused. Ärikasumi suurenemisel finantsvõimendi väärtus väheneb ja vastupidi. 

Sissetulekute suurenemisel investeerides põhivaradesse ja kasutades soetamisel 

laenukapitali, suurenevad intressikulud ja suureneb ka finantsvõimendus. Tootmistüüpide 

keskmisena selgus, et kõige suurem finantsvõimendus ja seega ka finantsrisk on aianduses.  

Koguvõimendus ehk kogurisk on tegevusvõimenduse ja finantsvõimenduse koosmõju ning 

omab oluliselt suuremat mõlemapoolset mõju. Olemasoleva sissetuleku taseme korral on 

võimalik juhtida koguvõimendusest tulenevat riski, vahetades püsikulusid muutuvate kulude 

vastu, samuti on võimalik intressikulude muutmisega koguvõimendi ulatust kas suurendada 

või vähendada. Sissetuleku vähenemine mõjutab samuti koguvõimendi taset, kuna väheneb 

ärikasum.  

Ettevõtete koguriski taset analüüsides selgus, et igal võimendusel on oma komponentide 

kogum, mis mõjutab oma muutumisega vastava võimendi ulatust ja koosmõjuna koguriski 

ulatust. Võimendusanalüüsi meetodit kasutades saab välja selgitada äri- ja finantsriskide 

ulatuse ning teades mõjutegurite muutumise dünaamikat, saab sissetulekute stabiliseerimise 

kontekstis riske juhtida, muutes vastavalt komponentide proportsioone. Selle tulemusena on 

ettevõtetel võimalik võimendusmõjurite kombineerimisega kujundada vastuvõetav riskitase.  

Äri- ja finantsriskide ulatust teades saab teha vajalikke juhtimisotsuseid, et tagada ettevõttele 

sissetulekute stabiliseerimise kontekstis jätkusuutlik äritegevus ja toimetulek.  
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RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE IN CONTEXT 

OF INCOME STABILIZATION 

SUMMARY 

Agriculture has always been risk-averse. Different risks present the challenge for all 

agricultural companies, so to ensure the sustainability they need to detect and manage risks. 

Coping in ever changing economic situation and ensuring stable income for companies 

requires finding the measures of risk management. Therefore, the goal of this Master Thesis 

was to study the scope of business and financial risks for agricultural companies, using the 

leverage analysis method.  

The theoretical part of the research contains the classes of agricultural business and financial 

risks, the overview of the risk sources, the methods of risk assessment, the measures of risk 

mitigation and risk management. The author describes earnings in agriculture and their 

connections with leverage effect. In terms of business and financial risks the overview is 

given concerning the methods of their measuring and assessment and of risk management. 

The empirical part of the research explains the used methodology of data collection and data 

processing. This chapter contains the analysis and comparison of the major economic 

indicators of agricultural companies in terms of production types.  The scope of business and 

financial risks of agricultural companies is measured and analysed using the leverage 

analysis method in the context of stabilising earnings.  

Data for the research was taken from FADN database. The author used economic indicators 

of agricultural companies for the years of 2006 – 2015. The obtained data was processed in 

Microsoft Excel program and analysed using the comparative analysis and the leverage 

analysis. The data set includes standard gross output of business entities, the value of which 

is not less than 4 000 euro, and the sampling covered up to 658 companies.  

The comparative analysis was conducted in terms of production types where the following 

were analysed: gross output indicators, costs, gross output value to costs ratio, grants, a share 

of grants in gross output, earnings, a share of external finance in total assets and a share of 

capital assets in total assets. The comparison showed that the biggest gross output indicators 

as well as the highest costs per producer characterise pig- and poultry-farming. Over the 

years, value of gross output covered total costs on average in horticulture, permanent crops 

and pig- and poultry-farming. The most of grants were provided for dairy companies, yet the 
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biggest share of grants is displayed in cattle-farming. Pig- and poultry-farming received the 

most sales revenue per producer. Production of milk features the highest use of external 

finance.  All production types have a high share of capital assets, on average amounting to 

67% - 80%.  

The scope of business and financial risks for agricultural companies have been found through 

the leverage analysis method. The results of the leverage analysis displayed how the change 

of a selected factor may raise or reduce the scope of impact leverage. The scope of 

operational leverage is most of all affected by fixed costs and, besides, by changes in 

earnings. The author understood that the smaller is the share of the company income and 

variable costs in the amount of costs, the bigger is the scope of impact of the operational 

leverage, and vice versa. The increase in fixed costs entails a raise in the operational 

leverage. Switching to the production types reveals that the biggest operational risk over the 

observed period was in the production of milk. The operational leverage displays the 

company operational risk. And one of the factors affecting business risk lies in income 

variability. Business risk for agricultural company was found as ratio between the amount 

of operational income standard variance and operational income. According to the results, 

the biggest operational risk is in the cattle-farming.  

The scope of financial leverage is affected by changes in interest costs and business profit 

related to the use of external finance. Where operational income increases, value of financial 

leverage decreases, and vice versa. When income increases due to investing into capital 

assets and using loans for purchasing, interest costs increase along with raising the financial 

leverage. On average, in terms of production types, the greatest financial leverage and, 

consequently, financial risk are present in horticulture.  

The total leverage, i.e. total risk, is the co-influence of the operational leverage and the 

financial leverage, while it boasts significantly bigger double-sided impact. Yet, in case of 

the existing level of income, risk of total leverage can be managed by replacing fixed costs 

with variable costs; changing interest costs may also either increase or decrease the scope of 

total leverage. Reduce of income affects the level of total leverage as operational income 

also decreases.  

To sum up, analysing total leverage of companies showed that every type of leverage has its 

own set of components, affecting the scope of corresponding leverage when changed, and 

the scope of total risk resulting from a double-sided impact. The leverage analysis helps to 

learn the scope of business and financial risks. The knowledge of dynamics of influencing 
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factors allows companies to manage risks in the context of income stabilisation, by changing 

proportions of components. Ultimately, there is a way for company to form the acceptable 

level of risk using a combination of leverage factors.  

The company with knowledge of the scope of business and financial risks may do the 

relevant managerial decisions to ensure the sustainable operation and coping of the company.  
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Lisa 1. Põllumajanduslike majapidamiste liigitus tootmistüüpide üldisel 

ja peamisel tasandil 

Tootmistüübid üldisel 
tasemel 

Tootmistüübid peamisel tasemel ja põhiline 
tootmissuund 

Taimekasvatus (A) 15 Teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatamine 
16 Üldine taimekasvatus 

Aiandus (B) 21 Aiandus katmikalal 
22 Aiandus avamaal 
23 Muu aiandus (k.a. puukoolid) 

Püsikultuurid (D) 35 Viinamarjakasvatus 
36 Puuviljakasvatus 
38 Erinevate püsikultuuride kasvatamine 

Piimatootmine (E) 45 Piimatootmine 
Loomakasvatus (F) 46 Lihaveisekasvatus 

47 Piima- ja lihaveisekasvatus 
48 Lamba- ja kitsekasvatus, muud karjatatavad loomad  

Sea- ja linnukasvatus (G) 51 Seakasvatus 
52 Linnukasvatus 
53 Erinevate teratoiduliste kasvatamine 

Segatootmine (H) 61 Segataimekasvatus (põllukultuurid, aiandus, 
püsikultuurid) 
73 Segaloomakasvatus, peamiselt karjatatavad loomad 
74 Segaloomakasvatus, peamiselt teratoidulised 
83 Segataimekasvatus, lisaks karjatatavad loomad 
84 Muud taime- ja loomakasvatuse kombinatsioonid 
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Lisa 2. Majandusliku suuruse klassid 

Klass Miinimum Maksimum 
1  2000 
2 2000 4000 
3 4 000 8 000 
4 8 000 15 000 
5 15 000 25 000 
6 25 000 50 000 
7 50 000 100 000 
8 100 000 250 000 
9 250 000 500 000 

10 500 000 750 000 
11 750 000 1 000 000 
12 1 000 000 1 500 000 
13 1 500 000 3 000 000 
14 3 000 000  

Märkus: Majandusliku suuruse väärtus eurodes. 
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Lisa 3. Põllumajandusettevõtete äri- ja finantsriski hindamise alusandmed FADN baasil 

Tootmistüüp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Taimekasvatus                     
Sissetulekud 62 553 82 734 74 306 60 374 79 254 90 581 118 736 102 768 103 446 115 964 
 - muutuvkulud 29 587 34 361 37 854 32 337 36 839 44 546 55 893 54 608 56 693 64 125 
kogu piirkasum TCM 32 966 48 373 36 452 28 037 42 415 46 035 62 843 48 160 46 753 51 839 
 - püsikulud 17 155 20 937 24 866 23 020 24 963 28 606 34 308 37 915 39 079 43 462 
EBIT 15 811 27 436 11 586 5 017 17 452 17 429 28 535 10 245 7 674 8 377 
 - intressid 1 535 2 093 2 983 2 375 2 403 2 097 2 070 1 910 2 094 2 374 
EBT 14 276 25 343 8 603 2 642 15 049 15 332 26 465 8 335 5 580 6 003 
Aiandus                     
Sissetulekud 0 65 525 62 547 44 606 26 140 25 813 27 113 38 331 33 994 38 190 
 - muutuvkulud 0 25 068 39 240 25 825 11 777 12 009 13 045 16 113 19 585 23 688 
kogu piirkasum TCM 0 40 457 23 307 18 781 14 363 13 804 14 068 22 218 14 409 14 502 
 - püsikulud 0 37 413 27 855 20 091 12 164 13 393 12 983 19 930 17 467 19 838 
EBIT 0 3 044 -4 548 -1 310 2 199 411 1 085 2 288 -3 058 -5 336 
 - intressid 0 1 842 2 665 1 234 288 407 181 1 085 552 729 
EBT 0 1 202 -7 213 -2 544 1 911 4 904 1 203 -3 610 -6 065 
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Lisa 3 järg  

Püsikultuurid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sissetulekud 0 0 0 0 21 445 25 548 25 362 24 890 41 020 36 519 
 - muutuvkulud 0 0 0 0 3 297 6 922 8 890 13 516 18 360 19 219 
kogu piirkasum TCM 0 0 0 0 18 148 18 626 16 472 11 374 22 660 17 300 
 - püsikulud 0 0 0 0 5 989 6 528 7 290 10 575 20 482 15 665 
EBIT 0 0 0 0 12 159 12 098 9 182 799 2 178 1 635 
 - intressid 0 0 0 0 680 790 569 339 2 054 538 
EBT 0 0 0 0 11 479 11 308 8 613 460 124 1 097 
Piimatootmine                     
Sissetulekud 107 053 129 911 137 142 143 044 177 235 212 890 207 589 211 190 262 570 241 772 
 - muutuvkulud 87 116 97 545 114 223 131 668 141 019 164 719 175 861 176 435 224 943 214 821 
kogu piirkasum TCM 19 937 32 366 22 919 11 376 36 216 48 171 31 728 34 755 37 627 26 951 
 - püsikulud 28 772 32 266 39 315 47 559 49 599 60 218 62 486 63 831 82 209 75 139 
EBIT -8 835 100 -16 396 -36 183 -13 383 -12 047 -30 758 -29 076 -44 582 -48 188 
 - intressid 2 759 4 030 6 342 9 781 5 049 5 583 5 206 4 538 6 126 5 424 
EBT -11 594 -3 930 -22 738 -45 964 -18 432 -17 630 -35 964 -33 614 -50 708 -53 612 
Loomakasvatus                     
Sissetulekud 23 402 23 874 31 282 25 027 30 207 30 889 34 219 31 412 32 738 31 551 
 - muutuvkulud 13 988 13 861 19 392 15 779 17 793 18 199 18 903 18 097 23 034 21 297 
kogu piirkasum TCM 9 414 10 013 11 890 9 248 12 414 12 690 15 316 13 315 9 704 10 254 
 - püsikulud 6 216 7 413 11 604 10 680 10 805 11 574 13 162 13 161 14 585 14 063 
EBIT 3 198 2 600 286 -1 432 1 609 1 116 2 154 154 -4 881 -3 809 
 - intressid 471 588 1 111 755 655 720 838 657 801 593 
EBT 2 727 2 012 -825 -2 187 954 396 1 316 -503 -5 682 -4 402 
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Lisa 3 järg 

Sea- ja 
linnukasvatus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sissetulekud 394 723 434 541 489 882 781 395 507 122 548 095 911 829 649 219 401 728 430 164 
 - muutuvkulud 246 884 311 186 372 136 535 433 345 532 393 517 588 641 462 784 311 154 318 320 
kogu piirkasum TCM 147 839 123 355 117 746 245 962 161 590 154 578 323 188 186 435 90 574 111 844 
 - püsikulud 75 071 78 144 69 687 131 543 78 657 83 388 131 111 118 401 66 502 91 652 
EBIT 72 768 45 211 48 059 114 419 82 933 71 190 192 077 68 034 24 072 20 192 
 - intressid 10 111 4 627 3 945 6 724 5 973 5 073 9 201 6 782 5 109 5 228 
EBT 62 657 40 584 44 114 107 695 76 960 66 117 182 876 61 252 18 963 14 964 
Segatootmine                     
Sissetulekud 30 041 38 940 42 209 55 343 49 833 54 699 56 193 84 101 81 819 84 349 
 - muutuvkulud 20 202 23 693 28 162 41 377 34 032 36 644 37 715 67 201 57 970 62 391 
kogu piirkasum TCM 9 839 15 247 14 047 13 966 15 801 18 055 18 478 16 900 23 849 21 958 
 - püsikulud 8 326 10 835 13 582 18 172 15 051 16 339 18 304 26 103 25 086 27 702 
EBIT 1 513 4 412 465 -4 206 750 1 716 174 -9 203 -1 237 -5 744 
 - intressid 563 837 1 192 1 970 1 001 1 057 874 1 363 1 338 1 602 
EBT 950 3 575 -727 -6 176 -251 659 -700 -10 566 -2 575 -7 346 
Kõik                     
Sissetulekud 63 385 75 812 78 341 74 342 82 460 94 238 108 061 105 729 109 256 110 978 
 - muutuvkulud 41 860 46 067 54 550 54 328 53 418 61 456 70 038 74 055 77 905 72 714 
kogu piirkasum TCM 21 525 29 745 23 791 20 014 29 042 32 782 38 023 31 674 31 351 38 264 
 - püsikulud 16 653 19 589 23 218 24 478 24 019 27 646 31 234 34 296 36 794 37 873 
EBIT 4 872 10 156 573 -4 464 5 023 5 136 6 789 -2 622 -5 443 391 
 - intressid 1 531 1 962 2 944 3 254 2 135 2 155 2 110 2 002 2 290 2 257 
EBT 3 341 8 194 -2 371 -7 718 2 888 2 981 4 679 -4 624 -7 733 -1 866 
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