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seakasvatajatel olnud võimalust oma toodangut soovitud määral realiseerida, on läbi 
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toodang ümber suunata uutesse sihtriikidesse. Lisaks impordikeeldudele on Eesti 

seakastussektori tõsine probleem sigade Aafrika katk. Uurimaks nimetatud pobleemide 

mõju Eesti sealihatootjate ja seakasvatajate jaoks kaardistas töö autor Venemaa turu 

osatähtsuse ning uuris, mis on saanud Venemaale eksportinud ettevõtetest. 
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SISSEJUHATUS 

 

Rahvusvaheline kaubandus moodustab tänapäeval olulise osa meie rahvamajanduse 

sissetulekust. Kaubavahetuse tekkimise põhjuseks on kõige tüüpilisemalt suhteline 

autarkiahindade erinevus või tarbijate maitse-eelistused. Nii näiteks ei ole Eestis tasuv 

kasvatada apelsine. Selleks, et Eestis oleks võimalik rikastada oma toidulauda eksootiliste 

puuviljadega, tuleb neid importida. See lihtne näide aitab mõista kuidas väliskaubandusest 

tõuseb kasu mõlemale tehingus osalevale riigile. 

Eestis on tarbitud alati palju liha ning seepärast on sealiha muutunud eestlaste toidulaual 

üha olulisemaks komponendiks. Eesti Statistikaameti andmetel tarbiti ühe inimese kohta 

2015 aasta jooksul 41,8 kg sealihatooteid. Võrrelduna teiste tarbitud liha liikidega, oli 

sealiha tarbimise osakaal kogu liha tarbimisest 54,22%. Kuna Eesti sealihaga 

isevarustatuse tase on olnud valdavalt suurem, kui kohalik turg tarbida jõuab, on elussigu 

ja sealiha eksporditud piiri taha Venemaale. Kuigi isevarustatuse taseme järgi võiks Eesti 

olla vaid sealiha eksportijaks, siis tegelikkuses ületab sealiha import eksporti kahekordselt. 

Olukord seakasvatussektoris on olnud keeruline juba mitmeid aastaid. Sealihaturgu tabas 

esimene raske hetk 2012. aastal, kui Venemaa kehtestas impordikeelu nii Euroopa Liidu 

elusloomadele kui ka 2014. aastal impordikeelu Euroopa Liidu põllumajandustoodetele. 

Lisaks Venemaa impordikeelule pani seakasvatussektori täiendava majandusliku surve alla 

sigade Aafrika katku kiire levik, mis Eestis diagnoositi metssigadel esmakordselt 2014 

aasta septembris ja kodusigadel 2015 aasta juulis. Sigade Aafrika katku leviku tõttu tekkis 

seakasvatussektoril palju lisakulusid bioohutusmeetmete täitmisele, lisaks  

kauplemispiirangutest tulenev  majanduslik surve. 

Venemaa poolt kehtestatud impordikeelud põhjustasid Euroopa Liidus sealiha hinna 

olulise languse, mida oli tunda ka Eesti turul. Sigade Aafrika katku levik nii Eestis, kui 

teistes Euroopa riikides, raskendab lisaks Euroopa Liidu siseturul kauplemisele ka 

võimalusi sealiha eksportimiseks kolmandatesse riikidesse, mistõttu on Eesti seakasvatajad 

sattunud keerulisse olukorda sealihasektori jätkusuutlikkuse säilitamisel. 

Venemaa poolt kehtestatud impordipiirangud ei oleks omanud Eesti seakasvatussektorile 
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sedavõrd suurt mõju, kui Eesti seakasvatajad poleks eksportinud elussigu valdavalt vaid 

Venemaa turule, kuna ühele turule kontsentreeriudes tekib ekspordirisk. Ettevõtjad, kelle 

põhitegevusalaks polnud ainult seakasvatus või kellel olid riskid maandatud mitmetele 

erinevatele turgudele eksportides, ei kannatanud sedavõrd suurt kahju, kui need, kes ainult 

Venemaa turule oma toodangu suunasid. Väliskaubanduse kontsentreerumisele ühele 

sihtturule võib sihtturul toimuvate sündmuste tõttu negatiivselt mõjutada eksportiva 

ettevõtte majandustegevust. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata väliskaubanduse ümbersuunamisega 

kaasnenud mõju seakasvatusele Eestis ning võrrelda saadud tulemusi Balti riikidega.  

Kaubanduse ümbersuunamisena käsitletakse käesoleva magistritöö raames Venemaa poolt 

kehtestatud kaubanduspiirangute (aastal 2012 kehtestatud impordipiirang elusloomadele ja 

aastal 2014 kehtestatud impordipiirang põllumajandustoodetele) ja Aafrika seakatku 

levikuga (aastal 2014) seotud piirangutega kaasnenud muutusi kaubanduse struktuuris. 

Seega on kesksel kohal just Venemaaga kauplemise vähenemine vaatlusalusel perioodil ja 

selle kaubanduse kadumine või suundumine teistele sihtturgudele. 

Selleks, et hinnata väliskaubanduse ümbersuunamise mõju on vaja vaadelda, mis toimus 

seakasvatussektoris peale impordikeeldude rakendamist. Antud magistritöö raames 

selgitatakse välja kaubanduse ümbersuunamisega kaasnevate mõjude olulisust 

seakasvatusele.  

Antud magistritöö uuritavaks probleemiks on kuidas seakasvatajad on suutnud kohaneda 

järsult muutunud turuolukorraga. Kuivõrd osad seakasvatajad ei jõudnud tekkinud 

olukorrale piisavalt kiiresti reageerida, on oluline välja selgitada, kas ja millises ulatuses 

olid riskid hajutatud ning mida oleks saanud seakasvatajad teha omaltpoolt paremini.  

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgnevad uurimisküsimused: 

• Mis määrab kaubanduse suuna ja missugused tegurid mõjutavad kaubanduse 

ümbersuunamist? 

• Missugused sündmused on mõjutanud kauplemist Eestis kasvatatud ja toodetud 

elussigade ja sealihaga? 

• Kuidas on muutunud kaubanduse struktuur kauplemisel elussigade ja sealihaga? 

• Kuidas on mõjutanud kaubanduse ümbersuunamine Eesti seakasvatajate 

majandustegevust? 
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Magistritöö koosneb kahest osast. Esimeses osas keskendutakse väliskaubanduse 

ümbersuunamise ja Eesti seakasvatust mõjutanud sündmuste kirjeldamisele. Alapunktis 

1.1. antakse ülevaade kaubanduse alustest ja suundadest. Alapunktis 1.2. käsitletakse Eesti 

sealihatootjate ja seakasvatajate toondagu ümbersuunamist põhjustanud tegureid ning 

alapunktides 1.2.1., 1.2.2. ja 1.2.3. antakse  ülevaade enamlevinud kaubanduspiirangutest, 

Venemaa poolt kehtestatud impordipiirangutest ning sigade Aafrika katkust. Magistritöö 

teoreetilise osa tagapõhjaks on varasemad uuringud ning allikatena kasutatakse Eesti 

Maaülikooli raamatukogu andmebaasis olevaid teadusartikleid ja Tallinna Tehnikaülikooli 

raamatukogust saadaolevat teaduslikku kirjandust. 

Empiirilises osas leitakse kaubanduse intensiivsusindeksid Eesti, Läti ja Leedu vastavate 

näitajate põhjal ning analüüsitakse kas ja kui palju on saadud tulemused seotud Venemaa 

impordikeeldude ja sigade Aafrika katkuga. Teiseks töö meetodiks on leida suhtelise eelise 

indeksid statistiliste andmete võrdluse teel. Lisaks uuritakse mida ja kuidas oleks saanud 

teha seakasvatajad ekspordi sihtriike valides omaltpoolt paremini ning kuivõrd olid risked 

hajutatud. Empiirilise osa tarbeks kasutakse WITS andmebaasi andmeid. Analüüsi 

tulemuste toetamiseks on läbi viidud kordusintervjuu Tartu Agro juhatuse esimehe Aavo 

Möldriga, kellelt küsiti arvamust magistritöös viidatud tulemuste kohta ning kuivõrd 

mõjutasid antud töös käsitlust leidnud sündmused Tartu Agro jätkusuutlikkust. 
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1.  EESTI SEAKASVATUSE VÄLISKAUBANDUSE 

STRUKTUURI MUUTUMINE JA SEDA PÕHJUSTANUD 

TEGURID 

 

1.1. Kaubanduse alus ja suund 

 

Kõrge majanduskasv, madalad intressimäärad ja nõudlus loovad ettevõtjale paremad 

arenguvõimalused, kuid vastupidiselt toimib majanduskasvu pärssiva faktorina erinevad 

ootamatud majanduslikud riskid. Lisaks võivad ootamatuid riske tekitada sõjad, 

loodusõnnetused, katastroofid, haigused ja nakkused. Raskustest tulevad välja need 

ettevõtjad, kes on end turul kindlalt positsioneerinud ning on suutnud kohaneda ootamatute 

muutustega. (Steiner, Cleary 2014: 2) 

Ootamatute olukordade korral tuleb ettevõtjatel leida oma kaubale uued sihtriigid ehk 

suunata kaubandus ümber. Kaubanduse ümbersuunamine tähendab seniste ekspordi 

sihtriikide asemel kaupade ja teenuste suunamist uutele turgudele. Üldiselt tuleb 

ootamatute olukordade korral kaubanduse suunata efektiivselt (kasumlikumalt) riigilt 

vähemefektiivsele partnerriigile. Kaubanduse ümbersuunamist tuleb ette ka olukorras, mil 

riik, kuhu senini eksporditud on, kehtestab keelu imporditavale kaubale. Enim 

intensiivistab kaubanduse ümbersuunamist riikide vabakaubanduspiirkonnaga liitumisel. 

(Pettinger, 2012) 

Kaubavahetuse loomine võib riigi majandusele mõjuda ergutavalt: parandab ressursside 

paigutust ning suurendab heaolu. Kaubavahetuse ümbersuunamine uutele turgudele on aga 

kahjulik, kuna vähendab majanduslikku heaolu. Kehtib üldine seaduspära: mida suurem on 

tolliliiduga ühineva riigi esialgne tollimaks kaubale X ning mida hinnaelastsem on 

kodumaine pakkumine ja nõudlus sellele kaubale, seda suurem on regionaalse 

integratsiooni korral selle riigi tulu täiendava kaubavahetuse loomisest. Kui aga tegemist 

on kaubaga, mille omahind on kodumaisel turul kõrgem, kui tolliliiduga ühinemisel turule 

tulev välismaine toodang, võivad ettevõtjad hakata suunama oma toodangut välisturule. 

(Muutused Eesti... 2000) 
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Sarnane olukord on tekkinud Eesti puhul sealihaga. Kuigi sealihaga isevarustatuse tase on 

Eestil olnud valdavalt 100%, siis importkauba osakaal poelettidel on suur. Suuremate jae 

kettide sõnul eelistab tarbija imporditud sealiha just kampaaniapakkumiste ajal, mil 

imporditud sealiha võib olla kodumaisest sealihast oluliselt odavam. Imporditud sealiha on 

jae kettide sõnul vajalik kuna kodumaised tootjad ei suuda nõudlust täita. (Lehtsaar, 2014) 

Kaubanduse loomise ja ümbersuunamise leidmise meetodiks, mis on tihedalt seotud nende 

definitsiooniga, on jälgida tõuse sisekaubanduses ja klassifitseerida neid kaubanduse 

ümbersuunamiste või kaubanduse loomistena, olenemata sellest, kas nendega kaasneb 

väljaspool kauba piirkonda oleva impordi kahanemine. (Online... 2013) 

Muutused ekspordivoogudes võivad aset leida kahe erineva marginaaliga: intensiivselt 

(mahuline kasv) või ekstensiivselt (toodete/turgude mitmekesistamine). Intensiivne 

marginaal hõlmab muutusi olemasolevates kaubavoogudes ja seda saab omakorda jagada 

kasvavateks, langevateks ja väljasurevateks. Peamine on uute kaubavoogude sünd, mis 

võib toimuda uue toote kasutuselevõtuga, uuele turule sisenemise või olemasoleva 

kaubanduspartneri tootevaliku mitmekesistamise kaudu. (Ibid.: 43) 

Arvestades ekspordijõudlusele omistatud tähtsust ja tootmissektorite rolli arengu 

protsessis, ei ole üllatav, et teema on akadeemikute ja poliitika kujundajate seas 

märkimisväärset huvi tekitanud. Bernard ja Jensen (1999) olid ühed esimesed 

majandusteadlased, kes analüüsisid kas efektiivsed ettevõtted hakkavad eksportijateks või 

eksportimine muudab ettevõtted efektiivsemaks. Rahvusvahelisel tasandil kaubeldes on 

riikidel võimalus oma ressursse paremini kasutada. Biesebroeck (2005) on öelnud, et 

eksportijad muutuvad efektiivsemateks aja jooksul, sest eksporditurud on palju 

konkurentsivõimelisemad, kui koduturud. 

Oma senises kaubanduspoliitikas on Eesti lähtunud põhimõttest, et liberaalse poliitika 

korral paigutavad turujõud tootmistegureid efektiivselt, s.o. vastavalt Eesti suhtelistele 

eelistele. See lubab Eestil leida kaubavahetuses kõige soodsamaid partnereid ja seda mitte 

ainult naaberriikide hulgast. Väliskaubanduse ümbersuunamise tulemusena võib suhteline 

eelis kaduda ja seeläbi põhjustada kodumaistele tarbijatele ebavajalikke kulutusi. 

(Muutused Eesti... 2000) 

Bown ja Crowley on kirjeldanud kaubandussuhete loomist kui ‘’kaubandussuhete 

häiret’’ ja kaubanduse ümbersuunamist kui ‘’kaubanduse depressiooni’’. Nad kirjeldasid 

kaubandussuhetes esinevaid häireid kui ekspordi kasvu kolmanda riigi kasuks, juhul kui 
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ekspordi sihtriik kehtestab tollimaksud senisele kaubanduspartnerile. Kaubanduse 

depression väljendub ekspordimahtude vähenemises kolmandasse riiki, mille on 

põhjustanud samaaegselt ekspordi sihtriigi, kui ka kolmandale riigile kehtestatud 

dumpinguvastased tollimaksud. (Lee 2015: 3) 

Dumpinguvastane tollimaks kehtestatakse sellisel juhul, kui Euroopa Liidust imporditud 

kauba madal hind kahjustab ettevõtjate konkurentsivõimet siseturul. Dumpinguvastane 

tollimaksu eesmärgiks on hoida ära ebaõiglane konkurents. (Dumping... 2017) 

Rahvusvaheliselt aktiivsed riigid on tootlikumad riikidest, mis toodavad kaupu vaid 

kodumaisele turule. Liberaliseerumise ja globaliseerumise tulemusel on riigid muutunud 

palju avatumaks. (Atoyebi et al. 2012: 1) On palju erinevaid teooriaid, kuidas majanduse 

avatusele kaasa aidata ning seeläbi majanduskasvuni jõuda. Riikide omavahelise 

kauplemise soov tekib vajadusest spetsialiseeruda teatud toodetele või teenustele, mis 

suurendab nende ressursside produktiivsust, mille tulemusena on võimalik saada suurem 

kogutoodang kui muidu. Selline teguviis võimaldab toota tooteid ja teenuseid, mis on 

suurima kasuteguriga ning imporditakse sealjuures neid tooteid ja teenuseid, mida ise 

efektiivselt toota ei suudeta. (McConnell, Brue 1990: 776)  

Kõik need majandusressurssid, millega riigid omavahel kauplevad, olgu tegemist siis 

looduslike, inim- või kapitaliressurssidega, on maailmas küllaltki ebaühtlaselt jaotunud.  

Riigid on väga erinevad oma majandusressurside poolest. Majandusteadlased ei saa anda 

ühest hinnangut milline on täpne rahvusvahelise kaubanduse mõju või mida peaks valitsus 

omaltpoolt kaubanduspoliitika parendamiseks ette võtma. Mõningaid aspekte kaubanduse 

struktuuris on lihtne mõista. Klimaatilised tingimused ja maavarade olemasolu selgitab, 

miks näiteks Brasiilia ekspordib kohvi ja Saudi-Araabia naftat. Neid välismaiseid sisendeid 

impordivad riigid, kellel puuduvad võimalused selliste kaupade tootmiseks. Muidugi 

leidub ka riike, nagu Ameerika Ühendriigid, kellel on rikkalikult ja ulatuslikult erinevaid 

ressursse ning suur turg, mistõttu on võimalus vähem sõltuda rahvusvahelisest 

kaubandusest. (Ibid.: 773-776) 

Vabakaubanduse pooldaja majandusteoreetik Adam Smith tõestas juba 1776. aastal, et riik 

peaks keskenduma vaid selle hüvise tootmisele, milles ollakse kõige efektiivsem, ehk 

omatakse absoluutset eelist. Osa toodangust saab seejärel vahetada teiste 

kaubanduspartneritega, tõstes seeläbi kõigi osapoolte summaarset heaolu. Tänapäeval on 

absoluutse eelise teooriaga selgitatav vaid väga väike osa maailmakaubandusest. Ajaliselt 

absoluutse eelise teooriale järgnenud suhtelise eelise teooria on universaalsem ning 
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tegelikult on absoluutne eelis vaid üks võimalik teooria suhtelise eelise üldteoorias. 

(Salvadore 2012) 

David Ricardo käsitletud suhtelise eelise teooria järgi võib kaubavahetusest tõusta 

mõlemale osapoolele kasu ka olukorras, kus üks riik ei oma absoluutset eelist üheski 

sektoris. Sellises olukorras peaks iga osapool spetsialiseeruma vastavalt sellele 

tootmisharule, kus mahajäävus on väikseim või absoluutne eelis suurem. David Ricardo 

poolt loodud suhtelise eelise mudel on olnud läbi aegade enim kasutust leidnud lähtepunkt 

rahvusvahelise kaubanduse põhitõdede õppimiseks. Ricardo poolt loodud suhtelise eelise 

teooria mudelit on hiljem märgatavalt täiendatud, kuid algne versioon on olnud aluseks, 

millele kaasaegsed teooriad on üles ehitatud. (Ibid.: 4)  

Ricardo suhtelise eelise teooriat täiendas G. Haberler 1936. aastal, lisades antud teooriale 

alternatiivkulu teooria. Haberler väitis, et teatud kaupade tootmisel omab suhtelist eelist 

riik, kus alternatiivkulu antud kauba tootmiseks on väiksem. (Cowen, Tabarrok 2011) 

Tööstusharu väliskaubanduse konkurentsivõimet saab hinnata võimega eksportida oma 

tooteid. Enim kasutatust leidnud väliskaubandust analüüsivaks konkurentsivõime 

hindamise indeksiks peetakse Balassa (1965) ilmutatud suhtelise eelise (RCA) indeksit. 

Mida suurem on nõudlus tööstusharu toodete järele, seda konkurentsivõimelisem ta on. 

Konkurentsivõime hindamisel kasutab indeks möödunud perioodide näitajaid koos 

ekspordi- ja teiste toetustega. RCA-indeksi abil on võimalik hinnata nii riigi kui ka 

majandusharude konkurentsivõimet.  (Peterson...  1988: 352; Riik... 2003: 19; Varblane et 

al., 2003: 7)  

Ilmutatud suhtelise eelise (RCA) indeksi abil arvutatud tulemuste väärtus üle 100 näitab, et 

riigi eksportturu või -toote osatähtsus on suur. Suhtelist eelist ei ilmne, kui indeksi 

tulemused jäävad alla 100. Suhtelise eelise ilmnemise korral spetsialiseerub vaatlusalune 

riik eksportimisel sellele kindlale sektorile, milles on riigil antud toote osas suhteline eelis. 

Riigi majanduse seisukohalt on konkureeriv teiste sektoritega see sektor, kus indeksi 

tulemus on üle 100. Riik ei ole spetsialiseerunud uuritavale sektorile kui indeksi väärtus on 

väiksem kui 100. Sellisel juhul konkurentsieelist teiste riikide osas ei teki ehk antud toote 

ekspordi osas on riik suhtelise mahajäävusega [Banterle 2005: 4]. Suhteline eelis toimib 

kui tegemist on vaba kaubanduse ja täieliku konkurentsi tingimustega. Aga kuivõrd 

kauplemist võivad kaubanduspartnerid erinevate vahenditega piirata, ei pruugi riikidel alati 

olla võimalus oma suhtelise eelise kasutamiseks. 



12 

 

Vollrath ja Huu Vo (1988) on kritiseerinud Balassa RCA-indeksit suhtelise eelise leidmisel 

impordi mitte arvestamise tõttu. Seetõttu on nad loonud ilmutatud konkurentsivõime (RC) 

indeksi, mis arvestab konkurentsivõime mõõtmisel nii ekspordi, kui ka impordiga. 

(Vollrath et al 1988: 3) Kuigi RCA- indeksit on impordi eiramise pärast palju kritiseeritud, 

on see indeks enim rakendust leidnud näitaja riigi ja tööstusharu konkurentsivõime 

hindamisel (Eesti... 2004: 18).  

Käesolevas töös kasutatakse RCA indeksit Eesti elussigade ja sealiha ekspordiedukuse 

leidmisel sest seda indeksit on võimalik kasutada näiteks toiduainesektori või selle 

väiksemate allsektorite konkurentsivõime leidmiseks. 

Rahvusvaheline kaubandus on suuresti ajendatud riikide ressurside erinevusest. Kaks 

Rootsi ökonomisti, Eli Heckscheri ja Bertil Ohlini, järgi on saanud aluse Heckscher-Ohlin 

majandusmudeli teooria. Selle teooria kohaselt riigid ekspordivad neid kaupu mida nad 

toodavad kõige rohkem ja tõhusamalt. Selle mudeli abil hinnatakse kaubavahetust, 

täpsemalt öeldes kaubanduse tasakaalu kahe omavahel kaupleva riigi vahel. Rõhuasetus 

eksportimisel on nendel toodetel, mida riigil on arvukalt, ning importimisel nendel 

toodetel, mida riik ei suuda toota nii efektiivselt. Antud teooriat nimetatakse ka 

tootmistegurite proportsioonide teooriaks. (Krugman et al. 2009: 80) 

Hausmann ja Rodrik (2003) on väitnud, et väheste ekspordivõimalustega riikides on väga 

oluline välja selgitada mille tootmises ollakse kõige paremad. Hausmann, Rodriguez ja 

Wagner (2006) on tõestanud, et majanduse paindlikkuse tase – mida mõõdeti võimele 

toota uusi kaupu – on olulises korrelatsioonis majanduskriiside pikkusega, mis kestavad 

vähem arenenud riikides siiani üldiselt pikemalt kui kõrgelt arenenud riikides. Peamine 

põhjus ekspordikasvu puudumise taga on suutmatus säilitada olemasolevaid 

ekspordisuhteid (Besedes, Prusa 2007).  

Fundamentaalne põhjus mispärast tekib kasu kaubandusest on võimalus valikute 

laiendamiseks. Valikute laiendamine tähendab seda, et alati on võimalik tulusid ümber 

jaotada selliselt, et igaühel tekiks kaubandusest kasu. (Ibid.) Selleks, et kaubanduslikud 

suhted oleksid kõigile osapooltele ühtemoodi selged ja arusaadavad, sõlmitakse 

kaubandust reglementeerivaid lepinguid. 

Rahvusvaheline kaubandus ja rahvusvahelised kaubanduslepingud on mänginud olulist 

rolli maailma ajaloos, kuid rahvusvahelise kaubanduse organisatsioonid ja globaalsed 

kaubanduslepingud on suhteliselt uus valdkond. Peale Külma sõja lõppu intensiivistus 
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piirkondlike ja mitmepoolsete kaubanduslepingute sõlmimine. Seda ilmestab Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) loomine, uute piirkondlike kaubandusühenduste 

loomine ja olemasolevate, nagu Euroopa Liit, süvenemine. WTO liikmeteks on 164 riiki, 

hõlmates seega peaaegu kõiki suurriike. WTO peamiseks funktsiooniks on kehtestada 

rahvusvahelist kaubandust reguleerivaid seaduseid. Eesmärgiks on kaubavahetuse 

liberaliseerimine, toimetades seejuures võimalikult säästvalt. (Holden 2011: 1-6) 

Kaubanduse liberaliseerimine loob lisavõimalusi innovatsiooniks ja tootlikkuse kasvu 

suurendamiseks. Kaubanduse ja investeeringute teel on võimalik leida uusi ideid, arendada 

tehnoloogilist võimekust, kaasata välismaiseid teadureid, mis omakorda aitab muuta 

tooteid ja teenuseid efektiivsemaks. Kaubandusest saadav kasu toob endaga tarbijatele 

kaasa suurema valiku ja madalamad hinnad, sest imporditavad tooted on üldiselt alati 

odavamad kui siseturul pakutavad. (Vabakaubandus... 2016: 5-6) 

Majanduse eesmärk üldiselt ongi inimeste vajaduste rahuldamine kõigi plaanide ja 

jõupingutuste abil. Antud eesmärki saavutatakse kaupade tarbimise kaudu, olgu need siis 

siseturul toodetud või imporditud. Kaupade tootmine, kas põllumajanduses, metsanduses, 

kaevandamises või tööstuses, on pelgalt inimeste vajaduste rahuldamise saavutamise 

vahendiks. Kuigi tarbija arvamust otseselt enne tootmise teostamist ei küsita, siis 

tegelikkuses otsustab tarbija oma tarbimisotsustega, mille järel turul põhiline nõudlus on. 

(Dye 1938) 

Jacob Vinerit võib pidada esimeseks majanduslikke mõjusid käsitleva teoreetikuna. Tema 

järelduste kohaselt saab pärast tolliliidu loomist põhiriigi heaolu kas tõusta, langeda või 

muutumatuks jääda. Tulemus sõltub kahe efekti, milledeks on kaubavahetuse loomine 

(trade creation) ja ümbersuunamise (trade diversion), vahest. Nii kaubavahetuse loomide, 

kui ümbersuunamine toovad kaasa ühekordse heaolu muutuse, mistõttu moodustavadki 

need kokku staatilised, ehk „liikumatud“ efektid. Kaubandustõkete vähenemine partnerite 

vahel võib viia uute kaubandussuhete loomiseni, mis teistsugustel tingimustel aset ei 

leiaks. Kui riik A eemaldaks tariifid riigi B toodetelt, kuid säilitaks need riigil C, väheneks 

kaubavahetus riikide A ja C vahel. Seda isegi juhul kui riigi C tootajad on efektiivsemad, 

sest tariifidevabast kaubavahetusest tuleneb riigil B eelis. Kuna riik C peab tekkinud 

olukorras leidma oma toodangule uue sihtturu, on tegemist kaubanduse 

ümbersuunamisega, mistõttu riigi A heaolu väheneb. Kaubavahetuse ümbersuunamine 

ilmneb tolliliitude korral, kus uus ühised tollitariifid võivad olla kõrgemad kui mõnedel 

liikmetel. (Holden 2011: 1-6) 
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Eksportöörid ja ettevõtjad seisavad tihti äritegevuse käigus silmitsi mitmete takistustega. 

Eesti seakasvatajaid puudutab kõige enam Venemaa impordikeeld elusloomadele. Eesti 

seakasvatajate elussigade eksportimisel Venemaale on tegemist pigem suhtelisel eelisel 

baseeruva kaubandusega. Eesti on eksportinud Venemaale palju elusloomi, eriti sigu, 

mistõttu on sisseveokeelul negatiivne mõju Eesti loomakasvatajatele. Eesti ettevõtjate 

sealiha ja elussigade eksport Venemaale lõppes ning seepärast tuli osale toodangule leida 

uued turud, osa ladustada või müüa koduturul madalama hinnaga. Lisaks oli ettevõtjatel 

võimalus elusloomad üles kasvatada ja nende lihast erinevaid sealihatooteid valmistada. 

Muutustega kohanematus võib ettevõtjale tekitada raskuseid, mille tulemuseks võib olla 

edasine maksejõuetus. Nõudluse puudumisel ei ole ettevõtjal võimalik tulu teenida. See 

kahjustab ettevõtja majandustegevuse jätkusuutlikkust, mistõttu võib ta pankrotistuda või 

mitme erineva tootmistüübi juures loobuda kahjumlikumast. 

Tarbija seisukohalt on sealiha suhteliselt ühetaoline toode ning peamiselt vaadataksegi 

hinda. Ainus erinevus võib seisneda kvaliteedis, mida tarbija ei pruugi tajuda. Kauplemise 

eelis tuleb kulueelisest. Seepärast on Eesti toidupoodides saadaval palju erinevatest 

välisriikidest imporditud odavat sealiha, mida tihtipeale eelistatakse pisut kallimale 

kodumaisele sealihale. (Imporditud… 2015) Palju ja odavat sealiha sattus Euroopa Liidu 

liikmesriikide turule Venemaa kehtestatud impordikeeldudest tulenevalt. Kuigi tarbija 

seisukohalt võib tekkinud situatsioon isegi hea olla, sest tuleb sealiha eest vähem raha 

maksta, siis kodumaistele ettevõtjatele tekitab selline majanduslik olukord ainult kahju. 

Kodumaistele tarbijatele võib esialgu olla väga kasulik situatsioon, mil eelnevalt 

ekspordiks mõeldud toodang suunatakse uute turgude puudumise tõttu sisetarbimisse. 

Kuna enamjaolt on toidukaubad, sealhulgas ka sealiha, oma olemuselt lühikese  

säilivusajaga, siis pole võimalik toodetud toodangut nö. ‘’seisma panna’’ vaid tuleb kiirelt 

realiseerida. Selline olukord sunnib tootjaid oma sealihast tehtud tooteid müüma oluliselt 

madalama hinnaga, kui ilma piiranguteta situatsiooni korral. 

Varasematel aastatel on tehtud mõningaid uuringuid ning kirjutatud käesoleva 

magistritööga sarnastel teemadel. Tartu Ülikooli magistrant Lilia Simmuli kaitses oma 

magistritöö teemal ‘’Tooraine hindade kujunemine ja nende seos valmistoodete hindadega 

Eesti lihasektori näitel’’. Nimetatud magistritöös uuriti sea- ja veiseliha turuhindade 

kujunemist, seda ka mõjutatuna sanktsioonidest ja sigade Aafrika katkust. (Simmuli 2016) 

Eesti Maaülikoolis bakalaureusekraadi teemal ‘’Eesti elussigade ja sealiha kaubanduse 

dünaamika aastatel 2004-2015’’ kaitsnud Mari-Liis Oberg uuris oma töös Aafrika seakatku 
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ja Venemaa sanktsioonide mõju Eesti sealiha tootmisele. Töö metoodilises pooles on 

konkurentsieelise hindamise leidmiseks kasutatud suhtelise eelise meetodit. (Oberg 2016) 

Jürgenson jt. (2014) ja Viileberg (2016) on andnud ülevaate Lihafoorumi kokkuvõttetes 

peamiselt Eesti sealihasektoris toimunud muudatustest ning koondanud erinevaid tegevusi 

sealihatootjate olukorra parandamiseks. Lisaks on uuritud, missuguseid otsuseid on tulnud 

ettevõtjatel vastu võtta peale kehtestatud impordikeeldu ning sigade Aafrika katku.  

 

1.2. Eesti sealihatootjate ja seakasvatajate toodangu ümbersuunamist 

põhjustanud tegurid  
 

1.2.1. Enamlevinud kaubanduspiirangud 

 

Sanktsioone on võimalik eristada mitmel viisil. Üks võimalik variant eristamiseks on 

vaadelda, mitu riiki sanktsioonide rakendamisel osaleb. Ühepoolse sanktsiooni korral on 

osapooleks ainult kaks riiki – sanktsiooni kehtestanud ning sellele suunatud riik. Juhul kui 

sanktsioonide kehtestamisel võtab osa mitu riiki, on tegemist mitmepoolsete 

sanktsioonidega. Kui sanktsioonidest on mõjutatud ainult kaks osapoolt ning kui kehtestav 

pool on majanduslikult võimas riik, võib tulemus olla väga tõhus ning samuti teisele 

osapoolele väga riskantne. (Radcliffe 2016) 

Sanktsioonid võivad avalduda mitmel moel ja sisaldada: 

• Tariife – maksustatakse teisest riigist imporditud kaupu 

• Kvoote – teatud koguselised piirangud kindlatele sisse- ja väljaveo kaupadele või 

teenustele 

• Embargot - poliitilistel põhjustel kehtestatud kaubavahetuse keeld mingi riigiga.  

• Mittetariifseid tõkkeid – ehk teisisõnu nähtamatud kaubandusbarjäärid, mille korral 

kaupade omavahelist vaba liikumist takistavad rahvuslikud määrused, reeglid, 

maksud. 

• Varade külmutamist – ennetatakse riigile või üksikisikule kuuluva vara müümist 

(Radcliffe 2016) 

Rahvusvahelisi sanktsioone liigitatakse peamiselt majanduslikeks ja mittemajanduslikeks 

sanktsioonideks. Mittemajanduslikud sanktsioonid on teise riigiga koostöö peatamine, 
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spordi- või kultuuriürituste boikoteerimine, lennukeeld, transpordipiirangud, 

sissesõidupiirangud ja diplomaatilist laadi meetmed (diplomaatide väljasaatmine, 

diplomaatiliste suhete katkestamine, ametlike visiitide edasilükkamine).  

Mittetariifseid tõkkeid kasutavad sageli suured ja arenenud majandusega riigid ning need 

tavaliselt põhinevad kaupade ja teenuste kättesaadavuse piiramises. Üldiselt loovad 

igasugused barjäärid rahvusvahelises kaubanduses majanduslikku kahju, piirates standartse 

turukaubanduse funktsioone. Kaubandustõkete kehtestamise tõttu saamata jäänud tulusid 

nimetatakse majanduslikuks kahjuks. (Nontariff... 2017) 

Euroopa Komisjoni Valge raamatu järgi on olemas kolme erinevat tüüpi mittetariifseid 

kaubanduspiiranguid: 

1) füüsilised tõkked 

2) tehnilised tõkked 

3) fiskaalsed tõkked (Euroopa... 2017) 

Füüsilised tõkked piiravad kaupade vaba liikumist füüsiliste piirangute abil. Füüsilisteks 

piiranguteks võivad olla tollipunktid, sest nende läbilaskevõime on piiratud, mistõttu 

takistatakse kaupade vaba liikumist. Taoliste piirangutena on kvalifitseeritavad ka riiklikud 

maanteetranspordi litsentsid, mille puudumine sunnib eksportööri või importööri vedajat 

vahetama, samuti erinev tollikorraldus ühenduse välispiiridel. Valge Raamatu alusel peaks 

mittetariifsed kaubandustõkked kaotatama, et lihtsustada üle-euroopalist kaubavahetust.  

Antud hetkel kasutatakse ühenduse siseselt andmete kogumise süsteemi, mis võimaldas 

kaotada transiidi saatekirja nõude. Samuti ei teostata enam piiripunktides veterinaar - ja 

sõidukite tehnilist kontrolli. Selle tulemusena on kaupade liikumine siseturul oluliselt 

lihtsustunud. (Ibid.: 14) 

Tehniliste tõketega takistakse kaupade liikumist kaupadele esitatavate erinevate nõuete ja 

standardite kaudu. Selliselt on võimalik sihtriigil kehtestada kaupadele vaid selliseid 

nõudeid, mida on suuteline täitma vaid kodumaine tootja või üksik kaubanduspartner. 

Sellises olukorras üritab riik kaitsta kodumaiste tootjate võimalusi koduturul 

läbilöömiseks. Valge Raamat nägi ette Euroopa Liidu standardite ühtlustamise, rahvuslike 

tervisekaitse ja päritolu sertifikaatide vastastikuse tunnustamise ning diskrimineerivate 

avaliku sektori tellimuste keelustamise. (Ibid.: 15) 

Majanduslikud sanktsioonid jagunevad kaubandus- ja finantssanktsioonideks. 

Kaubandussanktsioonid on üldised või spetsiifilised ning võivad hõlmata ekspordi ja/või 
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impordikeeldu (kaubandussanktsioone võidakse kohaldada konkreetsete kaupade suhtes, nt 

nafta, puit või teemandid, samuti relvaembargo), investeeringute, maksete ja kapitali 

liikumise keelustamist või tariifsete soodustuste tühistamist. Finantssanktsioone (rahaliste 

vahendite või majandusressursside külmutamine, ülekannete keelustamine, 

ekspordikrediidi või investeeringute piirangud) aga kohaldatakse üldjuhul sihtmeetmetena, 

mille eesmärk on mõjutada konkreetsete isikute, rühmituste või üksuste poliitikat või 

käitumist. (Välisministeerium... 2017) 

 

1.2.2.  Venemaa kehtestatud sanktsioonid kauplemisele põllumajandustoodangu ja 

toidukaupadega 

 

Poliitilised otsused, milledeks võivad olla imporditollid ja -piirangud, täiendavad maksud 

imporditavale kaubale või lisanõuded kvaliteedi osas, kehtestatakse peamiselt kohaliku 

turu kaitsmiseks. Poliitiliste otsuste tulemusena võib kohalikul turul tegutseval ettevõttel 

tekkida eelis välisturu kauplejate ees. Kui aga impordipiirangutest tulenevatest põhjustest 

võib jääda turunõudlus täitmata, võib tagajärjeks olla kohalikul turul müüdava toodangu 

hinnatõus (Premanandh 2013: 568). Kuna rahvusvahelises kaubanduses seisab igaüks  

enda isiklike huvide eest, on kaubandusläbirääkimistel võimalik kauplemistingimuste 

efekti kaudu välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks antud olukorda ära kasutada 

(Johnson 1953). 

Venemaa impordikeeld elusloomadele kehtestati juba 2012 aasta märtsikuus. Euroopa 

Liidust pärit elusloomade import keelati väidetavate impordinõuetele mittevastavuste tõttu. 

Venemaa põhjendas keeldu sellega, et Euroopa Liit ei ole kasutusele võtnud meetmeid 

Schmallenbergi viiruse tõrjumiseks. Kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele heideti ette 

ekpordikontrolli vähesust. Kirjeldatud etteheiteid hinnates ja arvestades ka Eesti 

veterinaar- ja toiduameti teostatud täiendavaid analüüse saab tõdeda, et kehtestatud piirang 

on ebaproportsionaalne ning rahvusvaheliste normidega mittekooskõlas. Lisaks ei nakatu 

Schmallenbergi viirus sigadele, mistõttu oleks saanud elussigu Venemaale edasi 

eksportida. Ükski väidetav puudus ei kujuta ohtu inimeste või loomade tervisele. (Seeder... 

2012) 

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Karel De Gucht ja tervishoiuvolinik John Dalli on 

öelnud, et elusloomade sissevedu Euroopa Liidust Venemaale ei ohusta kuidagi sealsete 
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kodanike tervist ning antud otsus on põhjendamatu. Kuigi Venemaa on nimetanud 

elusloomadele rakendunud impordikeeldu ajutiseks, siis pole otsuse muutust jätkuvalt 

oodata. (EL... 2012) Kuigi Venemaa on liitunud Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, 

mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust ning keelab diskrimineerimise, võib 

Venemaa impordikeelde nimetada just diskrimineerimiseks. Riik ei tohi vahet teha oma 

kaubanduspartnerite vahel. See tähendab, et iga kord, kui üks riik alandab kaubapiiranguid 

või avab juurdepääsu turule, peab ta niiviisi talitama ka kõikide kaubanduspartnerite 

samasuguste kaupade või teenustega. Nimetatud põhimõte on kirjas GATT lepingu punktis 

1, mille alusel tuleb kõigile lepingu osapooltele võimaldada samasuguseid tehtud 

soodustusi ja privileege. (WTO... 2014) 

Peale Venemaa elussigade sisseveo keeldu võis eeldada, et Eesti kokkuostuhinnad 

langevad, kuna turul oli sealiha üleküllus. Seda ei juhtunud, sealiha hinnad hoopis 

kasvasid. Selle põhjuseks olid maailmaturu kõrged teraviljahinnad, mis suurendasid 

seakasvatajate söötmiskulusid (Jürgenson et al. 2014: 3). 

6. augustil 2014 kuulutas Venemaa välja järgmise impordikeelu. Impordipiirangud 

kehtestati Euroopa Liidu põllumajandustoodetele. 7. augustil avaldati täielik nimekiri, 

mille järgi kehtestati täielik embargo Euroopa Liidust, USAst, Austraaliast, Kanadast ja 

Norrast pärit looma- ja sealihale, puu- ja köögiviljale, linnulihale, kalale, juustule, piimale 

ja piimatoodetele. (Information note… 2014: 1) Venemaa kehtestatud sanktsioonid on 

tingitud Eesti ja Euroopa Liidu toetusest Ukraina terviklikkusele ja iseseisvusele. 

Impordikeeld mõjutas nii Eesti kui ka Euroopa lihaturgu ning tekitas seetõttu Venemaa 

turul nõudluse vähenemise ning Euroopa Liidu sisese pakkumise suurenemise. Kuna Eestis 

toodetud sealiha omahind on võrreldes Euroopas toodetud sealihaga kõrgema hinnaga, siis 

impordikeeld põllumajandustoodetele tekitas täiendavat hinnasurvet veelgi odavneva 

Euroopas toodetud sealiha näol. Kuna impordikeeld mõjutab paljude riikide eksporti 

korraga, siis teatud ajaperioodiks tekkis nii Euroopa Liidu, kui teistel keelualuste riikide 

siseturul ülepakkumine, mis omakorda tõi kaasa maailmaturul hinnalanguse. 

Rahalises väärtuses kannatab toodetest Euroopa Liidus kõige enam sealiha, juust, puu- ja 

köögivili ning kala. Sealiha ja selle toodete väljavedu Euroopa Liidust oli keskmiselt 3,2 

miljonit tonni, millest 24% jõudis Venemaale. Suurimad eksportijad olid Saksamaa, Taani, 

Hispaania, Prantsusmaa, Holland ja Poola, kes kokku katsid 80% Euroopa Liidust 

Venemaale eksporditud sealiha kogusest. Venemaa turg jääb poliitilistel põhjustel alati 

eksporttööride jaoks ettearvamatuks ja suure riskitasemega turuks, hinnalanguse ja üle 
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pakkumise tõttu on tootmise ümberorienteerumine ning uute sihtriikide leidmine keeruline 

ja aeganõudev protsess. Arvatav otsene kahju lihasektorile tuginedes 2013. aasta 

andmetele hinnatakse olevat viis miljonit eurot aastas. (Venemaa impordikeelu… 2014: 7 

– 11)  

Kodumaisele turule sealiha müümine on raskendatud, sest toetuste abil toodetud välismaist 

odavamat liha on poelettidel palju, tõdes Vasulas seafarmi ja lihapoodi pidav Rotaks-R 

omanik Aare Kalson. Kui varem toodeti Eestis kodumaisest sealihavajadusest 106 

protsenti, siis viimaste aastate sündmuste tõttu (Joonis 1) on tootmine langenud pea 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Sealiha tootjaid ja seakasvatajaid mõjutanud sündmused aegjoonel  

Allikas: autori koostatud 

 

Kui parematel aastatel ulatus Vasula seafarmis loomade arv 10 000 isendini, siis 

praeguseks on alles vaid 5000 siga. Kuigi Kalson tõdeb, et kodumaise tootmise säilitamise 

nimel tuleb kõvasti pingutada, proovitakse siiski leida üha enam uusi võimalusi 

seakasvatuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. (Maahommik... 2016) 

Venemaa turu äralangemisel tehti seafarmi juurde oma tapamaja ja lihapood, mis 

võimaldas oma toodangut kodumaisele tarbijale müüa. Välismaistele turgudele ei 

V
en

em
aa

 i
m

p
o
rd

ik
ee

ld
 

el
u
sl

o
o
m

ad
el

e 

20.03.2012 

 

 

V
en

em
aa

 i
m

p
o
rd

ik
ee

ld
 

p
õ
ll

u
m

aj
an

d
u
st

o
o
d
et

el
e 

06.08.2014 

 

E
si

m
en

e 
si

g
ad

e 
A

af
ri

k
a 

k
at

k
u

g
a 

n
ak

at
u
n
u
d
 m

et
ss

ig
a 

E
es

ti
s 

08.09.2014 

E
si

m
en

e 
si

g
ad

e 
A

af
ri

k
a 

k
at

k
u

g
a 

n
ak

at
u
n
u
d
 k

o
d
u

si
g
a 

E
es

ti
s 

 

21.07.2015 

E
u
ro

o
p
a 

K
o
m

is
jo

n
 k

eh
te

st
ab

 

E
es

ti
s 

k
it

se
n
d
u
st

eg
a 

ts
o

o
n

id
 

09.10.2014 

 



20 

 

ekspordita, valdav enamus lähebki lihapoes müügiks, väikene osa müüakse ka 

toitlustajatele. Selliselt on võimalik oma toodangut paremini turustada ning ka kliendid 

leiavad lihtsamini tee kodumaise sealihani. Kuna Vasulas asuv tootmine on Tartu linnale 

ligidal, on võimalik kauplusi vajadusel varustada värskete toodetega kasvõi mitu korda 

päeva jooksul. Rotaksi pea 5000 isendiga sealauta pidaval Aare Kalsoni eesmärk on 

pakkuda klientidele eelkõige väga värsket ja mõistliku hinnaklassiga liha. (Mets 2016) 

Mitte kõigil ettevõtetel pole olnud võimalust seakasvatusega jätkata. Nii tuli peale 

Venemaa elusloomadele kehtestatud impordikeeldu Tartu Agro AS’il saata oma sead 

elusana Leetu ning põrsaid osaliselt ka Poola. Kuigi ettevõttel oli olemas oma väike 

lihatööstus, polnud see siiski piisavalt võimas, et kõiki 5000 siga töötlemise abil 

väärindada. Venemaale saadetud elussigade maht moodustas ettevõtte sigade müügikäibest 

75%. Venemaa poolt kehtestatud sanktsioonid muutsid Tartu Agro jaoks seakasvatuse 

kahjumlikuks ning siseturul polnud kohalikule seale turgu. Seakasvatus likvideeriti 2015 

aasta lõpu seisuga Sigade Aafrika katku kõrge ohu tõttu. (Mölder 2017) 

Aastal 2014 oli toonane maaeluminister Ivari Padar seisukohal, et enim tuleks mõelda 

põllumajandusettevõtjate tehtud investeeringute kaitsmisesse. Kuna puudub teadmine 

millal võiks kriis lõppeda, on oluline leida põllumajandustoodangule uued sihtturud. (Mäe 

2014) Kuigi varem või hiljem leiavad ettevõtjad oma toodangule uued sihtturud, võib 

ümberorienteerumine ja uute kaubanduspartnerite leidmine olla aeganõudev protsess. 

 

1.2.3.  Sigade Aafrika Katku mõju kaubandusele 

 

Ettevõtja, sealhulgas loomakasvataja jaoks on oluline, et tema poolt pakutav toodang või 

teenus on kõrge kvaliteediga ning tarbijate seas hinnatud. Ettevõtja saab olla jätkusuutlik 

juhul, kui tema toote järele on nõudlust, kuid ettevõtja kasumlikkus seevastu ei sõltu alati 

toodangu tarbimisest. Inimeste ja loomade seas levivad erinevad haigused ja nakkused, 

mille tekkepõhjust ei pruugita leida ning levikut ei suudeta alati ära hoida. Haigused 

põhjustavad loomakasvatajale ulatuslikku majanduslikku kahju ja ohustavad ettevõtte 

jätkusuutlikkust.  

Lisaks Venemaa kehtestatud embargole on Eesti seakasvatajatele suureks mureks sigade 

Aafrika katk (Joonis 1). Tegemist on väga nakkava ning ägedalt kulgeva kodusigade ja 

metssigade viirushaigusega, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised 
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muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Sigade Aafrika katku ei 

haigestu teised loomaliigid ega inimesed, kuid nad võivad viiruse edasi kandjateks. Aafrika 

seakatku näol on tegemist väliskeskkonnale väga vastupidava haigusega. Sigade Aafrika 

katk on väidetavalt üks raskemini kontrollitav ja majanduslikult laastavam haigus sigade 

seas (Sánchez-Vizcaíno et.al. 2009: 27). Nakatunud sead tuleb hukata, sest sigade Aafrika 

katku ei ole võimalik täielikult ravida ja selle ennetuseks puuduvad efektiivsed vaktsiinid 

(Sánchez-Vizcaíno et.al. 2009: 28), kuid viirus võib näiteks lihas, veres, fekaalides ja 

luuüdis püsida pikka aega. Viirus on sedavõrd tugev, et talub temperatuuri laialdast 

kõikumist. Lisaks võib viirus püsida erinevates desinfitseerimisvahendites peale 

sanitaarmeetmete rakendamist (Recognizing... 2000)  

Sigade Aafrika katku kiire leviku tulemusel on Eesti seakasvatussektor sattunud keerulisse 

olukorda. Taudi leviku tõkestamiseks on taudistunud alal asuvatele ettevõtetele kehtestatud 

piirangud elussigade, sealiha ja sealihast valmistatud toodetega kauplemisel. 

Eestis kasvatati taudi puhkemise hetkel rohkem kui 380 000 siga 900-s majapidamises. 

Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhil on epidemioloogilise uurimise tulemuse 

põhjal võimalik taudi leviku vältimiseks kehtestada lisakitsendusi, kui eeldatav taudipunkt 

asub kõrge intensiivsusega seakasvatuse piirkonnas. Üheks võimalikuks ennetustööks võib 

kõrgendatud taudiohu korral loomataudi ära hoidmiseks viia loomafarmides läbi ennetav 

tapmine (Maaelu… 2013:160). 

Sigade Aafrika katku ennetamine on keeruline protsess. Seakasvatajatel soovitatakse sigu 

hoida kvaliteetselt ehitatud seafarmides, kus sigadele on tagatud kõik nõutavad 

hügieenitingimused. Valitsuse ja kohalike veterinaarasutuste abiga peab järjepidevalt 

kontrollima sigade riigisisest ja piiriülest liikumist, et nakatunud sead ei lahkuks sigade 

Aafrika katku levialast. (Recognizing... 2000) Kuna viirusel on pikka aega säiliv 

nakatumisvõime ning see on võimeline ka ekstreemsetes tingimustes vastu pidama, on 

oluline kõigi asjaosaliste teadlikkus. Seakasvatajad ning antud valdkonnaga seotud 

töötajad peaksid olema väga teadlikud katkust olemusest, oskama seda ära tunda ning 

teadma, kuidas sigade Aafrika katku kahtluse korral toimida. Teadmatuse tõttu võib sigade 

Aafrika katku leviala kiirelt suureneda.  

Kodusigadel katku leidude tulemusena kehtestati seakasvatusele üha karmimad 

bioohutusnõuded ning kauplemis- ja käitlemispiirangud sigadele ja sealihale kitsendustega 

tsoonide näol. Tsoonidest pärit sigade ja neist saadud toodete transpordil, liikumisel ja 

märgistamisel kehtivad kitsendused, mille eesmärk on vältida haiguse levikut teistesse 
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riikidesse. Kitsendustega tsoone on kolm (Joonis 2): I tsoon (puhverala), II tsoon (seakatk 

on diagnoositud metssigadel) ja III tsoon (seakatk on diagnoositud kodusigadel).  

 

Joonis 2. Sigade Aafrika katku kitsendustega tsoonid Eestis (kehtestatud 26. oktoober 

2016). Sinine ala – I kitsendusega tsoon, roosa ala – II kitsendusega tsoon, punane ala – III 

kitsendusega tsoon.  

Allikas: Maaeluministeerium 

Haigusjuhtude tihenenud esinemise tõttu otsustati suurendada tauditsoonide ulatust ning 

karmistati mitmeid kordi majanduslikke piiranguid. Kõige karmimad kauplemis- ja 

käitlemispiirangud on kehtestatud III tsooni jäävatel seakasvatajatel. Euroopa Komisjon on 

rakendanud III tsoonist pärit sealihale keerulised ja kulukad piirangud. Punaselt alalt pärit 

sigadele on ettenähtud tapamajas eraldi päev, et vältida eri aladelt pärit liha ristkasutamist. 

Selleks, et tarbija saaks olla kindel, et III tsoonist pärit sealiha on tarbimiseks ohutu, tuleb 

sellele lisada erikontrolli läbimist tõendav erimärgistus. Punaselt alalt pärit lihaga kaasnev 

täiendav dokumentatsioon ning veterinaarkulud tekitavad ettevõtjatele suuri kulutusi. 

Punasest ehk III tsoonist pärit sigade puhul on liha ja subproduktide eksport keelatud ning 

ainus võimalus antud tsoonist pärit liha turustamiseks on seda kasutada 80 kraadi juures 

kuumtöödeldud toodetes. (Commission... 2014) Eesti seakasvatajate hinnangul on III 

tsoonis ning seakasvatuse lõpetada otsustanud ettevõtjad halvemas olukorras, kui need, 
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kelle farme tabas seakatk. III tsooni sattunud ettevõtjatel kehtivad kaubanduspiirangud ühe 

aasta. Kõige paremini läheb neil seakasvatatusega tegelevatel ettevõtetel, kes 

ohutsoonidesse ei kuulu ning kellel on lihatööstusega pikaajaline leping või võimalus mõni 

muu võimalus oma sealiha turustamiseks. Viimati muudeti tsoone 22. detsembril 2015. a 

Euroopa Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2015/2433, mis andis rohkem paindlikkust 

elussigade ümberpaigutamisel ja elussigadega kauplemisel sigade Aafrika katku leviku 

tõkestamiseks kehtestatud tsoonides. (Commission... 2015)  

Sealiha hindade stabiliseerumisele aitas omaltpoolt kaasa 2015. aasta märtsis avanenud 

eraladustamise meetmega turult kõrvaldatud väikesed kogused sealiha (64 tuh tonni ehk 

0,5% ELi toodangust). Eraladustamise toetuse abil aidati turult eemaldada sanktsioonidest 

tingitult seisma jäänud tooteid paigutades need teatud ajaks lattu ning alles pärast 

ladustamise aja lõppu lasti tagasi turule. Sealiha eraladustamine taotlemisel on taotlejal 

võimalik 90-, 120- või 150 päevaks ladustada sealiha külmlaos ja saada ladustamiskulude 

katteks toetust. Eraladustamise lepingutest sõlmiti 56% Taanis, Poolas ja Hispaanias. 

Eestis sõlmiti eraladustamise lepinguid 573 tonnile sealihale. (Viileberg 2016: 10) 

Ettevõtjad, kes esitasid pakkumise eraladustamisabi saamiseks, pidid asuma ja olema 

käibemaksukohustuslasena registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis ja PRIA 

kliendiregistris. Laona kasutatav külmhoone ning lihalõikus- ja lihapakkimisettevõte, kus 

eraladustatava liha kondistati või tükeldati ja pakiti, pidi olema Toiduseaduse alusel 

tunnustatud. (Sealiha... 2015) 

Eraladustusabi saamiseks tuli täita mitmeid nõudeid. Eraldusabi said ainult värske, veatu ja 

standardse turukvaliteediga liha tootjad, kelle toodang pärineb loomadelt, keda on 

kasvatatud Euroopa ühenduses vähemalt kaks eelnevat kuud ja kes tapeti mitte enam kui 

kümme päeva enne toote ladustamist. Liha ei tohtinud pärineda hädatapu korras tapetud 

sigadelt.  Toode ei tohtinud ladustamise kestvuse ajal rikneda ning pidi olema kõlblik 

järgnevaks kasutamiseks. Sealiha tuli lattu paigutada värskena ja ladustada külmunult. 

Liha pidi olema saadud kehtivate veterinaarnõuete kohaselt kasvatatud loomadelt. (Ibid) 

Seakasvatajatel oli võimalik 2015. aasta augusti teises pooles taotelda erakorralist 

lisatoetust sigade Aafrika katkust tingitud keerulise olukorra tõttu. Seakasvatajatel oli 

võimalik taotelda toetust taotleda toetust MAK 2014−2020 meetmest 4.1 ja meetmest 6.3. 

kahele tegevusele: 

1. investeeringud bioohutusmeetmetesse;  



24 

 

2. investeeringud majandustegevuse ümberkorraldamiseks seakasvatussektorist 

väljumiseks. (Sigade... 2015:10) 

Kokku oli kahe toetusmeetme eelarve 12,7 mln eurot. Toetust taotles kokku 56 

seakasvatajat 6,2 mln euro ulatuses. Erakorralise toetuse taotlejatest küsis bioohutusnõuete 

tõhustamiseks 53% ning seakasvatussektorist väljumiseks ja investeeringute tegemiseks 

muus põllumajandusvaldkonnas 47% taotlejatest. (Ibid.: 9) 

Sealihasektori üheks eripäraks on aretussektori aeglane kohandumisvõime, juhul kui  

tapasigade nõudlus väheneb ning seetõttu suureneb Euroopa Liidu sealiha tootmine. 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmetel vähenes hästi toimiva 

ekspordi osakaal Venemaa ekspordituru äralangemise tõttu märgatavalt. Seepärast on 

asjakohane anda seakasvatajatele abi sealiha eraladustamiseks. (Sealiha... 2015) 

Lisaks sealiha eraladustamise meetmetele otsustas Eesti Vabariigi Valitsus 29. oktoobril 

2015 aastal toimunud istungil eraldada riigi tegevusvarusse sealihakonservide soetamiseks 

kuni 1,78 miljonit eurot. Sealihakonservide tootmiseks otsustati kasutada III tsooni sealiha. 

Antud ettepaneku tegid põllumeeste esindusorganisatsioonid, et stabiliseerida 

kitsendustega seakatku piirkonnast pärineva sealiha turgu, kus paljudel seakasvatajatel 

tekkis probleem sigade realiseerimisega. Konservide valmistaja leidmiseks toimus 

väljakuulutamata läbirääkimistega hange, mille tulemusel tunnistati edukaks AS Maag 

Konservitööstuse pakkumus. (Riik... 2015) 

Sealihakonserve esialgu plaaniti hoiustada riigi füüsilise tegevusvaruna 2016. aasta lõpuni 

ning seejärel neid müüa, anda üle kaitseväele või jagada puudust kannatavatele peredele 

sotsiaalabi meetmete kaudu. Konservide valmistamiseks kasutatav liha pärines seakatku 

leviku piiramiseks Euroopa Liidu poolt Eestis kehtestatud III tsoonis kasvanud tervetelt 

sigadelt, kes enne tapamajja saatmist läbisid veterinaarkontrolli ning uuriti sigade Aafrika 

katku välistamiseks. (Ibid.) 

Sealihakonservide tootmise meede lõpetati 2016. aasta veebruarikuus, kuna sigade Aafrika 

katku tõkestamiseks seatud piirangutsoonid muutusid Euroopa Komisjoni tehtud otsustega 

paindlikumaks. Teatud tingimustel tekkis võimalus elussigu tsoonide vahel ümber 

paigutada, mis võimaldas omakorda toodangut teistmoodi realiseerida, kui konserveerides. 

(Maaeluministeerim... 2016) 

Lisaks eelpool nimetatud meetmetele käivitas Maaelu Edendamise Sihtasutus 2016. aasta 

juuli keskel väikeettevõtjatele mõeldud toetusmeetme, mis soodustaks sigade Aafrika 
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katku puhangute riski püsimise tõttu seakasvatussektorist väljumist. Seakasvatajatele 

võimaldati kompensatsiooni seakasvatuse lõpetamisel hinnaga üks euro eluslooma ühe 

kilogrammi eest. (Maaelu... 2016) 

Seakasvatussektorit negatiivselt mõjutanud tegureid on olnud mitmeid. Eesti 

Konjunktuuriinstituudi andmetel oli Aafrika seakatku negatiivne mõju aastal 2016 riigile 

7mln eurot ja ettevõtetele 36mln eurot. Peamisteks negatiivseteks makromajanduslikeks 

mõjuteguriteks on siiski väliskaubanduspoliitika, looduslikud faktorid ja tihe konkurents 

Euroopa sealiha turul. (Sigade... 2015) 

  



26 

 

 

 

2.  EESTI, LÄTI JA LEEDU SEALIHA JA 

ELUSSIGADEGA KAUPLEMISE STRUKTUURI 

MUUTUMINE JA MÕJU TOOTJATELE 

 

2.1. Andmed ja metoodika 

 

Antud magistritöö empiirilise osa teostamiseks kasutatakse Maailmapanga andmebaasi 

WITS (World Integrated Trade Solution) ning ka Eesti Statistikaameti andmebaasi, et leida 

millistele turgudele Eesti, Läti ja Leedu ettevõtted on oma toodangu eksportinud peale 

Venemaa kehtestatud sanktsioone ning ühtlasi leida kaubavahetuse intensiivsuse ja 

ilmutatud suhtelise eelise indeksid.  

Võrreldavateks aastateks antud töös on 2002-2015. WITS andmebaasist on valitud 

andmebaasi koostamiseks vastavalt kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoniseeritud 

süsteemile (Harmonized Commodity Description and Coding System - HS) elussigade 

(0103), värske, jahutatud või külmutatud sealiha (0203), elusloomade (01), põllmajanduse 

(01-16) kaubagrupid ning kõik kaubagrupid (01-99) kokku. 

Kaubavahetuse intensiivsuse indeksi alusel saab leida kas ja kui suurel määral üks riik 

ekspordib teise riiki võrreldes kogu ülejäänud maailma keskmisega. Indeksi leitakse  

kasutades valemit (1),  

100*[
𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑋𝑖𝑘

𝑋𝑤𝑗𝑘

𝑋𝑤𝑘
⁄ ]       (1) 

kus riigi ‘i’ eksporti riiki ‘j’  on võrreldud kogu maailma ekspordiga riiki ‘j’. Antud 

valemis on X toote k ekspordiväärtus riigist i riiki j ning X ülejäänud maailma toote k 

ekspordiväärtus. Väärtuste vahemik: 0 kuni lõpmatus. Väärtus suurem kui 100 tähendab 

riigi intensiivsemat kaubandussuhet kui maailma keskmine. (Online... 2013) 

Ekspordi konkurentsivõime hindamisel lähtutakse ilmutatud suhtelise eelise meetodist. 

Siinkohal piirdutakse vaid ekspordieelise hindamisega. Impordieelise ja kaubanduse eelise 
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hindamist eraldi ei teostata kuna tegemist on ühesuunaline kaubavahetusega, kus vastavad 

impordivood enamasti puuduvad.  

RCA – indeks leitakse kasutades järgmist valemit (2), (Peterson... 1988: 352-353; Riik... 

2003: 20): 

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 = (
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

÷
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

) ×100,    (2) 

kus  Xij – Kauba i eksport riigi j poolt, 

 ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1   -  Kauba i eksport kõigi n riigi poolt, 

  ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1   -  Riigi j eksport kõigi m kauba osas, 

 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1   -  Kõigi n riigi eksport kogu m kauba osas. 

Ilmutatud suhtelise eelise indeksi (RCA) arvutamisel võrreldakse hinnatava riigi kaubavoo 

edukust suhtena selle riigi kogukaubandusse ja eraldi põllumajandussektori eksporti. 

Ekspordi edukust väljendatakse omakorda võrdlusena Euroopa Liidu vastava kauplemise 

edukusega. Analoogilised ilmutatud suhtelise eelise indeksid elussigade eksportimisel 

Venemaale arvutatakse välja ka Läti, Leedu ekspordivoogude alusel.  

Põllumajandussektor võrdlusbaasina koosneb käesoleva uuringu raames järgnevatest  

kaubagruppidest:  

01 Elusad loomad 

02 Liha ja söödav rups 

03 Kalad ja koorikloomad, molluskid ja muud veeselgrootud 

04 Piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; loomse päritoluga produktid, mujal 

nimetamata 

05 Loomsed saadused, mujal nimetamata 

06 Eluspuud ja muud taimed; taimede sibulad, -juured jms; lõikelilled ja lõikeroheline 

07 Köögivili ning söödavad juured ja mugulad 

08 Söödavad puuviljad ja pähklid; tsitruseviljade ja meloni koored 

09 Kohvi, tee, mata ja vürtsid 

10 Teraviljad 

11 Jahutooted; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen 

12 Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstus- või 

ravimtaimed; õled ja sööt 

13 Šellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja-ekstraktid 

14 Köögiviljade istutusmaterjal; mujal nimetamata taimsed tooted 
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15 Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud 

toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad 

16 Tooted lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest 

Sellised kaubagrupid valiti põllumajanduse ossa, kuna järgnevad kaubagrupid polnud 

antud magistritöös uuritavate riikide põhilisteks põllumajandusharudeks.  

Antud magistritöö empiirilises osas esitletakse elussigadega ja sealihaga kauplemise 

ilmutatud suhtelise eelise ja intensiivsusindeksi uuringu tulemused. Kõigepealt antakse 

ülevaade elussigade ja sealiha olulisusest Eesti lihaturul, näidates ära nii tootmismahud kui 

ka tarbimise trendid. Tulenevalt uurimuse eesmärgist, analüüsitakse Venemaa turu 

osatähtsust ning Venemaa poolt kehtestatud impordikeeldude ja sigade Aafrika katku mõju 

Balti riikide seakasvatussektori jätkusuutlikkusele. Samuti leiab kajastust 

seakasvatussektoris toimunud ümberkorraldused. 

Eraldi antakse ülevaade üldisematest trendidest elussigade kauplemisel aastatel 2002-2015. 

Analüüsitakse nii kogukaubanduse muutumist elussigade ja sealihaga kauplemise näitel. 

Eesti elussigade ja sealiha eksporti Venemaale võrreldakse Läti ja Leeduga sellepärast, et 

tegemist on Balti riikidega ning lähinaabrite eksporti samale turule on vajalik võrrelda 

ajaloolise seotuse ning geograafilise läheduse tõttu. Lisaks Balti riikidele on oluline 

võrrelda saadud tulemusi ka suurimate Venemaale elussigu ja sealiha eksportivate 

riikidega, mõistmaks Balti riikide ekspordimahtude suurust ja olulisust. Mõistmaks 

põllumajandusettevõtjate antud hetke seisukorda, andis Tartu Agro juhataja intervjuu, 

kuivõrd on Venemaa 2012 aastal kehtestatud elussigade ja 2014 aastal kehtestatud 

põllumajandustoodete embargo mõjutanud ettevõtete jätkusuutlikkust ning milliseid 

otsuseid seoses tekkinud olukorraga on ettevõtte juhtkonnal tulnud vastu võtta.  

 

2.2. Ülevaade sealihaga ja elussigadega kauplemisest 

 

Eestis on tarbitud alati palju liha ning seepärast on sealiha muutunud eestlaste toidulaual 

järjest olulisemaks. Eesti Statistikaameti andmetel tarbiti ühe inimese kohta 2015 aasta 

jooksul 41,8 kg sealihatooteid. Võrrelduna teiste tarbitud liha liikidega, oli sealiha 

tarbimise osakaal suurim, moodustades kogu liha tarbimisest 54,22%. Tarbimise 

osatähtsuselt järgnesid linnuliha (32,04%), veiseliha (10,51%), rupsid (2,46%) lamba- ja 

kitseliha (0,65%) ja muude loomade liha (0,13%).  
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Kuna Eesti sealihaga isevarustatuse tase on olnud valdavalt suurem, kui kohalik turg 

tarbida jõuab, on elussigu ja sealiha eksporditud piiri taha. Kuigi täieliku sealihaga 

isevarustatuse järgi võiks eeldada, et sealiha Eestisse ei impordita, siis tegelikkus on 

midagi muud. Aastal 2010 oli väärtuseliselt värske, jahutatud või külmutatud sealiha 

import võrreldes ekspordiga üle 2 korra suurem. Kõige enam imporditi sealiha Taanist, 

keskmiselt 1,87 eurose kilohinnaga. Kõige odavama keskmise kilohinnaga (0,37€/kg) 

imporditi värsket, jahutatud või külmutatud sealiha Slovakkiast. Elussigu seevastu 

eksporditi 2010. aastal 139 korda rohkem, kui imporditi.  

Eesti kogu ekspordist maailma moodustavad elussead ja sealiha küll protsentuaalselt 

väikese, kuid siiski olulise panuse Eesti väliskaubanduses (Tabel 1).  

Tabel 1. Eesti elussigade ja sealiha osakaalud (%) kogu Eesti ekspordist maailma aastatel 

2002-2015 Allikas: WITS andmebaas, autori koostatud 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Elussead 1.74 0.83 0.65 0.41 1.11 0.85 1.01 2.00 1.44 1.54 0.84 0.92 0.72 0.70 

Sealiha 2.59 2.68 2.22 2.39 2.10 1.52 1.58 1.34 1.44 1.18 1.29 1.29 1.07 1.73 

 

Sealiha osakaal kogu Eesti ekspordist moodustas aastatel 2002-2006 üle 2%. Hilisematel 

aastatel sellist ekspordiosa sealiha enam ei hõivanud. Elussigade osakaal moodustas vaid 

ühel aastal 2% kogu Eesti väliskaubandusest, siis aastal 2010 moodustasid nii sealiha, kui 

ka elussigade osakaal kogu väliskaubandusest 1,44%. Läbi aegade üheks suurimaks 

kaubanduspartneriks on Eesti jaoks olnud Venemaa. Geograafilise läheduse ning suure 

nõudluse tõttu Eesti seakasvatajad eelistanud elussigade viimist Venemaale. Peale Eesti 

taasiseseisvumist on sealiha tarbimine näidanud väikeste mööndustega pidevat 

kasvutrendi.  

Enne Eesti Euroopa Liiduga liitumist, aastal 2002, tarbiti inimese kohta keskmiselt 26,8 kg 

sealiha. Kui aastal 2005 tarbiti keskmiselt 34,4 kg sealiha inimese kohta, siis aastal 2010 

tarbiti 2,6 kg võrra vähem. Kuigi koguseliselt eelneva kahe aasta lõikes sealiha tarbimine 

langes, siis kogu lihatarbimisest moodustas sealiha tarbimine 45%. Aastaks 2015 kasvas 

sealiha tarbimine veel kolmandiku võrra. Oma osa tarbimise suurenemisel oli sealiha 

hindade langusel, mis oli tingitud Venemaa poolt kehtestatud impordipiirangutest ja sigade 

Aafrika katkust.  

Eesti sealiha põhilised ekspordi sihtriigid aastatel 2002-2011 olid Läti, Leedu, Rootsi ja 

Soome ning vähesel määral ka Venemaa (Tabel 2). Rahalises vääringus suurim kogus 
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Eestis toodetud sealiha on aastate jooksul jõudnud valdavalt Läti turule. Kui enne Euroopa 

Liiduga liitumist olid Leedu ja Läti Eesti ettevõtjate peamisteks ekspordi sihtriikideks, siis 

alates 2005 aastast hakkasid Eesti tootjad sealiha viima ka Soome ja Rootsi. Enim on 

suurenenud eksport Skandinaaviariikidesse viimastel vaatlusalustel aastatel. Kui 

võrreldavate aastate alguses viidi Lätti umbes pool toodetud sealihast, siis vahepealsetel 

aastatel jõudis teine osa Eestist eksporditud sealihast ka Leetu. 

Tabel 2. Eesti sealiha ekspordi sihtriikide osakaalud (%) aastatel 2002-2012 Allikas: WITS 

andmebaas, autori koostatud 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Leedu 22.47 51.32 49.25 48.85 45.75 36.37 41.15 29.65 20.45 18.35 14.2 

Läti 77.46 48.27 45.34 43.98 39.87 50.16 50.55 45.16 45.46 47.63 36.04 

Rootsi 0.04 0.01 2.31 3.45 2.69 4.27 2.89 12.63 11.87 7.78 4.13 

Soome 0.03 0.03 2.87 3.71 11.69 9.2 5.41 12.56 22.21 26.23 27.49 

Venemaa 0.53 0.36 0.23 0 2.32 2.54 0 4.18 19.84 8.34 18.14 

 

Kuigi Läti turu olulisus pole Eesti sealihatootjate jaoks vähenenud, on ekspordimahud 

võrreldavate riikide osas viimastel aastatel ühtlustunud. Kui näiteks aastal 2008 eksporditi 

peaaegu 1/2 kogu sealiha ekspordist Lätti, siis aastal 2012 jõudis 1/4 Soome ja 1/5 

Venemaa turule.  Samasugune kogus sealiha jõudis Ida naabrite turule ka aastal 2010.  

Kui võrrelda sealiha ja elussigade ekspordi sihtriike, siis erinevus seisneb selles, et 

elussigu eksporditi peamiselt Venemaale kuid sealiha eksport sinna enamikel aastatel 

peaaegu puudus. Kuigi põllumajandustoodete eksportimisele kehtestas Venemaa embargo 

alles 2014 aasta augustikuus, on Eesti ettevõtjatel olnud kasulikum sinna viia pigem 

elussigu. Aastatel 2012 oli sealiha eksport Itta põhjendatud asjaoluga, et elussigade eksport 

oli sel ajal juba keelatud.  

Eesti seakasvatajad on elussigu peamiselt eksportinud lähiriikidesse – Lätti, Leetu, Poola ja 

Venemaale (Joonis 3). Kaugemaks ekspordi sihtriigiks oli 2009. aastal ka Holland 

Ekspordile suunatud seakasvatajad avastasid 2005. aastal, et Venemaale müüdava 

elussigade tollimäär oli oluliselt madalam kui sealiha tollimäär (vastavalt 5% ja 35%, 

Kruuse, 2015). Peale seda kasvas aastate jooksul ekspordimaht Venemaale hüppeliselt, 

moodustades aastal 2009 92% kogu elussigade ekspordimahust. Aastatel 2010 ja 2011 

eksporditi elussigu ainult Venemaale, seega oli Venemaa osatähtsus elussigade 

eksportimisel 100%. Sellised ekspordimahud aga lõppesid hetkega, mil Venemaa kehtestas 
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aastal 2012 elusloomade impordile embargo. Aastal 2012, mil Venemaa kehtestas 

elusloomade impordikeelu, suunasid Eesti ettevõtjad ekspordi ümber Leetu, Lätti ja Poola. 

 

Joonis 3. Eesti elussigade ekspordi sihtriigid ning Venemaa turu osatähtsus väärtused 

tuhandetes eurodes aastatel 2002-2015  

Allikas: WITS andmebaas, autori koostatud 

 

Märkimisväärne osa terve aasta ekspordimahust õnnestus ettevõtjatel viiva Venemaale veel 

enne impordikeelu rakendamist 20.03.2012. Vähem kui kolme kuu jooksul jõuti 

Venemaale eksportida 22,58% 2011 aasta ekspordimahust.  

Kuigi ekspordimahud uutesse sihtriikidesse polnud Venemaale saadetud mahtudega 

võrreldavad, leidsid siiski osad ettevõtjad enda toodangule uued sihtturud. Järgnevatel 

aastatel jäidki peamisteks elussigade ekspordi sihtriikideks eelpool nimetatud riigid. Kuna 

aga 2015 aastal tabas nii Eestit, kui ka teisi Euroopa Liidu riike sigade Aafrika katk (vt 

Joonis 1), langesid ekspordimahud veelgi. Näiteks langes elussigade eksport Leetu 2015 

aastal võrreldes 2013 aastaga 32,16%, Lätti 36,27% ja Poola 23.12%. Kuna eelnenud 

aastatel ekspordimahud pidevalt suurenesid, võib eeldada, et samamoodi oleks läinud ka 

järgnevatel aastatel. Kuna aga impordikeeld rakendati üleöö, pidid ettevõtjad kiirelt 

tekkinud olukorrale lahendust otsima hakkama. 

Impordipiirangute kehtestamine võib ühele riigile majanduslikku kasu tuua vaid väga 

spetsiifilistel asjaoludel (Maier 2008: 88). Rakendades importi piiravat poliitikast, tuleb 

arvestada asjaoluga, et ekspordivõimaluste vähenemine võib välisriike viia vastumeetmete 

rakendamisele, mis omakorda tekitaks kahju mõlemale osapoolele. (Nenci 2011: 1812) 

Venemaa kehtestas Euroopa Liidu põllumajandustoodetele impordikeelu kuna Euroopa 
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Liit ei tunnusta Krimmi annekteerimist. Venemaa tegusid Ukrainas ei tunnista ka 

Ameerika Ühendriigid. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on piiranud Venemaa 

ligipääsetavust Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kapitaliturgudele. EL ja USA on 

suures osas kehtestanud sarnased sanktsioonid, kuigi esineb mõningaid erinevusi. EL on 

suunanud majandussanktsioonid naftasektorile, kuid USA on keelud suunanud nii nafta- 

kui ka gaasiettevõtetele. Lisaks on kehtestatud reisikeelud paljudele Venemaa kodanikele 

nii Ameerika Ühendriikidesse, kui ka Euroopa Liitu. (Moret et al. 2017:11) 

Eesti ekspordimahtud on võrreldes maailma juhtivamate seakasvatusriikidega üsna 

väikesed. FAOstati (ÜRO Toidu- ja põllumajandusorganisatsioon) andmetel on maailma 

suurimateks seakasvatajateks Hiina, USA, Brasiilia, Taani ja Saksamaa. Kui Eestis kasvab 

inimese kohta 1/3 siga, siis näiteks Taanis kasvab inimese kohta 2,32 siga. Kuigi Hiina ja 

USA on ühed suurimaid seakasvatajaid, siis ühe inimese kohta kasvab seal siiski kõigest 

vastavalt 0,3  ja 0,2 siga. Samamoodi ka Saksamaal ja Brasiilias. 

Taani üheks oluliseks sissetulekuallikaks on seakasvatus ning tänu sellele on sealiha 

tootmine Taani kaubanduse ja majanduse seisukohalt olulise tähtsusega. Tänu sajandite 

pikkusele sigade aretusele on Taani sigade kvaliteet tunnustatud kogu maailmas. 

Ülemaailmne tuntus on võimaldanud eksportida 90% sealiha toodangust [Denmark ... 

2017]. 

Kuivõrd Taani ekspordib oma toodangut üle maailma, pole Taani elussigade eksportijad 

sõltuvuses Venemaa turust nii nagu Eesti seakasvatajad olid.  

Kuna aastatel 2010 ja 2011 eksporditi Eestist elussigu ainult Venemaale, siis sellist 

olukorda saab nimetada kui ekspordi kontsentreeritust ainult ühele turule. Kontsentreeritud 

eksport vähestele ja ebastabiilse nõudlusega toodetele muudab ettevõtte eksporditegevuse 

labiilseks (Towards... 2011:38).  

 

2.3. Ekspordi kontsentreeritus ühele sihtturule kauplemisel elussigade 

ja sealihaga 

 

Eesti on avatud turumajandusega väikeriik ning just turu väiksuse ja konkureerivate 

välisfirmade pärast tuleb osadel ettevõtetel alustada eksportimisega. Suurte siseturgudega 

riikidel, näiteks USA, pole eksportimine elulisuse tähtsusega kuna kohalikud ettevõtted 
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jõuavad teenida arvestatava suuruse käivet ja kasumit ilma välisturgudele minematta 

(Ekspordi... 1998: 9). 

Välisturgudele mineku üheks põhjuseks on sihtriigi soodsad tingimused ja madal 

maksevõime Eestis. Samas tuleb arvestada, et välisturul tegutsemine ja stabiilsete 

kaubanduspartnerite leidmine keerukas ning aeganõudev protsess (Vellamaa 2000: 10). 

Eksportival ettevõtjal tuleb teatud etapis tuleb vastu võtta otsus, kas eksportida mitmele 

turule või võtta risk ning tegutseda kontsentreeritult vaid ühel turul (Ibid.; 40). 

Kontsentreerutult ühel turul tegutsedes kaasnevad mitmed riskid. Tuntuimad ekspordiga 

seotud riskid on poliitiline- ja valuutarisk. Poliitilise riski korral pole juhtkonnal võimalik 

ette ennustada sihtriigi poliitilise süsteemi muutumist, valitsuse otsuseid välisriikide 

impordimahtude suuruste või impordipiirangute üle (Pällin 2004: 29). Valuutariski ilmneb 

ebastabiilse valuutaga riikides ning sellisel juhul võib kauba reaalne hind muutuda 

kaubanduspartnerite kodumaade valuutakursi muutumisel (Reiljan, Roolaht 2000: 40). 

Eksporditurgude arvu kasvades võib ettevõttel kasvada ka ettevõtte tootlikkus. Ettevõtete 

tootlikkuse ja välisturgude arvu vahel on positiivne korrelatsioon (Kerner 2010). Seega on 

välisturgude arv eksportija seisukohast mitmel erineval põhjusel väga tähtis [Eesti... 2012: 

30] 

Välisturul tegutseval ettevõttel võib peale mastaabisäästu olla veel mitmeid eeliseid: 

• Mitmel turul tegutseval ettevõttel on riskid paremini hajutatud, st. kaitstud 

riigisiseste turukõikumiste eest. 

• Vähemarenenud turul on ettevõttel võimalik müüa oma koduturul juba nö 

’’aegunud’’ toodet.  

• Välisturgudel kauplemise kogemus annab ettevõtjatele hindamatu kogemuse ning 

aitab koduturu turuosa seeläbi paremini arendada 

• Eksport soodustab tootmise tehnoloogia arengut (Ekspordi... 1998: 9)  

Välisturgudel tegutsemisel tuleb arvestada erinevate majanduslike, poliitilis-õiguslike, 

sotsiokultuuriliste, tehnoloogilise ja teiste valdkondade vahel esineda võivate riskidega. 

Teadvustades riske, on võimalik välisturul tegutsedes olla edukam, kui jättes nendega 

arvestamata (Pällin 2004: 5). 

Venemaa poolt 20.03.2012 kehtestatud impordipiirang sigade, veiste ja lammaste 

sisseveole Euroopa Liidust tekitas olukorra, kus pooltel Eestis kasvatatud ning ekspordiks 

mõeldud sigadel polnud turgu. Keelu põhjuseks toodi sanitaarnormide mittetäitmine. Eesti 

ja Euroopa Liidu teiste riikide seakasvatajatele heideti ette veterinaarjärelevalve 
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vajakajäämisi seafarmides ja karantiini ebapiisavat korraldust sigade ekspordil [Russian... 

2012]. 

Riskidega arvestamata jätmise tulemusel lõppes Balti riikide elusloomade eksport 

Venemaale päevapealt. Kuigi elusloomi ei olnud võimalik enam Venemaale eksportida, 

polnud põllumajandustoodetega kauplemisele sel ajahetkel veel impordipiiranguid seatud.  

Kui sealihaga kauplemise osas on Eesti jäänud Leedule olulises mahus alla, siis elussigade 

eksportimisel on Eesti väärtuseliselt eksportinud  aastal 2011 Leedust rohkem. Kõik kolm 

Balti riiki on võrreldavate aastate lõikes mingil ajal eksportinud Venemaale elussigu 

(Joonis 4). Eksporti saab Eestil ja Leedul täheldada alates aastast 2005, mil tõusvas joones 

kasvas Leedu eksport kuni aastani 2009. Väärtuseliselt kõige enam teenis Leedu aastal 

2009. Leedu ekspordiedukust saab põhjendada sellega, Leedu on maailma suurimate 

elussigade eksportijate edetabelis 10ndal kohal [Statistics 2013:7]. 

 

Joonis 4. Eesti, Läti ja Leedu elussigade eksport Venemaale (tuhandetes eurodes) aastatel 

2002-2015  

Allikas: WITS andmebaas, autori koostatud 

 

Kui Eesti seakasvatajate jaoks oli vaieldamatult parimaks ekspordiaastaks 2011, siis 

Leedul oli aastal 2009 eksport võrreldes Eesti rekordaastaga peaaegu kahekordne. Läti 

elussigade eksport Venemaale oli väärtuseliselt suurim aastal 2011. Kõigil kolmel Balti 

riigil lõppes Venemaa suunaline eksport täielikult 2013 aastal.  

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik ja Euroopa Liidu tervise- ja tarbijaküsimuste volinik 

väljendasid pettumust Venemaa otsuse peale kehtestada impordikeeld Euroopa Liidu 

elusloomadele. Mõlemad volinikud olid seisukohal, et keeld rakendati põhjendamatult ning 
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põhjuseks toodud Schmallenbergi viirus, mida leiti lammastelt, kitsedelt ja veistelt 

kaheksas Euroopa riigis ei nakata sigu, mistõttu ei ole otsus õigustatud. [Joint... 2012] 

Volinikud selgitasid, et piirangud pole põhjendatud, kuna need ei põhine teaduslikel 

faktidel ja Euroopa Liidust imporditud liha poleks kuidagi Venemaa kodanike tervist 

kahjustanud. Euroopa Komisjon leidis, et impordikeeld pole kooskõlas Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega. Kuigi Venemaa on WTO liige, pole 

impordipiirangu rakendamisel antud asjaolu takistuseks osutunud [Ibid.]. Enne Venemaa 

poolt kehtestatud elusloomade impordikeeldu eksporditi Eestist Venemaale enam kui 

kakssada tuhat siga aastas. Kuigi Eesti tegi 2012. aastal Euroopa komisjonile ettepaneku, et 

WTO hakkaks Venemaad ekspordipiirangute mahavõtmisel survestama, pole see seniajani 

muutusi antud olukorrale toonud [Seeder... 2012].  

On leitud, et ettevõtted sisenevad eksporditurule vaid ühe tootega ning väikese 

ekspordimahuga. Eksporditavate toodete arv ja maht võib suureneda alles peale 

pikemaajalist koostööd kaubanduspartneriga (Iacovone, Javorcik 2010). Ühe toote 

eksportimise korral keskendutakse üldjuhul oma sortimendi olulisima toote eksportimisele. 

Suure tõenäosusega katkestatakse eksporditegevus, kui sihtriigis nõudluse väheneb. 

Eksporditurult lahkumise risk väheneb, kui ettevõte eksportiks sihtriiki mitmeid tooteid, 

kuid osade ettevõtete jaoks võivad mitme toote eksportimisel muutuda kulud liialt suureks 

ning seetõttu langeks ettevõtte tootlikkus. Mõnikord võib mitme toote eksportimisel 

tootlikkus hoopis suureneda ning ettevõttel võib seeläbi tekkida võimalus sortimendi 

suurendamiseks.  

Eesti ettevõtjate seas pole sealiha eksport Venemaale üldiselt olnud esimene eelistus 

(Joonis 5).  

 

Joonis 5. Eesti, Läti ja Leedu sealiha kaubavahetuse intensiivsuse indeksid Venemaale 

eksportimisel aastatel 2002-2015  

Allikas: WITS andmebaas, autori koostatud 
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Kuigi elussigade eksportimist on seakasvatajad eelistanud sealiha eksportimisele, siis 

kaubavahetuse intensiivsusindeksite järgi saab täheldada, et aastatel 2010, 2012 ja 2013 oli 

sealiha eksport Venemaale intensiivne (Joonis 5). Kõigil kolmel nimetatud aastal oli 

intensiivsusindeks <100. Kõige intensiivsem sealiha eksport Venemaale oli Balti riikidest 

enamikel aastatel Leedul, ainult aastal 2004 oli sealiha kaubavahetuse intensiivsusindeks 

Venemaale kõrgeim Lätil. Suurimad sealiha kaubavahetuse intensiivsusindeksid olid 

Leedul 2002 ja 2013 aastal, vastav näitaja aastal 2002 Eestil ja Lätil puudusid. Eesti 

sealiha kaubavahetuse intensiivsusindeksites toimus tõus alates aastast 2008 ning saavutas 

aastaks 2012 oma kõrgeima intensiivsuse taseme. Leeduga võrreldes oli Eesti sealiha 

kaubavahetuse intensiivsusindeksid Venemaale eksportimisel aastal 2013 73% ning Lätil 

99,26% väiksemad. Kui Läti sealiha kaubavahetuse intensiivsusindeks ulatus ainult ühel 

aastal üle 100, siis Eestil oli intensiivsem sealihaga kauplemine Venemaa suunal aastatel 

2010, 2012 ja 2013.  

Tybout (2003) arvates on oluline uurida ettevõtete ekspordi struktuuri ehk eksporditavate 

toodete arvu ekspordiportfoolios. Bernard et al (2003) on leidnud, et eksportivad ettevõtted 

on tootlikumad ja suuremad, kuid ekspordivad vaid vähest osa oma toodangust. Seega võib 

arvata, et ettevõtte jaoks on kasulik spetsialiseeruda vaid ühe toote eksportimisele. Pikemas 

perspektiivis võib siiski olla ühe toote eksportimine ettevõtte jätkusuutlikuse jaoks 

riskantne. Sihtriigis võib nõudlus toote järele kaduda, kas siis majandusliku või poliitilise 

põhjuse tõttu ning seetõttu võib ühe toote eksportija sattuda majanduslikult raskesse 

olukorda. Venemaa poolt kehtestatud impordipiirang elusloomadele oleks võimaldanud 

Eesti ettevõtjatel anda elussigadele lisandväärtust lahtilõikamise näol ning seeläbi 

eksportida elussigade asemel hoopis sealiha. 

Varasemale kirjandusele tuginedes saab järeldada, et tootlikkuse kasvu võib soodustada 

ettevõtte spetsialiseerumine kitsale sortimendile. Ettevõtte tootlikkusele aitab kaasa nende 

toodete toomine, millede puhul on ettevõttel enim oskusteavet vastava toote tootmiseks. 

Ühe toote eksportimise kasuks on asjaolu, et ühe toote eksportimisel on ettevõtte kulud 

väiksemad ning seeläbi on võimalik keskenduda vaid selle toote tootmisele, milles ettevõte 

on kõige tugevam. Spetsialiseerumine ühele tootele võib omakorda viia tootlikkuse 

kasvuni. Seega ei ole ühest vastust, kas spetsialiseerumine ühe toote ekspordile või 

mitmetele on ettevõttele tootlikum. 

Ettevõtted enamasti alustavad välisturule eksportimist vaid ühe toote ja suhteliselt väikese 

ekspordimahuga. Eksporditava sortimendi suurus laieneb hiljem. (Iacovone, Javorcik 
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2010) Kui ettevõte ekspordib välisturule ühte toodet, võib järeldada, et keskendutakse  

ettevõtte tooteportfellis olulisima toote ekspordile. Samas on leitud, et kui ettevõte 

ekspordib rohkem kui ühte toodet mitmetele turgudele, võib kaasneda ettevõtte tootlikkuse 

kasv. Üle veerandi (909 ettevõtet) Eesti eksportivatest ettevõtetest on spetsialiseerunud 

ühte toote eksportimisele. Mitmete toodete eksportimisel mitmetele turgudele on riskid 

kahtlemata rohkem hajutatud, sest kui nõudlus ühe toote järele väheneb, saab teisi 

toodeteid siiski edasi eksportida. Näiteks kui 2012 aastal piirati Venemaale elussigade 

sissevedu Euroopa Liidu riikidest, kannatasid kõige rohkem just need Eesti eksportijad, kes 

vedasid Venemaale vaid elussigu [Eesti... 2012: 29] 

Kui eksporditurgude arv kasvab, võib ettevõtte tootlikkus kasvada. Seda saab põhjendada 

asjaoluga, et ettevõtete tootlikkuse ja välisturgude arvu vahel on positiivne korrelatsioon 

(Kerner 2010). Seega on välisturgude arv eksportija seisukohast tähtis [Eesti... 2012: 30] 

Lisaks eelnevalt kirjeldatud riskidele kaasneb täiendav risk sihtriigi vähesest tundmisest. 

Erinev juriidiline süsteem võrreldes koduturul olevast võib kaasa tuua ebameeldivaid 

situatsioone. Samuti võivad tarbijaeelistused olla kodumaistest tarbijatest erinevad. Parim 

kaitse ootamatuste vastu on põhjalik eeltöö [Pällin, 2004: 6]. 

Kui võrrelda Eesti, Läti ja Leedu elussigade ekspordimahtusid ja kaubavahetuse indekseid, 

on võimalik täheldada olulisi erinevusi (Joonis 6).   

 

Joonis 6. Eesti, Läti ja Leedu elussigade kaubavahetuse intensiivsusindeksid Venemaale 

eksportimisel aastatel 2003-2015  

Allikas: WITS andmebaas, autori koostatud 
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Kui vaadeldavate aastate lõikes oli väärtuseliselt Leedu Venemaale enim eksportinud, siis 

kaubavahetuse intensiivsuse indeksi järgi oli kõige intensiivsem kaubavahetus peaaegu 

kõikidel võrreldavatel aastatel Venemaaga hoopis Eestil. Kuigi koguseliselt olid 

ekspordimahud Venemaale Eestil kõige suuremad aastatel 2009-2011, siis 

intensiivsusindeksi järgi oli kõige intensiivsem kaubavahetus aastal 2006. Sel aastal 

teenisid seakasvatajad ühe kilo sea eest keskmiselt 1.17€. Kuna Eesti eksportis aastatel 

2010 ja 2011 elussigu ainult Venemaale, oligi nende aastate intensiivsusindeksid ühed 

kõrgeimad. Seda, miks aastal 2006 on intensiivsusindeks kõrgem, saab seletada asjaoluga, 

et Eesti elussigade eksport maailma piirdus vaid Lätti ja Venemaale eksportimisega ning 

ühtlasi oli Venemaale eksportimise osakaal kõrge. Läti ekspordi intensiivsusindeksid olid 

<100 tulemusega aastatel 2006-2012 ning alates 2010 aastast oli Läti ekspordi 

intensiivsusindeksid kõrgemad, kui Leedul, kes väärtuseliselt oli 2010 aastal Balti riikidest 

edukaim. Kõigi kolme Balti riigi elussigade ekspordi intensiivsusindekseid pole võimalik 

leida aastal 2003 ja aastatel 2013-2015 elussigade kaubavahetuse täieliku puudumise tõttu. 

Ekspordi Venemaale lõpetasid ka varasemalt mainitud Venemaa kehtestatud 

impordipiirangud ning sigade Aafrika katk.  

Möödunud sündmused on oluliselt vähendanud tegutsevate seakasvatajate arvu. Kuigi 

seakasvatajaid on jäänud järjest vähemaks ka Lätis, Leedus ja Soomes, toimus Eesti 

Statistikaameti järgi perioodil 2005–2016 suurim seakasvatajate arvu langus Eestis (96.7% 

ehk 4 707 seakasvatajalt 152 seakasvatajale) ning väikseim Soomes (47% ehk 3 080 

seakasvatajalt 1 640 seakasvatajale). Ka sigade arv oli kõikides vaadeldavates riikides 

languses. Kui Soomes hakkas sigade arv langema alates 2007. aastast ja Eestis alates 2010. 

aastast, on Lätis ja Leedus sigade arv olnud pidevas langustrendis. Alates aastast 2010 on 

seakasvatus hakanud koonduma valdavalt suuremate ettevõtjate kätte, sest kui aastal 2003 

oli keskmiselt ühe majapidamise kohta 46 siga ja majapidamiste arv oli 7674, siis aastal 

2013 oli keskmiselt ühe majapidamise kohta 504 siga ning majapidamiste arv sealjuures 

752. Seega Eestis hakkas sigade arv kahanema ajal, mil maailmaturul (sööda)teravilja 

hinnad hakkasid tõusma ning kokkuostuhind langema.  

Peale Venemaa kehtestatud impordikeelde pidid Eestis tegutsevad seakasvatajad ja sealiha 

töötlejad leidma oma toodangule uued sihtturud. Kuna aga elussigade eksportimine muutus 

keerulisemaks, otsustasid osad ettevõtjad anda oma toodangule lisandväärtust ning seejärel 

suunasid selle siseturule tarbimiseks või ekspordiks. Positiivseks näiteks saab taaskord 
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tuua Vasula seafarmi ja lihapoodi Rotaks-R, mis toimetab raskele olukorrale vaatamata 

väga edukalt.  

Ettevõtted, kes pole oma ettevõtlust muutnud sarnaselt ettevõttega Rotaks-R, on suunanud 

oma toodangu ümber uutele turgudele (Tabel 3). Kui varasemalt eksporditi Eesti sealiha 

peamiselt Lätti, Leetu, Soome ja Rootsi, siis alates aastast 2012 on kaubanduspartnereid 

tekkinud juurde.  

Tabel 3. Eesti sealiha ekspordi sihtriigid aastatel 2012-2015, tuhandetes eurodes Allikas: 

WITS andmebaas, autori koostatud 

 
2012 2013 2014 2015 

Läti  12099.93 19136.53 10623.32 7456.08 

Soome 9228.57 4231.41 5038.49 4156.21 

Leedu 4768.49 2570.16 2648.66 4214.69 

Rootsi 1386.19 2554.96 2648.82 2567.17 

Rumeenia 0 31.11 188.88 276.86 

Taani 246.86 561.03 262.51 111.87 

Kreeka 367.35 274.48 74.01 144.19 

Tšehhi 449.29 400.36 73.34 84.68 

Elevandiluurannik 51.38 152.71 105.13 30.13 

Horvaatia 0 0 161.22 55.95 

Norra 120.04 54.3 2.69 90.35 

Poola 463.91 83.71 23.53 31.5 

 

Eesti sealiha ekspordi sihtriikide nimistusse on lisandunud nii geograafiliselt lähedal, kui 

ka geograafiliselt kaugemal asetsevaid riike. Kaugemal asetsevatest riikidest leidsid Eesti 

ettevõtjad sealihale turgu Taanist, Kreekast, Tšehhist, Elevandiluurannikul, Horvaatias ja 

Norras. Sealiha eksportimise kasvu soodustas asjaolu, et elussigade eksportimine on 

keerulisem, kui juba lisandväärtusega toodete eksportimine. Sealiha on võimalik õigetes 

tingimustes või töödeldud kujul säilitada pikka aega, ilma, et toitainete väärtus sellest 

muutuks. Lätti, Leetu, Rootsi ja Soome olid Eesti seakasvatajad oma toodangut viinud ka 

enne Venemaa kehtestatud impordikeelde. Tabelis 3 loetletud riikidesse vähenes eksport 

2015 aastal 7 riigil ning 5 riiki eksportimisel olid tulemused eelnenud aastaga võrreldes 

paranenud. Väärtuseliselt kasvas Leetu eksporditav sealiha 1,5, Norra tervelt 33 ja 

Kreekasse 1,9 korda. Kui aastal 2012 eksporditi Poola 463,91 tuhande euro väärtuses 

sealiha, siis aastal 2015 eksporditi Poola 93% väärtuses vähem. Väärtuseliselt suurimateks 

sealiha sihtriikideks oli 2015. aastal Läti, Soome, Leedu ja Rootsi. Kokku eksporditi 
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nimetatud riikidesse väärtuseliselt kokku vähem, kui ainuüksi oli aastal 2013 

ekspordiväärtus Lätti. Ekspordiväärtuste langus viimasel vaatluse all oleval aastal on 

mõjutatud sigade Aafrika katkust. 

Ettevõtjad, kelle põhitegevusalaks polnud ainult seakasvatus või kellel olid riskid 

maandatud mitmetele erinevatele turgudele eksportides, ei kannatanud sedavõrd suurt 

kahju, kui need, kes ainult Venemaa turule oma toodangu suunasid. Venemaa turu kõrval 

on Eesti seakasvatajad eksportinud elussigu ka vähemal ja rohkemal määral Lätti, Leetu ja 

Poola, kuid peale impordikeeldu Venemaale suunasid ettevõtjad enamuse toodangust 

Leedu turule. Osaliselt ka Lätti ja Poola. Aasta 2013 jäigi elussigade eksportimisel Leetu 

viimaseks edukaks aastaks, sest aastal 2014 puhkes sigade Aafrika katk, misjärel Euroopa 

Komisjon kehtestas keelutsoonid.   

 

2.4.1. Ekspordi edukus ja sihtturgude muutumine kauplemisel sigade ja 

sealihaga  
 

Balti riikidest on väärtuseliselt aastatel 2002-2015 kokku elussigu eksportinud maailma 

Leedu (Lisa 3). Kuigi Eesti on teiste Balti riikidega võrreldes olnud pigem edukas just 

elussigade eksportimisel, siis sealiha on võrreldavate riikide osas väärtuseliselt enim 

maailma müünud just Eesti. 

Alles alates 2008 aastast hakkavad Läti suhtelise eelise indeksid tõusma (Joonis 7).  

  

Joonis 7. Eesti, Läti, Leedu suhteline eelis (RCA) elusloomade eksportimisel Venemaale 

võrreldes Euroopa Liidu riikide elussigade ekspordiga Venemaale aastatel 2002-2015 

Allikas: [WITS, autori koostatud] 
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Elusloomadega kauplemisel Lätiga ei ilmne aastatel 2002-2007 võrreldes Euroopa Liidu 

riikide elussigade eksportimisel Venemaale suhtelist eelist, kuna RCA indeksi abil 

arvutatud tulemused jäävad alla ühe. Samamoodi puudus suhteline eelis elusloomade 

eksportimisel Venemaale võrreldes Euroopa Liidu riikide ekspordil Venemaale aastatel 

2005 aastal Leedul. Eestil puudus suhteline eelis elusloomade eksportimisel Venemaale 

võrreldes Euroopa Liidu riikide ekspordiga Venemaale aastatel 2002-2005. Kõigil Balti 

riikidel hakkas stabiilselt suhtelise eelise indeks tõusma 2007. aastal. Pooltel 

vaadeldavatest aastatest oli Eesti suhteline eelis kõige kõrgem võrreldes teiste riikidega 

elusloomade eksportimisel Venemaale. Aastatel 2002-2005 ja aastal 2008 omas 

võrreldavatest riikidest suhtelist eelist teiste võrreldavate riikide ees Leedu. Eestil oli tugev 

suhteline eelis elusloomade eksportimisel Venemaale võrreldavate riikide osas aastatel 

2006 ja 2010-2011. Läti oli Leedust paremas olukorras aastatel 2010 ning 2011. 

Esimesena hakkas 2009. aastal langema Leedu, seejärel Läti ning viimasena Eesti 

elusloomade konkurentsivõime eksportimisel Venemaale võrreldes Euroopa Liidu riikide 

elusloomade ekspordiga. Kõige suurema languse tegi Eesti, seejärel Läti ning Leedu. 

Alates aastast 2013 puuduvad kõigil võrreldavatel Balti riikidel suhteline eelis 

elusloomade eksportimisel Venemaale võrreldes Euroopa Liidu riikide elussigade 

ekspordiga Venemaale. 

Kõikidel vaatlusalustel riikidel puudus 2003. aastal suhteline eelis elussigade ja sealiha 

eksportimisel Venemaale võrreldes Euroopa Liidu riikide ekspordiga Venemaale (Tabel 

4).  

Tabel 4. Eesti, Läti ja Leedu elussigade ja sealiha eksport suhtena kogueksporti võrdluses 

Euroopa Liidu riikide elussigade ja sealiha ekspordi suhtena kogueksporti suunaga 

Venemaale aastatel 2002-2015 Allikas: [WITS, autori koostatud] 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eesti 

el
u

ss
ea

d
 

6.71 0.00 1.25 2.00 16.81 12.47 10.56 15.17 21.61 23.93 10.23 0.00 0.00 0.00 

Läti 2.11 0.00 0.00 0.00 0.19 0.61 4.47 5.79 13.27 13.06 6.34 0.00 0.00 0.00 

Leedu 1.00 0.00 0.00 0.19 5.77 13.89 16.04 15.13 11.55 3.97 0.03 0.38 0.00 0.00 

Eesti 

se
a

li
h

a
 

0.09 0.09 0.03 0.00 0.07 0.08 0.00 0.13 0.47 0.17 0.50 0.34 0.42 0.00 

Läti 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 0.08 0.27 0.09 0.05 0.04 0.02 0.02 0.00 

Leedu 0.02 0.00 0.01 0.04 0.20 0.25 0.04 0.06 0.13 0.22 0.31 0.44 0.63 0.00 

 

Kui aastal 2004 oli Eesti suhtelise eelise indeks elussigade eksportimisel 1,25, siis kahe 

aastaga kasvas suhtelise eelise indeks 13 korda. Aastaks 2011 tõusis Eesti elussigade 

suhtelise eelise indeksid Venemaale eksportides teistest Baltikumi riikidest tugevalt 
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ettepoole. Eesti elussigade ekspordi suhtelise eelise indeks on vaadeldavate aastate lõikes 

tõusnud ning langenud. Euroopa Liiduga liitumise ajast peale on suhtelise eelise indeks 

pigem tõusutrendi näidanud. Tugev suhteline eelis ilmneb Eesti elussigade ekspordil 

Venemaale võrreldes Läti, Leeduga aastatel 2006, 2010 ja 2011. Aastal 2009 on Eestil 

suhteline eelis elussigade eksportimisel Venemaale võrreldes teiste vaatlusaluste riikidega 

olemas, aga Leedu indeks on Eesti elussigade ekspordi indeksist ainult 0,04 võrra väiksem. 

Aastal 2011 oli Eesti suhtelise eelise indeks 23,93, mis on 6,3 korda suurem, kui Leedu 

suhtelise eelise indeks elussigade eksportimisel Venemaale. Läti suhtelise eelise indeks 

elussigade eksportimisel Venemaale on vaadeldavatel aastatel on olnud väiksemad, kui 

Eestil. Üle pooltel vaatluse all olevatest aastatest oli Eesti suhteline eelis elussigade 

eksportimisel Venemaale võrreldavatest riikidest suurim. Need valdkonnad, mis 

tegutsevad suure kontsentratsiooniga, on suure ekspordiriskiga. Eesti ettevõtjad võtsid 

suure ekspordiriski eelistades elussigu eksportida aastatel 2010-2011 ainult Venemaale.    

Ühelgi vaatluse all olevatel aastal ei tekkinud suhtelist eelist Balti riikidel sealiha 

eksportimisel Venemaale suhtena kogueksporti võrrelduna Euroopa Liidu riikide sealiha 

eksportimisel suhtena kogueksporti suunaga Venemaale. Sellest tulenevalt võib järeldada, 

et sealiha eksportimine Venemaale pole olnud Eesti, Läti ja Leedu jaoks oluline. 

Elussigade ja sealiha suhtelise eelise indekseid võrreldes on ilmne, et Balti riigid on 

eelistanud elussigade eksportimist.  

Elussigade eksportimisel on Balti riikidel geograafiline eelis kaugemate riikide ees, sest 

loomade teekond Venemaale on lühike ning sead jõuavad juba mõne tunniga sihtkohta. 

Kuna elusloomade transportimine on keeruline ning reglementeeritud seadustega, on 

oluline, et loomi veetaks sihtkohta võimalikult vähese ajaga, sest nad vajavad toitu ja vett. 

Samuti peab loomadel transpordivahendis piisavalt palju ruumi olema, et nad üksteist ei 

vigastaks. Kahjuks pole Balti riikidel impordipiirangutest ja sigade Aafrika katkust 

tulenevatel põhjustel võimalik antud eelist hetkel kasutada.  

Kuigi Eesti on olnud edukas elusloomade eksportimisel Venemaale võrreldavate aastate 

lõikes enne kehtestatud impordipiiranguid, siis sealiha eksportimisel maailma, mida on 

võrreldud Euroopa Liidu riikide sealiha ekspordiga maailma, ilmneb suhteline eelis ainult 

aastatel 2002 ja 2003 (Joonis 8).   
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Joonis 8. Eesti, Läti ja Leedu sealiha koguekspordi suhtelise eelise (RCA) indeksid 

aastatel 2002-2015 

Allikas: [WITS, autori koostatud] 

Lätil ja Leedul ei ilmnegi ühelgi vaatluse all olevatel aastatel suhtelist eelist sealiha 

koguekspordil. Nii nagu Eesti ettevõtjad on geograafilisest asukohast ja kulude 

efektiivsuse mõttes elusloomi eelistanud Venemaale eksportida, on seda võimalust 

kasutanud ka Läti ja Leedu ettevõtjad.  

Kui varasemalt võrreldi vaid Venemaa suunalist kauplemist ja Venemaa suunalise 

kauplemise edukust, siis tabelis 5 on toodud Eesti, Läti ja Leedu kogu elussigadega 

kauplemise suhtelise eelise indeksid võrreldes Euroopa Liidu kõikide riikide 

kogukaubandusega.  

Tabel 5. Eesti, Läti ja Leedu elussigade eksport suhtena kogueksporti võrdluses Euroopa 

Liidu riikide elussigade ekspordi suhtena kogueksporti aastatel 2002-2015 Allikas: [WITS, 

autori koostatud] 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eesti 137.11 78.84 33.71 10.77 16.37 16.65 11.21 18.83 17.55 23.67 18.72 29.76 18.21 19.25 

Läti 0.45 0.00 0.00 3.33 0.84 2.48 6.80 12.75 22.82 31.29 22.62 35.36 31.07 43.76 

Leedu 49.73 8.72 3.37 8.74 17.34 37.15 22.83 28.84 23.83 13.67 23.02 35.66 26.31 36.51 

 

Enamikel võrreldavatest aastatest omas kõrgeimat suhtelise eelise indeksit elussigade 

eksportimisel võrrelduna Euroopa Liidu riikide elussigade ekspordiga Leedu. Eesti 

ilmutatud suhtelise eelise indeks elussigade eksportimisel kogukaubanduse suhtena oli 
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vaadeldavatel aastatel Balti riikidest kõige kõrgem aastatel 2002-2005 ja 2011. Aastatel 

2006-2010 ning aastatel 2012 ja 2013 omas kõrgeimat indeksi väärtust elussigade 

eksportimisel Balti riikidest Leedu. Vaatlusalusel perioodil tekkis Läti elussigade ekspordil 

suhtena kogueksport võrdluses Euroopa Liidu riikide elussigade ekspordi suhtena 

kogueksporti aastatel 2014 ja 2015. 

Venemaa suunalise elussigadega kauplemise korral on Eesti olnud edukam võrreldes 

elussigadega kauplemisel kõikide partnerriikidega. Kui Venemaale elussigade 

eksportimisel ilmneb Eestil rohkematel aastatel tugevam ilmutatud suhteline eelis teiste 

võrreldavate riikide ees, siis kogu elussigade eksportimisel ei ilmne Eestil teiste Balti 

riikide osas enamikel aastatel suhtelist eelist. Kuigi suhteline eelis ilmneb Eestil, Lätil ja 

Leedul enamikel võrreldavatest aastatest, oli siiski mõnel aastal üks riik edukam kui teine. 

Impordikeelu rakendamiseta oleks võinud Eesti elussigade ekspordiedukus Venemaale 

suureneda veelgi. Poliitilistest põhjustest tulenevalt pole võimalik Eesti ettevõtjatel kuni 

piirangute lõppemiseni oma eelisseisundit elussigade eksportimisel idanaabri juurde 

kasutada. Seepärast on tulnud Eesti seakasvatajatel oma toodang uutele sihtturgudele 

ümber suunata,  ümberstruktrueerida ettevõtlust või väljuda seakasvatussektorist. 

Kuna Eesti on väike avatud majandusega riik ning ettevõtete jaoks võib välisturgudele 

eksportimine olla ettevõtte jätkusuutlikkuse osas elulise tähtsusega, on oluline leida endale 

võimalikult stabiilsed kaubanduspartnerid. Kuna aga välisriigid võivad keelata teiste 

riikide impordi, siis oleks mõistlik riskide hajutamiseks eksportida mitmetele turgudele 

ning samuti aitab riskide hajutamisel kaasa ka eksporditavate toodete mitmekesistamine. 

Samas peaks Eesti ettevõtja eksportima esmajoones majanduslikult ja poliitiliselt 

stabiilsetele kaubanduspartneritele, selleks, et vähendada Eesti kaubanduspartnerite 

võimalikust poliitilisest ja majanduslikust ebastabiilsusest tulenevaid riske [Eesti ... 2001]. 

Aastal 2013 tehtud Tartu Agro ja Aiu Põllumajanduse juhatajatega tehtud intervjuudes 

kinnitasid mõlemad ettevõtjad Venemaa turu olulisust nende ettevõtete jaoks. Aiu 

Põllumajandus eksportis 2012. aastal enne Venemaa turu ära kukkumist idanaabrite juurde 

2100 elussiga kuus ehk 6300 elussiga kuni impordikeelu kehtestamiseni 20. märtsil aastal 

2013 (Põldmaa, 2013). Terve 2012. aasta sealihatoodang oli ettevõttel 2750 tonni. Kolme 

esimese kuuga 2012. aastal eksporditi Venemaale elussigu kokku 693 tonni ehk kolme 

esimese kuuga jõudis Aiu Põllumajandus eksportida Venemaale 25,2% kogu ettevõtte 
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sealihatoodangust. Aiu Põllumajanduse toodangu uuteks sihtturgudeks peale Venemaa turu 

ära kadumist olid Leedu ja Läti.  

Kuigi Venemaale oleks saanud peale elusloomade impordikeeldu eksportida jätkuvalt 

lisandväärtusega tooteid, ei teinud seda Aiu Põllumajandus ega Tartu Agro. Tartu Agro 

juhataja Aavo Möldri sõnul on ettevõttel olemas küll oma väikene lihatööstus, kuid 

elussigade realiseerimine koduturul oleks olnud kõige kahjumlikum, sest kodumaisel turul 

on müügil palju odavat imporditud sealiha (Mölder 2013). Sellest tulenevalt hakkas Tartu 

Agro oma toodangut peale elusloomade impordikeelu rakendumist eksportima peamiselt 

Leetu. Aastal 2012 viidi Leetu 448 tonni sealiha, mis moodustas ettevõtte 2012. aasta kogu 

sealihatoodangust 44,8%. Tartu Agro juhataja Aavo Möldri sõnutsi jäi ettevõttel saamata 

Venemaa turu ära kukkumise tõttu 30 377 euro suuruses tulu. Kuna Tartu Agro on 

segatootmisega tegelev ettevõtte, kus peamine müügitulu tuleb piimatootmisest, aitas 

ettevõtte püsimajäämisele kaasa seakasvatusega lõpetamine. Kordusintervjuul põhjendas 

Tartu Agro juhataja Aavo Mölder seakasvatusega lõpetamist sigade Aafrika katku kõrge 

ohuga, sest liha oli võimalik müüa vaid siseturul ja siseturul polnud nende toodetud 

sealihale turgu. Tartu Agro põhiliseks tegevusvaldkonnaks on ja jääb piimatootmine. 

Kasutusel olev lüpsiplats võimaldab saada head toodangut ning piimatoodangu suurust 

hindab Aavo Mölder Tartu Agrol üle Eesti keskmise (Mölder 2017). 

Aavo Möldri sõnul oleks võinud riik korraldada turul toimivat juba varasemalt, enne 

Venemaa poolt kehtestatud impordikeelde. Võrrelduna teiste Euroopa Liidu riikidega oleks 

võinud tõsta toetuste suurusi, selleks, et siseturu tarbija jaoks oleks sealiha hind 

samaväärne imporditud sealihaga. Seeläbi ostaks ja eelistaks alati kodumaist toodangut ka 

hinnatundlikum klient. Aavo Möldiga tehtud intervjuu viimane mõttetera oli ettevõtjal 

seotud põllumeestele makstavate toetustega ’’Majanduse seaduspärasuse järgi ei peaks 

põllumajandust üldse toetama, aga võrrelduna teiste Euroopa riikidega saab Eesti 

põllumees naeruväärselt väikeseid toetusi. ’’(Ibid) 

Eesti Maaülikooli majandus - ja sotsiaalinstituudi poolt läbiviidud uuringust ‘’Sigade 

Aafrika katku puhangu ja teiste majanduslike kaasmõjude tõttu seakasvatuse lõpetanud või 

lõpetamist kavandavate vähemalt 50 loomakohaga sigalates ümberkorralduse võimalused’’ 

selgusid seakasvatajatest ettevõtjate küsitluse tulemusena strateegilised  arengusuunad, 

mida võiks riik koostöös ettevõtjatega seakasvatussektori jätkusuutlikkusel proovida: 

- kodumaise sealiha kasutamise kõrge määr Eesti toiduainetööstuses;  
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- kõrge sealihaga isevarustatuse tase, et olla sõltumatu imporditud sealihast; 

- sealiha kõrge konkurentsivõime tagamine, kui ka ühistegevuse arendamine; 

- väiketootmise säilitamise toetamine (Sigade... 2015)  

Kui aga ei ole võimalik eelpool nimetatud meetmeid rakendada ning ettevõtja soovib 

seakasvatussektorist väljuda, on uuringu koostajad koostanud koostöös osalejatega 

soovitusi, mida olemasolevate hoonete ja inventariga peale hakata. Nimelt leiti, et tühjaks 

jäänud seakasvatushoonetes on ümberkorralduse tulemusel on võimalik alustada uue 

tootmistegevusega (seenekasvatus, loomakasvatus (lambad, veised, küülikud, 

karusloomad), liha töötlemine ja säilitamine tapamajades (endise tapamaja olemasolul), 

puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine, puidutöötlemine, metalltoodete tootmine vms). 

Lisaks on keerulisse situatsiooni sattunud ettevõtjatel võimalik lõpetada täielikult 

põllumajanduses tegutsemine ning alustada tegutsemist hoopis teenuseid pakkuva 

ettevõttena. Lisainvesteeringute kasutamine annaks võimaluse ka olemasolevate laudaks 

kasutatavate ruumide rekonstrueerimiseks ning kasutada neid ruume tehnika ja 

põllumajandussaaduste hoiuks või hoopiski ruume välja rentida.  

Tartu Agro näitel on võimalik öelda, et ettevõtetel on mõistlik keskenduda ettevõtluses 

ühele tegevusvaldkonnale, milles ollakse kõige tugevamad, seeläbi on võimalik vähendada 

ootamatuid riske. Kuigi Tartu Agro oli seakasvatuses teatud ajahetkel edukas, ei olnud 

seakasvatus pikemas plaanis jätkusuutlik ning seetõttu ka seakasvatusega tegelemine 

lõpetati.  

2.5. Diskussioon 

 

Käesoleva magistritöö raames oli vaatluse all seakasvatussektor, täpsemalt sealiha ja 

elussigade eksportimine. Magistritöö koostamisel raames leitud intensiivsus - ja suhtelise 

eelise indeksite järgi oli Eesti seakasvatajate jaoks kõige edukam Venemaa suunaline 

elussigadega kauplemine.  

Üldistades läbiviidud analüüsi tulemusi saab öelda, et kontsentreeritus ühele sihtturule on 

suur ekspordirisk. Antud töö näitel on võimalik öelda, et seakasvatussektori 

kontsentreerituse tagajärjel juhtunu on heaks õppetunniks teistele sektoritele, kus 

kontsentreeritus võib tekkida ka näiteks ainult ühele ettevõttele allhangete tegemisest.  

Eesti seakasvatajad eksportisid elussigu vaadeldavate aastate lõikes väärtuseliselt kõige 

enam ainult Venemaale. Kuigi Eesti elussigu jõudis peale Venemaa ka ajavahemikul 2002-
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2015 Lätti, Leetu, Hollandisse ja Poola, oli Venemaa turu osatähtsus alates aastast 2006 

kuni aastani 2012 oli Eesti elussigade jaoks kõrgeim. Aastatel 2010-2011 eksporditi 

elussigu vaid Venemaa turule, mistõttu olid Eesti seakasvatajad kontsentreerunud oma 

toodangu ekspordil vaid ühele sihtturule. Antud olukorra tõttu sattusid 2012. aastal, peale 

Venemaa poolt kehtestatud impordipiirangut elusloomade impordile, Eesti seakasvatajad 

äärmiselt keerulisse olukorda. Kui Eesti seakasvatajad oleksid eksportinud läbi aastate 

mitmetele erinevatele turgudele, poleks Venemaa poolt kehtestatud impordipiirang 

omanud sedavõrd negatiivset mõju ettevõtete jätkusuutlikkusele.  

Venemaa turu tähtsust Eesti seakasvatajatele näitasid võrreldavate aastate lõikes nii 

suhtelise eelise, kui ka intensiivsusindeksid. Intensiivsusindeksite järgi oli Eesti elussigade 

kaubavahetus Venemaaga intensiivne aastatel 2004-2012 (vt Lisa 3). Suhtelise eelise 

indeksi järgi ilmnes Eesti elussigade ekspordil Venemaale suhteline eelis sarnaselt 

intensiivsusindeksite järgi ka aastatel 2004-2012 ning lisaks ka aastal 2002. Peale 

Venemaa kehtestatud impordikeelde õnnestus osaliselt Eesti seakasvatajatel suunata oma 

toodangu uutele sihtturgudele, milledeks olid Poola, Leedu ja Läti. Valdav osa 

elusloomadest eksporditi aastatel 2012-2015 Leetu. Kuivõrd suhtelise eelise indeksi põhjal 

võib eksportival riigil tekkida suhteline eelis ka väiksemate koguste eksportimisel, 

omasdki Eesti ettevõtjad aastatel 2012-2015 elussigade eksportimisel maailma suhtelist 

eelist.  

Sealiha eksportimine Venemaale pole olnud Eesti ettevõtjate jaoks esimene eelistus, mida 

näitavad nii ekspordimahtude väiksus, suhtelise eelise puudumine ja ainult aastatel 2012 ja 

2013 ilmnev intensiivne kaubandussuhe. Kuivõrd elusloomade eksport on keerulisem, kui 

sealiha eksport, oleks mõistlik kaaluda toodangule lisandväärtuse andmist.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata väliskaubanduse ümbersuunamisega kaasnenud 

mõju seakasvatusele Eestis ning võrrelda saadud tulemusi Balti riikidega. Eesmärgi 

saavutamiseks käsitles magistritöö koostaja töö esimeses peatükis teoreetilistele allikatele 

tuginedes väliskaubanduse ümbersuunamist, enamlevinud kaubanduspiiranguid, Venemaa 

kehtestatud sanktsioone ja sigade Aafrika katku mõju seakasvatussektorile. Teises ehk 

empiirilises peatükis leidis magistritöö koostaja Eesti, Läti ja Leedu sealiha ja elussigade 

eksporti hindavad intensiivsus- ja suhtelise eelise indeksid. 

Tulemustest järeldub, et Eesti majanduse väiksuse ja avatuse tõttu on väliskaubandusel ja 

eelkõige ekspordil määrav roll majanduse pikaajalise edukuse tagamisel. Teatav 

väliskaubandus on riikidele kasulik – neil on võimalik eksportida neid kaupu ja teenuseid, 

milles ollakse head ning importida neid, mida pole kas geograafilisest asukohast tulenevalt 

võimalik ise toota või milleks puuduvad muud vajalikud ressursid. On lihtne mõista miks 

väliskaubandusest tõuseb kasu mõlemale tehingus osalevale riigile.  

Eestis on tarbitud alati palju liha ning seepärast on sealiha muutunud eestlaste toidulaual 

üha olulisemaks komponendiks. Eesti Statistikaameti andmetel tarbiti ühe inimese kohta 

2015 aasta jooksul 41,8 kg sealihatooteid. Võrrelduna teiste tarbitud liha liikidega, oli 

sealiha tarbimise osakaal oluliselt suurem moodustades kogu liha tarbimisest 54,22%. 

Kuna Eesti sealihaga isevarustatuse tase on olnud valdavalt suurem, kui kohalik turg 

tarbida jõuab, on elussigu, ja vähesel määral ka sealiha, eksporditud piiri taha Venemaale. 

Kuigi isevarustatuse taseme järgi võiks Eesti olla vaid sealiha eksportijaks, siis 

tegelikkuses ületab sealiha import eksporti 2 korda. Suuremad jaeketid peavad 

importsealiha tähtsust suureks, sest kampaaniate korral pole kodumaisel tootjal alati 

võimalik piisava koguse sealihaga poodide nõudlust täita. Üldiselt jaguneb jaekettide sõnul 

klientuur kaheks – hinnast sõltumatud kodumaise toodangu pooldajad ja hinnatundlikud 

kliendid, kelle jaoks pole päritolumaa oluline kriteerium. Teisisõnu on sealiha puhul 

tegemist kaubaga, kus kauplemise eelis tuleneb suuresti kulueelisest. Tarbija seisukohalt 

on sealiha suhteliselt ühetaoline toode ning tarbijad, kes on hinnatundlikud, valivad 

päritolumaast sõltumata odavama toote. Ainus erinevus võib seisneda kvaliteedis, mida 
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aga tarbija ei pruugi tajuda.  

Seakasvatussektori elujõulisuse olulisus on viimastel aastatel leidnud palju kõneainet. Kui 

Venemaa kehtestas impordikeelu, esmalt elusloomadele ja seejärel 

põllumajandustoodangule, millega pani Eesti seakasvatajad väga raskesse olukorda, ei 

osanud keegi aimata, et seakasvatajate olukord halveneb õigepea veelgi. Natuke aega 

pärast impordikeeldu nakatas ja ja surmas Aafrika sigade katk suure hulga sigu. Haiguse 

edasise leviku takistamiseks hävitati tuhandeid loomi, mistõttu sattusid paljud 

seakasvatajad olukorda, kus tuli väga tõsiselt mõelda kuidas ja kas üldse oma senise 

ettevõtlusega jätkata. Ettevõtjate olukorda parandasid riigipoolsed toetused sanitaarnõuete 

parendamiseks, sealiha konserveerimiseks ja  külmutamiseks. Toetused pakkusid ühtlasi 

võimaluse ettevõte ümber struktureerida või väljuda seakasvatussektorist. 

Sealihakonservide tootmine keelutsoonidest pärit sealihast aitas realiseerida sealiha, mida 

poleks õnnestunud eksportida välisturule ning konserve oli edaspidi võimalik jagada 

toetusena kaitseväele ja puudust kannatavatele peredele. Kuigi tegemist oli III tsoonist 

pärit sealihaga, pidi sealiha olema siiski vastavuses kõigi veterinaarnõuetega ning olema 

tarbijale ohutu. Lisaks jätkub koostöö riigi ja erasektori vahel, et leida parimad lahendused 

kuidas ettevõtjate tehtud investeeringuid kaitsta. 

Kuigi Eesti ettevõtjad on eelistanud elussigade eksportimist sealiha eksportimisele, on 

Venemaa kehtestatud impordikeelud ja sigade Aafrika katku põhjustatud olukord sundinud 

ettevõtjaid otsima nii elusloomadele, kui ka sealihale uusi sihtriike, muutma tootmist, 

leidma võimalusi siseturul kauplemiseks või isegi väljuma seakasvatussektorist. Kuna 

antud sektori tootmist pole võimalik seisma panna, tuli seakasvatajatel kiirelt leida oma 

toodangule väljund. Ettevõtjad, kellel õnnestus leida uusi kaubanduspartnereid, avanes 

võimalus elussigade eksport ümber suunata geograafiliselt lähedal asuvatesse riikidesse – 

Lätti, Leetu ja Poola. Sealiha ekspordis on aastate lõikes olnud peamisteks partneriteks nii 

eelpool nimetatud riigid, kui ka Skandinaaviamaad.  

Kui aastal 2004 oli Eesti elussigade ekspordi suhtelise eelise indeks 1,25, siis kahe aastaga 

kasvas see number 13 korda. Aastaks 2011 tõusis Eesti ekspordiedukus Venemaale teistest 

Baltikumi riikidest oluliselt ettepoole. Tugev suhteline eelis ilmnes Eesti elussigade 

ekspordil Venemaale võrreldes Läti, Leeduga aastatel 2006, 2010 ja 2011. Aastal 2011 oli 

Eesti suhtelise eelise indeks 23,93, mis oli 6,3 korda suurem, kui Leedu suhtelise eelise 

indeks elussigade eksportimisel Venemaale. Läti suhtelise eelise indeksid elussigade 

eksportimisel Venemaale on vaadeldavatel aastatel on olnud väiksemad, kui Eestil. Üle 
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pooltel vaatluse all olevatest aastatest oli Eesti suhteline eelis elussigade eksportimisel 

Venemaale võrreldavatest riikidest suurim. Kui võrrelda Eesti, Läti ja Leedu elussigade 

ekspordimahtusid ja kaubavahetuse indekseid, oli väärtuselt vaadeldavate aastate lõikes 

küll Leedu Venemaale enim eksportinud, kuid kaubavahetuse intensiivsuse indeksi järgi 

oli kõige intensiivsem kaubavahetus peaaegu kõikidel võrreldavatel aastatel Venemaaga 

hoopis Eestil. Kuigi koguseliselt olid ekspordimahud Venemaale Eestil kõige suuremad 

aastatel 2009-2011, siis intensiivsusindeksi järgi oli kõige intensiivsem kaubavahetus 

aastal 2006. 

Kui 2013. aastal Tartu Agro juhataja Aavo Möldiga tehtud intervjuu tegemise ajal tegeleti 

veel elussigade eksportimisega, siis sigade Aafrika katku nakatumise ohu tõttu otsustati 

seakasvatus ettevõtte tegevusaladest likvideerida. Kuigi Tartu Agrol oli võimalus peale 

Venemaa kehtestatud impordipiirangut hakata andma oma toodangule lisandväärtust liha 

lahtilõikamise teel, otsustati seda siiski mitte teha olemasoleva lihatööstuse väikese 

läbilaskevõime tõttu.  

Tartumaal tegutseva Rotaks-R on rasketele oludele vaatamata oma tootmist suutnud 

säilitada ning sealjuures avada ka mitu lihapoodi, et tarbijale pakkuda võimalikult värsket 

ja taskukohast kodumaist sealiha. Kuigi ka Rotaks-R elussigade arv on paremate aastatega 

võrreldes oluliselt vähenenud, on ettevõte kõigele vaatamata edukas. Ettevõtte juht härra 

Kalson on öelnud, et kuigi kodumaise tootmise säilitamise nimel tuleb küll kõvasti 

pingutada, proovitakse siiski leida üha enam uusi võimalusi seakasvatuse jätkusuutlikkuse 

tagamiseks. Seepärast tehtigi Venemaa turu äralangemisel seafarmi juurde ka oma 

tapamaja ja lihapood. Välismaistele turgudele ei plaanita eksportima hakata, valdav 

enamus läheb oma lihapoodides müügiks, väikene osa jõuab ka toitlustajatele. Selline 

lähenemine annab võimaluse oma toodangut paremini turustada ning ka kliendid leiavad 

lihtsamini tee kodumaise sealihani. 

Kuna Eesti on väike avatud majandusega riik ning ettevõtete jaoks võib välistele turgudele 

eksportimine olla ettevõtte jätkusuutlikkuse osas elulise tähtsusega, on oluline leida endale 

võimalikult stabiilsed kaubanduspartnerid. Maaeluministeeriumi tellimusel läbiviidud 

küsitlusega kaardistas Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut ettevõtjate 

probleemid ning võimalikud strateegilised arengusuunad, mida võiks riik koostöös 

ettevõtjatega seakasvatussektori jätkusuutlikkuse tagamiseks proovida.  Seakasvatajad 

soovisid kõrgemal määral kodumaise sealiha kasutamist toiduainetööstuses, et vähendada 

seeläbi importkauba osakaalu poelettidel. Sarnaselt teraviljakasvatajatele tuleks arendada 
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ühistegevust, et tagada sealiha kõrge konkurentsivõime ning säilitada toetused 

väiketootjatele.  

Eelpool nimetatute meetmetele leiti lisaks võimalikult efektiivsed võimalused ka 

seakasvatussektorist väljumiseks. Kui ettevõtja on otsustanud seakasvatussektorist väljuda, 

on uuringu koostajad koostöös osalejatega kirja pannud soovitusi, mida olemasolevate 

hoonete ja inventariga peale hakata. Nimelt leiti, et tühjaks jäänud seakasvatushoonetes on 

ümberkorralduse tulemusel on võimalik alustada uue tootmistegevusega või alustada 

tegutsemist hoopis teenuseid pakkuva ettevõttena. Lisainvesteeringute kasutamine annaks 

võimaluse ka olemasolevate laudana kasutatud ruumide rekonstrueerimiseks ning seeläbi 

anda neile ruumidele uus otstarve tehnika ja põllumajandussaaduste hoiukohana või 

rendipindadena. Käesolevas magistritöös käsitletud teema on aktuaalne seakasvatussektori 

jätkusuutlikkuse seisukohalt ning vajaks autori arvates kindlasti edasist uurimist. Kuigi 

seakasvatussektori olukord on keeruline ning ettevõtjatel tuleb silmitsi seista mitmete 

ettevõtlustegevust pärssivate olukordadega, on riigipoolsete meetmete kasutamisega 

võimalik leida tekkinud olukorrale leevendust. 
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CONCENTRATION OF INTERNATIONAL TRADE INTO ONE MARKET AND 

TRADE PERFORMANCE OF ESTONIAN LIVE SWINE AND PORK EXPORT 

 

SUMMARY 

 

Due to the small and open nature of Estonian economy, foreign trade and exports in 

particular play a decisive role in ensuring long-term economic success of the country. 

Some foreign trade is beneficial - goods and services which countries are good at can be 

exported and goods and services that cannot be produced locally due to geographical 

location or for which there lacks some other necessary resources could be imported. 

Therefore, it is easy to understand why foreign trade will benefit both participating 

countries in the transaction. 

Throughout history large portion of the meat consumed in Estonia has been pork. It has 

become increasingly important component of Estonians’ diet. According to the Statistics 

Estonia, the consumption of pork products in 2015 was 41,8 kg per person. Compared to 

other types of meat, pork was significantly more popular, comprising 54.22% of total meat 

consumption. As Estonia’s pork supply level has been substantially higher than the local 

market has been able to consume, pigs and some pork has also been exported to Russia. 

Although due to the level of self-supply Estonia could be only the exporter of pork, in 

reality the imports exceed exports 2 times. Major retail chains consider imported pork 

important, because during the campaigns the domestic producers are unable to meet the 

demand of the stores. According to the retail chains, clients are generally divided into two - 

price indifferent customers, who support the domestic production, and price-sensitive 

customers, for whom the country of origin is not essential. In other words, pork is a 

product, where trade advantage is highly dependent on the cost advantage. For consumers, 

pork is relatively uniform product, and consumers who are price sensitive, mostly choose a 

cheaper alternative, regardless of the country of origin. The only difference may be in the 

quality, what the consumer may not be able to perceive. 

In recent years, the importance of pig farming sector’s vitality has publicly been discussed. 

When Russia imposed a ban on import of live animals and agricultural production, 

Estonian pig framers found themselves in a difficult position. However, nobody could have 

imagined that the next dramatic impact on pig farming - African swine fever - will soon 
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infect and therefore kill thousands of pigs. To prevent the disease from spreading, 

thousands of pigs were destroyed. After that, many pig farmer found themselves in a 

situation where they seriously had to consider how and whether to continue at their current 

business. The situation was somewhat alleviated by the state subsidies meant for 

improving sanitation requirements, pork conservation and freezing possibilities. The 

subsidies also offered a possibility to restructure or exit the business. 

Production of canned pork from the banned zones helped to realize the meat, that was not 

suitable for export, and canned food could be to distributed to the defense forces and 

underprivileged families. Although the pork was from the third zone, it still had to be in 

compliance with all health requirements and safe for the consumer. In addition, the 

cooperation between the public and private sector continues in order to find the best 

solutions to protect the investments made by the operators. 

Although Estonian entrepreneurs have preferred to export live swine rather than pork, the 

import bans imposed by Russia and the African swine fever have forced companies to look 

for new markets, change production, find more ways to trade in the internal market or exit 

the pig farming sector altogether. Since it is not possible to pause the production in the 

sector, pig farmers had to quickly find new outputs for their production. Traders who 

managed to find new partners, had the opportunity to redirect their exports to 

geographically nearby countries - Latvia, Lithuania and Poland. Over the years 

aforementioned countries as well as Scandinavian countries have been the main pork 

export partners. 

If in 2004 the relative export advantage index of Estonian live swine was 1.25, then in two 

years, the index grew 13 times. By 2011 Estonia’s success in exporting to Russia had 

increased significantly compared with other Baltic countries. Estonia’s comparative 

advantage in live pig exports to Russia compared to Latvia and Lithuania appeared most 

significantly in 2006, 2010 and 2011. In 2011 Estonia had a comparative advantage index 

of 23.93, which was 6.3 times larger than Lithuania's comparative advantage index at the 

same year. In observed years Latvia's comparative advantage of exports of live swine to 

Russia was lower than in Estonia. In more than half of the years compared, Estonia’s 

comparative advantage of exporting live swine to Russia was the highest among Baltic 

countries. When comparing Estonian, Latvian and Lithuanian live pig export volume to 

Russia in gross value and trade indices, Lithuanias had highest volumes in all the observed 

years, but in terms of intensity of trade, Estonia was the best. Although the export volumes 
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from Estonia to Russia was the highest over the period of 2009-2011, then in terms of trade 

intensity index, 2006 could be considered the best year. 

During an interview in 2013 the head of the Tartu Agro, Mr Aavo Möld said they are still 

exporting live swine, yet shortly after, they decided to liquidate the pig business activities 

because of the risk of the African swine fever infection. Although after Russia has imposed 

import restrictions on live animals, Tartu Agro had a chance to start adding extra value to 

their products by cutting the meat open. It was decided, however, not to go through with it 

due to the small capacity of the meat industry at the time. 

Despite the difficult circumstances Rotaks-R, located in Tartu County, has managed to 

keep their production and also open several meat shops to provide fresh and affordable 

domestic pork for the consumers. The company is successful, although the number of live 

swine in Rotaks-R has significantly decreased. The company's manager Mr Kalson have 

said that although a lot of work must be done to in order to preserve the meat, several 

efforts are taken to sustain the pig production. That is also the reason why after the loss of 

Russian markets they opened their own slaughterhouse and butcher's shop close to the pig 

farm. Vast majority of their production will now be sold in their butcher shops and a small 

portion reaches the caterers, but they are not planning to export to the foreign markets. 

Such approach provides the opportunity to better market their production as well as makes 

it easier for customers to find their way to the domestic pork. 

As Estonia is a small country with open economy, and export to foreign markets can be 

vitally important for the sustainability of the company, it is important to find stable trading 

partners. The Ministry of Rural Affairs ordered the Estonian University of Life Sciences 

Economic and Social Institute to conduct a survey among pig farming companies. In the 

survey pig farming problems were mapped and potential strategic measures that the 

government in collaboration with the private sector should take, were discussed. Pig 

farmers asked for more utilization of domestic pork in the food industry to reduce the 

proportion of imported meat in stores. Also, similarly to the grain farmers, joint activities 

should be developed in order to ensure high competitiveness of Estonian pork and to 

maintain subsidies for small farmers. 

In addition to aforementioned measures effective ways for exiting the industry were found. 

The research group in Estonian University of Life Sciences produced a list of 

recommendations in the study of what to do with inventory when the farmer has decided to 

exit the sector. For example, it was found that by rearranging the pig farming facilities, it is 
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possible to start manufacturing or start offering some services. Additional investments 

would also give an opportunity to reconstruct the rooms as storage facilities for machinery 

or agricultural products or as rental property. 
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Lisa 1. 2013. aastal läbiviidud intervjuu küsimused seakasvatusega 

tegelevatele ettevõtetele 

1. Kui suur oli Teie ettevõtte sealiha toodang aastal 2012? 

2. Kui suures ulatuses eksportisite/ekspordite elussigu Venemaale? 

3. Kuidas mõjutas 2012. aasta märtsis Venemaal jõustunud elusloomade impordikeeld 

Euroopa Liidu riikidest Teie ettevõtet? 

4. Millised on Teie ettevõtte väljavaated elussigade ekspordi sihtriikide osas, kui Venemaa 

turg peaks jääma Eesti elussigade jaoks suletuks? 

5. Kas Teie ettevõtte plaanib (või teeb seda juba praegu) elussigade ekspordi asemel 

eksportida Venemaale lisandväärtusega tooteid? 
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Lisa 2. Tartu Agro juhataja Aavo Möldri vastused intervjuu küsimustele 

Intervjuu aeg ja koht: 29.03.2017 kell 13:00 Ilmatsalu alevikus, Tartumaal Tartu Agro AS 

kontoris. 

1. Kui kaua olete tegutsenud või tegutsesite seakasvatusega? 

Tartu Agro sai alguse 1956 aastast. Vahepeal oli tegemist riigimajandiga. Aastal 

2001 aasta müüs riik aktsiad ära, maa jäi rendile.  

2. Miks alustasite seakasvatusega tegelemist? 

Olen ise sigadega kokku puutunud alates 1961 aastast, minnes praktikale. Sealt see 

kõik alguse saigi. 

3. Kui oluline oli seakasvatus teie ettevõttele enne Venemaa poolt kehtestatud 

sanktsioone 2012? 

Kuna Tartu Agro on segatootmisega tegelev ettevõte, siis kogu energia 

seakasvatuse peale ei läinud. Kuid seda saab väita, et Venemaa turg oli meile väga 

suure tähtsusega. Venemaalt teenisime umbes 75% sigade müügikäibest. Kogu 

Tartu Agro käibest moodustas sealiha realiseerimine 16%. 

4. Kui oluline oli elusloomade eksport? 

Kuna meie väike tapamaja polnud piisavalt suur, et kõigile 5000 seale 

lisandväärtust anda, saigi müüdud valdav osa elussigu Venemaale. Venemaale sai 

eksporditud parimatel aastatel 192 tuhat tonni sigu.  

5. Kuhu suunasite elusloomade ekspordi peale Venemaa kehtestatud elusloomade 

impordikeeldu? Lätti, Leetu ja osaliselt viisime põrsaid ka Poola. 

6. Kas hakkasite peale impordikeelu rakendamist andma toodangule lisandväärtust 

kasvatades elusloomad üles ning nende lihast erinevaid sealihatoodeid valmistama? 

Ei. 

7. Kuhu suunasite ettevõtte toodangu peale Venemaa põllumajandustoodetele 

kehtestatud impordikeeldu 2014? 

Kõik sead tarnisime elusana Leetu, kus need tapeti ja edasi suunati. 

8. Kui suures ulatuses leidis aset kaubanduse ümbersuunamine? Mis olid uued 

sihtriigid? 

9. Kuidas muutus ettevõtte kasum peale sanktsioonide rakendamist? 

Seakasvatusega tegelemine muutus kahjumlikuks. 
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10. Kui suures ulatuses mõjutas Teie ettevõtet 2015 aastal puhkenud sigade Aafrika 

katk? 

Sigade katku ohu tõttu otsustasime kogu seakasvatuse likvideerida, sest liha 

võisime müüa vaid siseturul ja siseturul polnud juba ammu kohalikule seale turgu. 

Seisuga 31.12.2015 on kogu seakasvatus likvideeritud. 

11. Kas Teil on tulnud mõttesse lõpetada antud sektoris tegutsemine? 

Lõpetatud 2015 aasta seisuga. Muutus liialt kahjumlikuks. Põhiliseks 

tegevusvaldkonnaks on ja jääb piimatootmine. Toodang on meil korralik. Kasutame 

lüpsiplatsi, oleme keskmise piimatoodangu suuruselt Eestis kõrgel kohal.  

12. Millised on Teie plaanid ettevõtlusega järgnevateks aastateks? 

Hetkel tegeleme ikka põhiliselt piimatootmisega. Oleme õppinud, et mõistlik on 

keskenduda ühele tegevusvaldkonnale, milles ollakse tugevad.  

13. Mida oleks riik saanud omalpoolt veel teha, et seakasvatajad ja sealihatootjaid 

aidata? 

Riik oleks pidanud korraldama turul toimivat juba varasemalt, enne tekkinud 

olukorda. Mõistlik oleks riigi poolt võrdsemalt ettevõtjaid kohelda. Asjakohane 

oleks tõsta toetuste suurusi, selleks, et siseturu tarbija ostaks ja eelistaks alati 

kodumaist toodangut. Majandus seaduspärasuse järgi ei peaks põllumajandust üldse 

toetama, aga võrrelduna teiste Euroopa riikidega saab Eesti põllumees 

naeruväärselt väikeseid toetusi.  

14. Missuguseks hindate seakasvatuse perspektiivi Eestis tervikuna? 

Suurem rõhk kindlasti kolmandasse maailma eksportimisel, kui Aafrika seakatku 

mõju kaob. Samuti ka Kanadasse.  
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Lisa 3. Eesti, Läti ja Leedu elussigade ja sealiha eksport maailma aastatel 2002-2015, tuhandetes eurodes Allikas: 

[WITS, autori koostatud] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Eesti 

E
lu

ss
ea

d
 6430.63 4550.54 4300.19 2851.14 9173.43 10012.11 17938.22 30534.37 23258.35 37253.23 22748.64 25747.34 15259.31 8093.25 

Läti 11.00 0.00 0.00 567.24 276.93 1000.55 7372.58 14193.42 20893.42 32541.45 19205.63 22296.81 20285.17 15214.16 

Leedu 2942.02 640.05 611.87 3386.43 13677.84 32653.97 63383.38 73833.92 51302.77 33281.08 45691.56 55016.19 40901.15 28071.53 

Eesti 

S
ea

li
h
a 

9553.91 14720.77 14764.13 16556.40 17352.07 17828.66 28001.15 20391.05 23288.26 28677.18 35205.84 36166.18 22640.25 19871.68 

Läti 88.60 111.67 229.18 663.44 1993.84 3142.27 1791.49 3996.84 3268.37 7158.06 8713.67 15101.59 10943.14 5190.51 

Leedu 4627.16 2649.56 1931.91 1920.65 5567.94 10102.69 16416.66 11048.36 12063.79 24979.68 28110.80 45943.59 24287.38 25243.31 
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Lisa 4. Eesti sealihaga ja elussigadega kauplemise intensiivsusindeksid Venemaale ja suhtelise eelise indeksid 

Venemaale ja maailma aastatel 2002-2015. Allikas: [WITS, autori koostatud] 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sealihaga 

kauplemise 

intensiivsusindeksid 

Venemaale 7.39 6.63 3.77 0.00 22.56 27.01 0.00 52.20 193.36 91.94 200.75 185.31 23.45 1.29 

Sealiha RCA indeks 

Venemaale 0.75 1.06 0.84 0.74 0.63 0.57 0.70 0.61 0.58 0.56 0.65 0.16 0.12 0.30 

Sealiha RCA indeks 

maailma 1.09 1.30 0.92 0.80 0.68 0.64 0.79 0.69 0.67 0.57 0.70 0.70 0.47 0.55 

Elussigadega 

kauplemise 

intensiivsusindeksid 

Venemaale 0.00 0.00 337.32 1207.95 4844.65 2856.78 1996.62 1939.50 3644.10 3431.58 1950.55 0.00 0.00 0.00 

Elussigade RCA 

indeks Venemaale 6.71 0.00 1.25 2.00 16.81 12.47 10.56 15.17 21.61 23.93 10.23 0.00 0.00 0.00 

Elussigade RCA 

indeks maailma 137.11 78.84 33.71 10.77 16.37 16.65 11.21 18.83 17.55 23.67 18.72 29.76 18.21 19.25 
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