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Piimatootmine on Eestis üks olulisemaid põllumajanduslikke tootmisharusid. Tiheda 

konkurentsi, piima madala kokkuostuhinna ja vähenevate toetuste tõttu peavad 

piimatootmisettevõtted jätkusuutlikuks majandamiseks olema efektiivsed ja tootlikud. 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti peretalude ja suurte 

piimatootmisettevõtete tootlikkus ja tehniline efektiivsus aastatel 2010–2015 FADN 

andmebaasi alusel. Tootjad on jagatud peretöö osakaalu alusel peretaludeks ja suurteks 

piimatootmisettevõteteks. Valimi moodustasid 99 piimatootmisettevõtet: 31 peretalu ja 68 

suurtootjat. Efektiivsuse hindamiseks on kasutatud DEA meetodit ja magistritöö eesmärgi 

saavutamiseks on kasutatud võrdlusanalüüsi. DEA meetodis on vaadeldud järgmisi 

sisendeid: töötunnid, kasutatav põllumajandusmaa kokku, vahetarbimiskulud, 

piimalehmade arv, kapitalikulu, väljundina on vaadeldud lehmapiima kogutoodangut 

tonnides ja muu toodangu müügitulu eurodes. Erinevate tegurite mõju efektiivsusele on 

hinnatud regressioonanalüüsiga. Uurimistööst selgus, et analüüsiperioodil on peretalude 

ja suurte piimatootmisettevõtete tootlikkus kasvanud, kuid efektiivsuses ei ole olulisi 

muutusi toimunud. Gruppide efektiivsuses ei ole suuri erinevusi, küll aga mõjutavad 

mitmed tegurid pere- ja suurettevõtete efektiivsust ja tootlikkust erinevalt. Seega võib 

väita, et peretalude ja suurettevõtete tootmisfunktsioonid on erinevad, mistõttu tuleks 

poliitiliste otsuste tegemisel eristada peretalusid ja suurtootjaid. 
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Dairy farming has been one of the most important industries in Estonia. Competition 

among other producers, quite low purchase price of milk and reduced subsidies are forcing 

firms to produce more efficiently and sustainably. The aim of this Master’s thesis is to 

measure technical efficiency in Estonian large dairy farms and family farms from 2010 to 

2015 using FADN (Farm Accountancy Data Network) database. Producers have been 

grouped by family labour proportion: 31 family farms and 68 large dairy farms. The 

calculations are made using the non-parametric method Data Envelopment Analysis 

(DEA). DEA model include five inputs: labour, utilized land, intermediate consumption, 

cows, capital, and two outputs: milk production and the value in euros of other output. 

The regression analysis was used for evaluating the different factors influencing technical 

efficiency. Results reveal that productivity has increased in both groups of dairy farms, 

but there were no significant changes in technical efficiency. There was also no substantial 

difference in efficiency and productivity between family farms and large dairy farms. 

Efficiency and productivity are affected by different factors, so it is important that policy-

makers distinguish between family farms and large dairy farms when making political 

decisions such as subsidies, production environment constrains and requirements. 
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SISSEJUHATUS 

 

Piimatootmine on Eestis üks olulisemaid põllumajanduslikke tootmisharusid. 

Piimakarjakasvatust on aastate jooksul mõjutanud nii tehnika kui ka teaduse areng, lisaks ka 

tarbijate käitumise ja majandusolukorra muutused. Keerulise ja muutuva turuolukorraga 

piimasektoris suudavad paremini kohaneda suuremad tootjad, väiksemate 

piimatootmisettevõtete hulgas on tootjaid, kelle tootlikkuse tase ei ole niivõrd kõrge, et 

tihedas konkurentsis pikaajaliselt jätkusuutlik olla. 

Põllumajanduslik tootmine, sh piimatootmine, on sisenditerohke tootmisprotsess, ja selleks, 

et ettevõtlus oleks kasumlik ja jätkusuutlik, on tarvis võimalikult madalate kuludega toota 

maksimaalne kogus kvaliteetset toodangut. Eeltoodust tulenevalt on oluline, et nii 

suurettevõtted kui ka väiketootjad pööraksid enam tähelepanu tootmise efektiivsusele. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti peretalude ja suurte piimatootmisettevõtete 

tootlikkus ja tehniline efektiivsus aastatel 2010–2015 Eesti põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaasi FADNi (Farm Accountancy Data Network) alusel. 

Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1. Selgitada varasemate uurimistööde põhjal, kuidas on piimatootmise efektiivsust ja 

tootlikkust hinnatud ja missugused tegurid mõjutavad tehnilist efektiivsust. 

2. Selgitada välja FADNi andmete põhjal suurettevõtete ja peretalude tehniline 

efektiivsus ja tootlikkus 

3. Selgitada välja seos tehnilise efektiivsuse ja ettevõtte suuruse vahel. 

Piima madala kokkuostuhinna, konkurentsi ja vähenevate toetuste tõttu on piimatootjad 

sunnitud tootma veelgi efektiivsemalt. Jätkusuutlikuks tegutsemiseks peab ettevõte teadma, 

kuidas efektiivsus kujuneb ja mis on efektiivsust mõjutavad tegurid. 

Magistritöö koosneb kahest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade tootlikkuse ja 

efektiivsuse olemusest erinevate autorite käsitluses ning selgitatakse töös kasutatava DEA 
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meetodi (Data Envelopment Analysis) olemust. Uurimistöö teoreetilises osas käsitletakse ka 

ettevõtete jaotamist väike- ja suurtootjateks ning antakse ülevaade varasematest uuringutest 

piimatootmisvaldkonnas. Teoreetilises osas on kasutatud erinevaid kirjandusallikaid ja 

teadusartikleid. 

Magistritöö empiirilises osas kirjeldatakse töös kasutatavat metoodikat ja selgitatakse välja 

piimatootmisettevõtete tootlikkus ja efektiivsus. Efektiivsuse hindamiseks kasutatakse DEA 

meetodit. Empiirilises osas viiakse läbi ka regressioonanalüüs hindamaks erinevate tegurite 

mõju ja statistilist olulisust efektiivsusele ja tootlikkusele. Saadud tulemusi võrreldakse 

varasemalt läbiviidud uuringutega piimatootmisvaldkonnas, mille põhjal tehakse lõplikud 

järeldused. 
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1. TOOTLIKKUSE JA EFEKTIIVSUSE TEOREETILINE 

KÄSITLUS 

 

1.1. Tootlikkuse olemus 

 

Tootlikkus ja efektiivsus on tootjate peamised märksõnad ja seda seetõttu, et 

põllumajandustooja on hinnavõtja, kes ei kehtesta ise oma tootele hinda, vaid lepib turul 

väljakujunenud hinnaga – seetõttu tuleb konkurentsis püsimiseks toota rohkem ja 

väiksemate kuludega. 

Käesolevas alapeatükis antakse ülevaade tootlikkuse olemusest ja seda mõjutavatest 

teguritest erinevate autorite käsitluses. 

Tootlikkuse mõistet on defineeritud mitmeti. Majandusteadlane Eedo Kalle (1997: 5-6) on 

defineerinud tootlikkust kui väljundite ja sisendite suhet, millest sõltuvad ettevõtte kõik 

majandusnäitajad ning mis on seotud efektiivsuse ja säästlikkusega. Tootlikkus baseerub 

järgmisel valemil (1997: 5-6): 

𝑇𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑

𝑆𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑
=

𝑇𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑠𝑖𝑑
    (1) 

Eesti majandusteadlane ja poliitik Uno Mereste (2003: 377) on tootlikkust käsitlenud kui 

produktiivsust, viljakust, jõudlust, sisendi ja väljundi siduvust. Tootlikkust ehk tootlust on 

defineeritud ka kui süsteemi teatava väljundi ja kulutatud sisendite suhet. Lisaks võib 

tootlikkust vaadelda ka kui sisendühiku kohta saadavat toodangut ning kui sama sisendite 

koguse juures saadakse rohkem toodangut, siis on tegu tootlikkuse kasvuga. (Alver J. ja 

Alver L. 2011: 505) 

„Tootlikkuse tõstmise tervikliku juhtimissüsteemi esimene funktsioon on tootlikkuse 

mõõtmine.“ (Kalle 2007: 13) Ilma tootlikkuse mõõtmiseta ei ole Kalle hinnangul võimalik 

tootlikkust hinnata, analüüsida, prognoosida ega ka planeerida. Peamiselt tuntakse kahte 

tootlikkuse mõõtmismeetodit (2007: 13, 15): 
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1) naturaalne mõõtmismeetod – väljund on naturaalühikutes (kg, t, m jm). Siinkohal 

võib väljundina käsitleda näiteks toodangu mahtu; 

2) väärtuseline mõõtmismeetod – väljund on rahalises vääringus (kr, dollar, euro jm). 

Siinkohal võib väljundina käsitleda näiteks müügitulu. 

Sõltuvalt eesmärgist on tootlikkuse arvutamisel oluline valida õiged väljundid. Kui väljund 

on üheliigiline, kvaliteet ja tootmisprotsess on stabiilne, siis võib valida naturaalse 

mõõtmismeetodi. Enamasti kasutatakse tootlikkuse hindamisel aga väärtuselist mõõtmist – 

nii saab end võrrelda konkurentidega. (Kalle 1997: 10) 

Tootlikkus kasvab, kui majandada efektiivselt ja säästlikult – seejuures võib säästlikkusega 

saavutada efektiivsuse, kuid see ei ole alati nii. Lisaks säästlikule ja efektiivsele 

majandamisele kasvab tootlikkus siis, kui väljundid kasvavad kiiremini kui tootmiseks 

kasutatud sisendite hulk. Tootlikkuse arvutamisel tuleks lähtuda toodangu mahust, 

netokäibest või lisandväärtusest teatud kulude suhtes. (Kalle 2007: 9, 11)  

Tootlikkuse hindamisel on olulisel kohal tootlikkuse tegurid ehk kõik need protsessid, mille 

mõjul muutub tootlikkuse tase. Tootlikkuse tegurid tulenevad nii riigi kui ka ettevõtte 

tasandilt. Tootlikkust ja kulusid mõjutavad riiklikul tasandil kõige enam investeeringud, 

valitsuse kehtestatud regulatsioonid, kapitali ja tööjõu suhted, teadus- ja arendustegevused 

jm. Seevastu kõige olulisemad tootlikkuse tegurid on tegurid ettevõtte tasandil ehk need 

protsessid, mida ettevõte saab kontrollida ja reguleerida, sest nende protsessidega on 

võimalik majandusüksust tootlikumaks muuta. (Kalle 2007: 11, Murthy 2005: 357) 

Tootlikkuse näitajad (Kalle 1997: 11): 

𝑂𝑠𝑎𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑑)

Ü𝑘𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
      (2) 

 

𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑟üℎ𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑑)

𝑀𝑖𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡
    (3) 

 

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑(𝑖𝑑)

𝐾õ𝑖𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑
     (4) 
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Osatootlikkus näitab ühe teguri tootlikkust (näiteks tööjõu tootlikkus). Liites 

tootlikkusnäitaja nimetajas mitu kuluelementi, on tegemist tegurirühma tootlikkusega. 

Kogutootlikkus iseloomustab lisaks varade tootlikkusele ka käibesagedust ehk tulusid 

kogukulude kohta. (Kalle 1997: 12) 

Tootlikkust saab hinnata järgmiste meetoditega (Kalle 2007: 26, 34): 

• Võrdlusanalüüs – võrdlus teiste ettevõtete tootlikkusega  

• Tootlikkuse seoste lihthinnang – tootlikkuse kasvu võrdlemine ettevõtte teiste 

oluliste näitajatega, ent seejuures ei analüüsita sügavuti põhjuseid 

• Tootlikkusläve leidmine – leitakse tootlikkuse tase, millest alates saadakse kasumit 

 

Et ettevõtted oleksid kõrgema tootlikkuse tasemega, on oluline leida sobivaim viis 

tootlikkuse mõõtmiseks ja hindamiseks, sest eelnimetatud tegevused on aluseks tootlikkuse 

analüüsile, prognoosile ja seeläbi ka tootlikkuse suurendamisele. Tootlikkuse hindamine ja 

analüüs aitavad kindlaks teha tootmissüsteemi kitsaskohad, mida tuleks muuta. Samuti aitab 

tootlikkuse hindamine ja analüüs kindlaks määrata vajadused, mille täitmisel oleks võimalik 

toota kiiremini ja kasumlikumalt. Ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks on 

olulisel kohal tootlikkuse mõõtmine, hindamine ja analüüs, mille tulemusel saab parendada 

ettevõtte tootlikkust. 

 

1.2. Efektiivsus ja selle hindamine DEA meetodiga 

 

Tootlikkus ja efektiivsus on omavahel tihedalt seotud – efektiivsuse leidmisel on oluline osa 

ka tootlikkusel. Käesolevas peatükis antakse ülevaade efektiivsuse olemusest ja seda 

mõjutavatest teguritest. 

Efektiivsuse mõistet on defineerinud erinevad autorid mitmeti. Laiemas käsitluses 

mõistetakse efektiivsust kui soovitud eesmärgi saavutamist ehk iseloomustust sellest, kui 

hästi või mil määral püstitatud eesmärgid saavutati. Seejuures võib eesmärk olla mis tahes 

liiki: majanduslik, tehniline, teaduslik, sotsiaalne jm. (Kalle 2007: 8) 
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Efektiivsus tähendab tulemuslikkust ehk võimet saavutada soovitud eesmärk võimalikult 

väikeste kuludega. Efektiivsuse hindamisel tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, kas 

vaadeldakse efektiivsuse esmatähendust, kus üksikprotsessi intensiivsuse tõus tähendab 

efektiivsuse kasvu, või on tegemist efektiivsuse mõistega laiemalt. Laiemalt vaadates 

tähendab efektiivsus erinevate protsesside üheaegset ja vastastikustest mõjutustest tulenevat 

tõusu. (Mereste 2003: 145) 

Vaadeldes efektiivsust kitsamalt võib efektiivsust iseloomustada eesmärgi ja vahendite 

suhtena. Seejuures võib eesmärgiks olla mis tahes soovitud väljund (teenused, toodang vm) 

ning sisendiks väljundi saavutamiseks tehtud kulutused (kapital, tööjõud, tooraine vm). 

(Kalle 2007: 8) 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑠𝑢𝑠 =
𝐸𝑒𝑠𝑚ä𝑟𝑘 (𝑡𝑢𝑙𝑒𝑚𝑢𝑠)

𝑉𝑎ℎ𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑 (𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑)
     (5) 

Kalle (2007: 7) on selgitanud, et kui tulemust ja tulemuseni jõudmiseks kasutatud vahendeid 

vaadeldakse rahalises vääringus, siis on tegu majandusliku efektiivsusega. Majanduslik 

efektiivsus nagu ka majanduslik tootlikkus on seotud sisendite ostuhindadega ja väljundite 

müügihindadega ja just seetõttu nimetatakse majanduslikku efektiivsust ka tulukuseks, 

tulususeks või kasumlikkuseks. (Kalle 2007: 7) 

Alver ja Alver (2011: 12) on majanduslikuks efektiivsuseks nimetanud majandustegevuse 

tulemi ja selle saavutamiseks tehtud kulutuste ning ressursside maksumuse suhet, mida 

iseloomustab sisendite kasutamise tõhusus. 

Majanduslikku efektiivsust on defineeritud ka kui majandustegevuse soovitud tagajärge, 

mille hindamiseks kasutatakse konkreetset kriteeriumi ning mille vaatlemiseks on võimalik 

kasutada erinevaid uurimisvõimalusi ja mastaape, nagu kogurahvamajandus, majandusharu 

või ettevõtte ulatus. (Mereste 2003: 553-554) 

Kui Mereste ja Alverid on käsitlenud majanduslikku efektiivsust üldisema näitajana, mis 

iseloomustab valikute edukust ja sisendite kasutamise tõhusust, siis Kalle on oma käsitlustes 

rõhunud just rahalisele vääringule. Eeltoodust tulenevalt on selge, et majanduslik efektiivsus 

on näitaja, mis põhineb eesmärgi saavutamisel ning seda, kui hästi eesmärk saavutati, 

iseloomustab toodangu hulk sisendite maksumuse kohta. 
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Lisaks majanduslikule efektiivsusele, mis põhineb tulemi ja sisendite suhtel rahalises 

vääringus, eristatakse ka tehnilist efektiivsust ehk tehnilist tõhusust. Tehniline efektiivsus 

iseloomustab tootmissisendite toodanguks muutumise tõhusust, mida väljendatakse 

toodangu tegeliku ja teoreetiliselt maksimaalse mahu suhtena (Mereste 2003: 352). 

Tehnilist efektiivsust on käsitletud ka kui võimet valida tehnoloogia, millega saavutada 

olemasolevate sisenditega maksimaalne väljund. (Konkurentsiolukorra...2009) 

Kuigi mitmed autorid on käsitlenud efektiivsust veidi erinevalt, on põhimõte sama: 

efektiivse tootmise eesmärk on minimaalsete sisenditega saavutada maksimaalne hulk 

soovitud ja kvaliteetset väljundit. Efektiivsuse hindamine ja analüüsimine on sama oluline 

kui tootlikkuse analüüs. Efektiivsuse analüüs aitab ettevõtjal välja selgitada kitsaskohad 

tootmissüsteemis. Analüüsi käigus saab kindlaks teha tootmisprotsessid, mis ei tööta 

maksimaalse efektiivsusega ja mis vajaksid täiendavaid investeeringuid efektiivsuse 

tõstmiseks või muid ümberkorraldusi. Eeltoodust tulenevalt võib efektiivsust vaadata kui 

tootmissisendite kasutamise tõhusust – oluline on valida optimaalne tehnoloogia ja sisendite 

hulk, et saavutada maksimaalne väljund. 

Üks võimalus hinnata efektiivsust on DEA meetod ehk andmeraja analüüs (Data 

Envelopment Analysis). DEA meetod on lineaarne planeerimise mudel, millega saab 

vaadelda mitmeid sisendeid ja mitmeid väljundeid korraga ning hinnata seejuures erinevaid 

efektiivsuse kontseptsioone, millest levinuim on tehniline efektiivsus. (Cooper jt 2007: 2) 

DEA meetodit, mis eeldab mastaabiefekti puudumist, esitlesid 1978. a Charnes, Cooper ja 

Rhodes, pärast seda on paljud uuringud rakendanud efektiivsuse hindamisel just DEA 

meetodit. Färe, Grosskopf ja Logan (1983) ning Banker, Charnes ja Cooper (1984) 

täiendasid mudelit selliselt, et saaks vaadelda ka muutuvat mastaabiefekti. (Coelli jt 2005: 

162) 

DEA meetodis vaadeldakse erinevaid otsustusüksusi, mida tähistatakse mudelis kui DMU 

(Decision Making Units). Mõõdetakse otsustusüksuste sisendite ja väljundite suhteid ning 

võrreldakse neid teiste otsustusüksustega, mis kasutavad sarnaseid sisendeid samalaadsete 

väljundite tootmiseks. DEA meetodiga leitakse efektiivseima ressursikasutusega ettevõte, 

mis defineeritakse 100% efektiivseks. Efektiivse ressursikasutusega toodetud optimaalne 

väljundite kogus defineeritakse kui tootmisvõimaluste piir, mida nimetatakse „parima 
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praktika jooneks“. Ettevõtted, kes asuvad „parima praktika joonel“, on efektiivsed, joonest 

kaugemal asuvad ettevõtted defineeritakse ebaefektiivseteks. (Cooper jt 2011:1, Bhagavath 

pp:61) 

Tehniline efektiivsus jaguneb kaheks (Coelli jt 2005: 172): 

• Tehniline efektiivsus (technical efficiency ehk TE), mis leitakse eeldades konstantset 

mastaabiefekti (constant returns to scale ehk CRS)  

• Puhas tehniline efektiivsus (pure technical efficiency ehk PTE), mis leitakse eeldades 

muutuvat mastaabiefekti (variable returns to scale ehk VRS) 

Tehnilise efektiivsuse ja puhta tehnilise efektiivsuse põhjal saab leida mastaabiefekti (scale 

efficiency ehk SE), mis näitab, kas otsustusüksus on konstantse, kasvava või kahaneva 

mastaabiefektiga. Mastaabiefekt leitakse tehnilise efektiivsuse ja puhta tehnilise efektiivsuse 

suhtena (SE = CRS/VRS). Kui SE = 1, on ettevõte mastaabiefektita, mis tähendab, et 

ressursside kasutus on optimaalne, kui SE < 1, on tegu mastaabiefektiga ja ettevõtte 

ressursikasutust saab muuta efektiivsemaks. (Coelli jt 2005: 172-173) 

Joonisel 1 on kujutatud nelja tootmisüksust, mis kasutavad ühte sisendit, et toota sarnast 

väljundit. Vaadeldud on tootmist nii muutuva mastaabiefekti korral (VRS) kui ka konstantse 

mastaabiefekti korral (CRS).  

 

Joonis 1. Tehniline efektiivsus (CRS) ja puhas tehniline efektiivsus (VRS) 

Allikas: (Coelli jt 2005: 175), autori kohandatud 
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Jooniselt 1 nähtub, et eeldades mastaabiefekti olemasolu, on tootmisüksus nr 2 ebaefektiivne 

ja üksused nr 1, 3 ja 4 efektiivsed. Et tootmisüksus nr 2 oleks muutuva mastaabiefekti (VRS) 

korral efektiivne, on tarvis sisendeid vähendada punktini 2´, konstantse mastaabiefekti 

(CRS) korral tagab efektiivsuse sisendite maht punktis 2´´. Konstantse mastaabiefekti korral 

on efektiivne vaid tootmisüksus nr 3, kelle sisendite ja väljundite kombinatsioon on nii CRS 

kui ka VRS korral efektiivne, mis tähendab, et ettevõtte ressursikasutus on optimaalne ja 

mastaabiefekt on võrdne ühega. 

Analüüsimeetodit DEA on võimalik kasutada nii sisendile orienteeritult kui ka väljundile 

orienteeritult sõltuvalt sellest, kas eesmärk on sisendite vähendamine või väljundi 

suurendamine. (Coelli jt 2005: 180) 

Väljundile orienteeritud DEA analüüsi puhul on puhta tehnilise efektiivsuse (VRS) mudel 

järgmine: 

Max ∅, λ  ∅, 

−∅𝑞𝑖 + 𝑄𝜆 ≥ 0,     (6) 

𝑥𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0, 

I1′𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

Valemis 1≤ ∅ < ∞ ja ∅-1 tähistab  toodangu suurenemist, mida on võimalik saavutada. 

 

Malmquisti indeksi (MPI) ehk tootlikkuse indeksi leidmiseks kasutakse väljundile 

orienteeritud funktsiooni, mida võib defineerida järgmise valemiga: 

 𝑚0(𝑞𝑠, 𝑞𝑡 , 𝑥𝑠, 𝑥𝑠) =
𝑑0

𝑡 (𝑥𝑡,𝑞𝑡)

𝑑0
𝑠 (𝑥𝑠,𝑞𝑠)

[
𝑑0

𝑠 (𝑥𝑡,𝑞𝑡)

𝑑0
𝑡 (𝑥𝑡,𝑞𝑡)

×
𝑑0

𝑠 (𝑥𝑠,𝑞𝑠)

𝑑0
𝑡 (𝑥𝑠,𝑞𝑠)

]
0.5

   (7) 

Nurksulgude ees oleva valemiga mõõdetakse tehnilist efektiivsust kahe perioodi vahel ja 

sulguses olevate valemitega hinnatakse tehnoloogilist muutust. Tulemusi hinnatakse eelmise 

perioodi alusel. (Coelli jt 2005: 70) 

DEA peamine eelis on see, et meetodis saab korraga kasutada mitmeid sisendeid ja 

väljundeid ning need võivad olla erinevates mõõtühikutes. Meetodi suurim puudus on 
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tulemuste tundlikkus sisendite ja väljundite spetsifikatsiooni ning koguse suhtes: mida 

suurem on analüüsitavate sisendite ja väljundite hulk, seda kõrgem on DMU-de efektiivsus. 

(Bhagavath pp:65) 

DEA meetod on efektiivsuse hindamisel väga levinud: meetodit on kasutanud mitmed 

nimekad teadlased oma uurimistöödes. Latruffe jt (2012) uurisid DEA meetodiga Ungari ja 

Prantsusmaa põllumajandustootjate tehnilist efektiivsust, tehnoloogia muutusi ja tootlikkust 

aastatel 2001–2007. DEA meetodit on kasutanud ka Keizer ja Emvalomatis (2014), uurides 

erinevusi piimatootjate kogutootluses Hollandis. Hansson (2008) uuris DEA meetodi abil, 

kuidas saab põllumajandustootja aidata kaasa ettevõtte tulemuslikkuse paranemisele. 

Eeltoodud uurimistööd kinnitavad, et DEA meetod sobib ka käesolevas töös 

piimatootmisettevõtete efektiivsuse hindamiseks. 

DEA meetod annab ülevaate tehnilisest efektiivsusest, aga ei anna infot selle kohta, 

missugused sisendid ja tegurid mõjutavad efektiivsust kõige rohkem – ei ole võimalik testida 

sisendite ja väljundite statistilist olulisust. Sisendite ja väljundite hindamisel analüüsitakse 

varasemaid uuringud piimatootmisvaldkonnas. Muutujate valikul lähtutakse käesoleva töö 

eesmärgist ning väike- ja suurtootjate sisendite erisustest. DEA meetodit kasutatakse 

magistritöö empiirilises osas, et selgitada välja piimatootmisettevõtete tehniline efektiivsus. 

 

1.3. Väike- ja suurtootjad 

 

Kuna magistritöös on rõhk peretaludel ja suurettevõtetel, siis antakse käesolevas peatükis 

ülevaade sellest, missuguste näitajate alusel on võimalik ettevõtted jaotada 

suurusgruppidesse. 

Põllumajanduslikeks majapidamisteks liigitatakse need majapidamised, kus on kasutusel 

vähemalt 1 ha põllumajandusmaad või kus toodetakse müügi eesmärgil 

põllumajandussaadusi. (Põllumajandusloendus 2010: 49)  

Ettevõtete liigitamiseks on mitmeid võimalusi. Alver ja Alver (2011: 626) on defineerinud 

väikeettevõtjat kui ettevõtet, mis tegutseb sõltumatult, ei domineeri oma tegevusvaldkonnas 

ja ei ületa väikeettevõtetele kehtestatud normatiive, mis on enamasti seotud müügitulu, 
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bilansimahu ja töötajate arvuga. Tänapäeval ei ole väikeettevõtte üldtunnustatud 

definitsiooni ja mõiste võib riigiti erineda. Euroopa Liidus loetakse väikeettevõtteks 

majandusüksust, kus on alla 50 töötaja, bilansimaht ei ületa 10 mln eurot ja müügitulu ei 

ületa 10 mln eurot. (Alver J. ja Alver L. 2011: 626-627) 

Eelkirjeldatud liigitus on küll konkreetne, aga Eesti tingimustes on ettevõte töötajate arvuga 

kuni 50 ja bilansimahuga kuni 10 miljonit eurot pigem keskmine kui mitte suurettevõte. 

Alver ja Alver (2011: 628) on defineerinud ka termini väiketalu – milleks on sõjaeelses Eesti 

Vabariigis talu, millel on kuni 20 hektarit tulundusmaad. Keskmises väiketalus oli tol ajal 

14,6 ha tulundusmaad ja 2,8 töötajat. Tänapäeva peretalud on pigem sarnased Alverite 

definitsioonile väiketalust, kui tänapäevasele definitsioonile väikeettevõttest. 

Põllumajanduslike tootmisüksuste suurusgruppidesse jagamiseks võib kasutada ka teisi 

näitajaid. Üks viis on jagada ettevõtted lähtuvalt põllumajandusmaa suurusest. 2010. a 

põllumajandusloenduse tulemustest selgub, et seoses väikemajapidamiste vähenemisega 

Eestis on keskmise põllumajandusmaa suuruseks 48 hektarit majapidamise kohta, ületades 

seejuures Euroopa Liidu keskmist (14 hektarit) üle kolme korra. (Põllumajandusloendus 

2010: 13) 

Põllumajanduslikke majapidamisi jagatakse suurusklassidesse ka standardtoodangu järgi. 

Vaadates 2010. a põllumajandusloenduse andmeid, oli põllumajanduslike majapidamiste 

standardtoodang kokku 594,4 mln eurot. Kolmveerandi sellest andsid ca 900 majapidamist, 

kelle standardtoodang oli 100 000 eurot või rohkem. Samal ajal on ligi kolmveerand 

majapidamistest väikemajapidamised, kelle standardtoodang on alla 8000 euro, andes vaid 

5% kogu standardtoodangust. (Põllumajandusloendus 2010: 14) 

Standardtoodangu osatähtsuse järgi jagatakse ettevõtted tootmistüüpidesse: kui üks tegevus 

moodustab kogu majapidamise standardtoodangust vähemalt 2/3, siis kuulub majapidamine 

vastavasse tootmistüüpi. Eestis on kõige rohkem ettevõtteid, kes tegelevad põllukultuuride 

kasvatamisega (35%) ja karjakasvatamisega (24%) – need majapidamised andsid 2010. a ka 

kõige rohkem standardtoodangut: karjakasvatajad 48% ja põllukultuuride kasvatajad 22% 

kogu standardtoodangust. (Põllumajandusloendus 2010: 14) 
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Vaadeldes karjakasvatamise tootmistüüpi, on võimalik ettevõtted jagada suurusgruppidesse 

ka lähtuvalt karja suurusest – seda on tehtud erinevates teadustöödes (Hyde ja Engel 2002, 

Pothmann jt 2014, Oxley jt 2012). 

2010. a põllumajandusloendusest selgub, et Eestis peeti 2010. a alla 10-pealistes karjades 

vaid 4% veistest. 10–100-pealistes karjades peeti ca 20% veistest. 2001. a peeti enam kui 

100-pealistes karjades 65% veistest, 2010. a on vastav näitaja ca 77%. Eeltoodu tähendab, 

et veisekasvatuse kadumine väiksematest majapidamistest on viinud veisekasvatuse enam 

kui 100-pealistesse karjadesse. (Joonis 2) 

 

Joonis 2. Veisekasvatus karja suuruse järgi, 2010 (PMS005) 

 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis (FADN) arvestatakse põllumajanduslike 

ettevõtete majandusliku suuruse ja tootmistüübi määramisel kasvatatava 

põllumajanduskultuuride kasvupinnasega, loomade keskmise arvuga aruandeaastal ja 

vastavate standardtoodangu koefitsientidega. Kasutades standardtoodangu koefitsiente ja 

ettevõtete andmeid maakasutuse ja loomade arvu kohta, määratakse ettevõtte majanduslik 

suurus ehk standardkogutoodangu väärtus eurodes. Majanduslik suurus määrab 

missugusesse suurusklassi ettevõte kuulub. (Majandusliku suuruse...2016) 

Tootjaid on võimalik suurusklassidesse jagada väga erinevate tunnuste alusel. 

Põllumajandusettevõtete suurusklassidesse jagamisel kasutatakse kõige enam 

põllumajandusmaa, karja suuruse ja standardtoodangu järgi gruppidesse jagamist. Kõik 

muud eelnevalt analüüsitud liigitused ei ole põllumajandusettevõtete suurusklassidesse 
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jagamisel levinud. Kuna käesoleva töö eesmärgi saavutamiseks analüüsitakse FADN 

andmebaasi andmeid, siis vaadeldakse piimatootmise tootmistüüpi kuuluvaid ettevõtteid, 

kes jagatakse lähtuvalt peretöö osakaalust suurtootjateks ja peretaludeks. 

 

1.4. Varasemad efektiivsuse ja tootlikkuse uurimused piimatootmises 
 

Mitmetes uuringutes on analüüsitud piimatootjate tootlikkust ja efektiivsust ning neid 

mõjutavaid tegureid, kasutades selleks erinevaid meetodeid ja andmekogusid. 

Latruffe jt (2012) võrdlesid Ungari ja Prantsusmaa piimatootmisettevõtete ja teravilja, õli- 

ja valgukultuuride kasvatajate tehnilist efektiivsust, tehnoloogia muutusi ja tootlikkust 

aastatel 2001–2007. Kesk- ja Ida-Euroopa põllumajandustootjad peavad konkureerima 

Lääne-Euroopa tootjatega, kelle tehnoloogia on kaasaegsem ja põllumajandustoetused 

suuremad kui Ida- ja Kesk-Euroopas. Ungarile kui Ida-Euroopa riigile valiti võrdluseks 

Prantsusmaa, mis on suuruselt teine piimatootja Euroopa Liidus. Analüüsi aluseks olid 

FADN andmebaasi andmed ja analüüsimeetodiks DEA meetod. DEA meetodis kasutati 

sisenditena põllumajandusmaad, tööjõukulu aastaühikutes, vahetarbimist ja kapitali, 

väljundina vaadeldi piimatoodangu väärtust eurodes ja muu toodangu väärtust eurodes. 

Uuringust selgus, et Ungari piimatootmisettevõtted on suuremad kui Prantsusmaa 

piimatootjad. Võrreldes Prantsusmaa ja Ungari talude tootlikkust riigisiseselt ja riikide 

üleselt, on tulemused erinevad. Prantsusmaa teravilja, õli- ja valgukultuuride kasvatajad on 

arvestades nende enda riigi tehnoloogiat keskmiselt efektiivsemad kui Ungari talud, seevastu 

kahe riigi piimatootjate vahel olulisi erinevusi ei olnud. Vaadeldes efektiivsust aga riikide 

üleselt, on Ungari taludes kasutatav tehnoloogia tootlikum kui Prantsusmaal kasutatav 

tehnoloogia. Ungari talude tehnoloogia domineerib mõlemas sektoris, aga piimatootmise 

valdkonnas on erinevused tootlikkuses väiksemad kui teravilja, õli- ja valgukultuuride 

kasvatajate hulgas. Kui Prantsuse piimatootjad toodavad vaadeldud perioodil 86% 

potentsiaalsest toodangust, siis Ungari talud toodavad 90% võimalikust toodangust. Kontrast 

uuringu tulemustes viitab, et riiklikud programmid ja toetused ei anna alati märkimisväärseid 

tulemusi. Farmid võivad olla efektiivsed arvestades riigi tootmisvõimaluste piiri, ent 

vaadeldes efektiivsust laiemalt, näiteks riikide üleselt, oleks võimalik efektiivsust veelgi 

tõsta. Uuringust selgus, et Ungari suurtootjad (ühinenud farmid) on edukamad kui peretalud. 
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Autorid tegid uuringu tulemustest lähtuvalt mitmeid ettepanekuid. Kuna Ungari ühinenud 

farmid on efektiivsemad, siis võiks toetusprogrammide eesmärgiks olla tootmiskeskkonna 

muutmine: parem infrastruktuur, soodustused vm. Oluline oleks välja selgitada, missugused 

on need tootmiskeskkonna aspektid Ungaris, mis suunaksid ettevõtteid ühinema – on selleks 

siis lihtsam ligipääs turgudele või muud soodustused. (Latruffe jt 2012) 

Oxley jt (2012) analüüsisid tootlikkuse tegureid Hiina piimatootjate hulgas. Tootjad jagati 

suuruse järgi nelja gruppi – hõlmatud olid kodused talupidamised kuni 10 lehmaga, 

väikefarmid 10–50 lehmaga, keskmised farmid 50–500 lehmaga ja suurfarmid enam kui 500 

lehmaga. Analüüsiperioodiks oli 2003–2008 ja analüüsi aluseks olid riiklikud 

põllumajandustoodete tootmissisendite ja -väljundite andmed. Analüüsimeetodina kasutati 

stohhastilist piiranalüüsi, leiti kogutootlikkuse näitajad. Analüüsi tulemused näitasid, et 

keskmiste ja suurte piimatootjate kogutootlikkus on võrreldes kodumajapidamistega 

langustrendis ning peamiseks põhjuseks võib olla amortiseerunud tootmistehnika ja 

kokkuhoid sisenditelt – näiteks madalama kvaliteediga sööt. (Oxley jt 2012) 

Moreira ja Bravo-Ureta (2016) mõõtsid Tšiili piimatootjate üldist tootlikkust ja analüüsisid 

kõikide tootmistegurite osatähtsust ja mõju kogutootlikkuse kujunemisel. Uuringus kasutati 

Tšiili farmide juhtimiskeskuse TODOAGRO andmeid. Juhtimiskeskused teevad koostööd 

erinevate põllumajandustootjatega ning nende põhitegevuseks on koguda ettevõtete tasandil 

tehnilist ja majanduslikku informatsiooni. Analüüsis kasutati 477 Lõuna-Tšiili piimatootja 

andmeid perioodil 2005–2010. Analüüsimeetodina kasutati stohhastilist piiranalüüsi ja 

ettevõtted grupeeriti piima toodangumahu põhjal viide gruppi. Uuringu tulemused näitasid, 

et tootlikkuse kasv läbi tehnilise efektiivsuse on piiratud ning statistiliselt olulisemat 

positiivsemat mõju tootlikkuse kasvule omavad investeeringud tehnoloogiasse ning 

üleminek uuele tehnoloogiale. Analüüsist selgus ka, et talu suurus ei ole seotud piimatootjate 

tootlikkusega. (Moreira ja Bravo-Ureta 2016)  

Keizer ja Emvalomatis (2014) uurisid erinevusi Hollandi piimatootjate kogutootlikkuses. 

Teadustöö eesmärgiks oli välja selgitada, missugust tüüpi talud on pikas perspektiivis, 

lähtudes kogutootlikkuse kasvust, edukamad. Analüüsitavateks andmeteks olid FADN 

andmed aastatel 1995–2000 Hollandi 196 piimatootja kohta. Eesmärgi saavutamiseks jagati 

piimatootjad gruppidesse lähtuvalt suurusest ja tootmisintensiivsusest. Analüüsimeetodina 

kasutati DEA meetodit, mille plussiks on see, et võrrelda saab korraga mitut sisendit ja mitut 
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väljundit ning mõõta seejuures tootlikkust ja efektiivsust. Analüüsis kasutati järgmisi 

sisendeid: kapital, tööjõud, põllumajandusmaa, kari ja muud materjalid, teenused (erinevad 

kulud kokku s.h seemned, taimed, taimekaitsevahendid, väetised, muud kulud, energia ja 

sööt). Väljundina vaadeldi tulu piimatoodangust lehma kohta ja muud toodangut. Uuringu 

tulemused näitasid, et sõltumata piimatootja suurusest mõjutab tootlikkuse kasvu kõige 

enam tehnoloogia ja selle areng. Suurtootjad on tõenäoliselt edukamad piimatootjad kui 

väiksed farmid, seda seetõttu, et nende tootlikkus kasvab kiiremini kui väiketootjatel ja seega 

suureneb ka vahe suurte ja väikeste talude tootlikkuse vahel pidevalt. (Keizer ja 

Emvalomatis 2014) 

Hansson (2008) on uurinud Rootsi piimatootjate näitel, kuidas saab põllumajandustootja 

aidata kaasa talu tulemuslikkuse paranemisele. Analüüsimaks juhtimise ja ettevõtte 

efektiivsuse vahelist seost kasutati Rootsi tasakaalustamata paneelandmeid perioodil 1998–

2002, mis grupeeriti lähtuvalt ettevõtte suurusest ja geograafilisest asukohast. Talu käsitleti 

piimafarmina, kui tema tulu piima müügist moodustas üle 50% kogutulust. Kokku kasutati 

analüüsis 507 talu andmeid. Juhtide kohta koguti andmeid küsimustike teel. 

Analüüsimeetodina kasutati DEA meetodit ja regressioonanalüüsi. DEA analüüsis kasutati 

6 sisendit: sööt, tööjõud, kapital, energia, seemned ja väetis. Väljunditeks olid piim, 

elusloomad, põllukultuurid, loomasööt ja „muu“. Sõltuvateks muutujateks olid 

efektiivsusskoorid, mida kasutati Tobit regressioonimudelis, et hinnata isiku ja 

juhtimissüsteemi mõju efektiivsusele. Teises analüüsi osas valiti sõltuvateks muutujateks 

juhtimissüsteemid, mis koondati logistilisse regressioonmudelisse. Uuring näitas, et mitmed 

farmeri isikuomadused mõjutavad oluliselt talu tootlikkust. Regressioonanalüüsi tulemused 

näitasid, et väärtused mõjutavad lühiperioodi efektiivsust oluliselt rohkem kui pikema 

perioodi efektiivsust. Põhjus, miks on väärtused olulised just lühiperioodil, võib olla selles, 

et lühiperioodil on domineerivam intuitiivne mõtlemine, sest enamik tegevustest on tuntud 

ja neid on varem kasutatud. Uuringu tulemused näitasid, et kogemused põllumajanduses on 

olulised nii lühikeses kui pikas perspektiivis, kuid kõrgharidus ja kogemused teistes 

sektorites ei mõjuta efektiivsust. Tulemustest selgus, et farmeri vanus mõjutab efektiivsust 

negatiivselt. Põhjus võib olla selles, et nooremad talunikud on enam avatud tehnoloogilistele 

muutustele, mis tõstavad efektiivsust. Tulemused näitasid, et farmeri isikuomadustel on 

efektiivsusele suurem mõju kui juhtimissüsteemil. (Hansson 2008) 
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Stokes jt (2007) uurisid piimatootjate efektiivsust kasutades DEA meetodit. Uurimuse 

eesmärgiks oli leida grupi Ameerika Ühendriikide osariigi Pennsylvania piimatootjate 

efektiivsus, et kindlaks teha faktorid, mis mõjutavad tootmise efektiivsust ja ärijuhtimist. 

Efektiivsuse hindamiseks kasutati DEA meetodit. Töötati välja 2 mudelit, et hinnata 

füüsiliste sisendite nagu maa, lehmad, tööjõud, kasutamise efektiivsust füüsiliste väljundite 

(piim, koor) tootmisel ning füüsiliste ja majanduslike sisendite (võõrkapital) kasutamise 

efektiivsust füüsiliste ja majanduslike väljundite (tulu) tootmisel. Analüüsis kasutati 

põllumajandustootjate ametkonna andmeid. Vaadeldi 20 ja enama lehmaga farme, kelle 

tuludest üle poole moodustas piima müük. Andmed grupeeriti tõust, lüpsi- ja 

pidamissüsteemist lähtuvalt. Töös kasutati 34 farmi andmeid – kõik kasvatasid vaid 

Holsteini lehmasid, pidamisviisiks lõaspidamine ja lüpsmissüsteemiks torusselüps. 

Tulemused näitasid, et üldiselt on piimafarmides sisendite ebaefektiivsus kergesti kindlaks 

tehtav. Ebaefektiivseid tootjaid iseloomustab ülemäärane investeerimine maasse, liiga palju 

tööjõudu ja vähe piimatoodangut. Võttes arvesse majanduslikke sisendeid ja väljundeid, siis 

liigne võõrkapitali kasutamine on üheks ebaefektiivsuse põhjuseks. Tulemused näitasid, et 

ca 29% valimis olnud ettevõtetest olid efektiivsed. (Stokes jt 2007) 

Lisaks välismaistele teadusuuringutele on tootlikkuse ja tehnilise efektiivsuse mõju 

piimatootmises uurinud ka Ringas (2014) magistritöös „Eesti piimatootmisettevõtete 

tootlikkus ja tehniline efektiivsus tulenevalt ettevõttes kasutatavast lüpsitehnoloogiast“. 

Töös kasutati perioodi 2006–2012 FADN andmebaasi andmeid ja Eesti Maaülikooli 

majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt läbiviidud põllumajandustehnoloogiate ankeetküsitluse 

tulemusi. Ettevõtted jagati karja suuruse alusel gruppidesse. Uurimistöös kasutati 

võrdlusuuringut, mille alusel vaadeldi erinevate lüpsitehnoloogiate mõju ettevõtte 

majandustulemustele. Efektiivsuse hindamiseks kasutati töös osa-, teguri- ja 

kogutootlikkuse näitajaid ja DEA meetodit. DEA meetodis kasutati järgmiseid sisendeid: 

keskmine piimalehmade arv, töötunnid, põllumajandusmaa, söödakulud, kapitalikulud ja 

muud kulud, väljundina vaadeldi lehmapiima kogutoodangut. Analüüsi tulemused näitasid, 

et kõige efektiivsem lüpsitehnoloogia on platsillüps ja kõige vähem efektiivne on kannulüps. 

(Ringas 2014) 

Kolackova jt (2017) analüüsisid väiketootjate võimalikke arengustsenaariume. Eesmärgi 

saavutamiseks töötati välja mudel, mis kirjeldas põllumajandustootjate käitumist ja 

arusaama turul osalemisest ja väärtuse loomisest. Seejärel muudeti mudelit arvutiprogrammi 
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abil ja vaadeldi süsteemi toimimist erinevate stsenaariumide korral. Mudelis kasutati nii 

ametlikke andmeid (Tšehhi statistikaameti ja Põllumajanduse Instituudi info) kui ka 

kvalitatiivse uuringu käigus kogutud andmeid (intervjuud). Põllumajandustootjate käitumist 

simuleeriti erinevates tingimustes. Praegustes tingimustes on väiketootjad turul ebasoodsas 

olukorras. Lisaks on väiketootjad tihtipeale ajendatud muudele eesmärkidele nagu isiklik 

rahulolu ja perekondlik traditsioon kui kasumi maksimeerimine. Kuna ei saa eeldada, et 

keskmine väiketalu kasvab piisavalt suureks, et tugevdada oma positsiooni turul, siis tuleb 

riske maandada teisiti. Eeltoodust tulenevalt loodi mudel, mis põhineb omaniku, keskkonna 

ja klientide nõudmiste sünergial ja unikaalsusel. Simuleeritud mudelist tulenevalt võiksid 

väiketootjad kaaluda põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist, et hajutada riske ning 

tugevdada ja stabiliseerida oma positsiooni turul. (Kolackova jt 2017) 

Analüüsides erinevaid uuringuid on selge, et hoolimata tootlikkuse kasvu olulisusest, on 

paljud uuringud keskendunud piimatootjate tootlikkuse ja efektiivsuse hindamisel just 

tehnilisele efektiivsusele. Analüüsidest nähtub, et tootlikkust ja efektiivsust mõjutavad 

paljud tegurid. Kõige olulisem efektiivsuse mõjutaja piimatootmises on tehnoloogia. 

Tänapäeva tehnoloogia võimaldab piimatootjatel suurendada karja jõudlust ja vähendada 

kulusid. Uude tehnoloogiasse investeerimine nõuab märkimisväärseid kapitalimahutusi, 

milleks väiketootjal ressurssi ei jätku. Ka uuringud näitavad, et just väiketootjad on 

amortiseerunud tehnika tõttu vähemtootlikud ja vähemefektiivsed kui suurtootjad. Siinkohal 

on oluline efektiivsuse ja tootlikkuse hindamine, et vajadusel puudujäägid tootmises 

kõrvaldada ja muuta tootmine olemasoleva tehnoloogia ja optimaalse sisendite kogusega 

efektiivsemaks. 
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2. PIIMATOOTMISETTEVÕTETE TOOTLIKKUSE JA 

EFEKTIIVSUSE HINDAMINE 

 

2.1. Uurimistöö metoodika 

 

Piimatootjate efektiivsuse ja tootlikkuse hindamisel kasutatakse uurimistöös 

võrdlusuuringut, milles vaadeldakse põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis 

FADN (Farm Accountancy Data Network) kajastuvaid majandustulemusi ajavahemikul 

2010–2015. a.  

FADN on 1965. a loodud võrgustik, mille abil kogutakse Euroopa Liidus igal aastal andmeid 

põllumajandustootjate struktuuri ja majandustulemuste kohta eesmärgiga saada ülevaade 

tootjate äritegevusest ja hinnata ühise põllumajanduspoliitika mõju majandustulemustele. 

Tegu on ainsa andmeallikaga mikromajanduse tasandil, kus kasutatakse ühtlustatud 

metoodikat kogu Euroopa Liidus. (Põllumajandustootjate... 2016:4-5) 

1996. a alustati ka Eestis põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi loomisega. 

FADN-i eesmärgiks on analüüsida põllumajandustootmisega tegelevate ettevõtete 

majandustulemusi, seetõttu on FADN-i põllumajandustootjate üldkogumisse kuulumiseks 

kehtestatud ettevõtte majandusliku suuruse alampiir. Eestis on alampiiriks 4000 eurot ehk 

üldkogumisse kuuluva ettevõtte standardkogutoodanguväärtus aruandeaastal peab olema 

enam kui 4000 eurot. Alampiir on seatud, et üldkogumiga oleks kaetud ca 90% riigi 

põllumajanduslikust tootmisest: kogutoodangust, maakasutusest ja loomühikutest. 

(Sealsamas: 5-6) 

FADN-is määratakse ettevõtte tootmistüüp lähtuvalt ühe või teise tootmisharu osatähtsusest 

ettevõtte standardkogutoodangus. Tootmistüüpe on kokku seitse: taimekasvatus, aiandus, 

püsikultuurid, piimatootmine, loomakasvatus, sea- ja linnukasvatus, segatootmine. 

(Sealsamas: 7)  

Uurimistöös valitakse FADN andmebaasist välja põllumajanduslikud ettevõtted 

tootmistüübiga 45 – piimatootmine. Kuna analüüsiperioodiks on 2010–2015, siis 

vaadeldakse vaid neid piimatootjaid, kelle andmed on kogu vaadeldava perioodi osas FADN 

andmebaasis olemas ja kes kuulusid kogu 2010–2015 vältel tootmistüüpi 45. Seega on 
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paneelandmete näol olemas info samade ettevõtete näitajate kohta kõikidel vaadeldavatel 

aastatel. Valimi moodustab 99 piimatootmisettevõtet. 

Piimatootjad on jagatud kahte gruppi:  

1. peretalud – piimatootmisettevõtted, kus analüüsitud perioodi 2010–2015 keskmine 

peretöö osakaal on 60% kogu tööajast ja seejuures on igal vaadeldaval aastal kogu 

tööaeg kuni 8800 töötundi ehk nelja inimese aastane töö; 

2. suurettevõtted – kõik valimis olevad ettevõtted, kes ei kvalifitseeru käesolevas 

uurimistöös peretaluks. 

Vastavalt eeltoodule jaotusele, on valimis olevast 99 piimatootmisettevõttest 31 peretalud ja 

68 suured piimatootmisettevõtted. 

Uurimistöös valitakse vaadeldavaks perioodiks 2010–2015. a seetõttu, et 2010. aastal hakkas 

nõudlus Eesti piimatootjate piima järele välisturgudel majanduskriisi järgselt tõusma ja see 

kergitas ka piima kokkuostuhindasid. Kui eksportturgude vähenemine majanduskriisi ajal 

langetas 2009. aastaks piima kokkuostuhinna aastate madalaimale tasemele, siis 2010. a oli 

see tõusnud taas majanduskriisieelsele tasemele. Perioodil 2010–2014 piima kokkuostuhind 

tõusis – aastaks 2014 oli piima keskmine kokkuostuhind kasvanud võrreldes 2010. a ca 15%. 

2015. a valitses piimaturul taas madalseis ja piima kokkuostuhind langes võrreldes 2010. a 

17% (joonis 3).  

Kuna piimatootjate olulisim tuluallikas on piima müük, siis on piima kokkuostuhindadel 

oluline roll. Piima keskmised kokkuostuhinnad on välja toodud joonisel 3. 

 
Joonis 3. Keskmine piima kokkuostuhind aastatel 2007–2016 

Allikas: [PM18] 
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Hindamaks piimatootjate tehnilist efektiivsust kasutab töö autor DEA (Data Envelopment 

Analysis) meetodit ja tarkvaraprogrammi Deap 2.1.  

DEA meetodit on kasutanud efektiivsuse hindamisel mitmed nimekad teadlased. Latruffe jt 

(2012), Keizer ja Emvalomatis (2014), Hansson (2008). Eelnimetatud autorite poolt 

läbiviidud uurimistööd kinnitavad, et DEA meetod on efektiivsuse hindamiseks sobiv ja 

kõige enam kasutatakse piimatootmisettevõtete analüüsimisel sisenditena tööjõudu, 

kapitalikulusid ja põllumajandusmaad, väljundina vaadeldakse tulu piimatootmisest. (tabel 

1) 

Tabel 1. Varasemates piimatootmise valdkonna uuringutes DEA analüüsis kasutatud 

sisendid ja väljundid 

Autor Sisendid Väljundid 

Latruffe jt (2012) 
• Maa (ha) 

• Tööjõukulu aastaühikutes 

• Vahetarbimine (€) 

• Kapital (€) 

• Piimatoodang (€) 

• Muu toodang (€) 

Keizer ja Emvalomatis 

(2014) 

• Kapital (€) 

• Tööjõukulu aastaühikutes 

• Maa(ha) 

• Kari (arv) 

• Muud materjalid ja teenused (€) 

• Tulu 

piimatoodangust 

lehma kohta (€) 

• Muu toodang 

 

Hansson (2008) 
• Sööt (kg) 

• Tööjõukulu tundides 

• Kapital (SEK) 

• Energia 

• Seemned (kg) 

• Väetis (kg) 

• Piim (kg) 

• Elusloomad (kg) 

• Põllukultuurid (kg) 

• Loomasööt (kg) 

• Muu (SEK) 

 

Stokes jt (2007) 
• Tööjõukulu aastaühikutes 

• Lehmade arv 

• Maa (ha) 

• Võõrkapital ($) 

• Piimatoodang 

(kg/lehm) 

• Koor (kg/lehm) 

• Netotulu ($) 

Ringas (2014) 
• Keskmine piimalehmade arv 

• Töötunnid (h) 

• Maa (ha) 

• Söödakulu (€) 

• Kapitalikulu (€) 

• Muud kulud (€) 

• Lehmapiima 

kogutoodang (kg) 
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Arvestades varasemate uurimistööde praktikat ja lähtudes magistritöö eesmärgist, on autor 

seisukohal, et väike- ja suurtootjate efektiivsuse hindamisel on olulisel kohal sisendite valik.  

Käesolevas uurimistöös vaadeldakse DEA meetodi rakendamisel järgmisi sisendeid: 

1. Tööjõud (tasustatud + tasustamata tööjõud) töötundides 

2. Kasutatav põllumajandusmaa kokku (enda omanduses + renditud maa) hektarites 

3. Vahetarbimine (erikulud + üldkulud) eurodes 

4. Piimalehmade arv 

5. Kapitalikulu eurodes (aastane amortisatsioon) 

Väljundina vaadeldakse lehmapiima kogutoodangut tonnides ja muu toodangu müügitulu 

eurodes. 

Piimatootmises on enamasti eesmärgiks kasutada sisendeid võimalikult efektiivselt ja toota 

olemasolevate sisenditega maksimaalne kogus toodangut, mitte vähendada sisendeid ja 

jääda tootmises samale tasemele. Eeltoodust tulenevalt kasutatakse uurimistöös väljundile 

orienteeritud DEA analüüsi, mille tulemuste põhjal on võimalik öelda, kui palju on ettevõttel 

võimalik olemasolevate sisenditega toodangu kogust suurendada. 

DEA meetod annab ülevaate tehnilisest efektiivsusest, aga ei anna infot selle kohta, 

missugused sisendid ja tegurid mõjutavad efektiivsust kõige rohkem – ei ole võimalik testida 

sisendite ja väljundite statistilist olulisust. Eeltoodust tulenevalt kasutatakse uurimistöös 

regressioonanalüüsi, et hinnata erinevate tegurite mõju efektiivsusele. Hilisemaks 

andmetöötluseks ja saadud näitajate illustreerimiseks kasutatakse programmi Microsoft 

Excel 2010. 

 

2.2. DEA analüüsis kasutatud sisendite ja väljundite analüüs 
 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade piimatootjate sisenditest ja väljunditest, mida kasutati 

efektiivsuse hindamisel. Kõikide analüüsitud näitajate: piimalehmade ja töötundide arv, 
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maakasutus, vahetarbimine, kapitalikulu ning piimatoodang ja muu müügitulu muutused on 

välja toodud kogu analüüsiperioodi 2010–2015 kohta. Analüüsis kasutati paneelandmeid 

ehk jälgiti samu ettevõtteid (31 pereettevõtet ja 68 suurettevõtet) nimetatud ajaperioodi 

jooksul. Paneelandmete puhul on valimis olevate ettevõtjate puhul esindatud näitajad 

erinevate aastate lõikes ja kõik muutused on seotud konkreetsete ettevõtetega, 

iseloomustades nende sisendite ja väljundite kasvu või kahanemist. 

Joonisel 4 on välja toodud peretalude ja suurettevõtete keskmine piimalehmade arv aastatel 

2010–2015. Pereettevõtete piimalehmade arv ei ole 2015 aastal võrreldes 2010 aastaga 

oluliselt muutunud: peretaludes on keskmiselt 26 lehma asemel 29 piimalehma. Seevastu 

suurtettevõtete keskmises lehmade arvus on toimunud 16%-line tõus, kui aastal 2010 oli 

suurettevõttes keskmiselt 256 piimalehma, siis 2015 aastaks on keskmine lehmade arv 

kasvanud 296 lehmani. 

 

Joonis 4. Keskmine lehmade arv peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

Joonis 5 kirjeldab suurettevõtete ja pereettevõtete maakasutust aastatel 2010–2015. 

Keskmise maakasutusena on arvestatud nii ettevõtete omaduses olevat maad kui ka 

rendimaad. Jooniselt 5 nähtub, et mõlemat liiki piimatootjad ei ole maakasutuses olulisi 

muudatusi sisse viinud. Suurettevõtete keskmine maakasutus on 2015. a võrreldes 2010. a 

vähenenud 2% võrra, seevastu pereettevõtete maakasutus on kasvanud 3%. 
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Joonis 5. Keskmine maakasutus peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

Keskmine maakasutus ja keskmine lehmade arv näitavad, et peretalud on ca 10 korda 

väiksemad kui suured piimatootmisettevõtted, nii peretalude lehmade arv kui ka keskmine 

maakasutus perioodil 2010–2015 moodustab ca 10% suurettevõtete näitajatest. 

Joonisel 6 on välja toodud peretalude ja suurettevõtete keskmine tööaeg. Mõlemas 

vaadeldud grupis on töötundide arv aasta-aastalt vähenenud. Peretaludes on keskmine 

aastane töötundide arv vähenenud 2015. a 6% võrreldes 2010. a, suurtes 

piimatootmisettevõtetes on vastav muutus olnud 9%. 

Joonis 6. Keskmine tööaeg peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

Siinkohal tuleb arvestada asjaoluga, et analüüsitud ettevõtete jaotamine pere- ja 

suurettevõteteks põhineb tööajal – pereettevõtteks liigitus ettevõte, kelle töötundide arv ei 
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ületanud ühelgi aastal 8800 töötundi ja peretöö osakaal moodustas analüüsitud perioodil 

vähemalt 60% kogu tööajast. Seega valimis olnud 31 peretalu keskmine tööaeg ei saa olla 

kõrgem kui 8800 tundi, mistõttu jääb keskmine töötundide arv perioodil 2010–2015 ca 4000 

töötunni juurde. Suurettevõtete tööaeg on igal aastal ca 8x suurem kui pereettevõtetel. Kuigi 

mõlema grupi töötunnid on 2015. a võrreldes 2010. a vähenenud, ei ole tööaja vähenemine 

olnud niivõrd märkimisväärne (6% peretaludes ja 9% suurettevõtetes), et põhjuseks võiks 

tuua täiesti uue tehnoloogia kasutuselevõtu. Kindlasti on uuenenud pidamistingimused või 

osaline tootmise automatiseerimine mõjutanud tööaja vähenemist, ent kardinaalset muutust 

tootmises toimunud ei ole. 

Keskmised vahetarbimise kulud on 2015. a võrreldes 2010. a mõlemas 

piimatootmisettevõtete grupis kasvanud (joonis 7). Kui peretalude keskmine vahetarbimine 

on analüüsiperioodil kasvanud 8%, siis suurettevõtete vahetarbimiskulud on suurenenud 

14%. Kuna vahetarbimine sisaldab ka söödakulusid, mis moodustavad ca 49% suurtootjate 

vahetarbimiskuludest, siis võib vahetarbimiskulude suurenemist seostada piimalehmade 

arvu 16%-lisest kasvust tingitud söödavajaduse suurenemisega.  

Joonis 7. Keskmised vahetarbimiskulud peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

Joonisel 8 on välja toodud peretalude ja suurettevõtete keskmine piimatoodang aastatel 

2010–2015. Mõlemas suurusgrupis on piimatoodang 2015. a võrreldes 2010. a oluliselt 

kasvanud. Pereettevõtete keskmine piimatoodang on kasvanud analüüsiperioodil 24% ning 

suurtootjad on oma keskmist toodangut suurendanud 35% võrra.  
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Joonis 8. Keskmine piimatoodang peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

Keskmine piimatoodangu kasv võib olla tingitud nii piimalehmade arvu suurenemisest 

(suurettevõtetel 16% ja pereettevõtetel 12% võrra), kvaliteetsemast söödast, kui ka 

tehnoloogilistest muutustest. 

Keskmine tulu muust müügist on analüüsitaval perioodil märkimisväärselt kasvanud nii 

peretaludes kui suurettevõtetes. Jooniselt 9 nähtub, et kui 2010. a oli pereettevõtete 

keskmiseks müügituluks 4097 eurot, siis 2015. a on muu müük kasvanud 6805 euroni (66% 

võrra). Suurtootjate muu müük on kasvanud 55%: 2010. a jäi keskmine müügitulu 90 734 

eurole, ent 2015. a on muu müügitulu kasvanud 140 986 eurole. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 165 175 185 193 206 204

suurettevõte 1 939 2 063 2 215 2 394 2 537 2 611
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Joonis 9. Keskmine muu müük peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

Kui 2010. a moodustas muu müük suurtettevõtetes kogu müügist 11%, siis 2015. a on näitaja 

kasvanud 18%-ni. Peretaludes ei ole muu müügitulu osakaalus olulisi muutusi toimunud: 

2015. a on muu müügitulu osakaal kogu müügist langenud 1% võrreldes 2010. a. Keskmine 

muu müügitulu kasv ja muu müügitulu osakaalu suurenemine kogu müügitulust näitab, et 

piimatootmisele spetsialiseerunud suurtootjad on lisaks piimatootmisele laiendanud oma 

tegevust ka muudesse valdkondadesse. 

 

2.3. DEA analüüsis kasutatud sisendite ja väljundite tootlikkus  
 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade DEA analüüsis kasutatud sisendite ja väljundite 

tootlikkusest. Et peretalusid ja suurettevõtteid võrrelda, on arvutatud piimatoodang lehma 

kohta, muu müügi tulu, maakasutus, kapitalikulu, vahetarbimiskulud ja söödakulud lehma 

kohta. Lisaks on välja toodud maa tootlikkuse näitajad ehk muu müügi tulu ja kapitalikulu 

maa kohta. Võrdlemaks gruppide vahelisi töö ja kapitali tootlikkuse näitajaid on välja toodud 

piimatoodangu ja töötundide suhe ning piimatoodang ja piima müügitulu kapitalikulu kohta. 

Piimatootmise olulisim näitaja on produktiivsus, mida suurem on produktiivsus, seda 

suurem on kogutoodang. Joonisel 10 on välja toodud keskmine piimatoodang lehma kohta. 

Mõlemas analüüsitavas grupis on tootlikkus kasvanud. Peretalude piimalehma tootlikkus on 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

suurettevõte 90 734 92 419 105 857 96 411 110 901 140 986

pereettevõte 4 097 3 212 2 908 5 286 8 930 6 805
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2015. a võrreldes 2010. a kasvanud 10% ja suurettevõtete piimatoodang lehma kohta on 

analüüsitaval perioodil kasvanud 14%. 

Joonis 10. Keskmine piimatoodang lehma kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 

2010–2015 

Analüüsitud perioodil on mõlemas võrdlusgrupis olulisel määral kasvanud muu müük lehma 

kohta (joonis 11). Peretalude muu müük on kasvanud 2015. a 28% võrreldes 2010. a ja 

suurettevõtete muu müük lehma kohta on kasvanud 69% võrra. Muu müügi suurenemine 

viitab heale teraviljasaagile 2015. a, mil keskmine müügitulu taimekasvatusest kasvas 

suurtes piimatootmisettevõtetes enam kui kaks korda (120%) võrreldes 2010. a ja 

peretaludes 65% võrreldes 2010. a. Lisaks on 2015. a olnud enam kui kahekordne (112%) 

kasv loomakasvatussaaduste müügil suurettevõtetes. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 5,6 5,7 5,8 5,9 6,3 6,2

suurettevõte 7,0 7,2 7,5 7,7 7,9 8,0
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Joonis 11. Keskmine muu müügi tulu lehma kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 

2010–2015 

Nii piimatoodangu kasv kui ka muu müügi kasv lehma kohta viitab tootlikkuse kasvule nii 

peretaludes kui ka suurtes piimatootmisettevõtetes perioodil 2010–2015.  

Joonisel 12 on välja toodud peretalude ja suurtootjate keskmine maakasutus lehma kohta, 

mis on mõlemas analüüsitavas grupis langustrendis. Ka gruppide keskmine maakasutus 

analüüsitaval perioodil näitas, et olulist muutust maakasutuses ei ole – pereettevõtted on 

suurendanud maakasutust keskmiselt 3% ja suurtootjad vähendanud maakasutust keskmiselt 

2% (joonis 5). Seejuures on kasvanud mõlemas grupis keskmine lehmade arv. Suurettevõtete 

8%-line maakasutuse vähenemine ühe lehma kohta kinnitab, et suutootjad on maakasutust 

vähendanud. Peretalude maakasutus lehma kohta on jäänud samale tasemele (vähenemine 

0,8%). Kuna peretalud kasutavad ühe lehma kohta rohkem maad kui suurettevõtted, siis võib 

järeldada, et läbi mastaabiefekti on võimalik peretaludes efektiivsust suurendada. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 146 105 145 139 279 187

suurettevõte 289 268 323 266 342 488
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Joonis 12. Keskmine maakasutus lehma kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–

2015 

 

Suurettevõtete ja pereettevõtete kapitalikuludes on olulised erinevused ning mõlemas grupis 

on kapitalikulud aasta-aastalt kasvanud (2015. a võrreldes 2010. a peretaludes 56%, 

suurettevõtetes 38%). Jooniselt 13 nähtub, et peretalude kapitalikulud lehma kohta on 2015. 

a kasvanud 8% võrreldes 2010. a, oluliselt suurem on kapitalikulude kasv lehma kohta olnud 

suurettevõtetel (21%). Kuna kapitalikulu on käesolevas magistritöös aastane amortisatsioon, 

siis peretalude madalam keskmine kapitalikulu lehma kohta on igati põhjendatud: peretalude 

tehnika, masinad ja seadmed on oluliselt vanemad ning kulunud ja seetõttu on ka nende 

amortisatsioon väiksem ja kapitalikulu madalam. Eeltoodu tähendab, et vaadeldes vaid 

amortisatsiooni on pereettevõtted näiliselt tootlikumad. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 3,94 3,89 3,91 3,79 3,86 3,91

suurettevõte 3,43 3,37 3,31 3,19 3,13 3,15
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Joonis 13. Keskmine kapitalikulu lehma kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–

2015 

Joonisel 14 on välja toodud peretalude ja suurtootjate keskmised vahetarbimiskulud ühe 

lehma kohta analüüsitaval perioodil 2010–2015. Vahetarbimiskulud muutused ei ole olnud 

kummaski grupis märkimisväärsed. Peretalude vahetarbimine on 2015. a vähenenud 1% 

võrreldes 2010. a ja suurtootjate vahetarbimine on suurenenud 3% võrra. Analüüsiperioodi 

kõrgeimad vahetarbimiskulud lehma kohta olid 2014. a. Mõlemas grupis olid 2014. a 

vahetarbimiskulud lehma kohta kõrgemad kui 2015. a ning kasv 2014. a võrreldes 2010. a 

oli peretaludes 5% ja suurettevõtetes 13%. Eeltoodu tähendab, et mõlemad grupid on 

vahetarbimiskulusid lehma kohta 2015. a vähendanud võrreldes 2014. a (peretalud 6% ja 

suurettevõtted 9%). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 347 288 300 320 334 374

suurettevõte 386 436 462 470 447 465
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Joonis 14. Keskmine vahetarbimiskulu lehma kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 

2010–2015  

Joonisel 15 on kajastatud muu müügi tulu maa kohta nii pere- kui suurtaludes. Tulu muust 

müügist maa kohta on mõlemas tootjate grupis oluliselt kasvanud. Peretalude keskmine muu 

müügi tulu kasutatava maa kohta on 2015. a kahekordistunud võrreldes 2010. a. Suurtaludes 

on on tulu muust müügist maa kohta kasvanud 94%. Muu müügi oluline suurenemine maa 

kohta on tingitud analüüsitaval perioodil peretalude 66%-lisest ja suurtalude 55%-lisest muu 

müügi tõusust ja asjaolust, et kummaski suurusgrupis ei ole maakasutuses olulisi muutusi 

toimunud (pereettevõtete maakasutuses 3%-line kasv, suurettevõtete maakasutuses 2%-line 

langus). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 1 852 1 790 1 746 1 790 1 953 1 832

suurettevõte 2 199 2 202 2 246 2 324 2 491 2 271
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Joonis 15. Keskmine muu müügi tulu maa kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 

2010–2015 

Kapitalikulud maa kohta on mõlemas analüüsigrupis märkimisväärselt kasvanud (joonis 16). 

Kui 2010. a oli pereettevõtete keskmine kapitalikulu kasutatava maa kohta 104€/ha, siis 

2015. a on vastav näitaja 137€/ha (kasv 31%). Suurettevõtete keskmine kapitalikulu 

kasutatava maa kohta ületab igal aastal peretalude näitaja ning analüüsiperioodil on 

suurettevõtete keskmine kapitalikulu maa kohta kasvanud oluliselt rohkem kui peretaludes: 

2015. a on näitaja kasvanud 46% võrreldes 2010. a. Arvestades asjaolu, et kapitalikuluks on 

aastane amortisatsioon ja peretalude tehnika on enamasti vananenud, siis on ka 

amortisatsioon väiksem ja kapitalikulu ühe hektari maa kohta oluliselt madalam kui 

suurettevõtetel. Kuna suurtootjad on teinud oluliselt rohkem investeeringuid masinatesse ja 

seadmetesse, siis on nad vaadeldes amortisatsiooni maa kohta näiliselt vähem tootlikud kui 

peretalud. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 35,1 26,3 32,1 45,0 78,3 73,4

suurettevõte 87,7 83,6 98,0 86,5 118,5 170,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

K
es

k
m

in
e 

m
u

u
 m

ü
ü

k
 (

€
) 

m
a

a
 (

h
a

) 

k
o

h
ta



37 

 

 

Joonis 16. Keskmine kapitalikulu maa kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–

2015 

 

Joonisel 17 on välja toodud kapitali tootlikkus ehk piimatoodang kapitalikulu kohta. 

Mõlemas analüüsitud grupis on kapitali tootlikkus aasta-aastalt vähenenud. Peretalude 

kapitali tootlikkus on 2015. a vähenenud 17% võrreldes 2010. a, suurettevõtete vastav näitaja 

on 13%. Ka keskmine müügitulu piima müügist kapitali kohta, mis iseloomustab kapitali 

tootlikkust, on mõlemas grupis vähenenud. Peretalude piima müügitulu kapitalikulu kohta 

on 2015. a langenud 15% võrreldes 2010. a, suurettevõtetes on vastav näitaja oluliselt 

rohkem vähenenud (26%). 

Siinkohal tuleb arvestada asjaoluga, et mõlema grupi keskmine kapitalikulu on 2015. a 

oluliselt kasvanud võrreldes 2010. a. Peretalude keskmine kapitalikulu on kasvanud 56% ja 

suurettevõtete kapitalikulu on kasvanud 38%. Keskmine kapitalikulu kasv on põhjuseks ka 

kapitali tootlikkuse vähenemises. Kuna kapitalikuluna on arvestatud aastast amortisatsiooni, 

siis võib öelda, et mida uuemad on seadmed ja masinad, seda suurem on amortisatsioon ning 

seda suuremad on kapitalikulud, mistõttu on kapitali tootlikkus näiliselt madalam. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 104,3 106,5 115,6 124,2 131,5 137,0

suurettevõte 123,2 141,8 156,8 172,4 165,8 180,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

K
es

k
m

in
e 

k
a

p
it

a
li

k
u

lu
 (

€
) 

 m
a

a
 (

h
a

) 

k
o

h
ta



38 

 

 

Joonis 17. Keskmine piimatoodang kapitalikulu kohta ja keskmine piima müügitulu 

kapitalikulu kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

 

Joonisel 18 on kajastatud tööjõu tootlikkust ehk kui palju piimatoodangut saadakse ühe 

töötunni kohta. Tööjõu tootlikkus on analüüsiperioodil märgatavalt kasvanud. Peretalude 

tööjõu tootlikkus on 2015. a kasvanud 25% võrreldes 2010. a ja ka suurtootjate tööjõu 

tootlikkus on analüüsiperioodil oluliselt kasvanud (30%). Tööjõu tootlikkuse põhjuseks 

mõlemas grupis on töötundide arvu vähenemine ja piimatoodangu kasv analüüsitaval 

perioodil. Peretaludes on keskmine tööaeg 2015. a vähenenud 6% võrreldes 2010. a ja 

keskmine piimatoodang on samal perioodil kasvanud 24% võrra. Suurtes 

piimatootmisettevõtetes on tööaeg vaadeldaval perioodil vähenenud 9% võrra ja 

piimatoodang on seejuures kasvanud 35% võrra. Tööjõu tootlikkus on efektiivse tootmise 

tagamiseks oluline. Ka Stokes jt (2007) tõid uuringus välja, et ebaefektiivseid tootjaid 

iseloomustab ülemäärane investeerimine maasse, liiga palju tööjõudu ja vähe 

piimatoodangut. Käesolevast analüüsist nähtub, et tööjõu tootlikkuse kasvu nii peretaludes 

kui suurettevõtetes on põhjustanud töötundide arvu vähenemine ja piimatoodangu kasv. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte piima müügitulu 5,9 7,5 7,1 7,9 7,9 5,1

suurettevõte piima müügitulu 6,3 6,3 5,7 6,9 6,8 4,6

suurettevõte piimatoodang 24,6 21,1 20,5 21,9 22,7 21,4

pereettevõte piimatoodang 40,0 39,8 40,7 37,9 42,5 33,1
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Joonis 18. Keskmine piimatoodang töötundide kohta peretaludes ja suurettevõtetes aastatel 

2010–2015 

 

Piima müügitulu ja lehmapiima toodangu kogust mõjutavad olulisel määral söödakulud. 

Söödakulud koosnevad omatoodetud söödast ja ostetud söödast. Söödakulude olulisus sõltub 

suuresti sellest, kas ettevõte toodab sööda ise või ostab vajamineva sööda. Joonisel 19 on 

kajastatud pere- ja suurettevõtete söödakulusid lehma kohta. Mõlemas analüüsitavas grupis 

on keskmine omatoodetud sööda kulu lehma kohta langenud. Pereettevõtete omatoodetud 

sööda kulu lehma kohta on 2015. a vähenenud keskmiselt 9% võrreldes 2010. a. 

Suurettevõtetes on omatoodetud sööda kulude langus lehma kohta olnud väiksem (7%). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte 35,1 38,4 40,4 42,5 45,3 44,0

suurettevõte 56,4 57,3 61,2 66,4 71,4 73,7
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Joonis 19. Keskmine omatoodetud sööda ja ostusööda kulu lehma kohta pere- ja 

suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

 

Ostetud sööda osas on analüüsitavates gruppides tulemused erinevad: peretaludes on kulud 

ostusöödale lehma kohta 2015. a vähenenud 11% võrra võrreldes 2010. a, seevastu 

suurtootjate kulud ostusöödale lehma kohta on samal perioodil kasvanud 15%. Ostusööda 

osakaalu suurenemine suurtootjate hulgas ja vähenemine peretaludes võib olla seotud 

põllumajandusmaa suurusega, tehnika ja tööjõu olemasoluga, aga ka ostusööda hinna 

muutusega.  

Sarnaselt käesolevale uurimistööle analüüsisid ka Kolackova jt (2017) väiketootjaid ja nende 

võimalikke arengustsenaariume, seejuures toodi välja, et väikeste põllumajandustootjate 

otsustele on selgitusi keeruline leida, sest tihtipeale on väiketootjad ajendatud muudele 

eesmärkidele kui kasumi maksimeerimine: olulisel kohal on isiklik rahulolu ja perekondlik 

traditsioon ning tihtipeale kasutatakse tööjõuna pereliikmeid. Analüüsis toodi välja, et 

turupositsiooni parandamiseks ja stabiliseerimiseks võiksid väiketootjad kaaluda 

põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist. Ka käesolevas uurimistöös selgus, et valimis 

olnud piimatootjad ei tegele vaid piimatootmisega ja on turupositsiooni kindlustamiseks üha 

enam seotud ka muude põllumajanduslike tegevustega. Eeltoodut selgitab asjaolu, et suurte 

piimatootmisettevõtete muu müügi osakaal kogu müügist on 2010. a 11%-lt kasvanud 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

pereettevõte omatoodetud sööt 677,3 583,9 524,9 550,1 606,4 613,6

suurettevõte omatoodetud sööt 752,5 631,6 646,2 664,9 742,2 700,6

pereettevõte ostusööt 227,7 206,3 207,6 243,1 234,5 202,3

suurettevõte ostusööt 359,8 394,3 408,1 461,5 460,6 414,5
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2015. a 18%-le. Peretaludes ei ole muu müügitulu osakaalus olulisi muutusi toimunud: 

2015. a on muu müügitulu osakaal kogu müügist langenud 1% võrreldes 2010. a, 

analüüsiperioodi kõrgeim muu müügi osakaal oli 2014. a, mil peretalude muu müük 

moodustas 17% kogu müügitulust. Keskmine muu müügitulu kasv ja muu müügitulu 

osakaalu suurenemine kogu müügitulus näitab, et piimatootmisele spetsialiseerunud 

suurtootjad on lisaks piimatootmisele laiendanud oma tegevust ka muudesse 

valdkondadesse. Nagu Kolackova jt (2017) analüüsist järeldus, võiksid ka väiketootjad 

turupositsiooni kindlustamiseks põllumajanduslikku tegevust mitmekesistada. 

 

 

2.4.  Peretalude ja suurte piimatootmisettevõtete tehniline efektiivsus 

aastatel 2010–2015  
 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade analüüsitavate ettevõtete efektiivsusest. 

Analüüsiperioodi 2010–2015 kohta on paneelandmete põhjal leitud iga 

piimatootmisettevõtte puhta tehnilise efektiivsuse skoor (VRS) ja tootlikkuse indeks 

(Malmquist Index). 

Efektiivsusskoor jääb nulli ja ühe vahele. Kõige efektiivsemad ettevõtted on skooriga 1, kui 

efektiivsuskoor on alla ühe, siis ei kasuta tootja olemasolevaid ressursse parimal võimalikul 

viisil ja olemasolevate sisenditega saaks toota rohkem väljundit või saaks sama 

toodangumahu saavutamiseks kasutada vähem sisendeid. 

Käesolevas uurimistöös kasutatakse puhta tehnilise efektiivsuse ja tootlikkuse indeksite 

leidmiseks väljundile orienteeritud DEA analüüsi, mis tähendab, et tootja eesmärgiks on 

olemasolevate sisenditega toota rohkem väljundit. 

Joonisel 20 on välja toodud keskmine puhas tehniline efektiivsus (VRS) peretaludes ja 

suurtes piimatootmisettevõtetes perioodil 2010–2015. Jooniselt 20 nähtub, et peretalud on 

aastatel 2010–2012 ja 2014 olnud efektiivsemad kui suurtootjad. Peretalude efektiivsus on 

2015. a langenud 7% võrreldes 2010. a, suurtootjate efektiivsuses ei ole märkimisväärseid 

muutusi toimunud (langus 0,2%). 
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Joonis 20. Keskmine puhas tehniline efektiivsus pere- ja suurettevõtetes aastatel 2010–2015 

 

Arvestades analüüsiperioodi keskmist efektiivsusskoori VRS, võib öelda, et pere- ja 

suurtettevõtete vahel olulisi erinevusi pole. Analüüsiperioodi keskmine VRS on peretaludes 

0,87 ehk valimis olnud pereettevõtted saavutasid võimalikust toodangumahust keskmiselt 

87%, mis tähendab, et olemasolevate sisenditega oleks saanud toota keskmiselt 13% rohkem 

toodangut. Suurettevõtete analüüsiperioodi keskmine VRS on samuti 0,87 ehk ka 

suurtootjad oleksid olemasolevaid sisendeid kasutades saanud toota 13% rohkem toodangut. 

Vaadeldes aastate lõikes efektiivsusskoori muutumist, on näha, et kõige efektiivsemalt 

majandasid nii pere- kui suurettevõtted aastal 2013, mil peretalud tootsid 89,2% ja 

suurtootjad 89,8% võimalikust toodangumahust. Peretalud majandasid kõige kehvemini 

aastal 2015, mil tootsid olemasolevate sisenditega 83% võimalikust toodangumahust. 

Suurettevõtete madalaim efektiivsuskoor jäi aastasse 2011, mil toodeti 86% võimalikust 

toodangumahust. 

 

Aastate lõikes tootjate jagunemine vastavalt VRS skoorile on välja toodud tabelis 2, kus 

nähtub, et mõlemas analüüsigrupis on 100% efektiivselt majandavate tootjate arv 2015. a 

võrreldes 2010. a vähenenud. Kui 2010. a majandas 100% efektiivselt 48% peretaludest, siis 

2015. a on vastav osakaal 29%. 100% efektiivselt majandas 2010. a 32% valimis olnud 

suurtootjatest, 2015. a on vastav osakaal langenud 28%-le. 

Analüüsitaval perioodil on suurtootjate arv, kes majandavad 70% või vähema efektiivsuse 

juures, vähenenud 13%-lt 2010. a 7%-le 2015. a. Peretalude osakaal, kes majandavad 0,7 

või madalamal efektiivsuskooril, on kasvanud 2010. a 10%-lt 2015. a 26%-le. 
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Kui peretalude arvestuses on kogu analüüsiperioodi 2010–2015 vältel olnud kõige rohkem 

ettevõtteid, kes on majandavad 100% efektiivselt, siis suurtootjate hulgas on igal aastal 

suurima osakaaluga ettevõtted, kes majandavad efektiivsuskooridel 0,81-0,99. 

 

Tabel 2. Ettevõtete jagunemine puhta tehnilise efektiivsusskoori (VRS) alusel aastatel 

2010–2015 

VRS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pereettevõtted               

< 0,7 3 6 5 4 3 8 

0,71-0,8 5 4 5 4 5 2 

0,81-0,9 3 4 6 4 4 7 

0,91-0,99 5 1 1 3 2 5 

1,0 15 16 14 16 17 9 

Pereettevõtted kokku 31 31 31 31 31 31 

Suurettevõtted             

< 0,7 9 9 7 3 11 5 

0,71-0,8 11 14 13 11 8 11 

0,81-0,9 11 14 13 14 13 17 

0,91-0,99 15 17 17 19 18 16 

1,0 22 14 18 21 18 19 

Suurettevõtted kokku 68 68 68 68 68 68 

 

Joonisel 21 on välja toodud analüüsitavate gruppide tootlikkuse indeksid. Jooniselt 21 

nähtub, et kui suurettevõtete keskmine tootlikkuse indeks on perioodil 2011–2015 olnud 

üsnagi stabiilne, siis peretaludes on esinenud nii tootlikkuse kasvu kui ka langust võrreldes 

eelnenud perioodiga. 
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Joonis 21. Keskmine tootlikkuse indeks (Malmquist Index) pere- ja suurettevõtetes aastatel 

2010–2015 

 

Kuna tootlikkuse indeksi näitajaid vaadeldakse eelmise perioodi alusel, siis kõige paremini 

selgitab muutust tootlikkuses analüüsiperioodil kumulatiivne tootlikkuse indeks. 

Joonis 22 kajastab keskmist kumulatiivset tootlikkuse indeksit peretaludes ja suurettevõtetes 

aastatel 2011–2015. 

 

Joonis 22. Kumulatiivne tootlikkuse indeks pere- ja suurettevõtetes aastatel 2011–2015 

 

Kumulatiivne tootlikkuse indeks näitab, et aasta-aastalt on nii peretalude kui ka 

suurettevõtete tootlikkus kasvanud. Võrreldes 2011. a on peretalude tootlikkus 2015. a 
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kasvanud 23% võrra, suurtootjate tootlikkus 20% võrra. Kui suurtootjate kumulatiivne 

tootlikkuse indeks on analüüsiperioodil stabiilselt kasvanud, siis pereettevõtete kumulatiivne 

tootlikkuse indeks on 2013. a madalam kui 2012. a, mida põhjustab analüüsiperioodi 

madalaim keskmine tootlikkuse indeks aastal 2013. 

Kuigi peretalude ja suurte piimatootmisettevõtete efektiivsuses ei ole märkimisväärset 

muutust perioodil 2010–2015 toimunud, siis kumulatiivne tootlikkuse indeks näitab, et 

aasta-aastalt on nii peretalude kui ka suurettevõtete tootlikkus kasvanud. Võrreldes 2011. a 

on peretalude tootlikkus 2015. a kasvanud 23% võrra, suurtootjate tootlikkus 20% võrra. Ka 

piimatoodangu ja muu müügi kasv lehma kohta viitab tootlikkuse kasvule nii peretaludes 

kui suurtes piimatootmisettevõtetes perioodil 2010–2015. Kui Keizer ja Emvalomatis (2014) 

jõudsid läbiviidud uuringus tulemuseni, et suured piimatootmisettevõtted on edukamad, kui 

väiksed farmid, sest nende tootlikkus kasvab kiiremini, siis sarnaselt käesolevale uurimusele 

selgus ka Moreira ja Bravo-Ureta (2016) analüüsist, et talu suurus ei ole seotud piimatootjate 

tootlikkusega. 

Kogu analüüsiperioodi keskmine puhas tehniline efektiivsus on olnud nii peretaludes kui 

suurtes piimatootmisettevõtetes 87% ehk olemasolevaid sisendeid kasutades oleks saanud 

toota keskmiselt 13% rohkem toodangut. Siinkohal arvestati valimis olnud ettevõtete 

tootmisvõimaluste piiri, ent lähtudes Latruffe jt (2012) uuringu tulemustest on selge, et 

vaadeldes tootmisvõimaluste piiri näiteks riikide üleselt, oleks võimalik efektiivsust veelgi 

tõsta, sest tootmiskeskkonnal on oluline mõju efektiivsusele ja kui toetusprogrammid 

tegeleksid tootmiskeskkonna muutmisega, võiksid ettevõtted olla veelgi efektiivsemad. 

Uurimistöös selgus, et 100% efektiivselt majandavate tootjate arv on 2015. a võrreldes 

2010. a vähenenud. 100% efektiivselt majandavate peretalude osakaal on langenud 2010. a 

48%-lt 2015. a 29%-le, suurtootjate osakaal 32%-lt 28%-le. Stokes jt (2007) jõudsid oma 

uuringus järeldusele, et 29% valimis olnud ettevõtetest olid efektiivsed ning ebaefektiivsuse 

põhjuseks oli ülemäärane investeerimine maasse, vähene piimatoodang ning liigne tööjõu ja 

võõrkapitali kasutamine. Ka käesolevas uurimistöös selgus, et peretalude grupis, kus 100% 

efektiivsete tootjate osakaal on analüüsiperioodil märkimisväärselt langenud, kasutavad 

peretalud ühe lehma kohta rohkem maad kui suurettevõtted, seega oleks läbi mastaabiefekti 

võimalik peretaludes efektiivsust suurendada. 
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2.5.  Regressioonanalüüs 
 

Kui peatükis 2.4 leiti valimisse kuuluvate pere- ja suurettevõtete efektiivsuskoorid DEA 

meetodi abil, siis hindamaks ettevõtete ressursikasutust, erinevate tegurite mõju 

efektiivsusele ning sisendite ja väljundite statistilist olulisust, viiakse käesolevas peatükis 

läbi regressioonanalüüs. 

Regressioonanalüüs tähendab ühtede tunnuste variatiivsuse kokkuvõtlikku seletamist teiste 

tunnuste variatiivsuse kaudu. Arvuliste tunnuste mõjutegurite hindamiseks kasutatakse 

mitmest lineaarset regressioonmudelit, mis mitmete argumenttunnuste tõttu on 

elulähedasem, sest enamik nähtusi on paljusisendilised. (Tooding 2015: 253, Aarma ja 

Vensel 2005:163) 

Mitmese lineaarse regressioonmudeli skeem, kus Y tähistab  sõltuvat tunnust ja X tähistab 

sõltumatut tunnust, on järgmine: 

Y=b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bmXm      (8) 

 

Esmalt koostatakse mitmene lineaarne regressioonmudel, millesse kaasatakse kõik valimis 

olnud ettevõtted: nii peretalud kui suured piimatootjad. Koostatakse kaks 

regressioonvõrrandit, millest ühes on funktsioontunnuseks ehk sõltuvaks muutujaks puhas 

tehniline efektiivsus (VRS) ja vaadeldavaks perioodiks 2010–2015, teises on sõltuvaks 

muutujaks tootlikkuse indeks (MPI) ja vaadeldavaks perioodiks 2015. a. Mõlemas 

regressioonvõrrandis on argumenttunnusteks ehk sõltumatuteks muutujateks: 

• ettevõtte juhi vanus 

• kapitalikulu (€) lehma kohta 

• omatoodetud sööda osakaal söödakuludest (%) 

• enda omanduses oleva maa osakaal kogu maast (%) 

• söödakulu 1 kg piima kohta (€/kg) 

 

Lähtuvalt valitud funktsioon- ja argumenttunnustest on regressioonanalüüsi valemid 

järgmised: 
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VRS = b0 + b1ettevõtte juhi vanus + b2kapitalikulu lehma kohta + b3omatoodetud sööda 

osakaal söödakuludest + b4enda omanduses oleva maa osakaal kogu maast + b5söödakulu 

1 kg piima kohta          (9) 

 

MPI = b0 + b1ettevõtte juhi vanus + b2kapitalikulu lehma kohta + b3omatoodetud sööda 

osakaal söödakuludest + b4enda omanduses oleva maa osakaal kogu maast + b5söödakulu 

1 kg piima kohta                  (10) 

 

Regressioonanalüüsi P-väärtus (p-value) näitab sõltumatu muutuja statistilist olulisust ja 

regressioonvõrrandi usaldatavust. Kui P-väärtus on <0,05, on tegu statistiliselt olulise 

näitajaga. Regressioonvõrrandi usaldusväärsust iseloomustab T-väärtus (t-value), kui 

parameetri T absoluutväärtus on suurem kui 2, siis kinnitab T-väärtus, et saadud tulemused 

on statistiliselt olulisused ja usaldusväärsed. (Wheelan 2014:260, Kiviste 1999:73) 

Regressioonivõrrandite tulemused kõikide valimis olnud piimatootmisettevõtete kohta on 

välja toodud tabelis 3 ja tabelis 4. 

Tabel 3. Valimis oleva 99 piimatootja (pere- ja suurtalud kokku) regressioonanalüüsi 

näitajad, kui sõltuvaks muutujaks on VRS ja andmed on 2010–2015 kohta 

 Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Vabaliige -1,86790 0,91820 -2,03430 0,04237 

Ettevõtte juhi sünniaasta 0,00150 0,00047 3,21524 0,00137 

Kapitalikulu lehma kohta -0,00001 0,00002 -0,40137 0,68829 

Omatoodetud sööda osakaal 

kogu söödast 
-0,21327 0,02664 -8,00500 6,41E-15 

Oma maa osakaal kogu maast 0,03686 0,01761 2,09340 0,03674 

Söödakulu 1 kg piima kohta -0,41947 0,10262 -4,08756 0,00005 

 

Tabelist 3 nähtub, et valimis olevate piimatootjate efektiivsust mõjutab olulisel määral enda 

omanduses oleva maa osakaal kasutatavast põllumajandusmaast (mõju on statistiliselt 

oluline). P-väärtus on 0,037, jäädes alla 0,05, ka t-väärtus 2,1 kinnitab, et oma maa osakaalu 

mõju VRS-ile on statistiliselt oluline. Kui piimatootmisettevõtete oma maa osakaal 

suureneb, siis suureneb ka puhas tehniline efektiivsus.  
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Piimatootjate efektiivsust mõjutab ka ettevõtte juhi vanus: sõltumatu muutuja P-väärtus 

0,0014 jääb alla 0,05, mis tähendab, et ettevõtte juhi vanus on statistiliselt oluline ja 

regressioonikordaja näitab, et mõju VRS-ile on positiivne. Regressioonanalüüsi põhjal võib 

järeldada, et mida noorem on ettevõtte juht, seda efektiivsem on ettevõte. 

Ka omatoodetud sööda osakaal kogu söödast ja söödakulu 1 kg piima kohta on statistiliselt 

olulised näitajad (p-väärtus < 0,05). Ainsaks sõltumatuks muutujaks, millel puudub 

statistiliselt oluline mõju VRS-ile, on kapitalikulu lehma kohta (p-väärtus > 0,05). 

Regressioonanalüüs, kus sõltuvaks muutujaks valiti tootlikkuse indeks (MPI) ja vaadeldi 

2015. a näitajaid, kinnitab, et omatoodetud sööda osakaal kogu söödast on 2015. a 

statistiliselt oluline näitaja, mis mõjutab ettevõtete tootlikkust negatiivselt (tabel 4). 

Omatoodetud sööda osakaal kogu söödast mõjutab negatiivselt ka ettevõtete efektiivsust 

perioodil 2010–2015 (tabel 3). 

Tabel 4. Valimis oleva 99 piimatootja (pere- ja suurtalud kokku) regressioonanalüüsi 

näitajad, kui sõltuvaks muutujaks on MPI ja andmed on 2015. a kohta 

 Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Vabaliige 2,8465 3,3742 0,8436 0,4011 

Ettevõtte juhi sünniaasta -0,0008 0,0017 -0,4525 0,6519 

Kapitalikulu lehma kohta 0,0000 0,0001 0,4915 0,6243 

Omatoodetud sööda osakaal 

kogu söödast -0,3710 0,1004 -3,6960 0,0004 

Oma maa osakaal kogu maast 0,0029 0,0667 0,0435 0,9654 

Söödakulu 1 kg piima kohta -0,4704 0,4114 -1,1434 0,2558 

 

Vaadeldes samade näitajatega regressioonivõrrandeid peretalude ja suurtootjate arvestuses 

eraldi, on tulemused võrdlusgruppides erinevad (tabelid 5-8). 

Tabel 5. Regressioonanalüüsi näitajad peretaludes, kui sõltuvaks muutujaks on VRS ja 

andmed on 2010–2015 kohta 

  Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Vabaliige 1,70988 2,18797 0,78149 0,43554 

Ettevõtte juhi sünniaasta -0,00040 0,00111 -0,36259 0,71734 

Kapitalikulu lehma kohta -0,00004 0,00004 -1,04216 0,29874 

Omatoodetud sööda osakaal 

kogu söödast -0,19507 0,05414 -3,60314 0,00041 

Oma maa osakaal kogu maast 0,16479 0,03930 4,19335 0,00004 

Söödakulu 1 kg piima kohta 0,10386 0,18067 0,57487 0,56610 
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Kui tabelis 5 toodi välja peretalude regressioonanalüüsi tulemused, kui sõltuvaks muutujaks 

on VRS ja analüüsitud andmed olid 2010–2015 kohta, siis tabelis 6 on välja toodud 

regressioonanalüüsi tulemused peretaludes, kui sõltuvaks muutujaks on tootlikkuse indeks 

ja analüüsitud on 2015. a andmeid. 

Tabel 6. Regressioonanalüüsi näitajad peretaludes, kui sõltuvaks muutujaks on MPI ja 

analüüsitud andmed on 2015. a kohta 

  Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Vabaliige 22,6980 9,8875 2,2956 0,0304 

Ettevõtte juhi sünniaasta -0,0109 0,0050 -2,1684 0,0398 

Kapitalikulu lehma kohta 2,0E-04 0,0002 0,9413 0,3556 

Omatoodetud sööda osakaal 

kogu söödast -0,3590 0,2863 -1,2540 0,2214 

Oma maa osakaal kogu maast 0,0340 0,1917 0,1772 0,8608 

Söödakulu 1 kg piima kohta -1,0687 1,0999 -0,9716 0,3406 

 

Samade sõltumatute muutujatega regressioonivõrrandid koostati ka suurte 

piimatootmisettevõtete kohta (tabelid 7-8). 

Tabel 7. Regressioonanalüüsi näitajad suurtes piimatootmisettevõtetes, kui sõltuvaks 

muutujaks on VRS ja andmed on 2010–2015 kohta 

  Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Vabaliige -3,8932 0,87961 -4,4261 1,24E-05 

Ettevõtte juhi sünniaasta 0,0026 0,00045 5,7829 1,48E-08 

Kapitalikulu lehma kohta 0,0000 0,00002 1,7062 0,08874 

Omatoodetud sööda osakaal 

kogu söödast 
-0,2409 0,02859 -8,4266 6,40E-16 

Oma maa osakaal kogu maast -0,0369 0,01800 -2,0486 0,04115 

Söödakulu 1 kg piima kohta -0,9403 0,11568 -8,1284 5,44E-15 

 

Kui tabelis 7 toodi välja suurte piimatootjate regressioonanalüüsi tulemused, kui sõltuvaks 

muutujaks on VRS ja analüüsitud andmed on 2010–2015 kohta, siis tabelis 8 on välja toodud 

regressioonanalüüsi tulemused suurettevõtetes, kui sõltuvaks muutujaks on tootlikkuse 

indeks ja analüüsitud on 2015. a andmeid. 
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Tabel 8. Regressioonanalüüsi näitajad suurettevõtetes, kui sõltuvaks muutujaks on MPI ja 

analüüsitud andmed on 2015. a kohta 

 Regressioonikordaja Standardviga t-väärtus p-väärtus 

Vabaliige -1,2582 2,8498 -0,4415 0,6604 

Ettevõtte juhi sünniaasta 0,0013 0,0014 0,8913 0,3762 

Kapitalikulu lehma kohta -3,4E-05 0,0001 -0,4661 0,6428 

Omatoodetud sööda osakaal 

kogu söödast -0,2413 0,0903 -2,6719 0,0096 

Oma maa osakaal kogu maast 0,0256 0,0578 0,4430 0,6593 

Söödakulu 1 kg piima kohta -0,3827 0,3602 -1,0623 0,2922 

 

Analüüsitud sõltumatustest muutujatest mõjutab kõige enam nii peretalude kui ka 

suurtootjate VRS-i oma maa osakaal kasutuses olevast maast – mõlema grupi P-väärtus jääb 

alla 0,05, mis tähendab, et sõltumatu muutuja mõju VRS-ile on statistiliselt oluline. Kui 

peretaludes on oma maa osakaalul kogu maast positiivne mõju VRS-ile, siis suurettevõtte 

puhul omab sama näitaja negatiivset mõju VRS-ile. Oma maa osakaal ei oma statistiliselt 

olulist mõju tootlikkusele 2015. a kummaski analüüsigrupis. Käesolevas uurimistöös leiti, 

et kui perioodil 2010–2015 pereettevõtete puhul oma maa osakaalu suurenemine kasvatab 

efektiivsust, siis suurettevõtete puhul oma maa osakaalu suurendamine vähendab 

efektiivsust. Ka Stokes jt (2007) jõudsid uuringus järeldusele, et ebaefektiivseid ettevõtteid 

iseloomustab lisaks liigsele tööjõu kasutamisele ja vähesele piimatoodangule ka ülemäärane 

investeerimine maasse. Eeltoodust tulenevalt tuleks piimatootjatel hoolikalt kaaluda maasse 

investeerimist. 

Kapitalikulud lehma kohta mõjutavad pere- ja suurettevõtete VRS-i erinevalt. Kui 

pereettevõtetes omab kapitalikulu lehma kohta negatiivset mõju VRS-ile, aga mõju ei ole 

seejuures statistiliselt oluline, siis suurettevõttes on kapitalikulu lehma kohta statistiliselt 

olulisem näitaja kui peretaludes (P-väärtus 0,0887 ja T-väärtus 1,7). Mida suurem on 

kapitalikulu lehma kohta, seda suurem on suurtootja efektiivsus. Kuna kapitalikuludena on 

arvestatud aastast amortisatsiooni, siis suured kapitalikulud lehma kohta on tingitud 

investeeringutest ja uutest masinatest, seadmetest, mille aastane kulum on suurem kui vanal 

ja amortiseerunud tehnikal. Seega mida uuem on tootmis- ja pidamissüsteem, seda 

efektiivsem on suurtootja. Ka Moreira ja Bravo-Ureta (2016) uuringu tulemused näitasid, et 

statistiliselt olulist positiivset mõju tootlikkuse kasvule omavad investeeringud 

tehnoloogiasse ning üleminek uuele tehnoloogiale.  
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Ettevõtte juhi vanusel on mõlemas grupis erinev mõju efektiivsusele. Mõlemad läbiviidud 

regressioonanalüüsid (võrrand, kus sõltuvaks muutujaks on VRS ja võrrand, kus sõltuvaks 

muutujaks on MPI) kinnitasid, et juhi vanus mõjutab ettevõtete tootlikkust ja efektiivsust 

erinevalt. Pereettevõtetes on ettevõtte juhi vanusel negatiivne mõju efektiivsusele ehk mida 

vanem on ettevõtte juht, seda efektiivsem ja tootlikum on ettevõte. Peretaludes ei ole 

ettevõtte juhi vanusel statistiliselt olulist mõju VRS-ile, küll aga on statistiliselt oluline mõju 

tootlikkusele. Suurettevõtetes omab juhi vanus rohkem mõju VRS-ile kui peretaludes ning 

juhi vanusel on VRS-ile positiivne mõju. Mida noorem on suurettevõtte juht, seda 

efektiivsem on suurtootja. Ka Hanssoni (2008) uuring näitas, et mitmed farmeri 

isikuomadused mõjutavad oluliselt talu tootlikkust ja mida noorem on omanik, seda 

efektiivsem on ettevõte. Ka käesolevas töös jõuti kogu valimi põhjal järeldusele, et ettevõtte 

juhi vanus on efektiivsuse hindamisel statistiliselt oluline näitaja ja mida noorem on ettevõtte 

juht, seda efektiivsem on ettevõte. Siinkohal võib põhjus olla selles, et nooremad talunikud 

on enam avatud tehnoloogilistele muutustele, mis tõstavad efektiivsust. Vaadeldes juhi 

vanust aga eraldi pere- ja suurtaludes on juhi vanusel efektiivsusele erinev mõju. Peretaludes 

mõjutab juhi vanus efektiivsust vähem kui suurtaludes ning mida vanem on pereettevõtte 

juht, seda efektiivsem on ettevõte ja mida noorem on suurtootja juht, seda efektiivsem on 

suurettevõte.  

Omatoodetud sööda osakaalul kogu söödast on mõlemas analüüsigrupis negatiivne mõju 

ettevõtte VRS-ile ja tootlikkusele. Omatoodetud sööda osakaalu mõju tootlikkusele on 

suurettevõtetes statistiliselt olulisem näitaja kui peretaludes, mis tähendab, et omatoodetud 

sööda osakaal kogu söödast mõjutab suurettevõtetes tootlikkust rohkem kui peretaludes. 

Omatoodetud sööda osakaalul kogu söödast on mõlemas analüüsigrupis statistiliselt oluline 

negatiivne mõju ettevõtte efektiivsusele. Omatoodetud sööda kõrge osakaalu negatiivse 

mõju põhjuseks võib pidada asjaolu, et omatoodetud söödad on peamiselt rohusöödad ehk 

väheväärtuslikud söödad, mis ei suurenda piimatoodangut, vaid tagavad teatud 

toodangutaseme. Seega on võimalik, et antud analüüsi aluseks on nende ettevõtete andmed, 

kelle omatoodetud sööda osakaal kogu söödast on kõrge ja ettevõtte piimatoodang on madal. 

Suurettevõtetes on söödakulu suurenemisel 1 kg piima kohta VRS-ile negatiivne mõju ehk 

efektiivsus langeb, kui söödakulu 1 kg piima kohta kasvab. Suurtootjate efektiivsusele on 

söödakulul 1 kg piima kohta statistiliselt oluline mõju. Peretaludes ei oma suurem söödakulu 

1 kg piima kohta statistiliselt olulist mõju efektiivsusele. Ka tootlikkusele ei oma söödakulu 
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suurenemine 1 kg piima kohta statistiliselt olulist mõju kummaski analüüsigrupis, kuigi 

mõju tootlikkusele on negatiivne. Arvestades, et söödakulud moodustavad ca 49% 

suurtootjate vahetarbimiskuludest, siis on selge, et suuremad söödakulud sama 

toodangumahu saavutamiseks mõjutavad ettevõtte efektiivsust ja tootlikkust negatiivselt. 

Kuigi suurtootjate ja peretalude efektiivsuses märkimisväärseid erinevusi ei ole, siis 

vaadeldes efektiivsust ja tootlikkust mõjutavad tegureid, on näitajad erinevad. Selleks, et 

tootja oleks efektiivne, on oluline hinnata tootlikkust, efektiivsust ja neid mõjutavad tegureid 

– tuleks hinnata tegurite statistilist olulisust. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti peretalude ja suurte piimatootmisettevõtete 

tootlikkus ja tehniline efektiivsus aastatel 2010–2015 põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasi FADNi alusel. Analüüsiti 99 ettevõtet, kes kuulusid kogu vaadeldud perioodi 

vältel tootmistüüpi piimatootmine ja kelle kohta olid kogu perioodi osas andmed olemas. 

Ettevõtted jagati peretaludeks ja suurtootjateks peretöö osakaalu alusel. Kui piimatootja 

keskmine peretöö osakaal oli analüüsiperioodil vähemalt 60% kogu tööajast ja seejuures ei 

ületanud töötundide arv ühelgi aastal nelja inimese aastat tööaega (8800 töötundi), 

kvalifitseerus tootja peretaluks. Kõik valimis olnud ettevõtted, kes ei vastanud peretalu 

tingimustele, liigitati suurtootjateks. Valimis oli 31 peretalu ja 68 suurt 

piimatootmisettevõtet. 

Uurimistöös analüüsiti erinevaid sisendeid, väljundeid ja nende mõju ettevõtte tootlikkusele 

ja efektiivsusele. Analüüsimeetodina kasutati väljundile orienteeritud DEA analüüsi, millega 

leiti tootjate efektiivsuskoorid ja tootlikkuse indeksid. Sisendite ja väljundite statistilist 

olulisust hinnati regressioonanalüüsiga. 

Uurimuse tulemused näitasid, et mõlemas analüüsitud grupis on kapitali tootlikkus aasta-

aastalt vähenenud. Analüüsiti piimatoodangut ja piima müügitulu kapitalikulu kohta. 

Keskmine kapitalikulude kasv (peretaludes 56%, suurettevõtetes 38%) on põhjuseks ka 

kapitali tootlikkuse vähenemises. Kuna kapitalikuluna on arvestatud aastast amortisatsiooni, 

siis võib väita, et mida uuemad on seadmed ja masinad, seda suurem on amortisatsioon ning 

seda suuremad on kapitalikulud, mistõttu on kapitali tootlikkus madalam. Seejuures tuleks 

arvestada, et investeeringud tehnoloogiasse pigem suurendavad tootlikkust ja efektiivsust. 

Siinkohal peab arvestama investeeringute tasuvuse ajaga ehk investeeringute tegelik mõju, 

tootlikkuse kasv, avaldub aastaid pärast investeeringu teostamist. 

Keskmine piimatoodang on kasvanud analüüsitud perioodi jooksul mõlemas grupis: 

peretaludes 24% ja suurettevõtetes 35%. Toodangu kasv võib olla tingitud nii lehmade arvu 

suurenemisest (suurettevõtetel 16%, peretaludel 12%), kvaliteetsemast söödast kui ka 
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tehnoloogilistest muutustest. Piimatoodang lehma kohta on 2015. a võrreldes 2010. a 

mõlemas analüüsigrupis kasvanud: peretaludes 10%, suurettevõtetes 14%. 

Tulu muust müügist maa kohta on mõlemas tootjate grupis oluliselt kasvanud. Peretalude 

keskmine muu müügi tulu kasutatava maa kohta on 2015. a kahekordistunud võrreldes 

2010. aastaga. Suurtaludes on tulu muust müügist maa kohta kasvanud 94%. Muu müügi 

oluline suurenemine maa kohta on tingitud analüüsitaval perioodil peretalude 66%-lisest ja 

suurtalude 55%-lisest muu müügi tõusust ja asjaolust, et kummaski suurusgrupis ei ole 

maakasutuses olulisi muutusi toimunud (pereettevõtete maakasutuses 3%-line kasv, 

suurettevõtete maakasutuses 2%-line langus).  

Tööjõu tootlikkus on analüüsiperioodil märgatavalt kasvanud. 2015. a peretaludes 25% 

võrreldes 2010. a ja suurettevõtetes 30%. Tööjõu tootlikkuse põhjuseks mõlemas grupis on 

töötundide arvu vähenemine ja piimatoodangu kasv analüüsitaval perioodil. 

Keskmine maakasutus lehma kohta on mõlemas analüüsitavas grupis langustrendis. 

Gruppide keskmises maakasutuses olulist muutus toimunud ei ole (peretaludes suurenemine 

3%, suurettevõtetes vähenemine 2%), ent seejuures on kasvanud mõlemas grupis keskmine 

lehmade arv. Kuna peretalud kasutavad ühe lehma kohta rohkem maad kui suurettevõtted, 

siis läbi mastaabiefekti oleks võimalik peretaludes tootlikkust suurendada. 

Peretalud on aastatel 2010–2012 ja 2014 olnud efektiivsemad kui suurtootjad. Peretalude 

puhas tehniline efektiivsus on 2015. a langenud 7% võrreldes 2010. a, suurtootjate 

efektiivsuses ei ole märkimisväärseid muutusi toimunud (langus 0,2%). Vaadeldes 

analüüsiperioodi keskmist puhta tehnilise efektiivsuse skoori võib öelda, et suurtootjate ja 

peretalude efektiivsuses märkimisväärseid erinevusi pole. Mõlema grupi perioodi keskmine 

VRS on 0,87, mis tähendab, et nii peretalud kui suurtootjad on saavutanud 87% võimalikust 

toodangumahust ehk kasutades sama hulka sisendeid oleks mõlemas grupis olnud võimalik 

toota 13% rohkem toodangut.  

100% efektiivselt majandavate ettevõtete osakaal vähenenud: peretaludes 2010. a 48%-lt  

2015. a 29%-le, suurettevõtetes 32%-lt 28%-le. Kui peretalude arvestuses on kogu 

analüüsiperioodi 2010–2015 vältel olnud kõige rohkem ettevõtteid, kes on majandavad 

100% efektiivselt, siis suurtootjate hulgas on igal aastal suurima osakaaluga ettevõtted, kes 

majandavad efektiivsuskooridel 0,81-0,99. 
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Kumulatiivne tootlikkuse indeks näitab, et aasta-aastalt on peretalude ja suurettevõtete 

tootlikkus kasvanud. Võrreldes 2011. a on peretalude tootlikkus 2015. a kasvanud 23% 

võrra, suurtootjate tootlikkus 20% võrra. Nii piimatoodangu kasv kui ka muu müügi kasv 

lehma kohta viitab tootlikkuse kasvule nii peretaludes kui ka suurtes piimatootmisettevõtetes 

perioodil 2010–2015.  

Regressioonanalüüsiga hinnati erinevate sõltumatute muutujate mõju efektiivsusele (VRS) 

ja tootlikkusele (MPI). Tulemustest selgus, et pere- ja suurtalude efektiivsust ja tootlikkust 

mõjutavad mitmed tegurid erinevalt. Kui peretaludes on oma maa osakaalul kogu maast 

positiivne mõju efektiivsusele, siis suurettevõte puhul omab sama näitaja negatiivset mõju 

efektiivsusele. Pereettevõtetes oma maa osakaalu tõstmine suurendab efektiivsust, 

suurtootjate efektiivsus aga langeb, kui oma maa osakaalu suurendada. Ka kapitalikulud 

lehma kohta mõjutavad pere- ja suurettevõtete efektiivsust erinevalt. Kui pereettevõtetes 

omab kapitalikulu lehma kohta negatiivset mõju efektiivsusele, aga mõju ei ole statistiliselt 

oluline, siis suurettevõttes on kapitalikulu lehma kohta statistiliselt olulisem näitaja kui 

peretaludes. Mida suurem on kapitalikulu lehma kohta, seda suurem on suurtootja 

efektiivsus. Ettevõtte juhi vanusel on mõlemas grupis erinev mõju efektiivsusele ja 

tootlikkusele: mida vanem on pereettevõtte juht, seda efektiivsem on ettevõte. Peretaludes 

ei ole ettevõtte juhi vanusel statistiliselt olulist mõju efektiivsusele, küll aga on statistiliselt 

oluline mõju tootlikkusele. Suurettevõtetes omab juhi vanus rohkem mõju efektiivsusele 

ning mida noorem on suurettevõtte juht, seda efektiivsem on suurtootja. 

Uurimistöö tulemused näitavad, et peretalude ja suurte piimatootmisettevõtete tootlikkus on 

analüüsiperioodil kasvanud. Gruppide efektiivsuses ei ole suuri erinevusi, küll aga 

mõjutavad erinevad tegurid pere- ja suurettevõtete efektiivsust ja tootlikkust erinevalt. 

Jätkusuutliku ja efektiivse tootmise tagamiseks on oluline hinnata tootlikkust, efektiivsust ja 

neid mõjutavad tegureid ning tegurite statistilist olulisust. 

Eeltoodust tulenevalt võib väita, et peretalude ja suurettevõtete tootmisfunktsioonid on 

erinevad, mistõttu ei saa neid poliitiliste otsuste tegemisel ühtseteks põllumajanduslikeks 

tootmisüksusteks liigitada. Töö autor on uurimistulemustest lähtuvalt seisukohal, et 

peretalude- ja suurte piimatootmisettevõtete tootlikkust ja efektiivsust mõjutavad erinevad 

tegurid ning seetõttu tuleks poliitiliste otsuste tegemisel nagu toetuste, tootmiskeskkonna 

tingimuste ja -nõuete kehtestamisel, eristada peretalusid ja suurtootjaid.  
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TECHNICAL EFFICIENCY IN ESTONIAN LARGE DAIRY 

FARMS AND FAMILY FARMS 

 

SUMMARY 

 

Dairy farming has been one of the most important industries in Estonia. Competition among 

other producers, quite low purchase price of milk and reduced subsidies are forcing dairy 

farms to produce more efficiently and sustainably.  

It is important to analyze efficiency and productivity to be a sustainable dairy farm. 

Analyzing production gives a better overview of the production processes and decisions that 

could be applied. The efficiency analysis gives an information of the optimal input 

combination needed for production. 

The aim of this Master’s thesis is to measure technical efficiency in Estonian large dairy 

farms and family farms. from 2010 to 2015 using FADN (Farm Accountancy Data Network) 

database. Producers have been grouped by family labour proportion: 31 family farm and 68 

large dairy farm. 

The calculations are made using the non-parametric method Data Envelopment Analysis 

(DEA). Output-oriented DEA model include five inputs. labour, utilized land, intermediate 

consumption, cows, capital (annual amortization) and two outputs: milk production and the 

value in euros of other output. The regression model was used for evaluating the different 

factors influencing technical efficiency. 

The productivity of capital has decreased in both group due to a rise in average cost of the 

capital (annual amortization). It also means that firms are invested into new technology. 

Although newer machines entail higher amortization charges the efficiency and productivity 

of the dairy farms depends on the technology that they use.  

The average milk production and value in euros of other output had increased in both groups. 

It may be caused by the increase of herd numbers, higher quality fodder or technological 

changes. 
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Labour productivity has significantly increased in both group (25% in family farms and 30% 

in large dairy farms). It means that the average count of labor hours has decreased and milk 

production has increased. The development of technology has decreased the need for 

manpower in both group. 

Family farms use more land per cow than large dairy farms, so family farms can increase 

their productivity through the scale effect.  

The analysis showed that there were no significant changes in technical efficiency during 

the period 2010–2015. Also, there was no substantial difference between family farm’s and 

large dairy farm’s technical efficiency. Average technical efficiency during the period 2010–

2015 was 0,87 in both group. This means that family farms and large dairy farms achieved 

87% of the predicted production volume. 

Results reveal that productivity has increased in both groups of dairy farms. Cumulative 

malmquist index has increased 23% in family farms and 20% in large dairy farms. Milk 

production per cow and other output per cow also indicates that productivity of family farms 

and large dairy farms has increased. 

The results also revealed that farm size is not associated with productivity growth for the 

dairy farms in the sample. Efficiency and productivity are affected by different factors, so it 

is important that policy-makers distinguish between family farms and large dairy farms when 

making political decisions such as subsidies, production environment constrains and 

requirements. 
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Lisa 1. Peretalude puhas tehniline efektiivsus aastatel 2010-2015 ja 

tootlikkuse indeks aastatel 2011-2015 

 

Peretalud Puhas tehniline efektiivsus (VRS) 

Tootlikkuse indeks (Malmquist 

index) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 0,85 0,75 0,83 0,76 0,70 0,92 0,98 1,13 0,85 1,01 1,26 

2 0,63 0,55 0,68 0,55 0,91 0,62 0,89 1,24 0,82 1,67 0,78 

3 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,34 0,96 1,17 1,07 1,00 

4 0,76 0,79 0,79 0,85 0,71 0,88 1,08 1,05 1,08 0,91 1,18 

5 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 1,00 1,11 0,85 1,40 0,89 1,42 

6 0,88 0,87 1,00 0,74 0,72 0,85 1,06 1,35 0,63 1,14 1,04 

7 0,97 1,00 0,98 0,93 1,00 0,91 1,07 0,98 1,00 1,38 0,94 

8 0,91 0,70 0,80 1,00 0,76 0,95 0,80 1,24 1,24 0,77 1,29 

9 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,95 1,10 1,04 0,97 1,11 0,98 

10 0,79 1,00 1,00 0,91 1,00 0,71 1,42 1,06 0,81 2,08 0,57 

11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,00 0,75 1,13 1,16 

12 0,77 0,64 0,77 1,00 0,83 0,53 1,14 1,16 1,30 1,02 0,61 

13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 1,16 0,95 1,02 0,99 

14 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,87 0,97 1,25 0,79 0,96 0,79 

15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 1,02 0,94 1,36 0,63 

16 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,04 0,97 0,90 0,89 

17 0,81 0,84 0,64 0,86 0,82 0,83 1,06 0,78 1,19 1,08 1,06 

18 0,91 0,83 0,78 0,86 0,87 0,73 0,97 1,01 1,05 1,08 0,85 

19 0,74 0,62 0,66 0,78 0,53 0,53 0,84 1,06 1,20 0,84 0,89 

20 0,65 0,63 0,57 0,59 0,55 0,58 0,99 0,96 1,03 1,02 1,02 

21 1,00 0,64 0,76 0,72 0,70 0,55 0,89 1,20 0,90 1,31 0,64 

22 1,00 0,93 0,85 0,67 0,85 0,86 1,03 0,95 0,79 1,33 0,98 

23 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 0,84 0,74 0,89 1,16 1,54 0,69 

24 0,59 0,60 0,64 0,63 0,56 0,65 1,08 1,06 0,92 0,98 1,06 

25 1,00 0,72 0,84 1,00 1,00 0,67 0,70 1,23 1,17 1,17 0,59 

26 1,00 0,89 0,79 0,83 1,00 0,67 0,43 0,95 1,02 2,02 0,58 

27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 1,10 1,00 1,00 0,91 

28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,24 2,35 0,32 1,17 1,10 

29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86 0,96 0,95 1,23 1,03 0,90 

30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,48 1,05 0,92 1,68 1,81 

31 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,19 0,96 1,08 1,07 
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Lisa 2 Suurettevõtete puhas tehniline efektiivsus aastatel 2010-2015 ja 

tootlikkuse indeks aastatel 2011-2015 

Suurettevõtted 

Puhas tehniline efektiivsus (VRS) Tootlikkuse indeks (Malmquist index) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 0,95 0,96 0,97 0,90 0,91 0,86 0,99 1,10 0,93 1,10 0,95 

2 0,75 0,81 0,77 0,73 0,66 0,71 1,08 0,92 0,94 0,97 1,05 

3 0,69 0,65 0,59 0,75 0,63 0,59 1,03 0,94 1,15 0,87 0,94 

4 0,94 0,70 0,65 0,66 0,67 0,76 0,93 0,94 1,04 1,03 1,20 

5 1,00 0,97 0,96 0,97 0,94 1,00 0,97 1,01 1,00 1,06 1,09 

6 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,94 1,06 0,99 1,02 0,91 1,08 

7 0,93 0,80 0,89 0,93 0,99 0,98 0,91 1,06 1,01 1,16 1,02 

8 0,90 0,85 0,92 0,89 0,95 1,00 1,01 1,10 0,99 1,05 1,15 

9 0,87 0,87 0,88 0,85 0,96 0,79 1,06 0,99 0,86 1,15 0,77 

10 0,91 0,82 0,92 0,94 0,84 0,85 0,93 1,17 1,07 0,97 1,01 

11 1,00 0,93 0,82 0,79 0,80 0,73 0,91 0,92 0,93 1,09 1,00 

12 0,63 0,62 0,72 1,00 1,00 0,92 0,99 1,15 0,93 2,00 0,69 

13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,07 1,37 0,92 1,20 

14 0,87 0,90 0,92 0,91 0,82 0,81 1,05 1,05 0,99 0,99 1,00 

15 0,70 0,72 0,82 0,89 0,72 0,78 1,15 1,12 0,96 0,94 0,99 

16 0,66 0,66 1,00 0,78 0,59 0,57 0,94 1,69 0,74 0,81 0,88 

17 0,97 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,13 1,01 1,10 1,03 

18 1,00 0,92 0,99 1,00 0,95 1,00 0,86 1,08 1,02 1,02 1,31 

19 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,18 0,97 1,14 0,93 

20 0,83 0,94 0,86 0,82 1,00 1,00 1,13 0,93 0,94 1,16 1,10 

21 1,00 1,00 1,00 0,89 0,94 1,00 0,91 1,20 0,80 1,12 1,43 

22 0,68 0,72 0,69 0,81 1,00 1,00 1,07 0,96 1,16 2,03 0,90 

23 0,63 0,89 0,65 0,75 0,64 0,73 1,50 0,69 1,10 0,98 1,08 

24 0,92 0,92 0,98 0,97 0,94 0,97 1,04 1,08 1,02 0,96 1,07 

25 1,00 1,00 1,00 0,99 0,82 0,93 1,19 0,99 0,96 0,83 1,18 

26 0,94 0,91 0,95 0,90 0,90 0,82 1,02 1,04 1,00 1,03 0,95 

27 0,98 0,99 0,95 0,92 0,85 0,93 1,04 0,98 0,97 1,01 1,07 

28 0,61 0,57 0,53 0,48 0,50 0,53 0,95 0,99 0,90 1,15 0,96 

29 0,77 0,78 0,75 0,77 0,70 0,86 1,03 1,01 0,99 1,00 1,16 

30 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 0,82 0,91 1,08 1,00 1,02 0,88 

31 0,89 0,91 0,93 0,93 0,82 0,87 1,04 1,01 1,04 0,95 1,08 

32 0,72 0,68 0,76 0,85 0,74 0,69 0,98 1,12 1,05 0,87 1,02 

33 0,83 0,75 0,78 0,87 0,71 0,93 0,92 1,07 1,05 0,96 1,18 

34 0,80 0,93 0,85 0,90 0,78 0,89 1,27 0,92 0,97 0,95 1,14 

35 0,93 0,87 1,00 0,88 0,76 0,92 0,95 1,28 0,73 1,00 1,18 
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Lisa 2 järg 

 

Suurettevõtted 

Puhas tehniline efektiivsus (VRS) Tootlikkuse indeks (Malmquist index) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

36 0,92 0,84 0,88 0,95 0,94 0,96 0,94 1,08 1,12 1,00 1,05 

37 1,00 1,00 0,97 1,00 0,94 0,92 1,06 0,97 1,04 0,97 1,00 

38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,32 0,99 0,79 1,20 1,09 

39 0,92 0,98 0,99 0,97 0,90 0,91 1,09 1,03 0,96 1,04 1,03 

40 0,69 0,68 0,74 0,76 0,75 0,72 1,08 1,08 1,02 1,01 1,03 

41 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,04 1,02 0,91 1,05 

42 0,79 0,75 0,94 0,68 0,51 0,48 0,85 1,34 0,72 0,81 0,94 

43 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,41 0,79 1,10 1,09 

44 0,81 0,73 0,81 0,82 0,69 0,82 0,94 1,11 0,99 0,92 1,18 

45 0,73 0,77 0,85 1,00 0,91 0,99 1,08 1,13 1,18 1,00 1,05 

46 1,00 0,96 0,93 1,00 1,00 0,97 0,82 0,98 1,10 0,98 1,07 

47 0,91 0,79 0,63 0,71 0,86 0,71 0,97 0,88 0,89 1,26 0,89 

48 1,00 0,69 0,71 0,83 1,00 0,84 0,67 1,02 1,17 1,19 0,81 

49 1,00 0,93 0,97 1,00 0,95 0,97 0,87 1,10 1,09 1,03 1,07 

50 0,73 0,72 0,75 0,78 0,78 0,81 1,02 1,07 1,05 1,09 1,06 

51 0,80 0,83 0,90 1,00 0,88 0,88 1,05 1,12 1,18 0,92 1,16 

52 1,00 0,92 1,00 1,00 0,96 1,00 0,82 1,06 1,06 1,01 1,13 

53 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 0,93 0,94 1,04 1,11 1,16 

54 0,80 0,76 0,71 0,93 0,78 0,90 1,02 0,97 1,18 0,96 1,11 

55 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 1,04 1,02 1,06 1,01 

56 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,27 0,75 2,10 1,51 

57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 0,90 1,04 1,17 1,38 

58 0,80 0,72 0,73 0,81 1,00 0,80 0,95 0,90 1,05 1,46 0,85 

59 0,85 0,85 0,87 1,00 0,88 0,86 1,04 1,05 1,14 0,96 1,04 

60 0,77 0,70 0,80 0,80 0,66 0,71 0,89 1,07 1,08 0,90 1,09 

61 0,73 0,83 0,72 0,82 0,70 0,75 1,12 0,93 1,10 0,90 1,13 

62 0,73 0,75 0,83 0,98 1,00 1,00 1,02 1,15 1,11 1,19 1,23 

63 1,00 0,85 1,00 1,00 0,99 0,89 0,91 1,14 1,12 0,99 1,06 

64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,64 1,09 0,95 0,75 1,08 

65 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 1,06 0,91 0,98 1,00 1,04 

66 0,69 0,74 0,77 1,00 0,93 0,90 1,11 1,08 1,36 0,97 1,21 

67 0,83 0,87 0,89 0,86 0,91 0,92 1,08 1,05 0,99 1,12 1,00 

68 0,97 0,84 0,68 0,75 0,83 0,76 0,95 0,84 1,09 1,17 0,86 
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