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Väikeettevõtete arv on üha suurema osakaaluga Eesti ettevõtetest, toiduainetööstus 

mitmekesistunud ja konkurentsitihe ning majanduslik olukord muutuv. Käesoleva töö 

eesmärgiks on võrrelda majandussurutise aastatel (2009–2010) alustanud pagaritööstuste 

ettevõtete majandustulemusi majandussurutise järgsetel aastatel (2011–2012) alustanud 

ettevõtjate tulemustega ja hinnata turule tuleku aja seost saavutatud majandustulemustega 

aastaks 2015. Töös kasutatavad andmed põhinevad ettevõtete majandusaasta aruannetel. 

Majandusliku tulemuslikkuse näitajate (horisontaalanalüüs, suhtarvud) leidmiseks 

kasutati peamiselt programmi MS Office Excel. Töö tulemusena selgus, et ettevõtted, kes 

alustasid tegevust pärast majandussurutist sõltuvad rohkem laenudest ning riskivad 

rohkem. Ettevõtete areng on küll kiirem töötajate arvu kui ka müügitulu kasvu poolest, 

kuid aastaks 2015 teenitakse kahjumit. Selgub, et majanduskriisi ajal alustanud ettevõtjad 

on stabiilsemad ning teenivad kasumit. Töö tulemusi ei ole võimalik analoogsete töödega 

võrrelda, kuna need puuduvad. 
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SISSEJUHATUS 

 

Väikeettevõtte asutamise ajendeid on palju ning algusaastatel tuleb ettevõttel palju 

arendustööd teha leidmaks klientuur, toime tulla kulutustega ning püsida turul. Ettevõte peab 

arvestama majanduslike ja sotsiaalsete teguritega, mis on pidevas muutumises. Ülemaailmne 

majandussurutis aastatel 2008–2010 viis ka Eesti majanduse kriisi, millest taastumine võttis 

aega aastaid. Olenemata kriisist tegelesid inimesed siiski ettevõtluse alustamisega.  

 

Varasemad majanduskriiside kogemused kokkuvõetuna erinevate autorite käsitluses 

(Tanning, Tanning 2009: 130-132, 148, Masso, Krillo 2011: 8-9, 52-53, Ruut, Hundimägi: 

2008: 19, 27-28, 86) on näidanud põhiliselt toodete turunõudluse vähenemist tooraine kõrge 

hinna juures, millega kaasneb tööstuse ja tootmise kokku tõmbumine. Turunõudluse 

vähenemine tähendab väiksemat ettevõtluse aktiivsust, mis omakorda oli Eestis kriisile 

eelnevatel nn buumiaastatel väga kõrgel tasemel. Ettevõtete kehv majanduslik olukord tõi 

kaasa pankrottide laine, koondumisi ning tööpuuduse kasvu.  

 

Käesolevas töös vaadeldakse pagaritööstuste arengut, mis on huvipakkuv näide nii 

väikeettevõtluse arendamise kui ka elanike toiduga varustamise vaates. Huvipakkuv on 

asjaolu, et nii majanduskriisi ajal kui ka pärast seda loodi Eestis mitmeid väikeseid 

pagaritöökodasid. Varasemad majanduslikud tsüklid ei ole andnud võimalust niivõrd 

eristuva olukorra analüüsimiseks. Varasemate allikate baasil võib kriisist väljumine võtta 

mitmeid aastaid aega ja ettevõtlusaktiivus võib sealjuures pidurduda. Töö koostamise ajal 

on teada, et Eesti majandus on taas saavutanud sarnase olukorra, mis oli enne viimast 

majanduskriisi 2007. aastal ning leidub palju spekulatsioone eesootavast majanduskriisist.   

 

Pagaritööstuse põhitoodeteks on leib ja sai, mille tootmise ajalugu küündib sajandite taha. 

Ajaga on toodete valik mitmekesistunud ning tehnoloogia uuenenud. Toiduainetööstus on 

ilmselt üks tihedama konkurentsiga valdkondi, kus edukus sõltub enda väljundi leidmisest. 

Tarbijate eelistuste muutumiste ja turu mitmekesistumise tõttu on konkurents suur nii 

toodete kui ettevõtjate näol, seda ka olenemata majandussurutisest. Väikeettevõtja peab 

innovaatiline olema, et turul silma paista. Tarbija on üha teadlikum toitumisest, mille võrra 
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ka nõudlikum toodete suhtes. Kui tarbijale pakutakse unikaalset toodet, siis ei ole ta ka 

niivõrd hinnatundlik. Selleks võib olla meelepärane toode või konkreetne vajadus toote 

järele, näiteks eritoitujatele või lastele mõeldud tooted. Selles võib leiduda ettevõtja jaoks 

turunišš. Pagaritööstuse ettevõtete arv on olnud Eestis küllaltki stabiilne viimase kümne 

aasta jooksul. Kuigi majandussurutise ajal on ettevõtlusega alustamine riskantsem, siis 

aastatel 2009–2010 loodi kokku 33 uut pagaritööstust. Ajenditeks võib pidada tekkinud 

tööpuudust või ebakindlust tuleviku suhtes, mis tõukas ettevõtlusega tegelema. Ühtlasi on 

teada, et töötleva tööstuse tähtsus avaldub töökohtade loomises, sh toiduainetööstus on 

oluline töökohtade osas, mille dünaamika omab olulist tähtsust ka maapiirkondade arengule. 

Eestis pakub töötlev tööstus töökohti ligikaudu 108 tuhat, millest 12% on toiduainetööstuste 

töökohad. Pagaritööstuse arengu analüüs on üks võimalus mõista majanduskriisis toimuvat 

seoses toiduainete turuga, ning samal ajal mõista majandustsüklist tulenevat ettevõtjate 

tegevuse erinevust rahuldavate majandustulemuste saavutamiseks. 

 

Pagaritööstus põhineb inimese esmasel vajadusel, milleks on toit. Selle tõttu saame 

üldistades tarbijaskonnana näha kogu rahvastikku. Tarbijaskonda saab jaotada erinevalt, 

näiteks nende eelistuste vahel. Osa tarbijaid eelistab väiketootjate eristuvat toodangut 

võrreldes suurtootjate masstoodanguga. Üha rohkem eelistatakse värskelt küpsetatud tooteid 

poeletil asuvatele toodetele. Seda kinnitab ka Maaeluministeeriumi ülevaade 2016. aasta 

pagaritööstusest, kus mikroettevõtted (vähem kui 10 töötajat) moodustavad peaaegu 70% 

kogu pagaritööstuse ettevõtete arvust. Suurettevõtete seas jätkub konsolideerumine – OÜ 

Eesti Leivatööstus omandas 100% AS Hagar aktsiatest. Kuna 4-5 suuremat ettevõtet 

annavad peaaegu kolmveerandi pagaritööstuse müügitulust, siis mikroettevõtete jaoks on 

oluline leida enda väljund. (Mäger 2017)  

 

Antud uurimuse eesmärk on võrrelda majandussurutise aastatel (2009–2010) alustanud 

pagaritööstuste ettevõtete majandustulemusi majandussurutise järgsetel aastatel (2011–

2012) alustanud ettevõtjate tulemustega ja hinnata turule tuleku aja seost saavutatud 

majandustulemustega aastaks 2015. Analüüsi tulemused aitavad mõista Eestis toimunud 

arengut pagaritööstuste osas, kus tihedast konkurentsist ja keerulisest majanduslikust 

olukorrast olenemata on toimunud muutused. Antud töö aitab selgitada ka turule tuleku aja 

ja kasutatavate strateegiate omavahelisi seoseid ning annab ülevaate ettevõtete 

finantsnäitajatel põhinevatest majandustulemustest, vaatleb kulude struktuuri ja 

jätkusuutlikkuse näitajaid.  
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Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

• käsitleda majandussurutisest tulenevaid muutuseid toiduainetööstuses, sh keskendudes 

pagaritööstuste tegevusele; 

• analüüsida makrotasandil ettevõtjate majandustulemuste muutust;  

• grupeerida majandussurutise ajal ja sellele järgneval perioodil alustanud ettevõtjaid 

võimalike seoste tuvastamiseks;  

• kirjeldada dünaamikat ettevõtte alustamise ja kapitaliseerimise osas eelnevalt leitud 

gruppides ning viia läbi võrdlev finantsnäitajate analüüs majandustulemuste muutuste 

kohta sihtaasta 2015 seisuga; 

• koostada järeldused ja töö kokkuvõte pagaritööstuse arengu kohta.  

 

Uurimisülesannete täitmiseks kasutatakse andmeid ettevõtete majandusaasta aruannetest 

ning majanduslikku tulemuslikkust analüüsitakse horisontaalanalüüsi ning suhtarvude abil. 

Lähtuvalt uurimisülesannetest ning sellega seotud teooriast koosneb töö kahest osast. 

Esimeses osas vaadeldakse väikeettevõtluse ajendeid ja olemust lähtudes toidainetööstusest. 

Käsitletakse konkurentsi, strateegiaid ning konkurentsivõimet. Samuti antakse ülevaade 

olukorrast Eesti toiduainetööstusest ning vaadeldakse majandusliku tulemuslikkuse näitajaid 

ja nende analüüsi meetodeid. Seejuures käsitletakse kapitali ja kulude struktuuri, rentaablust 

ning finantseerimist ja investeerimist. Töö teises osas viiakse läbi leitud näitajate analüüs 

ning leitakse vastused püstitatud uurimisküsimustele. Selles osas antakse ülevaade ka 

valimist, selle moodustumisest ning kasutatud metoodikast.  
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1. VÄIKEETTEVÕTLUSE OLEMUS 

TOIDUAINETETÖÖSTUSEST LÄHTUDES  

 

1.1. Väikeettevõtluse olemus ja muutused majanduses 

 

Ettevõtlust tõlgendatakse kui väärtust omavat protsessi, millega kaasneb finantsiliste, 

psühholoogiliste ja sotsiaalsete riskide võtmine ning mille tasuks on rahuldus saavutatu üle 

koos rahalise tuluga (Hisrich, Peters 1989 ref. Miettinen et al. 2006: 34). Mitmed varasemad 

uuringud on saavutanud sama tulemuse uurides väikeettevõtluse tõmbe- ja tõuketegureid. 

Peamisteks tõmbeteguriteks on lisaraha teenimine, majanduslik vabadus, sotsiaalne mõjukus 

ja isiklike teadmiste rakendamine. Peamisteks tõuketeguriteks on rahulolematus, töötus, 

perekondlikud põhjused ja mitte piisav haridus. Ehk kõige suurem roll ettevõtlusega 

alustamiseks on psühholoogilistel omadustel ning sotsiaalmajanduslikel tingimustel. (Islam 

2012: 068-069) 

 

Vaatleme rahulolematust kui motivaatorit – raskused töö leidmisega, ebakindlus tuleviku 

suhtes, väike sissetulek (Miettinen, Teder 2006: 68, 94). Viimase majandussurutise ajal 

kaotasid paljud inimesed oma töö ning otsisid väljapääsu ettevõtlusega alustamisest. 

Statistikaameti põhjal oli aastatel 2009-2015 kõige madalam tööhõivatus aastal 2010 (joonis 

1), millega loetakse ka tollane majandussurutis lõppenuks. Tööhõivatuse muutust saab 

seostada majandusolukorra nõrgenemise ja seejärel tugevnemisega. Pärast majandussurutist 

paranes ka tööhõive märgatavalt, kuna tõusis ettevõtete arv ja suurenes tarbimine, mistõttu 

ka vajati rohkem tööjõudu.  
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Joonis 1. Tööga hõivatud isikute arv valitud tegevusaladel aastatel 2009–2015 

(Statistikaamet, TT0200) 

 

Eestis on stabiilne ja ettevõtjasõbralik majanduspoliitika ning see pole ettevõtjatele 

märkamatuks jäänud. Väikeettevõtja kulutab olulises mahus aega ja ressurssi oma 

ettevõttele. (Miettinen, Teder 2006: 35, 54) Mikroettevõtete (vähem kui 10 töötajat) arv on 

järjest suurenenud (joonis 2), majanduskriisi lõppemisest (2010) kuni aastani 2015 on see 

suurenenud 37% võrra. Statistikaameti andmete põhjal selgub, et kõige kõrgem 

mikroettevõtete arv 2015. aasta seisuga oli hulgi- ja jaekaubanduse sektoris (20,7%), seejärel 

kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, ehitus, kinnisvaraalane tegevus ning suuruselt 

viiendal kohal töötlev tööstus (7,5%), kuhu kuulub ka toiduainetööstus. Vaadeldes sama 

osakaalu aastate lõikes, on sektoritevaheline jaotuvus küllaltki sarnane. Töötuse määr ehk 

tööpuudus (Mereste 2003b: 453) oli kõrgeim majanduskriisi lõpus ehk aastal 2010. Alates 

aastast 2011 on töötuse määr järjest langenud, aastaks 2015 oli töötuse määr langenud kuuele 

protsendile.  
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Joonis 2. Mikroettevõtete arv ning töötuse määr Eestis aastatel 2009–2015 (Statistikaamet, 

EM001) 

 

Mikroettevõtete arvu suurenemisel on suurenenud ka selle osakaal kogu Eesti ettevõtetes, 

saavutamaks nüüdseks enam kui 90% kogu Eesti ettevõtetest. Võrreldes aastaga 2009 on 

osakaal tõusnud 4% võrra. See on aidanud kaasa turu mitmekesistumisele ning muutnud 

tihedamaks ka konkurentsi. Vaadeldes Statistikaameti andmete põhjal mikroettevõtteid 

2015. aasta toiduainetööstuses (joonis 3) on näha kahte domineerivat kategooriat: muude 

toiduainete tootmine (29%) ning seejärel pagari- ja makarontoodete tootmine (28%). 

Sarnaseid tulemusi näeb ka siis kui vaadata kõiki toiduainetööstuse ettevõtteid, erinevus 

seisneb selles, et siis on pagaritoodete osakaal suurem (27%) kui muude toiduainete tootmine 

(25%). Ehk pagaritööstusel on oluline roll Eesti toiduainetööstuses.  
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Joonis 3. Mikroettevõtete osakaal toiduainetööstuses valdkonniti 2015. aastal, % 

(Statistikaamet, EM001) 

 

Ettevõtte elutsükkel koosneb viiest etapist: 

• stardieelne periood – idee leidmine, tegevuse kavandamine ja ettevalmistamine, millega 

ühtlasi kaasneb suur aja- ja finantskulu; 

• stardiperiood – ettevõtte rajamine, eksperimenteerimine, konkurentsieelise rajamine, 

klientuuri tekitamine, oluliseks on võõrkapitali kaasamine ja omavahendite efektiivne 

kasutamine; 

• kasvu ja laienemise periood – peamisteks märksõnadeks on kiirenev areng, laienemine 

turgude ja toodete näol, kasumi teenimine, tunnustuse võitmine, paranenud finantsseis, 

töötajate arvu kasv, kergem ligipääs võõrkapitalile, oht fookuse kadumisele; 

• küpsusperiood – kasvu pidurdumine, uute investeeringute vajadus madal, võlgade 

likvideerimine, kulude kontrolli all hoidmine; 
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• langusperiood – ettevõte on end senisel kujul ammendanud, sissetulekute taset on raske 

hoida. 

(Leimann et al. 2003: 183-185, Scott, Bruce: 1987) Pikaajalise strateegia olemasolu on 

oluline, kuid väikeettevõtjad ei pööra sellele alati tähelepanu, kuna vaevlevad oskuste ja 

ajapuuduse käes (Alas 2005: 157). 

 

Majanduskasvu planeerimiseks vajaminev detailsus (ja konservatiivne planeerimine), on 

väikeettevõtetel tihtipeale liiga pealiskaudne (Welsh, White 1981). Nende edukus sõltub nii 

tegevusharu struktuurist, ettevõtja isikuomadustest, kui ka äristrateegiast. Parim viis on leida 

mingi tarbijarühma rahuldamata vajadus ja leida sellest turunišš. (Alas, 2005: 159-161, 

Zirnask 2008: 160) Olenemata sellest, et väikeettevõtte loomisega kaasnevad üldiselt 

väiksemad riskid kui suurettevõtte loomisel, on väikeettevõtete suurimaks probleemiks turul 

püsimine.  

 

Toodete kvaliteeti ja tootlikkust suudetakse tõsta läbi tootearenduse ja energia kokkuhoiule. 

Eesti toiduainetööstuse konkurentsi tõstmiseks nähakse koostööd sama tegevusala 

ettevõtjatega ning samuti koostööd teadus- ja arendusasutustega koolituste, tootearenduste 

ja uuringute valdkonnas. (Aro 2015) Ettevõtete ellujäämise osakaal pärast viit 

tegutsemisaastat jääb vahemikku 40-60%, näiteks 2003.aasta andmetel oli pärast kolme 

tegutsemisaastat alles 57% Eesti ettevõtetest. Ettevõtte läbi-kukkumise põhjusena võib näha 

nii valet tunnetust, liigset kiirustamist, teadmiste nappust kui ka arengukapitali puudust. 

(Miettinen, Teder 2006: 33, 66, 126) Riskiteguriteks on ka pikad töötunnid, mis üldjuhul 

toob kaasa elukvaliteedi languse, ning olemasoleva kapitali kaotamise riski liiga suurte 

investeeringute näol (Scarborough 2012: 14). Sotsiaalsed ja majanduslikud kulutused võivad 

saada ettevõttele saatuslikuks, kui puudub ettevalmistus ja teadmised. Ettevõtted, kes 

püsivad kaua turul ning jätkavad arengut ja kasvu, vajavad pikka ja põhjalikku ettevalmistust 

raskustega toimetulekuks. (Beaver et al. 2002: 398) Kuna väikeettevõttel ei ole piisavalt 

ressursse lubamaks endale professionaalset abi, siis peab ettevõtja ise olema laiahaardelise 

mõtlemisega ning täitma mitut erinevat rolli, suutma taluda vigu ja ebaõnnestumisi ning 

jääma kindlaks tegutsemise eesmärgile (Welsh, White 1981). Seetõttu ei panda 

väikeettevõtetes üldjuhul suurt rõhku turundusele, nii ka pagaritööstuses, kus käive on pigem 

väike. Neil puudub piisav ressurss palkamaks eraldi turundaja.  
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Eesti mikroettevõtete (joonis 4) müügitulu on vaadeldaval perioodi 2009–2015 suurim olnud 

aastal 2013 (6,9 miljardit) ning pärast seda langenud (langus aastaks 2014 7% ning aastaks 

2015 4%). Seejuures puhaskasum pole langustrendiga kaasa läinud – 2014. aastal langes 

puhaskasum 3% võrreldes eelneva aastaga, kuid see tõusis aastaks 2015 taas 2%. Võime 

toota puhaskasumit hoolimata müügitulu langusest näitab ettevõtete majandusliku olukorra 

paranemist. 

 

 

Joonis 4. Mikroettevõtete müügitulu ja puhaskasum (-kahjum) aastatel 2009–2015 

(Statistikaamet, EM001) 

 

Ettevõtete peamine fookus on tootmise stabiilsuse tagamisel või kasvatamisel, mis sõltub 

ettevõtte elutsüklist ning tagab Eesti majanduskasvu. Ettevõtete tähelepanu on ka tööturu 

muutustel, laenutingimustel ning palgamääradel. (Leimann et al. 2003: 110) 

Majanduslanguse ajal on intressimäärad kõrged ning lisafinantseeringu leidmine 

raskendatud (Lukason 2008). Majanduskriis mõjutas Baltikumi töötuse määra oluliselt 

rohkem kui teisi Lääne-Euroopa riike (Masso, Krillo, 2011: 9). See võimaldas tööturu 

seisukohalt ettevõtjale mänguruumi – suur tööjõuliikuvus ja langustrendis palgakasv (Ruut, 

Hundimägi 2008: 28, Masso, Krillo 2011: 27). Toiduainetööstuse tooraine hinnad olid 

majanduslanguse ajal kõrged, tarbija hinnatundlikum, kõrgendatud konkurents 

importtoodete näol ning muudatused ostuharjumustes (Ruut, Hundimägi 2008: 48, 84). 

Teisest küljest on tarnijad majanduskriisi ajal järeleandlikumad, seega saavutades 

konkurentidest madalam hind, on tarbija poolehoid võidetud, sest õige hind leiab alati ostja 

ning müüja (Lynch 2013, Fox 2013). Ehk majanduskriisi ajal on lihtsam kasutada soodsat 
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hinda kui konkurentsieelist. Majanduskriisi ajal ettevõtlusega alustamisel on veel 

positiivseid külgi.  

 

Turule sisenejal on olukorraga lihtsam kohaneda, kuna ettevõte ei ürita taastada varasemat 

olukorda, vaid võtab arvesse kriisist tulenevaid aspekte. Ning kuna esineb raskusi rahastuse 

leidmisega, siis konkurents uute turule sisenejate näol on madal. Kinnisvarahinnad 

(rendipinnad) on langenud, mis tagab parema ligipääsu äriruumidele. (Lynch 2013) Kuigi ei 

tohiks unustada, et finants ja muud ärilised funktsioonid ei oma suurt tähtsust ilma piisava 

nõudluseta toodete järgi, mis ka tootmismahtude vähenemise juures säilib (Kotler, Keller 

2008: 3-5, Lukason 2008). Majanduslangus parandab konkurentsivõimet, kuna sunnib 

ettevõtteid uuendustele ja efektiivsusele (Ruut, Hundimägi 2008: 53). Maailmas toimunud 

muutuste tõttu on tarvis võtta omaks uuenenud lähenemine (Ohvril 2012: 81). 

Majanduskriisi ajal on kohati raskem ettevõtlusega alustada, kuna tugineda tuleb pigem 

omakapitalile. Kuid kriisi ajal pingutab ettevõtja rohkem, kuna tingimused on tavapärasest 

raskemad, seega tuleb kriisis näha ajendit ning erinevaid võimalusi ettevõtluseks. Vaadates 

töötleva tööstuse laenude käivet ning äriühingu tegevuse alustamiseks antud laenude käivet 

(joonis 5) näeme langust aastatel 2011 ja 2012, kuid seejärel selle pidevat tõusutrendi ehk 

töötleva tööstuse laenude käive on tõusnud majandusliku olukorra paranemisega.  

 

 

Joonis 5. Töötlevale tööstusele antud laenude käive ja mittefinantsettevõtete äriühingu 

tegevuse alustamiseks antud laenude käive aastatel 2009–2015 (Eesti Pank, 3.3.8, 3.3.10 ) 
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Ühtlasi ilmneb oluline fakt äriühingu tegevuse alustamiseks antud laenude käibe osas – 

kõrgeim oli näitaja aastal 2009, kui käes oli majanduskriis. Aastaks 2010, mida peetakse 

majanduskriisi lõpuks, langes see näitaja 57% ning sellele järgneva aastaga tõusis peaaegu 

kaks korda ning langes uuesti kolm korda. Ehk aastatel 2009–2012 on näitaja liikunud nö 

äärmusest äärmusesse. Pärast aastat 2012 on olukord stabiliseerunud ning aastaks 2015 on 

laenude käive tõusnud ja tegevuse alustamiseks antud laenude käive oli 6,5 miljonit eurot.  

 

 

1.2. Strateegiad ja majanduslik olukord toiduainetööstuses 

 

Mikromajanduse perspektiivist on selge arusaam vajadusest olla konkurentsivõimeline: 

võistelda, kasvada ja teenida üha rohkem kasumit. Võimalus toota vastavalt turuvajadustele 

nii hinnas kui kvaliteedis. Mida konkurentsivõimelisem ettevõte suudab olla, seda suuremat 

turuosa on ta ka võimeline endale saama. (Martin 2003: 2-1) Treacy ja Wiersma (1995) on 

iseloomustanud konkurentsi järgnevate reeglite abil:  

• kõigi soovidega ei saa vastavuses olla, tuleb valida tarbijaskond; 

• kui tõusevad standardid, tõusevad ka tarbijate ootused;  

• kõige enam tuleb väärtustada tarbijat.  

Strateegiaks võib nimetada pikaajalist tegevusplaani saavutamaks seatud eesmärke, mis 

aitab aru saada kus on ettevõte praegu ning milline tahab olla lähitulevikus ning millised 

tegevused aitavad seda saavutada (Alas 2005: 10). Strateegia valiku määrab pikaajaline 

visioon, tegevusvaldkonna ulatus, väärtushinnangud, oskused, ressursid ja konkurentsieelis. 

(Johnson et al. 2008: 33). Äritasandi strateegias soovitakse teada saada kuidas konkureerida, 

mis omakorda keskendub klientide võitmisele ja konkurentsivõimele, näiteks fokuseerimine 

turunišile, omahinna alandamine. Funktsionaalse tasandi strateegias soovitakse teada saada, 

kuidas toetada äritasandi strateegiat, sealhulgas turundus, finants, arendus, tootmine. 

Eesmärk on tootluse suurendamine ning konkurentsieelise saavutamine, kas selleks on siis 

kõrgem kvaliteet, säästlikkus, uuendus, kiire reageerimine turuolukorrale või strateegiline 

uuendus. Ettevõte on saavutanud konkurentsieelise, kui tema kasum on kõrgem tegevusharu 

keskmisest. (Alas 2005: 11, 60) Äristrateegia on suunatud müügi suurendamisele, mille 

tulemusel suureneb ka käive. See juures peab valmistoodangu müügi kasvuga säilima 
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kasumlikkus. (Raudsepp 1997: 9-10) Millist strateegiat eelistada, peab ettevõte ise otsustama 

lähtudes enda tegevuseesmärgist.  

 

Porteri (1980) teooria kohaselt võib konkurentsistrateegiana mõista firmapoolseid tegevusi, 

et omandada jätkusuutlikku konkurentsieelist mingis valdkonnas (Porter 1980: 99). 

Ettevõtted peavad olema oma konkurentidest oluliselt atraktiivsemad tarbijale ning 

arendama strateegilist positsiooni turul (Walters, Knee 1989 ref. Morschett et al. 2006: 227). 

Eesmärk on pakkuda maksimaalset kasu klientidele võimalikult madala hinnaga või kulude 

vähendamise abil pakkudes kõrgemat väärtust tootele madalama teenusekvaliteediga 

(Johnson et al. 2008: 227-230). Turule uued sisenejad pakuvad tarbijatele uusi tooteid ja 

teenuseid, mis omakorda sunnib varasemaid pakkujaid oma tooteid ja teenuseid muutma 

(Miettinen, Teder 2006: 33). Ning samas on olemasolevatel ettevõtetel kiire 

reageerimisvõime uutele sisenejatele (Joanna 2010: 838). Konkurentsis püsimiseks tuleb 

keskenduda olemasolevatele kompetentsidele ning turule, luues uusi väärtusi (Alas 2005: 

17). Nii tiheda konkurentsiga valdkonnas nagu seda on pagaritööstus tuleks kindlasti 

ettevõttel strateegia enda jaoks selgeks teha tegevust alustades, et kiiremini leida oma 

tarbijaskond ehk koht turul.  

 

Konkurentsieelis peaks täitma teatavaid kriteeriume: 

• siduma väärtusliku tunnuse valitud tarbijaskonnaga;  

• olla märgatud tarbija poolt; 

• jätkusuutlikkus ehk mitte kergelt imiteeritav konkurentide poolt. 

Seega ettevõtte valitud konkurentsieelis peaks põhinema ressurssidel, tugevustel või 

eristusvõimel konkurentidest. (Aaker 1991: 104) Ettevõtte jätkusuutlikuks 

konkurentsieeliseks on väärtust lisav strateegia, mida potentsiaalsed või praegused 

konkurendid samaaegselt ei kasuta ning konkurendid ei ole suutelised jäljendama 

kasutatavast strateegiast saadud kasusid (Barney 1991: 102). Nii ettevõtte kui ka tarbija 

perspektiivist vaadatuna on selgelt eristatavad konkurentsieelisena hind, kvaliteet ja 

mugavus, mis on tihedalt seotud hea ja kogemusliku turundusega. Ettevõtted kasutavad samu 

indikaatoreid konkurentsistrateegia parandamiseks, mida tarbija hindab pakkujas. 

(Morschett et al. 2006: 286) Suurettevõtted hõlmavad üldiselt tehnoloogilisi, 

organisatsioonilisi ja tehnilisi tegevusi, kuid ka toodete innovatiivsust. Samas väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtted keskenduvad piiratud ressursside tõttu toodete uuendamisele 

ja uute tegevuste käivitamistele. (Joanna 2010: 844) Tooted aga, mis on turul väga 
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populaarsed, tahab ka suurtootja enda tootmisesse lisada. Seega saab väiketootja enda turule 

kindel olla vaid juhul, kui toode on tõepoolest nišitoode, pakkumata huvi suurtootjatele. 

(Ohvril 2012: 47) Väikeettevõtte automatiseerimist pidurdavaks teguriks on turu väiksus ja 

tihe sektorisisene konkurents (Mäger 2017: 5). Samuti püsib ka märgatav oht uute sisenejate 

näol. Edukuse võtmeks on jätkusuutlik konkurentsieelis, mille omamine tähendab soodsama 

positsiooni saavutamist võrreldes konkurentidega ja teiste turuosaliste ees. Ettevõte ei tohiks 

olla isoleeritud ümbritsevast. (Renko et al. 2010: 377)  

 

Ühendused väikeste ja keskmise suurusega põllumajandustootjate ning suuremate 

toidupoekettide vahel on muutumas üha olulisemaks. Sellised seosed soodustavad arengut 

ettevõtetes, mis ei ole võimelised lahendama logistilisi ja juhtimisega seotud probleeme 

ettevõtte siseselt. (Joanna 2010: 836) Eestis peetakse toiduainetööstust üheks töötleva 

tööstuse olulisemaks haruks, kuna selles tegutseb umbes 500 ettevõtet. Üks 

tööjõumahukamaid tegevusalasi on pagaritööstus. (Naris 2016: 2, 4) Ka Eesti turul 

tegutsevad toiduainetööstuse tootjad tegelevad pidevalt uute toodete turule toomisega ja 

nende uuendamisega. Osaliselt seetõttu, et eritoitujate arv on kasvavas trendis ning teisest 

küljest tarbija ootusest uutele maitsetele. Üha enam võib suurpoekettide lettidelt leida väike-

ettevõtete tooteid: Ampstükk, Pagar Võtaks, What the Fruit, Mulgi Krõpsud, Põhjaka, 

Pajumäe, Nopri talu, BioMari, Küüslauk jne. Tänu tarbija suurenenud teadlikkusele annab 

see suurema võimaluse väiketootjatele.  

 

Toiduainetööstuse turustamisviisid ja -kohad on mitmekesistunud, kuid sellegipoolest 

hindavad ettevõtjad positsiooni Eesti siseturul rahuldavaks. Eelisteks teiste Euroopa Liidu 

riikidega võrreldes peetakse kvaliteetset toodangut, kiiret reageerimisvõimet turu 

nõudmistele ning nišitooteid. Euroopa Liidu puhul kvalifitseeritud tööjõudu ning 

eksporditavaid keerulisi ja kvaliteetseid tooteid. Peamisteks turutõrgeteks peetakse 

konkurentide madalat hinnataset ning jaekaubanduskette. Selliste tõrgete vältimiseks 

üritatakse muuta turustamisviise. (Aro 2015) Pagaritööstust iseloomustavad fikseeritud 

tootmiskulud ning pikaajaliste toodete mitte ladustamine, mistõttu ettevõtted 

tasakaalustavad tootmise suurendamist läbi muutuvkulude. Näiteks Horvaatias läbi viidud 

uuringus on täheldatud, et pagariärid viivad harva läbi süstemaatilisi uuringuid teada 

saamaks klientide ja lõpptarbijate eelistusi ning samuti ei investeerita palju brändi loomisele. 

(Renko et al. 2010: 381) Võib eeldada, et pagaritööstuses on suurimaks takistuseks suured 

alustuskulud (seadmed, pikaajalised laenud). Turul olevate ettevõtete konkurentsieeliseks on 
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kogemus, väljakujunenud müügikohad, olemasolevad tooraine varustajad ja 

tootmistehnoloogia – kõik see, millega uus siseneja peab arvestama ja välja töötama (Renko 

et al. 2010: 379). Turg on küllastunud ning ettevõtjad harjunud uute sisenejatega, kuid ka 

alustav ettevõte, kellel on kindel väljund, leiab oma koha tiheda konkurentsiga turul. Eriti 

kui konkreetse toote järgi on nõudlust. Pagaritööstuses olevate ettevõtete arv oli madalaim 

2010. aastal (joonis 6), mis oli tingitud majandussurutisest. 2015. aasta seisuga oli ettevõtete 

arv 150, mis on viimaste aastate kõrgeim. Üldiselt võib öelda, et ettevõtete arv on püsinud 

stabiilsena, kuna suurim kõikumine aastate jooksul on olnud 15%. Samuti on küllaltki 

stabiilsena püsinud ettevõtete surmamäär, mis on kõrgeim olnud majanduskriisi ajal ning 

madalaim sellele järgneval ajal. Ettevõtete arvu kasv on jätnud surmamäära stabiilseks nii 

töötlevas tööstuses kui üldiselt. 

 

 

Joonis 6. Pagaritööstuses olevate ettevõtete (C107) arv aastatel 2009–2015 (Statistikaamet, 

EM001, ER037)  

 

Toiduainetööstus on küllaltki stabiilne sektor, kuna ollakse kiired reageerima 

majanduskriisile (Vokoun et al., 2015: 147-148). Toitlustusettevõtete elujõulisus oli 

küllaltki tugev võrreldes majanduskriisi eelse ajaga ja sellele järgneva ehk 2010. aastaga, 

kus tegutsema jäänud ettevõtteid oli umbes 60%. Kui vaadata aga müügitulu järgi, siis on 

kiiresti arenenud toitlustusettevõtete arv üle kolme korra vähenenud võrreldes kriisile 

eelnenud perioodiga. (Helm-Rosin 2010: 90, 93) Konkurentsitihedas keskkonnas on 

kalduvus pankrotile tõenäolisem kui seda mitte nii tiheda konkurentsiga keskkonnas, kuid 

samas ajendab selline olukord ettevõtjaid rohkem pingutama ning see omakorda suurendab 
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tootlikkust (Ahn 2002: 6, 16). Seda tõestab ka Slovakkias läbi viidud uuring, mis leidis, et 

ettevõtted, kes olid tegutsenud 3 või vähem aastat, olid küllaltki kõrge tootlikkusega 

(Vokoun et al., 2015: 147). Toiduainetööstuse konkurentsi võib tõsta majanduskriisile 

eelneval perioodil saavutatud rahaline autonoomia (Bandasz 2013 ref. Vokoun et al., 2015: 

143). Statistikaameti põhjal oli 2010. aastal tegevust alustanud ettevõtete keskmine töötajate 

arv 1,5 ning 60% alustas tegevust palkamata lisatööjõudu (Helm-Rosin 2010: 95). 2012. 

aastal avaldatud uuringust, mille viis läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) (uuriti 

ainult väike- ja keskmise suurusega tööstus- ja teenuste sektoris olevaid ettevõtteid) selgus, 

et ettevõtte arengu takistuseks peetakse eelkõige suurt maksukoormust ning 

tööstusettevõtete probleemiks oli turu leidmine. Tööjõupuudust ning ebapiisavaid oskuseid 

nähti takistusena eelkõige enne majanduskriisi. (Kaarna et al. 2012: 29-30, 34, 38-39) Tšehhi 

ja Slovakkia ühisest uuringu tulemusest leiti, et majanduskriis mõjutas toiduainetööstust 

ainult osaliselt, näiteks oli tööviljakusest taastumine kiire. Näitajad olid halvimad aastatel 

2007 ja 2008, kus tööviljakus langes 4,5%. Eriti majandussurutise ajal on suurettevõtetel nii 

mõnigi eelis väikeettevõtete ees, kuna neil on suuremad kogemused tegelemaks toetustega 

ning kuluefektiivsus kõrgem. (Vokoun et al., 2015: 147) Väikeettevõtted on võimelised 

püsima konkurentsis, kuid võtavad väiksemaid riske. Seda eriti majandussurutise ajal, kus 

oli see ühest küljest ajendiks alustamaks ettevõtlust, kuid teisest küljest tekitas ka suuremat 

ebakindlust ebaõnnestumise ees.  

 

Kiirele taastumisele viitavad ka pagaritööstuse näitajad Eestis (joonis 7). Suurim langus 

(14%) toimus aastal 2010, kuid pärast seda on lisandväärtus olnud püsivas trendis (va 1% 

langust aastal 2015). Tulemustest järeldub, et pagaritööstus on perioodil 2009–2015 suutnud 

tagada stabiilsuse, kuigi väike langus toimus pärast majandussurutist. Ettevõtete 

lisandväärtus saavutas 2013. aastaks sama kõrge väärtuse kui see oli aastal 2009. Ka 

tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel on püsinud sarnases trendis nagu 

lisandväärtus. 
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Joonis 7. Pagaritööstuses olevate ettevõtete (C107) lisandväärtus ja tööviljakus hõivatu 

kohta lisandväärtuse alusel aastatel 2009–2015 (Statistikaamet, EM008)  

 

Palju tooteid müüakse läbi poekettide, turistiasutuste ja avalike institutsioonide. Väiksemad 

edasimüüjad muutuvad üha enam oluliseks, mis omakorda tõstab konkurentsi. (Renko et al. 

2010: 378-379) Tarbijatel avaneb võimalus küllaltki laialdase tootevaliku ees. Eelistused 

võivad erineda päritolu, maitse, pakendi või koostisosade järgi. Toiduainetööstuses on 

kindlasti määravaimaks teguriks maitse, kuid asenduskauba turule toomiseks on vaja teada, 

mida tarbija eelistab. Suurtööstuste kõrvale tekib üha enam väikeseid, eelkõige 

mikroettevõtete näol, pagaritöökodasid, kus tootmine on eelkõige pühendunud nišitoodetele. 

Mikroettevõtete arv on tõusnud, kui 2010. aastal oli Eestis 48 pagaritooteid tootvat 

mikroettevõtet, siis 2015. aastaks oli see arv tõusnud 101-ni. (Mäger 2017: 2-3) Võimalus 

eristumiseks võib seisneda ka toote valmistamisviisis (Ohvril 2012: 46). Tagamaks 

konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik Eesti toiduainetööstus, on vaja investeerida 

tootmistehnoloogia moderniseerimisse. Seda saab saavutada näiteks riigipoolsete toetuste 

näol. (Aro 2015) Eesti pagaritööstuse ettevõtted on investeerimisotsustega ettevaatlikud, 

olenemata kasvanud kasumist. Põhjuseks võib olla nõrgenenud nõudlusest tulenev 

ebakindlus. Maaeluministeeriumi andmetel investeeriti 2016. aastal kõige enam masinatesse 

ja seadmetesse (v.a arvutid ja transpordivahendid), mis moodustas kogu materiaalsesse 

põhivarasse tehtud investeeringutest 73% ning teisena ehitamisse ja renoveerimisse (22,3%). 

Sellest saab järeldada, et investeeriti nii mahu kui ka efektiivsuse kasvule. (Mäger 2017: 7) 
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Saia ja leiva tootmine on kõige suurema osakaaluga pagaritööstuse toodangust, samuti on 

tõusnud nõudlus jahust kondiitritoodete järgi. Kuigi nende hind on kallim võrreldes 

lihtpagaritoodetega, siis nende kasvu soodustab praegune stabiilne majandusolukord. 

(Mäger 2017: 3) Vaadates toodete tarbimist (tabel 1) näeme, et majanduskriisi lõpus, aastal 

2010 oli pagari- ja kondiitritoodete müük madal. Inimesed olid kokkuhoidlikumad ja jälgisid 

oma kulutusi rohkem kui viimastel aastatel, kus majandusolukord on stabiilne ning tekitas 

enam kindlustunnet. Vaadates üldiselt tootetegruppide mahte, on olukord püsinud küllaltki 

stabiilne aastate jooksul. Kuna tegemist on toiduga, siis selles drastilist numbrite vähenemist 

ei eeldakski. Kõige enam on pagaritoodetest tõusnud suhkru- ja rasvarikaste saiade ja 

pirukate maht ning kondiitritoodetest keeksid, rullbiskviidid.  

 

Tabel 1. Pagaritööstuse toodangu mahud tootegrupiti, tuhat tükki (Mäger 2007: 3) 

Tootegrupp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pagaritooted sh 75,5 77,0 77,7 79,2 80,8 77,5 

…leib 29,9 30,3 26,6 27,4 29,3 26,1 

…sai, sepikulised 33,4 34,4 37,3 38,1 38,1 35,3 

…suhkru- ja rasvarikkad saiad, pirukad 8,7 7,7 8,3 8,5 10,6 12,9 

…kuivikud, röstleib, krõbeleivad, 

barankad 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,9 

…pitsad 2,4 2,7 0,0 0,0 0,0 2,2 

Jahust kondiitritooted sh 8,4 9,5 8,1 8,7 9,8 11,1 

…tordid, koogid 5,2 5,6 5,6 5,8 6,5 7,2 

…keeksid, rullbiskviidid 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,1 

…vahvlid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

…küpsised 1,9 1,9 1,7 1,4 1,6 1,8 

…präänikud, piparkoogid 0,8 0,9 0,5 0,5 0,7 1,0 

 

Inimesed tarbivad üha enam väikeettevõtete tooteid ning pagaritööstus püsib sektorisiseses 

konkurentsis. Sellele viitab ka müügitulu pidev kasv (joonis 8). Kui mikroettevõtete 

puhaskasum oli küllaltki stabiilne (joonis 4), siis sama ei saa väita pagaritööstuse kohta. 

Puhaskasum on vähenenud majanduslangusest alates ning seda aastani 2011, pärast mida on 

näitaja olnud volatiivne. Müügitulu ja puhkasumi vahe on suurim aastal 2015.  
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Joonis 8. Pagaritööstuse (C107) müügitulu ja puhaskasum aastatel 2009–2015 

(Statistikaamet, EM001) 

 

Pagaritööstuse kohustused ning vara (joonis 9) on muutunud vahemikus 2009–2015 

proportsionaalselt. Kohustused on vahemikus 2009–2011 püsinud stabiilsed ning seejärel 

teinud hüppelise, 63% kasvu, ning seejärel jäänud stabiilseks. Selline muutus on eeldatavalt 

seotud majanduskriisi ja selle järgse ajaga. Kuna kriisi ajal olid intressimäärad kõrged, 

laenusaamine raskendatud ning inimesed ebakindlad, siis seetõttu oli ka võõrkapitali kasutus 

väiksem. Samasugune suur muutus aastal 2012 on toimunud ka põhivara muutusel ning 

stabiilsem muutus kogu varadel.  
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Joonis 9. Pagaritööstuse (C107) kohustused, põhivara ning vara kokku aastate 2009–2015 

lõpul (Statistikaamet, EM009) 

 

Varade pidev kasv näitab ettevõtete võimet jätkusuutlikkusele. Vara (eelkõige põhivara) 

suurenemine viitab heale toimetulekule, kuna ettevõttel on vahendeid, mille arvelt seda teha. 

Varad on suurenenud koos kohustustega, mis viitab sellele, et ettevõtted on oma varasid 

suurendanud võõrkapitali abil. 

 

 

1.3. Majandusliku tulemuslikkuse analüüsimise meetodid 

 

Ettevõtete, organisatsioonide või avaliku sektori asutuste tulemuslikkuse analüüsimiseks  on 

mitmeid erinevaid võimalusi. Oluline on sealjuures valitud tasand, st kas hinnatakse 

konkreetset ettevõtet (mikrotasand) või soovitakse analüüsida valdkonda kuuluvate 

ettevõtete koondtulemust (makrotasand). Tulemuslikkust on võimalik analüüsida 

finantsiliste (toodang, bilanss ja kasumiaruande andmed) ja mittefinantsiliste näitajate 

(sisemised protsessid, turustamine jne) alusel.  Mikrotasandil on tulemuslikkuse 

hindamiseks välja töötatud keerukamaid lahendusi, milleks on näiteks Kaplan ja Nortoni 

poolt loodud tasakaalustatud tulemuskaardi meetod, mis annab konkreetse ja ulatusliku 

ülevaate ärist hõlmates finantsnäitajaid (tulemus tehtud tegudest) ning täiendades neid 

näitajatega, mis mõõdavad ka tulevase edu saavutamiseks vajalikke tegureid. Tasakaalus 
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tulemuskaardi fookuses on neli perspektiivi, mille tulemuslikkust mõõdetakse ning 

analüüsitakse: tarbija, sisemised protsessid, innovatsioon ja õpivalmidus ning finants. 

Eesmärk on küll tasakaalustada ettevõtte tegevust eelkõige finantsperspektiivist, kuid 

seejuures ka visiooni ja strateegiat. Ehk tasakaalus tulemuskaart säilitab traditsioonilised 

finantsmõõtmed, kuid pakub uusi analüüsivõimalusi neile, kelle huvikeskmes on tarbija oma 

ootuste ja vajadustega. See meetod sunnib ettevõtjaid pöörama tähelepanu kriitilistele 

punktidele, otsustama milliseid protsesse paremaks muuta ning edastada töötajatele selged 

sihid. (Kaplan, Norton: 1992) 

 

Mõjusus (tegelik võrreldes kavatsetuga), tõhusus (kulutuste ja nende abil saavutatavate 

tulemuste suhe) ja säästlikkus (kulutuste minimeerimine eesmärgi saavutamiseks) on kolm 

peamist kriteeriumi vaatlemaks majanduslikku tulemuslikkust ehk eesmärkide saavutamise 

võimet (Mereste, 2003b: 396). Ettevõtte tegevuse eesmärgiks on kasumi teenimine ning see 

kajastub majandusaasta aruande kasumiaruandes ning bilansis (Bõtškova, Teearu 1997: 9). 

Antud lähtekohad on peamised, millest on valitud käesolevas töös majandusliku 

tulemuslikkuse analüüsi meetodid.  

 

Meetodeid majandusliku tulemuslikkuse hindamiseks on mitmeid, kuid saadud tulemuste 

juures tuleb lisaks arvestada, et need muutuvad küllatki kiiresti ajas (Zirnask 2008: 104). 

Finantsnäitajal põhineva majandusolukorra ja tulemuslikkuse hindamiseks kasutatakse 

finantsanalüüsi, mis koosneb kolmest etapist: 

• ettevalmistav etapp – seatakse analüüsi eesmärgid, luuakse ülevaade ettevõtte 

majanduslikust seisust; 

• näitajate analüüs – (1) finantsnäitajate võrdlus aruandeperioodi alguse ja lõpu vahel (2) 

tootmisharu keskmistega võrdlemine (3) vertikaalanalüüs (4) horisontaalanalüüs; 

• järelduste tegemine – analüüsi tulemuste üldistamine, soovitused edasiseks tegevuseks. 

Selline analüüs aitab mõista finantsnäitajaid, mis annavad ülevaate ettevõtte tegevuse kohta 

ning süstematiseeritud analüüs aitab hinnata ettvõtte möödunud, käeolevat ja tulevikus 

oodatavat rahanduslikku olukorda. (Bõtškova, Teearu 1997: 9-12, Raudsepp 1999: 138, 

Teearu, Krumm 2005: 15)  Saamaks paremat ülevaadet analüüsitava grupi positsioonist 

turul, tuleb leida paralleele. Selleks on võimalik võrrelda saadud näitajaid teise tegevusharu, 

riigi, rahvusvaheliste ettevõtete keskmistega või võrrelda mõnel muul alusel loodud sarnase 

grupiga.  
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Ettevõtete finantsaruandluses eristub kolm peamist aruannet:  

• bilanss – raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga 

raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustisi ja omakapitali). Kuna 

tegemist on ülevaatega konkreetsel ajahetkel, võib andmete kajastus peegeldada 

tulemust mitteobjektiivselt. Samas suuremad ettevõtted koostavad bilanssi ka 

kvartaalselt või igakuiselt, ning sellega tagatakse objektiivsus; 

• kasumiaruanne – raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase  

aruandeperioodi finantstulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Tegemist on 

kokkuvõttega valitud perioodi tootmisega seotud tulemustest; 

• rahavoogude aruanne – raamatupidamisaruanne, mis kajastab 

raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid (raha ja raha ekvivalentide 

laekumisi ning väljamakseid). Raha liikumine on eristatav tootmise ja investeeringute 

kokkuvõtte esitamiseks.  (Raamatupidamise seadus 2002, §18-19, Teearu, Krumm 2005: 

16). 

Finantsaruannete analüüsimisel kasutatakse mitmesuguseid võrdlusi, kuigi mitmed näitajad 

on ka eraldiseisvalt absoluutarvudena hinnatavad.   

 

Aruandluses esitatud finantsnäitajate analüüsimiseks on järgnevad analüüsivõimalused:   

• horisontaalanalüüs – aruandluse mitme perioodi näitajate väärtuse võrdlus, muudatuste 

väljatoomine absoluutsummas ja protsentides; 

• vertikaalanalüüs – üksikute näitajate osakaalu arvutamine kogumis. Nt bilansis 

arvutatakse välja varade ning finantseerimisallikate struktuur, uuritakse nende 

dünaamikat ning võrreldakse normidega; 

• rahandussuhtarvude arvutamine – suhtarv on kahe või enama aruandelise näitaja jagatis, 

mida väljendatakse kordades, protsentides, päevades, eurodes.  

Arvutatud suhtarvude alusel tehakse trendianalüüsi ja neid võrreldakse normidega. 

Normideks võivad olla antud tootmisharu keskmised näitajad, tootmisharu ettevõtete 

näitajate põhjal kvartiilid ja mediaan, konkurentide näitajad jne. (Teearu, Krumm 2005: 17)  

 

Käesolevas töös võetakse arvesse, et hindamaks ettevõtte positsiooni konkurentide suhtes 

on sobiv vertikaalanalüüs, saamaks aga põhjalikumat informatsiooni ettevõtete edukuse 

kohta, siis sobib suhtarvude analüüs (Raudsepp 1999: 139). Vertikaal- ja horisontaalanalüüsi 

puhul võrreldakse üldjuhul aruannetes olevaid absoluutsuurusi rahaühikutes (nt vara, 
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kohustused, müügitulu, kasum). Sealjuures on oluline analüüsi väljundi valimine, milleks 

võib olla statistikas tuntud muutuste esitamine (ajaperioodil), kasvutempo analüüs või 

näitajate struktuuri muutuse analüüs. Kaks esimest on sobilikud horisontaalse analüüsi puhul 

ja struktuuri muutuse hindamine finantsnäitajate vertikaalanalüüsi puhul.  

 

Kokkuvõtvalt kirjeldades on sobilik muutuste väljatoomine erinevate bilansikirjete suuruste 

muutumise esitamiseks vaadeldaval perioodil. Varades toimunud muutused kirjeldavad 

ettevõtte käibevahendite ja põhivara muutust. Bilansi passivas toimunud muutused 

peegeldavad kohustuste ja omakapitali muutust. Ettevõtete valitud finantsnäitajate 

kasvutempo näitab suhtelist kasvu, mis on esitatud valitud näitaja kahe järjestikuse aasta või 

aastate jada lõikes väärtuste jagatisena. Kasvutempot väljendatakse kas suhtena või 

protsentides. Ettevõtete puhul on oluline jälgida näiteks müügimahtude kasvutempot.  

Finantsnäitajate struktuuri muutust on kasulik analüüsida näiteks kulutuste struktuuri või ka 

varade struktuuri puhul. Analüüsitakse ja hinnatakse andmeid erinevatel perioodidel ja 

langetatakse otsuseid muutuste kohta. Tulemusi on võimalik võrrelda statistikas esitatud 

tegevusala või sektori vastavate koondtulemustega. Võimaluse korral saab läbi viia analüüsi 

konkurentide tulemuste kohta ja andmeid võrrelda.  

 

Rahandussuhtarv on mingite näitajate jagatis, mida väljendatakse kordades või protsentides 

ning mis jagunevad sõltuvalt majandusliku seisu analüüsimise eesmärgist viieks (Bõtškova, 

Teearu 1997: 18):  

• maksevõime suhtarvud;  

• efektiivsuse suhtarvud; 

• võõrkapitali suhtarvud;  

• tasuvuse suhtarvud; 

• dividendide suhtarvud.  

Firmade analüüs põhineb võrdlusel sama tööstusharu firmade keskmiste näitajatega. Leitud 

suhtarve võrreldakse analoogsete ettevõtete keskmisega andmaks hinnangut (kehv, 

rahuldav, hea) olenevalt sellest kui palju ja mis suunas näitaja keskmisest erineb. Seega 

saadakse teada, kas saadud tulemused on halvad või head, kuid jääb põhjendamata, miks 

tulemused on sellised. Suhtarvud sõltuvad raamatupidamisest saadavast informatsioonist 

ning selle usaldusväärsusest. Aruannetes kasutatavad meetodid (näiteks kulumi 

arvestamine) on ettevõtetel erinevad, mis teeb tulemused raskesti võrreldavaks. (Raudsepp 
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1999: 142-143) Arvestades majandusaruannetes esitatud andmestikku ja suhtarvude liike, 

on võimalik arvutada 50–60 erinevat suhtarvu. Praktikas tuleks aga teha valik vastavalt 

analüüsi eesmärgile, mis käesolevas töös on seotud pagaritööstuste alustamise ajast 

tulenevate erisuste kirjeldamisega, mis võiksid peegelduda ettevõttete kapitaliseerituses ja 

saavutatud müügi, kasumlikkuse ja jätkusuutlikkuse näitajates.  

 

Joonisel 10 on esitatud erinevate autorite poolt kasutatud ettevõtete tulemusnäitajate 

mõõdikud, mis baseeruvad finantsnäitajatel. Stardi- ja kasvufaasis olevatel ettevõtetel on 

kõige olulisemaks vajaduseks kapitali kaasamine. Võõr- või omakapital annab võimaluse 

tagada vajalikud investeeringud ja põhivaraga varustatuse. Väidetavalt tulemuslikkuse 

parandamiseks tuleb finantseerida suurema rentaablusega projektidesse, kapitalimahtu 

muutmata teenima rohkem kasumit või kasutama vähem kapitali (Alver, Reinberg 2002: 

388). 

Joonis 10. Majandusliku tulemuslikkuse näitajad stardi- ja kasvufaasi ettevõtete 

analüüsimiseks (Ilisson 2006, Teearu, Krumm 2005, Alver, Reinberg 2002, Bõtškova, 

Teearu 1997) (autori koostatud) 

Tulemuslikkus 
(stardi- ja kasvufaas)

võõr- ja omakapitali 
kaasamine

müügitulu 
teenimine

kasumi 
saavutamine

põhivara; 
investeeringud

kapitali struktuur;
võlakordaja

ROA; ROE

töötajate 
arv

müügitulu 
rentaablus

kulude 
struktuur

maksevõime 
tase
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Kapitali kaasamine, müügitulu teenimine ja kasumi saavutamine on autori arvates põhilised  

näitajad, millele fokuseerimine aitab iseloomustada stardi- ja kasvufaasi ettevõtjate 

tulemuslikkust. Nende näitajatega kaasnevad vajalik põhivara ja töötajate arv ning tekivad 

kulud. Majandussurutise ja sellele järgneval ajal oli võõrkapitali saadavus erinev, mistõttu 

on antud töös oluline analüüsida ettevõtete sõltuvust võõrkapitalist. Äritegevuse 

laiendamiseks on võimalik omakapitali suurendamine või võõrkapitali kasutamine, mida 

kasutades on ettevõtjad nõus võtma suuremaid riske, kuna riski tasuvus tähendab suuremat 

tulu ettevõtjale (Juhtimisotsused… 1999: 105-106). Emori poolt läbi viidud uuringus selgus, 

et juba majanduskriisi keskpaigal elasid inimesed hirmus töökoha kaotamise ees ning 

kulutusi piirati. Üha enam planeeriti suuremateks kulutusteks kasutada oma rahalisi sääste, 

mitte pangalaenu. (Omri 2009) Kapitali struktuuri ülevaate annab võõr- ja omakapitali suhe 

(Bõtškova, Teearu 1997: 102). Mida suurem on ettevõtte võõrkapitali osatähtsus 

kogukapitalis, seda kõrgemad on püsikulud intressidele ja tagasimaksetele ning selle 

tagajärjel on tõenäosem, et ei suudeta oma võlgnevusi tasuda (Alver, Reinberg 2002: 315-

316). Kohustuste osakaal ja mingil määral edasise maksevõime hindamiseks kasutatakse 

võlakordajat, mis on kohustuste ja koguvara suhtarv. See näitab, kui suurel määral on 

ettevõtte vara finantseeritud võõrkapitaliga. (Alver, Reinberg 2002: 315) Hea näitaja jääb 

50% juurde, kuid ka kõrgema näitaja juures võib ettevõte edukalt tegutseda (Teearu, Krumm 

2005: 25). Ehk annab vastuse kui suur on kohustuste suhe olemasoleva vara suhtes ning kui 

ettevõttel tekib vajadus lisafinantseeringule (ettevõte laieneb, tootmismaht suureneb, 

majanduslangus jne), siis kas ettevõte on võimeline laenu saama kindlaks määratus 

suhtarvude tasemel.  

 

Berger ja Udell (1995) tõdesid, et kellel on pikaajalisem side pankadega võtavad rohkem 

madala intressiga laene ning ei pea tagatiseks ettevõtet pantima, mis on tavaline teiste 

väikeettevõtete jaoks (Berger, Udell 1995: 378). Erinevad uurimused on näidanud, et firma 

väärtuse kasv on positiivses korrelatsioonis toetustega. Subsideeritud firmade tootlikkus 

kasvab tavaliselt esimesel aastal pärast toetuse saamist, kuid mida enam toetusi saab 

ettevõte, seda enam halveneb tootlikkuse kasv. Kui subsideerimine aitab toetusi saanud 

ettevõtteid päästa pankrotistumisest, siis need ettevõtted ei ole motiveeritud oma tegevust 

ümber organiseerima ning parandavad oma näitajaid samas ulatuses kui toetuseta ettevõtted, 

mis seisavad silmitsi pankrotistumisega. Samas panga ja laenusaaja suhe suurendab ettevõtte 

väärtust ning nende omavaheline suhe tugevdab tihtipeale lisaturuväärtust. Väikeettevõtted 

on üldiselt pankadest rohkem sõltuvad kui suurettevõtted. (Bergström 2000: 185-191, 
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Berger, Udell 1995: 378) Seega lisafinantseering võib muuta ettevõtte laisaks, kuid teisest 

küljest aidata teostada ettevõtte eesmärke (tootmismahu suurendamine, laienemine, 

tootmistehnoloogia uuendamine jne). Nende saavutamiseks vajabki ettevõte oma- või 

võõrkapitali kasutust.  

 

Pagaritööstuses tegutsemiseks on vajalikud seadmed ja tööriistad ehk põhivaral on suur roll. 

Kuna ettevõtte eesmärk on varustada tootmist piisavas mahus vahenditega, siis tehakse seda 

läbi investeeringute põhivara soetamiseks. Kuna tavaliselt toimuvad investeeringud tänu 

võõrkapitalile, siis näitab see, et ettevõte on võimeline laenu saama. Ettevõtted, kelle 

finantseering tuleneb laenudest, on majandusraskustest rohkem mõjutatud pärssides oma 

müügitulu, kui ettevõtted, kes tegutsevad laenu võtmata, mistõttu kõrgema võlakordajaga 

ettevõtted vähendavad sel perioodil tõenäolisemalt oma investeeringuid (Campello 2003: 

355).  

 

Saamaks ülevaadet varade tulukusest, võimest teenida kasumit ning kas kasumis on 

suudetud püsida terve tegutsemisaja või on see püsinud langevas/tõusvas trendis kasutatakse 

käesolevas töös koguvara puhasrentaablust (ROA) ning saamaks ülevaadet ettevõtte 

rahanduspoliitikast ning investeeritud omakapitali efektiivsusest, omakapitali rentaabluse 

näitajat (ROE). ROA (puhaskasumi ja varade suhtarv) abil on võimalik hinnata ettevõtte 

ressursside efektiivsust ja kasumit iga investeeritud euro pealt ning kas teenitav kasum on 

piisav võrreldes investeeritud kapitaliga (Alver, Reinberg 2002: 381, Ilisson 2004: 50). ROE 

(puhaskasumi ja omakapitali suhtarv) näitab omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapitali 

tasuvust ning juhtkonna efektiivsust investeeringutes omakapitali teenimaks kasumit. Kui 

ROA mõõdab kogu ettevõtte tootlikkust, siis ROE ainult omanikele/aktsionäridele kuuluvat 

osa. Kui võõrkapitali kasutus on suur, on ka ROE väärtus kõrge ning ettevõtte liiga 

tagasihoidliku rahanduspoliitika korral madal. Ettevõtted on huvitatud kõrgest näitajast 

tagamaks ettevõtte areng, turupositsiooni kindlustamine ning kasumi juurdekasv. (Teearu, 

Krumm 2005: 29, Ilisson 2004: 54-55) 

 

Müügitulu annab ülevaate ettevõte edukusest, turupotensiaalist ning selle suurusest. 

Huviorbiidis on näitaja muutus ajas – selle suuruse erinevus majanduskriisi ning sellele 

järgneval ajal. Müügitulu näitab müüdud kaupade summaarset maksumust müügihinnast 

ning on mõjutatud keskkonnast ja hooaegadest (Alver, Alver 2011: 99). Müügitulu 

suurendamine suurendab ka kulutusi, seega tuleks see saavutada näiteks läbi kulutuste 
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kärpimise, tootlikkuse suurendamise või hindu tõstes  (Welsh, White 1981). Ehk saab näha 

seost müügitulu suurendamise ja tööjõu vajaduse vahel. Toodete kvaliteet ja maht sõltub 

omakorda kvalifitseeritud tööjõust. Oluline on anda ülevaade tööjõukulude osatähtsusest 

ning palgatasemest. Müügitulu suurendamine võib olla põhjuseks lisafinantseeringuks. 

Müügitulu puhasrentaablus (puhaskasumi ja müügitulu suhtarv) iseloomustab majanduslike 

väljaminekute üldtaset ning peegeldab ettevõtte hinnakujundust, kulude struktuuri ja 

tootmise efektiivsust ning kui suure osa müügikäibest saaks maksimaalselt reinvesteerida 

(Teearu, Krumm 2005: 28, Alver, Reinberg 2002: 320). Ehk annab ülevaate ettevõtte 

tegevuse tõhususest. 

 

Puhaskasumi muutuse vaatamine on oluline pikemas perspektiivis jätkusuutlikkuse ja 

maksevõime tagamisel, kuna võimaldab suurendada omakapitali ja teha uusi investeeringuid 

või maksta omanikele dividende. Eeldama peaks puhaskasumi näitajate paranemist valitud 

perioodil. Ettevõtja põhieesmärk on kasumi kasv (Alver, Reinberg 2002: 319). Puhaskasum 

on kulu ja tulu vahe pärast intresside ja maksude tasumist (Bõtškova, Teearu 1997:14). Pikas 

perspektiivis on finantsvõimsuse määramisel oluliseks selle kasumil ja rentaablusel, kuna 

selle abil on võimalik näha, millised tegurid on kasumi kujunemist kõige enam mõjutanud  

(Ilisson 2004: 50). Kuluallikate võrdlemine annab võimaluse hinnata tootmisüksuse erisusi 

ja efektiivistamise võimalusi, sh puhaskasumi teenimise võimet parandada. Ettevõtte 

põhikulud on soetud tootmisega (põhimaterjal, tööjõukulud) ning mittetootmiskulud 

valmistoodangu turustamisega, juhtimisega ja finantseerimisega (Alver, Reinberg 2002: 

40,44, Mereste, 2003a: 617). Maksevõime tase (käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhtarv) 

madal väärtus viitab suurtele võlgnevustele ja/või mõnda liiki käibevara vähesusele, võib 

tekkida raskusi lühivõlgade tasumisega (Alver, Reinberg 2002: 308-309). Selle näitaja 

üldine hindamiskriteerium on, et kui näitaja on ≥ 1,6, siis on ettevõttel hea maksevõime ning 

kui näitaja on < 0,9, siis nõrk maksevõime (Teearu, Krumm 2005: 20). Võlad tarnijatele, 

laenukohustuste tagasimaksed ja maksuvõlad on igal ettevõttel, kuid nende suurus on oluline 

ja ettevõte peab olema võimeline oma kohustusi täitma. 
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2. PAGARITÖÖSTUSTE MAJANDUSTULEMUSTE 

ANALÜÜS 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Lõputöö uurimus seisneb Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) järgi 

pagari- ja makaronitoodete tootmisega (EMTAK kood C107) tegelevate ettevõtete tegevuse 

alustamise ajast tulenevate majandustulemuste erinevuste analüüsimises.  

Uuritav tegevusala grupp jaguneb omakorda kaheks alltegevuseks:  

• 10711 säilitusaineteta pagaritoodete tootmine: leiva ja saiatootmine; valikpagaritoodete, 

nt kookide, pirukate, tortide, pannkookide, vahvlite, saiakeste jms tootmine.  

• 10721 säilitusainetega pagaritoodete tootmine: kuivikute, küpsiste, piparkookide jms 

pagaritoodete tootmine; röstitud leiva- ja saiatoodete tootmine; säilitusainetega 

pagaritoodete tootmine; magusate ja soolaste suupistete tootmine (nt kreekerid, 

soolapulgad, vahvlid jne). 

Äriregistri andmetel oli 31. märts 2017 seisuga registreeritud valitud tegevusala lõikes 310 

ettevõtet (tabel 3). Võrreldes neid andmeid Statistikaameti andmetega (joonis 6) aastal 2015 

on näitaja poole suurem. Erinevus tekib sellest, et Statistikaamet arvestab ettevõtteid, kes on 

majanduslikult aktiivsed. Samuti on erinevus tingitud päringu ja statistika esitamise ajalisest 

erinevusest. Valimi moodustamisel arvestati aktiivselt tegutsevate ja huvipakkuva 

tegevusala koodiga C107 (EMTAK 2008) ettevõttete andmete välja pärimisega ning päringu 

tulemust täpsustati analüüsi eesmärgiga seotud ajaliste piirangutega. Lõpliku valimi 

moodustasid ettevõtjad, kes alustasid tegevust alates 2009. aastast ja nende tegutsemise aeg 

oli analüüsitav kuni aastani 2015.   

 

Tabel 3. Pagari- ja makaronitoodete tootmisega tegelevate ettevõtete arv 

 EMTAK 10711 EMTAK 10721 

Aktsiaselts 15 7 

Osaühing 259 29 

Kokku 310 
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Valimi moodustamise esimesele (ettevõtte tegevusvaldkond) ja teisele kriteeriumile 

(registreerimisaasta) järgnes kolmas kriteerium, milleks on 2015. aastaks saavutatud 

müügitulu. Sihttulemuste aasta müügitulu suuruse vahemikuks valiti 10 000–300 000€. 

Vahemiku valik tugines esmasel vaatlusel, kus hinnati võimalikult suurt ettevõtjate arvu 

küllaltki kitsas müügitulu vahemikus, mis iseloomustaks ühtlasi ettevõtete piisavat 

majanduslikku aktiivsust.  

 

Valimist jäid välja ettevõtted, kes suurem osa müügitulust teenivad täielikult teisest 

tegevusvaldkonnast (näiteks kaubavedu maanteel) või on muutnud tegevusvaldkonda. 

Samuti ettevõtted, kellel puudus 2015. aasta kohta info ehk ettevõttes võis puududa aktiivne 

tegevus. Seejärel päriti äriregistrist välja ettevõtete majandusaasta bilansi ning 

kasumiaruande näitajad ettevõtte tegevusaasta algusest kuni aastani 2015. 

 

Empiirilise analüüsi läbiviimiseks jaotati valitud ettevõtted kahte gruppi:  

• ettevõtted, kelle registreerimisaasta jääb vahemikku 2009–2010 (edaspidi I grupp) 

• ettevõtted, kelle registreerimisaasta jääb vahemikku 2011–2012 (edaspidi II grupp) 

Tulemuseks leiti, et I gruppi kuulub 11 ning II gruppi 10 ettevõtet. Kuna valimisse kuuluvate 

ettevõtete töötajate arv jääb igal tegutsemisaastal alla 10, siis on tegu mikroettevõtetega.  

Mikroettevõtte kriteeriumid (VKEde määratlust... 2015: 11) on järgmised: 

• töötajate arv < 10; 

• aastakäive ≤ 2 miljonit eurot või aasta bilansimaht ≤ 2 miljonit eurot. 

 

Andmete analüüsimiseks kasutati peamiselt MS Office arvutustabeli Exceli 

funktsionaalsust. Lähteülesandena püstitatud ettevõtte alustamise ajast tulenavat finantsilise 

tulemuslikkuse dünaamika kirjeldamiseks viidi läbi ettevõtte finantsnäitajate  

horisontaalanalüüs (müügitulu, töötajate arv, puhaskasum, oma- ja võõrkapital, põhivara, 

kulude struktuur, investeeringud ja finantseeringud). Lisaks kasutati tulemuslikkuse 

hindamiseks sobivaid suhtarve (võlakordaja, maksevõime ning omakapitali, varade ja 

müügitulude tootlus). Kasutatud suhtarvude valemid on järgmised:   

                                             𝑣õ𝑙𝑎𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =  
𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑
 ;                                                   (1) 

                                 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑒𝑣õ𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑒 =
𝑘ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎

𝑙üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑 𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑
;                            (2) 
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                            𝑘𝑜𝑔𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑
 ;                   (3) 

                      𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 (𝑅𝑂𝐸) =  
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 ;                   (4) 

                                    𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢 𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 =  
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢
.                        (5) 

 

Analüüs koostati läbivalt kahe võrreldava grupi võrdlemisel kirjeldavat statistikat kasutades. 

Meetodi valik tulenes gruppide suurusest, kus ettevõtete arv jäi alla 30 ettevõtte, millest 

alates loetakse analüüsitud kogumit väikeseks, mis seab olulisi piirangud statistiliste 

meetodite rakendamisel.  

 

Ettevõtete arengu dünaamika kirjeldamiseks ja tulemuslikkuse analüüsi teostamiseks 

koostati majandusaasta aruannetest kogutud vajalike finantsnäitajate andmebaas, mille 

põhjal hakati vajalikke arvutusi läbi viima. Andmete kogumisel esinesid mõningad raskused. 

Näiteks oli ettevõtete andmeid,  kes olid  registreeritud 2012. aastal, kuid majandustegevuse 

andmed olid kättesaadavad alates aastast 2013, sellegi poolest jäeti ettevõte valimisse, kuna 

sihtaasta 2015 tulemusi arvestavas grupis võrreldakse alustamise aasta baasil. Näitajate 

valideerimisel leiti, et mõningal määral mõjutasid mitmete ettevõtete ekstreemsed väärtused 

keskmisi väärtusi. Valimisse kuuluvate ettevõtete puhul on tegu küll mikroettevõtetega, kuid 

nende müügitulu suurused on küllaltki erinevad, mis põhjustab andmete varieeruvust. 

Samuti tegi analüüsi keeruliseks erinevad majandusaasta aruannete koostamise põhimõtted. 

Paljudel puudusid vajalikud lisad arvutamaks teatud näitajaid või ülevaate andmiseks 

(näiteks puudus vähemalt pooltel mitmesugused tegevuskulud lisana), mistõttu kitsendati 

algselt planeeritud analüüsi ulatust. Finantsnäitajate analüüsi koostamisel lähtutakse I grupi 

puhul baasaasta majandusaastast 2010 ning II grupi puhul majandusaastast 2012.  

 

 

2.2. Ülevaade valimist 

 

Ettevõtte registreerimise ajaga 2009–2010 ehk uuritav I grupp koosneb üheteistkümnest ning 

II grupp (registreerimise aeg 2011–2012) kümnest ettevõttest (tabel 4).  
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Tabel 4. Ettevõtete grupid lähtudes registreerimisajast  

I grupp (reg. aeg 2009–2010) II grupp (reg. aeg 2011–2012) 

Aliide Pagarikoda OÜ Maamaitse OÜ 

Awakening OÜ Mõisapreili Pagar OÜ 

Bibi Pagar OÜ Muhu Pagarid OÜ 

Haldjaleib OÜ Pagar Võtaks OÜ 

Koplimäe Mahe Talu OÜ Pagarimoor OÜ 

Leivategu OÜ Paikuse Pagar OÜ 

Local Food OÜ Pille Leib OÜ 

Memmekoogid OÜ Pööripäev OÜ 

Sir Melvin OÜ Talutoit OÜ 

Smackers OÜ Viiratsi Pagar OÜ 

Workstart OÜ  

 

Andmaks ülevaadet ettevõtete suuruse erinevusest, jaotati ettevõtted 2015. aasta müügitulu 

vahemike alusel kolme gruppi: 

• 10 000–100 000€ 

• 101 000–200 000€ 

• 201 000–300 000€ 

 

Esimesse müügitulu vahemikku kuulub I uuritavas grupis 73% ning II grupis 60% 

ettevõtetest. Teise müügitulu vahemikku jääb vastavalt 18% ja 30% ning kolmandasse 

vastavalt 9% ja 10% ettevõtetest. Saame järeldada, et sõltumata väga erinevast asutamise 

ajast on ettevõtete jaotus sihtaastal (2015) küllaltki võrdne.  

 

Tabel 5. Ettevõtete grupid lähtudes müügitulust 

Müügitulu vahemikud, tuhat eurot 10–100 tuhat € 101–200 tuhat € 201–300 tuhat € 

Ettevõtete arv 
I grupp 8 2 1 

II grupp 6 3 1 

Keskmine bilansimaht, 

tuhat eurot 

I grupp 21,9 73,7 206 

II grupp 15,6 55,3 70,9 

Keskmine töötajate arv 
I grupp 1,9 3,5 5 

II grupp 2 6,7 9 

 

Analüüsitavast 21 ettevõttest on 43% ehk 9 ettevõtte asukohaks Harjumaa (joonis 11), neist 

ainult üks tegutseb väljaspool Tallinna. Samas kui võrrelda kahte gruppi omavahel, siis II 

grupi ettevõtetest tegutseb vaid 20% Tallinnas, I grupi puhul on selleks protsendiks 53. 
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Joonis 11. Ettevõtete piirkondlik jaotus  

 

Mõned ettevõtted ei tegele ainult pagari- ja kondiitritoodete tootmisega, neid ettevõtteid on 

mõlemas grupis kolm. 71% ettevõtetest koguvalimist tegelevad ainult pagaritoodete 

tootmisega. Kõrvalised tegevusvaldkonnad on peamiselt seotud pagaritoodete 

valmistamisega – toitlustuse pakkujad, teravilja tootjad.  

 

 

2.3. Majandustulemuste võrdlev analüüs 

 

Esmalt analüüsime pagaritööstuste võimet alustada tegevust ning tulu teenimise võimet. 

Müügitulu iseloomustab ettevõtete edukust, turupotentsiaali ning suurust. Võrreldes 

uuritavate gruppide tulemust sihtaastaks 2015, siis võiks eeldada I grupi alustamise ajast 

tulenevalt suurema tulu teenimist. Joonis 12 andmetel selgub, et sihtaastaks 2015 on 

saavutanud suurema müügitulu II gruppi kuuluvad ettevõtted (keskmine müügitulu 100, 5 

tuhat eurot). Sihtaastal on kahe grupi müügitulu suuruse vahe 27%. Lisaks on näha, et kuigi 

I gruppi kuuluvad ettevõtted olid saavutanud 2012. aastaks märkimisväärselt suurema 

keskmise müügitulu (54,7 tuhat eurot) võrreldes II gruppi kuuluvate ettevõtetega, siis I 

gruppi kuuluvate ettevõtete tase on jäänud stabiilseks alates 2013. aastast. I grupi keskmine 

protsentuaalne müügitulu muutus aastas on 10% ning II grupil 46%. Üksnes finantsnäitajale 

tuginedes võiks järeldada, et varasemal perioodil alustanud ettevõtted saavutasid 2013. 

43%

5%9%

9%

10%

14%

5%
5%

Harjumaa Läänemaa Ida-Virumaa Saaremaa Põlvamaa Tartumaa Pärnumaa Viljandimaa
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aastal nn küpsusfaasi ja nende arengueesmärk (müügitulu tase) on olnud väiksem. Aastal 

2015 on siiski näha mõlema grupi ettevõtete müügitulu kasvutrendi, kuid erinevus müügitulu 

kasvus võrreldes eelneva aastaga on II grupi puhul oluliselt suurem. Võib eeldada, et II 

gruppi kuuluvad ettevõtted omavad suuremat tahet saavutada paremat turupositsiooni ja 

proovivad võita tarbijaskonda.  Seda kinnitab ka kahe aasta võrdluses näitajate keskmine 

muutus. Kui I grupi kasvunäitajad aastatel 2013, 2014 ning 2015 on vastavalt 14%, 5%, 

12%, siis II grupi puhul on vastavad näitajad 87%, 32%, 26%. Võttes arvesse, et II gruppi 

kuulub nii mõnigi mahetoidu tootja ning toodete valikus leiab eritoitujatele valmistavaid 

pagaritooteid, võib väita, et selle grupi ettevõtted on innovatiivsemad.  

 

 

Joonis 12. Analüüsitavate gruppide keskmine müügitulu ning keskmine töötajate arv 

aastatel 2012–2015  

 

Joonisel 12 esitatud töötajate arv perioodil 2010–2015 oli I ja II gruppi kuuluvate tootjate 

võrdluses küllatki võrdne. I gruppi kuuluvate ettevõtete keskmine töötajate arv oli 

algusaastatel  (2010–2011) 1,6-2 töötajat, samas kui II grupi ettevõtete töötajate arv oli 

algusaastatel (2011–2012) 1,9-2,7 töötajat. Esimese grupi ettevõtted ei ole töötajate arvu 

pärast 2012. aastat suurendanud. Tulemus on vastupidine teoreetilisele käsitlusele, kus 

majanduskriisi ajal on eeldatavalt suurem tööjõuliikuvus, oskustööliste leidmine lihtsam 

ning palgatase madalam. Sihtaastaks 2015 oli II grupi tööliste keskmine arv 1,6 korda 

suurem. Näha on seost müügitulu suuruse ja töötajate arvu vahel. I grupi müügitulu on 

küllaltki stabiilne olnud ja seda ka töötajate arv. Ning II grupil on kasvanud müügitulu koos 

töötajate arvuga. II grupi müügitulu suuruse põhjust on täiendava infota raske hinnata. See 
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võib olla tingitud populaarsusetest toodetest või edukast reklaamist sotsiaalmeedias ja vajaks 

täiendavat uurimist.  

 

Müügitulu puhasrentaablus (joonis 13) on mõlemal grupil olnud kord negatiivne, kord 

positiivne. Kui aastal 2012 oli mõlema grupi näitaja 5%, siis sihtaastaks 2015 oli see mõlema 

grupi puhul märgatavalt langenud. II grupi näitajad on vahemikus 2013–2015 olnud 

negatiivsed ning I grupi omad positiivsed. Kuigi II grupi müügitulu oli märgatavalt suurem 

kui I grupi oma, siis müügitulu puhasrentaabluse näitajate põhjal on II grupp müügitulu 

reinvesteerida ei saa. Kuigi näitaja on sihtaastaks 2015 paranenud, võib väita, et I grupi 

tegevus on tõhusam. 

 

 

Joonis 13. Analüüsitavate gruppide keskmine müügitulu puhasrentaablus aastatel 2012–

2015  

 

Analüüsides ettevõtete puhaskasumi dünaamikat perioodil 2012–2015 (joonis 14) on 

olukord  vastupidine müügitulu näitajale. Aastaks 2015 teenisid I grupi ettevõtted kasumit 

ning II grupi ettevõtted kahjumit. I grupi ettevõtted on püsinud analüüsitaval perioodil 

kasumis, mis aastal 2013 küll langes, kuid pärast seda on näitaja püsinud tõusutrendis. Ka II 

grupi kasum oli kasvutrendis kuni aastani 2014. Kui võrrelda kahjumiga ettevõtete osakaalu 

2015. aastal, siis selgub, et I grupi ettevõtetest teenis kahjumit 36% ettevõtetest ning II grupi 

ettevõtetest 40%. Keskmine protsentuaalne muutus aastas on I grupil 23% ning II grupil 8%.  

Lähtudes puhaskasumi muutusele võib väita, et I grupp on jätkusuutlikum – võimeline 

suurendama omakapitali, tegema uusi investeeringuid ning võimeline tasuma võlgnevusi.  
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Ühtlasi leiti mõlema grupi müügitulu puhasrentaabluse arvutamisel, et vaatlusaluste 

ettevõtte hulgas oli mõlemas grupis üks ettevõte, kelle kasumi näitaja oli võrreldes teistega 

äärmuslikult negatiivne. Antud ettevõtted jäeti keskmiste arvutamisel analüüsist välja.   

 

 

Joonis 14. Analüüsitavate gruppide keskmine puhaskasum (-kahjum) aastatel 2012–2015 

 

Tulemuslikkuse uurimiseks tuleb kindlasti vaadelda ka gruppide kulude struktuuri. Mõlema 

analüüsitava grupi kulude struktuurist (joonis 15) suurima osakaalu moodustavad 

vaadeldaval perioodil kaubad, toore, materjal ja teenused, mis on toiduainetööstuse 

ettevõttele küllaltki omane. Suurim erinevus kahe grupi algusaastate kulude struktuuris on 

tööjõukulude osakaalul. I gruppi kuuluvate ettevõtjate jaoks oli tööjõukulu suuruselt teine 

kuluallikaks (36%), aga II grupi ettevõtjate jaoks oli selleks mitmesugused tegevuskulud 

(19%) ning alles seejärel tööjõukulud (18%). Kui võrrelda mõlema grupi kogukulude 

summat, siis II grupi kulude suurus on 33% suurem kui I grupil. Mõlema grupi kulud on 

pidevas kasvutrendis, mis on igati normaalne hindade kallinemise ja müügimahu 

suurendamise juures. Kahjuks on kulud ületanud mitmetel ettevõtetel ka tulu nagu näitas 

kasumi dünaamika analüüs. Kuid I grupi kulutuste suurenemine on olnud stabiilsem kui II 

grupi oma, mis viitab väiksemale riskile ja ettevaatlikkusele. Mõlema grupi sarnasuseks on 

muude ärikulude peaaegu olematu summa ning võrdväärne suurusjärk põhivara kulumil, mis 

ei oma kulude struktuuri erinevuse vaatlemisel olulist tähtsust. 
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Joonis 15. Analüüsitavate gruppide põhiliste kululiikide keskmised näitajad aastatel 2010–

2015  

 

Vaadates ettevõtete tööjõukulude struktuuri (joonis 16) näeme mõlema grupi puhul 

tööjõukulude suurenemist. Kui I gruppi kuuluvate ettevõtete puhul on tööjõukulude 

suurenemine olnud kerges tõusvas trendis, keskmine muutus aastatel 2013, 2014 ja 2015 on 

olnud 1%, 6% ja 3%,  siis II grupi puhul on see kasv jõudsam vastavalt aastatele 104%, 78% 

ja 38%. Sihtaastal 2015 on kahe grupi erinevus drastiline 19 841€ ehk 86%. Kui I grupi 

keskmine muutus aastas on vaid 3%, siis II grupil 71%. Tööjõukulude suurenemine tulenes 

eelkõige töötajate arvu suurenemisest, mis ilmnes joonisel 12. Keskmiselt on tööjõukulude 

struktuur toiduainetööstuse sektoris tervikuna mikroettevõtete hulka kuuluvatel 

pagaritööstustel suurenenud. Järsk muutus tuleneb majanduskasvust, kuna kriisi ajal hoidsid 

ettevõtted kulutusi madalal. 
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Märkus. Aasta 2012 andmeid Statistikaameti andmebaasis ei leidunud. 

Joonis 16. Keskmine tööjõukulude struktuur aastatel 2012–2015 võrreldes sektorisse 

kuuluvate  pagaritööstuste (C107, mikroettevõtted) keskmiste tööjõukuludega 

(Statistikaamet, EM001) 

 

Majandusaasta aruannetest oli näha suuremat lühiajaliste kohustuste esinemist võrreldes 

pikaajaliste kohustustega. Seega on oluline hinnata ettevõtete võimet tasuda lühiajalisi 

kohustusi (joonis 17). Madal maksevõime tase võib viidata makseraskustele lühiajaliste 

võlgnevuste tasumisel ja seeläbi mõjutada ettevõtte jätkusutlikkust. Teise gruppi kuuluvate 
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mis on suurem kui 1,6 ning seda on mõlema analüüsitavate gruppide näitaja (va aastal 2012, 

kuid see oli teise grupi jaoks algusaasta). Seega saab järeldada, et mõlemad grupid on 

võimelised lühiajalisi kohustusi tasuma.  
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Joonis 17. Analüüsitavate gruppide keskmine maksevõime tase aastatel 2012–2015 

 

Pagaritööstuse ettevõttel on väga suur roll põhivaral, kuna nende tegevuseks on vaja mitmeid 

masinaid, seadmeid ja tööriistu. Põhivara suurenemine võib viidata nii ettevõtte laienemisele 

kui ka paremale ja kaasaegsematele töötingimustele. Sihtaastaks 2015 on gruppide põhivara 

suuruste vahe 54% (joonis 18). Võttes arvesse ettevõttete stardiaastaid ning sihtaastat, siis 

on I gruppi kuuluvate ettevõtete põhivara suurenenud 2 korda ning II grupi ettevõtetel 3 

korda.  

 

 

Joonis 18. Analüüsitavate gruppide keskmine põhivara aastatel 2012–2015 
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Tulemused näitavad, et I grupi ettevõtted on olnud väga edukad põhivara soetamisel eelkõige 

2015. aastal ja nende põhivara maht ületab sihtaastal II gruppi kuuluvate tootjate näitajat 

keskmiselt 9,7 tuhande euro võrra. Varem kirjeldatud teooria alusel on põhivaraga varustatus 

ettevõtete stardi- ja kasvufaasis seotud ettevõtte võimega kaasata kapitali. Samas kui 

võrrelda põhivara muutust ja tööjõukulude suurenemist (joonis 16),  võib järeldada, et I grupi 

tootmine on rohkem automatiseeritud ning seetõttu tööjõule väiksem vajadus. Põhivara 

suuruse erinevus võib tulla seadmete ja masinate erinevusest – uuem ja kallim tehnoloogia 

kasutus. Kuid kuna põhivara on raamatupidamislik väärtus, ei pruugi see kajastada põhivara 

tegelikku väärtust, kuna ettevõtted kajastavad varasid erinevalt. Näiteks põhivara 

suurenemine võib toimuda ka maa või ehitiste arvelt. Parema ülevaate saaks juhul, kui oleks 

teada põhivara täpsem jaotus, mille põhjal saaks hinnata, millest on II grupi põhivara väiksus 

tingitud. 

 

Vaadeldes ettevõtete kapitali struktuuri keskmist näitajat lähtudes ettevõtete tegevuse 

algusaastast (joonis 19), näeme märgatavat erinevust. Ettevõtetel, kes alustasid tegevust 

majanduskriisi ajal (I grupp), eristuvad oluliselt suurema omakapitaliga. II gruppi kuuluvate 

ettevõtjate keskmine võõrkapitali hulk on oluliselt suurem, mida ilmselt mõjutab alustamine 

vahetult pärast majandussurutist. Hüpoteetiliselt võime eeldada, et I gruppi kuuluvate 

ettevõtjatel ei olnud ilmselt nii kerget ligipääsu laenule ning samuti ei olnud nad nii altid 

riske võtma. Riskide hindamisel ei oldud teadlikud kas ja kui kiirelt majandusolukord 

taastub. Kui võrrelda võõrkapitali suurust analüüsitavate gruppide vahel alustamise järgsetel 

aastatel (2010 ja 2012), siis on erinevus 12%. Kui aga omakapitali erinevust, siis on see 

protsent olulisem suurem. Kogu kohustuste summa algusaastatel (2010 ja 2012) on esimesel 

grupil 25% suurem kui II grupil ning sihtaastaks 2015 on see vahe suurenenud veelgi (46%-

le). Suurim erinevus tuleneb omakapitali suuruse erinevusest, sest võõrkapitali suurus on 

analüüsitavatel gruppidel küllaltki sarnane (erinevus 3%).  
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Joonis 19. Analüüsitavate gruppide keskmine kapitali struktuur aastatel 2010–2015 

 

Võrdlusperioodil näeme, et II gruppi kuuluvate ettevõtete võõrkapitali suurus ja eelkõige 

osakaal kohustustest on tunduvalt suurem kui I grupil. Seega saab järeldada, et II grupp 

sõltub oluliselt rohkem võõrkapitalist ning on selle võrra võtnud suuremaid riske. Kahte 

viimast aastat vaadates on mõlema grupi omakapital suurenenud. Keskmine muutus aastas 

on I grupil 33% ning II grupil 14%. Ka teine grupp on enda omakapitali suurust suurendanud 

ja selle võrra sõltuvust võõrkapitalist vähendada. Kuna puhaskasumi analüüsist järeldus, et 

II gruppi kuuluvad ettevõtted on kahjumis, siis on kaasatud kapitali eelkõige omanike 

investeeringutena. Siit on näha, et II grupi kahjum tuleneb suurematest võlakohustustest. 

Üldistades on I grupp kaasanud aja möödudes ka võõrkapitali ja sihtaastal on kohustuste 

osakaal küllaltki võrdses suurusjärgus (43% ja 57%). II gruppi kuuluvate ettevõtjate 

keskmine võõr- ja omakapitali suhe on 85% ja 15%. I grupi ettevõtjate eeliseks on tunduvalt 

suurem omakapitali olemasolu, mis tõestab, et II gruppi kuuluvate ettevõtete tegevus 

sisaldab suuremaid riske, kuna intressid ja tagasimaksed on suuremad. Siin vajaks rohkem 

uurimist asjaolu kas ettevõtete kahjum on põhjustatud suurest võõrkapitali osakaalust või 

mõnest muust tegurist. 

 

Võttes vaatluse alla võlakordaja näitaja perioodil 2012–2015 (joonis 20), siis on näha I grupi 
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võõrkapitalist. II gruppi kuuluvatel ettevõtetel on raskem saada juurde võõrkapitali, kui neil 

peaks selleks vajadus tekkima. Samas kui võtta arvesse, et II grupi ettevõtjate keskmine 

võlakordaja on püsinud langevas trendis, võib järeldada, et nad on olnud kohustuste 

tagasimakse võimelised ning riskid on end ära tasunud. Sama kinnitas ka maksevõime tase 

(joonis 17). 

 

 

Joonis 20. Analüüsitavate gruppide keskmine võlakordaja suurus aastatel 2012–2015  

 

Veel analüüsis autor koguvara tulusust (ROA) ning omakapitali tulusust (ROE). Nimetatud 

suhtarvude abil on võimalik hinnata gruppide vahelist tulususe erinevust. Kuna tegemist on 

suhtarvudega, siis on oluline jälgida näitajate arvutamisel negatiivsest märgist tekkida võivat 

viga ROE arvutamisel. Arvutuste käigus ja varasemas faasis läbiviidud omakapitali suuruse 

võrdlemisel ilmnes, et II gruppi kuuluvate ettevõtjate puhul oli negatiivne omakapital kolmel 

ettevõttel ning I grupis ühel ettevõttel. Antud ettevõtted jäeti analüüsist välja. Samas järeldus 

eelpool esitatud analüüsi käigus, et II grupi ettevõtete vähesest kasumlikkustest tingitult ei 

ole suudetud omakapitali teenida ning vajalik on täiendav kapitali süst ning vajadusel 

tegeleda ümberstruktureerimise küsimustega.  
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koguvara tulusust II grupi ettevõtjate näitajaga, siis kõige objektiivsema hinnangu saame 

anda 2014. ja 2015. aasta tulemustele tuginedes. Esimese grupi ettevõtjate koguvara tulusus 

on järjepidevalt suurenenud olles kõrgeseisus 2015. aastal, kus näitaja oli vastavalt 3,3% 

(võrreldes eelnevate aastaga suurenemine 1,7 protsendipunkti). Samal ajal oli II grupi 

ettevõtjate koguvara tulusus kõrgtasemel 2013. aastal (18%). Omakapitali tulusus (ROE) on 

olnud mõlema grupi ettevõtjatel 2015. aastal negatiivne, mis tähendab seda, et gruppi 

kuuluvad ettevõtjad ei ole suutnud hoida positiivset puhaskasumi taset, mida kinnitas ka 

joonis 14. Antud tulemusest järeldub, et majanduskriisi ajal alustanud ettevõtjad on siiski 

stabiilsema majandustegevusega, kuigi ka neil on kasumlikkusega probleeme. Samas kui I 

grupi ettevõtjad suudavad ellu viia täiendavaid tootlikkust suurendavaid investeeringuid, siis 

selle grupi majanduslik tugevus suureneb.  

  

  

Joonis 21. Analüüsitavate gruppide keskmine ROA ja ROE aastatel 2012–2015  
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Joonis 22. Analüüsitavate gruppide keskmiste investeeringute võrdlus aastatel 2012–2015 

 

Võrdlusele tuginedes ilmneb seos ettevõtete müügitulu ja investeeringute vahel. Kuna I 
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pagaritööstuses. 2015. aasta kõrget näitajat mõjutab ühe ettevõtte saadud küllaltki suur 

toetus, mille tegevus on seotud ainult pagaritööstusega. 

 

 

Joonis 23. I grupi keskmine sihtfinantseering aastatel 2009–2015, € 

 

Tulemustest saame järeldada, et I grupil on tekkinud võimalus toetuste kasutamiseks, mis 

tuleneb tegevuse alustamise aastast. Kuigi esmapilgul võib tunduda majanduskriisi ajal 

ettevõtlusega tegelemine keerukas, siis läbiviidud analüüsi alusel on võimalik tuvastada 

mitmeid positiivseid erinevusi ning tulemuslikku majandustegevust. 
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõtete majanduslikku tulemuslikkust on võimalik hinnata mitmel moel. Eestis on 

lihtsaim ligipääs andmetele majandusaasta aruannete kaudu, kasutades bilanssi, 

kasumiaruannet ning aruande lisasid. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli võrrelda 

majandussurutise aastatel (2009–2010) alustanud pagaritööstuste majandustulemusi 

majandussurutise järgsetel aastatel (2011–2012) alustanud ettevõtete tulemustega ja hinnata 

tootmistegevuse alustamise ajaga seoses saavutatud majandustulemusi aastaks 2015.  

 

Majandustulemuste võrdlemisel, milleks kasutati finantsanalüüsi, leiti vaadeldava perioodi 

kohta mitmeid olulisi erinevusi. Makromajanduslikus kontekstis on teada, et viimastel 

aastatel on toiduainetööstus oluliselt mitmekesistunud. Paljud ettevõtetest on 

mikroettevõtted ning nende osakaal üha kõrgem. Tarbija on muutunud üha enam 

teadlikumaks, hakates rohkem hindama käsitööd ning n-ö puhast toorainet. Rohkem on 

tootjad hakanud tähelepanu pöörama eritoitujatele (gluteeni-, laktoosivaba tooted jne). Seda 

nähakse kui turunišši.   

 

Uuringu tulemustest selgus, et majandussurutis mõjutas ja muutis ka pagaritööstuse 

tegevust. Pagaritoodete tarbimine vähenes majandussurutise ajal, kuna inimesed toitusid 

kokkuhoidlikumalt. Tarbimine tõusis kohe pärast majanduskriisi lõppu aastast 2011 ning on 

kerges püsivas trendis püsinud siiani. Majandussurutis mõjutas ka omakapitali kasutust. 

Analüüsitud I grupi ettevõtted, kes alustasid tegevust majanduskriisi ajal, kasutavad oluliselt 

suuremal määral omakapitali kui II gruppi kuulunud ettevõtted. Kui 2012. aastal oli gruppide 

peamine erinevus kohustuste osakaalus, siis 2015. aastal omakapitalis. Igal juhul on II gruppi 

kuuluvad ettevõtted oluliselt rohkem sõltuvad võõrkapitalist. Erinevus oli ka põhivaras, mis 

oli I grupil märgatavalt suurem kogu vaadeldava perioodi jooksul. 

 

Sihtfinantseeringut on aastate lõikes kasutanud ainult I grupi ettevõtted. See tähendab, et 

varasemast tegevuse alustamise ajast sõltuvalt, on avaldunud eelis kasutada toetusi. Kuigi 

saame järeldada, et I grupi ettevõtetel oli aastal 2010 laenudele juurdepääs raskendatud ning 

võõrkapitaliga ei julgetud nii suures ulatuses riskida, siis on suudetud tagada hea tootmise 
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stabiilsus. Mõlema grupi ettevõtteid iseloomustab piisav maksevõimelisus, seda kinnitas nii 

võlakordaja kui ka maksevõime tase. Samas esineb mõlemas grupis ettevõte, kelle kasumi 

teenimise võime ning omakapitali positiivse väärtuse tagamine on problemaatiline. 

Müügitulu on aastate lõikes analüüsitud gruppidesse kuulunud ettevõtete näitel kasvanud, 

kuid II grupi puhul on muutused olnud suuremad ning 2015. aastaks oli müügitulu 37% 

suurem kui I grupil. Kaudselt võime järeldada, et II grupi ettevõtted on enda tarbijaskonna 

paremini tabanud, kuid soovitav oleks täpsema vaatluse läbiviimine. Mitmed ettevõtted 

tegelevad mahepagaritoodete tootmisega ning on ka laienenud. Olenemata müügitulu 

pidevast suurenemisest olid II grupi ettevõtted siiski keskmise kasuminäitaja alusel kahjumis 

(erinevalt I grupi ettevõtetest).  

 

Tulemustest ilmneb küllatki suur erinevus vaadeldud aastatel alustanud ettevõtjate 

näitajates, mis teeb edukuse hindamise keeruliseks. Kui alustades oli analüüsitavatel 

ettevõtetel peaaegu sama arv töötajaid, siis aastaks 2015 oli II grupi keskmine töötajate arv 

suurem. II grupi ettevõtted on hoogsamalt kasvanud ning oma majanduslike tulemusi 

parandanud. Koguvara tulususe ja omakapitali tulususe analüüs siiski näitas, et II grupi 

ettevõtjate puhul on mitmel probleeme omakapitali positiivse tasemega. ROA ja ROE 

analüüsi tulemustest järeldus, et majanduskriisi ajal alustanud ettevõtjad on siiski 

stabiilsemad, kuid ka neil on kasumlikkusega probleeme. Samas kui I grupi ettevõtjad 

suudavad ellu viia täiendavaid tootlikkust suurendavaid investeeringuid, siis selle grupi 

majanduslik tugevus suureneb.  

 

Käesoleva töö autor arvab, et pagaritööstust ei ole väga palju uuritud ning informatsiooni 

võiks koguda lisaks majandusaasta aruannetele ka ettevõtte juhte küsitledes. Uurida võiks, 

mis strateegiaid kasutavad I grupi ettevõtted, kes finantsnäitajate alusel näivad aastal 2015 

edukamad ja stabiilsemad ning kas neil on plaan laieneda ka välisturgudele ja kui 

automatiseeritud on nende tootmine.  Samal ajal on I grupi ettevõtted, kellel on 2-3 

tegutsemisaastat rohkem,  suurema kogemusega (sh kriisiaegse alustamise osas). Uurida 

võiks ka korrelatsiooni erinevate näitajate vahel, näiteks sotsiaalmeedia kasutust ja 

turundusvõtteid mõne finantsnäitajaga võrreldes.  

 

Käesoleva töö tulemust saab rakendada äristrateegia kujundamisel ettevõtte alustamise ajast 

tulenevalt. Kuna käesoleva analüüsi jaoks oli analüüsitav periood siiski lühike põhjalikemate 

järelduste tegemiseks, võiks edaspidi jälgida samade ettevõtete majandustulemusi ning välja 
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selgitada, kas kriisiaegne alustamine mõjutab I grupi ettevõttete madala riskiga 

majandustegevust? Samuti on võimalik täpsustada ettevõtlusajendeid – st, kas I grupi 

ettevõtete peamiseks ajendiks oli majandussurutis. Lisaks võiks uurida turundustegevust ja 

kas majanduslikult on kasulikum pühenduda nišitootele või toota nn masstoodanguna 

pagaritooteid. Olulisel kohal võiks olla ettevõtete tulemuslikkuse hindamine 

turundusstrateegiate alusel, mis ei olnud käesoleva analüüsi fookuses.   
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THE BUSINESS FINANCIAL RESULTS ARISING FROM START-UP 

TIME AS EXAMPLE OF BAKERIES 

 

Summary 

 

 

Food industry is really competitive – there are large amounts of different products and 

producers. The amount of small enterprises is also increasing, and small enterprises have 

more market share now then they used to have in the past.  

 

Author looked at two groups of Estonian baking enterprises, whose 2015 revenue was 

between 10 000–300 000€. 

• First group – enterprises who started their activity during the economic crisis 2009–2010  

• Second group – enterprises who started their activity after the economic crisis 2010–

2011 

The aim of this thesis was to compare economic results of those two groups from the year 

they started (2010 and 2012) and how are they performed economically until 2015. 

 

The results of this paper helps to understand the development and changes, which have had 

difficulties due to the economic crisis of Estonia baking industry. Furthermore, this thesis 

helps to explain the connections between first year of activity and used strategies. Finally, it 

gives and overview of economic results, cost and capital structure, competitiveness and 

ratios.  

 

In order to achieve the goal of the thesis, the following issues were addressed: 

• An examination of the changes that were caused to bakeries due to the economic crisis 

• An analysis of the company’s economic results on macro-level 

• To find is there connection between economic results 2015 and economic crisis 

• Based on economic results in 2015 to describe dynamic from the beginning of activity 

of enterprise and capitalization between those two groups and to conduct comparative 

analyse on the differences 
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• An overview of conclusions and summary of the development of the bakery   

 

MS Office Excel is used for calculating values and to conduct figures as capital and cost 

structure, debt ratio, investments, funding, equity, ROE, ROA, number of employees, fixed 

assets, profit. The results showed that economic crisis affected and changed the industry of 

bakeries. Consumers did not buy as many bakery products during the crisis as they did before 

and after the economic crisis. After the crisis, the consumption of bakery products has been 

raising.  

 

The economic crisis also affected the use of equity. The group, who started its business 

during the crisis, has bigger equity percentage of capital structure than companies who 

started after the crisis. That second group is more dependent on loans than the first group. 

Unlike the second group, the first group used subsidies. The second group has bigger amount 

of loans and they take higher risks. Debt ratio has been quite stable in case of first group and 

second group debt ratio has decreased, which shows that they can handle loans.  

 

Revenue has been increasing in both groups. The growth rate is slower in the first group than 

in the second group. Also they had different growth rate in 2015, when the second group had 

a 37% higher revenue. The second group had targeted their consumers. Despite that the 

second group has net loss in 2015 and the first group earns profit.  

 

In conclusion we can say that there is a difference in economic results of the starting time of 

companies. The second group has bigger revenue and have increased their employment. 

Their economic results have risen quicker, but there is no profit. Although values of ROE 

and ROA showed that the enterprises of the first group are more stable, they still have 

problems with good finance results.  
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