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Turgude seostatuse tõttu kanduvad ühel turul toimunud muutused kergesti üle teistele 

turgudele. Sellised turgudevahelised seosed võimenduvad maailmas toimuvate 

ekstreemsete sündmuste ajal. Ekstreemsed sündmused kaasavad endaga turušokke, mis 

põhjustavad turu struktuuri muutusi ja hinnakõikumisi.  

Toormeturge mõjutavad sündmused tekkivad looduslike, poliitiliste ja sotsiaalsete tegurite 

tagajärjel. Tootja seisukohalt on oluline hinda mõjutavate teguritega arvestada ning tunda 

erinevate ekstreemsete sündmuste mõjutustel tekkivate hinnamuutuste tendentse.   

Eesti põllumajandustoormeturg on otseselt mõjutatud maailmaturul toimuvatest 

sündmustest ja muutustest. Sündmuste tagajärjel tekkinud turušokkide ülekandumist Eesti 

põllumajandustoormete hindadele on autorile teadaolevalt vähe uuritud ja pole selge 

millised sündmused peamiselt kujundasid Eesti põllumajandustoormete kokkuostuhindu 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti teraviljahindu kujundavad tegurid turušokkide 

mõjutustel perioodil 2011 kuni 2017. 

Analüüsis kasutati Eesti teravilja kokkuostuhindasid ja impordi- ekspordihindasid. 

Analüüsi käigus esitati vaadeldaval perioodil peamiselt Eesti teraviljaturgu mõjutanud 

sündmused. Analüüsi kaasatud andmete kohta esitati vaadeldava perioodi dünaamikad 

Seoste ja mõjude uurimiseks kasutati korrelatsioon- ja regressioonanalüüsi.  

Saadud tulemustest selgus, et Eesti teravilja kokkuostuhindu on mõjutanud sündmustest 

Venemaa 2011.a ekspordikeeld, USA 2012/2013 põuaperiood ja Euroopa Liidu 

imporditollide peatamine 2011. aastal. Kõigil sündmustel oli teraviljahindadele oodatav 

mõju – ekspordikeeld ja põuaperiood tõstsid hinda, imporditollide peatamine langetas 

hinda. Teravilja kokkuostuhindadel on osalised seosed impordi- ja ekspordihindadega. 

Impordi- ja ekspordihinnad on kokkuostuhindadega samasuunalistes seostes.  
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Töös saadud tulemused võiksid kasutust leida eelkõige põllumajandustootjate seas. 

Ekstreemsete sündmuste ajendil toimuvate hinnamuutuste tundmine aitab tootjatel 

paremini planeerida oma tootmist, toodangu realiseerimist, hinnastamist ja müüki.  

Märksõnad: põllumajandustoormehinnad, turušokid, regressioonanalüüs 
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The linkages between different markets contribute to changes on one market forwarding to 

the other ones. Such market linkages are amplified by the extreme events. Extreme events 

bring along market shocks that cause changes in market structure and fluctuation of prices. 

Events happening on commodity markets are caused by natural, political and social factors. 

From producer’s point of view it is important to reckon with such factors and to know the 

tendencies of price fluctuations caused by different types of extreme events.  

Estonian agricultural commodity market is directly affected by the changes and events 

happening on the world market. In the author’s opinion, consequences of market shocks 

caused by extreme events on Estonian agricultural commodity prices are poorly studies . 

Also it is not clear which events have mainly affected the Estonian agricultural commodity 

prices. The purpose of this study is to define the factors that shape the Estonian grain prices  

in the light of market shocks from the period of 2011 – 2017.  

The data used in the analysis is Estonian grain buying-in prices and import and export 

prices. Part of the analysis was to define the main events that affected the Estonian grain 

market during the observable period. The dynamics of the data included in the study was 

performed. For the study of linkages and effects correlation and regression analysis were 

used.  

Results indicated that Estonian grain buying-in prices are affected by the Russian export 
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ban in 2011, by the USA drought in 2012/2013 and by the temporary cession of import 

taxes to the EU. All the events had the proposed effect on the prices. The export ban and 

drought brought the prices up, while the cession of import taxes brought the price down. 

The results also indicated that grain buying-in prices have partly correlations with export 

and import prices. The correlations between buying-in prices and export-import prices are 

confluent. 

Main usage of the results given by this study is proposed to be amongst the producers of 

agricultural commodities. The knowledge of price fluctuations caused by the extreme 

events helps the producers to plan their produce, the realization of the produce, the pricing 

of it and the sale. 

 

 

 

Keywords: agricultural commodity prices, market shocks, regression analysis 
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SISSEJUHATUS 
 

Globaliseeruvas maailmas on erinevat liiki turud aina enam üksteisega seotud ning 

üksteisest mõjutatud. Kuigi erinevaid turge mõjutavad erinevad tegurid on turgude 

seostatuse tõttu muutused ühel turul kerged üle kanduma teistele turgudele. Sellest 

tulenevalt on hakatud aina enam uurima erinevaid turge kujundavaid tegureid ja 

turgudevahelisi seoseid. 

Uute maailmas toimuvate sündmuste ajendil lisandub uut uurimis- ja tõlgendamismaterjali 

mille alusel turgudevahelisi seoseid uurida. Mõjutused erinevate turgude vahel süvenevad 

ekstreemsete sündmuste ajal, milleks võivad olla looduslikud katastroofid, poliitiline või 

sõjaline tegevus, suurtootjate turukäitumine jms. Ekstreemsete sündmuste ajendil toimuvad 

turušokid põhjustavad turu struktuuri muutusi ja hinnakõikumisi.  

Toormeturge mõjutavad sündmused on läbi aegade tekkinud sarnaste põhjuste tagajärgedel, 

näiteks ilmastikust olenevatel, poliitilistel või sotsiaalsetel põhjustel. Tootjatel ja 

poliitikutel on võimalik sarnaste tendentside ilmnemisel juba varakult võimalikke tagajärgi 

ennustada ja vastavalt ennetavalt tegutseda. Tootja ja riigi seisukohalt on oluline 

ekstreemsete sündmuste tagajärjel toimuvaid hinnamuutusi ja tendentse tootmisel ja 

poliitikate seadmisel arvestada. Alustaval, vähese kogemusega põllumajandustootjal võib 

vähene teadmine hinda kujundavatest ja mõjutavatest teguritest olla konkurentsipärssiv. 

Ühtlasi võib ekstreemsete sündmuste ajendil toimuvate turumuutuste mitte tundmine 

asetada põllumajandustootja konkurentsivõimetusse olukorda. Võimalikest tagajärgedest 

annavad lisaks kogemusele infot ka varasemate perioodide uuringud.  Sellest tulenevalt on 

oluline analüüsida varasemaid toormeturge mõjutavaid sündmusi ning nende mõjutusi 

toormehindadele. Sellekohased uuringud tulevad kasuks eelkõige alustavatele 

põllumajandustootjatele. 

Varasemate toormeturgusid käsitlevate uuringute seas on enim uuritud toormeturgudel aset 

leidnud turušokkidelt tekkivat mõju ülekandumist teistele seotud turgudele. Levinud on 

näiteks toornafta šokkide mõju uurimine finantsturgudele ülekandumisel. Turušokkide 

mõju toormeturgudele on vähem uuritud ja seda veel vähem Eesti 
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põllumajandustoormeturu näitel. Eesti toormeturg on väike, kauplemist maavaradega 

esineb vähe, seega Eesti peamine toormeressurss on põllumajanduslik. Eesti 

põllumajandustoormeturg on otseselt mõjutatud maailmaturul toimuvatest sündmustest ja 

muutustest. Sündmuste tagajärjel tekkinud turušokkide ülekandumist Eesti 

põllumajandustoormete hindadele on autorile teadaolevalt vähe uuritud ja pole selge 

millised sündmused peamiselt kujundasid Eesti põllumajandustoormete kokkuostuhindu 

perioodil 2011 kuni 2017. Kuna Eesti teravilja saak on viimase seitsme aastaga suurenenud 

~40% (PM04) on töö autor otsustanud keskenduda kõigist põllumajandustoormetest Eesti 

teraviljasektorit mõjutanud tegurite analüüsile. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti teraviljahindu kujundavad tegurid turušokkide 

mõjutustel perioodil 2011 kuni 2017. 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

• Iseloomustada toormeturge ja neid kujundavaid näitajaid.  

• Selgitada välja põllumajandustoormehindade kujunemine ning turušokkide olemus. 

•  Anda ülevaade varasematest toormeturu hindade dünaamikat käsitlevatest 

uuringutest. 

• Tuua välja vaadeldaval perioodil toimunud peamised Eesti teraviljaturgu 

mõjutanud ekstreemsed sündmused. 

•  Analüüsida ekstreemsete sündmuste mõjutustel toimunud muutusi Eesti teravilja 

kokkuostuhindades. 

• Võrrelda saadud tulemusi varasemate uuringutega ja teha järeldused. 

 

Magistritöö esimene peatükk koosneb kolmest alapeatükist ja keskendub 

põllumajandustoormeturu ja põllumajandustoormehindade teoreetilisele käsitlusele. Esmalt 

antakse ülevaade toormeturgude olemusest ja toormeturge iseloomustavatest näitajatest. 

Iseloomustatakse toormete jagunemist, toormeturu osapooli ja toormetega turul kauplemist. 

Antakse ülevaade põhilistest maailmakaubanduses kasutatavatest toormeindeksitest ja 

toormehindadest. Alapeatükk 1.2 keskendub põllumajandustoormeturgu mõjutatavate 

tegurite välja selgitamisele ja põllumajandustoorme hindade kujunemisele. Peatüki teine 

osapool käsitleb ekstreemsetest sündmustest tekkivate turušokkide olemust. Alapeatükis 

1.3 antakse ülevaade varasematest toormehindade dünaamikat käsitlevatest uuringutest. 

Magistritöös kasutatakse erialaseid kirjandusallikaid, sealhulgas ka teadus- ja 
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populaarteaduslikke artikleid. Artiklid on leitud Eesti Maaülikooli raamatukogu 

andmebaasidest. 

Empiirilises osas iseloomustatakse vaadeldaval perioodil toimunud Eesti teraviljaturgu 

mõjutanud ekstreemseid sündmusi ja analüüsitakse Eesti teravilja kokkuostuhindade ja 

seotud näitajate dünaamikaid. Seejärel leitakse ekstreemsete sündmuste ja Eesti teravilja 

kokkuostuhindade vahelised seosed. Ekstreemseid sündmusi defineeritakse nii sündmuse 

toimumise või mitte toimumise kui ka impordi- ja ekspordihindades toimunud muutuste 

analüüsi kaudu. Seoste analüüsil selgitatakse välja Eesti teravilja kokkuostuhindade 

tendentsid turušokkide toimumise korral. Uurimistöös kasutatakse teiseseid andmeid, mis 

saadakse Eurostat ja Statistikaameti andmebaasidest ning TNS Emor ja EKI uuringutest.  

Saadud uurimistulemused võiksid kasutust leida põllumajandustootjate seas, andes 

tulevikus toimuda võivate ekstreemsete sündmuste korral infot võimalike 

kokkuostuhindade muutuste ja muutuste ulatuse kohta.  
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1. PÕLLUMAJANDUSTOORMETURUD JA -HINNAD 
 

1.1 Toormeturgude olemus ja neid iseloomustavad näitajad 
 

Käesoleva magistritöö keskseteks mõisteteks on toore ja toormeturg. Erinevad allikad on 

nimetatud mõisted defineerinud küllaltki üheselt mõistetavalt. Tooret ehk toorainet 

defineeritakse järgnevalt: toore on vahetatav kaup, mida on võimalik turul vabalt müüja ja 

vahetada (Commodity 2016). Toore (ingl commodity), võib teisalt tähendada ka lepinguid, 

mis lubavad investoritel müüa või vahetada toormekaupu, millelt tulu saadakse tulevikus 

määratud kuupäeval kehtiva nõudluse alusel (Oglesby 2007) ehk teisisõnu futuurtehingud. 

Toore on autori mõistes väärindamata vara mis on inimtegevuse käigus loodusest varutud 

ja rakendatud toodangu tootmiseks.  

Toormed klassifitseeruvad vastavalt nende tüübile järgnevalt (Singh, Amrish 2016: 40 – 

41): 

 Väärismetallid; 

 Muud metallid; 

 Põllumajandussaadused; 

 Kariloomad; 

 Energia. 

 

Nimetatud toormete klassid jagunevad omakorda alakategooriatesse vastavalt liigile, 

sordile või tüübile. Näiteks väärismetallide hulka kuuluvad kuld ja hõbe, muud metallid on 

peamiselt alumiinium, vask, nikkel. Kariloomad on peamiselt kas veised või sead ning 

energiad peamiselt toornafta, maagaas ja põlevkivi. Põllumajandussaadused jagunevad 

omakorda teraviljadeks, õli- ja seemnekultuurideks, kaun- ja köögiviljadeks.  

Toormete erisuse tõttu kaubeldakse toormetega erinevatel turgudel. Toormeturgu 

defineeritakse kui turgu, kus vahetatakse, ostetakse ja müüakse vastavalt tooraineid. 

Peamisteks toormeturgude osapoolteks on põllumehed, farmerid, riskijuhtijad, investorid, 

hangeldajad, toidutöötlemisettevõtted, veskid, juveliirid, tööstused. (Singh, Amrish 2016)  
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Toormetega on võimalik kaubelda börsil ehk reguleeritud või börsivälisel ehk 

reguleerimata turul. Reguleerimata turud on paiksed, kus kaubeldakse toormetega otse 

müüja ja ostja vahel ning rahalisele tehingule järgneb kohe ka kaubatehing. (Singh, Armish 

2016: 41) Börsiväline kauplemine on kokkuleppeline ning tehingud sellel vähem 

läbipaistvamad kui börsil, sest tehingud toimuvad enamasti otse börsiväliste maaklerite 

kaudu või ka eraisikute vahel (Börsivälised tehingud… 2016). Börsivälisel turul 

kauplemise üheks eeliseks on madalam risk, sest see võimaldab müüjal ja ostjal kindlaks 

määratud kaubale hinnas, tarnekohas ja ajas kokku leppida. Börsiväline kauplemine on 

likviidne ning tõhus suuremahuliste tehingute korral. (Heckinger et al. 2014: 27) Teisalt on 

börsivälisel turul toimunud tehingud börsi tavasid eiravad ning võimaldavad ostjal ja 

müüjal sõlmida lepinguid, mis ei ole tavabörsi tingimustes standardsed. Samuti ei ole 

börsivälisel turul hinnad alati avaldatud, mis jätab müüjale võimaluse pakkuda erinevatele 

ostjatele erinevaid hindu. (Dodd 2012) Sellised varjatud hinnapakkumised ei ole avatud 

turgu ja ausaid konkurentsivõimalusi soosivad.  

Füüsiliste toormete ostmise ja müümise kulukust arvestades on toormetega kauplemiseks 

võetud kasutusele sellised investeerimisvahendid nagu toormeindeksid, futuurid ja 

optsioonid. (Stroll, Whaley 2011). Nimetatud investeerimisvahenditel on üks eesmärk – 

võimaldada investoritel teenida kasumit kindlast toormehindade kogumist (Irwin, Sanders 

2011). Nimetatud investeerimisvahendeid kasutavad investorid oma 

investeerimisportfellide mitmekesistamiseks (Stoll, Whaley 2011). Toormefutuurid 

erinevad aktsiatest ja muudest traditsioonilistest varadest selle poolest, et nad on lühikese 

tähtajaga nõuded reaalsetele varadele, mis erinevalt finantsilistest varadest on hooajaliste 

hinnatasemetega ja volatiilsed (Gorton, Rouwenhorst 2006).  

Investeerimine toormetesse kogub üha enam populaarsust. Selle taga on arusaam, et 

toormed on teist liiki varad ning on seega negatiivses korrelatsioonis traditsioonilist liiki 

finantsvaradega nagu võlakirjad. Toormeid mõjutavateks teguriteks on eelkõige ilm ja 

geopoliitika, aga ka tõrked tootmises, varustamises ja sündmustega seotud riskid. 

(Daskalaki, Skiadopoulos 2011) Toormete populaarsus investori portfellis ei tulene nende 

oodatud kõrgest tulust, vaid ennekõike sellest, et need on tihedalt seotud oodatava 

inflatsioonimääraga. Suurem nõudlus kaupadele ja teenustele ehk tõusev inflatsioon 

suurendab nõudlust toormete järele. Kuna võlakirjade tootlikkus on inflatsiooni korral 

valdavalt madal, pakub toormetesse investeerimine rahale kaitset. Teisisõnu vähendavad 
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toormed investori portfellis riski tõusva inflatsiooni korral. (Stroll, Whaley 2010)  

Toormetega börsil kauplemiseks on otstarbekas kasutada selleks mitmetest 

toormehindadest moodustatud toormeindekseid. Enamlevinud indeksitest maailmaturul 

saab nimetada kaks populaarsemat S&P GSCI S&P (Goldman Sachs Commodity Index) ja 

DJ-UBSCI (Dow Jones-UBS Commodity Index). S&P GSCI toormeindeks on üks 

vanimaid, mille hinnatasemed ulatuvad 1986. aasta augustisse. (Stroll, Whaley 2011) S&P 

GSCI indeksi kaalud põhinevad maailma toodangul ja see sisaldab kõige likviidsemaid 

toormefutuure (Commodities performance... 2016). S&P GSCI koosneb viiest erinevast 

toormegrupist ja 24-st erinevast toormest. Indeksi alagrupid on energia (63,05%), 

põllumajandus (15,76%), kariloomad (8,64%), tööstusmetallid (8,91%) ja väärismetallid 

(3,65%). Põllumajandustoormete osakaal indeksis moodustas 2016. aastal 15,76%. 

Põllumajandustoormete alaindeksis omakorda olid suurima osakaaluga toormete lõikes 

mais (4,23%), Chicago nisu (3,53%) ja soja (2,95%). (S&P GSCI… 2016: 39) 

Teine nimetatud peamine toormeindeks DJ-UBSCI, uue nimega BCOM (Bloomberg 

Commodity Index) hõlmab endas 22 toorme kaalu, mis koosneb peamiselt 

likviidsusandmetest ja kasutab tootmisandmeid vaid peegeldades toorme olulisust maailma 

majanduses. Oma toormeindeksi metoodikas on Bloomberg paika pannud, et ükski toore ei 

tohi moodustada üle 15% kogu indeksist, ükski seotud toormete grupp ei või moodustada 

üle 33% indeksist ja ükski toore ei või olla alla 2% osakaalust kui likviidsus seda lubab. 

(Bloomberg 2016) Toormeindeks jaguneb kuue alakategooria vahel milleks on energia 

(osakaaluga 31,03%), teravili (23,22%), tööstusmetallid (17,11%), väärismetallid (15,59%), 

põllumajandussaadused (7,41%) ja kariloomad (5,63%). Erinevalt S&P GSCI indeksist on 

Bloombergi indeksisse eraldi kaasatud teraviljad ja põllumajandussaadused seejuures 

põllumajandussaaduste all tuuakse välja suhkur, kohv ja puuvill. Teravilja alaindeks 

koosneb kokku kuuest toormest, millest peamine on mais (7,36%), seejärel sojauba 

(5,70%) ja Chicago nisu (3,33%). (Bloomberg 2016) 

Toormeindeksite kooslus ja osakaalud on eelkõige olulised investori seisukohalt, kes 

kaasab toormeindekseid oma portfelli investeerimisriski maandamiseks. Tootja seisukohalt 

on oluline jälgida börsil kauplemise korral oma toodangupõhiseid hindu. Ehk kui tootja 

tegeleb näiteks toornaftaga jälgib ta peamiselt nafta noteeringuid või näiteks 

põllukultuuride tootja jälgib peamiselt ülemaailmseid nisu, maisi või rapsi futuurhindu. 

Kõigist toormetest käsitletakse antud uurimistöös põllumajandustoormeid. Enamlevinud 
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maailmaturul jälgitavatest põllumajandustoormete börsihindadest on MATIF ja CBOT.  

MATIF ettevõte asutati 1986. aastal Prantsusmaal, olles üks esimesi futuurtehingute börse 

Euroopas. 2000. aastal Euronext Paris asutamisega liideti kaks ettevõtet, millega MATIF 

tuletisinstrumentidega kauplemine läks üle Euronext Parisile. 2002. aastal ostis Euronext 

ära LIFFE ehk Londoni futuurtehingute vahendaja. Alates 2014. aastast on suurima 

Euroopa-põhise põllumajanduslike futuurtehingute kaubandusturu nimi Euronext. 

Euronext hõlmab endas Belgia, Prantsusmaa, Hollandi, Portugali ja Ühendkuningriigi 

turge. Euronexti futuurtehingute hindadest võetakse Euroopa põllumajanduskaubanduses 

ennekõike aluseks toidunisu ja rapsi hinnad. (Raevel et al. 2016) Ka Eesti suurimad vilja 

kokkuostjad (nt. Scandagra ja Baltic Agro) lähtuvad hinna fikseerimistes Euronext MATIF 

nisu ja rapsi hindadest. Käesoleva uurimistöö suunitlusest lähtuvalt tuuakse joonisel 1 ära 

MATIF nisu hindade dünaamika perioodil 2011 – 2017. 

 

Joonis 1. MATIF nisuhinnad eurot tonni kohta perioodil 2011 – 2017 (Barchart ref Baltic 

Agro Estonia 2018) 

MATIF nisu hindasid iseloomustavad vaadeldaval perioodil mitmed järsud 

hinnakõikumised. Kõrgeimad hinnad jäid enne 2013. aasta perioodi, hiljem on hinnad 

langenud alla 220€/t. Kõrgeimad hinnad MATIF nisu futuurtehingutes olid 07.02.2011 

(hind 277,75€/t) ja 09.11.2012 (hind 280,50€/t). Järsud hinnalangused leidsid aset 2011. 

aasta lõpus (07.12 hind 180€/t), hiljem 2013 augustis (182,00€/t) ja 2014 septembris 

(151,25€/t). Viimane madalaim nisufutuuri hind oli 2016. aastal märtsikuus, mil hind 

langes 140,75€/t tasemele. Kolmeaastase perioodi jooksul toimus ligikaudu kahekordne 
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hinnalangus. MATIF alusel on nisu kokkuostuhinnad alates 2011. aastast olnud langevas 

trendis.  

Teiseks enamlevinud futuuriks põllumajandustoormetega kauplemiseks börsil on CBOT. 

CBOT on üks neljast CME gruppi kuuluvast futuuride kaubanduskeskusest keskusega 

Chicagos. CME Group algusajaks loetakse 1848. aastat ning see on üks vanimatest 

maailma futuuride ja optsioonide börsidest. Tänaseks käsitleb CME Group kolme miljardit 

tehingut aastas koguväärtusega üks kvadriljon. (CME Group 2013) CME Group börsil on 

üle 50 erineva futuuri. Põllumajandustoorme turgudel jälgitakse neist enim Chicago SRW 

ehk Chicago pehmenisu futuure. Nimetatud futuuriga kaubeldakse ühikus eurot ühe buššeli 

kohta. Chicago SRW hindade dünaamika aastatel 2011 – 2017 on esitatud joonisel 2.  

 

Joonis 2. CBOT nisuhinnad dollarit buššeli kohta perioodil 2011-2017 (Macrotrends 2018) 

CBOT nisuhinnad on sarnaselt MATIF hindadele langevas trendis. Chicago nisuhinnad on 

sarnaste hinnakõikumistega nagu Euroopa hinnad. Kõrgeima hinnaga nisu futuurtehing 

toimus 16.07.2012 mil ühe buššeli nisu eest maksti 9,4235 dollarit. Kõrge nisuhind oli veel 

07.02.2011 (8,67$/bu), hilisemas perioodis olid järsemad hinnatõusud 2014. aasta mais ja 

2017. aasta juulis. Hind langes viimase seitsme aasta madalaimale tasemele paar nädalat 

hiljem kui MATIF madalaim hind ehk 22.märtsil 2016. aastal, mil futuuri hinnaks ühe 

buššeli kohta oli 3,883 dollarit.  
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Nisu futuurhindade dünaamikat analüüsides iseloomustavad seda mitmed järsud tõusud ja 

langused. Nii nisu kui ka teisi põllumajandustoormeid mõjutavad mitmed kohalikud ja 

globaalsed tegurid. Järske hinnamuutusi süvendavad maailmaturul toimuvad nii 

põllumajanduslikud kui ka turuülesed sündmused. Põllumajandustoorme hindade 

kujunemist ja turušokkide olemust  käsitletakse järgmises alapeatükis.  

 

 

1.2 Põllumajandustoorme hindade kujunemine ja turušokkide olemus 
 

Turu tasakaal paikneb kohas kus, ostjad (e nõudlus) ja müüjad (e pakkumus) kohtuvad. 

Turu tasakaaluhind muutub kui turuosapooli mõjutavad tingimused turul muutuvad. Kiirus 

ja intensiivsus millega erinevad hinnamuutused turul esinevad, sõltuvad suuresti turust 

millel kaubeldakse. Toormehindu iseloomustab enamasti kiire reageerimine turu 

tingimuste muutustele. Põllumajandustoorme turgu ja nende hindu mõjutavad järgnevad 

tegurid (Schnepf, 2006: 2): 

 Ostjate ja müüjate arv – suuremat turuosapoolte arvu seostatakse suurenenud hinna 

üle konkureerimisega.  

 Toorme homogeensus tüübist, varieeruvusest, kvaliteedist ja lõpptarbest lähtuvalt – 

suurem toodete varieeruvus suurendab hinnaerinevusi. 

 Asendustoodete arv – suurem asendustoodete hulk tähendab ostjale suuremat 

valikut ja suurendab seega hinnatundlikkust. 

 Toorme säilitustingimused – paremad säilitustingimused annavad müüjale rohkem 

valikut millal ja millistel tingimustel müüa tooret. 

 Hinnakujunduse läbipaistvus, nt avatud või reguleerimata turu tehing– suurem 

tehingute läbipaistvus vähendab manipulatsiooni hindadega. 

 Kaubavahetus tehingupoolte vahel – vabam kauba liikumine vähendab 

hinnaerinevusi. 

 Kunstlikud piirangud turuprotsessidele nt riiklikud poliitikad või turumõjutused 

peamistelt turuosalistelt – poliitikad nagu impordi/ekspordi keelud või peamiste 

turuosaliste käitumine turul mõjutavad hinna loomulikku tasakaalu. 
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Põllumajandustoorme hinnad reageerivad üldjuhul kiiresti nõudluse ja pakkumuse 

muutustele, kuid need on üldjuhul volatiilsemad kui enamik mitte põllumajanduslike 

toodete ja teenuste hinnad. Volatiilsed on need kolme toormele iseloomuliku teguri tõttu. 

Esiteks iseloomustab toormeid hooajalisus. Enamus toormeid kasvatakse parasvöötmes, 

kus talvised madalad temperatuurid piiravad põllu tootlikkuse 6- või 9-kuulisse perioodi. 

Kevadel istutatud põldude toodang reageerib turumuutustele viitajaga. Tootjad peavad 

väljaminekud sisenditele tegema varakevadel, seejuures ennustades oma tulevikus saadava 

toodangu hulka ja kvaliteeti ja seeläbi toodangu müügihinda. Kõige optimaalsete 

kulutustega tootja saab oma toodangule pakkuda parimat müügihinda. (Schnepf, 2006: 26) 

Toormeturgude hooajalisuse tõttu on müügihinnad tihti fikseeritud futuurtehingutena, st. et 

tootja lepib ostjaga kokku enne saagi koristamist müügihinna, kindlustades sellega oma 

toodangule müügi ja vähendades riski võimalikust tulevikus esinevast hinnalangusest. 

Teisalt kasvava turu tingimustes võib futuurtehing kaasa tuua ka suure saamata jäänud 

kasumi.  

Teiseks iseloomustab põllumajandustoormeid varieeruvus. Nõudlus toormetele tuleneb 

tootjatest, kes kasutavad erinevate toidu- ja tööstustoodete toomisel toormeid või 

ümbertöötlemata toodangut nt. nagu teravili, seemned ja kiud. Sellist nõudlust saab teisiti 

nimetada ka esmaseks nõudluseks. Sellisteks tootjateks on näiteks karjakasvatajad, kes 

kasutavad põllumajanduslikku toodangut loomtoiduks või tööstused, kes valmistavad 

puuvillast tekstiili. Tuletatud nõudluseks nimetatakse nõudlust toormete järele nende 

tootjate poolt, kes kasutavad toormeid oma lõpp-toodangu valmistamiseks. Näiteks esineb 

seda palju nisuturul, kus erinevatel nisusortidel on erinevad jahvatamise karakteristikud, 

millest teeb oma valiku jahuvalmistaja, millest omakorda oleneb küpsetaja valik erinevate 

nisujahude vahel. Toormete hinnakujundus oleneb suuresti sellest, milleks vastavat tooret 

on võimalik kasutada ehk kui palju esineb sellel võimalikku tarbimist toormena ja lõpp-

toodanguna. (Schnepf, 2006: 26) 

Kolmandaks iseloomustab toormete nõudlust ja pakkumist madal hinnaelastsus. See 

tähendab, et nõudluse ja pakkumise kogused muutuvad hinna muutuste korral hindadest 

vähem. Toormeturgudel pakkumuse vähene kõikumine käivitab suured hinnakõikumised. 

Põllumajandusliku toorme pakkumuse elastsus kajastab kiirust, millega uus pakkumus 

jõuab turule hinna tõusu või languse korral. Kuna enamik põllumajanduslikke toormeid on 
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hooajalised, vastab uus pakkumine hinnamuutustele üldjuhul viitajaga. Kui hinnatõus 

toimub enne saagi koristamist saab pakkumus kiiresti reageerida vaid olemasolevatest 

varudest või rahvusvahelistelt turgudelt. Neil juhtudel on kogused piiratud, seega ei saa 

selline pakkumus olla pikaajaline. Hinnalanguse korral püüavad tootjad oma tooret turult 

eemal hoida tasemeni, kus odavama hinnaga müük ei ületa hoiustamisele ja toorme 

kvaliteedi säilitamisele tehtavaid kulutusi. Toorme realiseerimata jätmisel tuleb tootjal 

seejuures arvesse võtta eeldatavat hinnalanguse perioodi kestvust, hinnalanguse 

süvenemist ja tootja likviidsust. (Schnepf, 2006: 27) 

Põllumajandusliku toorme nõudluse elastsus kajastab tarbija tarbimisharjumuste muutust 

hinna muutustele. Sarnaselt pakkumuse elastsusele on ka nõudlus mitteelastne ehk hinna 

muutuste korral muutub nõudlus vähem kui hind. Tarbija arvestab hinnamuutuste korral 

toote tarbimisest keeldumisel täiend- ja asenduskaupade hinna ja rahulolu saavutamise 

taset. Kui turul pole piisavalt head asendustoodet või ei ole toodet võimalik tarbida ilma 

täiendtooteta, ei mõjuta hinnatõus oluliselt tarbimisharjumusi. Hinnatõus ei ole üldjuhul 

tarbijale ka mõju avaldav, kuna tootja kulu toormele omab väga väikest osa tarbija poolt 

ostetavast lõpptoote jaehinnast. (Schnepf, 2006: 27) Seetõttu ei vallanda toormete 

hinnamuutused nõudluses suuri muudatusi. Näiteks USDA (United States Department of 

Agriculture) Farm-to-Retail Price Spreads (2018) andmetel moodustas seemne osakaal ühe 

naela kaaluva saiapätsi müügihinnas 2014. aastal 6,5%. Nisu 20% hinnatõusu korral 

tõuseks saia hind ligikaudu 1%, see tähendaks kahe sendilist juurdehindlust 2-eurose saia 

korral.  

Põllumajandussaaduse hinda mõjutab tootmisprotsessi käigus ilm, sisendikulu, kahjurid, 

haigused ja väetised. Ilm, kahjurid ja haigused on enam-jaolt ettearvamatud tegurid, mille 

kahjulikku mõju esinemistõenäosust on võimalik abivahenditega vähendada, kuid mitte 

täielikult elimineerida. Nt. pika põuaperioodi vältel kasutada täiendavaid kastmissüsteeme, 

putukate levikul teha kahjuritõrjet, haiguste ennetamiseks väetada ning kvaliteedi 

tõstmiseks lisada täiendavaid toitaineid. Sisendikulu sõltub tootja poolt seatud 

eesmärkidest ehk milleks tooret kasvatatakse, mis on lõpp-produkt, milline on toote 

soovitud kvaliteedi ja hinna suhe. Lähtuvalt eesmärkidest teeb tootja ka vastavad kulutused 

sisenditele – valib seemne, kasvupinna, regiooni.  

Tootmisprotsessi käigus tehtud otsuste alusel ja ettearvamatute tegurite mõjutustel 

kujunenud saagi kvaliteedist oleneb, millises hinnaklassis on saadud saaki võimalik 
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toormeturul müüa. Üldjuhul jagunevad põllumajandustoormed sööda- ja toidukõlblikeks, 

mille nõuded paneb paika edasine töötleja. Rahvusvahelistel turgudel kauplemiseks on 

toidutoormetele välja kujunenud enamlevinud tüüpnõuded. Näiteks tuleb toidunisu 

kvaliteedi määramisel arvestada järgmiste omaduste ja nõuetega (Eesti 

Mahepõllumajanduse SA 2013): 

1) mikroorganismid – Mikroorganismide paljunemise piiramiseks ja vilja saastumise 

vähendamiseks on toiduvilja sobivaimaiks niiskusesisalduseks 12-13%. Olenevalt 

töötlejast võib niiskusesisaldus jääda vahemikku 11-14%. 

2) mükotoksiinid – Mükotoksiinid ehk viljal arenevate hallitusseente 

ainevahetuseproduktid on mürgised inimestele ja loomadele. Mükotoksiinide sisaldusele 

on Euroopa Liidu määrusega (EÜ nr 1881/2006) kehtestatud ühised piirmäärad. 

3) proteiin - Proteiinisisaldus on kõige sagedamini määratav ja kasutatav teravilja 

kvaliteedi hindamise kriteerium. Eesti viljakokkuostjate kvaliteeditingimustes on määratud 

I, II ja III klassi toidunisu proteiinisisalduseks vastavalt 14%, 13% ja 12% (Baltic Agro 

Estonia 2018) (Scandagra 2018). Euronext MATIF nisu proteiinisisalduseks on 11%. 

(Euronext 2018) 

4) kleepevalk - Kleepevalk ehk gluteen koosneb põhiliselt kahest kõrge molekulmassiga 

valgust – gliadiinist ja gluteniinist. Nende valkude omadustest ning suhtest kleepevalgu 

koostises sõltub nisu küpsetuskvaliteet. Eesti viljakokkuostjate kvaliteeditingimustes on 

määratud I, II ja III klassi toidunisu kleepevalk vastavalt 28%, 26% ja 24% (Baltic Agro 

Estonia 2018) (Scandagra 2018). 

5) langemisarv – Langemisarv on oluline näitaja küpsetuskvaliteedi määramisel. 

Langemisarv väljendab tärklise seisundit teras – näitab, kas tärklis on hakanud lagunema 

suhkruteks. Sellisel juhul ei saa sellest terast enam hea küpsetuskvaliteediga jahu.  

6) mahukaal - Mahumassi kasutatakse vilja puhtuse ja toodangu väljatuleku potentsiaali 

hindamiseks. Eesti viljakokkuostjate kvaliteeditingimustes on määratud I, II ja III klassi 

toidunisu kleepevalk vastavalt min. 770g/l, 760g/l ja 750g/l (Baltic Agro Estonia 2018) 

(Scandagra 2018). 

Nimetatud tingimuste minimaalsel täitmisel saab saadud saaki müüa toidunisuna. Kui mõni 

näitaja ei ole vastavuses kehtestatud tingimustega saab üldjuhul saagi müüa söödanisu 
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tingimustel. Söödavilja üldistest nõuetes on määratud protsentuaalselt lubatud ebatäielike 

terade, muude teraviljade, kahjurite poolt kahjustunud terade, võõrkehade, seemnekestade 

ja kasvama läinud terade esinemise osakaal. Ühtlasi on söödaviljal ka madalam mahukaal. 

(Baltic Agro Estonia 2018) Saagi kvaliteedinäitajate alusel hinnaklassi kindlaksmääramise 

järel sõltub edasine hind toormeturu eripäradest ja maailmaturul toimuvast.  

Eespool nimetatud tegurite mõjutustel kujunevad põllumajandustoormete hinnad on 

võrdlemisi stabiilsed tavaturu tingimustes. Ekstreemsete sündmuste ajendil toimuvad 

turušokid muudavad hinnad ebastabiilseks ja ettearvamatuks. Turušokid ehk turutõrked on 

turu küündimatuse ehk puudulikkuse üksikavaldused. Turutõrked väljenduvad selles, et 

eraturul ei pakuta kõiki kaupu ja teenuseid, mida ühiskond vajab, ja infotõrgetes, millel on 

mitmesuguseid majanduse arengut pärssivaid järelmeid (Mereste 2003: 415). Turušokkide 

algallikaid võib nimetada kolm (Pop et al. 2015: 163):  

1) looduslik ebastabiilsus; 

2) imporditud ebastabiilsus; 

3) endogeenne ebastabiilsus. 

Looduslik ebastabiilsus tähendab tõrget pakkumises looduslike tegurite mõjutustel (Ibid). 

Põllumajandusliku toorme korral on looduslikeks teguriteks liiga kõrged/madalad 

temperatuurid ja neist tulenevad põud, üleujutused ja põlengud. Loodusnähtustest 

tulenevad turušokid ei piirdu enamasti riigipiires, looduslik ekstreemne sündmus tuleneb 

geograafilisest asukohast.  

Imporditud ebastabiilsus tuleneb hinnamuutustest korreleerunud turgudel (Ibid). Muutused 

teiste toodete turgudel (nt energiaturul) on kaudselt seotud ka põllumajandustoorme 

turgudega ja seetõttu kanduvadki turu ebastabiilsused üle. Korreleeruv turg on ka sama 

toote turg, aga teises geograafilises asukohas. Sellisel juhul kanduvad turgudel esinevad 

ebastabiilsused üle rahvusvaheliste tehingute ja maailma turgude kaudu. Hinnakõikumised 

erinevate turgude vahel kanduvad üle eelkõige valuutavahetuskursside ja transpordikulude 

muutuste kaudu.  

Endogeenselt tekkiv turutõrge tähendab hinnakõikumisi, mis tekivad turu enda toimimisest. 

Need on olukorrad, mis tekkivad valeootustest majandusnäitajate suhtes, spekulatiivsete 

arutelude levikust, reaktsioonidest ja käitumistest, mis on põhjustatud valeinfo levikust ja 

paanikast. (Pop et al. 2015: 163) Selliseid turutõrkeid nimetatakse ka infotõrgeteks. 
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Endogeenne turutõrge võib olla ka reguleeritud, st. poliitiliste otsuste kaudu mõjutatud. 

Poliitiliste otsustena mõjutavad majandusolukorda eelkõige kohaliku turu mõjutamiseks 

kehtestatud piirangud või load. Piirangud või soosingud kehtestatakse enamasti impordile 

ja ekspordile. Siseturul pakkumise suurendamise võidakse suurendada impordikvoote või 

vähendada impordimakse. Pakkumise vähendamiseks vastupidi luua soodsamad 

tingimused ekspordiks. Siseturul vastuvõetud poliitilistest otsustest võivad endogeenseid 

turutõrkeid põhjustada samuti kohalikud maksud, toetuste väljamaksmine, 

kvaliteedinõudmiste langetamine või suurendamine. 

Pikas perspektiivis ulatuvad toormeturu šokid looduslikest katastroofidest ja 

poliitilistest/sõjalistest sekkumistest kuni strukturaalsete turu muutusteni. Need šokid on 

oma olemuselt ebaregulaarsed ning põhjustavad äkilisi muutusi hindades. Näiteks 

erinevate sõdade mõjutused nagu Korea ja Vietnami, mis tõid kaasa järsud nafta 

hinnatõusud. Enamasti taastub turg esialgsele tasemele kiiresti, kuid hinnamuutused võivad 

ka korduda põhjustades järjestikuseid pöördepunke. (Labys 2003: 3) 

Keskpikas perspektiivis on toormeturu šokid poliitilised või kataklüsmilised ja seotud 

riikliku majandusolukorraga või turujõududega. Kõikumised riiklikus majandusolukorras 

võivad tuleneda majandustsüklitest või poliitilistest otsustest. (Labys 2003:3) Toormed on 

otseselt seotud tööstusliku toodanguga. Nõudluse vähenemine tööstusliku toodangu järele 

vähendab nõudlust toormete järele. Kehtivast majandustsüklist sõltub kas tarbimine ja 

seeläbi nõudlus tööstusliku toodangu järele on kasvavas või kahanevas trendis. 

Kõikumised riiklikus majandusolukorras võivad olla otseselt seotud toormeturgude 

poliitiliste regulatsiooniga. Kõikumisi turujõududes vaadeldakse nõudluse ja pakkumise 

tingimustes ning turutasakaalust lähtuvalt. (Ibid) Turujõud ehk ettevõtte võime mõjutada 

tasakaaluhinda esineb eelkõige monopoli tingimustes, täieliku konkurentsiga turul turujõud 

puudub. (Arrak et al. 2002)  

Lühikeses perspektiivis tekkivad toormeturušokid peamiselt finantsteguritest,  eelkõige 

nendest, mis on seotud spekulatsiooniga erinevate tuletisinstrumentide kohta. Sellega 

kaasnevat hinnakäitumist defineeritakse stohhastiliseks, kuna see peegeldab reageeringut 

suvaliselt ilmuvale informatsioonile ja ei ole seega regulaarne. (Labys 2003: 4) 

Reageerimine suvaliselt ilmuvale informatsioonile võimendab olukorda ning võib 

esialgsest vähemolulisest turumuutusest luua laiaulatusliku turušoki. 
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Sagedane ja ebaregulaarne hinnakõikumine muudab turu modelleerimise ja ennustamise 

keeruliseks. Toormehindade analüüsiks kasutatakse enamasti aktsia- ja finantsturgudel 

kasutatavaid aegridade analüüse. Viimasel ajal on põllumajandustoorme hindade 

ennustamiseks hakatud rakendama ka makroökonoomilises modelleerimises kasutatavaid 

majandustsükleid ja ökonomeetrilisi mudeleid (Labys 2003: 4). 

 

 

1.3 Varasemad toormeturgude hinnadünaamika uuringud 
 

Varasemate toormeturgusid käsitlevate uuringute seas on peamiselt levinud mõju-uuringud 

suunas toormeturgudelt teistele turgudele. See tähendab, et toormeturgudel aset leidnud 

tõrgetelt tekkinud mõju on analüüsitud eelkõige finantsturgudele ülekandumisel. 

Toormetest üldiselt on kõige rohkem uuritud toornaftaturul toimuvate šokkide mõju. 

Põllumajandustoormeturgudel tekkivate šokkide mõju on autori analüüsil vähem uuritud 

valdkond. Vähem on käsitletud ka vastupidiseid seoseid ehk teistel turgudel toimunud 

šokkide mõjutusi põllumajandustoormehindadele. Kuna käesoleva uurimistöö eesmärk on 

uurida ekstreemsetest sündmustest tekkivate turušokkide mõju 

põllumajandustoormehindadele, antakse siin peatükis ülevaade kahest sellisest uuringust. 

Kuna turušokid avalduvad põllumajandustoormehindades neid mõjutavate näitajate ja 

tegurite kaudu on lisaks kindlaid turušokke käsitletavatele uuringutele ära toodud ka 

varasem uuring põllumajandustoormeid mõjutavate tegurite analüüsi kohta.  

(Anzuini et al. 2010) poolt koostatud uuringus käsitleti rahanduspoliitika šokkide mõju 

toormeturu hindadele kasutades USA andmeid. Uuring koostati kahes etapis: esmalt 

määrati erinevate muutujate abil kindlaks rahanduspoliitiline šokk ja seejärel vaadeldi 

erinevate toormehindade muutusi šoki tingimustes. Rahanduspoliitika šokkidena on 

võimalik käsitleda intressimäära järske muutusi ajas, kuid vaadeldava uuringu autorite 

kohaselt, ei väljendaks ainult intressimäärade analüüs rahanduspoliitikat täielikult. Lisaks 

võivad intressimäärade muutused kajastada hoopis endogeenseid rahanduspoliitilisi 

vastuseid üldistele majandusarengutele.  

Uuringu esimeseks etapiks oli USA rahanduspoliitika šoki tuvastamine VAR (vektor-

autoregressioon) mudeliga. Selleks võeti vaatluse alla viis muutujat: USA 
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pankadevahelised üleöölaenude intressimäär (ingl federal funds rate), rahapakkumine, 

tarbijahinnaindeks, tööstustoodanguindeks ja toormehinnaindeks. Andmetena kasutati kuu 

keskmisi väärtusi perioodist jaanuar 1970 kuni september 2009. Viie muutuja alusel 

koostatud vektormudelile saadi lahend polünoomse maatriksi lahendamise teel. Uuringu 

teises etapis, mudeli alusel šoki tuvastamise järel, lisati mudelisse toormehinnad, mille 

kohta sooviti jälgida muutusi. Vaadeldavad hinnad olid toornafta, metallid ja toidutoormed. 

(Anzuini et al. 2010) Vaadeldavate hindade muutusi šoki toimimise järel kajastavad 

joonised 3-5.  

 

Joonis 3. Toornafta hinnamuutus rahanduspoliitika šoki järel protsentides ja kuude lõikes 

(Anzuini et al. 2010: 15). 
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Joonis 4. Metallide hinnamuutus rahanduspoliitika šoki järel protsentides kuude lõikes 

(Anzuini et al. 2010: 15).  

 

Joonis 5. Toidutoormete hinnamuutus rahanduspoliitilise šoki järel protsentides kuude 

lõikes (Anzuini et al. 2010: 15). 

Märkus. Joonistel 3-5 kujutatud katkendil joon kajastab tulemust 68% usaldusnivoo juures.  

Joonistelt 3-5 nähtub, et kõigi toormete hinnad tõusevad šoki toimumise tagajärjel, 

erinevad on toormete lõikes hinnatõusu ulatus ja taastumisaeg šokieelsele hinnatasemele. 
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Toornafta hinna viitaeg on kuus kuud ning sellel hetkel on selle hind tõusnud kõige enam 

3,5%. Hind langeb samuti kuue kuulise perioodi jooksul, kuid ei naase šokieelsele 

seisundile, vaid jääb püsivalt ka edaspidi umbes 2% kõrgemaks esialgsest.  

Metalli hinnad reageerivad šokile kolme kuulise viitajaga ning hind tõuseb kuni 3%. 

Metalli hinnad langevad poole aasta pärast šokieelsele tasemele, kuid umbes 18 kuud 

pärast šokki reageerib metalliturg teistkordselt. Kui toornaftat ja metalle iseloomustab järsk 

hinnatõus ja järsk hinnalangus, siis toidutoormete hinnad reageerivad pigem ühtlase ja 

järjepideva tõusuga. Esimene hinnatõus leiab aset kuni 4% ulatuses kolme kuulise viitajaga, 

seejärel püsib hind veel kuni 1,5 aastat 3-4% kõrgemal esialgsest.  

Rahanduspoliitiline šokk avaldab käsitletava uuringu puhul mõju kõigile kolmele 

vaadeldavale toormele. Mõju on ühesunnaline ehk hinna tõusu suunas. Kuna toidutoormeid 

on vaadeldud kokkuvõtvalt ühe näitajana, ei ole selge, kuidas erinevad toidutoormed eraldi 

vaadatuna rahanduspoliitilisele šokile reageerivad, kuid võib oletada, et mõju suund on 

sarnane ehk hinnatõusu suunas.  

Wang et al (2014) poolt koostatud uuring on sarnane varasemalt käsitletud Anzuini et al. 

uuringule. Wang et al. (2014) uuringus käsitleti toornafta hinnašokkide mõju 

põllumajandustoormete hindadele, võttes vaatluse alla toormete hinnad perioodil 1980-

2012. Vaadeldavas uuringus kasutati mõju hindamiseks sarnast meetodit kui eelnevalt 

kirjeldatud uuringus ehk struktuurset VAR mudelit. VAR mudeliga tuvastatakse toornafta 

šokkide mõju põllumajandustoorme hindadele. Vaatluse alla võeti kolm peamist 

hinnamuutust: nafta pakkumuse šokk, koondatud nõudluse šokk ja muud nafta 

spetsiifilised šokid, mis on tingitud ettevaatava või spekulatiivse nõudlusega.  

Tuginedes varasematele uuringutele jagasid Wang et al. (2014) autorid oma uuringus 

vaadeldava perioodi kaheks, 1980-2006 ja 2006-2012. Varasemate uuringute kohaselt 

muutus nafta ja põllumajandustoormete mõju vahekord oluliselt ajavahemikul 2006-2008 

toimunud toidukriisi tõttu. Sellest tulenevalt on Wang uuringus esimene periood nimetatud 

kui kriisi-eelne ja teine perioodi kui kriisiaegne ja kriisijärgne. (Wang et al. 2014) 

Vaadeldavas uuringus kasutati Brent toornafta igakuiseid hetkehindu ja üheksa 

põllumajandustoorme aastaseid hetkehindu, mis on deflateeritud USA 

elukalliduseindeksiga, selleks et peegeldada reaalseid hindu. Elukalliduseindeksi andmed 

on saadud Föderaalreserv Pangast ning toornafta ja toormete hinnad on Maailmapanga 
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andmebaasidest. VAR mudelisse kaasati kokku neli muutujat: maailma toornafta toodang, 

globaalne majanduslik aktiivsus, toornafta hind ja põllumajandusliku toorme hind. 

Maailma toornafta toodangut esindavad antud mudelis USA Energiaosakonna kogutud 

igakuised andmed. Globaalse majandusliku aktiivsuse väljendamiseks kasutati Kilian 

(2009 ref Wang et al. 2014: 25) poolt välja pakutud mõõdistust. Globaalset majanduslikku 

aktiivsust iseloomustab ühekordse kuiva puistlasti ookeanil transporditava veosekulu 

kasvumäär protsentides. Veosekulu on mõõdetuna dollarites ühe tonni kohta. Puistlastid 

koosnevad teraviljadest, õliseemnetest, söekivist, rauamaagist, väetistest ja vanametallist, 

seega sobib nende veosekulu kasvuindeks iseloomustama vaadeldavas uuringus globaalset 

majanduslikku aktiivsust. (Wang et al. 2014) 

Mudeli muutujate alusel defineeriti neli hinnašokki. Kõikumised toornafta 

maailmatoodangus defineerivad toornafta pakkumusšoki. Koondatud nõudluse šokk on 

kõikumised globaalse majandusliku aktiivsuse indeksis. Muud nafta spetsiifilised šokid on 

kõikumised Brent toornafta hindades ja muud põllumajanduslikud šokid on kõikumised 

toormete hetkehindades. Kuna vaadeldav uuring keskendus toornaftale ja muud 

põllumajanduslikud šokid ei ole toornaftast mõjutatud, ei võetud antud uuringus eraldi 

vaatluse alla toormete hindade muutusi põllumajanduslike toormete hinnašokkides. Kõik 

neli defineeritud šokki on omavahel mittekorreleerunud.  

Šokina käsitletakse neid muutujate väärtusi, mis asetsevad keskväärtusest ühe 

standardhälve kaugusel (Wang et al. 2014). Sarnast šoki käsitlust on kasutatud ka Lihong 

(2011) uuringus, kus positiivne šokk on defineeritud kui üks standardhälve üle keskmise ja 

negatiivne šokk kui üks standardhälve alla keskmise väärtuse. Lihong (2011) uuringus 

käsitleti etanooli pakkumuse ja nõudluse šokkide mõju fosiilkütuste hindadele USA näitel.  

Enne šokkide mõju hindamist toormetele vaadeldi Wang et al. (2014) uuringus toornafta 

hindade käitumist eelnevalt defineeritud ühe standardhälve šokkidele. Järelduseks saadi, et 

toornafta hindade vastus positiivsele toornafta pakkumuse šokile on negatiivne, kuid see ei 

ole statistiliselt oluline. See tähendab, et kui toornafta pakkumuse turul toimub kiire 

pakkumuse kasv, tekitab see toornafta hindade languse. Koondatud nõudluse šokk avaldab 

hindadele olulist positiivset mõju esimese kaheksa kuu jooksul. Samas muud 

naftaspetsiifilised šokid avaldavad toornafta hindadele järjepidevat ja tugevat mõju.  

Analüüsi kaasatud üheksa valitud toorme hinnakõikumisi analüüsiti kolme eespool 
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defineeritud šoki tingimustes kahe vaatlusaluse perioodi lõikes. Tabelis 1 on käesoleva 

uurimistöö autori poolt koostatud Wang uuringu tulemuste kokkuvõte. Tabelis on 

kajastatud kolme šoki ja kahe vaatlusaluse perioodi (I – kriisieelne, II – kriisiaegne ja -

järgne) lõikes toormehindade muutused. Lahtrisse märgitud „+“ tähendab hinna 

märkimisväärset muutust tõusu suunas, märge „-“ tähendab hinna märkimisväärset muutust 

languse suunas. Tabelis märkimata jäänud lahter tähendab hinna statistiliselt mitteolulist 

muutust. Vaadeldud uuringus hinnati statistilist olulisust 95% usaldusnivoo juures.  

 

Tabel 1. Wang et al. (2014) uuringutulemuste kokkuvõte  

Toore 
Nafta pakkumuse 

šokk 

Koondatud nõudluse 

šokk 

Muu 

naftašokk 

Periood I II I II I II 

Oder  + + +  + 

Kakao   - +  + 

Kohv + + + + + + 

Mais  + + +  + 

Puuvill  + + +  + 

Riis + + + + + + 

Sojauba    +  + 

Tee    +  + 

Nisu  + + +  + 

 

Tabeli 1 alusel saab järeldada, et toormete hinnad on eelkõige mõjutatud koondatud 

nõudlusest ja muudest naftaspetsiifilistest šokkidest. Nafta pakkumusšokk avaldab mõju 

vähematele toormehindadele. Kriisieelsetel perioodidel ei ole pakkumuse ja muude 

šokkide mõju toormete hindadele üldjuhul märkimisväärne, kuna statistiliselt oluliselt 

mõjutavad need vaid kohvi ja riisi hindu. Seejuures koondatud nõudluse šokk mõjutab 

kriisieelsel perioodil enamjaolt kõiki toormeid. Kriisaegsel ja kriisijärgsel perioodil 

mõjutavad kõikide toormete hindu nii koondatud nõudluse šokid kui muud 

naftaspetsiifilised šokid. Kuna nõudlust tõlgendati globaalse majandusliku aktiivsuse 

indeksiga, põhjustab kõrge majanduslik aktiivsus suurenenud nõudlust toormete järele. 

Nõudluse šoki tingimustes pakutav kogus väheneb ja hind tõuseb. Muud naftaspetsiifilised 

šokid, mis tulenevad ettevaatavast või spekulatiivsest käitumisest mõjutavad toormete 

hindu kõige enam kriisiaegsetel ja kriisijärgsetel perioodidel. Ebakindlad ajad tekitavad 

ettearvamatut käitumist, seega on põhjendatud ka naftaspetsiifiliste šokkide ülekandumine 

toormehindadele. Wang et al. (2014) järelduste kohaselt, vastupidiselt laialt levinud 

eeldustele, ei mõjuta toormete hindu niivõrd nafta pakkumuse šokid kui nõudlusest tingitud 
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šokid. Põllumajanduspoliitikate kujundamisel tuleb suurenenud toormete hindu analüüsida 

mitte ainult nafta suurenenud hindadele vaid ka globaalsele majanduslikule aktiivsusele 

tuginedes.  

Kahe vaadeldud uuringu kohaselt on põllumajandustoormed mõjutatud nii 

rahanduspoliitikast kui ka korreleerunud toormeturust. Rahanduspoliitilist šokki 

iseloomustas viie erineva finantsteguri koosmõju. Rahanduspoliitilise šoki mõju 

avaldumine toormehindadele on kooskõlas eelnevalt kirjeldatud peamiste turušokkide 

allikatega, kus üheks toormeturušoki allikaks oli väljatoodud finantstegurid. Korreleerunud 

toormeturuna käsitleti vaadeldud uuringus toornaftaturgu. Toornafta turušokkide 

ülekandumine toormehindadele on ootuspärane, kuna toormeturgude üheks turušoki 

allikaks on imporditud ebastabiilsus. Imporditud ebastabiilsus tähendas turumuutuste 

ülekandumist korreleerunud turgude vahel. Rahanduspoliitiline ja toornaftapõhine turušokk 

avaldavad toormehindadele tavapärasest rohkem mõju ning põhjustavad järske 

hinnamuutusi.  

Lisaks turušokkidele on põllumajandustoormehinnad mõjutatud erinevatest teguritest ka 

tavaturu tingimustes. Nisu ja maisi hindu mõjutavate tegurite kohta on varasemalt 

koostanud analüüsi Aleknevičienė et al. (2015). Vaadeldava uuringu eesmärgiks oli välja 

selgitada põllumajandustoormehindu mõjutavad tegurid ning analüüsida nende tegurite 

mõjuulatust nisu ja maisi hindadele. Varasemate uuringute analüüsil alusel leiti, et 

põllumajandustoormehindu mõjutavateks teguriteks on: 

1) toornafta ja energia hinnad; 

2) ilmastikutingimused; 

3) toodang ja haritav maa; 

4) biokütuste tootmine; 

5) vahetuskurss;  

6) intressimäär; 

7) SKP. 

 

Erinevate tegurite mõju ja nende ulatust toormehindadele analüüsiti mitmese 

regressioonimudeliga. Nisu ja maisi hindade analüüsi kohta koostati eraldi mudelid. 

Mõlemad nii nisu kui ka maisi hind on mudelis sõltumatud muutujad. Varasematest 

uuringutest selgunud toormehindu mõjutavatest teguritest kaasati oma uuringusse vaid 

kõige enam esinevad. Sõltuvateks muutujateks on mudelisse valitud maisi ja nisu laojäägid, 

toornafta hind, vahetuskurss, intressimäär, SKP ja bioetanooli toodang. Andmetena 
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kasutati Maailmapanga ja USA näitajaid. Nisu, maisi ja toornafta hindadena kasutati 

Maailmapanga andmeil maailma aastaseid keskmisi hindu dollarites tonni kohta. Andmed 

laojääkide, vahetuskurssi, intressimäära ja bioetanooli toodangu kohta võeti USA 

põllumajandusministeeriumi poolt kogutud andmed. Uuritav periood oli 1981-2014. 

(Aleknevičienė et al. 2015). 

Regressioonanalüüsi läbiviimise eel teostati vaadeldavas uuringus korrelatsioonanalüüs, 

mille järel leiti, et kõik valitud muutujad on nisu- ja maisihindadega tugevas seoses. 

Tugevad seosed esinesid aga ka sõltuvate muutujate vahel omavahel. Multikollineaarsuse 

eemaldamiseks jäeti mudelist välja tugevalt omavahel korreleerunud näitajad nagu 

bioetanooli toodang, SKP ja intressimäär. Kaasatud näitajate alusel regressioonanalüüsi 

koostamise järel leiti, et nisu hind sõltub kolmest tegurist. Statistiliselt olulised näitajad 

mudelis olid toornafta hind, vahetuskurss ja nisu laojääk. Saadud mudeli kirjeldatuse tase 

oli 0,891. Mudeli parameetritel oli ootuspärane mõju, toornafta hinna tõustes tõuseb ka 

nisu hind, vahetuskursi ja laojäägi suurenedes nisu hind langeb. Maisihinda analüüsides 

selgus, et erinevalt nisust on maisihinnal seos toornafta hinna, vahetuskursi, intressimäära 

ja maisi laojäägiga. Saadud mudel oli hea kirjeldatuse tasemega (0,858) ning statistiliselt 

oluline nivool 0,05. Mudelisse jäänud muutujatel oli oodatav seos maisihinnaga. Laojäägi 

ja vahetuskursi suurenemine vähendab maisihindu ning toornafta ja intressimäära 

suurenemine suurendab  maisihindu. (Aleknevičienė et al. (2015). 

Aleknevičienė et al. (2015) uuringu tulemustest võib järeldada, et ühiselt mõjutavad 

toormetehindu kolm muutujat ehk toornafta hind, vahetuskurss ja laojäägi seis. Kuna 

vaadeldud uuring oli üldiselt maailma näitajatele tuginev ei saa saadud tulemuste alusel 

iseloomustada konkreetselt ühegi riigi põllumajandustoormehindade muutusi. Kindla riigi 

põllumajanduslike toormete hinnad sõltuvad geograafiliselt, poliitiliselt ja sotsiaalselt 

kujunenud teguritest. Näiteks on Eesti põllumajandustoormehindade iseloomustamiseks 

kauge kasutada toornafta hindu kuna Eesti toormeturul ei esine toornaftaga kauplemist. 

Aleknevičienė et al. (2015) uuringust võib aga järeldada, et põllumajandustoormehindade 

analüüsiks on sobivaks meetodiks rakendada regressioonanalüüsi.  Regressioonanalüüsiga 

on võimalik tuvastada erinevate põllumajandustoormeid iseloomustavate näitajate 

vaheliste seoste olemasolu ja seoste tugevust. Kasutatud meetodi sobivusest lähtuvalt on 

koostatud ka käesoleva uurimistöö analüüs.  
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2. EESTI TERAVILJAHINDADE ANALÜÜS 2011-2017 
 

2.1 Uurimistöö metoodika ja andmed 
 

Magistritöös kasutatakse empiirilise uuringu läbiviimiseks ja eesmärgi täitmiseks 

kaardistusuurimust, mis on oma olemuselt kvantitatiivne uurimismeetod. 

Kaardistusuurimust kasutatakse (Heinaste 2015): 

1) mingi eksisteeriva nähtuse või tingimuste olemuse kirjeldamiseks; 

2) standardite või mudeli loomiseks, millega saaks eksisteerivaid tingimusi võrrelda 

(mõõta); 

3) seaduspärasuste ja põhjuslikke seoste avastamiseks teatud konkreetsete nähtuste vahel. 

 

Erinevalt peatükis 1.3 kirjeldatud uuringutega, erineb käesolev magistritöö selle poolest, et 

autorile teadaolevalt ei ole selles uurimistöös käsitletavat perioodi 2011 – 2017 varasemalt 

uuritud. Samuti hõlmas vaadeldav periood teistsuguseid ekstreemseid sündmusi kui seda 

varasemalt käsitletud uuringute perioodides. Sarnast mõjuanalüüsi ei ole autorile 

teadaolevalt Eesti teraviljahindade kohta varasemalt koostatud. Erinevalt varasematest 

uuringutest, kus turušokkide defineerimisel VAR-mudelitega ei seostatud neid 

sündmustega, keskendutakse käesolevas uuringus eelkõige konkreetsetele turul toimunud 

sündmustele. Sarnaselt eelnevalt käsitletud uuringule kasutatakse käesolevas magistritöös 

Aleknevičienė et al. (2015) poolt kasutatud meetodit ehk regressioonanalüüsi.  

 

Toormeturu hindade ja ekstreemsete sündmuste vahel seoste leidmiseks ja analüüsimiseks 

kasutatakse käesolevas magistritöös SPSS andmetöötlusprogrammi. Enne mudelite 

kirjeldamist on vajalik läbi viia kirjeldav analüüs. Seejärel teostatakse korrelatsioonanalüüs, 

et näha millised muutujad omavahel korreleeruvad. Seoste mõõtmiseks kasutatakse 

lineaarset ehk Pearsoni korrelatsioonikordajat. Korrelatsioonikordaja väärtused asuda 

vahemikus -1 kuni 1. Kui kordaja on positiivne, tähendab see tunnuste vahel kasvavat seost, 

kui kordaja on negatiivne, siis ühe suuruse kasvades, teine suurus kahaneb. 

Sotsiaalteadustes võib küllaltki tugevat korrelatsiooni pidada alates kordaja 
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absoluutväärtusest 0,5. (Rootalu 2014) 

 

Sündmuste ja hindade seose välja selgitamiseks kasutatakse empiirilises analüüsis 

regressioonanalüüsi. Ökonomeetriline mudel on formuleeritud järgnevalt: 

 

 y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + akxk + µ ,  

 

kus y on sõltuv tunnus (teravilja kokkuostuhind); x1, x2, … , xk on sõltumatud tunnused 

(teraviljahindu mõjutavad näitajad); a0, a1, a2, … , ak on mudeli parameetrid ja µ on 

juhuslik komponent.  

Ökonomeetriliste mudelite regressioonanalüüsil on oluline jälgida, et mudel oleks 

statistiliselt oluline olulisuse nivool 0,05 ja mudelis ei esineks autokorrelatsiooni.  

 

Uurimuse läbiviimise etapid: 

1) andmete kogumine; 

2) andmetest ülevaate andmine kirjeldava statistika kujul; 

3) näitajate hindamine korrelatsioonanalüüsiga; 

4) mudelite hindamine regressioonanalüüsiga; 

5) saadud tulemuste tõlgendamine ja võrdlemine varasemate uuringutega; 

6) järelduste tegemine; 

 

Andmete kogumiseks kasutab autor kättesaadavaid andmebaase ehk magistritöös 

kasutatavad andmed on kõik teisesed andmed. Andmed saadakse TNS Emor ja Eesti 

Konjuktuuriinstituudi poolt kogutud Hinnainfo andmekogumikest ning Eesti 

Statistikaameti ja Eurostat andmebaasidest. Andmebaasidesse koondatud info on täpne 

ning kindlat ettekirjutust ja metoodikat jälgiv, seega võib kasutatavaid andmeallikaid 

pidada usaldusväärseteks antud uuringu läbiviimiseks.  

 

Seaduspärasuste avastamiseks võtab autor vaatluse alla perioodi 2011-2017 teravilja 

kokkuostuhindade igakuised väärtused. Eesti põllumajandussektori turu- ja hinnainfot on 

kogutud Maaeluministeeriumi tellimusel alates 2011. aastast. Info avalik kättesaadavus 

Maaeluministeeriumi veebilehelt on põhjuseks ka vaatluse alla võetud perioodi uurimises. 

Perioodil 2011 kuni 2016 oli tellimuse alusel info koguja TNS Emor, alates 2016. aasta 

aprillist kogub andmeid Maaeluministeeriumile Eesti Konjunktuuriinstituut. (Hinnainfo 

2018) Kogutud andmetes esineb puudulikkust, st. et kogu vaadeldava perioodi jooksul ei 
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ole iga kuu lõikes kokkuostuhinnad 100% esitatud. Andmete esmased kogujad, Emor ja 

EKI, ei ole oma andmekogumikes andmete puudumispõhjuseid eraldi välja toonud. Võib 

oletada, et andmete puudumine on tingitud andmekoguja valimisse kaasatud turuosaliste 

tehingute puudumises antud kuudel või andmete esitamata jätmises andmekogujale.  

 

EKI ja TNS Emor on kogunud andmeid nisu, rukki, odra, kaera, tritiku, rapsi, põldoa ja 

põldherne kokkuostuhindade kohta. Esimese nelja nimetatu kohta on eraldi andmed toidu- 

ja söödavilja hindade kohta. Arvestades olemasolevate andmete suurt hulka ei pea autor 

otstarbekaks kaasata analüüsi kõiki nimetatud muutujaid. Antud uurimistöös vaadeldakse 

nisu, rukki, odra ja kaera koondhindu. Põldoa ja põldherne kokkuostuhindu on hakatud 

koguma alles alates 2016. aasta aprillikuust, seega on põlduba ja põldhernes väheste 

andmete tõttu analüüsi mitte kaasatud. Ühtlasi jäetakse analüüsist välja triitik, selle väikese 

kasvupinna tõttu, so 1,75% kogu Eestis 2017. aastal kasvatatud teraviljast (PM03). 

Kirjeldav statistika analüüsi kaasatud Eesti teravilja kokkuostuhindade kohta on esitatud 

Tabelis 2. Kokkuostuhinnad esitatakse andmekogujate poolt ühikus eurot tonni kohta. 

 

Tabel 2. Analüüsitavate teravilja kokkuostuhindade kirjeldav statistika. Autori koostatud 

(Hinnainfo 2011 – 2017) põhjal 

Teravili N 
Miinimum Maksimum Keskväärtus Standardhälve 

Nisu 82 
129,16 239,20 175,85 31,85 

Rukis 62 
93,42 195,00 142,84 33,42 

Oder 81 
113,57 217,78 160,94 27,84 

Kaer 77 
99,05 228,41 137,83 31,53 

 

Tabelis 2 toodud andmete põhjal esineb valimis kõige enam väärtusi kokkuostuhindade 

kohta nisu (N=82) ja odra (N=81)lõikes (max võimalik väärtus 84). Vähem infot on rukki 

ja kaera kokkuostuhindade kohta. Madalaim hind kogu vaadeldaval 7-aastasel perioodil on 

olnud rukkil (93€,42/t) ja kaeral (99,05€/t). Kõrgemad kokkuostuhinnad on nisul, odral ja 

kaeral. Hajuvus keskmisest hinnast on vahemikus 27-34€/tonni kohta. Standardhälve alusel 

hajuvad hinnad keskmisest kõige enam rukkil (33,42€). Suurt hindade volatiilsust 

iseloomustab ka maksimumi ja miinimumi suhe. Maksimumhind on olnud iga teravilja 

puhul ~40-60% suurem miinimumhinnast, teisisõnu on hind olnud ligikaudu kaks korda 

kõrgem kui selle madalaim tase.  
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Teravilja kokkuostuhindade muutuste analüüsimiseks kasutatakse andmeid teravilja 

impordi- ja ekspordi koguste ja netoväärtuste kohta. Andmed teravilja ekspordi ja impordi 

kohta on kättesaadavad Eesti Statistikaameti andmebaasist (VK10_1; VK10_2). Selleks, et 

analüüsida Eesti teravilja kokkuostuhindasid, tuleb esmalt kaardistada perioodil 2011 – 

2017 toimunud teraviljaturgu mõjutanud sündmused, mis tingisid järske hinnamuutusi. 

Olulisemate teraviljaturgu mõjutanud sündmuste väljatoomine aitab selgitada teravilja 

hindades toimunud järske muutusi ehk šokke. Kokkuostuhindadega seotud näitajateks 

kasutatakse antud uurimistöös impordi- ja ekspordihindu. Šokid defineeritakse antud 

uurimistöös erinevalt võrreldes varasemalt käsitletud uuringutega, kus šokid olid 

defineeritud statistiliselt. Käesolevas uurimistöös lisatakse toimunud ekstreemsed 

sündmused analüüsi fiktiivsete muutujatena. Olulisimad teraviljaturgu mõjutanud 

sündmused on välja toodud Tabelis 3.  

 

Tabel 3. Peamised Eesti teraviljaturgu mõjutanud ekstreemsed sündmused perioodil 2011-

2017  

Sündmus Kestvusperiood Allikas 

Venemaa ekspordikeeld 2010/2011 15.08.2010 – 01.06.2011 РФ 2010: № 599; 

РФ 2010, № 853 

EL imporditollimaksude ajutine 

peatamine 2011 

24.02.2011 – 30.06.2011; 

01.07.2011 – 31.12.2011 

EÜ nr 177/2011; 

EÜ nr 633/2011 

USA põud 2012/2013 juuni 2012 – juuni 2013 Rippey 2015; 

Hirtzer 2013 

Rekord-toormetoodang 2014 juuli 2014 – detsember 2014 TWB 2018; 

EIA 2015 

Venemaa ekspordi tollimaksud 

2015 

01.02.2015 – 30.06.2015 В России... 2014;  

РФ 2014: № 1495 

Rekord-toormetoodang 2016 juuli 2016 – detsember 2016 TWB 2018 

 

Vaatlusalusel perioodil 2011 – 2017 mõjutasid teravilja turgu peamiselt kuus sündmust. 

Esimene Eesti turgu mõjutavatest sündmustest oli Venemaa 2010 – 2011 teravilja 

ekspordikeeld. 5. august 2010 Vene valitsusjuhi poolt allkirjastatud dokumendi kohaselt 

kehtestati perioodiks 15.08.2010 kuni 31.12.2010 ajutine keeld nisu, meslin, odra, rukki, 

maisi, nisujahu ja nisu-rukkijahu väljaveole (РФ 2010: № 599). Kehtestatud ekspordikeelu 

põhjuseks oli 2010. aasta suve kõrged temperatuurid, mil mõõdeti ühtlasi ka Venemaa 

viimase 130-aasta kõrgeim temperatuur. Venemaa viljapõldude hävinemine ja sellekohase 

uudise levik pani rahvusvahelisel turul viljahinnad kasvama. Eesmärgiga kaitsta kohalikke 

tarbijaid ja tootjaid nii hinnatõusu eest kui ka tagada isevarustatus, otsustas Venemaa 

valitsus kehtestada ekspordikeelu. (Welton 2011: 3)  
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Ekspordikeelu lõpptähtaega otsustati pikendada 2010/2011 aasta oodatava talivilja 

prognooside tõttu. Esialgseid prognoose vähendati 2010. aasta suve pika põuaperioodi 

pärast tingitud talivilja külvamisega viivitamise tõttu. Esialgset 2010/2011 aasta talivilja 

külvi prognoosi kohandati 18 milj hektarilt 15,5 milj hektarile. (Gorst 2010) 20.01.2010 

korraldusega (РФ 2010, № 853) seadis Venemaa valitsus Venemaa teraviljadele täiendava 

ekspordipiirangu perioodiks 02.01.2011 kuni 30.06.2011, ekspordikeeld tühistati alates 

01.07.2011. 

Venemaa ekspordikeelu ja kasvavate viljahindade mõjutustel võttis Euroopa Komisjoni 

ühise turukorralduse komisjon vastu otsuse kaotada ajutiselt Euroopa Liidu teravilja 

imporditollid. 27.02.2011 jõustunud määrusega (EÜ nr 177/2011) peatati ajutiselt kuni 30. 

juunini 2011, st kuni 2010/2011. turustusaasta lõpuni, tollimaksude kohaldamine nende 

imporditariifikvootide suhtes, mis määrusega (EÜ) nr 1067/2008 avati madala ja keskmise 

kvaliteediga pehmele nisule ning määrusega (EÜ) nr 2305/2003 söödaodrale.  

Jätkuvalt kõrgete hindade ja Euroopa Liidu kahanevate viljavarude tõttu jätkati täiendava 

määrusega (EÜ nr 633/2011) imporditollimaksude piirangut madala ja keskmise 

kvaliteediga pehmele nisule ning söödaodrale. 01.07.2011 jõustunud määrusega seati 

imporditollide piirang kehtima kuni 31.12.2011. Imporditollimaksude ajutise peatamisega 

püüti lihtsustada Euroopa Liidu turu tasakaalustamiseks vajalike impordivoogude 

säilitamist ja teravilja impordi poliitika järjepidevuse tagamist.  

USA-d, maailma üht esireas olevat viljaeksportijat, aastal 2012 tabanud põud põhjustas 

maailmaviljavarude ja oodatava saagi vähenemise. Oodatava saagi ja varude vähenemine 

põhjustas maailmas kõrgeid viljahindu. USA 2012. aasta põud oli mitmete näitajate poolest 

üks ekstreemsemaid. Eeldused suvisele põuale loodi juba 2011/2012 hooaja talvel, mis oli 

La Niña mõjutustel üks soojemaid ja kuivemaid ning mille tulemusel algas 2012. aasta 

külviperiood normist madalama mullaniiskusega. Suvi kujunes USA-s kuumaks ja kuivaks 

küündides mitmete rekordiliste näitajateni. Näiteks oli 2012. aasta juuli rekordiliselt teisel 

kohal kuu keskmise kõrgeima temperatuuriga, lisaks oli tegu 1988 aasta järgselt kõige 

kuivema suvega ja 1950 aasta järgselt kõige laiaulatuslikuma põua all kannatava USA 

põllumaaga. (Rippey 2015)  

USA kehv viljasaak kergitas maailmaturul hindu ning lõi soodsamad võimalused 

viljamüügiks neile, kelle saak ei olnud ilmastikuoludest halvenenud. Ka Eestis oli sel ajal 
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saak võrdlemisi hea, seega kasutasid teraviljamüüjad tekkinud kõrget hinda kvaliteetse 

vilja müügiks soodsalt ära. Suvise põua järgselt, vähenesid USA viljavarud oodatust 

madalamale tasemele. See aga ei leevendanud maailmaturul viljahindu, vastupidi tõstis 

neid veelgi. USA põllumajandusministeerium hindas 1. septembri seisuga maisi varudeks 

998 miljonit buššelit ja nisu varudeks 2,1 miljardit buššelit, varasemate prognooside 

kohaselt vastavalt 11% ja 7% vähem kui prognoositud (Abott 2012). 2012/2013 aasta 

talihooaeg möödus USA madalate viljavarude tõttu kõrgete maailmaturu viljahindadega. 

2013. aasta juulikuu soodsad ilmastikutingimused andsid kindlust põllumeestele uue eduka 

saagi ootuses oma vanu, 2012. aasta suve kesiseid varusid, müüma hakata (Hirtzer 2013). 

Varude müügile tulek ja 2013. aasta hea saak langetasid kiirelt viljahindu nii mujal 

maailmas kui ka Eestis.  

Kaks järjestikust head vilja-aastat täiendavad oluliselt maailma viljavarusid, mis sunnib 

viljamüüjad suurenenud pakkumise tõttu hindu langetama. 2014. aasta suvi oli 

viljatoodangule soosiv ning tõi kaasa tolleaegse rekordilise ülemaailmse teraviljatoodangu, 

2824 miljardit tonni (TWB 2018). Suurenenud pakkumisele ei olnud koheselt samastuvat 

nõudlust, seetõttu olid tootjad sunnitud hindu langetama. Sarnane olukord leidis aset ka 

toornafta turul, kus suurenenud toodangule ei olnud piisavalt nõudlust. 2014. aastal ületas 

nafta pakkumine kõigi nelja kvartali lõikes selle nõudluse. Erinevalt varasema viie aasta 

jooksul ületas pakkumine nõudlust kõige rohkem kahes järjestikuses kvartalis. (EIA 2015) 

Hinnalangust süvendas veelgi Saudi Araabia, maailma ühe suurima naftatootja, otsus. Selle 

asemel, et hindade stabiliseerimiseks toodangut piirata, otsustati säilitada oma turuosa läbi 

täiendava hindade langetamise. Turuosa säilitamine ja suurendamine oli Saudi Araabia 

jaoks prioriteetsem tiheda konkurentsitegevuse tõttu Iraanilt ja Iraagilt. (Reed 2014) 

Kõrge saagikuse ja suurte viljavarude tõttu püsisid teraviljahinnad üldjuhul madalad ka 

2015. aastal. Eesti ja Euroopa Liidu teraviljahindade üheks turgu elavdavaks väiksemaks 

sündmuseks võib pidada Venemaal viljaekspordile kehtestatud tollimakse. Ekspordile 

tollimaksude seadmise põhjuseks oli rubla odavnemisest tingitud massiline teravilja 

eksport ja seeläbi siseturul teraviljahindade tõus. Püüdlusega stabiliseerida siseturul 

hindade tõus seati maksud kõikidele nisu ja meslini kaubagruppidele (KN 8-kohaliste 

koodide alusel) suuruses 15% + 7,5€, kuid mitte vähem kui 35€ tonni kohta. (В России... 

2014; РФ 2014: № 1495) 

2016. aasta erakordselt soodne ilm ületas 2014. aastal püstitatud viljasaagi rekordi, mil 
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maailmas toodetud vilja koguseks kujuneks 2849 miljard tonni. (TWB 2018). Juulikuuks 

kinnistunud ülemaailmne teraviljasaagi hea seisukord andis alust arvata, et teravilja saak 

tuleb ka 2016. aastal suur ning seega olulist teraviljavarude vähenemist ei toimu. Selle 

informatsiooni mõjutustel langesid teravilja hinnad maailmaturul veelgi. Hindade langust 

süvendas rahvusvaheliselt tihe konkurents aeglustunud kaubavahetuse tingimustes 

(Põllumajandussektori.. 2017). Viimasel ajal on konkurentsi pakkunud Musta mere 

piirkond, kus viljatoodang on kasvanud nelja aastaga 70%. Musta mere piirkonna nisu 

loetakse kvaliteetseks ja maailmaturu ostjate jaoks hea hinnaga. (Pähkel 2017) 

Rahvusvahelise konkurentsi mõjutajana võib vaadelda siinkohal ka USA dollari 

kallinemist. Ühelt poolt USA dollari kallinemine vähendas nõudlust, kuna toormete 

kauplemine dollarites, muudab selle kallimaks ostjatele, kelle koduvaluutaks ei ole dollar. 

Teisalt USA dollari kallinemine suurendas pakkumist, kuna tootjad kelle koduvaluuta ei 

ole dollar, said dollariga noteeritud toormete eest oma koduvaluutas rohkem raha ühe 

ühiku toorme eest. (Badawy 2016)  

Vaadeldud sündmuste seas on nii ülemaailmselt kui ka piirkondlikult mõjutavaid sündmusi.  

Vaadeldud sündmusi iseloomustab ühiselt see, et need on seotud pakkumusega. Toormete 

ekspordipiirangud ja põuaperiood vähendavad pakkumist ning tekitavad seega hinnatõusu. 

Impordipiirangute kaotamine ja rekordilised toodangukogused suurendavad pakkumist 

ning põhjustavad hinnalangusi.  

Kuna sündmuste toimumist on oluline jälgida kuude, mitte nt. aastate lõikes, tuleb kõiki 

analüüsi kaasatud andmeid kasutada samade perioodide eest ja samade sagedustega. 

Teraviljatoodangu hooajalisuse ja väiksemamahulise turu tõttu ei koguta Eestis andmeid 

igakuiselt toodetud teravilja koguste kohta. Seega ei saa andmete erineva kogumise tõttu 

toodangukoguseid läbiviidavasse analüüsi kaasata. Igakuiseid teraviljakohaseid andmeid 

on Eesti Statistikaameti poolt kogutud teravilja impordi- ja ekspordi koguste ja 

netoväärtuste kohta (VK10_1; VK10_2). Kuna absoluutarvude suured kõikumised võivad 

analüüsis esitada väärseoseid, on töö autor võtnud impordi- ja ekspordi andmete suhtarvud 

ehk hinnad ühe ühiku kohta.  Impordi- ja ekspordihindade kaasamine analüüsi võiks anda 

ootuspäraseid tulemusi, kuna peamised Eesti teraviljaturgu mõjutanud sündmused 

perioodil 2011 – 2017 avaldavad ennekõike mõju impordi- ja ekspordi näitajatele. 

Järgmises alapeatükis esitatakse analüüsi kaasatud andmete kirjeldav analüüs. 
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2.2 Eesti teravilja kokkuostuhindade ja seotud näitajate dünaamika 

2011-2017 
 

Eesti teravilja kokkuostuhindade muutuste analüüsimiseks šokkide tingimustes tuleb 

esmalt analüüsida kokkuostuhindade dünaamikat. Joonisel 6, 7, 8, 9 on ära toodud analüüsi 

kaasatud Eesti teravilja kokkuostuhindade ja Euroopa Liidu keskmiste kokkuostuhindade 

dünaamika vaatlusalusel perioodil 2011 kuni 2017 k.a. Andmete paljususe ja suure 

volatiilsuse tõttu esitatakse eraldi joonised kõigi nelja analüüsi kaasatud teravilja kohta.  

 

Joonis 6. Eesti ja Euroopa Liidu keskmine nisu kokkuostuhindade dünaamika perioodil 

2011-2017 (TNS Emor; EKI; Eurostat). 

Nisu kokkuostuhindade kujutamine joonisel 6 kajastab selgelt, et nisu kokkuostuhinnad on 

olnud langevas trendis. 2016. aasta septembris ja oktoobris langesid nii Eesti nisu 

(129,16€/t) kui ka Euroopa Liidu keskmise nisu (142,81€/t) kokkuostuhind viimase 

seitsme aasta madalaimale tasemele. 2011. aasta mais ja 2013 aasta märtsis olid Eesti nisu 

hinnad vaadeldava perioodi kõrgemaid, Euroopa Liidu kõrgemaid hinnad olid 2011. a 

veebruaris ja 2012. a detsembris. Eesti ja EL kokkuostuhindade nihe tähendab viitaja 

olemasolu. Keskmiselt on Eesti nisu hindade viitaeg EL hinnast üks kuni kolm kuud. Eesti 

nisu kokkuostuhinnad on üldjuhul madalamad Euroopa Liidu keskmisest.  
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Joonis 7. Eesti ja Euroopa Liidu keskmine rukki kokkuostuhindade dünaamika perioodil 

2011 – 2017 (TNS Emor; EKI; Eurostat). 

Joonisel 7 esitatud rukki kokkuostuhindade dünaamika alusel on sarnaselt nisu hindadele 

rukki hinnad langustrendis. 2011. aasta ja 2012. aasta esimese pooleni olid hinnad 

vahemikus 160-220€/t, alates 2016. aasta juunikuust on hinnad langenud vahemikku 90-

160€/t. Järsemad hinnamuutused on Eesti rukkihindades esinenud augustis 2011 ja 2013, 

veebruaris ja juulis 2015 ning novembris 2016. Euroopa Liidu järsud muutused rukki 

kokkuostuhindades leidsid aset veebruaris, augustis 2011, juulis 2013, juunis 2015 ja 

oktoobris 2016, augustis 2017. Eesti järsemad muutused rukki kokkuostuhindades 

esinevad umbes üks kuu hiljem kui EU järsud hinnamuutused.  

 

Joonis 8. Eesti ja Euroopa Liidu keskmine odra kokkuostuhindade dünaamika perioodil 

2011-2017 (TNS Emor; EKI; Eurostat). 
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Jooniselt 8 nähtub, et Eesti ja Euroopa Liidu keskmine odra kokkuostuhind on seni 

vaadeldud teraviljadest väiksema volatiilsusega. Enne ja pärast 2013. a juulikuu 

hinnalangust on odra hinnad ilma järsemate hinnamuutusteta. Enne 2013. a juulit olid 

hinnad kasvavas trendis, hiljem langevas trendis, sarnaselt teistele teraviljadele. Eesti odra 

kokkuostuhinnad on Euroopa Liidu keskmisega võrreldes kõige madalamad.  

 

 

Joonis 9. Eesti ja Euroopa Liidu kaera kokkuostuhindade dünaamika perioodil 2011-2017 

(TNS Emor; EKI; Eurostat). 

 

Joonisel 9 esitatud kaera kõrgemaid kokkuostuhinnad on eelnevalt vaadeldud Eesti ja EL 
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kokkuostuhinnad erinesid enne 2013. a juulit EL keskmistest vähesel määral, hilisemal 

perioodil on Eesti kaerahinnad jäänud madalamaks kui EL keskmine. Peamine järsk 

hinnamuutus mõlemal turul toimus juulis 2013, sel ajal langes Eesti kaerahind ~50%.  

 

Joonistelt 6-9 kujutatud teravilja kokkuostuhindade dünaamikaid iseloomustab ühiselt 

üldine hinna langustrend ja järsud hinnamuutused sarnastel ajaperioodidel. Üks 

hinnalangus toimus augustis 2011, suurim hinnalangus leidis aset 2013. aasta juulikuus, 

hiljem langes sarnaselt kõigi teraviljade korral hind veel 2014. aasta juulis ja 2016. aasta 

oktoobris. Hind tõusis sarnaselt kõigil teraviljadel 2012. aasta keskpaigast – 2013. aasta 

alguses ja ka 2014. aasta mais.  
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Sarnased hinnamuutused vaadeldud teraviljades annavad kinnitust tabelis 5 välja toodud 

sündmuste mõjutuste kohta. 2011. aasta esimese poole kõrget kokkuostuhinda 

iseloomustab Venemaa teraviljale seatud ekspordikeeld. Venemaa, kui ühe maailma 

esieksportija, taandumine maailmaturul mõjutas ka Eesti teravilja kokkuostuhindu. Kuigi 

Eesti ei impordi Venemaalt teravilja peaaegu üldse, mõjutab sellegipoolest Venemaa 

ekspordi taandumine Eesti teraviljahindu maailmakaubanduse kaudu. 2011. aasta augusti 

hinnalangus kattub Venemaa ekspordikeelu tühistamisega. Venemaa ekspordikeeld kehtis 

kuni 30. Juunini. Hindade viitaja tõttu jõudis hinnalangus Eesti teraviljaturuni umbes kuu 

aega hiljem. Hinnalangust toetas kindlasti ka EL imporditollide ajutine peatamine 

veebruarist juulini 2011 ja hiljem täiendavalt juulist 2011. aasta lõpuni.  

 

Eesti teraviljahindades 2012. aasta keskpaigast alguse saanud ja 2013. aasta alguses 

haripunkti jõudnud hinnatõus tekkis USA erakordselt halva saagi tõttu. Maailma ühe 

suurima viljatootja pakkumuse vähenemine hakkas hindu tõsta 2012. aasta sügisel, mis 

kandus edasi 2013. aasta algusesse oluliselt vähenenud maailma viljavarude tõttu. 2013. 

aasta suvel langesid koos maailmahindadega ka Eesti teraviljade hinnad. Hinna suureks 

languse põhjuseks oli 2013. aasta edukas saak ja maailma viljavarude täienemine.  

 

Sarnaselt maailmahindadele on ka Eesti teravilja kokkuostuhinnad püsinud alates 2013. 

aasta suvest valdavalt madalad. 2014. aasta juulikuu täiendava hinnalanguse põhjuseks 

võib pidada samuti maailmaturgude mõjutusi. 2014. aastal koguti tollaegne rekordiline 

viljasaak, mis suurendas 2013. aastal niigi suurenenud viljavarusid. 2016. aasta oktoobri 

uus hinnalangus oli taaskord tingitud suurtest viljasaakidest. Sellel aastal ületas maailma 

teraviljatoodang 2014. aasta rekordit ning kuna aina suurenevale pakkumisele ei olnud 

kohe samastada nii suurt nõudlust, langesid teraviljade hinnad nii mujal maailmas kui ka 

Eestis.  

 

Järgnevalt antakse ülevaade analüüsi kaasatud Eesti teraviljade ekspordi- ja 

impordihindadest. Joonisel 10 on kujutatud nisu ekspordi ja impordi hind ühe tonni kohta.  
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Joonis 10. Eesti nisu impordi- ja ekspordihindade dünaamika perioodil 2011 – 2017. 

Autori koostatud  (VK10_1; VK10_2) andmete põhjal. 

 

Jooniselt 10 nähtub, et Eesti nisu impordi- ja ekspordihinnad on langevas trendis. Eesti 

nisu väliskaubandust iseloomustab vaadeldaval perioodil kallim impordihind kui 

ekspordihind. Keskmine nisu impordihind oli 236,62€/t, samas kui keskmine nisu 

ekspordihind oli 196,81€/t. Nisu impordi- ja ekspordihinnad on suure volatiilsusega, 

kajastatud joonisel ulatuvad impordihinnad vahemikust 125€/t kuni 554€/t. 

Ekspordihinnad asuvad vahemikus 145€/t kuni 313€/t. Analüüsi kaasatud 

impordihindadest on tõepäraste tulemuste kajastamiseks välja jäetud üks erind, juuli 2014 

impordihind suuruses 1006,64€/t. Statistikaameti andmetel (VK10_2) imporditi 2014. 

aasta juulis nisu Soomest hinnaga 963,33€/t ja Lätist hinnaga 1400€/t, mis annab 

keskmiseks hinnaks 1006,64€/t. Kuna imporditud koguseks oli 0,6 tonni 3575-st kogu 

2014 aastasest tonnikogusest, on autori arvates põhjendatud selline erind analüüsi mitte 

kaasata. Suurimad hinnatõusud impordis olid august-detsember 2011; aprill 2014; märts ja 

september 2015; aprill ja august 2016 ning september 2017. Impordihind langes enim mai-

juuli 2011; juunis 2012; oktoobris 2014 ja 2015 ning mai-juuli 2016. Ekspordihind oli 

kõrge aprillis 2011, märtsis 2012, aprill 2014, aprill ja august 2015; jaanuar ja mai 2016; 

jaanuar ja juuli 2017. Ekspordihind langes enim august ja oktoober 2011; september 2013, 

september 2014 kuni veebruar 2015, märts 2016 ja juuni kuni detsember 2016.  
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Joonis 11. Rukki impordi- ja ekspordihindade dünaamika perioodil 2011 – 2017. Autori 

koostatud  (VK10_1; VK10_2) andmete põhjal. 

 

Joonisel 11 on esitatud rukki impordi- ja ekspordihindade dünaamika. Rukki 

impordihinnad on püsinud valdavalt stabiilsed esimese kuue vaatlusaluse aasta jooksul. 

Kogu vaatlusalusel perioodil on keskmine impordihind 166,80€/t. Impordihind tõusis 

järsku 2017. aasta septembris (495,55€/t) ja langes seejärel järgmises kuus aasta 

madalamaile tasemele (120,20€/t). Keskmise 2017. aasta septembrikuise impordihinna viis 

kõrgele Taanist imporditud rukis hinnaga 994,88€/t (VK201). Kuna imporditud vilja kogus 

on arvestatava mahuga jäetakse nimetatud näitaja analüüsitavate andmete hulka. Rukki 

impordihind on olnud keskmisest kõrgem juulis 2014 (217,03€/t) ja augustis 2016 

(241,74€/t). Rukist eksporditakse Eestist harvemini kui seda imporditakse. Kuni 2015. 

aastani eksporditi rukist peamiselt aasta II või III kvartalis, alates 2015. aastast on rukki 

eksport olnud sagedasem. Keskväärtusest (213,57€/t) on kõrgeim hind olnud augustis 2012 

(361,08€/t), märtsis 2013 (410,00€/t) ja novembris 2015 (285,01€/t). Vaadeldava perioodi 

madalaimad hinnad olid augustis 2014 (106,00€/t) ja oktoobris 2015 (136,33€/t).  
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Joonis 12. Odra impordi- ja ekspordihindade dünaamika perioodil 2011 – 2017. Autori 

koostatud  (VK10_1; VK10_2) andmete põhjal. 

 

Joonisel 12 esitatud odra impordi- ja ekspordihindade trend on sarnaselt eelnevalt 

analüüsitud teraviljahindadega langev, kuid väiksemas ulatuses. Odra keskmine 

impordihind oli 226,12€/t ja keskmine ekspordihind 194,49€/t. Suurimad hinnatõusud odra 

impordis leidsid aset aprillis 2013 (463,46€/t), jaanuaris 2014 (367,36€/t) ja märtsis 2017 

(312,19€/t). Impordihind oli madalaim 2014. aasta augustis (133,89€/t). Ekspordihind oli 

kõrge mais ja augustis 2012 (vastavalt 433,33€/t ja 435,71€/t), aga ka juunis 2016 (275€/t) 

ja aprillis, septembris 2017 (324,43€/t ja 296,05€/t). Ekspordi madalaim hind 126,02€/t oli 

oktoobris 2014. aastal. 
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Joonisel 13 on esitatud vaatlusaluse perioodi kaera impordi- ja ekspordihindade dünaamika. 

 

Joonis 13. Kaera impordi- ja ekspordihindade dünaamika perioodil 2011 – 2017. Autori 

koostatud  (VK10_1; VK10_2) andmete põhjal.  

 

Kaera impordi- ja ekspordihinnad on vaatlusalusel perioodil väga kõikuvad ning mitmete 

erinditega. Keskmine ekspordihind on 223,09€/t ja keskmine impordihind on 199,85€/t. 

Erindite hulka kaera ekspordihindades on arvatud kuue kuu keskmised hinnad vahemikus 

718€/t – 815€/t ekspordiga peamiselt Norra, Rootsi ja Taani. Kõigi kuue erindi juhul on 

eksporditav kuine kogus jäänud kuni ühe tonni ulatusse, seejuures kaera keskmine igakuine 

eksporditav kogus on 2453,25 tonni. Seega on autori arvates põhjendatud nimetatud 

erindite välja arvamine analüüsitavate andmete hulgast. Analüüsi kaasatud 

ekspordihindade seas on kõrgeimad hinnad olnud juunis, augustis ja novembris 2011 

(380,01€/t, 410,54€/t ja 352,57€/t); jaanuaris 2013 (339,07€/t); novembris 2016 

(335,88€/t) ja septembris 2017 (331,74€/t). Madalaim ekspordihind oli augustis 2013 

(110,72€/t), aga ka märtsis ja augustis 2015. Sarnaselt ekspordihindadele esineb ka 

impordihindades erindeid. Analüüsitavatest andmetest on kõrvale jäetud erindid, mille 

korral imporditud igakuised kogused ulatusid kuni kolme tonnini, seejuures igakuine 

keskmine imporditud kogus oli kogu vaatlusalusel perioodil 2392,06 tonni. Erindite 

ühikuhinnad on vahemikus 500€/t – 575€/t impordiga Soomest ja Venemaalt ning üks 

impordihind 1278,69€/t impordiga Venemaalt. Analüüsi kaasatud impordihindadest oli 

kõrgeim väärtus augustis 2014 (481,11€/t) ja novembris 2017 (450,36€/t). Madalaim 
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impordihind oli juulis 2016 (95,23€/t), aga ka märtsis 2015 (118,52€/t) ja juunis 2017 

(140,16€/t).  

 

 

2.3 Eesti teravilja kokkuostuhindu mõjutavate tegurite analüüs  
 

Järgnevalt on teostatud korrelatsioonanalüüs sündmuste mõju uurimiseks Eesti teravilja 

kokkuostuhindadele. Tabelis 4 on esitatud teraviljahindade lõikes korrelatsioon sündmuse 

ja kokkuostuhinna vahel.  

 

Tabel 4. Korrelatsioonanalüüs teravilja kokkuostuhindade ja sündmuste vahel  

Sündmus 

Teravili 
Nisu Rukis Oder Kaer 

Venemaa 

ekspordikeeld 

2010/2011 

0,472** 0,405** 0,315** 0,297** 

EL 

imporditollimaksude 

ajutine peatamine 

2011 

-0,374** -0,481** -0,377** -0,387** 

USA põud 

2012/2013 
0,619** 0,537** 0,654** 0,592** 

Rekord-

toormetoodang 2014 
-0,196** -0,242* -0,191* -0,314** 

Venemaa ekspordi 

tollimaksud 2015 
-0,124 -0,132 -0,089 -0,214* 

Rekord-

toormetoodang 2016 
-0,338** -0,374** -0,375** -0,193* 

Märkused:  

** Statistiliselt olulised näitajad nivoo 0,01 juures.  

* Statistiliselt olulised näitajad nivoo 0,05 juures. 

 

Tabeli 4 korrelatsioonanalüüsis on esitatud Pearsoni korrelatsioonikordaja väärtused 

sündmuste ja teravilja kokkuostuhindade vahel. Valdavalt enamus kokkuostuhindade ja 

sündmuste vahel esineb statistiliselt oluline seos, kas olulisuse nivoo 0,01 või 0,05 juures. 

Tugevaks peetakse seost alates korrelatsioonikordaja väärtusest 0,5. Tugev positiivne 

korrelatsioon esineb kõigi teraviljahindade ja USA 2012/2013 aasta põua vahel, mis 

tähendab et USA põuaperioodi ja sellega kaasnevat maailmavarude vähenemist võib 

pidada Eesti teravilja kokkuostuhindade kasvu põhjuseks.  
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Oluliseks tuleb pidada ka teraviljahindade seost Venemaa ekspordikeeluga. 

Korrelatsioonid on positiivsed ja kordajad jäävad vahemikku 0,297 – 0,472. Venemaa 

püüd pidurdada sisemiste hindade kasvu, suurendas mujal maailmas ja ka Eestis teraviljade 

hindu. Venemaa ekspordikeeluga sarnaste korrelatsioonitugevustega on seosed 

teraviljahindade ja Euroopa Liidu impordi tollimaksude peatamise vahel. 

Korrelatsioonikordajad on vahemikus 0,374 – 0,481 ja on negatiivsed. Impordi 

tollimaksude peatamise eesmärgiks oli suurendada Euroopa Liidus pakkumist ja 

vähendada hinnasurvet. Peatatud impordi tollimaksude periood mõjutas kokkuostuhindu 

negatiivselt, st. hinnad langesid. 2014. aasta ja 2016. aasta rekordilised teraviljatoodangu 

kogused maailmas mõjutasid Eesti teravilja kokkuostuhindu ootuspäraselt negatiivses 

seoses ehk toodangu suurenemine langetas hindu. 2014. aasta toodangu suurenemine 

mõjutas üldjuhul kokkuostuhindu korrelatsioonikordajate alusel rohkem kui 2016. aasta 

sarnane sündmus. Mõlema sündmuse korrelatsioon kõigi hindade lõikes on statistiliselt 

oluline. Korrelatsiooni ei esine vaid Venemaa ekspordile tollimaksude seadmise ja nisu, 

rukki ning odra kokkuostuhindade vahel. Kuigi näitajate vahel esineb nõrk negatiivne seos, 

ei ole korrelatsioonikordaja kolme teravilja korral statistiliselt oluline. Võib väita, et 

Venemaal kehtestatud ekspordi tollimaksud ei mõjutanud oluliselt Eesti teravilja 

kokkuostuhindu. Kokkuostuhindade ja impordi-ekspordi hindade vahelise seose 

uurimiseks koostati uus korrelatsioonanalüüs, mis on esitatud Tabelis 5.  
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Tabel 5. Korrelatsioonanalüüs Eesti teravilja kokkuostuhindade ja impordi-ekspordi 

hindade vahel. 

   
Nisu 

kokkuostuhind 

Rukki 

kokkuostuhind 

Odra 

kokkuostuhind 

Kaera 

kokkuostuhind 

Nisu kokkuostuhind 1 ,907** ,922** ,778** 

Rukki 

kokkuostuhind 
,907** 1 ,907** ,829** 

Odra kokkuostuhind ,922** ,907** 1 ,836** 

Kaera 

kokkuostuhind 
,778** ,829** ,836** 1 

Nisu ekspordihind ,779** ,766** ,759** ,663** 

Rukki ekspordihind ,566** ,537** ,577** ,499** 

Odra ekspordihind ,406** ,487** ,426** ,375** 

Kaera ekspordihind ,104 ,157 ,124 ,278* 

Nisu impordihind ,525** ,633** ,595** ,520** 

Rukki impordihind ,238* ,346** ,257* ,250* 

Odra impordihind ,372** ,330* ,233* ,181 

Kaera impordihind ,109 ,036 ,108 ,165 

Märkused:  

** Statistiliselt olulised näitajad nivoo 0,01 juures.  

* Statistiliselt olulised näitajad nivoo 0,05 juures. 

 

Tabelis 5 on esitatud risttabel erinevate teraviljade kokkuostu ja impordi-ekspordi 

hindadest. Valdavalt omavad kokkuostuhinnad tugevaid seoseid nii ekspordi- kui ka 

impordihindadega. Tugevad seosed on statistiliselt olulised nivool 0,05 või ka 0,01. 

Pearsoni korrelatsioonikordaja on madal ja statistiliselt ebaoluline vaid kaera hindade 

korral. Kaera kokkuostuhind on seoses ekspordihinnaga, kuid mitte impordihinnaga. 

Ühtlasi ei ole kaera impordihind seoses ühegi teise teravilja kokkuostuhinnaga. Kaera 

hindade seosetus võib tuleneda andmete puudulikkusest. Kaera impordihinnad olid 

kättesaadavad valimis 65 korral 84-st võimalikust, samas teiste teraviljade hindu oli 

valimis 81-82 maksimum 84-st.  

 

Mitme tunnuse koosmõju uurimiseks koostas autor lineaarse regressioonanalüüsi. 

Regressioonanalüüsiga leitakse teravilja kokkuostuhindade ja neid mõjutavate tunnuste 

seosed. Autor koostas eraldi mudelid iga teravilja kokkuostuhinna kohta ehk teravilja 

kokkuostuhinnad on sõltumatud muutujad. Mudelisse lisatud sõltuvateks muutujateks on 

toimunud sündmused, teised teraviljade kokkuostuhinnad ning impordi- ja ekspordihinnad. 

Sündmused on mudelisse lisatud fiktiivsete muutujatena (sündmuse toimumisaeg =1; 

mittetoimumise aeg =0).  



47 

 

Lineaarse regressioonimudeli koostamisel ja aegridade analüüsil tuleb arvestada võimalike 

ohtudega. Andmetega võib kaasneda multikollineaarsus ehk sõltumatute muutujate 

omavaheline korrelatsioon. Multikollineraarsust saab testida andmetöötlustarkvaras SPSS 

VIF ja Tolerance näitajaga. Kui VIF on alla 5 ja Tolerance üle 0,1, saab öelda, et 

multikollineaarsuse ohtu ei ole. Multikollineaarsuse ennetamiseks saab enne 

regressioonanalüüsi hinnata korrelatsioonanalüüsis sõltumatute muutujate seoste tugevust. 

Teravilja kokkuostuhindade täielikus korrelatsioonanalüüsis (lisa 1) kajastub, et kahel 

sündmusel Venemaa ekspordikeelul ja EL imporditollide peatamise vahel on tugev 

korrelatsioon. Korrelatsiooni olemasolu on põhjendatud sündmuste ajalise kokkulangevuse 

ja loogilise seose tõttu. EL imporditollid peatati neli kuud varem kui Venemaa 

ekspordikeeld lõppes, imporditollide peatamise üheks ajendiks olid Venemaa 

ekspordikeelust tulenevad kõrged hinnad. Multikollineaarsuse eemaldamiseks jäetakse 

regressioonanalüüsi lisamata kokkuostuhindadega vähem korreleerunud ja statistiliselt 

vähem oluline sündmus.  

 

Lisaks tuleb aegridade analüüsil täita normaaljaotuse eeldus. Normaaljaotust on võimalik 

kontrollida graafiliselt jääkide kujutamisega histogrammil. Regressioonimudeli sobivuse 

hindamisel on oluline kontrollida, et mudelis ei esineks autokorrelatsiooni. 

Autokorrelatsiooni olemasolu on võimalik kontrollida Durbin-Watson statistikuga. Kui 

statistiku väärtus on 2 tähendab see, et mudelis ei esine autokorrelatsiooni. Kuna statistiku 

väärtus jääb vahemikku 0-4, võib statistiku väärtuse korral 1,5-2,5 veel hinnata 

autokorrelatsiooni mudelis puuduvaks. Mudeli hindamiseks tuleb arvestada ka 

heteroskedastiivsuse olemasoluga. Heteroskedastiivsust on võimalik kontrollida graafikul 

standardiseeritud jääkliikmete kõrvutamisel standardiseeritud prognoositavate väärtustega. 

Kui väärtused varieeruvad ühtlaselt ümber regressioonjoone, siis võib väita et 

heteroskedastiivsust ei esine. 

 

Esmalt koostati mudel, kus sõltuvaks muutujaks on nisu kokkuostuhind ning sõltumatuteks 

muutujateks hinnaga korrelatiivses seoses olevad sündmused (v.a EL impordi tollimaksude 

peatamine) ja nisu ekspordi- ja impordihinnad. Mudelisse lisati sõltumatute muutujatena ka 

teiste teraviljade kokkuostuhinnad. Mudel teostati backward meetodil ehk mudelisse lisati 

algul kõik sõltumatud muutujad ning seejärel hakati sealt eemaldama muutujaid, mis ei 

olnud sõltuva muutujaga seoses kuniks jäid alles vaid seoselised muutujad. Käesolevas 

töös on esitatud vaid lõplikud statistiliselt olulised mudelid statistiliselt oluliste 
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muutujatega olulisuse nivool 0,05. Lõplikku nisu kokkuostuhinna mudelisse jäid 

sündmustest Venemaa ekspordikeeld, USA põud 2013/2013 ning täiendavatest muutujatest 

rukki kokkuostu- ja odra impordihind ning nisu ekspordihind. Saadud mudel on 

statistiliselt oluline nivool 0,05. Statistilist olulisust kinnitab F-statistiku väärtus, mis on 

saadud mudelis 161,068, mis on suurem kui F-statistiku tabuleeritud väärtus 3,12-2,96 

(nivool α=0,01; n1=6; n2=59). Mudeli determinatsioonikordaja on 0,938 ehk mudel 

kirjeldab 93,8% nisu kokkuostuhinna variatiivsusest. Durbin-Watsoni statistik on saadud 

mudelis 1,663 ehk autokorrelatsiooni ei ole. Regressioonanalüüsi standardiseeritud 

jääkliikmete kujutamisel histogrammil võib väita, et need alluvad normaaljaotusele (lisa 2). 

Saadud mudeli parameetrite väärtused on esitatud tabelis 6.  

 

Tabel 6. Nisu kokkuostuhinna mudeli parameetrite väärtused 

 

Standardiseerimata 

koefitsiendid 

Standardiseeritud 

koefitsiendid t Sig. 
Multikollineaarsus 

B Standardhälve Beta Tolerance VIF 

Vabaliige 43,216 9,644 
 

4,481 ,000 
  

Venemaa 

ekspordikeeld 

2011 

34,222 5,574 ,274 6,140 ,000 ,585 1,710 

USA põud 

2012/2013 
23,493 4,585 ,263 5,124 ,000 ,442 2,262 

Rukki 

kokkuostuhind 
,462 ,068 ,443 6,768 ,000 ,272 3,677 

Odra impordihind ,056 ,025 ,090 2,285 ,026 ,751 1,331 

Nisu ekspordihind ,239 ,059 ,230 4,014 ,000 ,356 2,808 

Sõltuv tunnus: Nisu kokkuostuhind 
     

 

Tabelist 6 on näha et mudeli parameetritel (tabelis B veerg) on nisu kokkuostuhinna üle 

positiivne mõju. Kõige enam mõjutab nisu kokkuostuhinda Venemaa ekspordikeeld, mis 

tõstis nisu kokkuostuhinda tavapärasest 34,222€/t võrra. USA põuaperiood 2012/2013a 

hooajal tõstis nisu kokkuostuhinda keskmisest 23,493€/t. Seos nisu ekspordihinna, rukki 

kokkuostu ja odra impordihinnaga on ootuspärane, kuna teraviljad on üht liiki toormed ja 

hinnamuutused teraviljade lõikes mõjutavad üksteist. Kõik mudeli muutujad on statistiliselt 

olulised nivool 0,05. Multikollineaarsuse mõõdikud Tolerance ja VIF on vastavalt kas üle 

0,1 või alla 5, seega ei esine mudelis multikollineaarsuse ohtu. Heteroskedastiivsuse 

olemasolu võib graafiliselt hinnata puuduvaks. Jääkliikmed varieeruvad ühtlaselt ümber 

regressioonjoone, ei esine kasvavat ega kahanevat tendentsi (lisa 3).  
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Järgnevalt koostati uus mudel, kus sõltuvaks muutujaks oli rukki kokkuostuhind ning 

sõltumatuteks muutujateks hinnaga korreleeruvad sündmused, rukki ekspordi- ja 

impordihinnad ja teiste teraviljade kokkuostuhinnad. Sündmustest jäeti analüüsi lisamata 

rukki kokkuostuhinnaga vähem seoses olev Venemaa ekspordikeelu sündmus, kuna 2011.a 

ekspordikeeld oli seoses EL imporditollimaksude peatamisega. Backward meetodiga saadi 

90,1% kirjeldatusega statistiliselt oluline nelja muutujaga mudel. Durbin-Watsoni statistik 

(1,711) ei tuvasta mudelis autokorrelatsiooni. Jääkliikmed on normaaljaotusega ja 

varieeruvad. (Lisa 2;3) Mudeli parameetrite väärtused on esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Rukki kokkuostuhinna mudeli parameetrite väärtused (1) 

  
Standardiseerimata 

koefitsiendid 

Standardiseeritud 

koefitsiendid 

t Sig. 

Multikolineaarsus 

B Standardhälve Beta Tolerance VIF 

Vabaliige -2,68 12,25   

-

0,22 0,83     

EL imporditollide peat. 

2011 

-

17,96 6,04 -0,16 

-

2,97 0,01 0,90 1,11 

Nisu kokkuostuhind 0,39 0,17 0,40 2,35 0,02 0,09 11,09 

Rukki impordihind 0,05 0,03 0,11 2,03 0,05 0,95 1,05 

Odra kokkuostuhind 0,52 0,19 0,48 2,79 0,01 0,09 11,40 

Sõltuv tunnus: Rukki kokkuostuhind 

 

Tabelis 7 esitatud andmetest nähtub, et rukki kokkuostuhinnal on sündmustest seos EL 

imporditollide peatamisega 2011. aastal. Imporditollide peatamise sündmus langetas rukki 

kokkuostuhinda keskmisel 18€ tonni kohta. Rukki kokkuostuhinnal on lisaks saadud 

mudelis seos nisu ja odra kokkuostuhindadega ja rukki impordihinnaga. Mudeli sõltumatud 

tunnused on kõik statistiliselt olulised, kuid saadud mudelis esineb multikollineaarsust. 

Tolerance ja VIF näitajate alusel esineb multikollineaarsus nisu ja odra 

kokkuostuhindadega. Multikollineaarsuse vähendamiseks eemaldati mudelist rukki 

kokkuostuhinnaga tugevas korrelatsioonis olev nisu kokkuostuhind. Saadud uue mudeli 

parameetrid on esitatud Tabelis 8. 
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Tabel 8. Rukki kokkuostuhinna mudeli parameetrite väärtused (2) 

  
Standardiseerimata 

koefitsiendid 

Standardiseeritud 

koefitsiendid 

t Sig. 

Multikolineaarsus 

B Standardhälve Beta Tolerance VIF 

Vabaliige -4,98 12,90   -0,39 0,70     

EL imporditollide 

peat. 2011 -15,98 6,32 -0,14 -2,53 0,02 0,92 1,09 

Rukki impordihind 0,05 0,03 0,11 2,04 0,05 0,95 1,05 

Odra 

kokkuostuhind 0,94 0,06 0,86 15,01 0,00 0,88 1,14 

Sõltuv tunnus: Rukki kokkuostuhind 

 

Uue koostatud mudeli determinatsioonikordaja väärtus on 0,887. Mudel on statistiliselt 

oluline olulisuse nivool 0,05 (p=0,0005; F=102,035). Mudelis puudub Durbin-Watsoni 

statistiku alusel (1,617) autokorrelatsioon. Mudelisse jäi endiselt oluliseks sündmuseks EL 

impordi tollimaksude peatamine. Küll aga multikollineaarsuse eemaldamise järel 

(Tolerance >0,1; VIF < 5) muutus impordi tollimaksude peatamise ühikulise seose suurus. 

Impordi tollimaksude peatamine langetas rukki kokkuostuhinda keskmisest 16€ tonni 

kohta. Rukki impordihind ja odra kokkuostuhind omavad samuti seost rukki 

kokkuostuhindadega. Standardiseeritud koefitsiendi alusel (beta) saab hinnata muutujate 

mõju ulatust rukki kokkuostuhindadele. Odra kokkuostuhindadel on rukki 

kokkuostuhindade üle ligikaudu 8 korda suurem mõju kui rukki impordihindadel.  

Seoste uurimiseks sündmuste ja odra kokkuostuhindade vahel koostati uus 

regressioonimudel. Mudeli sõltuv muutuja on odra kokkuostuhind ja sõltumatud muutujad 

ekstreemsed sündmused, odra impordi- ja ekspordihinnad ning teraviljade 

kokkuostuhinnad. Backward meetodil saadud mudel on ANOVA testi alusel statistiliselt 

oluline nivool 0,000 kirjeldatud 88,9% ja seoses viie sõltumatu muutujaga. Seosed 

esinevad odra kokkuostuhinna ja 2016.a rekordilise toodangu, USA 2012/2013 

põuaperioodi, kaera ja rukki kokkuostuhindadega. Kuigi mudel on statistiliselt oluline ei 

ole see sobiv, sest mudelis esineb autokorrelatsioon Durbin-Watsoni statistiku järgi, mille 

väärtus on 1,356. Autokorrelatsiooni eemaldamiseks koostati täiendavad mudelid, kus odra 

kokkuostuhindu kombineeriti eraldi korrelatsioonis olevate sündmuste ja muude 

näitajatega. Ka täiendavate mudelite koostamisel ei suudetud autokorrelatsiooni mudelist 

eemaldada. Täiendavalt püüti mudelisse lisada sõltumatuid muutujaid, mis ei olnud 

esialgsesse backward mudelisse kaasatud, kuid millel võis olla oluline seos sõltuva 
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muutujaga. Ka sõltumatute muutujate lisamisega (lisati teraviljade ekspordi- ja impordi 

hindu) jäi Durbin-Watsoni statistik vahemikku 1,2-1,4. Kuna erinevate mudelite 

konstrueerimisel ei suudetud elimineerida autokorrelatsiooni tuleb järeldada, et mudelid ei 

võimalda tuvastada seost odra kokkuostuhindade ja turul toimunud sündmuste vahel.  

Neljanda mudeli konstrueerimisega püütakse leida sündmuste mõju kaera 

kokkuostuhindadele. Sarnaselt eelmistele mudelitele oli backward meetodil leitud mudelis 

sõltuv muutuja kaera kokkuostuhind ja sõltumatud muutujad sündmused, impordi- 

ekspordihinnad ning teiste teraviljade kokkuostuhinnad. Sündmustest jäeti 

multikollineaarsus ohu tõttu kaasamata Venemaa 2011. aasta ekspordikeeld, kuna sellel oli 

seos EL imporditollimaksude peatamisega ning ekspordikeeld mõjutas kaera 

kokkuostuhinda vähem kui EL sündmus. Sõltumatute muutujate järjestikusel eemaldamisel 

jäid mudelisse alles olulist seost omavatest muutujatest 2014.a rekord-toodang, EL impordi 

tollimaksude peatamine 2011, USA põud 2012/2013 ja nisu kokkuostuhind. Saadud 

mudelit ei saa aga hinnata sobivaks kuna mudelis esineb autokorrelatsioon (D-W statistik 

0,953). Kuigi mudel on statistiliselt oluline (F>Ftab; p=0,000) ja hästi kirjeldatud (R2 = 

86,2%) võib autokorrelatsiooni tõttu saadud mudeli põhjal järelduste tegemine olla eksitav. 

Töö autor püüdis autokorrelatsiooni mudelist eemaldada viies läbi täiendavaid mudeleid 

Enter meetodiga, st. lisades ja eemaldades sõltumatuid muutujaid, kuid autokorrelatsiooni 

ei suudetud ka sellisel moel mudelist eemaldada. Kokkuvõtvalt saab öelda, et mudel ei 

võimalda tuvastada seost kaera kokkuostuhindade ja turul toimunud sündmuste vahel.  

 

 

2.4 Tulemused ja järeldused 
 

Alapeatükis 2.3 läbiviidud analüüsi eesmärgiks oli välja selgitada teraviljaturul toimunud 

ekstreemsete sündmuste mõju Eesti teravilja kokkuostuhindadele. Analüüsist järeldub, et 

mudeliga on võimalik kirjeldada nisu ja rukki kokkuostuhindasid. Nisu ja rukki 

kokkuostuhindadel esinesid statistiliselt olulised seosed kolme käsitletava sündmusega. 

Nisu kokkuostuhinda mõjutas Venemaa 2011.aasta ekspordikeeld ja USA 2012/2013 aasta 

põuaperiood. Kuigi Venemaa ekspordikeeluga peatati riigist väljavedu nii nisu, meslin, 

odra, rukki, maisi, nisujahu kui ka nisu-rukkijahule, on sündmuse mõju avaldus ainult nisu 

kokkuostuhinnale ootuspärane. Nimelt moodustas nisu Venemaa eksporditud 



52 

 

teraviljakogusest 2011. aastal 79,52% (FAO 2018). Venemaa mõjutab maailma 

teraviljaturgu eelkõige nisu ekspordiga, seega on loogiline, et ekspordikeeld avaldab Eestis 

teraviljadest mõju just nisule. Seosest nisu kokkuostuhinna ja Venemaa ekspordikeelu 

vahel andis märku ka korrelatsioonanalüüs, kus Pearsoni korrelatsioonikordaja alusel oli 

nisu kokkuostuhinnal kõigist vaadeldavatest teraviljadest ekspordikeeluga tugevaim seos.  

Ameerika Ühendriikide 2012. aasta ekspordistatistikat teraviljade ja koguste lõikes 

vaadates selgub, et kõige enam eksporditakse USAst maisi (49,8%) ja seejärel nisu 

(40,7%). Rukki, odra ja kaera eksport moodustas kogu teraviljamahust 0,35%. (FAO 2018) 

Võib järeldada, et USA mõjutab maailma ja Eesti teraviljaturgu eelkõige nisu kaudu. USA 

põuaperioodi oluline statistiline seos Eesti nisu kokkuostuhindadega on seega ka praktikas 

seletatav.  

Rukki kokkuostuhinda mõjutas saadud mudeli kohaselt EL imporditollimaksude peatamine 

2011. aastal. Imporditollimaksude peatamise eesmärgiks oli ELi tavapäraste varustajate, 

Venemaa ja Ukraina, kehtestatud ekspordipiirangute tõttu turu tasakaalu tagava impordivoo 

säilitamine (EÜ nr 177/2011). Eestisse imporditud rukki koguste põhjal ei saa väita, et 

2011. aastal imporditi rukist rohkem kui varasematel aastatel. Küll aga võib Eesti 

Statistikaameti andmete alusel (VK10_1) näha, et enne 2011. aastat imporditi Venemaalt 

rukist viimati 2007. aastal. Detailsemal vaatlusel selgus, et 2011. aastal imporditi rukist 

Venemaalt Eestisse oktoobrikuus mil, Venemaa ekspordikeeld enam ei kehtinud, kuid EL 

imporditollimaksud (mis tavapäraselt kehtisid Venemaale) olid veel peatatud.  

Võrreldes saadud tulemusi varasemate uuringutega, leiab läbiviidud uuringus kinnitust 

põllumajandustoormehindade ja turušokkide vahelise seose olemasolu. Kuigi käesolevas 

uuringus ei käsitletud turušokkide defineerimiseks statistilist lähenemist, andsid 

ekstreemsete sündmuste lisamine mudelisse fiktiivsete muutujatena sarnaseid tulemusi. 

Wang et al. (2014) uuringutulemustest selgus, et pakkumusšokid mõjutavad toormehindu 

vaid osaliselt, avaldades mõju kuuele toormele üheksast. Kuna kõik käesolevasse 

uurimistöösse kaasatud sündmused oli pakkumuspõhised, võib sarnaselt järeldada, et mitte 

kõik pakkumusšokid ei mõjuta kõiki teraviljahindu.  

Sarnaselt Aleknevičienė et al. (2015) uuringu tulemuse järeldusele, võib ka käesoleva 

uuringu tulemustest järeldada, et kõik toormehindu mõjutavad tegurid ei avalda alati 

toormehindadele mõju. Regressioonanalüüsiga võivad mõned näitajad olla omavahelises 
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seoses ning statistiliselt ebaolulised. Statistiline ebaolulisus ei tähenda ilmtingimata, et 

kaasatud näitajad oleksid ebaolulised tootjate jaoks, kes pidevalt muutuva turutingimustes 

peavad arvestama samaaegselt mitmete teguritega. Sellegipoolest võib järeldada, et ka 

osaline olulisemate tegurite analüüsimine mudelitega annab aimu võimalikest 

hinnamuutustest ekstreemsete sündmuste mõjutustel. Ekstreemsete sündmuste ajendil 

toimuvate hinnamuutuste tundmine aitab tootjatel paremini planeerida oma tootmist, 

toodangu realiseerimist, hinnastamist ja müüki.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesolevas magistritöös käsitleti Eesti teravilja kokkuostuhindade dünaamika ja 

kokkuostuhindu mõjutavate tegurite muutusi  ekstreemsete sündmuste tagajärjel.  Turgude 

seostatuse tõttu kanduvad ühel turul toimunud muutused kergesti üle teistele turgudele. 

Sellised turgudevahelised seosed võimenduvad maailmas toimuvate ekstreemsete 

sündmuste ajal. Ekstreemsed sündmused kaasavad endaga turušokke, mis põhjustavad turu 

struktuuri muutusi ja hinnakõikumisi.  

Eesti põllumajandustoormeturg on otseselt mõjutatud maailmaturul toimuvatest 

sündmustest ja muutustest. Sündmuste tagajärjel tekkinud turušokid kanduvad üle ka Eesti 

põllumajandustoormete hindadele. Magistritöö eesmärk oli välja selgitada Eesti 

teraviljahindu kujundavad tegurid turušokkide mõjutustel perioodil 2011 kuni 2017. 

Eesmärgi täitmiseks püstitati kuus uurimisülesannet. 

Töö teoreetilises osas anti vastused kolmele püstitatud uurimisülesandele. Esmalt anti 

ülevaade toorme definitsioonist ja toormete jagunemisest üldiselt. Samuti nimetati 

peamised toormeturu osapooled ja toormetega kauplemise võimalused. Toormetega 

kauplemist iseloomustati kahel kujul – toormeindeksite ja toormefutuuride näol. Nimetatud 

börsil kauplemise näitajatest anti lühiülevaade investori seisukohalt kahest enim 

kasutatavast toormeindeksit. Kuna antud uurimistöö on eelkõige tootjakeskne, esitati lisaks 

tootja seisukohalt ülevaade kahest maailmas olulisemast nisu toormefutuuri dünaamikast.  

Põllumajandustoormeid iseloomustavad peamiselt kolm tegurit, milleks on hooajalisus, 

varieeruvus ja madal hinnaelastsus. Põllumajandustoormete hindu kujundavad mitmed  

nõudlusest, pakkumisest ja poliitikast sõltuvad tegurid. Toormehinnad on suuresti sõltuvad 

tootmisprotsessi käigus tehtavatest sisenditest ja seeläbi hilisemast kvaliteedinõuetele 

vastavusest. Põllumajandustoorme turušokkide allikateks on looduslikud, imporditud ja 

endogeensed tegurid. Põllumajandusliku turušokid tekivad seega looduslike katastroofide, 

sõjaliste ja poliitiliste sündmuste, infotõrgete ja finantsnäitajate muutumise tagajärjel.  
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Varasemate toormehindade ja turušokkide kohaste uuringute analüüsist selgus, et 

põllumajandustoormed on mõjutatud nii rahanduspoliitikast kui ka korreleerunud 

toormeturust. Rahanduspoliitiline šokk avaldus erinevate finantstegurite koosmõjul. 

Korreleerunud toormeturg ehk toornafta turg mõjutab nõudluses ja pakkumises toimunud 

šokkidena ka erinevate toormete hindu.  Rahanduspoliitiline ja toornaftapõhine turušokk 

avaldavad toormehindadele tavapärasest rohkem mõju ning põhjustavad järske 

hinnamuutusi. Lisaks nimetatud uuringutele vaadeldi ka regressioonanalüüsi alusel 

tuvastatud põllumajandustoormehindu mõjutavate tegurite uuringut. Nimetatud uuringust 

võeti aluseks käesoleva uurimistöö metoodika. 

Töö empiirilises osas esitati analüüsiks kasutatavate andmete ülevaade ning analüüsiks 

rakendatav statistiline mudel. Üheks analüüsi osaks oli tuua välja vaadeldaval perioodil 

toimunud ekstreemsed sündmused, mis tingisid järske hinnamuutusi ning mõjutasid Eesti 

põllumajandustoormeturgu. Sellised olulisemaid sündmusi leiti kokku kuus, millest anti ka 

detailsemad ülevaated. Analüüsis kasutati Eesti teravilja kokkuostuhindasid ja impordi- 

ekspordihindasid. Analüüsi kaasatud andmete kohta esitati vaadeldava perioodi 

dünaamikad. Eraldi toodi välja erinevat liiki teraviljade kokkuostuhinnad nii Eesti kui ka 

Euroopa Liidu keskmisega võrdluses.  Seoste ja mõjude uurimiseks kasutati 

korrelatsioonanalüüs. Saadud teravilja kokkuostuhindade ja ekstreemsete sündmuste 

vaheliste seoste alusel valiti muutujad läbiviidud regressioonanalüüsi.  

Analüüsist järeldus, et mudeliga on võimalik kirjeldada nisu ja rukki kokkuostuhindasid. 

Saadud tulemustest selgus, et Eesti teravilja kokkuostuhindu on mõjutanud sündmustest 

Venemaa 2011.a ekspordikeeld, USA 2012/2013 põuaperiood ja Euroopa Liidu 

imporditollide peatamine 2011. aastal. Nisu kokkuostuhinda mõjutas Venemaa 2011.a 

ekspordikeeld ja USA 2012/2013 aasta põuaperiood. Rukki kokkuostuhinda mõjutas 

saadud mudeli kohaselt EL imporditollimaksude peatamine 2011. aastal. Venemaa mõjutab 

maailma teraviljaturgu eelkõige nisu ekspordiga, seega on loogiline, et ekspordikeeld 

avaldab Eestis teraviljadest mõju just nisule. USA põuaperioodi mõjutust põhjendab, see et 

USA suuruselt teine ekspordiartikkel ja ühtlasi seega maailmamajandust oluliselt mõjutav 

toore on nisu. Euroopa Liidu imporditollimaksude peatamine võimaldas Eestisse 2011. 

aastal importida rukist.  
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Kõigil sündmustel oli teraviljahindadele oodatav mõju – ekspordikeeld ja põuaperiood 

tõstsid hinda, imporditollide peatamine langetas hinda. Teravilja kokkuostuhindadel 

esinesid osalised seosed impordi- ja ekspordihindadega. Impordi- ja ekspordihinnad olid 

kokkuostuhindadega samasuunalistes seostes.  

Töös saadud tulemused võiksid kasutust leida eelkõige põllumajandustootjate seas. 

Ekstreemsete sündmuste ajendil toimuvate hinnamuutuste tundmine aitab tootjatel 

paremini planeerida oma tootmist, toodangu realiseerimist, hinnastamist ja müüki. Tootja 

seisukohalt on oluline hinda mõjutavate teguritega arvestada ning tunda erinevate 

ekstreemsete sündmuste mõjutustel tekkivate hinnamuutuste tendentse.  Saadud tulemused 

annavad tootjatele infot tulevikus võivate sarnaste sündmuste toimumise korral Eesti 

teravilja kokkuostuhindadele avalduvate mõjude kohta.  

Töö edasiarendamiseks üheks võimaluseks on kohandada saadud mudelid teist liiki 

varadele või teistele turgudele ja uurida sarnaselt ekstreemsete sündmuste mõjutusi  

hindadele. Lisaks on täiendavate teadmiste ja andmetöötlusprogrammidega võimalik 

turušokke tuvastada ka statistilisel teel, näiteks VAR-mudelitega.  
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Odra 
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Kaera 

kokkuostuhind 

Nisu 

ekspordihind 
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Odra 
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Rukki 
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Odra 

impordihind 

Kaera 

impordihind 
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2011 

EL 

imporditollide 

peat. 2011 

USA põud 

2012/2013 
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toodang 

2014 
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2015 

Rekord-

toodang 

2016 

Nisu 
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1 ,907** ,922** ,778** ,779** ,566** ,406** ,104 ,525** ,238* ,372** ,109 ,472** -,374** ,619** -,196 -,124 -,338** 
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,104 ,157 ,124 ,278* ,088 -,198 ,219 1 ,065 ,199 -,152 ,260* ,164 -,354** ,142 -,178 -,166 ,228* 

Nisu 
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,525** ,633** ,595** ,520** ,473** ,232 ,251* ,065 1 ,152 ,199 -,011 ,273* -,608** ,133 -,152 -,017 -,207 
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impordihind 
,238* ,346** ,257* ,250* ,186 ,184 ,318** ,199 ,152 1 ,033 ,174 ,066 -,085 ,211 -,073 -,210 -,104 

Odra 

impordihind 
,372** ,330* ,233* ,181 ,276* ,348** ,266* -,152 ,199 ,033 1 ,032 -,127 ,182 ,391** -,261* ,011 -,012 

Kaera 

impordihind 
,109 ,036 ,108 ,165 ,082 -,091 ,012 ,260* -,011 ,174 ,032 1 ,028 ,016 ,163 ,087 -,215 -,170 

Venemaa 

ekspordikeeld 

2011 

,472** ,405** ,315** ,297** ,307** -,111 ,118 ,164 ,273* ,066 -,127 ,028 1 -,577** -,119 -,077 -,070 -,077 

EL 

imporditollide 

peat. 2011 

-,374** -,481** -,377** -,387** -,361** ,095 -,050 -,354** -,608** -,085 ,182 ,016 -,577** 1 ,166 ,108 ,098 ,108 

USA põud 

2012/2013 
,619** ,537** ,654** ,592** ,458** ,481** ,324** ,142 ,133 ,211 ,391** ,163 -,119 ,166 1 -,119 -,108 -,119 

Rekord-

toodang 2014 
-,196 -,242 -,191 -,314** -,157 -,259* -,214 -,178 -,152 -,073 -,261* ,087 -,077 ,108 -,119 1 -,070 -,077 

Venemaa 

ekspordimaks 

2015 

-,124 -,132 -,089 -,214 -,096 -,160 -,009 -,166 -,017 -,210 ,011 -,215 -,070 ,098 -,108 -,070 1 -,070 

Rekord-

toodang 2016 
-,338** -,374** -,375** -,193 -,363** -,113 -,054 ,228* -,207 -,104 -,012 -,170 -,077 ,108 -,119 -,077 -,070 1 

**. Korrelatsioon on statistiliselt oluline nivool 0,01.  

*. Korrelatsioon on statistiliselt oluline nivool 0,05.  



 

 

Lisa 2. Lõplike mudelite jääkliikmete vastavus normaaljaotusele 
 

 

  

 

 

 
 



 

 

Lisa 3. Heteroskedastiivsuse graafikud 
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