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Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, millist mõju on keskkonnasõbraliku majandamise 

toetused avaldanud Eesti teraviljakasvatajate tulemuslikkusele perioodil 2011–2015. 

Uuringu läbiviimiseks kasutati Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt saadud 

majandusaastaaruandeid ning PRIA andmebaasidest pärinevaid andmeid toetuste 

väljamaksete kohta. Korrelatsioonimaatriksi koostamiseks kasutati programmi MS Excel 

ning paneelandmete regressioonanalüüsiks kasutati vabavara programmi „R“ koos „plm“ 

laiendusega. Magistritöö analüüsi tulemusena selgus, et KSM toetustel on küll oluline seos 

teraviljakasvatajate müügitulu, töötajate arvu, omakapitali ning kogu pindala muutuste 

osas, kuid regressioonikordaja alusel ei olnud KSM toetuste mõju nendele tulemuslikkuse 

näidikutele tugev. Lisaks nähtus regressioonanalüüsist p-väärtusest, et KSM toetuste ja 

teraviljakasvatajate puhaskasumi, varade, ROE ja ROA vaheline seos oli ebaoluline. 

Seetõttu võib öelda, et KSM toetustel puudub oluline mõju teraviljakasvatajate 

majandusnäitajatele. Kuna KSM toetuste eesmärk ei ole suurendada ettevõtete 

rahavoogusid, vaid pigem kompenseerida keskkonnasõbraliku majandamisega 

kaasnevaid lisakulutusi või selle tagajärjel saamata jäänud tulu, saab väita, et KSM 

toetuste puhul ei toimu ülesubsideerimist perioodil 2011–2015.  
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management support to the profitability of Estonian crop producers in the period of 2011–
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Business Registry’s database and the disbursements data from ARIB’s database. The 

correlation matrix was compiled using MS Excel and the regression analysis for panel 

data was done using the freeware program „R“ with the „plm“ extension. The results of 

regression analysis indicated that environment friendly management support has a strong 

correlation between the crop producers sales revenue, employee count, equity and total 

arable land, but on the basis of the regression coefficient it was possible to see that the 

impact of the environment friendly management support subsidies on these performance 

indicators was low. In addition, the regression analysis p-value indicated that there was 

no connection between environment friendly management support and crop producers net 

profit, assets, ROE and ROA. Therefore it can be said that that the environment friendly 
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SISSEJUHATUS 

Teraviljakasvatus on Eestis üheks olulisemaks põllumajandustootmise haruks. 2016. aasta 

seisuga oli Eestis kasutusel 1 003 505 hektarit põllumajandusmaad, millest moodustas 

teravilja- ja õlikultuuride kasvupind 14,5% ning keskmiselt oli ühe Eesti 

põllumajandustootja kasutuses 123 hektarit põllumajanduslikku maad. (Eesti 

Põllumajandus... 2018; Põllumajandustootjate... 2016: 11) 

Selleks, et põllumajandusettevõtete (sh teraviljakasvatajate) majandustegevus oleks 

jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ning keskkonnasäästlik, jagab Euroopa Liit (EL) Ühise 

Põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames põllumajandusettevõtetele igal aastal umbes 50 

miljardit eurot toetuseid. Eestis on üheks ÜPP raames jagatavaks põllumajanduslikuks 

keskkonnatoetuseks keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM), mille eesmärgiks on 

kompenseerida põllumajandusettevõtetele keskkonnasäästliku majandamisega tekkinud 

lisakulutused. 

Erinevate põllumajanduslike keskkonnatoetuste mõju ettevõtete majandusnäitajatele on 

varasemalt uurinud Grey ja Jones (2008) ning Harrison ja Jones (2010), kelle uuringutest 

selgus, et makstavate keskkonnatoetuste määrad on liiga kõrged, ületades ettevõtete poolt 

tehtud keskkonnaalaseid kulutusi. Sarnase uuringu on läbi viinud ka Langton (2011), kelle 

tulemustest selgus, et jagatavate keskkonnatoetuste ja ettevõtete majandusnäitajate vahel on 

positiivne seos ning makstavad toetuse määrad on ettevõtete keskkonnakulude katmiseks 

piisavad. Samas on Buysse et al. (2011) enda uuringus leidnud, et keskkonnatoetused olid 

küll tõhusad, kuid nende määrad on liiga madalad, mõjutades seega negatiivselt ettevõtete 

tulusid. Eestis on KSM toetuste tehnilist efektiivsust perioodil 2004–2008 hinnanud 

magistritööga Lauri (2014), kes tõi välja, et KSM toetuste mõju ettevõtete tehnilisele 

efektiivsusele on negatiivne.  

Eesti teraviljakasvatajate seas pole varasemalt läbi viidud uuringut, kus oleks 

laiemaulatuslikumalt uuritud KSM toetuste mõju teraviljakasvatajate tulemuslikkuse 

näitajatele. Kuna KSM toetuste eesmärk on kompenseerida põllumajandusettevõtetele 

keskkonnasäästliku majandamisega tekkinud kulutusi, on oluline saada selgus, kas jagatava 

toetuse hulk on olnud selleks piisav. Magistritöö eesmärk on välja selgitada, millist mõju on 

KSM avaldanud Eesti teraviljakasvatajate tulemuslikkusele perioodil 2011–2015. 
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Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Teoreetilisele kirjandusele tuginedes esitada ülevaade Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika olemusest ja olulisusest.  

2. Anda ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetuse eesmärgist ja olemusest.  

3. Anda ülevaade erialakirjanduses käsitletavatest keskkonnasõbraliku majandamise 

toetuste kasutamise mõjudest põllumajandusettevõtetele. 

4. Anda ülevaade teraviljakasvatusest ning keskkonnasõbraliku majandamise toetuse 

väljamaksmisest Eestis. 

5. Selgitada välja keskkonnasõbraliku majandamise toetuse mõju Eesti 

teaviljakasvatajate majanduslikule tulemuslikkusele. 

Magistritöö on jaotatud kolmeks peatükiks, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks. 

Esimene peatükk annab ülevaate EL-i ÜPP olemusest ja olulisusest. Teadusartiklitele 

toetudes antakse ülevaade EL-i põllumajanduse keskkonnatoetusest ning Eestis ühe 

põllumajanduse keskkonnatoetusena makstava KSM toetuse eesmärkidest ja olemusest. 

Varasemate uurimustööde analüüsimisel selgitatakse välja erinevate põllumajanduse 

keskkonnatoetuste mõju Eesti ja teiste EL riikide põllumajandusettevõtetele. Analüüsi 

läbiviimiseks defineeritakse ettevõtte tulemuslikkuse mõiste ning selle mõõtmiseks 

kasutatavad majandusnäitajad.  

Teises peatükis antakse ülevaade uuringus kasutatavast metoodikast ning selgitatakse, 

millised on uurimistöö raames analüüsitava valimi koostamise alused. 

Kolmandas peatükis kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit, kus on analüüsitud 

teraviljakasvatust ja KSM toetuste väljamaksmist Eestis. Seejärel esitatakse paneelandmete 

regressioonianalüüsimise teel saadud tulemuste analüüs ning järeldused. Magistritöö 

andmed on kogutud Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt saadud majandusaasta 

aruannetest ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) andmebaasidest 

ning andmete analüüsimiseks viidi läbi paneelandmete regressioonianalüüs. Empiirilises 

osas selgitatakse välja, kuidas on KSM toetused mõjutanud teraviljakasvatajate müügitulu, 

puhaskasumit, töötajate arvu, omakapitali, varasid, kogupindala, omakapitali tootlust ning 

kogukapitali rentaablust. 

Magistritöö teoreetiline osa baseerub erinevate välisautorite ja põllumajandusspetsialistide 

(Värnik, Lillemets, Mõtte, Kasak) teadustöödel ja raamatutel. 
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1 KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE 

NING SELLE MÕJU MÕÕTMISE TEOREETILISED 

ALUSED 
 

1.1 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika olemus ja olulisus 
 

Põllumajandus on olnud maaettevõtluse üks tähtsaimaid valdkondi ja koos rahvastiku 

kasvuga suureneb aastatega ka põllumajanduse tähtsus. EL-iga liitumisega ning sellega 

kaasnenud rahaliste võimalustega on Eesti maaettevõtlus, sh eriti põllumajandus, teinud läbi 

kiire arengu. Seda arengut saab iseloomustada nii uute tehnoloogiate kasutuselevõtu, 

tööviljakuse tõusu, kuid ka ettevõtlusstruktuuri muutuse ja uute ärimudelitega. Kuna 

maapiirkondades on vaja jätkusuutlikku ettevõtlust, tuleks luua ka sellised nõuded toetuste 

taotlemiseks, mis tagaks toetuste jagamise sellisel moel, et oleks rohkem jätkusuutlikke mitte 

toetuskõlblikke ettevõtteid. (Värnik 2013: 9) 

EL-is on põllumajanduse riiklik juhtimine võtnud ÜPP vormi (Shucksmith et al. 2005: 1), 

mille eesmärkideks on (Euroopa Liit...2016): 

1) põllumajandustootjatele abi osutamine, et nad toodaksid Euroopale piisavas koguses 

toitu; 

2) toidu ohutuse tagamine (näiteks jälgitavuse kaudu); 

3) põllumajandustootjate kaitsmine ülemäärase hinnavolatiilsuse ja turukriiside eest; 

4) aidata põllumajandustootjatel investeerida oma ettevõtete kaasajastamisesse; 

5) maakogukondade elujõulisuse ja nende majanduse mitmekesisuse kindlustamine; 

6) luua ja säilitada töökohti toiduainetetööstuses; 

7) kaitsta keskkonda ja loomade heaolu. 

ÜPP kasvas välja 1957. aastal Rooma lepinguga loodud Euroopa Majandusühendusest 

(praegune EL) ning selle eesmärkideks olid Euroopa riikide toiduainete tootmise vastavus 

strateegilistele toidunõuetele ning toiduainete tootjate vaesuse vähendamine. Üheks Rooma 

lepingu eesmärgiks oli suurendada toidutootmises osalevate inimeste elatustaset läbi 

põllumajanduse tootlikkuse suurendamise. (Donald et al. 2002: 171) 

ÜPP kaitses liikmesriikide põllumajandustootjaid kahel erineval viisil. Esiteks garanteeris 

see fikseeritud hinnad, kehtestades hinnakünnise, millest madalama hinna korral sekkus 
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turule EL, kes määrati kauba soetajaks ning soetatud kaup säilitati EL-i kriisivaruna. See 

tagas põllumajandusturul kõrgemad ja stabiilsemad hinnad. Teiseks kehtestas ÜPP 

odavamad impordimaksud ning anti ettevõtetele eksporditoetuseid, et suurendada 

konkurentsivõimet maailmaturul. EL-i toetused võimaldasid talupidajatel ligipääsu ka kõige 

kaasaegsematele põllumajandustehnoloogiatele. (Donald et al. 2002: 171) 

1992. aastal moodustas eelnevalt mainitud turukorraldus üle 90% kogu ÜPP kuludest. 2013. 

aasta lõpuks oli see langenud vaid 5%-ni, kuna sekkumisostud olid muutunud kriisiaegseks 

abinõuks ning peamiseks toetusallikaks said tootmiskohustusest lahtiseotud otsetoetusteks. 

(Overview of CAP... 2013: 4) 

Alates ÜPP loomisest on selle osas läbi viidud mitmeid edukaid reforme ning üheks selliseks 

oli MacSharry reform, mis leidis aset 1992. aastal. Enne 1992.aasta reformi kompenseeriti 

turul põllumajandustootjate hindade puudujääke ja mõjutati sellega seoses turul kaubeldava 

kauba hinda. MacSharry reformi läbiviimisel muudeti varasem kompenseeriva iseloomuga 

võte tootjatepõhiseks, mis tähendas, et kompensatsioone hakati maksma toodangu 

mahtudelt. (Patterson 1997: 137–138) 

1997. aastal algatati ÜPP Agenda 2000 reform, mis koondas tervikuks kõik eelnevalt läbi 

viidud eelnevad reformid, mille läbivaks eesmärgiks oli EL üldisel ja majandusturgude 

tasemel laiendamine. Agenda 2000 üheks eesmärgiks oli keskkondlike eesmärkide 

integreerimine ÜPP-sse, mis pani aluse KSM toetuse loomisele Eestis. Teised Agenda 2000 

eesmärgid olid põllumajandussektoris järgmised (Agenda 2000... 1997: 31–32): 

1) suurem orienteeritus turule ja suurendatud konkurentsivõime; 

2) toiduohutus ja -kvaliteet; 

3) stabiliseeritud põllumajandussissetulekud; 

4) täiendavata või alternatiivsete sissetulekute ja töövõimaluste loomine 

põllumajandustootjatele ja nende peredele; 

5) süsteemide lihtsustamine ja keskvõimu suurendamine. 

Agenda 2000-st kujunes tänapäevase ÜPP üks tugisammas, mis edendas maapiirkondade 

arengut ning aitas põllumajandustootjatel olla mitmekesisem. Lisaks aitas Agenda 2000 

parendada müüdavate toodete turustamist ning kujundada ümber olemasolevaid tootjaid. 

Selleks, et hinnata Agenda 2000 eesmärkide täitmist ja mõju, on tagantjärgi tehtud analüüse, 

milles on tõdetud, et tegelikkuses ei ole Agenda 2000 raames kõiki ettekirjutatud nõudeid 
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täidetud sel viisil, nagu Euroopa Komisjon seda oli sätestanud. Tehtud analüüsid võeti 

arvesse tulevaste ÜPP reformide läbiviimise tarbeks. (Swinnen 2001: 4–5) 

Selleks, et suunata toetused ümber maapiirkondade arengusse, viidi 2003. aastal läbi Fischeri 

reform. Reformi käigus toimus toetuste tootmiskohustusest lahtisidumine (inglise keeles de-

coupling), kus hakati toetuseid jagama toodete asemel tootjatele, jagades toetust sõltuvalt 

põllumajandusmaa pindalalt, et vähendada põllumajandustoodete rahvusvahelise 

kaubanduse moonutus. Kuna toetuste jagamine muutus hektaripõhiseks, aitas see kaasa 

maapiirkondade arengule ning lõi õiglasema tootmiskeskkonna. Fisheri reformi tagajärjel 

klassifitseeriti EL toetused ümber valitsuse poolt pakutavaks abiks, mille määrad kujunesid 

riikide keskmise hektaritasu põhjal.(Majewski et al. 2015: 1; Swinnen 2001: 28; The CAP 

in perspective... 2011: 6) 

Fischeri reformi käigus sooviti adresseerida järgnevad põllumajandusest mittesõltuvatest 

teguritest tingitud sektori väljakutseid (Overview of CAP... 2013: 2): 

1) majanduslikud väljakutsed (sh toiduga kindlustamine ja globaliseerumine, 

tootlikkuse kasvu vähenemine, hindade volatiilsus, kõrgete soetushindade ja 

toiduainete tarneahela talupidajate olukorra halvenemise tõttu tekkinud 

tootmiskulud); 

2) keskkondlikud väljakutsed (seotud ressursitõhususe, pinnase ja vee kvaliteedi ning 

ohuga elupaikadele ja bioloogilisele mitmekesisusele); 

3) territoriaalsed väljakutsed (kus maapiirkonnad seisavad silmitsi demograafiliste, 

majanduslike ja sotsiaalsete muutustega, sealhulgas ettevõtete vähenemine ja 

ümberpaigutumine). 

Lisaks on läbi viidud reformid suurendanud põllumajanduse orienteeritust turul, pakkudes 

samal ajal põllumajandustootjatele sissetulekutoetuseid ja ettevaatusabinõusid, parandanud 

keskkonnanõuete integreeritust ja tugevndanud maaelu arengut kogu EL-is. (Overview of 

CAP... 2013: 2) 

2013. aastal loodi uus ÜPP reformi käsitlev leping 2014–2020 aasta eelarveperioodiks. Uues 

lepingus säilis kahesambaline süsteem, kus esimese samba moodustavad otsetoetused ja 

turumeetmed ning teise samba moodustavad maaelu arendamise mitmeaastased meetmed. 

Uue reformi lepinguga suurendati eelnimetatud kahe samba vahelisi seosesid, pakkudes 

toetuste jagamiseks terviklikumat ja integreeritumat lähenemisviisi. Eelkõige tutvustas uus 
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leping otsetoetuste jagamise uut ülesehitust, mis on nüüdseks paremini suunatud, õiglasem, 

keskkonnasõbralikum, rakendab tugevamaid ettevaatusabinõusid ning tugevndab maaelu 

arengu poliitikat. Lisaks on uues lepingus antud liikmesriikidele otsetoetuste väljamaksmisel 

suurem kaasarääkimise võimalus. (Overview of CAP... 2013: 1, 4)  

ÜPP rahastamine toimub kahesambalisel süsteemil. Esimest sammast rahastatakse Euroopa 

Põllumajanduse Tagatisfondist (EAFG) (Moga, Antohi 2012: 79). EAFG raames toimub 

otsetoetuste jagamine ja turukorralduse meetmete rakendamine. Otsetoetuste eesmärgiks on 

toetada põllumajandusmaa heakorra hoidmist ning hüvitada talunike võimalikke 

sissetulekute vähenemist, mis võivad tekkida seoses toiduohutuse, keskkonnakaitse ja 

loomade heaolu nõuete täitmisega. Lisaks julgustatakse põllumajandusettevõtjaid 

turunõudlusele reageerima. Turukorralduse meetmete eesmärgiks on reageerida 

turukõikumistele ja selle raames teostatakse sekkumiskokkuoste, antakse ladustamise ja 

eksporditoetust ning sellele lisaks antakse ka laenugarantiisid ja tagatisi. (Euroopa 

Komisjon... 2017) 

Teist ÜPP sammast rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 

(Moga, Antohi 2012: 79). EAFRD kaudu toimub maaelu arengukava meetmete rahastamine, 

mille eesmärgiks on tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, kaitsta 

keskkonda, parandada maapiirkondade elukvaliteeti majanduse mitmekesisust ning 

rahastada kohalikku algatust. (Euroopa Komisjon... 2017) 

ÜPP 2014–2020 perioodi strateegilisteks eesmärkideks on tagada pikemas perspektiivis 

toiduga kindlustatus ning rahuldada pidevalt kasvavat toidunõudlust. Sealjuures peab 

jätkusuutlik toiduainete tootmine olema kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse ja 

loodusvarade kaitsega ning maapiirkondade elujõulisuse säilitamisega. (Erjavec, Erjavec 

2015: 57) 

ÜPP-l on kokku kuus prioriteeti (Eesti maaelu ... 2014: 60–69): 

1) teadmussiirde ja innovatsiooni tugevdamine põllumajanduses, metsanduses ja 

maapiirkondades; 

2) põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide 

konkurentsivõime parandamine kõigis piirkondades ning uuenduslike 

põllumajandustehnoloogiate ja metsade säästva majandamise edendamine; 
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3) toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, 

loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses; 

4) põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide taastamine, kaitse ja 

edendamine; 

5) loodusvarade tõhusama kasutamise edendamine ning vähese CO2-heitega ja 

kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine 

põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris; 

6) sotsiaalse kaasatuse, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamine 

maapiirkondades. 

Vaatamata ulatuslikele reformidele, on läbivalt olnud ÜPP üheks oluliseks osaks 

looduskeskkonna säilitamine ning jätkusuutliku põllumajanduse rakendamine. Selleks, et 

saada selgust, milliseid meetodeid selle saavutamiseks on Eestis ja mujal EL-s rakendatud, 

antakse vastavasisuline ülevaade järgmises alapeatükis. 

 

 

1.2 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse olemus ja eesmärk 
 

Keskkonnaalased eesmärgid on mõnekümne aasta jooksul üha enam ÜPP-sse integrreeritud 

ning üheks selliseks meetmeks on 1980. aastate keskpaigas loodud põllumajanduse 

keskkonnatoetused. Põllumajanduse keskkonnatoetused loodi Euroopa Majandusühenduses 

vastumeetmena põllumajandustootmise suurenemise tagajärjel tekkinud kahjulikele 

mõjudele, mis tulenesid ÜPP hinnatõusu stimuleerimisest kaasnenud ületootmisest (Whitby 

1996: 13). Eestis rakendatakse ühe põllumajandusliku keskkonnatoetusena KSM toetuseid 

ning mujal EL-is on riikide lõikes samuti mitmeid erinevaid põllumajanduslikke 

keskkonnameetmeid. 

Esialgsete põllumajanduse keskkonnatoetuste loomisel keskenduti looduskahjude 

vähendamisele läbi regulatsioonide ja kontrollimise. Selle raames kehtestati seadusandlikud 

regulatsioonid nitraadireostuse, pestitsiidide kasutuse, intensiivse loomakasvatuse ja silo 

tootmiseks ning loomsete jääkide kasutamise suhtes. Mitmed regulatsioonid rakendati 

üksikutes liikmesriikides, mistõttu ei olnud tegevus ühendusesiseselt omavahel 

koordineeritud. (Latacz-Lohmann, Hodge 2003: 125) 
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2009. aasta seisuga oli erinevates EL riikides hinnanguliselt üle 244 EL-i poolt rahastatud 

põllumajanduse keskkonnatoetust. EL-i põllumajanduse keskkonnatoetused erinevad 

üksteisest struktuuri, ulatuse ja fookuse poolest ning hõlmasid endas kolme peamist 

valdkonda, mida parendada soovitakse – loodusvarad, bioloogiline mitmekesisus ja 

maastiku kvaliteet. (Purvis et al. 2009: 326) 

Põllumajanduse keskkonnatoetuste näol on tegemist ÜPP teise samba ainsa liikmesriikidele 

kohustuslik meetmega, mida kasutatakse, et julgustada põllumajandustootjaid vastu võtma 

bioloogilise mitmekesisuse seisukohast kasulikke majandamisemeetmeid (Stanciu 2013: 

71). Kuna keskkonnasõbralik majandamine võib põllumajandusettevõtetele kaasa tuua 

erinevad lisakulutusi ning sissetuleku vähenemist, on toetuse eesmärk tekkivaid kulutusi 

põllumajandustootjatele kompenseerida (Sutcliffe et al. 2015: 726). Üheks põllumajanduse 

keskkonnatoetuste eeliseks on paindlikkus, mis võimaldab kõigil liikmesriikidel endal välja 

töötada vabatahtlikuks kasutamiseks skeemid, mis kajastavad kohalikke tingimusi 

arvestades erinevaid bioloogilisi kliimamuutusi, keskkonnaalaseid ja agronoomilisi 

tingimusi (Stanciu 2013: 71). Kõik EL riigid määravad toetuste summad oma riikliku maaelu 

arengukava (MAK) kaudu, mille Euroopa Komisjon peab ka heaks kiitma (Udagawa 2014: 

213). 2014.–2020. eelarveperioodil on prognoositud, et põllumajanduse keskkonnatoetuseid 

rahastatakse kuni 25 miljardi euro ulatuses (EU Agriculture... 2015: 4). 

Kuigi Eesti liitus EL-iga 2004. aastal, alustati Eestis keskkonnatoetustega katsetamist juba 

2000. aastal ning riiklikkusse põllumajanduspoliitikasse integreeriti keskkonnatoetused 

2004. aastal. (Marja et al. 2014: 146) 

2000. aastast makstud põllumajanduslike keskkonnatoetuste väljamaksmist administreeriti 

Põllumajandusministeeriumi poolt ning üle Eesti välja makstavateks toetusteks olid 

mahepõllumajanduse ja ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetused. Kokku maksti 

2000. aastal põllumajanduslikke keskkonnatoetuseid 281 211 eurot. Alates 2001. aastasl 

jätkati mahepõllumajanduse ja ohustatud tõugu loomade kasvatamise toetamisega ning 

alustati põllumajanduse keskkonnaprogrammi pilootprojektiga kahel pilootalal – 

Kihelkonna ja Lümanda vallas Saaremaal ning Palamuse vallas Jõgevamaal. (Toetused 

põllumajanduskeskkonna...; Põllumajanduslik Keskkonnatoetus... 2004: 9–10) 

2001. aastal maksti toetuseid kokku seitsme tegevuse eest (Põllumajanduslik 

Keskkonnatoetus... 2004: 10): 
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1) keskkonnasõbralik majandamine; 

2) mahepõllumajanduslik tootmine; 

3) Eesti tõuhobuste kasvatamine; 

4) kiviaia taastamine ja hooldamine; 

5) põõsasribade rajamine (rakendati vaid Palamuse vallas); 

6) tiikide ja märgalade rajamine (rakendati vaid Palamuse vallas); 

7) põllumajanduslikust kasutuset ajutiselt väljas olevate võsastunud põllumajandusmaa 

hooldamine. 

Põllumajanduslikku keskkonnatoetuse eelarve oli 2001. aastal 683 854 eurot ning 2002. 

aastal laienes keskkonnatoetus osaliselt 55-le vallale. Laienemise raames maksti lisaks 2001. 

aastal alanud pilootprojekti toetustele toetust ka hea taimekasvatustava võtete kasutamise ja 

põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva võsastumata haritava riigimaa 

hooldamise eest. 2003. aastal jätkus toetuse maksmine sarnaselt 2002. aastale, kus 

keskkonnatoetuseid rakendati 56-s vallas (sh pilootaladel) üle Eesti ning toetusteid määrati 

kokku 1874-le põllumehele enam kui 2,56 mln euro eest. (Toetused 

põllumajanduskeskkonna...; Põllumajanduslik Keskkonnatoetus... 2004: 10) 

2001. aastal Eestis välja töötatud KSM toetus (2007–2020 MAK meede nr 2.3.3; 2014–2020 

MAK meede nr 10.1.1) raames makstakse toetust põllumajandusettevõtjatele, kes on nõus 

meetmes sätestatud tingimusi oma tegevuses rakendama. 

KSM toetuse maksmise eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside 

kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, et kaitsta mulla ja vee seisukorda, 

suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust ning tõsta põllumajandustootjate 

keskkonnateadlikkust. (Keskkonnasõbraliku... 2018) 

KSM toetuste taotlemisega kaasneb ettevõtjale hulk kohustusi, mis seavad 

põllumajandussaaduste tootmiseks piirangud. Kuna KSM toetuste kasutamine on 

ettevõtjatele vabatahtlik, on põllumajandusettevõtjatel võimalik toetuse taotlemise asemel 

kasvatada põllumajandussaaduseid leebemate regulatsioonide järgi, millega võib kaasneda 

suurem tootlikkus, sest puuduvad erinevad piiravad nõuded. Teine variant on kasutada KSM 

toetust, mis kompenseerib põllumajanudsettevõtjale erinevad nõuete täitimiseks vajalikud 

väljaminekud ning vähenenud tootluse. 
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ELi 2014–2020 eelarveperioodil kuuluvad KSM toetuse taotlemise kohustuste hulka 

koolitustel osalemine, glüfosaadi kui keskkonnaohtliku taimekaitsevahendi kasutamise 

piirang, muldade keemilise koostise ja füüsikaliste omaduste analüüs, väetusplaan ja 30% 

toetusalustest põldudest talvise taimkatte all hoidmine. Viimasele nõudele on lisandunud 

vabatahtlik täiendav 50% talvise taimkatte kohustus. (Kasak et al. 2016: 9) 

KSMi toetuse saamiseks peab toetusega hõlmatud maa asuma PRIA põllumajandustoetuste 

ja põllumassiivide registris ning toetust antakse vaid põllumaale, mille minimaalne pindala 

on üks hektar. Toetus ei kohaldu maale, millele taotletakse poolloodusliku hooldamise, 

keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse, erodeeritud ja turvasmuldadega alade ning 

mahepõllumajanduse toetust. KSM-i kohustusperiood on viis või kuus järjestikust 

kalendriaastat. Lisaks tuleb taotlejal arvestada, et mustkesas olev maa ei kuulu toetuse alla. 

(Kasak et al. 2016: 32–33) 

KSM toetust saavad taotleda põllumajandusega tegelevad füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) 

ning juriidilised isikud. Toetuse taotlemiseks tuleb muude nõuete seas silmas pidada ka 

järgnevad nõuded (Keskkonnasõbraliku majandamise... 2015, §4–§8): 

1) toetust võib taotleda vähemalt ühe hektari suuruse maa kohta, mis vastab EL-i 

ÜPP rakendamise seaduses sätestatud nõuetele; 

2) taotluse esitamisel võtab taotleja omale kohustuse tegeleda ettevõtte 

põllumajandusmaal vähemalt viis järjestikkust aastat; 

3) vähemalt 50% haritavast maast peab olema kuni nelja aastase rohumaa all; 

4) üle 20 hektari suurusega põllumaa servas, mis on piiratud üldkasutatava teega, 

peab olema vähemalt 0,5 meetri laiune rohumaa riba või muu maastiku 

joonelement nagu kraav, hekk või kiviaed; 

5) rohumaa ribal ei ole soovitatav kasutada väetist ja taimekaitsevahendeid. Kui 

jätta rohumaa riba rajamise korral põllumaa servaosa sööti, on soovitatav sööti 

jäetud põllumaa servaosa sööti jätmise aastal ja sellele järgneval aastal enne 20. 

augustit vähemalt kaks korda niita; 

6) igal kohustuseaastal kasvatatakse kogu ettevõtte toetusõiguslikul maal vähemalt 

15% puhaskülvina liblikõielist põllumajanduskultuuri või liblikõieliste-kõrreliste 

heintaimede segu; 

7) rohumaa ribal ei tohi esineda tuulekaera taimi ja looduslikku tasakaalu 

ohustavate võõrliikide nimekirjas loetletud taimeliikide taimi. 
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Eeltoodud loetelus on välja toodud vaid osa kõigist kehtestatud nõuetest KMS taotluse 

taotlemiseks, millele lisanduvad ka vabatahtlikult valitavad lisanõuded. Kuna täpsemad 

nõuded sõltuvad taotlejast põllumajandusettevõtte eripärast ja tegevusvaldkonnast, ei ole 

autori hinnangul mõistlik siinkohal kõiki nõudeid välja tuua ning piirdutud on vaid 

olulisemate nõuetega. 

KSM toetuse suurus oli perioodil 2011–2015 aastate lõikes sama määraga. Toetuse määr oli 

ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 35,15 eurot aastas 

ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest oli võimalik toetust taodelda 57,52 eurot ühe 

hektari kohta aastas. Kuigi 2014. ja 2015. aastate toetuste väljamaksmine toimus 2014–2020 

MAK rahastusperioodi eelarvest olid ka nende aastate toetuste määrad fikseeritud 2007–

2013 MAK rahastusperioodi poolt. (Põllumajanduse Registrite... 2016) Alatest 2016. aastast 

on toetuste määrad järgmise MAK perioodi rahastusperioodi järgi ning uueks toetuse 

määraks on ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 50 

eurot aastas, täiendava veekaitse lisategevuse eest 2 eurot aastas ning mesilaste korjealade 

rajamise lisategevuse eest 100 eurot aastas ühe hektari kohta (Põllumajanduse Registrite... 

2018). 

KSM toetuste eesmärgiks on suurendada jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke 

majandamisvõtteid rakendavate põllumajandamisvõtete arvukust. Ettevõtjatele kaasnevad 

KSM nõuete täitmisega lisakulutused ning lisakohustused, mistõttu on oluline neile tekkivad 

kulutused ning saamata jäänud saak rahaliselt kompenseerida. Järgmises peatükis on toodud 

välja mujal EL-is kasutatavate põllumajanduslike keskkonnatoetuste ning Eestis 

rakendatava KSM toetuse oodatavad mõjud ettevõtetele. 

 

 

1.3 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuste oodatav mõju 

teraviljakasvatajate majandusnäitajatele 
 

Põllumajanduses rakendatavate keskkonnatoetuste kohta käivat kirjandust on palju ning 

viimastel aastatel on kirjanduse hulk kasvanud tänu pidevale meetmele eraldatava eelarve 

kasvule ja toetust saava maa kogupindala suurenemisele (Uthes, Matzdorf 2013: 251). Väga 

suur osa keskkonnatoetuste alastest uurimustest ja artiklitest analüüsivad seda, kuidas on 

keskkonnatoetused parendanud bioloogilist mitmekesisust (Walker et al. 2007; Critchley et 

al. 2004; Donald, Vickery 2000; Hanley et al. 1999), mõjutanud mulla seisukorda (Deumlich 
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et al. 2006; Marriott et al. 2005), mineraalide sisaldust vees (Parrott, Burningham 2008; 

Graunlund et al. 2005) ning kasvuhoonegaaside emissiooni (Peerlings, Polman 2008) 

Teise suurema osa moodustab kirjandus, mis on keskendunud teguritele, mis motiveeriks 

põllumajandusettevõtteid vabatahtlikke keskkonnatoetuseid oma tegevuses rakendama. 

(Sattler, Nagel 2010; Defrancesco et al. 2006; Riley 2006; Siebert et al. 2006; Wilson 1996) 

Suurusjärgult kolmanda osa moodustavad uurimused, mis hindavad keskkonnatoetuste 

rakendamist riikide lõikes ning mis toovad välja iga meetme plussid ja miinused. (Hogde, 

Reader 2010; Menge 2003; Wilson 1995; Wilson 1994) 

Suuruselt alles neljandana leiab uurimistööd, mis puudutavad majanduslikku valdkonda ja 

analüüsivad keskkonnatoetuste mõju ettevõtete majandusnäitajatele (Reidsma et al. 2006; 

Schmit et al. 2006; Mettepenningen et al. 2009; Falconer, Saunders 2002) (Uthes, Matzdorf 

2013: 254–255). 

Kuna keskkonnatoetustele seatud eesmärgid on sageli ebamäärased, näiteks: „julgustada 

põllumajandustootjaid kaitsma ja parandama keskkonda oma põllumajandusmaal, makstes 

ettevõtetele selle eest tasu“, võib sellise eesmärgi puhul olla keeruline leida mõõdetavaid 

eesmärke ja näitajaid (Prager, Nagel 2008: 107). Kui eesmärk ei ole selgelt mõõdetav, on 

keeruline välja selgitada, ka soovitud eesmärk ka täidetud on. See võib selgitada, miks 

keskkonnatoetuste kulutõhususe kohta on keeruline usaldusväärseid analüüse leida (Uthes, 

Matzdorf 2013: 251). 

Põllumajanduse keskkonnatoetuste rakendamisega kaasnevad põllumajandusettevõtetele eri 

liiki kulutused (näiteks hekkide lõikamine, kraavide säilitamine, puhverribade rajamine) 

ning tingimused, et põllumajandusmaad ei tohi teatud perioodil kasutada. Sellele lisanduvad 

veel administratiivkulud (näiteks haldusnõuete tundmaõppimine, taotluste esitamine, 

muudatuste rakendamine, nende monitoorimine ja nõutud arvestuse pidamine). (Udagawa 

2014: 214) Seetõttu on oluline teada, kas keskkonnatoetuste rakendamisel saadavad toetused 

kompenseerivad ettevõtetele kõik eelnevalt loetletud kulutused või mitte. Juhul, kui 

ettevõtete poolt tehtavad kulutused on suuremad kui saadavad toetused, saab järeldada, et 

saadavad toetused ei ole piisavad. 

Varasemalt on uuritud põllumajanduse keskkonnatoetuste rakendamisega kaasnevate kulude 

suuruseid, vaadeldes üksikuid põllumajandusettevõtteid (Uthes, Matzdorf 2013: 251). 
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Uuringute tulemused näitasid, et põllumajandusettevõtetele makstavad toetused ületasid 

suurel määral tegelikkuses tekkinud kulutuste taset. Grey ja Jones (2008: 15) uurisid seitset 

erinevat tüüpi põllumajandusettevõtteid ning leidsid, et keskmiselt moodustasid 

keskkonnatoetuste tingimuste täitmisel tekkinud kulutused vaid 27% kompenseerivatest 

toetustest. Sarnase uurimuse viisid läbi ka Harrison ja Jones (2010), kes analüüsisid kaheksat 

põllumajandusettevõtet ning märkasid samuti, et makstavad toetused on ületanud ettevõtete 

poolt tehtud kulutusi. Sellegi poolest tõdeti, et „ülemakstud“ toetuse protsent sõltus 

põllumajandusettevõtete keskkonnaalastest eripäradest ja sellest, kas põllumaad võeti 

tootmisest välja või mitte. (Harrison, Jones 2010: 5–8) 

Kuigi mõlemas uuringus on jõutud järeldusele, et makstavate toetuste määr on liiga kõrge, 

olid põllumajandusettevõtete lõikes tulemuste erinevused suured ning üldistusi nende 

uuringute põhjal teha ei saa. Uuringute põhjal võib järeldada, seda, et KSM toetuse mõju 

tasub ka Eestis uurida, et kindlaks teha, kas toetusel võib olla üle-subsideeriv mõju ehk et 

jagatava toetuste määr võib olla liiga kõrge. 

Langton (2011) on uurinud seoseid suure teraviljakasvatajate valimi majandustulemuste ja 

põllumajanduse keskkonnatoetuste rakendamise vahel. Uuringus leiti, et nendevaheline seos 

oli positiivne, mis viitab sellele, et kuigi keskkonnatoetuste rakendamiseks on tarvis teha 

ettevõttesiseseid muudatusi ja kulutusi, on jagatavad toetused piisavad, et muuta üldine mõju 

ettevõtte majandusnäitajatele positiivseks. Samas ei saa uuringu põhja öelda, kas 

keskkonnatoetuse rakendamine muudab ettevõtteid efektiivsemaks või kas meetmega 

liituvad pigem efektiivsed ettevõtted. (Langton 2011: 26) 

Juhul kui võtta vaatluse alla nii toetust saavad põllumajandusettevõtted kui ka toetust 

mittesaavad põllumajandusettevõtted on autori hinnangul võimalik teha üldistusi selle kohta, 

kas toetused on ettevõtete majandusnäitajaid positiivselt mõjutanud või mitte.  

Udagawa et al. (2014) on erinevuste erinevuste hindamise (inglise keeles difference in 

difference method) meetodit ja tõenäosusel põhinevat sobitamist (inglise keeles propensity 

score matching) kasutades uurinud põllumajanduse keskkonnatoetuse rakendamise mõju 

Suurbritannia teraviljakasvatajate sissetulekutele. Valimisse kuulusid ettevõtted, kes 

tegelesid nii teraviljakasvatusega kui ka muude valdkondadega, mis ei olnud seotud 

põllumajandusega. Uuringu tulemused näitasid, et keskkonnatoetuse rakendamine avaldas 

teraviljakasvatajate sissetulekutele pigem negatiivset mõju, kuid samas nähtus, et 
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tegevusvaldkondade lõikes avaldus negatiivsem mõju just ettevõtete mitte-

põllumajanduslikul poolel, mida püüti seletada sellega, et keskkonnatoetuste rakendamisel 

keskenduvad ettevõtted tõenäoliselt liigselt põllumajanduslikule poolele. (Udagawa et al. 

2014: 229) 

Pechrova (2013) on oma uuringus kajastanud MAK toetuste poolt avaldatud mõju mahe- ja 

keskkonnasõbraliku majandamisega tegelevatele põllumajandusettevõtetele Tšehhis 

perioodil 2005–2012. Uuringu käigus selgus, et MAK toetused avaldasid 

põllumajandusettevõtete tootmisvõimalustele positiivset mõju ning suurendasid ettevõtete 

tõhusust. Siiski tõdeti, et toetuste toime oli üsna väike, kuid sellegi poolest oli toime siiski 

statistiliselt oluline, mistõttu oli Pechrova hinnagul põllumajandusettevõtete rahaline toetus 

õigustatud. (Pechrová 2013: 149) 

Malá et al. (2011) uurisid MAK toetusete mõju keskkonnasõbralikele ettevõtetele ning 

tavaettevõtetele perioodil 2007–2013. Uuringu tulemused näitasid, et otsetoetused avaldasid 

negatiivset mõju põllumajandusettevõtete tootmisele, kuid teisest küljest suurendasid 

toetused ettevõtete põllumajandusmaad ning toodi välja, et toetustel oli positiivne mõju ka 

põllumajandustootjate kasumile. (Malá et al. 2011: 243) 

2011. aastal läbi viidud uuringus analüüsiti perioodil 2000–2008 Belgias ÜPP II samba 

investeerimistoetuste mõju (sh keskkonnatoetuse mõju) ettevõtete majandusnäitajatele, 

kasutades selleks tasakaalustamata paneelandmetega regressioonianalüüsi. Analüüs põhines 

kolmel sõltuval muutujal, milleks olid kogutoodang, kogukulu ning põllumajandusettevõtte 

käive. Analüüsi tulemused näitasid, et investeeringutoetused suurendasid 

põllumajandusettevõtete kogu toodangut ja sissetulekut. Samas nähtus, et 

keskkonnatoetused suurendasid ettevõtete kulusid ja vähendasid põllumajandusettevõtete 

tulusid, ilma toodangut oluliselt mõjutamata. Järeldusena toodi välja see, et 

struktureeritoetused ja mitmekesistamisele suunatud toetused on tõhusad, kuid 

keskkonnainvesteeringute toetused on liiga madalad, et katta kõik kaasnevad lisakulud. 

(Buysse et al. 2011: 7–9) 

Kui vaadelda keskkonnatoetuste poolt ettevõtetele avaldatud mõju kohta tehtud uuringuid, 

nähtub, et uuringute tulemused on üksteisega tihtipeale vastuolus. Grey ja Jones (2008) ning 

Harrison ja Jones (2010) uuringute põhjal jõuti järelduseni, et meetme rakendamisel 

saadavad toetused ei ole ettevõtete jaoks piisavad või mõjuvad ettevõtete 
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majandusnäitajatele negatiivselt. Langton (2011), Udagawa et al. (2014) ja Pechrova (2013) 

uuringutes tõdeti, ettevõtetele jagatavad toetused kompenseerivad ettevõtete poolt tehtud 

kulutused ja on seega ettevõtete jaoks piisavad ning Malá et al. (2011) ja Buysse et al. (2011) 

uuringute puhul toodi esile, et jagatavad toetused on liiga kõrged ehk et toetustel on üle-

subsideeriv mõju. Eeltoodud vastuolud võivad tuleneda sellest, et iga riik kehtestab 

keskkonnatoetuste rakendamisele oma riigi eripäradele vastavad tingimused ning toetuste 

määrad. 

Enno-Hendrik Lauri on magistritööga varasemalt Eestis uurinud perioodil 2004–2008 KSM 

toetuste mõju ettevõtete tehnilisele efektiivsusele. Uuringus kasutati järelduste tegemiseks 

Tobit regressioonianalüüsi ning selle põhjal järeldati, et KSM toetus mõjus ettevõtete 

tehnilisele efektiivsusele negatiivset. Toodi välja, et keskkonnasõbraliku tootmise 

toetamiseks mõeldud toetus mõjus ettevõtete tehnilisele efektiivsusele üldkokkuvõttes 

negatiivselt sel põhjusel, et toetus küll suurendab ettevõtete tulu, kuid ei pane ettevõtjaid 

kvaliteetsema ja suurema saagi nimel rohkem pingutama. (Lauri 2014: 52) 

Lisaks on Eestis KSM toetuste kasutamist varasemalt uurinud Põllumajandusuuringute 

Keskus, kus uuriti, kui keeruline on ettevõtetele toetusnõuete täitmine ning mis motiveerib 

põllumajandusettevõtteid KSM toetuseid taotlema. Uurimuses küsitleti 292 KMS toetust 

saanud ettevõtet, kellest 47% pidas KSM toetuste täitmist jõukohaseks. KSM toetuste 

taotlemise põhjendusena vastasid 72% ettevõtetest, et soovivad looduskeskkonda tulevastele 

põlvedele säilitada ja 63% märkisid motivaatoriks enda huvi keskkonnasõbralikkuse vastu. 

KSM toetused motiveerisid 36% ettevõtetest (Eesti maaelu... 2018: 209 ja 216–217). 

Põllumajanduslike keskkonnatoetuste rakendamise efektiivsus on igas EL-i riigis erinev, 

sest igas riigis on kehtestatud toetuste määrad kohalikke olusid ja probleeme silmas pidades. 

Eestis ei ole varasemalt uuritud KSM toetuste mõju teraviljakasvatajate tulemuslikkusele, 

mistõttu defineeritakse järgmises alapeatükis ära, mis on ettevõtte tulemuslikkus ning 

milliste mõõdikute abil on võimalik ettevõtete tulemuslikkust mõõta. 

 

 

1.4 Ettevõtte tulemuslikkus ning selle mõõdikud 
 

Selleks, et välja selgitada KSM toetuste mõju Eesti teraviljakasvatajate tulemuslikkusele, on 

esialgu vaja defineerida tulemuslikkus ning selle mõõdikud, mida analüüsimisel kasutada. 
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Kuna tulemuslikkuse sisu mõistetakse tihtipeale erinevalt ning olenevalt kontekstist, on 

oluline mõiste definitsiooni väljatoomine. 

Lebas ja Euske (2002) arvates sõltub tulemuslikkuse mõiste konkreetsest kontekstist, 

mistõttu luuakse paljudes ettevõtetes tulemuslikkuse definitioonid ise, vastavalt oma 

ettevõtte eesmärkidele. Tulemuslikkuse definitsioon peaks olema konkreetse ettevõttesisese 

määratlusega, unikaalne ning mitmetahuline, mida jagatakse kõigi osaliste vahel. Juhul, kui 

tulemuslikkust tagavad tegurid pole koordineeritud, võib see endaga kaasa tuua ressursside 

ebaefektiivse kasutuse. Tulemuslikkuse määravad tänased tegevused ettevõtte kõikides 

protsessides, mis loovad tulevikus väärtust. (Lebas, Euske 2002: 67–68) 

Armstrongi (1999: 500) arvates loetakse tulemuslikkuseks millegi sooritamist, toimimist või 

seisundit, mis on varasemalt eesmärgina sõnastatud ning mille puhul on progressi võimalik 

kokkulepitud ajaperioodi järel tõendatud kujul välja tuua.  

Tulemuslikkuse analüüsi on vaja ettevõtte eesmärkide planeerimisel enne sündmuse 

toimumist ehk et mõista millised on sisendid, sündmuse ajal, et saada jooksvat tagasisidet 

tegevuste toimimisest ning võimalikest riskidest ning peale sündmuse toimumist, et saada 

tagasisidet ning koostada uusi äriplaane. (Hagos, Pal 2010: 442). 

Santos ja Brito (2012: 103) sõnul koosneb tulemuslikkuse mitmest dimensioonist ning igal 

dimensioonil on mõõtmiseks eraldi indikaatorid (vt tabel 1). 

Tabel 1. Tulemuslikkuse dimensioonid ja vastavad indikaatorid (Santos, Brito 2012: 103) 

Dimensioon Indikaator 

Kasumlikkus Kogukapitalirentaablus (ROA), omakapitalirentaablus (ROE), intresside-, 

maksu- ja kulumieelne kasum (EBITDA), investeeringutasuvus (ROI), 

aruandeperioodil teenitud tegelik kasum (EVA), käiberentaablus 

Turuväärtus EPS, aktsiate hinna paranemine, dividendid, aktsia hinna volatiilsus, MVA 

(MV/E), Q väärtus 

Kasv Turuosa kasv, varade kasv, müügitulu kasv, kasumi kasv, töötajate arv 

Töötajate rahulolu Käive, investeeringud töötajate arengusse ja koolitustesse, töötasude ja 

preemiate süsteem, karjäärivõimalused, ettevõtte sisekliima, üldine 

töötajate rahulolu 

Kliendite rahulolu Toodete ja teenuste mitmekesisus, kaebuste arvukus, korduvostude määr, 

uute klientide säilitamine, uute toodete ja teenuste arv, üldine klientide 

rahulolu 

Keskkonnategevuste 

tulemuslikkus 

Keskkonna taastamise ja parendamise projektide arv, saastetase, 

taaskasutatavate materjalide kasutus, taaskasutuse ja korduvkasutuse tase, 

keskkonnaalaste hagide arv 

Sotsiaalne 

tulemuslikkus 

Vähemuste osakaal töötajate hulgas, sotsiaalsete ja kultuuriliste projektide 

arvukus, töötajate esitatud hagide arvukus, ametiühingud ja regulaatorid 
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Selleks, et mõõta ettevõtte tulemuslikkust, saab vaadelda näiteks äriühingu kasumlikkust, 

turuväärtust, kasvu, töötajate rahulolu ning klientide rahulolu. Kõige laiemat kasutust 

ettevõtete majandusliku tulemuslikkuse välja selgitamiseks leiavad kasumlikkuse ning 

kasvu dimensioonid. Kasumlikkuse dimensiooni väljaselgitamiseks kasutatakse omakapitali 

tootluse (inglise keeles return on equity), kogukapitali rentaabluse (inglise keeles return on 

assets), ning käiberentaabluse indikaatoreid. Kasvu dimensiooni väljaselgitamiseks 

kasutatakse vara kasvu, müügitulu kasvu, puhaskasumi kasvu ning töötajate arvu 

indikaatoreid. (Santos, Brito 2012: 103; Järve, Veisson 2003: 27–28)  

Finantsaruannetest ja -dokumentidest saadavaid finantmõõdikuid kasutatakse ettevõtetes 

juba aastaid. Finantsarvestuse aruandeid kasutatakse ettevõtte juhtimissüsteemis küllaltki 

tihti ning selle peamisteks põhjusteks on (Merchant 1998: 301–302): 

1) finantseesmärgid on olulised ettevõtetele, kes on kasumile orienteeritud; 

2) finantsnäitajad on kõikehõlmavad ja summaarsed tegevusnäitajad; 

3) enamus finantsnäitajaid on täpsed ja objektiivsed; 

4) vastutusüksuste tulemusi on võimalik finantstulemuste kaudu objektiivselt hinnata; 

5) kuna finantsarvestuse jaoks kogutakse juba suur hulk andmeid, on lisanduvate 

andmete hulk väike. 

Sealjuures on oluline silmas pidada, et kuigi enamus finantsnäitajaid on täpsed ja 

objektiivsed, võivad nad ettevõtete lõikes suurel määral varieeruda. 

Ettevõtte tulemuslikkuse mõõtmiseks on kaheks enim kasutatavateks näitajateks ROA, mis 

näitab kui palju kasumit teeniti ettevõtlusse paigutatud ühe euro kohta ning ROE, mis näitab 

kui palju teeniti kasumit omakapitali ühe euro kohta. 

ROA valem on järgnev: 

varade puhasrentaablus (ROA) = 
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑣𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 (𝑘𝑒𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛𝑒)
 ,                                                  (1) 

kus ettevõte varade puhasrentaabluseks jagatakse ettevõtte puhaskasum keskmise vara 

väärtusega.  

Eelnev tähendab, et suurema puhaskasumi puhul suureneb ka varade puhasrentaablus. ROA 

on huvipakkuv paljudele investoritele, kes on huvitatud, kuidas ja kui palju suudab ettevõte 
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investeeritud raha pealt kasumit teenida. Mida väiksemate varade mahtudega ettevõte 

kasumit teenida suudab, seda efektiivsem ja parem see ettevõte ka on. (Bragg 2003: 106). 

Kapitalimahukatel ettevõtetel on keeruline kõrget ROA näitajat saavutada, seoses sellega, et 

tootmise tarbeks on tarvis suuremal hulgal ja spetsiifilisemat laadi varasid. Samas ei ole 

võimalik öelda, milline on hea ROA väärtus ja milline mitte. Juhul, kui ettevõte kasutab 

tegevuses vaid omakapitali, on üheks võimaluseks ROA väärtuse hindamiseks võrrelda 

ettevõtte kapitali hinda varade rentaablusega. Kui varade rentaablus on väiksem kui ROA, 

on see ettevõtte jaoks positiivne tulemus. (Laidre 2004: 6) 

ROE valem on järgnev:  

omakapitali puhasrentaablus (ROE) = 
𝑝𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑜𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 ,                                                                   (2) 

kus omakapitali puhasrentaabluse saamiseks jagatakse puhaskasum ettevõtte omakapitaliga. 

ROE peaks jääma 10%–12% vahemikku. Juhul, kui ettevõtte ROE jääb eelmainitud 

vahemikku, tähendab see üldjuhul seda, et ettevõttel on võimekus maksta välja dividende 

ning on ka potentsiaal tulevastele rahalistele kasvudele. (Evans, Mathur 2014: 38). Kasvav 

ROE, näitab, et ettevõte suudab kasumit teenida ka ilma lisandatava omakapitalita. See 

annab ettevõtetel põhjust pingtada kõrgema ROE väärtuse nimel (Kuewska 2016: 286). 

Põllumajandusliku finantsjuhtimise kirjanduses on toodud välja, et füüsiliste näitajate 

(näiteks kasutuses oleva maa pindala, peetavate loomade hulk, töötajate arv) on ettevõtte 

tulemuslikkuse mõõtmisel piiratud iseloomuga ning soovitatakse kasutada analüüside jaoks 

pigem finatsnäitajaid. (Hadrich, Olson 2011: 296) 

Enamjaolt on tulemuslikkuse mõõdikud keskendunud majandusnäitejatele ja tõhususega 

seotud näitajatele, millest tulenevalt on neil ettevõtete tulemuslikkuse mõõtmisels piiratud 

võimed, seoses sellega, et majanduslike mõõdikute kogumisel ei võeta arvesse 

tulemuslikkuse mitterahalisi näitajaid. (Kloot, Martin 2000: 232) 

Siinkohal on oluline välja tuua ka Johnsoni ja Kaplani (1987) järeldused, kus nad on 

rõhutanud finantsmõõdikute lühiajalist kestust ning on soovitanud pigem toetuda 

mittefinantsiliste näitajatele. Oma järeldustes on nad leidnud, et ettevõtte mittefinantsilisi 

näitajaid tuleks ettevõtte strateegiast sõltuvalt kasutada koos finantsnäitajatega, näiteks 

tootmiste, turunduste ja arendustegevuste näitajatega. (Johnson, Kaplan 1987: 24–25) Seega 
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kuigi tavapäraselt keskenduvad ettevõtted tulemuste analüüsimisel finantsnäitajatele, on 

need siiski oma iseloomult tagasivaatavad, mis võib anda ettevõtte tulemustest pooliku pildi. 

Seetõttu oleks oluline analüüsis rakendada ka mittefinantsnäitajaid.Sellegipoolest leiavad 

finantssuhtarvud uurimistöödes, ettevõtete-siseselt, kui ka finantsanalüütikute poolt kasutust 

tulemuslikkuse mõõtmiseks (Mishra et al. 2012: 326).  

Andrijasevic ja Pasic (2014) on välja toonud, et tulemuslikkuse analüüs põhineb peamiselt 

infole, mis on esitatud bilansis ja kasumiaruandes, millele lisanduvad ka rahavoo suhtarvud. 

Rahavoo suhtarvude leidmisel arvutatakse välja erinevate näitajate omavahelised suhted, 

mis on võrreldes aruannetes toodud numbritest tunduvalt informatiivsemad. (Andrijasevic, 

Pasic 2014: 118) Lisaks annavad suhtarvud võimaluse võrrelda omavahel erinevate 

suurustega ettevõtteid, kus võivad bilansi või kasumiaruande kirjete mahud üksteisest 

oluliselt erinevad. Sellest tulenevalt on suhtarvude analüüs sobiv nii mikro- kui ka 

suurettevõtetele. (Evans, Mathur 2014: 33) Samas tuleb silmas pidada, et suhtarvu üksikult 

vaadates ei ole võimalik üldistavaid järeldusi teha (Enekwe et al. 2013: 108). Seetõttu on 

tarvis majandusnäitajaid õigesti ja asjakohaselt tõlgendada ning arvesse tuleb võtta ka 

ettevõtte tegevusvaldkonna eripärad (Andrijasevic, Pasic 2014: 118). 

Eeltoodust nähtub, et tulemuslikkust ei ole võimalik üheselt seletada, kuna tegemist on 

laiahaardelise mõistega ning igas ettevõttes võib tulemuslikkust seostada erinevate 

näitajatega, mistõttu ei saa ka üheselt väita, millised oleksid kõige õigemad näitajad ettevõtte 

tulemuslikkuse mõõtmiseks. Kuna magistritöö analüüsitavad andmed pärinevad 

teraviljakasvatajate majandusaasta aruannetest, pole võimalik mittefinantsnäitajaid 

analüüsis rakendada, sest selle kohta puuduvad andmed. Teraviljakasvatajate tulemuslikkuse 

analüüsimiseks selgitatakse välja, kuidas on KSM toetused mõjutanud teraviljakasvatajate 

müügitulu, puhaskasumit, töötajate arvu, omakapitali, varasid, kogupindala, omakapitali 

tootlust ning kogukapitali rentaablust. 
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2 METOODIKA JA VALIM 
 

2.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse mõju hindamise 

metoodika 
 

Magistritöös analüüsitakse, millist mõju on PRIA poolt jagatud KSM toetused avaldanud 

Eesti teraviljakasvatajate tulemuslikkusele perioodil 2011–2015. Toetuste positiivse või 

negatiivse mõju väljaselgitamiseks analüüsitakse teraviljakasvatajate majandusnäitajaid 

ökonomeetriliste meetoditega. 

Ökonomeetriline analüüs võimaldab suurearvulise tegurite hulgast välja selgitada 

olulisemad näitajad ja neid edaspidises mudelis kasutada. Üldjuhul koostatakse 

ökonomeetrilised regressioonanalüüside baasil. Ökonomeetrilise analüüsi läbiviimiseks 

vajalike andmete üheks võimaluseks on paneelandmed, mis tagavad andmete kvaliteedi tõttu 

usaldusväärse tulemuse. Lisaks tuleb hinnata, kas mudel on juhusliku efektiga või mitte, mis 

sõltub sellest, kas ettevõtted on valimisse valitud juhuslikult ning kas kasutatav mudel lubab 

indiviidi iseloomustava faktori juhuslikkust. (Lillemets, Mõtte 2016: 10; Khandker et al. 

2009: 90–91) 

Võrreldes aegridade ja ristandmetega, on paneelandmete kasutamisel nende ees mitmeid 

eeliseid. Üheks eeliseks on see, et analüüsitavate andmete kohta saab palju informatsiooni, 

esineb suurem varieeruvus ning muutujate vahel on vähem kollineaarsust. Lisaks esineb 

paneelandmetel rohkem vabadusastmeid ning hinnangutel esineb suurem efektiivsus. 

Vastupidiselt paneelandmetele, ei võimalda ristandmed ja aegread testida komplitseeritud 

käitumuslikke mudeleid ega mõõta ja tuvastada mõju. Lisaks on paneelandmed kogutud 

inimestelt või firmadelt, mis aitavad paremini mõõtmisi teostada ning mis välistab andmete 

kogumisel tekkivad nihkeid. (Berrington et al. 2006: 3) 

Paneelandmeid iseloomustab see, et mingi ajaperioodi jooksul jälgitakse samu ettevõtteid, 

mis tähendab, et paneelandmete puhul on kättesaadav info kõigi valimis olevate ettevõtete 

kohta erinevatel aastatel. Paneelandmete regressioonianalüüsi meetodid võimaldavad 

arvestada sellega, et mõningad ettevõtte- või isikuspetsiifilised mõõtmatud tegurid, mis aja 

jooksul ei muutu, mõjutavad ettevõtte majandustulemusi kõigil vaatlusalustel aastatel. Selle 

eripära arvestamiseks on välja töötatud erinevaid paneelandmete regressioonianalüüsi 
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meetodeid, mille puhul elimineeritakse selliste muutumatuna püsivate mõõtmatute näitajate 

mõju ning jäetakse alles muutuvate ning jälgitavate näitajate mõju ning vealiige. Juhul, kui 

muutumatuna püsivate mõõtmatute näitajate mõju ei elimineeritaks, kajastuks nende 

näitajate poolt põhjustatav varieeruvus mudeli vealiikmes, vähendades mudeli võimet 

selgitada sõltuva muutuja y varieerumist. (Wooldridge 2013: 448–449) 

Paneelandmete puhul jälgitakse samu ettevõtteid teatud ajaperioodi jooksul ning valimis 

olevate ettevõtjate puhul on näitajad esindatud erinevate aastate lõikes (Berrington et al. 

2006: 3). Paneelandmeid on olemas kahte sorti: tasakaalustatud paneelandmed ning 

tasakaalustamata paneelandmed (Ökonomeetriliste… 2013: 9). Tasakaalustatud andmete 

puhul on vaatluse all olevad ettevõtted valimis esindatud igal vaatluse perioodil 

(Ökonomeetriliste… 2013: 9). Juhul, kui paneelandmed on tasakaalustamata, tähendab see 

seda, et algandmed ei ole kõigi aastate lõikes täielikud ehk osad andmed on puudu. 

Olenemata sellest, tuleb olemasolevat infot kasutada nii, et ei jäetaks teadlikult osa andmeid 

välja. Kui andmeid hakatakse teadlikult selekteerima, võib tekkida olukord, kus hinnangud 

ei ole enam objektiivsed ja hakkavad vastavalt välja jäetud andmete hulgale varieeruma. 

(Baltagi 2001: 166)  

Kuna antud uurimistöös soovitakse välja tuua põhjuslik seos PRIA KSM toetuste ja 

viljakasvatajate tulemuslikkuse vahel, kasutakse PRIA-lt toetust saanud ja toetust mitte-

saanud viljakasvatajate tulemuslikkusse analüüsimiseks paneelandmeid. 

Andmete analüüsimiseks on kasutatud R programmi. R on vabatarkvara, millega saab läbi 

viia statistilist andmetöötlust. Paneelandmete regressioonanalüüsi läbiviimiseks kasutatakse 

R programmi „plm“ laiendust.  

Selleks, et mõõta ettevõtte tulemuslikkust, saab vaadelda näiteks äriühingu kasumlikkust, 

turuväärtust, kasvu, töötajate rahulolu ning klientide rahulolu. Kõige laiemat kasutust 

ettevõtete majandusliku tulemuslikkuse välja selgitamiseks leiavad kasumlikkuse ning 

kasvu dimensioonid. Kasumlikkuse dimensiooni väljaselgitamiseks kasutatakse ROE, ROA, 

ning käiberentaabluse indikaatoreid. Kasvu dimensiooni väljaselgitamiseks kasutatakse vara 

kasvu, müügitulu kasvu, puhaskasumi kasvu ning töötajate arvu indikaatoreid. (Santos, Brito 

2012: 103)  

Selleks, et analüüsida seost finantseerimisstruktuuri ja ettevõtete tulemuslikkuse vahel 

kasutatakse tulemuste saamiseks MS Excel programmis korrelatsioonanalüüsi, mis on 
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andmete analüüsimise meetod, millega on võimalik hinnata, kas analüüsitavate tunnuste 

vahel on seos. Kui tunnuste vahel esineb seos, siis on võimalik selgust saada, kas seos on 

kasvavat või kahanevat laadi. Korrelatsioonikordaja võib olla positiive või negatiivne. 

Positiivse seose puhul ühe näitaja suurenemisel suureneb ka teine, negatiivse seose puhul 

ühe näitaja suurenedes teine väheneb. (Sapsford, Jupp 2006: 225) 

Nähtuste vaheliste seosete uurimisel on regressioon- ja korrelatsioonanalüüs üheks 

kasutavaimaks ja levinuimaks uurimise ja statistilise analüüsi meetodiks. 

Regressioonianalüüsis keskset rolli mängiva vähimruutude meetodi alused on esmakordselt 

1806. aastal esitanud Prantsusmaalt pärit matemaatik Legendre. (Aarma, Ventsel, 2005: 172) 

Regressioonanalüüs kujutab endast ühtede tunnuste variatiivsuse kokkuvõtlikku seletamist 

läbi teiste tunnuste variatiivsuse. Arvuliste tunnuste mõjutegurite hindamiseks kasutatakse 

mitmest lineaarset regressioonmudelit. (Tooding 2015: 253, Aarma, Ventsel 2005: 163) 

Mitmese lineaarse regressioonmudeli valem, on järgmine: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑚𝑋𝑚                                                                                 (3) 

kus Y tähistab sõltuvat tunnust ja X tähistab sõltumatut tunnust. 

Kuna uurimistöös kasutatakse tulemuslikkuse analüüsimiseks teraviljakasvatajate 

majandusaastaaruannetest pärinevat infot, ei ole vaatamata Johnson ja Kaplani (1987) 

soovitusi silmas pidades võimalik tulemuslikkuse mõõtmisel arvesse võtta 

mittefinantsnäitajaid, sest nende kohta puudub autoril informatsioon.  

Magistritöö uuringus võetakse teraviljakasvatajate tulemuslikkuse analüüsimiseks vaatluse 

alla, kuidas on KSM toetused mõjutanud teraviljakasvatajate müügitulu, puhaskasumit, 

töötajate arvu, omakapitali, varasid, kogupindala, omakapitali tootlust ning kogukapitali 

rentaablust. Kuna magistritöös uuritakse toetuste mõju ja seosed teraviljakasvatajate 

majandusnäitajatega, siis on analüüsi tarbeks valitud täiendavaks toetuse intensiivsust 

iseloomustavaks näitajaks teraviljatootjatele makstud toetus kasutuses olnud põllumaa 

hektari kohta. 
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2.2 Valimi moodustamine 
 

Magistritöö alimisse kuuluvad teraviljakasvatajad, kes on saanud perioodil 2011–2015 

PRIA-lt KSM toetuseid ning teraviljakasvatajad, kes ei ole sel perioodil KSM toetust saanud. 

Selleks, et välja selgitada, millised põllumajandusettevõtted klassifitseerida 

teraviljakasvatajateks, kasutati Maamajanduse Infokeskuse poolt välja arvutatud 

standardtoodangu koefitsiente, mille alusel selgitati välja kõigi põllumajandusettevõtete 

standardkogutoodang. Võttes aluseks standardkogutoodang, liigitati kõik 

põllumajandusettevõtted tegevusvaldkondade kaupa ära, lähtudes Euroopa Komisjoni 

rakendusmääruses toodud põllumajandustootmise viiside tüpoloogiast (Komisjoni 

Rakendusmäärus...2016: 18–19). 

Teraviljakasvatajate liigitusel lähtuti põhimõttest, et juhul kui põllumajandusettevõtte 

standardkogutoodangust moodustab 2/3 teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede 

kasvatamine (põllumajandustootmise viis P15), loetakse ettevõte teraviljakasvatajaks. 

KSM toetust saanud teraviljakasvatajate valim saadi PRIA andmebaasist, kus on välja 

toodud aastate lõikes KSM toetuste saajad ning selleks, et uuringu läbiviimiseks saada 

tasakaalus paneelandmeid, jäeti valimisse vaid need teraviljakasvatajad, kes on perioodil 

2011–2015 igal aastal KSM toetuseid saanud. 

KSM toetust mitte-saanud teraviljakasvatajate valimi moodustamiseks võeti aluseks 

perioodil 2011–2015 igal aastal PRIA-lt ühtset pindalatoetust (ÜPT) saanud ettevõtted, kes 

ei ole sel perioodil KSM toetuseid saanud. 

Analüüsi läbiviimiseks vajaminevad teraviljakasvatajate majandusnäitajad saadi 

tearaviljakasvatajate majandusaasta aruannetest, mis on saadud Registrite ja Infosüsteemide 

Keskuse andmebaasist. Kuna uurimistöö viiakse läbi majandusaasta aruannetes toodud 

andmetele tuginedes, välistati valimis kõik eraisikud, FIE-d, seltsid, koolid ja instituudid, 

kes kategoriseerusid teraviljakasvatajateks. Kuna kõigi teraviljakasvatajate kohta ei ole iga-

aastased majandusaasta aruanded, välistati valimist kõik teraviljakasvatajad, kellel ei olnud 

esitatud perioodil 2011–2015 kõiki majandusaasta aruanded. 

Kokkuvõttes kuuluvad uurimistöö valimisse 111 teraviljakasvatajat, kes on perioodil 2011–

2015 saanud igal aastal KSM toetuseid ning 29 teraviljakasvatajat, kes ei ole uuritaval 

perioodil KSM toetuseid saanud. 
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3 TERAVILJA KASVATAMINE NING 

KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE 

MÕJU EESTIS 
 

3.1 Kvantitatiivne ülevaade teraviljakasvatamisest ning 

keskkonnasõbraliku majandamise toetuste väljamaksmisest Eestis 
 

Teraviljakasvatuseks kasutatava põllumajandusmaa kasv on Eestis pidevas tõusujoones. 

Seda kinnitab ka joonis 1, kust nähtub, et võrreldes 2011. aastaga on teraviljakasvatuse 

osakaal kasvanud 4%, moodustades seega kokku 35% kogu Eestis kasutusel olevast 

põllumajandusmaast. 

 

Joonis 1. Eestis kasutatav põllumajandusmaa ning teravilja kasvatamiseks kasutatav 

põllumaa koos protsentuaalse osakaaluga aastatel 2011–2015 (andmed statistikaameti 

andmebaasist PM028, autori koostatud). 

Jooniselt 1 nähtub, et nii kasutatava põllumajandusmaa suurus kui ka teraviljakasvatamiseks 

kasutatava põllumajandusmaa osakaal on aastate lõikes kasvutrendis, suurenedes võrreldes 

2011. aastaga nelja aasta jooksul ca 50 000 hektarit. 2015. aastal oli kokku Eestis kasutatavat 

põllumajandusmaad veidi alla 1 000 000 hektari ning sellest moodustas teraviljakasvatuseks 
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kasutatav maa 35% ehk 35 000 hektarit. Keskmiselt on perioodil 2011–2015 moodustanud 

teraviljakasvatuse osakaal Eesti põllumajandusmaa hulgas 32,4%.  

2012. aastal kasvatati Eestis teravilja kokku 290,5 tuhandel hektaril, mis on 9,9 tuhande 

hektari võrra ehk 2,1% vähem kui 2011. aastal. Kui üldjuhul on septembri lõpuks enamus 

viljast koristatud ja sügiskülv tehtud, siis 2012. aastal kestis saagikoristus veel oktoobris 

ning mõnes piirkonnas isegi novembri alguses. Osadel juhtudel pidid põllumehed 

vihmasadude tõttu osa teraviljast sisse kündma, kuna koristus-, kuivatus- ja sorteerimiskulud 

oleksi ületanud saadava saagi väärtust. Põhja-Eestis jäid mitmed põllud koristamata, kuna 

hilised nisu- ja rapsisordid ei jõudnud valmida. Lisaks vähendas teraviljasaaki ka Lõuna-

Eesti äikesetormidest tingitud teraviljade lamandumine. Sellegi poolest olid jahe kevad ja 

suvi teraviljakasvuks soodsad ning vaatamata vihmasele koristusperioodile, said paljud 

tootjad oma põldudelt rekordsaagid. (Põllumajandussektori... 2013: 10–11) 

Kuna 2012. aasta viljakoristus venis märgade ilmastikutingimuste tõttu pikale, siis ei saadud 

ka taliviljakülve õigeaegselt teostada ning seetõttu vähenes ka 2013. aasta saagiks külvatud 

taliviljapindade üldine arvukus. Jooniselt 1 nähtub, et 2013–2015 aastatel suurenes 

teraviljakasvatuseks kasutatava maa pindala. 

Joonisel 2 on näidatud teravilja saak, saagikus, import ja eksport Eestis perioodil 2010–2016. 

Kuigi vaadeldavaks perioodiks on 2011–2015, Statistikaametis peetakse vastavat arvestust 

1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini. 
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2015-

2016

Saak, tonn 678 364 771 565 991 197 975 525 1 221 550 1 535 280

Import, tonn 190 462 154 762 179 479 192 616 177 835 160 135

Eksport, tonn 298 493 280 049 519 833 516 331 685 424 1 008 105

Keskmine saak 2 464 2 598 3 412 3 136 3 669 4 382
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Joonis 2. Teravilja saak, saagikus, import ja eksport Eestis perioodil 01.07.2010–30.06.2016 

(andmed statistikaameti andmebaasist PM20, autori koostatud). 

Jooniselt 2 nähtub, et kõik näitajad peale impordi on vaadeldava perioodi osas tõusujoones, 

mis on kindlasti positiivne nähtus ning kinnitab eelnevalt välja toodud teraviljakasvatuseks 

kasutatava põllumajandusmaa kasvu. Võrreldes 2010–2011 perioodiga on aastatel 2015–

2016 teravilja eksport suurenenud üle 70%, mis on märk sellest, et Eestis toimub 

ülepakkumine võrreldes kodumaise nõudlusega. Kuna ülepakkumine annab hea aluse 

eksportimiseks, on põhjust tõdeda, et Eesti teraviljakasvatajad on konkurentsivõimelised ka 

välisriikides. Import on seevastu languses, mis näitab, et Eesti põllumajapidamised suudavad 

iga aastaga üha rohkem kohalikku teravilja tarbimisvajadust rahuldada. Positiivsena saab 

välja tuua ka saagikuse kasvu. Kui 2010–2011 aastatel on keskmine saagikus hektari kohta 

olnud 2464 kg, siis perioodiks 2015–2016 on keskmine saagikus tõusnud 44% ehk 4382 kg-

ni. Selle kasuks räägivad ühelt poolt varasemalt mainitud head ilmastikutingimused 2013–

2015 aastatel ning teiselt poolt teraviljakasvatajate põlluharimismeetodite arenemine, mis 

võimaldab neil ühest hektarist maksimaalset toodangut saada.  

Jooniselt 3 on võimalik näha teravilja tarbimist Eestis, perioodil 01.07.2010–30.06.2016. 

Jooniselt 3 nähtub lisaks tera- ning tootekaalus inimtarbimisele ka teravilja tarbimine 

seemnena ning loomasöödana. Lisaks on võimalik näha teravilja tööstuslikku tarbimist ja 

kadu. 
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Joonis 3. Teravilja tarbimine Eestis perioodil 01.07.2010–30.06.2016 (andmed 

statistikaameti andmebaasist PM20, autori koostatud). 

Jooniselt 3 nähtub, et perioodil 2010–2016 on Eestis teravilja tarbitud keskmiselt 650 000 

tonni aastas. Kogu teravilja tarbimisest suurema enamuse moodustab 68,9%-ga 

loomasöödana tarbimine, mida kasutati kõige enam perioodil 01.07.2014–30.06.2015, 

ulatudes 497,7 tuhande tonnini. Jooniselt nähtub, et perioodil 2013–2014 on tootekaalus 

inimtarbimine vähenenud eelmise perioodiga võrreldes 5,4%, kuid on 2014–2015 perioodiks 

4,2% võrra taastunud. Tootekaalus inimtarbimine kujutab endas näiteks saia, jahu ja leivana 

teraviljatoodete tarbimist. Kõige vähem kulub teravilja tööstuslikuks kasutamiseks, 

moodustades aastate lõikes kogutarbimisest keskmiselt 6%. Tööstusliku tarbimise alla 

liigituvad kõik teravilja kasutused alkohoolsete jookide ja muude toodete valmistamiseks, 

välja arvatud toit ja loomasööt. Teraviljatarbimise kadu on viidud küllaldki madalale 

tasemele ning kogu tabelis toodud perioodi osas moodustab kadu vaid 33 tonni ehk 0,0008% 

Jooniselt 3 näeb, et keskmiselt on perioodide lõikes Eesti inimene tarbinud teraviljatooteid 

60,6 kg. Suurim teraviljatoodete tarbimine on leidnud aset perioodil 2010–2011, mil tarbiti 

63,9 kg ning madalaim tarbimine perioodil 2013–2014, kus ühe inimese kohta tarbiti 57,3 

kg teraviljatooteid. Üldjoontes on teravilja tarbimine olnud aastate lõikes üsna stabiilne.  

Teraviljakasvatuse sektori kasv oleks tõenäoliselt erinev, kui teraviljakasvatajatele ei 

võimaldataks erinevaid tegevusi toetavaid MAK meetmeid. MAK meetmete rahastamine 

toimub EAFRD-st ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest. Joonis 4 annab ülevaate 

MAK 2007–2013 ja MAK 2014–2020 arengukava raames jagatud MAK toetustest ning 

Eesti osalusest perioodil 2011–2015. Jooniselt 4 nähtub, et 2014. ja 2015. aastal makstud 

toetuste määrad on tunduvalt madalamad võrreldes varasemate aastatega. See võib olla 

seotud MAK 2007–2013 rahastusperioodi lõppemisega ning üleminekuga uuele MAK 

2014–2020 rahastusperioodile.  
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Joonis 4. MAK 2007–2013 ja 2014–2020 rahastusperioodil jaotatud toetused Eestis aastatel 

2011–2015 (andmed PRIA andmebaasist, autori koostatud). 

Jooniselt 4 nähtub, et Eestis on perioodil 2011–2015 kokku makstud MAK 2007–2013 ja 

2014–2020 arengukava toetuseid 676,5 miljoni euro ulatuses, et aastate lõikes moodustab 

Eesti omaosalus kõigist MAK toetustest 22%.  

Kuna teraviljakasvatus on pidevas tõusujoones, on oluline ka rakendada teraviljakasvatuses 

keskkonnasõbralikke majandamisviise. Tabelis 2 on toodud ülevaade perioodil 2011–2015 

välja makstud KSM toetused summaarselt, pindala kohta ning saajate lõikes. Aastate 2014 

ja 2015 osas on KSM toetuste saajate hulgas loetletud OÜ-d, AS-id, ühistud ja FIE-d. Kuna 

perioodi 2011–2013 kohta puuduvad andmed FIE-dest KSM toetuste saajate kohta, mistõttu 

on seal loetletud vaid OÜ-d, AS-id ning ühistud. 

Tabel 2. Perioodil 2011–2015 välja makstud KSM toetused summaarselt, pindala kohta ning 

saajate lõikes (andmed PRIA andmebaasist, autori koostatud) 

Aasta Välja makstud KSM 

toetus, tuh eur 

KSM toetust saanud 

pindala, tuh ha 

KSM toetuse saajad 

2011 21 611 433,9 613* 

2012 21 681 417,1 660* 

2013 21 147 408,1 675* 

2014 18 793 339,1 1489 

2015 21 263 355,7 1140 
Märge*: Toetuste saajate hulgas ei ole kajastatud FIE-sid 

34,4 34,5 34,7
26,4

19,1

117,7
125,4

120,5

94,3

68,4

152,1
160,9

155,2

120,7

87,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015

T
o

et
u
st

e 
su

m
m

a,
 m

ln

Eesti osa EAFRD osa Makstud toetuste summa kokku



32 
 

Tabelist 2 on võimalik näha, et KSM toetust on aastate lõikes jagatud järjest väiksemale 

pindalale, kuid väljamakstud toetuse summa on jäänud suhteliselt samale tasemele. 

Võrreldes 2014. aastaga on 2015. aastal toetuse väljamakseid tehtud pea 350 isiku võrra 

vähem. Nii pindala vähenemise kui ka taotlejate hulga vähenemise peamiseks põhjuseks 

võib olla taotlejate soov asendada KSMi kohustus mahetoetuse kohustusega (Eesti maaelu... 

2012: 88). Kõige suurem langus on välja makstud KSM toetuse osas toimunud 2014. aastal, 

kus väljamakstud toetuste hulk vähenes võrreldes 2013. aastaga 11% ning KSM toetust 

saanud pindala vähenes 17%. 2014. aasta langust võib selgitada sellega, et sel aastal lõppesid 

osadel KSM taotluste esitajatel viie aastane nõuete täitmise kohustus. 

Jooniselt 5 nähtuvad väljamakstud KSM toetused Eesti põllumajandusettevõtjatele 

maakondade ja aastate lõikes AS, OÜ, TuÜ ja ühistu ettevõtlusvormidele. Kõige suurem osa 

KSM toetustest jagatakse Lääne-Virumaa ettevõtetele, moodustades 17,1% kõigist KSM 

toetustest. 14,5% on toetuste väljamaksete poolest teisel kohal Järvamaa ning 10,8% ja 

10,4% toetuseid makstakse välja vastavalt Jõgevamaale ning Tartumaale. Kuna nimetatud 

maakondades paiknevad Eesti viljakaimad mullad, on suur osa intensiivsest 

põllumajandusest koondunud just sinna, mistõttu on põllumajandusega seotud 

keskkonnahoiu seisukohalt oluline, et selle piirkonna tootjad on võtnud endale kohustusi 

keskkonna säästmiseks (Eesti maaelu... 2012: 88). 
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Joonis 5. Perioodil 2011–2015 välja makstud KSM toetused Eesti maakondades AS, OÜ, 

TuÜ ja ühistu ettevõtlusvormidele (andmed PRIA andmebaasist, autori koostatud). 

Joonisel 5 on üheks madalaimaks KSM toetuste saajate piirkondadeks on Eesti saared, 

saades kõigist väljamakstud KMS toetustest Hiiumaal 0,4% ning Saaremaal 2,1%. Nende 

kahe piirkonna vahele jääb ka Järvamaa, kuhu makstakse 1,9% kõigist KSM toetustest 

perioodil 2011–2015. 

Kokkuvõttes on võimalik näha, et keskmine teravilja saak ning saagikus on aastate lõikes 

järk-järgulises kasvus, mida seletab ühelt poolt pidev teraviljakasvatuseks kasutatava maa 

osakaalu suurenemine ning mis annab teisalt märku põllumeeste maaharimisvõtete 

efektiivsuse parenemisest. Suureneva saagi ja saagikuse kõrval on näha Eestis 

teraviljatoodete inimtarbimise vähenemist ning stabiilset üleüdlist teravilja tarbimist muudes 

valdkondades. See tähendab, et Eestis toimub teravilja ülepakkumine võrreldes kodumaise 

nõudlusega, mis annab hea aluse teravilja ekspordi kasvuks ja impordi languseks, mis on hea 

märk Eesti teraviljakasvatajate konkurentsivõimelisusest väljaspool Eestis. Kindlasti on 

suurt rolli mänginud Eesti teraviljakasvatuse sektoris ka MAK toetused, mida maksti MAK 

2007–2013 perioodil välja 676,5 miljoni euro ulatuses ning sellest moodustasid KSM 

toetused rohkem kui 104,5 miljonit eurot. Kuna Eesti viljakaimad mullad asuvad Lääne-

Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal ning Tartumaal, on 53% KSM toetustest välja makstud 

just nendes piirkondades. Kõige vähem toetuseid on välja makstud Saaremaale, Hiiumaale 

ning Võrumaale.  

Kuna teraviljakasvatuseks mahud on pidevalt kasvavad, tähendab see seda, et järest olulisem 

on suunata teraviljakasvatajaid kasutama oma tootmises keskkonnasõbralikke 

majandamisvõtteid, et vältida keskkonnale tekitatavat kahju. Kuigi keskkonnasõbraliku 

tootmisviisi rakendamiseks makstava KSM toetuse hulk teraviljakasvatajatele on suur, pole 

selge, kuidas on toetus mõjunud teraviljakasvatate majandusnäitajatele. 
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3.2 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse mõju Eesti 

teraviljakasvatajate tulemuslikkusele perioodil 2011–2015 
 

Selleks, et näha, millist mõju on KSM toetused Eesti teraviljakasvatajatele avaldanud, on 

teraviljakasvatajate majandusnäitajate osas viidud läbi paneelandmetega 

regressioonianalüüs.  

Selleks, et mõõta KSM toetuste mõju teraviljakasvatajate tulemuslikkusele, on 

paneelandmete regressioonanalüüsi tarbeks sõltuvad ja sõltumatud muutujad, mille kohta on 

tehtud kirjeldav statistika lisas 1. Lisast nähtub, et sõltuvate muutujatena vaatluse alla võetud 

teraviljakasvatajate müügitulu, töötajate arv, puhaskasum, varad ning omakapital. Lisaks on 

vaatluse tarbeks arvutatud sõltuvateks muutujateks järgnevad suhtarvud: ROA, ROE ja 

kasum hektari kohta. Sõltumatuks muutujaks on valitud teraviljakasvatajatele makstud KSM 

toetuste summa, KSM toetus kogu pindala suhtes, kasum kogu pindala suhtes, varad kogu 

pindala suhtes ning pindala töötajate arvu suhte. Eelnimetatud majandusnäitajate ja 

suhtarvude osas viiakse läbi paneelandmetega regressioonianalüüs, et näha, kuidas suhtuvad 

sõltuvad muutujad sõltumatutesse muutujatesse.  

Hindamaks teraviljakasvatajate tulemuslikkuse kasvu perioodil 2011–2015 on koostatud 

joonised nii KSM toetust saanud kui ka KSM toetust mittesaanud teraviljakasvatajate 

majandusaasta aruannetest saadud olulisemate keskmiste näitajate muutumisest vaadeldava 

perioodi jooksul. 

Joonisel 6 on välja toodud nende teraviljakasvatajate majandusnäitajate keskmised 

tulemused, kes on perioodil 2011–2015 saanud KSM toetuseid. Kokku on toetust saanud 

ettevõtteid 111.  



35 
 

 

Joonis 6. Perioodil 2011–2015 KSM toetust saanud ettevõtete majandusnäitajate muutused 

aastate lõikes (andmed Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmebaasist, autori 

koostatud). 

Jooniselt 6 nähtub, et peaaegu kõik ettevõtete majandusnäitajad on vaadeldaval perioodil 

stabiilses kasvus. Ettevõtete varad ja omakapital on keskmiselt kasvanud iga-aastaselt 13%. 

2012. aastal ettevõtete müügitulus toimunud 34%-line ning puhaskasumis üle 50%-lise 

hüppe. Seda võib selgitada eelnevalt mainitud asjaoluga, et 2012. aastal oli 

teraviljakasvatajatele rekordilise saagikusega aasta. Seoses märgade ilmastikuoludega, venis 

aga külv hiliseks ning seetõttu vähenes ka 2013. aasta saagiks külvatud taliviljapindade 

üldine arvukus. KSM toetust saanud ettevõtete põllumaa pindala on kogu perioodi vältel 

olnud kasvutrendis, suurenedes võrreldes 2011. aastaga keskmiselt 43 hektari ehk 8%.  

Joonisel 7 on välja toodud nende teraviljakasvatajate majandusnäitajate keskmised 

tulemused, kes ei ole perioodil 2011–2015 saanud KSM toetuseid. Kokku on toetust 

mittesaanud ettevõtteid 29.  
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Joonis 7. Perioodil 2011–2015 KSM toetust mittesaanud ettevõtete majandusnäitajate 

muutused aastate lõikes (andmed Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmebaasist, autori 

koostatud).  

Jooniselt 7 nähtub stabiilne varade kasv, kasvades keskmiselt aastas 10%. Samuti on 

omakapital 2011. aastaga võrreldes kasvanud 2015. aastaks 31% ehk 80 tuhande euro võrra. 

Müügitulu kasv on toetust mittesaanud ettevõtetel aastate lõikes pigem tagasihoidlik, kui 

välja arvata kõrge saagikusega 2012. aasta. Ettevõtete keskmine puhaskasum on aastate 

lõikes olnud keskmiselt 22 tuhat eurot. Kui 2012. aastal on ettevõtete keskmine kogupindala 

vähenenud, kuid võrreldes 2011. aastaga on 2015. aastaks ettevõtete keskmine 

põllumajandamiseks kasutatava maa pindala kasvanud 10%, seda suuresti tänu 2014. ja 

2015. aasta vahel toimunud tõusule. 

Kui võrrelda KSM toetust saanud teraviljakasvatajate majandustulemusi nende 

teraviljakasvatajatega, kes ei ole KSM toetuseid saanud, siis nähtuvad nende keskmistest 

majandusnäitajatest olulised erinevused. Kõige suurem erinevus ettevõttegruppide vahel 

tuleneb omakapitali aastases kasvust. Võrreldes KSM toetust saanud ettevõtetega on KSM 

toetust mittesaanud teraviljakasvatajatel 5% väiksem aastane omakapitali kasv. Lisaks on 

toetuse saajatel keskmine varade kasv aastas 3% kõrgem, mis võib tuleneda sellest, et KSM 
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toetused pakuvad teraviljakasvatajatele stabiilset sissetulekut, on abiks pangalaenude või 

liisingute taotlemisel, millega on võimalik vara soetada. 

Selleks, et uurida KSM toetuse mõju erinevatele majandusnäitajatele on koostatud 2011. ja 

2015. aasta andmete kohta korrelatsioonimaatriksid. Korrelatsioonimaatriksid on koostatud 

vaatluse all oleva perioodi algusaasta ning lõppaasta kohta. Korralatsioonimaatriksi 

korrelatsioonikordaj iseloomustab kas kahe tunnuse vaheline seos on nõrk keskmine või 

tugev. Korrelatsioonimaatriksi alusel on regressioonanalüüsist välistatud tegurid, mille vahel 

tekib multikollineaarsus ehk et korrelatsioonikordaja on suurem kui 0,40. Sellisel juhul ei 

ole võimalik mõlemat sõltumatut muutujat regressioonanalüüsis kasutada, kuna see 

mõjutaks oluliselt tegelikke tulemusi. Juhul kui korrelatsioonikordaja on alla 0,15, loetakse 

kahe tunnuse vaheline seos nõrgaks ning vahemikus 0,15–0,39 loetakse tunnuste vaheline 

seos keskmiseks.  

2011. aasta andmete põhjal koostatud korrelatsioonimaatriksil (tabel 3) on näha, et 

regressioonianalüüsis kasutatavate sõltumatutest tunnustest esineb multikollineaarsus 

saadud toetusel ning toetusel pindala vahel. Vaadates 2015. aasta andmete põhjal koostatud 

korrelatsioonimaatriksit (tabel 4), on näha, et ka nende andmete põhjal on multikollineaarsus 

tekkinud täpselt samade sõltumatute tunnuste vahel. 

Seega on võimalik regressioonianalüüsis kasutada ettevõtete tulemuslikkuse näitajate 

analüüsimiseks sõltumatute muutujatena järgnevaid näitajaid: väljamakstud KSM toetus; 

varad pindala suhtes; pindala töötajate suhtes; kasum pindala suhtes. Eelnimetatud näitajad 

on valitud seetõttu, et nende vahel ei ole esinenud multikollineaarsust. 
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Tabel 3. Korrelatsioonimaatriks 2011. aastal sõltuvate ja sõltumatute tegurite vahel (andmed saadud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse 

andmebaasist, autori koostatud) 
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Varad 1             

Müügitulu  0,739 1            

Puhaskasum  0,564  0,501 1           

Omakapital  0,958  0,671  0,624 1          

Töötajad  0,813  0,826  0,424  0,749 1         

Pindala  0,930  0,701  0,497  0,867  0,797 1        

Saadud toetus  0,866  0,607    0,469    0,803    0,703    0,899 1       

ROE -0,155 -0,160 0,292 -0,138 -0,185 -0,140 -0,079 1      

ROA -0,162 -0,166 0,318 -0,105 -0,200 -0,146 -0,096  0,907 1     

Toetus pindala 

suhtes 
0,208 0,089 0,327 0,202 0,062 0,211  0,458 0,248  0,183 1    

Kasum pindala 

suhtes 
-0,020 -0,012 0,413 0,014 -0,018 -0,122 -0,057  0,627  0,656   0,259 1   

Varad pindala 

suhtes 
0,097 0,190 0,080 0,083 0,193 -0,093 -0,066 -0,098 -0,143 0,052   0,362 1  

Pindala töötaja 

suhtes 
0,153 0,003 0,203 0,144 -0,163    0,280   0,314 0,135 0,148   0,289 -0,119   -0,362 1 

Märkused: 

1. Must värvus – tunnustevaheline seos on nõrk (<0,14). 

2. Roheline värvus – tunnustevaheline seos on keskmise tugevusega (0,15–0,39). 

3. Punane värvus – tunnustevaheline seos on tugev (>0,40). 
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Tabel 4. Korrelatsioonimaatriks 2015. aastal sõltuvate ja sõltumatute tegurite vahel (andmed saadud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse 

andmebaasist, autori koostatud) 
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Varad 1             

Müügitulu 0,842 1            

Puhaskasum 0,697 0,708 1           

Omakapital 0,952 0,764 0,771 1          

Töötajad 0,768 0,756 0,492 0,692 1         

Pindala 0,904 0,849 0,728 0,856 0,765 1        

Saadud toetus 0,873 0,807 0,743 0,842 0,687 0,935 1       

ROE 0,075 0,050 0,248 0,085 0,017 0,111 0,109 1      

ROA 0,016 -0,006 0,294 0,049 -0,055 0,029 0,040  0,584 1     

Toetus pindala 

suhtes 
0,313 0,251 0,277 0,288 0,156 0,324   0,515   0,177 0,088 1    

Kasum pindala 

suhtes 
0,089 0,043 0,354 0,119 -0,013 0,094 0,107   0,642  0,694   0,170 1   

Varad pindala 

suhtes 
0,296 0,257 0,086 0,254 0,273 0,075 0,115   -0,322 -0,122 0,112  -0,239 1  

Pindala töötaja 

suhtes 
0,088 0,073 0,108 0,096 -0,231 0,224   0,238 0,119 0,043   0,297 0,083   -0,264 1 

Märkused: 

1. Must värvus – tunnustevaheline seos on nõrk (<0,14). 

2. Roheline värvus – tunnustevaheline seos on keskmise tugevusega (0,15–0,39). 

3. Punane värvus – tunnustevaheline seos on tugev (>0,40).
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Paneelandmete regressioonmudelisse (tabel 5) on kaasatud 111 KSM toetust saanud 

teraviljakasvatajat ning 29 KSM toetust mittesaanud teraviljakasvatajad. Koostatakse 

regressioonvõrrand, mille funktsioontunnuseks ehk sõltumatuteks muutujateks on 

väljamakstud KSM toetuse summa, varad hektari kohta, hektarid ühe töötaja kohta ning 

kasum hektari kohta. Vaadeldavaks perioodiks on 2010–2015. Argumenttunnusteks ehk 

sõltuvateks muutujateks on järgnevad teraviljakasvatajate tulemuslikkuse näitajad: 

müügitulu; puhaskasum; töötajate arv; omakapital; varad; hektarid; ROE; ROA. Kuna 

vaadeldav periood on viis aastat ning vaatluse all on 140 ettevõtet, sooritatakse 

regressioonanalüüsiga kokku 700 vaatlust. 

Tulemustest nähtub, et kõik analüüsitud mudelid on statistiliselt olulised, kuna p-väärtus 

jääb alla 0,05. Vaadeldes sõltumatuid muutujaid varad/kogu pindala kohta, kasum/kogu 

pindala ning kogu pindala/töötajad, on võimalik näha, et tugeva seosega p-väärtus esineb 

kõigil kolmel näitajal müügitulu ja kogu pindala osas. Kuna müügitulu kirjeldava 

regressioonivõrrandi determinatsioonikordaja on umbes 0,05, tähendab see seda, et 

regressioonanalüüsi valitud sõltumatud muutujad selgitavad vaid 5% müügitulu muutustest, 

kuid samas kinnitab p-väärtus, et kõik regressioonikordajad on siinkohal olulised. Kogu 

pindala muutumist kirjeldava regressioonivõrrandi determinatsioonikordaja on 0,49, mis 

tähendab, et valitud tunnused selgitavad 49% kogu pindala osas toimunud muutustest.  

Sõltumatutest muutujatest on kõige olulisema mõjuga muutujaks suhtarv varad/kogu 

pindala, millel on p-väärtuse järgi oluline mõju teraviljakasvatajate müügitulule, töötajate 

arvule, omakapitalile, varadele, kogu pindalale, ROE-le ja ROA-le. Ainsana puudub mõju 

puhaskasumile. Töötajate arvu, ROE ja ROA puhul on regressioonikordaja väga madal, mis 

näitab, et kuigi mõju on oluline, ei ole see tugev. Kogu pindala/töötajad sõltumatul muutujal 

on oluline mõju teraviljakasvatajate müügitulule, puhaskasumile, töötajatele, omakapitalile, 

varadele ning kogu pindalale. Samas nähtub regressioonikordajast, et mõju on töötajate 

arvule väga väike. See tähendab, et teraviljakasvatajatel, kellel on suurem põllumaa pindala 

ühe töötaja kohta, on kõrgem müügitulu, puhaskasum, omakapital ning varad. Kuna suurem 

põllumajandusmaa võimaldab teraviljakasvatajatel teenida suuremat puhaskasumit, mõjutab 

see otseselt ka kõiki teisi näitajaid.  

Sõltumatul muutujal kasum/kogu pindala puhul esineb oluline mõju teraviljakasvatajate 

müügitulule, puhaskasumile, kogu pindalale, ROE-le ja ROA-le. Regressioonikordaja 

näitab, et kasum/kogu pindala mõju tugevus on ROA, ROE ja kogu pindala puhul väga väike 
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ning mõju müügitulule ja puhaskasumile on tugev, kuid kuna puhaskasum/kogu pindala 

suhtes ja puhaskasumi tulemuslikkuse näitaja suhtes esineb mutlikollineaarsus, ei saa seda 

tulemust hetkel arvesse võtta. See tähendab, et mida suuremat kasumit teraviljakasvataja ühe 

pindala ühiku kohta teenib, seda rohkem kasvab selle teraviljakasvataja müügitulu. Kuna 

müügitulu on otseses seoses puhaskasumiga, on tulemus loogiline.  

Vaadeldes KSM toetuste mõju teraviljakasvatajate tulemuslikkuse mõõdikutele, on võimalik 

näha, et p-väärtus ehk usaldusnivoo on madalam kui 0,05 müügitulu, töötajate arvu, 

omakapitali ning kogu pindala suhtes, mis annab märku, et eelnimetatud näidikute ja 

väljamakstud KSM toetuse vaheline mõju on oluline. Kuna determinatsioonikordaja on 

müügitulu ja omakapitali osas väga väike ehk alla 0,2, näitab see seda, et KSM toetus, varad 

hektari kohta, hektarid töötaja kohta ning kasum hektari kohta selgitavad väga vähe 

müügitulu ja omakapitali muutuseid. Sellegi poolest on taaskord näha müügitulu, töötajate 

arvu, omakapitali ning kogu pindala osas madalat p-väärtust. Regressioonikordajat 

vaadeldes on võimalik näha, et KSM toetustel on positiivne mõju eelnimetatud 

tulemuslikkuse näidikutele. Regressioonikordaja näitab, et ühe euro KSM toetuse 

kasvamisel kasvab müügitulu 2,9 eurot ning omakapital 2,8 eurot, mille puhul on tegemist 

üsna väikese mõjuga.  

Töötajate ja kogu pindala näidikute osas on determinatsioonikordaja vastavalt 0,27 ning 

0,49. Vaatamata sellele, et KSM toetustel on tugev mõju teraviljakasvatajate töötajate 

arvukusele ning kogupindalale, näitab regressioonikordaja, et KSM toetused mõjutavad 

sarnaselt müügitulule ning omakapitalile ka teraviljakasvatajate töötajate arvu ja 

kogupindala kasvu väga minimaalsel määral. See võib tuleneda asjaolust, et KSM toetuste 

eesmärk ei ole suurendada ettevõtete rahavoogusid, vaid pigem kompenseerida 

keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevaid lisakulutusi või saamata jäänud tulu, 

muutes keskkonnasõbralikud ettevõtjad seeläbi võrreldes tavatootjatega 

konkurentsivõimelisemaks. Puhaskasumile, varadele, ROE-le ja ROA-le ei avalda KSM 

toetused regressioonanalüüsi tulemuste kohaselt olulist mõju. 
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Tabel 5. Perioodi 2011–2015 KSM toetuste, vara/kogu pindala, kogu pindala/töötajate arvu ja kasum/kogu pindala mõju regressioonanalüüsi 

tulemused 

  Regressioonikordaja p-väärtus 

Determinatsiooni-

kordaja 
p-väärtus Sõltumatu 

muujuja/sõltuv 

muutuja 

KSM 

toetused 

Vara/kogu 

pindala 

Kogu pindala/  

töötajad 

Kasum/ kogu 

pindala 

KSM 

toetused 

Vara/ kogu 

pindala 

Kogu pindala/  

töötaja 

Kasum/ kogu 

pindala 

Müügitulu 2,970 21,708 262,167 99,729 0,013* 0,005** 0,044* 0*** 0,049 0,000 

Puhaskasum 0,947 1,802 123,598 217,485 0,147 0,669 0,083. 0*** 0,285 0,000 

Töötajad 0,000 0,000 -0,006 0,000 0*** 0,014* 0*** 0,171 0,270 0,000 

Omakapital 2,864 65,103 430,458 38,166 0,049* 0*** 0,007** 0,245 0,086 0,000 

Varad 1,978 140,890 766,739 -27,626 0,380 0*** 0,002** 0,587 0,144 0,000 

Kogu pindala 0,007 -0,013 0,314 -0,020 0*** 0*** 0*** 0.025* 0,485 0,000 

ROE 0,000 0,000 0,000 0,001 0,420 0,021* 0,910 0*** 0,137 0,000 

ROA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,854 0,005**  0,628 0*** 0,316 0,000 

Tugeva seosega p-väärtuse tähistamiseks kasutatakse järgnevaid märgistusi: 0=***; 0.001=**; 0.01=*; 0.05= .
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Kuigi regressioonanalüüsist nähtus, et KSM toetustel on tugev seos teraviljakasvatajate 

müügitulu, töötajate, omakapitali ning kogu pindala muutuse osas, näitas 

regressioonikordaja, et KSM toetuste mõju nendele tulemuslikkuse näidikutele olid 

madalad, mistõttu võib väita, et KSM toetuste puhul ei toimu ülesubsideerimist. Juhul, kui 

KSM toetused mõjuksid positiivselt teraviljakasvatajate tulemuslikkusele, oleks see märk 

sellest, et toimub ülesubsideerimine ehk ettevõtetele jagatakse KSM toetuseid liiga suurel 

määral. Juhul, kui KSM toetused mõjuksid teraviljakasvatajate tulemuslikkusele 

negatiivselt, oleks see märk sellest, et KSM toetuse määr on liialt madal ning tuleks kaaluda 

toetuste määrade tõstmist.  

Lähtuvalt läbiviidud analüüsist on töö autoril järgmised ettepanekud: 

1) jälgida alates 2016. aastast KSM toetuste mõju ettevõtete majandusnäitajatele, et 

vältida olukorda, kus KSM toetus hakkaks ettevõtete majandusnäitajaid oluliselt 

mõjutama; 

2) uurida KSM toetuste mõju lisaks Eesti teraviljakasvatajatele ka teistes Eesti 

põllumajandussektorites.   
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KOKKUVÕTE 

Eestis on teraviljakasvatuse puhul tegemist pindala poolest ühe laiemalt levinud 

tootmistegevusega, mistõttu on ka teraviljakasvatuses kasutatavad majandusvõtted suure 

mõjuga kogu Eesti keskkonnale. See tähendab omakorda seda, et teraviljakasvatuse sektoris 

on oluline kasutada keskkonnasõbralikke majandusvõtteid. Kuna keskkonnasõbraliku 

majandamisega kaasnevad paratamatult põllumajandusettevõtetele lisakulutused või 

väiksem saagikus, on oluline kompenseerida ettevõtjatele saamata jääv tulu või sellega 

kaasnevad kulutused. Selle tarbeks on ettevõtjatel võimalik Eestis taotleda ÜPP raames ühe 

põllumajandusliku keskkonnatoetusena jagatavat KSM toetust, mille eesmärgiks on 

ettevõtjatele kompenseerida keskkonnasästlikumate majandamisvõtete tulemusel tekkivaid 

lisakulutusi. 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, millist mõju on KSM toetused avaldanud Eesti 

teraviljakasvatajate tulemuslikkusele perioodil 2011–2015. 

Kuna KSM toetuste eesmärk on põllumajandusettevõtetele keskkonnasäästliku 

majandamisega tekkinud kulutusi ja saamata jäänud tulu kompenseerida, on oluline saada 

selgust, kas jagatud KSM toetuste määrad on olnud selleks piisav.  

Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade EL-i ÜPP olemusest ning peamistest 

eemärkidest, kirjeldades lähiminevikus toimunud reforme ja nendega kaasnenud muudatusi. 

Lisaks kirjeldati, millised kohustused kaasnevad KSM toetuste taotlemisega 

põllumajandusettevõtetele ning mis on KSM toetuste olemus ja eesmärk. Täiendavalt anti 

nii EL kui ka Eesti uurimistööde põhjal ülevaade, milline võib olla põllumajanduslike 

keskkonnatoetuste oodatav mõju põllumajandusettevõtetele. Viimaks defineeriti ettevõtte 

tulemuslikkuse mõiste ning kaardistati mõõdikud, millega oleks võimalik ettevõtete 

tulemuslikkust mõõta. 

ÜPP üheks oluliseks eesmärgiks on olnud looduskeskkonna säilitamine ning jätkusuutliku 

põllumajanduse rakendamine. Selleks pakutakse ÜPP raames Eestis KSM toetuste 

taotlemise võimalust, mille eesmärk on suurendada jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke 

majandamisvõtteid rakendavata põllumajandusettevõtete arvukust. Kuna igas EL riigis on 

põllumajanduslikud keskkonnatoetused erinevate nõuete ning määradega, on varasemate 

uuringute pinnalt raske üheselt öelda, milline on Eestis jagatava KSM toetuste oodatav mõju 
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põllumajandusettevõtete tulemuslikkusele. Selleks, et mõõta KSM toetuste mõju 

teraviljakasvatajate tulemuslikkusele, on võimalik vaadelda nende finantsnäitajaid ja 

finantsnäitajate põhjal arvutatud suhtarve. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks valiti paneelandmete regressioonianalüüsi kasutamine. 

Regressioonivalimi valimisse valiti 140 Eesti teraviljakasvatajat, kellest 111 olid saanud 

perioodil 2011–2015 igal aastal KSM toetust ning 29 ei olnud saanud perioodil 2011–2015 

ühelgi aastal KSM toetust. 

Analüüsides teraviljakasvatamist ja KSM toetuste väljamaksmist Eestis perioodil 2011–

2015 nähtus, et iga-aastane teravilja saak ning saagikus oli Eestis pidevalt kasvavas trendis. 

Suureneva saagi ning saagikuse kõrval nähtus, et teraviljatoodete inimtarbimine oli 

vaadeldaval perioodil Eestis languses kuid üleüldiselt oli teiste valdkondade lõikes jäänud 

tarbimine stabiilseks. Kasvav tootmine ning stabiilne tarbimine tähendas seda, et Eestis 

toimus perioodil 2011–2015 teravilja ülepakkumine võrreldes kodumaise nõudlusega, mis 

lõi hea aluse teravilja ekspordi kasvuks ja impordi languseks. Ühelt poolt on 

teraviljakasvatuse positiivne areng olnud kindlasti tingitud välja makstud MAK toetustest, 

mida maksti MAK 2007–2013 eelarveperioodil välja 676,5 miljoni euro ulatuses ning 

millest moodustasid KSM toetused rohkem kui 104,5 miljonit eurot. Kuna Eesti viljakaimad 

mullad asuvad Lääne-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal ning Tartumaal, on 53% KSM 

toetustest välja makstud just nendesse piirkondadesse. 

Magistritöös esitati perioodi 2011–2015 paneelandmetega regressioonanalüüs Eesti 

teraviljakasvatajate tulemuslikkuse näidikute osas. Analüüsi eesmärgiks oli saada teada, 

millist mõju on avaldanud KSM toetused Eesti teraviljakasvatajate tulemuslikkusele 

perioodil 2011–2015. Sõltuvate ja sõltumatute mõõdikute valimiseks koostati 

korrelatsioonimaatriks, et välistada sõltumatute mõõdikute seast multikollineaarsed näitajad.  

Perioodi 2011–2015 regressioonanalüüsi tulemusena nähtus, et KSM toetustel on küll tugev 

seos teraviljakasvatajate müügitulu, töötajate, omakapitali ning kogu pindala muutuse osas, 

kuid regressioonikordaja alusel oli võimalik näha, et KSM toetuste mõju nendele 

tulemuslikkuse näidikutele oli madalad. Lisaks nähtus regressioonanalüüsist p-väärtusest, et 

KSM toetuste ja teraviljakasvatajate puhaskasumi, varade, ROE ja ROA vaheline seos oli 

madal. Seetõttu võib öelda, et KSM toetustel puudub oluline mõju teraviljakasvatajate 

majandusnäitajatele. Kuna KSM toetuste eesmärk ei ole suurendada ettevõtete 
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rahavoogusid, vaid pigem kompenseerida keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevaid 

lisakulutusi või selle tagajärjel saamata jäänud tulu, muutes keskkonnasõbralikud ettevõtjad 

seeläbi võrreldes tavatootjatega konkurentsivõimelisemaks, saab väita, et KSM toetustel ei 

ole perioodil 2011–2015 teraviljakasvatajate tulemuslikkuse näitajatele ülesubsideerivat 

mõju. Juhul, kui toetused mõjuksid teraviljakasvatajate tulemuslikkusele positiivselt, oleks 

see märk sellest, et toimub ülesubsideerimine ehk et toetuste määr on liiga kõrge. Juhul, kui 

KSM toetused mõjuksid teraviljakasvatajate tulemuslikkusele negatiivselt, oleks see märk 

sellest, et toetuse määr on liialt madal ning tuleks kaaluda toetuste määrade tõstmist. 

Autori arvates on oluline jälgida järgnevatel eelarveperioodidel, et jagatavatel KSM toetustel 

ei tekiks olulist mõju ettevõtete majandusnäitajatele. Kui jagatavate KSM toetuse määr 

muutub liiga kõrgeks, tähendaks see seda, et KSM toetuseid ei jagata enam eesmärgipäraselt, 

sest KSM toetusest saadavaid vahendeid hakatakse kasutama valedel eesmärkidel. 

Magistritöö edasiarendamise üheks võimaluseks on analüüsida KSM toetuste mõju ka 

teistele põllumajandusettevõtete tegevusvaldkondadele, et saada ülevaade, milline on KSM 

toetuste mõju teiste valdkondade ettevõtete majandusnäitajatele.  
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Lisa 1. Sõltuvate ja sõltumatute muutujate statistiline analüüs (aritmeetiline keskmine, min., max ja standardhälve) 

perioodil 2011–2015 

Aasta 2011 2012 2013 

Aritmeetiline näitaja 

Arit. 

keskmine Min. Max.  

Standard-

hälve 

Arit. 

keskmine Min. Max.  

Standard-

hälve 

Arit. 

keskmine Min. Max.  

Standard-

hälve 

Sõltuvad muutujad:                         

Varad 569648 12897 4913300 720356 686759 12090 5294617 795400 782321 11464 6041568 921450 

Müügitulu 263948 797 2016461 324221 385512 0 3623294 489310 333073 0 2030195 388301 

Puhaskasum 55301 -88956 354687 77535 109282 -14200 1235732 165787 40959 -427642 477378 91147 

Omakapital 345386 2932 3509088 492613 447703 6474 4744820 613971 483653 5526 4951746 648519 

Töötajad 3,09 1,00 17 2,87 3,24 1,00 17 2,98 3,24 1,00 18 3,10 

ROE 0,16 -8,09 1,11 0,74 0,26 -0,28 0,91 0,21 0,05 -2,65 0,76 0,33 

ROA 0,13 -0,30 0,73 0,14 0,17 -0,24 0,64 0,15 0,05 -0,65 0,53 0,12 

Kogu pindala 451,40 18,10 3268,93 484,88 455,91 34,35 3292,40 483,92 467,04 34,35 3303,33 484,61 

Sõltumatud muutujad:                         

Saadud KSM toetus 18922,80 0,00 163514,40 22860,67 18803,51 0,00 159074,41 22885,85 18510,45 0,00 153206,23 21900,96 

KSM toetus/kogu pindala 38,44 0,00 57,52 21,75 36,88 0,00 57,52 21,58 35,94 0,00 57,52 20,83 

Puhaskasum/kogu pindala 155,20 -571,59 1418,97 221,22 262,63 -78,59 1811,00 273,93 128,73 -468,26 1788,55 286,13 

Varad/kogu pindala 1390,43 137,81 7659,83 1214,52 1643,65 193,14 7569,43 1160,48 1826,97 223,82 8411,69 1294,19 

Kogu pindala/töötajate arv 165,93 6,53 594,82 114,22 161,49 6,62 648,56 117,43 170,72 7,71 702,14 126,43 



57 
 

Lisa 1 järg 

2014 2015 

Arit. 

keskmine Min. Max.  

Standard-

hälve 

Arit. 

keskmine Min. Max.  

Standard-

hälve 

                

889222 3748 7590584 1120925 981659 7448 8086685 1195860 

348868 4142 3060049 439411 393395 2529 3150574 457497 

56170 -244269 1149563 143840 62681 -137349 982305 115905 

537668 -88261 5833838 757934 595799 -4828 6816143 847295 

3,36 1,00 19 3,23 3,50 1,00 19 3,38 

0,10 -3,60 5,54 0,66 0,08 -3,21 0,97 0,39 

0,04 -2,43 0,58 0,26 0,06 -0,48 0,91 0,14 

467,04 34,35 3303,33 484,61 491,67 27,27 3556,05 479,60 

                

17296,65 0,00 109689,45 19741,77 19839,28 0,00 171053,48 22898,23 

34,11 0,00 59,64 20,62 36,05 0,00 52,00 19,47 

102,47 -1518,66 1535,76 268,21 106,69 -1644,31 2144,04 309,54 

1967,06 109,11 9171,66 1279,78 2083,79 144,54 17339,34 1838,18 

160,05 7,71 614,92 111,45 168,67 9,45 699,55 123,37 
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