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Käesoleva uurimustöö eesmärk on anda hinnang OÜ Vao Põlduri konkurentsivõimele, 

kasutades 2012-2015. aastate majandustulemusi.  

Magistritöö koostamisel kasutab autor võrdlusuuringut, võttes võrdlusesse FADN 

andmebaasis analüüsitava ettevõttega samas tootmistüübis ning suurusgrupis olevate 

ettevõtete andmed.  

Kuna tootlikkust peetakse konkurentsivõime hindamisel kõige olulisemaks indikaatoriks 

siis kasutab autor oma uurimustöös mitmeid tootlikkust iseloomustavaid näitajaid. Lisaks  

tuleb vaatluse alla ettevõtte kulude struktuur ning olulisemad bilansitegurid. 

Konkurentsivõime analüüsi läbiviimine on ettevõtte jaoks oluline, sest see annab ülevaate 

ettevõtte võimekusest turul konkureerimisel. Aitab kaasa õigeaegse teabe saamisele 

tootlikkuse parandamiseks. Konkurentsivõime hinnangut riigisiseste ettevõtete kohta 

vajab ka valitsus, et rakendada vajalike sekkumismeetodeid põllumajanduse 

arendamiseks.  

Analüüsitava ettevõtte konkurentsivõimet hindab autor heaks. Olulisemaid tootlikkuse 

näitajaid ning bilansitegureid silmas pidades oli näha ettevõtte paremust teiste sama 

tootmistüübi ja suurusgrupi ettevõtete keskmiste tulemuste kõrval. Tähtsamate sisendite 

nagu  selleks on maa ja kapital, näitasid analüüsitava ettevõtte puhul paremat tootlikkuse 

tulemust, ettevõtete keskmise näitajaga. Madalam võlakordaja tõestas, et OÜ Vao Põldurit 

finantseeritakse vähem võrrvahenditega, kui sama suurusgrupi keskmist ettevõtet. 

Kõrgem käibevara kordaja näitas aga ettevõtte efektiivsemat varade kasutamist. 

Konkurentsivõime hoidmise ja parendamise eesmärgil soovitab autor optimeerida väetiste 

kulu hektari kohta. Teravilja kvaliteedi tõstmine ning eksportimine ilma vahendajateta 
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aitaks müüa toodangut kõrgema hinnaga. Tööjõukulude vähendamiseks tuleks kaaluda 

uuenenud põllumajandusseadmete kasutusele võtu võimalusi.  

 

Märksõnad: Põllumajandusökonoomika, konkurentsivõime, tootlikkus,  
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The purpose of this research is to assess the competitiveness of OÜ Vao Põldur, using the 

economic results of 2012-2015.  

The author uses a benchmarking study, comparing the data of the same type of production 

and size groups of the company being analyzed in the FADN database. 

Since productivity is considered to be the most important indicator of competitiveness, 

the author uses several indicators of productivity in his research. In addition, the structure 

of the company's costs and the key balance factors. 

Conducting a competitive analysis is important for the company, as it provides an 

overview of the company's ability to compete in the market. Helps to get timely 

information to improve productivity. The government also needs an assessment of the 

competitiveness of domestic enterprises in order to implement the necessary intervention 

methods for the development of agriculture. 

The author evaluates the competitiveness of the analyzed company. In view of the most 

important productivity indicators and balance sheet factors, the company was seen to be 

above the average results of other companies of the same type of production and size 

group. Major inputs, such as land and capital, showed a better productivity performance 

for an analyzed company, with an average of companies. 

The lower level of debt proved that OÜ Vao Põldur is financed with less earmarked funds 

than the average company of the same size group. However, the higher turnover factor 

showed the company more efficient use of assets. 

For the purpose of maintaining and improving the competitiveness, the author 

recommends optimizing the cost per hectare of fertilizers. Increasing the quality of cereals 
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and exporting without intermediaries would help to sell at higher prices. Consideration 

should be given to introducing new agricultural machinery to reduce labor costs. 

 

Keywords: Agricultural Economics, Competitiveness, Productivity. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on põllumajanduse arendamiseks ning põllumajandusmaastiku säilitamiseks head 

tingimused. 2016. aasta seisuga on kasutusel olevat põllumajanduslikku maad Eestis 1 003 

505 hektarit ning põllukultuuride kasvupind moodustab sellest 690 280 hektarit 

(Statistikaamet 2018).  

Põllumajandust peetakse maapiirkondade arengus kõige olulisemaks valdkonnaks, sest see 

pakub ühiskonnale eluks vajalikke kaupu. Peale traditsiooniliste  toorainete tootmise pakub 

põllumajandussektor ka mitmeid muid hüvesid – nagu hoolitsetud maastik, keskkond, ja 

bioloogiline mitmekesisus. See aitab kaasa maapiirkondade arengule tõstes ühtlasi ka riigi 

konkurentsivõimet (Paneva 2017: 18). 

 

Põllumajandussektor Eestis on viimaste aastate jooksul pakkunud palju kõneainet. Arutletud 

on selle üle, kas põllumajanduses on võimalik hakkama saada ilma toetusteta ning milline 

on kohanemine  muutuvate ilmastikuoludega. Suurenenud on huvi põllumajandusettevõtete 

konkurentsivõimelisuse ja jätkusuutlikkuse vastu, sest viimaste aastate muutused on teinud 

inimesi murelikuks maapiirkondade arengu osas. 

Alates 2000. aastate algusest on Eestis vähenenud väikeettevõtete ja väiksemate 

põllumajandusmajandite arv ning  kasvanud on suurettevõtete osakaal. Alates 2010. aastast 

on aga väiksemate põllumajandusmajandite arvu langus pisut aeglustunud. (Freimann 2015: 

76). Languse põhjuseks on peetud suurenevaid tööjõukulusid, mis ajavad kõige väiksemaid 

põllumajandusettevõtteid ettevõtlusest välja. Ellu on jäänud osalise tööajaga 

põllumajandustootjad ja mõned väikesed spetsialiseerunud ettevõtted, kes toodavad 

kõrgema väärtusega tooteid (Hazell 2003: 103). 

Teraviljade tootmine nõuab ettevõtjatelt palju pühendumist ning suuri kulutusi. 

Mitmesuguste tootmistegurite lisamine, nagu seemned, väetised, tööjõud ja masinad. 

Seejärel toimub tootmisprotsess, mis hõlmab endas maa harimist, külvi ja väetiste 

pihustamist. Järgneb teraviljakultuuride kasvatamise ooteaeg ning alles seejärel 

saagikoristus (Rasmussen 2013: 1). 

Iga-aastased tulemused põllumajanduses on erinevad, kuna mõjutavaid tegureid on mitmeid. 

Taimekasvatuse toodang on olulisel määral seotud ilmastikuga ning seda ei ole võimalik 

tootjal muuta ega ette ennustada.  
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2014. aastal toodeti Eestis põllumajandustoodangut kokku 900 221 eurot,  millest 43-% 

moodustas taimekasvatustoodang. 2015. aastal oli põllumajandusharu toodangu väärtus 

kokku 935 103 eurot, millest taimekasvatus moodustas 50-% . Siinkohal võib tõusu 

põhjuseks pidada soodsamaid ilmastikuolusid antud aastal. (Eesti Statistikaamet PM54). 

Vaadates aga 2016. aasta tulemusi siis põllumajandusharu toodangu väärtus kokku oli vaid 

749 727 eurot ning taimekasvatus moodustas sellest 24-%. On äärmiselt oluline, et 

jätkusuutlikud ning konkurentsivõimelised põllumajandusettevõtted liiguksid tõusva trendi 

suunas. Taimekasvatus pakub hulganisti toiduks vajalikke tooraineid ning nende 

kättesaadavus muutub üha olulisemaks, sest laienev toiduvalik kaubanduses tõstab ka 

nõudlust vajalikele toorainetele. Teraviljasektori kasv elustab ühtlasi ka maamajandusliku 

tegevuse arengut, mis omakorda tõstab riigi majanduskasvu. 

 

Selleks, et ettevõtted suudaksid pakkuda piisaval hulgal toodangut ning püsida konkurentsis 

teiste ettevõtetega, on vaja tõsta tootlikkust. 

Selle suurendamine on oluline, kuna see aitab tõhusalt kaasa vaesuse vähendamisele, 

kindlustades ühiskonda toiduainetega ning tagades ka suurema sissetuleku 

põllumajandustootjatele (Productivity and Efficiency… 2017: 7). 

Selleks, et aga mõõta põllumajandusettevõtete tootlikkust, on oluline asjakohaste andmete 

kogumine. Andmete mõistmine ning analüüsimine aitab tuvastada ettevõtte nõrgad küljed 

(Productivity and Efficiency… 2017: 12). Selle teostamine peab olema pidev protsess, sest 

nii on võimalik reageerida õigeaegselt muutunud olukorrale majanduses. Vajaliku 

informatsiooni olemasolu võimaldab anda sektorile teavet vajadusest tootmisprotsesside 

kaasajastamiseks ja tootlikkuse tõstmiseks (Värnik, Viira et al 2015: 3).  

 

Uurimistöö eesmärk on välja selgitada OÜ  Vao Põldur konkurentsivõime Eesti 

teraviljakasvatajatega sama suurusgrupi FADN andmebaasi tootjatega perioodil 2012-2015. 

Analüüsitava ettevõtte kasutuses on ligi 1050 hektarit põllumajandusmaad ning 

põhitoodanguks on nisu, oder, raps ning vähesel määral kasvatatakse ka kaunvilja. 

Ettevõte kuulub suurte taimekasvatajate gruppi majandusliku suurusega 500 000 kuni 

1 000 000 eurot. 

Suurettevõtetel on maapiirkondades eriline roll, nad pakuvad tööd kohalikele inimestele 

ning elavdavad maapiirkondade elu. Lisaks on neil suurem potentsiaal teravilja ekspordiks 

ning see tõstab omakorda riigi üldist konkurentsivõimet. Analüüsi läbi viimine tuleneb 
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ettevõtte huvist olla teadlik oma võimekusest konkureerimisel teiste sama suurusgrupi 

ettevõtetega.  

 

Uurimustöö läbiviimiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

• Selgitada välja kõige olulisemad sisendid ja tegurid, mida ettevõte kasutab toodangu 

tootmiseks. 

• Selgitada välja, millised on põhilised indikaatorid, mis iseloomustavad ettevõtte 

konkurentsivõimet kõige enam. 

• Leida FADN andmete põhjal sama suurusgrupi ettevõtete tootlikkuse tulemused 

• Uuritava ettevõtte tootlikkuse näitajate võrdlus FADN andmebaasist leitud 

tulemustega. 

• Anda hinnang ettevõtte konkurentsivõimele leitud tootlikkuse näitajate põhjal. 

• Tuua välja ettevõtte kitsaskohad ja anda soovitusi konkurentsivõime tõstmiseks. 

 

Kuna tootlikkus on peamisi ettevõtte, majandusharu või riigi konkurentsivõime näitajaid siis 

tuleb töös käsitlusele mitmeid erinevaid tootlikkust iseloomustavaid näitajaid. Ka Michael 

Eugene Porter (2007: 52) on kirjutanud, et tõelist konkurentsivõimet mõõdetakse tootlikkuse 

järgi, sest see toetab kõrgemat palka, tugevdab valuutat ning suurendab elatustaset. 

Konkurentsivõimet on tihti peetud üldiseks ja mitmekülgseks kontseptsiooniks. Aymen Frija 

jt on väitnud, et kõige olulisemaks konkurentsivõime määrajaks teguriks on tootlikkus. 

Kõrgeim tootlikkus tähendab ettevõtte suuremat/kõrgemat konkurentsivõimet (Frija, Dhebhi 

et al 2015: 3). See on tähtis nii ettevõttele kui ka riigile, mille elatustase sõltub üha enam 

tema ettevõtete konkurentsivõimest (Factors Affecting ... 2010: 3).   

Varasematel aastatel on läbi viidud mitmeid konkurentsivõime hindamist käsitlevaid 

uurimustöid ning põhiliste indikaatoritena on kasutatud tootlikkust iseloomustavaid 

näitajaid. 

 

Töö teoreetilises osas tutvustab autor konkurentsivõime tähendust, seda mõjutavaid tegureid 

ning seost tootlikkusega. Käsitlusele tulevad erinevate autorite uurimused ja nende 

seisukohad. Uuringu meetodina kasutab autor võrdlusuuringut. Autori eesmärk on saadud 

tulemuste põhjal anda hinnang uuritava ettevõtte konkurentsivõimele ning tuua soovitusi 

konkurentsivõime tõstmiseks või konkurentsivõimelisena püsimiseks. 
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1. KONKURENTSIVÕIME TEOREETILISED ALUSED, 

TOOTLIKKUS  
 

1.1. Ülevaade taimekasvatusest Eestis ning varasematest uuringutest 

 

Taimekasvatuse algus Eestis ulatub esimese sajandi algusesse, mil tekkisid esimesed 

põlispõllud. Tegemist on ühe vanima ja kindlasti ka ühe olulisema põllumajanduse haruga 

Eestis, sest nagu eelpool mainitud on see tihedalt seotud mitmekesise toiduvalikuga meie 

laual.  Kõige esimeseks teraviljakultuuriks Eestis oli nisu, millele järgnes järjest uute 

kultuurtaimede lisandumine. Aastatega on külvipinna struktuur muutunud eri 

põllukultuuride ja liikide osas. Ette on tulnud ka mitmesuguseid raskuseid, nagu näiteks 

turustamise probleemid ning saagikuse ja kogutoodangu vähenemine (Eesti Entsüklopeedia 

2009). 

 

2017. aastal kasvatati Eestis teravilja kokku 330 700 hektaril, mis on 6-% väiksem kui 2016. 

aastal. Keskmine saagikus oli 3967 kg/ha ning see näitaja on viie viimase aasta keskmisest 

11-% kõrgem. Vaadates tagasi 2016. aastat, siis keskmine saagikus oli aga vaid 2658 kg/ha 

ning see oli tingitud kehvadest ilmastikuoludest antud aastal (Eesti Statistikaamet 2018: PM 

041). 

Eesti teraviljasektori madalseis oli aastatel 2002-2003, mil toodeti teravilja napilt üle 500 

tuhande tonni, sealt edasi on aga toimunud teraviljasektori suhteliselt püsiv areng 

(Teraviljafoorum 2015: 2). 

Tootlikkuse parandamise eesmärgil on mitmed riigid, sealhulgas ka Eesti kehtestanud 

põllumajanduse poliitikat. See on aidanud oluliselt kaasa Eesti põllumajanduse 

moderniseerimisele, mis ühtlasi on soodustanud ka keskkonnasõbralikumat tootmist 

(Innovation Agricultural… 2018: 15). 

 

Viimastel aastatel on läbi viidud mitmeid põllumajanduslikke uurimusi, eesmärgiga omada 

ülevaadet Eesti põllumajanduse arengust ning leida võimalusi tootlikkuse ning 

konkurentsivõime suurendamiseks. 

Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõimelisust on võrreldud ka teiste Euroopa Liidu 

riikidega. Uuringus selgus, et Eesti ettevõtete tootlikkus on keskmine või keskmisest 

madalam võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega (Värnik, Viira jt. 2015:77). 
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Täheldatud on ka seda, et taimekasvatustoodangu väärtus ühe hektari kohta sõltub peamiselt 

teravilja saagikusest (Värnik, Viira jt. 2015:77). 

 

Artiklis „Technical efficiency of Estonian cereal farms in 2006“ uuriti Eesti teraviljatootjate 

tehnilist efektiivsust. Selle uuringu kohaselt on Eesti teraviljatootjate efektiivsuse 

parandamisel olulised nii operatiivsete majandamisotsuste tõhustamine ning samuti 

ettevõtete suuruse ja tootmismahtude optimeerimine. Artiklis kasutati mitteparameetrilist 

meetodit DEA. Mudel on orienteeritud sisendile, mille korral näitab ühest väiksem tehnilise 

efektiivsuse tulemus kui palju on võimalik proportsionaalselt kõiki sisendeid vähendada, 

ilma, et toodangu kogus muutuks. Valdavalt enamus Eesti teraviljatootjatest saaksid 

suurenemise korral tõhusust parandada (Astover et al 2008: 37-38 ).  

 

Timmo Sülla on 2014. aastal läbi viinud Eesti taimekasvatusettevõtete konkurentsivõime 

analüüsi. Koostatud uurimustöös selgus, et Eesti kõige konkurentsivõimelisemad 

taimekasvatusettevõtted olid väiketootjad Põhja-Eestis.  

Väiketootmine on regioonis stabiilselt arenenud ilma oluliste tagasiminekuteta. Antud 

piirkonna väiketootjate kasumlikkus oli positiivne kõikidel vaadeldavatel aastatel, milleks 

oli 2006-2012 aasta. Väga hea konkurentsivõimega on olnud ka Lõuna-Eesti väikeettevõtjad 

ning sarnast tulemust andsid ka keskmise suurusega ettevõtted. Põhja-Eesti regiooni 

keskmise suurusgrupi tootjad olid edukaimad kahel aastal ning nende summaarne 

konkurentsivõime koondtulemus oli parim ka üle kogu seitsmeaastase perioodi (Timmo 

Sülla, 2014: 59). 

 

Eesti teraviljasektor on 2014-2020 aastate arengukavas seadnud eesmärgiks suurendada 

teraviljatootmist 1,5 miljonini aastas ning kahekordistada teraviljaeksporti. Tulemuste 

saavutamiseks on plaanis suurendada kasvupinda ning teravilja saagikust (Teraviljafoorum 

2015: 4). Saagikuse parandamiseks on vajalik täiendavate sisendite kasutamine, mis küll 

tõstab tootmiskulutusi, kuid annab võimaluse saada suhteliselt kõrgemat saagikust (Eesti 

põllumajanduse… 2009: 35). 

Eesti taimekasvatajad kasutavad väga suurel määral rendimaad (Põllumajanduse… 2013). 

Euroopa Liidu toetuste maksmise tagajärjel võib tõusta ka põllumajandusmaa rendihind, mis 

suurendavad omakorda taimekasvatajate tootmiskulusid (Eesti põllumajanduse… 2009: 71). 

Lisaks on teraviljatootmise kõrgemad kulud tingitud suurest tööjõumahukusest. Viimastel 

aastatel on intensiivistunud inimtööjõu asendamine kapitaliga.  Ettevõtted on alustanud 
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investeerimist masinatesse ja seadmetesse, lootuses minimeerida kulusid ja parandada 

töökvaliteeti (Ibid. 2009: 35). Alates 2004 aastast on nii põllumajandustoodang kui ka 

lisandväärtus Balti riikide põllumajanduses kasvanud ning tootlikkuse kasv on paranenud 

(Leimane, Krievina et al 2017: 94). 

 

Üha suurenevad kulud, muudavad taimekasvatusettevõtete eesmärkide saavutamise raskeks. 

Seepärast tuleb mõõta ja koguda põllumajandustegevuse käigus mitmesuguseid andmeid, 

mille järel on võimalik analüüside teostamine ettevõtetes. Selline tegevus aitab määratleda 

ettevõtte kitsaskohti. Samuti on andmete kogumine oluline riigisisese põllumajanduse 

statistika koostamiseks.   

Eestis kogub põllumajanduslike majapidamiste  andmeid Põllumajandusuuringute keskus, 

kes on ühtlasi kontaktasutus põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasile FADN. 

Tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikide poolt 1965. aastal loodud andmebaasiga, mille 

eesmärk on kogutud informatsiooni põhjal analüüsida põllumajanduspoliitika meetmete 

mõju (Põllumajandustootjate... 2016: 5). 

 

1.2. Konkurentsivõime teoreetilised alused 

 

Konkurents ümbritseb meid kõiki, olenemata soost või rahvusest ning asukohast. Toimub 

pidev pürgimine millegi parema  suunas, soov ja tahtmine olla teistest efektiivsem ja 

tugevam. See on paratamatus ning arenevas ühiskonnas lausa vajalik, sest see aitab kaasa 

meie majandusarengule. Konkurents esineb kõikides majandussektorites, ka 

põllumajanduses ning selleks, et püsida konkurentsis peab olema konkurentsivõimeline. 

Järgnevas peatükis tuleb käsitlusele konkurentsivõimelisuse tähendus, seda mõjutavad 

tegurid ja mõõtmine. 

 

Mariya Paneva (2017: 21) on märkinud konkurentsivõime tähenduseks ,, suutlikkus taluda 

turukonkurentsi". See on olukord, mis tekib sarnaste huvidega indiviidide tegutsemisel 

piiratud ressursside kasutamisel (Reiljan,Tamm. 2005: 11). 

Konkurentsivõime on konkreetsete ettevõtete, sektorite või riikide konkurentsivõime 

näitajate mõõtmine (Thorne 2005: 4). Näitajateks võivad olla ettevõtte kasumlikkus, kulude 

osakaal, tootlikkus ning turuosa, mille ettevõte on hõivanud (McFertige 1995: 4). Need on 

seotud teguritega, mis mõjutavad nii ettevõtte kulude kui ka nõudluse struktuuri (Thorne 

2005: 3). 
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Raul Omel on öelnud, et tootmine on konkurentsivõimeline, kui kodumaiste ressursside 

alternatiivkulu on väiksem kui lisandunud väärtus, mida need ressursid loovad (Eesti 

põllumajanduse… 2009: 20). Oluliseks peetakse spetsialiseerumist toodetele, mille kulud on 

madalad ning tootlikkus kõrge (Latruffe 2010: 7). 

Konkurentsivõime näitajaks või mõõdupuuks peetakse kõige sagedamini ettevõtte 

tootlikkust ja efektiivsust (Euroopa Komisjon, 2008 ref Eesti põllumajandustootjate 2015: 

16).  

Seda hinnatakse ettevõtete võrdlusel üksteisega ja seda sama perioodi vältel. Ettevõte võib 

suurendada oma tootlikkust võrreldes teiste ettevõtetega, parandades selle efektiivsust ja 

saavutades optimaalse töömahu. Teine võimalus on suurendada tootlikkust läbi 

tehnoloogilise progressi (Latruffe 2010: 18). 

 

Konkurentsivõimet on uuritud kahel erineval tasemel: riikide majanduse konkurentsivõime 

(makromajanduslik tasand) ja ettevõtete/tööstusharude konkurentsivõime ehk 

mikroökonoomiline tasand (Factors Affecting… 2010: 4). Riigi tasandilt vaadatuna on 

konkurentsivõime eesmärgiks parandada ühtseid elamistingimusi ning heaolu 

(Hatzichronoglou 1996: 18).  Mikrotasandil konkureerivad ettevõtjad omavahel 

müügiturgudel, pakkudes oma tooteid ja teenuseid (Eesti majanduse… 2008: 67). 

Eesmärgiks on kasumi maksimeerimine ning konkurentsis püsimine (Hatzichronoglou 

1996: 18). Olulisteks näitajateks võivad olla nii kulud, tootlikkus kui ka toodangu kvaliteet 

(Lättemägi, Laur, 2004: 12).  

Uurimustöö lähtub konkurentsivõimest mikrotasandil, keskendudes ettevõtte Vao Põldur 

OÜ majandusnäitajatele ning tootlikkuse tulemustele. 

 

Konkurentsivõimet saame käsitleda ka konkurentsi ulatuse alusel (Reiljan, Hindrikus, 1999: 

26). 

• Regionaalne – Territoriaalne konkurents ei hõlma üksnes tootlikkust, vaid ka 

sotsiaalseid ja jätkusuutlikkuse aspekte. Siinkohal on oluline institutsioonide ja 

osalejate suutlikkus ühiste meetmete kasutusele võtmine ning looduse ja 

kultuuripärandi säilitamine. Eesmärk täiendada territoriaalse konkurentsivõime 

mõõtmeid pikaajalises perspektiivis. (Paneva 2017: 21)  

• Riigisisene konkurents – Eesmärk on maksimeerida majanduslikku heaolu. Seda 

määratletakse kui tarbimisvõimalusi elaniku kohta mingil ajaperioodil. Mida  

suuremad on sissetulekud inimese kohta, seda suuremad on ka tulevased 
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tarbimisvõimalused. Riikliku konkurentsivõime näitajate seas esile toodud – 

sissetulek inimese kohta, tootlikkuse kasv ning tasakaalustatud kaubandus 

(McFertige 1995: 24-25). 

• Rahvusvaheline konkurents – Rahvusvahelisel tasemel on kõige olulisemateks 

teguriteks vahetuskursid, rahvusvahelised turutingimused, rahvusvahelise transpordi 

maksumus ning erinevate riikide eelistused (Porter 1990: 73). 

 

Konkurentsivõime hindamisel on arvestuslik tähtsus ka ettevõtte kulude kujunemisel. 

Kulueelise saavutamist on peetud oluliseks ning seda käsitlevad ka mitmed teooriad. A. 

Smithi absoluutse eelise teooria kohaselt on absoluutne eelis maailma madalaimate kuludega 

tootjal, see määrab konkurentsivõime aluse. D. Ricardo pehmendas seda seisukohta oma 

suhtelise eelise teoorias (Eesti majanduse… 1999: 27). 

Ettevõtetel tuleb kasutada sobivaid strateegiaid, rakendades odavat majandamist kulude 

minimeerimise teel, see annab võimaluse ellu jääda ja toodanguga turule jõuda (Kondraszuk 

2014: 39). Sisendite hinnad ja tööjõu erikulud on olulised indikaatorid, mis on seotud 

ettevõtte konkurentsivõimega (Hatzichronoglou 1996: 23). 

Kondraszuk on samuti märkinud, et äritegevuse hindamisel on oluline osa kulude ja tulude 

kontrollil. Traditsiooniliselt annab kontrollprotsess tagasisidet ning seepärast kasutatakse 

kontrollimise süsteemis sageli kuluarvestust. See peab andma võimaluse mõõta tulude ja 

kulude erinevusi nii lühikese kui ka pikema aja jooksul (Kondraszuk 2014: 44). 

Põllumajanduses on soovitav koostada finantsanalüüs iga kolme kuu järel ning neid tulemusi 

kasutada võimalikult kiiresti, et ajakohastada jooksva aasta või järgmise aasta kava. 

Finantsaruande koostamisel on võimalus saavutatud tulemusi võrrelda planeeritutega ning 

selle hindamine annab väärtusliku teabe uue plaani ettevalmistamiseks edaspidiseks 

perioodiks (Kondraszuk 2014: 43). 

 

Ettevõtete konkurentsivõime hindamisel kasutatakse nii erinevaid finantstulemusi kui ka 

tootlikkuse näitajaid. Müügitulu näitab, kui palju firma teenib seoses toodangu müügiga, 

varade tootlikkus määrab kindlaks organisatsiooni võime oma varasid kasutada. 

Omakapitali tootlikkus annab ülevaate ettevõtte võimekusest investeerida varadesse. 

Finantstulemuste võrdlemise eelised on arvutuslihtsus ning neid tulemusi on võimalik 

võrrelda ülemaailmselt (Factors Affecting… 2010: 5-6).  
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Lisaks tootlikkuse näitajatele tuleb uurimistöös vaatluse alla ka ettevõtte kulude struktuur, 

mis annab ülevaate ettevõtte suurematest kulugruppidest. Võimalus analüüsida ja hinnata 

erinevate kulude/kulugruppide osakaalu ettevõtte kogukuludest.  

Varasemate uuringute tulemused näitavad, et finantsvõimendus, eksporditegevus, asukoht, 

suurus ja juhtimisalane pädevus mõjutavad märkimisväärselt ettevõtte konkurentsivõimet 

ning sellest sõltub oluliselt ka riigi konkurentsivõime (Factors Affecting… 2010: 2).  

 

Konkurentsivõimet mõjutavad mitmesugused erinevad tegurid ning nende mõju eesmärkide 

tulemuslikkusele on erinev. Mitmed autorid on täheldanud nii piirkonna kui ka 

infrastruktuuri mõju põllumajanduslikule tootlikkusele. See on seotud looduslike 

tingimustega ning erinevate piirkondade mulla toiteväärtusega (Bielik et  al. 2004: 556). 

Kohalik infrastruktuur kujundab oluliselt ettevõtte konkurentsivõimet, sest transpordi ja 

sideteenuste võimalus aitab vähendada sisendite kulusid ning seeläbi suurendada tootlikkust 

(Fostering Productivity… 2011: 66-67). Parandatud maanteesüsteem võimaldab 

põllumajandustootjate paremat turule integreerimist ja vähendada tootmissisendite 

omandamise kulusid ja väljundite  transporti turule (Frija, Dhehibi et al 2015: 12). 

 

Raul Omel on oma uurimuses järeldanud, et oluliseks mõjutajaks põllumajandustootmise 

konkurentsivõimes on ebasoodsad ilmastikuolud, mis ei võimalda saada kõrgemat 

produktiivsust pinnaühikult. Saagikuse suurendamiseks on vajalik kasutada täiendavaid 

sisendeid, mis omakorda tõstavad aga tootmiskulutusi (Eesti põllumajanduse… 2009: 35). 

 

Tegureid, mis mõjutavad ettevõtte konkurentsivõimet liigitatakse juhitavateks ja 

juhitamatuteks teguriteks. Juhitavate tegurite puhul saavad ettevõtted mõjutada oma 

tulemusi, kasutades ära näiteks haridusalaseid teadmisi, eelnevaid kogemusi või tehnilisi 

uuendusi. Juhitamatute tegurite puhul on tegemist näiteks kliimast tulenevate tingimustega 

(Reiljan, Hindrikus 1999: 21). 

 

Mariya Paneva (2017: 21) on öelnud, et konkurentsivõime määrab kindlaks ettevõtte 

suutlikkus taluda konkurentsi, territooriumi eripära arvestades. Ettevõtte atraktiivsust 

kirjeldab investeeringute tase, inimressursside kvaliteet, looduslik väärtus, infrastruktuur ja 

tehnoloogia areng ning nende kasutamine. 
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Alan Matthews ütleb, et põllumajanduse kasvu suurendab uute ressursside kasutuselevõtt 

tootmises, näiteks uus põllumajandusmaa, niisutusseadmete laiendamine või sisendite 

intensiivistamine põllumajanduses kasutatava hektari kohta (Matthews  2014).  

 

Kapitali struktuur mõjutab ettevõtte väärtust ja tulemuslikkust (Zhengfei, Lansink 2006: 

644). Seepärast on ettevõtted kohustatud tegema suuri investeeringuid nii käibe- kui ka 

põhivaradesse. Eesmärgiga suurendada konkurentsivõimelise toodangu mahtu ning seeläbi 

tõsta nii ettevõtte kui ka sektori konkurentsivõimet, tuleb ettevõttel otsustada kui suures 

mahus tuleks investeeringuid teha ja kas maa rentimine või omamine annaks paremaid 

tulemusi, samuti väetiste ja taimekaitsevahendite laialdasem kasutamine annaks paremaid 

tulemusi (Eesti põllumajanduse… 2009: 41). 

Mitmed autorid on märkinud, et maa omamine annab ettevõttele eelise, kuna maa pakub 

laenuandjatele ideaalset tagatist ja seega võimaldab maaomanikel paremini pääseda 

laenuturule (Zhengfei, Lansink 2006: 647). 

 

Põllumajandusettevõtted kajastavad tihti olulisi erinevusi tootmises ja majanduslikes 

tulemustes. Sellised erinevused tulenevad spetsialiseerumise tasemest, tootmise 

intensiivsusest, talumajapidamise suurusest või rakendatud tootmispraktikast ning vajalike 

väetiste ja pestitsiidide kasutamisest (Farmers Management capacities… 2014: 806).  

 

Mitmete erialade vahel on veel arutelu selle kohta, kuidas tuleks ettevõtete 

konkurentsivõimet mõõta ja millised tegurid mõjutavad konkurentsivõimet (Factors 

Affecting… 2010: 3). 

 

Tähelepanu on pööratud ka ajategurile, mida tuleks konkurentsihindamisel arvestada. 

Ettevõtte puhul on oluline, et oleks võimalik arvutada, kui kaua esimeste positiivsete 

tulemuste saavutamiseks aega kulub (Hatzichronoglou 1996: 19). 

 

Konkurentsivõimet väljendava informatsiooni olemasolu aitab ettevõttel teha vajalikke 

muudatusi või uuendusi sisendite kasutamisel, eesmärgiga parandada tootlikkust. 

Kaasaegse põllumajandustootmisega toimuvate muutuste korral on üha raskem säilitada 

konkurentsieeliseid. Põllumajandustootjad peavad olema juhtimissuutlikud, kasutades kõige 

paremal viisil ära olemasolevaid ressursse. Optimaalse tootmispraktika valimine ja 
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rakendamine võimaldab ettevõtetel saavutada parimad võimalikud tulemused (Vukelic,  

Rodic, 2014: 806). 

 

1.3. Tootlikkuse olemus, mõõtmine. 
 

Kirjandusest leiab palju erinevaid määratlusi tootlikkuse olemusest. Eedo Kalle (1997: 5) on 

öelnud, et  tootlikkus on süsteemi (sh ettevõtte) väljundi(te) ja sisendi(te) suhe.  Mariya 

Paneva (2017: 19) on määratlenud tootlikkuse tähendust kui ettevõtte kasu ja kulu suhet. 

Tootlikkuse mõiste all peetakse sageli silmas nii tehnilist kui ka majanduslikku tootlikkust 

ning nende ühiseks mõisteks on tulemuslikkus. Sageli nimetatakse neid veel võimekuseks, 

tõhususeks ning suutlikkuseks (Kadri Kalluste, 2014: 12). Eedo Kalle (2007: 7) nimetab 

tehniliseks tootlikkuseks väljundite ja sisendite suhet, kui need mõlemad on naturaalühikutes 

(tk, kg, m jms.).  

 

Majandusteadlaste jaoks on tootlikkus kui tõhusus, millega ettevõtted, organisatsioonid, 

tööstus ja kogu majandus tervikuna muudavad sisendid (tööjõud, kapital ja tooraine) 

toodanguks ehk väljundiks. Tootlikkus kasvab siis, kui toodang kasvab kiiremini kui 

sisendid, mis muudab olemasolevad sisendid produktiivsemaks (Gordon, Zhao, et al 2015: 

1).  

Tootlikkuse üldine määratlus on tootmistegurite suutlikkus toota toodangut, mida saab 

mõõta kui osalist tootlikkust. Tegemist on indikaatoriga, mis seostab väljundi suhet ühe 

sisendiga (Latruffe 2010: 18). 

 

Tootlikkuse kasvu määratletakse kui põllumajandussektori kogutoodangu summat, mis on 

jagatud nende väljundite saamiseks kasutatud sisendite kogumahuga (Matthews 2014). 

Toodang võib olla erinevates vormides, näiteks toodetud kaupade või osutavate teenuste 

vormis. Väljundeid võib samuti väljendada koguseliselt või finantstingimustes ehk 

väärtuseliselt. Kõige levinumad sisendid, mida kasutatakse toodangu tootmisel on  tööjõud, 

kapital ja vahetarbimise kulud (Frija, Dhehibi et al 2015: 2). 

Oluline on mõõta ja analüüsida ettevõttes kasutatavate sisendite kogust ning nende seost 

väljundile. 

Tootmisprotsessi muutuste, kapitali ja tööjõu investeeringute uurimine ettevõttes võib 

näidata tootlikkuse kasvu allikaid. Tootlikkuse mõõtmine aitab paremini mõista millal need 

erinevad allikad aitavad kaasa tootlikkuse kasvule (Gordon, Zhao et al 2015: 8). Tootlikkuse 
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mõõdet kasutatakse ettevõtete, tööstusharude ja kogu majanduse tasandil (Parham 2014: 2). 

See väljendab nii tehnoloogilist kui ka tootmise efektiivsuse arengut. Tootlikkuse areng 

pikema perioodi puhul on oluliseks allikaks põllumajandustootjate kasumi teenimisel ning 

püsimisel konkurentsivõimelisena (Värnik, Viira jt. 2015:17). 

 

Tootlikkuse analüüsimisel kasutatakse tüüpiliselt kaht lähenemist: osatootlikkuse ja 

kogutootlikkuse analüüs. Osatootlikkuse puhul analüüsitakse, kui palju saadi toodangut ühe 

tootmisteguri ühiku suhtes (Teraviljafoorum 2015).  

Osatootlikkustena võib käsitleda põhivara üksikute struktuurielementide (maa, ehitised, 

masinad, seadmed jms) tootlikkusi, mida võib tõlgendada kui füüsilise kapitali tootlikkusi.  

Sama kehtib ka käibevara ja omakapitali kohta (Kalle 2007: 17). Osatootlikkuse mõõtmisel 

me näeme kuidas konkreetse sisendi väljund iga ühiku kohta aja jooksul muutub. Näiteks 

väljund töötaja kohta on tööviljakuse näitaja ja saagikus hektari kohta on kasutatud 

maatootlikkuse hindamiseks ( Fostering Productivity… 2011: 22). Osatootlikkuse valem on 

kujutatud valemis 1. 

 (1) 
Väljund(id)

Üks sisend
 

 

Alan Matthew ütleb, et osalise tootlikkuse näitajad ei mõõda tõelist tootlikkuse kasvu. 

Osalise tootlikkuse kasvu suurendamine võib esile tuua teiste sisendite intensiivsuse 

suurenemise. Näiteks võib saagikust suurendada rakendades suuremaid väetiste koguseid 

või kasutades rohkem tööjõudu. 

Ainuüksi osatootlikkuse analüüsimine võib olla eksitav ning tulemuseks võib olla valede 

järelduste tegemine,   kuid selle eeliseks on andmete lihtne kättesaadavus ja tulemuste 

tõlgendamine (Värnik, Viira 2015: 18). 

Teine võimalus on leida tootlikkus mitme ressursi summeerimise teel, sellisel juhul on 

tegemist tegurirühma tootlikkusega. See näitab ühe kindla tootmisteguri toodangusiduvust 

ehk produktiivsust (Mereste 2003: 347). Tegurirühma tootlikkus on kujutatud valemis 2. 

 

 (2) 
Väljund(id)

Mitu sisendit
 

 

Kogutootlikkus on kogu väljundi ja selle tootmiseks kasutatud sisendite suhe, mille eesmärk 

on välja selgitada kui tõhusalt kasutab ettevõte olemasolevaid sisendeid väljundi ehk 
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toodangu saamiseks (Fostering Productivity… 2011: 22). Kogutootlikkuse valem on 

kujutatud valemis 3. 

 

 (3) 
Väljund(id)

Kõik sisendid
 

 

Kogutootlikkuse indeksi vajadus on muutunud aktuaalseks pärast 2013. aasta ühist 

põllumajandusreformi, mis annab suurema vajaduse hinnata põllumajanduspoliitika mõju 

saadud tulemuslikkusele (Mattews 2014). Tulemuste analüüsimiseks kasutatakse kõige 

enam kogutootlikkuse analüüsi, teatud ajaperioodil, eeldades produktiivsuse paranemist 

(Eesti põllumajandustootjate… 2015: 18). Tootlikkuse kujunemise üldskeem on kujutatud 

joonisel 1. 

 

Joonis 1. Tootlikkuse kujunemise üldskeem. Allikas: (Slack et al. 2013: 33)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootlikkus on kõikide majanduses toimuvate protsesside tulemus ning seetõttu on tal väga 

palju mõjureid. Üks oluline tootmistegur on kapital, mille hõive suurenemisega kaasneb 

kogutoodangu kasv. Kapitalihõive kasv suurendab tööjõu kapitalivarustatust. Sellise arengu 

tagajärjeks on harilikult tootlikkuse tõus (Kerem et al. 1998: 264).  

 

Kogutootlikkuse kasv peegeldab tootmistegevuse kasvu, mis ei tulene kaasatud tegurite 

mahu suurenemisest. See võib sisaldada endas uute tehnoloogiate rakendamist, 

juhtimisoskust, tootmisorganisatsioonide muutust ja mastaabisäästu (Leimane, Krievina et 
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al 2017: 93). See võib olla tingitud nii tehnilisest muutusest kui ka kasutatavate tegurite 

paremast jaotamise efektiivsusest (Frija, Dhehibi et al 2015: 4). 

Ka juhtkonna otsustel tootmistehnoloogia valikus ja tootmise korraldamisel on oluline 

tähtsus tootlikkuse tulemuslikkuses (Gordon, Zhao et al 2015: 3). 

 

Eesti põllumajandusliku kogutootlikkuse kasv on olnud madalam võrreldes teiste Balti 

riikidega, põhjuseks on investeeringud põllumajandusettevõtete kapitali. Saavutades seeläbi 

tööviljakuse kasvu, kuid samuti ka vahetarbimise kasvu. Kokkuvõttes aeglustas see 

kogutootlikkuse kasvu. Seega ei näita aeglasem kogutootlikkuse kasv sugugi kehvemat 

absoluuttulemust (Leimane, Krievina et al 2017: 94). 

 

Ettevõtte majandusnäitajad ja töötajate tööelu kvaliteet sõltuvad oluliselt tootlikkusest.  

Tootmise protsessis on alati oht negatiivsete seoste ahelale, mis algab ressursside kulude 

suurenemisega, tõusevad väljundi hinnad, väheneb müügimaht ja  lõpeb tootlikkuse edasise 

langusega (Kalle 1997: 6). 

 

Mitmed autorid on jõudnud järeldusele, et subsiidiumidel ehk toetustel võib olla tootlikkuse 

kasvule märkimisväärselt negatiivne mõju. Toetuste vaba majandustegevus võib mõjutada 

põllumajandustootja käitumist. Selline olukord sunnib hoolikamalt mõtlema läbi 

kapitaliinvesteeringud, eesmärgiga saavutada madala riskiga kõrge tulu. See eeldatavasti 

avaldab mõju talumajapidamiste pikaajalisele tootlikkusele (Zhengfei, Lansink 2006: 647). 

FADN andmed aga kinnitavad, et kahjuks ilma toetusteta enamus põllumajandusettevõtted 

toime ei tuleks (Põllumajandusuuringute… 2016: 13). 

Taimekasvatuse valdkonna toetuste eesmärgiks on hüvitada põllumeestele täiendavaid 

kulutusi, mis tulenevad põllumajandusliku tootmise eripärast. Põllumajandusmaa 

hoolduskulude hüvitamise eesmärk on eelkõige säilitada põllumaade viljakus 

(Põllumajanduse registrite… 2011). 

 

Autori arvates on oluline, et mingil ajaperioodil oleks igale põllumajandusettevõttele 

kättesaadav riigipoolne toetus. Eelkõige on see oluline tegevust alustava 

põllumajandustootja jaoks. Põllumajandusettevõtted peavad õppima hakkama saama ilma 

kõrvalise abita ning autor usub, et toetuste vaba tegevus sunnib neid rohkem pingutama.  
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et tootlikkus on tootmisvõimsuse suhe, mis on jagatud 

tootmisprotsessis kasutatud tegurite hulgaga. Osalise tootlikkuse korral väljendab see 

sisendühiku toodetud toodangu väärtust. Kogutootlikkuse puhul tähendab see kõikide 

sisendite kombinatsiooni abil  toodetud toodangu väärtust. Kõrgem tootlikkus tähendab 

ettevõtte või riigi konkurentsivõimet (Frija, Dhehibi 2015: 3). 

Madala tootlikkusega ettevõtted peaksid tegema muudatusi toodangu tootmisel, et tagada 

konkurentsivõime ning jätkusuutlikkus (Kadri Kalluste, 2014: 16). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada OÜ Vao Põldur konkurentsivõime. 

Vaadeldavaks perioodiks on valitud aastad 2012-2015 sellepärast, et antud ajavahemik 

sisaldab taimekasvatustoodangu tootmist soodustavaid kui ka mittesoodustavaid 

ilmastikuolusid. Analüüsitava ettevõtte puhul on tegemist taimekasvatuse (A) tootmistüüpi 

kuuluva teravilja- ja õlikultuure kasvatava ettevõttega. 

Üksikute ettevõtete konkurentsivõimet kohalikul või piirkondlikul turul saab hinnata 

võrdluse teel kohalike või piirkondlike konkurentidega (McFertige 1995: 11). Sellest 

lähtuvalt on uurimustöö läbiviimisel kasutatud Põllumajandusuuringute keskuse andmebaasi 

FADN (Farm Accountancy Data Network). 

Andmebaasist on välja selekteeritud sama tootmistüübi ja suurusgrupiga ettevõtete andmed 

ning vaadeldavaks perioodiks on 2012-2015 aasta.  

Ettevõtte suuruse ja  tootmistüübi  välja selgitamiseks kasutatakse FADN andmebaasis 

olevat  majandusliku suuruse kalkulaatorit. Sisestades ettevõtte kasutuses oleva erinevate 

põllukultuuride põllumajandusmaa koguse hektarites. Süsteem määrab kindlaks ettevõtte 

tootmistüübi ning majandusliku suurusklassi. 

Võrdlemisel konkurentidega on oluline, et seda viiakse läbi samaväärsete ettevõtetega. Kui  

võrreldakse suurettevõtteid väiksematega siis ei saada samaväärselt mõistetavaid tulemusi, 

sest väikesemad ettevõtted ei ole võimelised samaväärselt konkureerima (Eesti 

põllumajanduse… 2009: 61). 

 

Esmalt selgitab autor välja ettevõtte kogutoodangu väärtuse, mis koosneb põhi- ja 

kõrvaltoodangu väärtusest ning lisaks on juurde arvestatud ka põllukultuuride tootmisega 

seotud otsetoetused. Tootlikkuse näitajate arvutamise eesmärgil selgitab autor vaatluse teel 

välja põhilised tegurid ning sisendid, mida ettevõte kasutab oma toodangu tootmiseks. 

Lisaks tootlikkuse näitajatele tuuakse töös välja olulisemate tegurite ja sisendite mahukuse 

näitajad, mis annavad võimaluse võrrelda sisendite kasutust teiste ettevõtetega. Ettevõtete 

suutlikkus toota rohkem väljundit samade sisendkogustega ehk kasutada oma sisendeid 

tõhusamalt (Latruffe 2010: 19). 
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Põllumajandustootjad analüüsivad hoolikalt kvantitatiivseid meetmeid, nagu näiteks hektari 

saagikus. Need meetmed võimaldavad neil kulude ja toote suhete kindlakstegemisel ning 

pärast hinnatõusude arvesse võtmist kontrollida lõplikke kulusid ja tulusid (Kondraszuk 

2014: 40). Tootlikkuse arvutamisel võib sisenditena määratleda kui inimeste aega, oskusi, 

maad, tootmiseks vajalikke materjale, masinad ja seadmeid. Kuid kõige sagedamini 

kasutatakse tootlikkuse arvutamisel tööjõudu ja kapitali. Tööjõu all on mõeldud töötajate 

arvu või töötundide arvu ning kapiatalina ehitisi, masinaid ja seadmeid (Parham 2014: 2). 

 

Fiona Thorne on märkinud, et asjakohasem on kontrollida tootmiskulusid pindalalt, kuna 

maatükk on kõige enam piiratud tootmistegur (Thorne 2005: 6). Autori eesmärk on 

kontrollida ettevõtte tootmiskulusid kasutusel oleva põllumajandusmaa pindalalt. Ka 

analüüsitava ettevõtte puhul on kõige piiratuim tootmistegur maa.  

 

Ettevõtte olulisemate tootmistegurite hulka kuulub maa, põhivara ning tööjõud. Peamised 

sisendid moodustavad suure osa ka kogukuludest, nagu näiteks väetised, 

taimekaitsevahendid ja seeme. Sisendite mõju toodangu tulemustele aitavad hinnata 

järgmised indikaatorid: 

• Kogutoodang 1 ha kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta (€/ha) 

• Kogutoodang 1 euro põhivara kohta (€) 

• Väetiste ja taimekaitsevahendite kulu 1 ha kasutusel oleva põllumajandusmaa kohta 

(€/ha) 

• Toetused 1 ha kasutusel oleva põllumajandusmaa kohta (€/ha) 

• Kogutoodang ühe euro toetuse kohta (€)   

• Kulud 1 ha kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta (€/ha) 

• Taimekasvatuse erikulud 1 ha kasutusel oleva põllumajandusmaa kohta (€/ha) 

• Kogutoodangu ja kogukulude suhe (toetustega ja ilma toetusteta) (€) 

• Kohustused 1 ha kasutusel oleva põllumajandusmaa kohta (€/ha) 

• Kogutoodang ühe tööjõuühiku kohta (€/tjü) 

• Kogutoodang ühe euro investeeringu kohta (€) 

Zhengfei ja Lansink on öelnud, et üksnes finantsnäitajate põhjal ei saa ettevõtte 

konkurentsivõimelisust/jõudlust hinnata, sest need sõltuvad oluliselt ka turukeskkonnast. 

Turu hinnad mõjutavad otseselt ettevõtte tulusid ja kulusid ning võivad märkimisväärselt 

muuta ettevõtte kasumlikkust ja väärtust, isegi kui ettevõtet juhitakse tõhusalt (Zhengfei, 
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Lansink 2006: 645). Autori hinnangul on aga finantsnäitajatel samuti üsna suur roll ettevõtte 

konkurentsivõimes. See iseloomustab ettevõtja teadlikust finantsaruandlusest ning tema 

suutlikust kohandada oma tegevust turul toimuvat arvestades. 

Autor kasutab ettevõtte konkurentsivõime hindamisel ka valitud bilansitegureid, milleks on:  

 

• Üldine võlakordaja 

• Koguvara käibekordaja 

 

Võlakordajat mõõdetakse laenukapitali ja omakapitali suhtena, näidates kui suurel määral 

kasutab ettevõte laenatud raha. Ettevõtted, kellel on kõrge võlakoormus, võivad olla 

pankrotiohus, kui nad ei suuda makseid oma võlgades teha; nad ei pruugi tulevikus uusi 

laenuandjaid leida  (Factors Affecting Firm Com… 2010: 9).  Varasemas uuringus on aga 

jõutud järeldusele, et pikaajaline võlg mõjutab positiivselt tootlikkuse kasvu, samal ajal kui 

lühiajaline võlg ei oma märkimisväärset mõju. Põhjuseks on toodud paremad 

investeerimisvõimalused (Zhengfei, Lansink 2006: 652-653). 

 

Andmete töötlemisel on kasutatud andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel. Programmi 

abil arvutatakse välja tootlikkuse näitajad, erinevate kulugruppide osakaal kogukuludest, 

valitud finantssuhtarvud. Analüüsi käigus leitud tulemused avaldab autor jooniste ja 

tabelitena. 

Selleks, et näha vaadeldava perioodi tõelist tootlikkuse muutust on tulude ja kulude näitajad 

viidud 2012 aasta hindade tasemele. Autor on kasutanud selleks tootjahinnaindekseid ning 

ostuhinnaindekseid. Aastate 2012-2015 indeksid on välja toodud tabelis 1. 

Tootjahinnaindeksid näitavad põllumajandussaaduste hindade muutuseid ja 

ostuhinnaindeksid iseloomustavad põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavate sisendite 

hindade muutuseid. 

 

Tabel 1. Põllumajandussaaduste tootja- ja tarbijahinnaindeksid aastatel 2012-2015. % 

Allikas: Statistikaamet. 

Hinnaindeks 

Aasta 

2012 2013 2014 2015 

Tootjahinnaindeks IA146 1,43 6,7 -5,7 -13 

Ostuhinnaindeks IA148 1,27 2,1 0,6 0,6 
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3. ETTEVÕTTE KONKURENTSIVÕIME HINDAMINE 

 

3.1. Analüüsitava ettevõtte ning valimi tutvustus, olulisemad 

mahunäitajad 
 

Ettevõte Vao Põldur OÜ on teravilja– ja õlikultuure kasvatav põllumajandusettevõte, kes 

alustas oma tegevust 1993. aastal. Põhitoodanguna kasvatatakse nisu, otra, rapsi ning 

vähesel määral ka kaunvilja. 

Aastatel 2012-2015 on ettevõtte kasutuses olnud ligikaudu 1000 hektarit 

põllumajanduslikku  maad ning suurem osa kasutusel olevast põllumajandusmaast asub 

Koeru vallas, Järvamaal. 

 

2012 aastal kasvatas ettevõte teravilja 578 hektaril, millest 290 hektarit kattis nisu ning 288 

hektarit maapinda kulus odra kasvatamiseks. Õlikultuuride ja kaunviljade kasvupind 

moodustas kokku 275 hektarit. 

2015. aastaks oli ettevõtte kasutuses juba 1 115 hektarit põllumaad, millest nisu kasvupind 

moodustas 460 hektarit ning odra kasvupind oli 244 hektarit. Joonisel 2 on piltlikult välja 

toodud ettevõtte taimekasvatuse struktuur vaadeldaval perioodil. 

 

 
 

Joonis 2. Analüüsitava ettevõtte taimekasvatuse struktuur aastatel 2012-2015. Allikas: 

Autori koostatud majandusandmete põhjal. 
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Joonisel 3 on kujutatud ettevõtete keskmine taimekasvatuse struktuur vaadeldaval perioodil. 

Siinkohal näeme, et sama suurusgrupi keskmise ettevõtte toodangusse kuulub lisaks ka veel 

rukis ning kaer. 

 

 

 

Joonis 3. Ettevõtete keskmine taimekasvatuse struktuur aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Ettevõtte Vao Põldur OÜ konkurentsivõime hindamiseks on autor selekteerinud FADN 

andmebaasist välja 39 ettevõtet. Sarnaselt analüüsitavale ettevõttele kuuluvad valimis 

olevad ettevõtted taimekasvatuse (A) tootmistüüpi ning suurettevõtete gruppi, kelle 

kogutoodangu väärtus on 750 000 eurot ja enam. Võrdluseks võetud ettevõtete tulemused 

on esitatud kaalutud keskmisena. Majandusnäitajate paremaks mõistmiseks on autor 

kasutanud FADN süsteemi SE indikaatorite koode, millest piltliku ülevaate annab lisa 1. 

 

Joonisel 4 on välja toodud kasutusel olev omandis maa (SE 025) ja rendimaa (SE 030) 

osakaal analüüsitava ettevõtte ning ettevõtete keskmise näitaja kohta. 

Joonisel näeme, et terve vaadeldava perioodi vältel on suurenenud kasutusel oleva põllumaa 

hulk. Üle poole kasutatavast põllumajandusmaast on ettevõttel rendimaa ning viimasel 

vaadeldaval aastal on selle hulk märkimisväärselt tõusnud. Ettevõtte renditud 

põllumajandusmaa osakaal kogu kasutusel olevast põllumajandusmaast on ligi  60%. 

Vaadeldava perioodi kõige madalama rendimaa osakaaluga  oli 2014. aasta (539,64 

hektarit). 
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Sama suurusgrupi ettevõtete keskmine kasutusel oleva põllumajandusmaa hulk on püsinud 

madalamal, kui analüüsitaval ettevõttel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Omandis maa ja rendimaa osakaal analüüsitavas ettevõttes (vasakpoolne joonis) 

ja Eesti keskmises (parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koostatud 

FADN andmete põhjal. 

 

Järgnevalt võrdleme ettevõtete kogutoodangu (SE 131) väärtust ning 

taimekasvatustoodangu (SE 135) osakaalu sellest. Analüüsitava ettevõtte kogutoodang  oli 

kõige kõrgeim 2015. aastal, mis oli kokku 1 020 619 eurot, sellest 79 % moodustas 

taimekasvatustoodang (SE 135), 3 % kõrvaltegevus (SE 256) ning toetused (SE 605) 

moodustasid 17 % kogutoodangu väärtusest. Taimekasvatuse osakaal kogutoodangust on 

kujutatud joonisel 5. 

Kõige madalam oli kogutoodangu (SE 131) väärtus 2012. aastal, kokku vaid  723 054 eurot. 

Kogutoodangu väärtusest 70 % moodustas taimekasvatustoodang (SE 135), 22 % toetused 

(SE 605) ning 4 % kõrvaltegevus (SE 256). 
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Joonis 5. Taimekasvatuse osakaal kogutoodangust analüüsitavas ettevõttes ning ettevõtete 

keskmises aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Analüüsitava ettevõtte kogutoodangu väärtus oli Eesti keskmisega samal tasemel aastal 

2012. Järgnevatel aastatel on Vao Põldur OÜ kogutoodangu väärtus püsinud Eesti 

keskmisest kõrgem. Madalaim tulemus oli nii analüüsitaval ettevõttel kui ka Eesti keskmisel 

ettevõttel 2014. aastal.   

 

Ettevõtete keskmine kogutoodang (SE 131) moodustub taimekasvatustoodangust (SE 135), 

loomakasvatustoodangust (SE 206), muudest sissetulekutest (SE 256)  ning otsetoetustest 

(SE 600). Erinevalt Eesti keskmise ettevõttega, ei kuulu analüüsitava ettevõtte Vao Põldur 

OÜ kogutoodangusse loomakasvatustoodang. Ettevõte tegeleb üksnes 

taimekasvatustoodangu tootmisega ning lisaks kõrvaltegevused, mille alla kuulub 

põllumajandusteenuste osutamine.  

Valimis on kokku 9 ettevõtet, kes lisaks taimekasvatusele tegeleb vähesel määral ka 

loomakasvatusega. Selleks, et loomakasvatusest tulenev toodang ei hakkaks analüüsitavate 

ettevõtete tulemusi mõjutama, on autor kasutanud tootlikkuse näitajate arvutamisel 

väljundina vaid taimekasvatustoodangut.  

Nii analüüsitava ettevõtte kui ka Eesti keskmise ettevõtte sissetulekute struktuur on 

kujutatud joonisel 6. Ettevõte Vao Põldur OÜ on 2015. aastal vähendanud kõrvaltegevusi 

ning selle arvelt suurendanud taimekasvatustoodangu mahtu. 
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Joonis 6. Analüüsitava ettevõtte (vasakpoolne joonis) ja Eesti ettevõtete keskmine 

(parempoolne joonis) sissetulekute struktuur aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koostatud 

FADN andmete põhjal. 

 

Järgmisena toob autor välja toetussummade jagunemise vaadeldaval perioodil. Töö esimese 

osas tuli juttu toetustest ning sellest, kui tähtis on see põllumajandusettevõtete positiivsete 

majandustulemuste kujunemisel.  

Joonis 7 annab ülevaate sellest, kui suure summa toetusi ühe hektari kohta on Vao Põldur 

OÜ ja Eesti keskmisele ettevõtetele 2012-2015. aastal laekunud. Toetuste summa sõltub 

ettevõtte suurusest ning eripärast, seepärast ei ole näitajad tabelis võrdsed. Võrdlusgrupi 

valimis on ettevõtteid, kes lisaks taimekasvatusele tegelevad vähesel määral ka 

loomakasvatusega. Antud tegur mõjutab oluliselt teraviljakasvatajatele laekuva toetuse 

suurust. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015

toetused muu sissetuleK

taimekasvatustoodang

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015

toetused muu sissetulek

loomakasvatustoodang taimekasvatustoodang



30 
 

 

 

Joonis 7. Toetused kasutusel oleva põllumajandusmaa hektari kohta aastatel 2012-2015. 

Allikas: Autori koostatud FADN andmete ja ettevõtte aruannete põhjal. 

 

Analüüsitava ettevõtte toetused hektari kohta on püsinud keskmisel tasemel terve 

vaadeldava perioodi vältel. 

Eesti keskmise ettevõtte maksimaalne toetuse summa on olnud 2013. aastal (270 eurot) ning 

kõige madalam 2015. aastal (77,23 eurot). Toetuste maksimaalne summa hektari kohta on 

laekunud ettevõttele, kelle kasutuses on enam kui 1300 hektarit põllumajanduslikku maad. 

Minimaalse toetussummaga ettevõtte kasutuses on aga vaid 500-600 hektarit 

põllumajanduslikku maad. 

 

Joonisel 8 on välja toodud enim kavatavate teraviljakultuuride saagikuse näitajad, milleks 

on nisu ja oder. Vasakpoolsel joonisel on kujutatud nisu kogus ühe hektari kohta ning 

parempoolsel joonisel odra kogus ühe hektari kohta. 

OÜ Vao Põlduri nisu saagikus on 2013-2014 aastatel püsinud ettevõtete keskmisest 

madalamal tasemel. 2015. aastal oli see aga juba 9 % ettevõtete keskmisest saagikusest 

kõrgem. 

Odra saagikus oli keskmise näitajaga võrreldes madalam 2013 .aastal. 2014. aastal oli see 

samal tasemel ning 2015. aastaks juba ületanud ettevõtete keskmist näitajat. 
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Joonis 8. Nisu saagikus (vasakpoolne joonis) ja odra saagikus (parempoolne joonis) aastatel 

2012-2015. Allikas: Autori koostatud DADN andmebaasi põhjal. 

 

Tabel 2 annab ülevaate toodangu müügist saadud tulude kohta ettevõttes Vao Põldur OÜ ja 

võrdlusena on välja toodud ka ettevõtete keskmised näitajad. Kahel esimesel aastal on 

analüüsitava ettevõtte müügitulu jäänud keskmisest madalamale tasemele. 2012. aastal on 

ettevõtete keskmine müügitulu ühe hektari kohta olnud 418,36 eurot. Samal aastal oli OÜ 

Vao Põlduri müügitulu vaid 340,45 eurot hektari kohta. Ka 2013. aastal oli ettevõtete 

keskmine müügitu hektari kohta ligi 15 % kõrgem. Järgnevatel aastatel on aga analüüsitava 

ettevõtte müügist saadud tulu olnud märkimisväärselt suurem võrreldes ettevõtete keskmise 

müügituluga.  2015. aasta müügitulu tuleneb paremast nisu saagikusest ja kõrgemast 

müügihinnast. 
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Tabel 2. Müügitulu väärtus tööjõuühiku ja hektari kohta ning teraviljatoodangu hind (2012-

2015) Allikas: Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Ettevõtete näitajad 

Aasta 

2012 2013 2014 2015 

Ettevõtete keskmine müügitulu, euro 403001,62 280583,08 299980,17 357206,14 

Vao Põldur OÜ müügitulu, euro 311960,00 280177,00 407093,00 557530,00 

Ettevõtete keskmine müügitulu 

tööjõuühiku kohta, €/tjü 59195,51 47847,78 50340,29 66231,98 

Vao Põldur OÜ müügitulu tööjõuühiku 

kohta,  44565,71 43104,15 73086,71 102487,13 

Ettevõtete keskmine müügitulu euro/ha 418,36 328,66 355,10 428,12 

Vao Põldur OÜ müügitulu euro/ha 340,45 284,36 423,89 499,86 

Ettevõtete keskmine nisu müügihind, euro 0,21 0,18 0,16 0,16 

Vao Põldur OÜ nisu müügihind, euro/kg 0,20 0,17 0,16 0,17 

Ettevõtete keskmine odra müügihind, 

euro/kg 0,20 0,17 0,15 0,15 

Vao Põldur OÜ odra müügihind, euro/kg 0,20 0,17 0,14 0,16 

 

 

Teraviljatoodangu müügitulu sõltub toodangu kvaliteedist ning turust, kuhu ettevõte oma 

toodangut pakub. Võrdluseks võetud ettevõtete valimis on ka ettevõtteid kelle nisu 

müügihind ulatus 0,30 euro sendini kilogrammi kohta. Tegemist on nende ettevõtetega kes 

on oma toodangut eksportinud ilma vahendajateta. 

 

3.2. Ettevõtte konkurentsivõime hindamine tootlikkuse näitajate abil. 
 

Teraviljakasvataja Vao Põldur OÜ konkurentsivõime hindamisel on kõige olulisemateks 

indikaatoriteks tootlikkuse suhtarvud. Seda on võimalik arvutada Kogutootlikkusena, 

osatootlikkusena ning tegurirühma tootlikkusena. Kogutootlikkusest tuleb vaatluse alla 

kogukulude tootlikkus ning maa tootlikkus. Ettevõtte väljundiks on taimekasvatustoodang 

eurodes.  

 

Esimesena analüüsib autor ettevõtte kasutusel oleva põllumajandusmaa tootlikkust, mis on 

leitud taimekasvatustoodangu ja kasutusel oleva põllumaa jagamisel. 
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Toodang ühe hektari maa kohta annab meile ülevaate sellest, kui efektiivselt suudab tootja 

saada toodangut kasutusel olevast põllumajandusmaast. Siinkohal võib olla mõjutajaks nii 

ettevõtja oskused ja teadmised, kui ka põllumajandusmaa asukoht, mis mõjutab mulla 

viljakust.  Ilmastikuoludest tulenevate tingimuste  parem ärakasutamine on see mis annab 

tootjatele konkurentsieelise.  

Vaadates joonist 9 näeme, et kogutoodang ühe hektari maa kohta on analüüsitavatel 

ettevõtetel erinev olnud kahel aastal. Aastatel 2013-2014 on analüüsitava ettevõtte 

taimekasvatustoodang hektari kohta olnud üsnagi sarnane Eesti keskmisega. 2012. aastal on 

Vao Põldur OÜ tootnud taimekasvatustoodangut hektari kohta 10% rohkem kui Eesti 

keskmine teraviljakasvatusele spetsialiseerunud ettevõte. 2013-2014 aastal on tulemused 

püsinud keskmisel tasemel. 2015. aastal aga ületas ettevõte Eesti keskmist tulemust 6% 

võrra.  Erinevust tekitab nii toodangu liik, kui ka hind millega ettevõtja on suutnud oma 

toodangut müüa.  

 

 

 

Joonis 9. Taimekasvatustoodang hektari kohta 2012-2015. Allikas: Autori koostatud FADN 

andmete põhjal. 

 

Järgnevalt on autor välja toonud tabeli (tabel 3), mis iseloomustab erinevate kultuuride 

kasvatamise mõju maa tootlikkusele.  
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Tabel 3. Maa tootlikkus ettevõtete eripärast tulenevalt (aastatel 2012-2015), euro. Allikas: 

Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Ettevõtete eripära 

Keskmine maa tootlikkus 

2012 2013 2014 2015 

Õlikultuuride kasvupind < 200 ha 705,21 652,68 581,93 593,89 

Õlikultuuride kavupind > 200 ha 758,99 574,73 498,85 611,72 

Kõrvaltegevusena loomaskasvatus 557,55 516,35 395,35 484,31 

Loomakasvatus ei kuulu 
kõrvaltegevusse 743,58 624,40 570,42 629,97 

 

 

Tabelis on välja toodud keskmine maa tootlikkus ettevõtete eripära silmas pidades. Eesmärk 

on välja selgitada kas kogu maa tootlikkus võib oleneda õlikultuuride kasvupinna suurusest. 

Õlikultuuride müügihind on kõrgema väärtusega kui teravilja müügihind, kuid 

sellegipoolest ei mõjuta see oluliselt taimekasvatustoodangu väärtust. Ettevõtted, kelle rapsi 

kasvupind on suurem kui 200 hektarit on kahel aastal saavutanud madalamat 

taimekasvatustoodangut hektari kohta võrreldes ettevõtetega, kelle õlikultuuride kasvupind 

on väiksem kui 200 hektarit. 

Erinevust näeme ettevõtete vahel, kelle kõrvaltegevuse hulka kuulub loomakasvatus. 

Keskmine maa tootlikkus on madalam nendel ettevõtetel, kes kõrvaltegevusena tegeleb 

loomakasvatusega. 

Põhjus võib olla tingitud suuresti erinevast ressursikasutusest, sest loomakasvatusega 

tegelevad ettevõtted kasutavad suure osa toodangust omatarbeks. Väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamine on väiksem ning teravilja  kasvatatakse vähem. See kõik 

kokku pärsib teravilja saagikuse tulemusi ning sellest lähtuvalt on ka maa tootlikkus 

madalam, võrreldes ettevõtetega kes ei tegele teraviljakasvatuse kõrval loomakasvatusega. 

Analüüsitaval ettevõttel on siinkohal konkurentsieelis, kuna ettevõte on spetsialiseerunud 

üksnes taimekasvatustoodangule ning eelkõige teravilja tootmisele. 
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Järgnevalt vaatamegi üle milline on Vao Põldur OÜ väetiste ja taimekaitsevahendite 

tootlikkus Eesti keskmise ettevõttega võrrelduna. Joonis 10 on kujutatud 

taimekasvatustoodang ühe euro väetise ja taimekaitsevahendite kulu kohta aastatel 2012-

2015.  

 

  

 

Joonis 10. Taimekasvatustoodang 1 euro väetise kulu kohta (vasakpoolne joonis) ja 

taimekasvatustoodang 1 euro taimekaitsevahendi kohta (parempoolne joonis) aastatel 

2012-2015. Allikas: Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Osatootlikkus väetisele on analüüsitavas ettevõttes viimastel aastatel langenud. Seda on 

põhjustanud järsk väetiste kasutamise kogus, mis ei ole aga samas proportsioonis tõstnud 

taimekasvatustoodangu mahtu. Taimekaitsevahendite tootlikkus on püsinud stabiilne kogu 

vaadeldava perioodi vältel ettevõttes Vao Põldur OÜ. Eesti ettevõtete keskmine väetiste 

tootlikkus on olnud kõige madalam 2013. aastal ning edasi järkjärgult tõusnud. Juba aastaks 

2015 oli ettevõtete keskmine väetiste tootlikkus ligi 40 % kõrgem analüüsitavast ettevõttest. 

Ettevõtete keskmine taimekaitsevahendite tootlikkus on aga hakanud langema 2014. aastast, 

kuid sellegipoolest püsinud kõrgem analüüsitavast ettevõttest. 

 

Ettevõtete osatootlikkus seemnekulule on kujutatud joonisel 11. Näeme, et OÜ Vao Põlduri 

taimekasvatustoodang ühe kulutatud euro väärtuses seemnekulule on kõrgem ettevõtete 

keskmisest terve vaadeldava perioodi vältel. Kõige kõrgem tulemus oli 2012. aastal, mil üks 

euro seemnekulu andis ettevõttele 20,26 eurot. Sama suurusgrupi Eesti keskmise ettevõtte 

tulemus antud aastal oli 16,82 eurot. Järgnevatel aastatel on ettevõtte tulemus olnud 

tagasihoidlikum, kuid siiski üle ettevõtete keskmise. 
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Joonis 11. Taimekasvatustoodang ühe euro seemnekulu kohta aastatel 2012-2015. Allikas: 

Autori koostatud FADN andmete ja ettevõtte majandusandmete põhjal. 

 

Teraviljakasvatuses on peale maa ressursi veel väga oluliseks tootmisel kasutatavaks 

sisendiks tööjõud. Järgnevalt analüüsime tööjõuga seotud osatootlikkuse näitajaid, milleks 

on taimekasvatustoodang tööjõukulu (SE 370) ning töötatud tunni kohta. Tööjõu tootlikkuse 

leidmiseks jagatakse taimekasvatustoodangu väärtus töötundide arvuga (SE 011). 

Toodang ühe töötunni kohta näitab seda, kui palju väljundit suudab ettevõte toota ühe 

töötunni juures. Võimalus hinnata ettevõtte produktiivsust,  Ühtlasi võib sellest järeldada ka 

seda, kui arenenud tehnikat ettevõttes kasutatakse. Uuenenud tehnikad aitavad aega ja 

tööjõudu kokku hoida, kuid mis samas võivad tõsta ettevõtte kulusid remondi  ja  

amortisatsiooni kulude näol.  Joonis 12  annab meile ülevaate sellest, kui palju suudab 

ettevõte toota taimekasvatustoodangut ühes töötunnis (parempoolne joonis). Vasakpoolsel 

joonisel on välja toodud taimekasvatustoodang ühe euro palgakulu kohta aastatel 2012-

2015. 
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Joonis 12. Taimekasvatustoodang ühe euro palgakulu kohta (vasakpoolne joonis) ning 

taimekasvatustoodang ühe töötunni kohta (parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. 

Allikas: Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Kvalifitseeritud tööjõu olemasolu piirkonniti erineb ning seetõttu ka kulutused antud 

sisendile võivad ettevõtete vahel erineda oluliselt. Vaadates tabel 4 andmeid siis paistab 

silma analüüsitava ettevõtte kõrgem tööjõukulu ettevõtete keskmise kõrval. Erinevust 

tekitab asjaolu, et analüüsitava ettevõtte tööjõuühik on kõrgem, mis tähendab suuremat 

keskmist töötajate arvu. Tööjõu kulu ühe tunni kohta on aga olnud keskmisest madalam 

aastatel 2012-2013 ning 2014-2015 on  toimunud märgatav tunnitasu tõus. 

Viimaste aastate majandustõus on sundinud ettevõtteid tõstma tööjõukulusid, et püsida 

konkurentsis kvalifitseeritud tööjõu hoidmisel. Kõrgelt kvalifitseeritud töötajad aitavad tõsta 

tööjõutootlikkust rohkem kui kvalifitseerimata töötajad. Tööjõutootlikkust oluliselt 

mõjutavaks sisendiks on kapital, kuna see aitab nii aega kui ka tööjõust tulenevaid kulutusi 

kokku hoida. Arenenud tehnoloogia tulemuseks on kõrgem tööviljakust ning 

kogutootlikkus. 

2014. aastal on analüüsitava ettevõtte tunnitasu 0,35 euro sendi võrra kõrgem, 2015. aastal 

aga juba 1,13 eurot kõrgem. 
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Tabel 4. Tööjõukulu tööjõuühiku kohta ja töötunni kohta, aastatel 2012-2015. Allikas: 

Autori koostatud FADN andmete ettevõtte aruannete põhjal. 

 

Ettevõtete näitajad 

Aasta 

2012 2013 2014 2015 

Ettevõtete keskmine tööjõukulu 58328,76 62860,72 66509,06 75040,13 

Vao Põldur OÜ  tööjõukulu 80046,00 103852,04 92809,41 108892,23 

Ettevõtete keskmine tööjõuühik 6,81 5,86 5,96 5,39 

Vao Põldur OÜ tööjõuühik 7,00 6,50 5,57 5,44 

Ettevõtete keskmine Tööjõukulu, eur/tjü 8567,71 10719,63 11161,02 13913,69 

Vao Põldur OÜ tööjõukulu, eur/tjü 11435,14 15977,24 16662,37 20016,95 

Ettevõetete keskmine tööjõukulu euro/h 5,76 6,92 7,19 7,92 

Vao Põldur OÜ tööjõukulu euro/h 4,94 6,41 7,54 9,05 

 

Põhivara tootlikkus näitab meile kui palju väljundit on toodetud olemasoleva põhivara hulga 

juures. Kogutoodangu ja põhivara suhe kajastab ettevõtte võimet varasid tõhusalt jaotada. 

(The regionaal structure of the Cap subsidies, 2017) 

Joonisel 13 näeme kui palju taimekasvatustoodangut toodab ettevõte ühe euro põhivara 

kohta. Ettevõtte põhivara moodustub tootmiseks vajaminevatest masinatest ja seadmetest. 

Ettevõtte kasutuses oleva põhivara väärtus on olnud madalam kogu vaadeldava perioodi 

vältel. 2015. aasta seisuga oli see 1 053 643 eurot ning ettevõtete keskmine põhivara väärtus 

oli 1 078 851 eurot. 

Arvestades, et OÜ Vao Põldur põhivara väärtus on jäänud madalamale tasemele, on ettevõte 

suutnud toota olemasoleva põhivara juures rohkem taimekasvatustoodangut kui sama 

suurusgrupi keskmine Eesti ettevõte. 
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Joonis 13. Taimekasvatustoodang 1 euro põhivara kohta aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Joonis 14 kajastab seda kui palju taimekasvatustoodangut annab ettevõttele ühe euro 

väärtuses kulum. Analüüsitava ettevõtte kulumi tootlikkus on suurem, mis tähendab ka seda, 

et ettevõttel on madalamad amortisatsiooni kulud. Analüüsitava ettevõtte tootlikkus 

kulumile oli 2015. aastal 9,07 eurot, mis oli ühtlasi vaadeldava perioodi kõige kõrgem, 

madalaim tootlikkus kulumile oli 2014. aastal (6,82 eurot). Ettevõtete keskmine tootlikkus 

kulumile oli kõrgem 2012. aastal (8,26 eurot) ning madalaim 2014. aastal (4,62 eurot). 

 

 

 

Joonis 14. Taimekasvatustoodang ühe euro kulumi kohta aastatel 2012-2015. Allikas: 

Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Järgnevalt tuleb vaatluse alla kogukulude tootlikkus ning selle mõju majandustulemustele. 

Ettevõtte tegevust tervikuna saab hinnata kogutoodangu väärtuse suhtega kogukuludesse. 
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See suhtarv näitab, mitme euro väärtuses kogutoodangut tootis iga tootmisesse kulutatud 

euro. Oluline on, et kogutoodangu ja kogukulude suhe ei jääks alla ühe, sest vastasel juhul 

tähendab see seda, et aruandeaastal toodetud toodangu väärtus ei katnud selle tootmiseks 

tehtud kulutusi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15.  Taimekasvatustoodangu ja kogukulude suhe ilma toetusteta (vasakpoolne 

joonis) ja koos toetustega (parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Kahjuks tuleb tõdeda, et on vähe ettevõtteid kes suudavad ilma toetusteta katta tootmiseks 

tehtud kulutusi. Esmalt vaatame milline on taimekasvatustoodangu suhe kogukuludesse 

koos toetustega ja ilma ettevõtetele laekuva otsetoetusteta. 

Joonisel 15 on välja toodud taimekasvatustoodangu väärtuse ja kogukulude suhe. Jooniselt 

selgub, et nii ettevõte Vao Põldur OÜ kui ka Eesti keskmine ettevõte ei ole suutnud katta 

taimekasvatustoodangu tootmisel tehtud kulutusi. Parempoolsel joonisel on kujutatud 

taimekasvatustoodangu ja kogukulude suhe koos otsetoetustega. Vasakpoolsel joonisel on   

taimekasvatustoodangu  ja kulude suhe ilma otsetoetusteta. 

Üksnes taimekasvatustoodangu väärtusega ei suuda ettevõtjad katta tehtud kulutusi. Nagu 

joonisel 15 selgub, siis terve vaadeldava perioodi vältel on taimekasvatustoodangu ja kulude 

suhe alla ühe euro. Lisades taimekasvatustoodangule otsetoetused, näeme, et sama 

suurusgrupi keskmine ettevõte on suutnud tootmisel tehtud kulutused katta vaid kahel 

vaadeldaval aastal ning analüüsitav ettevõte üksnes ühel aastal. 
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Õiglasema pildi saavutamiseks lisame taimekasvatustoodangule ka kõrvaltegevustest 

saadavad tulud, seejärel saame ettevõtte kogutoodangu. Joonisel 16 on kogutoodangu ja 

kogukulude suhe koos otsetoetustega ja ilma, aastatel 2012-2015. Siinkohal saame kinnitust, 

et positiivseid majandustulemusi mõjutavad oluliselt nii otsetoetused, kui ka 

kõrvalegevused. Ilmastikuoludest tingitud madal tulu taimekasvatussaadustest paneb 

ettevõtjad raskesse olukorda tekkinud kulude tasumisel.  

 

  
 

Joonis 16. Kogutoodangu ja kogukulude suhe ilma toetusteta (vasakpoolne joonis) ja koos 

toetustega (parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koostatud FADN 

andmete põhjal. 

 

Järgnevalt võrdleme ettevõtete investeeringute tootlikkust vaadeldaval perioodil. Vao 

Põldur OÜ osatootlikkus investeeringutele on terve vaadeldava perioodi vältel püsinud 

keskmisest madalamal tasemel. 2013. aastal oli tulemus lausa 42 % ettevõtete keskmisest 

madalam. 

Joonisel 17 paremal pool on välja toodud taimekasvatustoodang ühe euro investeeringu 

kohta  ning vasakul on tehtud investeeringute väärtus kasutusel oleva põllumajandusmaa 

kohta vaadeldaval perioodil.  

Analüüsitava ettevõtte osatootlikkus investeeringutele on püsinud keskmiselt madalamal 

tasemel. Vaadeldava perioodi kõige suuremad investeeringud on ettevõtte teinud 2012. 

aastal, mis ühe kasutusel oleva hektari kohta oli 456,26 eurot. 

Põhivarasse tehtavate investeeringute mõju on raske hinnata nelja aasta suhtes, kuna 

suuremate investeeringute tegemine ettevõtetes on individuaalne. Teadmata ettevõtete 

vanust ning pikema perioodi käekäiku, ei anna meile hinnangu andmiseks õiglast pilti. 
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Ettevõtted kes on teinud suuremaid investeeringuid ei pruugi jääda vaadeldava perioodi 

sisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 17. Taimekasvatustoodang 1 euro investeeringu kohta (vasakpoolne joonis) ja 

investeeringute väärtus ühe hektari kohta (parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. Allikas: 

Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

 

3.3. Ettevõtte konkurentsivõime hindamine kulude ja bilansitegurite abil 
 

Järgnevas peatükis tulevad vaatluse alla teraviljatootmisele spetsialiseerunud ettevõtete 

kulude struktuur. Siia kuuluvad ettevõtte üldkulud (SE 336), taimekasvatuse erikulud (SE 

281), kulum (SE 360) ning välised tootmistegurid (SE 365). 

Tootmisel kasutatavate sisendite kasutamine ning nendest tingitud kulude maht on ettevõtete 

vahel ja aastate lõikes erinev. Konkurentsivõime kujunemisel on oluliseks osaks 

sisendkulude moodustumisel. Ettevõtete teadmised ja oskused kuludega ümber käia võib 

anda eelise teiste ettevõtete seas. 

Lisaks kuludele, tuleb järgnevas peatükis vaatluse alla olulisemate bilansitegurite näitajate 

võrdlus. Autor võtab vaatluse alla varade kasutamise efektiivsust näitava koguvarade 

käibekordaja ning maksejõulisuse näitaja, milleks on üldine võlakordaja. 

 

Joonisel 18 on piltlikult välja toodud analüüsitava ettevõtte kogukulude struktuur, mis näitab 

kulude hulka kasutusel oleva põllumajandusmaa hektari kohta. 

279,20
259,93

334,62

288,50

456,26

110,08
130,95

204,26

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2012 2013 2014 2015
eu

ro
/h

a

Ettevõtete keskmine Analüüsitav ettevõte

3,99

12,82

7,86
8,46

1,73

5,51

4,02
3,17

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2012 2013 2014 2015

eu
ro

Ettevõtete keskmine Analüüsitavas ettevõtes



43 
 

 

 

 

Joonis 18.  Vao Põldur OÜ kogukulude struktuur aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud raamatupidamisaruannete põhjal. 

 

Siia hulka kuuluvad taimekasvatuse erikulud, ettevõtte üldkulud, kulum (SE 360) ning 

välised tootmistegurid. Väliste tootmistegurite hulka kuuluvad tööjõukulud (SE 370), 

rendikulud (SE 375) ning intressikulud (SE 381). 

Kõige suurema osa kogukulude struktuurist moodustavad taimekasvatuse erikulud. Joonisel 

18 näeme Vao Põldur OÜ kogukulude struktuuri, ettevõtete keskmine kogukulude struktuur 

on joonisel 19. 

Analüüsitava ettevõtte kogukulude struktuuris puuduvad loomakasvatusega seotud 

kulutused, kuna ettevõte ei tegele teraviljatootmise kõrval loomakasvatusega. Selle võrra on 

aga ettevõtte erikulude ja üldkulude osakaal olnud suurem,  kui Eesti keskmisel ettevõttel. 

Analüüsitava ettevõtte kulumi osakaal on ettevõtete keskmisest madalamal tasemel terve 

vaadeldava perioodi vältel.  
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Joonis 19. Ettevõtete keskmine kogukulude struktuur aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Nagu joonisel 18 nägime, moodustavad kõige suurema kulugrupi analüüsitavas ettevõttes 

taimekasvatusega seotud erikulud. Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine mõjutab 

oluliselt toodangu mahtu ja selle väärtust. Õige ja optimaalse väetise kulu planeerimine on 

oluline tegevus teraviljatootjatel iga-aastaste tegevusplaanide koostamisel. Ilmastikust 

tulenevaid tegureid silmas pidades võib see olla aga keeruline, kuna raske on ette näha kuna 

ja kui palju on võimalik antud tegevusi rakendada. 

Kulutusi antud sisenditele on võimalik kokku hoida kui ettevõtjal on piisavalt aega jälgida 

turu hinnamuutuseid. Näiteks väetiste ja taimekaitsevahendite väärtused võivad olla 

erinevad hooajal ja hooajavälisel ajal. Mitme erineva sisendi kasutamisel on võimalik 

vahetada kallima hinnaga sisend odavama vastu. 

Joonisel 20 on piltlikult välja toodud ettevõtete erikulude struktuur, mis sisaldab seemne, 

väetise ja taimekaitsevahendite kulusid ühe kasutusel oleva hektari kohta.  Analüüsitava 

ettevõtte erikulud on kahel viimasel vaadeldaval aastal püsinud keskmiselt kõrgemad. 

Suuremad kulutused on just väetiste ja taimekaitsevahendite tõttu, seemnekulu on püsinud 

keskmiselt madalamal tasemel kogu vaadeldaval perioodil. 
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Joonis 20. Taimekasvatuse erikulude struktuur analüüsitavas ettevõttes (vasakpoolne 

joonis) ja ettevõtete keskmine (parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud FADN andmete põhjal.  

 

Järgnevalt vaatame ettevõtete üldkulude struktuuri, mis on kujutatud joonistel 21 ja 22. Siia 

hulka kuuluvad lepingulised tööd (SE 350), seadmete korrashoid (SE 340), kütus ja 

määrdeained, muud tegevuskulud ning energia. 

Analüüsitava ettevõtte üldkulude struktuuris on oluline osa tegevuskuludel, mis on aga 

viimasel kahel analüüsitaval aastal langenud võrreldes aastatega 2012 ja 2013. Kütus ja 

määrdeained moodustavad aastatel 2012-2014 ligi 37 % üldkuludest. Viimasel aastal on 

kütuse ja määrdeainete kulud langenud, kuid tõusnud on lepinguliste tööde osakaal. 

Kõige madalama osakaaluga üldkuludest on energia kulud, kuhu hulka kuuluvad hoonete 

elektri- ja küttekulud.  
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Joonis 21. Üldkulude struktuur analüüsitavas ettevõttes aastatel 2012-2015. Kulud hektari 

kohta. Allikas: Autori koostatud ettevõtte majandusaruannete põhjal. 

 

Ettevõtete keskmine üldkulude struktuur näitab, et kogu analüüsitava perioodi vältel on 

keskmise ettevõtte tegevuskulud püsinud madalamad võrreldes analüüsitava ettevõttega. 

Kõige suurema kuluosa moodustavad kütus ja määrdeained, kuid jääb võrreldes analüüsitava 

ettevõttega siiski madalamale tasemele. Analüüsitaval ettevõttel tuleks parema 

konkurentsivõime saavutamiseks tähelepanu pöörata üldkuludele.  

 

 

 

Joonis 22. Ettevõtete keskmine üldkulude struktuur aastatel 2012-2015. Kulud hektari 

kohta. Allikas: Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Kokkuvõttes omab Vao Põldur OÜ konkurentsieelist ettevõtete keskmise ees, sest 

kogukulude tase on püsinud madalamal. Oluline on, et kulude osakaal ei ületaks ettevõtte 
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tulusid, vastasel juhul on tegemist ettevõttesisese kahjumiga. Konkurentsivõime 

suurendamiseks tuleks ettevõttel minimeerida üldkulude osakaalu.  

 

Järgmisena tuleb vaatluse alla ettevõtete võlakordajad aastatel 2012-2015 ning need on 

piltlikult välja toodud joonisel 23. 

Võlakordaja näitab, kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse võõrvahenditega. Mida 

suurem on võlakordaja näitaja, seda suurem on risk ettevõttel makseraskuste tekkimisele. 

Ettevõtte Vao Põldur OÜ tulemus oli keskmisest kõrgem vaid 2012. aastal, mil näitaja oli  

0,4. See tähendab et ettevõtte koguvarast oli finantseeritud 40 % võõrvahenditega. Edasistel 

aastatel on näitaja püsinud keskmisest madalamal tasemel. See on hea, sest see tähendab, et 

enamikke ettevõtja varasid finantseeritakse omakapitalist. Kõrgema võlakordaja puhul oleks 

ettevõtjal täiendava laenukapitali kaasamise võimalused raskendatud. 

 

 

 

Joonis 23. Ettevõtete võlakordaja (vasakpoolne joonis) ja kohustused ühe hektari kohta 

(parempoolne joonis) aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koostatud FADN andmete põhjal. 

 

Parempoolne joonis iseloomustab kohustuste hulka kasutusel oleva põllumajandusmaa 

hektari kohta. OÜ Vao Põlduril on keskmisest madalam laenukapital kui sama suurusgrupi 

keskmisel ettevõttel.  
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Joonis 24. Ettevõtete koguvara käibekordaja aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koosatud 

FADN nadmete ja ettevõtte majandusandmete põhjal. 

 

Varade kasutamise efektiivsuse analüüsimiseks kasutab autor koguvara käibekordajat. See 

näitab mitme euro eest on realiseeritud toodangut iga varasse investeeritud euro kohta ning 

mida suurem see on seda efektiivsemalt on ettevõte oma varasid kasutanud. 

Joonisel 24 on kujutatud ettevõtete koguvara käibekordajad vaadeldaval perioodil, milleks 

on 2012-2015. aasta. OÜ Vao Põldur on viimasel kahel vaadeldaval aastal suurendanud 

varade kasutamise efektiivsust ning püsinud tugevalt üle ettevõtete keskmise.  

 

 

3.4. Ettevõtte tulem, konkurentsivõime hinnang ja järeldused 
 

Antud peatükis tuleb analüüsimisele ettevõtete netolisandväärtus (SE 415) kasutusel oleva 

põllumajandusmaa hektari kohta, mis on kujutatud joonisel 25. Netolisandväärtus näitab 

ettevõtete efektiivsust lisandväärtuse loomisel tootmistegevuse kaudu. Iseloomustab 

ettevõtte võimet investeerida ning maksta töötajatele konkurentsivõimelist palka. 

Analüüsitava ettevõtte Vao Põldur OÜ netolisandväärtus on vaadeldava perioodi jooksul 

olnud madalaim 2014. aastal, mil  näitaja oli vaid 68,16 eurot hektari kohta. Sama aasta 

ettevõtete keskmine netolisandväärtus oli 129,04 eurot hektari kohta. 

Vaadeldava perioodi vältel on ettevõtete netolisandväärtus kõikunud üsna tugevalt, kõrgeim 

näitaja oli 2012. aastal, mil ettevõtete keskmine netolisandväärtus oli 357,90 eurot hektari 

kohta, samal aastal saavutas ka OÜ Vao Põldur vaadeldava perioodi kõrgema tulemuse 

(323,90 eurot). 
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2015. aasta tulemus on end positiivselt tõestanud 2014. aasta kõrval, millest võiks järeldada 

ettevõtte suutlikkust kasvutrendi hoida ka järgnevatel aastatel. 

 

 

 

Joonis 25. Ettevõtete netolisandväärtus hektari kohta aastatel 2012-2015. Allikas: Autori 

koostatud FADN andmete ja ettevõtte majandusandmete põhjal. 

 

Järgnevalt vaatame, milline on olnud ettevõtjatulu (SE 420) aastatel 2012-2015. 

Ettevõtjatulu leidmisel lahutatakse netolisandväärtusest (SE 415) maha väliste 

tootmistegurite kulu (SE 365), milleks on töötasud (SE 370), rendimaksed (SE 375) ning 

intressid (SE 381). Joonisel 26 on välja toodud ettevõtete ettevõtjatulu kasutusel oleva 

põllumajandusmaa hektari kohta aastatel 2012-2015. Jooniselt selgub et 2014. aasta oli raske 

nii võrdluses olevate ettevõtete jaoks kui ka analüüsitava ettevõtte jaoks, kelle ettevõtjatulu 

oli antud aastal miinuses.  
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Joonis 26. Ettevõtjatulu aastatel 2012-2015. Allikas: Autori koostatud FADN andmete ja 

ettevõtte majandusandmete põhjal. 

 

OÜ Vao Põldur 2015. aasta ettevõtjatulu oli positiivne kuid Eesti ettevõtete keskmine 

tugevas miinuses. Ettevõtete keskmine näitaja oli -54,06 eurot hektari kohta, Vao Põldur OÜ 

tulemus aga 50,39 eurot hektari kohta.  

Eelnevates peatükkides saadud tulemusi silmas pidades, hindab autor OÜ Vao Põldur 

konkurentsivõimet heaks. Võrreldes aga sama suurusgrupi keskmisega on analüüsitava 

ettevõtte omandis maa osakaal suurem ning see annab ettevõttele eelise hoida rendikulusid 

madalamal tasemel. Kuna maa on piiratud tootmistegur siis annab antud näitaja suurt eelist 

konkurentsivõime kujunemisel.  

Nagu eelnevalt selgus, tegelevad sama suurusgrupi teraviljakasvatamisele spetsialiseerunud 

ettevõtted kõrvaltegevusena ka loomakasvatusega. Ettevõtted, kelle kõrvaltegevuse hulka 

kuulub loomakasvatus, ei ole niivõrd konkurentsivõimelised kui need ettevõtted kelle 

kõrvaltegevuse hulka ei kuulu loomakasvatus. Nende ettevõtete ressursikasutus on erinev, 

suur osa toodangust läheb omatarbeks ning müüdud toodangu maht on väiksem. Kuna OÜ 

Vao Põldur ei tegele loomakasvatusega, on ettevõttel eelis paremate tulemuste saavutamise 

ees. 

Kogutootlikkus kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta on ettevõttel kogu vaadeldava 

perioodi vältel parem kui seda on ettevõtete keskmisel. Silma paistis analüüsitava ettevõtte 

parem tootlikkus põhivarale ja kulumile kõigil neljal aastal. Taimekasvatustoodangu 

seemnekulu tootlikkus oli samuti parem terve vaadeldava perioodi vältel. 
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Analüüsil selgus, et väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine mõjutab oluliselt teravilja 

(nisu ja odra) saagikust. Parema väetiste tootlikkuse saavutamiseks tuleks ettevõttel 

optimeerida antud sisendite kulu. Järsk väetiste ja taimekaitsevahendite koguse tõstmine 

toob kaasa väetiste tootlikkuse languse. Väetiste ja taimekaitsevahendite tootlikkust tuleks 

analüüsitaval ettevõttel tõsta, et saavutada veelgi tugevam konkurentsivõime.  

Analüüsis selgus, et antud suurusgrupi ettevõtete toetuste tase ei ole seotud väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamise hulgaga. Autori hinnangul ei ole otsetoetuste suurenemine 

või vähenemine mõjutanud väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise kogust. 

Analüüsides teravilja müügihinda ettevõtete vahel, selgus et ettevõtted kes on müünud oma 

toodangut kõrgema hinnaga, ei ole saavutanud ettevõtjatulu osas paremaid tulemusi. See 

tõestab kui oluline on ettevõtte tegevus tervikuna.  

 

Kulude struktuuris paistab silma analüüsitava ettevõtte madalam kogukulude väärtus, mis 

on tingitud ka sellest, et ettevõte ei tegele loomakasvatusega. Ettevõtte muud sissetulekud 

tulenevad põllumajandustegevusega seotud teenustest. 

Analüüsitava ettevõtte kogukulud on seetõttu madalamad ning annavad konkurentsieelise 

teiste ettevõtete ees. Selleks, et konkurentsivõimet hoida või hoopiski parandada, tuleks 

ettevõttel optimeerida väetiste kulu, mille järel väheneks erikulude osakaal.  

Teravilja kvaliteedi parandamine ning eksportimine ilma vahendajate kaasabita, võimaldab 

toodangut müüa kõrgema hinnaga. Tööjõukulude kokkuhoiu eesmärgil tuleks ettevõttel 

kaaluda uuenenud põllumajandustehnika soetamist. 
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KOKKUVÕTE 
 

 

Põllumajandus on läbi aegade täitnud olulist rolli meie ühiskonnas. Sellel on oluline roll nii 

maapiirkondade arengu kui ka riigi üldise arengu osas. Nii Eestis kui ka mujal maailmas 

pööratakse suurt tähelepanu põllumajandussektorile ning selle jätkusuutlikkusele, sest  see 

mõjutab oluliselt inimeste elukvaliteeti. Lisaks toidu valmistamiseks vajalike toorainete 

pakkumise, pakub sektor hoolitsetud ning mitmekesist maastikku.  

 

Põllumajandussektori käekäigust on hakatud läbi aastate üha enam huvi tundma. Palju on 

arutletud selle üle, kui oluline on otsetoetuste kättesaadavus ning kui suurel määral see 

mõjutab põllumajandusettevõtete toimetulekut. Ka muutuvad ilmasituolud on tekitanud 

vajaduse pöörata suuremat tähelepanu põllumajanduse jätkusuutlikkusele. 

Konkurentsivõimelisuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on rakendatud  

põllumajanduspoliitikat, mis on kaasa toonud põllumajanduse moderniseerumise. Selle 

eesmärgiks on eelkõige suurendada maapiirkondade arengut ning riigi üldist 

konkurentsivõimet. Eesmärkide saavutamisel on oluline riigisiseste 

põllumajandusettevõtete võimekus ja suutlikkus olla konkurentsivõimeline. Selleks on 

vajalik läbi viia konkurentsivõime analüüse, mis annaksid ettevõtetele vajaliku ülevaate 

nende võimekusest. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada OÜ  Vao Põldur konkurentsivõime Eesti 

teraviljakasvatajatega sama suurusgrupi FADN andmebaasi tootjatega perioodil 2012-2015. 

Uurimistöö läbiviimiseks on võrdlusesse võetud FADN andmebaasis oletavate sama 

suurusgrupi ettevõtete andmed. Võrdlusgrupi valimis on kokku 39 taimekasvatuse (A) 

tootmistüüpi kuuluvat ettevõtet. Suurusgrupi kindlaks tegemiseks on kasutatud FADN 

majandusliku suuruse määramise kalkulaatorit.  

 

Uuritava ettevõtte puhul on tegemist teraviljatootmisele spetsialiseerunud 

põllumajandusettevõttega, kelle peamisteks põllukultuurideks on nisu ja oder, vähesel 

määral kasvatab ettevõte lisaks ka kaunvilju ning õlikultuure. Kasutusel olevat 
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põllumajanduslikku maad on ettevõttel terve vaadeldava perioodi vältel olnud ligi 1000 

hektarit ning sellest 60 % moodustab rendimaa.  

 

Uurimustöö teoreetilises osas annab autor lühikese ülevaate taimekasvatusest Eestis ning 

eelnevatest teemakohastest uurimustest põllumajandusvaldkonnas, teraviljakasvatusele 

spetsialiseerunud ettevõtete kohta. 

Seejärel tutvustab autor konkurentsivõime teoreetilisi aluseid. Antud teema käsitleb 

konkurentsivõime olemust, kaasates erinevate autorite poolt avaldatud väiteid/määratlusi. 

Ülevaade konkurentsivõimet mõjutavatest teguritest ning selle mõõtmise võimalustest. 

Selgus, et tootlikkuse roll konkurentsivõime kujunemisel on olulise tähtsusega, seepärast 

kuulub teema käsitluse alla ka tootlikkuse olemus. Juttu tuleb tootlikkuse tähendusest, seda 

mõjutavatest teguritest ning samuti tootlikkuse mõõtmise võimalustest. 

Töö empiiriline osa koosneb analüüsitava ettevõtte majandusnäitajate ja tootlikkuse 

tulemuste võrdlemisest teiste sama tootmistüübi ja suurusgrupi ettevõtete keskmiste 

näitajatega. Autor viib läbi püstitatud uurimusülesannete lahendamise. 

Magistritöö esimeseks uurimusülesandeks oli välja selgitada kõige olulisemad ettevõttes 

kasutatavad sisendid toodangu tootmisel. Ettevõtte toodangu tootmisel on kõige olulisemaks 

tootmisressursiks maa. Oluline osa on ka masinad ja seadmetel,  väetistel ja 

taimekaitsevahenditel. Kõige olulisemad sisendid moodustavad ka kõige suurema osa 

kogukuludest. Kogukulude struktuur annab ülevaate tootmisprotsessi paigutavatest 

sisenditest. 

 

Järgmiseks uurimusülesandeks oli välja selgitada põhilised indikaatorid, iseloomustamaks 

ettevõtte konkurentsivõimet kõige enam. Vaatluse alla tulid mitmed mahunäitajad, mis 

annavad ülevaate ettevõtte olemusest ning tegevussuunast ning aitavad seostada ja mõista 

tootlikkuse näitajate tulemusi. Uurimustöös tuli kasutusele mitmed mahunäitajad, nagu 

näiteks  taimekasvatuse struktuur, milles selgus, et analüüsitava ettevõtte toodangusse 

kuulub põhiliselt nisu ja oder ning vähesel määral kasvatatakse ka õlikultuure ja kaunvilju. 

Omandis maa ja rendimaa osakaal aga näitas, et analüüsitava ettevõtte kasutatava 

põllumajandusmaa kogus on suurem võrreldes sama suurusgrupi keskmise ettevõttega. 

Rendimaa osakaal oli sarnane ka sama suurusgrupi Eesti keskmisel ettevõttel. Asjaolu 

kinnitas, et Eesti ettevõtted kasutavad põllumajandustegevuses väga suures osas rendimaad.  

Taimekasvatuse osakaal kogutoodangust näitas, et OÜ Vao Põlduri kogutoodangu väärtus 

oli terve vaadeldava perioodi vältel kõrgem ettevõtete keskmisest, samuti 
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taimekasvatustoodangu osa kogutoodangust ületas keskmist näitajat. See näitab ettevõtte 

suuremat spetsialiseerumist teraviljatootmisele. Sissetulekute struktuur andis samuti 

kinnitust analüüsitava ettevõtte pühendumisest vaid teraviljakasvatamisele. Sama 

tootmistüübi ja suurusgrupi keskmine ettevõte tegeleb lisaks teraviljatootmisele ka vähesel 

määral loomakasvatusega.    

Toetuste osakaal kogutoodangust oli sarnane analüüsitava ning ettevõtete keskmise vahel. 

Saagikuse näitajad  võimaldasid hinnata ettevõtete suutlikkust toota maksimumi 

olemasoleva põllumajandusmaa kohta. 

Järgmisteks konkurentsivõimet  näitavateks indikaatoriteks olid tootlikkuse näitajad. 

Esimesena tõi autor välja kogutootlikkuse näitaja, milleks oli taimekasvatustoodang hektari 

kohta ehk maa tootlikkus aastatel 2012-2015. Antud näitaja osas nägime analüüsitava 

ettevõtte paremust võrdlusvalimis olevate ettevõtete kõrval.  

Osatootlikkusena tõi autor välja taimekasvatustoodangu väetiste ja taimekaitsevahendite 

kulu kohta, mille osas näitas OÜ Vao Põlduril paremust aastatel 2012 ja 2013 keskmise 

näitaja kõrval. Seemnekulu tootlikkusega paistis analüüsitav ettevõte silma kõigil neljal 

aastal, ületades ettevõtete keskmist taimekasvatustoodangu väärtust ühe euro seemnekulu 

kohta aastatel 2012-2015. 

Oluliseks osatootlikkust näitavaks indikaatoriks pidas autor ka tööjõu tootlikkust. 

Analüüsimisele tuli taimekasvatustoodangu väärtust ühe euro palgakulu kohta. 

Taimekasvatustoodangu väärtus ühe töötatud tunni kohta näitab ettevõtte tootlikkust, millest 

saab ka järeldada seda kui arenenud tehnikat ettevõttes kasutatakse. Uuenenud tehnikad 

hoiavad kokku aega ja tööjõukulutusi. Siinkohal selgus, et ettevõte Vao Põldur 

taimekasvatustoodangu väärtus tööjõukulu ja palgakulu kohta on olnud madalam võrreldes 

ettevõtete keskmise näitajaga. Analüüsitava ettevõtte tööjõuühik on suurem, mis tähendab 

suuremat töötajate arvu ettevõttes ning kahel viimasel analüüsitaval aastal on suurenenud ka 

tunnitasu hind, mis ületab ettevõtete keskmist. 

Järgmisena tuli vaatluse alla põhivara tootlikkus, mis analüüsitaval ettevõttel oli pisut üle 

keskmise kõigil neljal aastal. Positiivsemat tulemust näitas ka taimekasvatustoodangu 

väärtus ühe euro kulumi kohta. Ka see osatootlikkuse näitaja oli sama suurusgrupi ettevõtete 

keskmisest näitajast parem kogu vaadeldava perioodi vältel. 

Investeeringute osatootlikkus analüüsitava ettevõtte puhul oli madalam võrreldes keskmise 

näitajaga. Autori hinnangul on nelja aasta põhjal raske investeeringute tootlikkust ühtselt 

hinnata. Ettevõtted ei tee ning ei ole ka vajadust teha väga suuri investeeringuid igal 

majandustegevusaastal.  
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Viimase tootlikkuse näitajana tuli autoril vaatluse alla kogukulude tootlikkus. Antud 

kogutootlikkuse suhtarv näitab, mitme euro väärtuses kogutoodangut tootis iga tootmisesse 

kulutatud euro ning aitab hinnata ettevõtte tegevust tervikuna. 

Tähtis on, et kogutoodangu ja kogukulude suhe ei jääks alla ühe, sest vastasel juhul ei kata 

toodangu väärtus selle tootmisel tehtud kulutusi.  

Saadud tulemus näitas, et nii analüüsitava kui ka sama tootmistüübi ja suurusgrupi keskmisel 

ettevõttel on raskuseid kulude katmisel. Kõigepealt tõi autor välja taimekasvatustoodangu 

väärtuse ja kogukulude suhte koos toetustega ja ilma toetusteta. Vaid 

taimekasvatustoodangu väärtusega ei katnud analüüsitav ettevõte tehtud kulutusi ühelgi 

vaadeldaval aastal. Sama tulemus oli ka ettevõtete keskmisel. Taimekasvatustoodang koos 

toetustega kattis selleks tehtud kulutusi vaid 2012. aastal. 

Järgmisena analüüsis autor milline oleks tulemus kogutoodangu väärtuse ja kogukulude 

suhtes. Kogutoodangusse lisandusid loomakasvatusega seotud tulud ning muud 

kõrvaltegevustest laekuvad tulud. Autor võrdles samuti kogutoodangu väärtuse suhet koos 

ning ilma otsetoetusteta. Siinkohal oli tulemus pisut positiivsem, sest kogutoodangu ja 

kogukulude suhe ilma toetusteta kattis toodangu tootmisel tehtud kulutused 2012. aastal. 

Seda nii analüüsitaval ettevõttel kui ka sama tootmistüübi ja suurusgrupi ettevõttel. 

Arvestades aga kogutoodangu väärtust koos otsetoetustega, selgus et tootmisel tehtud 

kulutused kattis analüüsitav ettevõte ära 2012 ja 2013 aastal.  

Järgmises peatükis hindas autor ettevõtte konkurentsivõimet kulude ning olulisemate 

bilansitegurite abil. 

Kulude struktuuris jäi silma erikulude suur osakaal kogukuludest. Analüüsitava ettevõtte 

kulud kasutuses oleva põllumajandusmaa hektari kohta jäid madalamale tasemele võrreldes 

sama tootmistüübi ja suurusgrupi keskmise ettevõttega. See on hea tulemus ning annab 

ettevõttele konkurentsieelise teiste ettevõtete seas. Tingitud oli see loomakasvatusega seotud 

kuludest, mis OÜ Vao Põlduril puuduvad. 

Parema konkurentsivõime tagamiseks tuleks ettevõttel optimeerida väetiste ja 

taimekaitsevahendite kasutamist. Suure osa kogukulude struktuuris moodustasid ettevõtte 

üldkulud.  

Bilansiteguritest võttis autor vaatluse alla ettevõtte võlakordaja, mis iseloomustab ettevõtte 

maksejõulisust. See näitab kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse võõrvahenditega. 

Analüüsitava ettevõtte tulemus võrreldes sama suurusgrupi keskmise ettevõttega oli 

positiivsem aastatel 2013-2015. Võlakordaja ületas ettevõtete keskmist vaid 2012. aastal, 

mil see oli 0,40. Teistel aastatel oli OÜ Vao Põlduri võlakordaja keskmisest madalam. 
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Seejärel võrdles autor ettevõtete koguvara käibekordajat, välja selgitamaks kui tõhusalt 

kasutab ettevõte oma varasid. Ka siinkohal nägime OÜ Vao Põlduri paremust teiste 

ettevõtete keskmise näitaja kõrval. 

Viimasena tuli autoril vaatluse alla ettevõtte tulemit iseloomustavad näitajad, milleks oli 

netolisandväärtus ning ettevõtjatulu kasutusel oleva põllumajandusmaa hektari kohta. 

Mõlema näitaja puhul oli näha langust alates 2012 aastast kuni 2014 aastani.  Analüüsitava 

ettevõte jaoks oli aga 2014. aasta ettevõtjatulu negatiivne (- 68,78 euro/ha), kuid parandas 

saadud tulemust 2015. aastaks (50,39 euro/ha). 2015. aastal oli aga sama suurusgrupi 

ettevõtete keskmine tulemus negatiivne, näitaja oli –54,06 euro/ha. OÜ Vao Põlduri 

netolisandväärtus ning ettevõtjatulu on 2015. aastal tõusnud märgatavalt ning võime eeldada 

ka järgenvate aastate positiivsema tulemuse saavutamist. 

Viimasteks uurimusülesanneteks oli anda hinnang OÜ Vao Põldur konkurentsivõimele ning 

soovitusi, mis aitaksid konkurentsivõimelisena püsimisel. Autor hindab tehtud arvutuste ja 

saadud tulemuste põhjal OÜ Vao põlduri konkurentsivõimet heaks. Läbi vaadeldava 

perioodi oli näha ettevõtte paremust võrdlusgrupi valimis olevate ettevõtete keskmiste 

näitajate kõrval. Samuti oli ka tulemusi, mis jäid madalamaks, kuid mitmete oluliste näitajate 

tulemused olid paremad. Ettevõttel on tugev potentsiaal tõsta kogutoodangu mahtu, 

parandades saagikust läbi uuenenud põllumajandusseadmete. Väetiste ja 

taimekaitsevahendite optimeerimine aitaks vähendada kogukulusid, mis kokkuvõttes tõstaks 

kulude tootlikkust. 

Teraviljatoodangu kvaliteedi parandamine ning eksportimine ilma vahendajate kaasabita 

annaks võimaluse tõsta müügihinda ning see omakorda aitaks katta tootmisprotsessis 

tekkinud kulutusi. 
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