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Sissejuhatus 
 

Aastal 2013 teostati püsihindamise käigus investeeringute ja investeeringutoetuste mõju 

hindamise teoreetiliste aluste läbitöötamine, Eestile iseloomuliku põllumajandustootjate 

investeeringukäitumise kaardistamine (taime- ja loomakasvatusega tegelevate ettevõtjate 

grupid), andmestiku loomine perioodi 2001–2010 kohta, kirjeldavate mudelite (skemaatilised 

mudelid) koostamine nii toetust saanud ettevõtete kui ka toetust mitte saanud ettevõtete kohta, 

ökonomeetrilistest võrranditest tulenevalt seoste ning nende statistilise olulisuse hindamine. 

Analüüsi tulemusena leidis kinnitust uuringu peamine hüpotees, et investeeringutoetused 

võimendavad ettevõtete investeeringuid. See tähendab, et võrreldes nende ettevõtetega, mis ei 

saanud investeeringutoetusi, kasvas kõigis tootmistüüpides toetusi saanud ettevõtete põhivara 

väärtus rohkem kui vaid toetuse summa võrra. Leiti, et põhivaradega varustatuse kasv mõjutab 

positiivselt ettevõtete tootlikkuse näitajaid ning samuti kulumieelset ärikasumit. Samuti oli 

valdav, et investeeringutoetust saanud ettevõtted laiendasid toetuse saamisele järgnevatel 

aastatel tootmist. Sõltuvalt tootmistüübist suurenes kas piimalehmade arv, loomühikute arv või 

põllumajandusmaa pindala. Analüüsi tulemuste oluline usaldusväärsus oli tagatud piimatootjate 

ning teraviljade ja õlikultuuride kasvatamisele spetsialiseerunud ettevõtete puhul.  

 

Käesoleva töö käigus (uuringu II etapp) on eesmärgiks hinnata investeeringutoetuste 

võimalikku mõju sektori arengule aastatel 2014–2020. Analüüsi käigus keskendutakse 

piimakarjakasvatuse ehk piimatootmise tegevusala ning teraviljade, kaunvilja- ja 

õlikultuuriseemnete kasvatamise tegevusala investeeringute mõju modelleerimisele.  

 

Analüüsi etapid on jagatud neljaks osaks: 

- Tegevusala ettevõtjate struktuursete muudatuste analüüs, millest järeldub ettevõtjate 

majandusliku suuruse ja tootmismahu muutus perioodi jooksul. Eeldatavalt avalduvad 

trendid, mida saab mudeliks kirjeldada; 

- Koostatakse täiendav analüüs jätkusuutlikkuse ja pankrotiohu suhtarvude põhjal seoste 

leidmiseks investeeringu algatamise ja mõjuga.  Kontrollitakse investeeringute tegemise 

aluste leidmiseks kontrollitakse kahe peamise küsimuse paikapidavust: a) milliste 

majandusnäitajate ja finantssuhtarvude algnäitajate juures võiks investeeringut veel 

prognoosida (sh enne tootmisest loobumist); b) millised finantssuhtarvud on eeldatavalt 

seotud ettevõtjate struktuuriga (jätkusuutlikkuse ja pankroti mudelites kasutatavad 

näitajad). 

- Hinnatakse investeeringute algatamise ja nende alusel toimunud struktuurseid muutusi läbi 

juhtumiuuringu (juhtumi intervjuud). Aluseks võetakse aastatel 2004–2011 teostatud 

investeeringute mõju ja ettevõttes toimunud muutusi. Arvestatakse asjaoluga, kus erinevate 

suurusklasside ettevõtjate investeeringutoetuse majanduslik eesmärk on erinev: 1) aidata 

kaasa lisandväärtuse kasvule Eesti põllumajanduses; 2) aidata kaasa tootjate majandusliku 

jätkusuutlikkuse tagamisele. 

- Lõpptulemusena annab töö andmeid käsitleda mudelprognoosina võimalike tootjate 

suurusklasse ja investeeringukäitumist arvestades, sh Eesti piimanduse strateegia 2012–

2020  ning koostamisel olevat teraviljastrateegia  visioone ning eesmärke. 



Rahastamisallikana arvestatakse MAK 2014–2020 planeeritud eelarvelisi vahendeid ning 

toetuse piirsummasid. 

 

Aruanne on analüüsiva ja kokkuvõtva iseloomuga, kuna esitatakse tulemused projekti käigus 

tehtud analüüside alusel. 

 

Andmed ja metoodika 
 

Analüüsitavate andmete ja mudeli koostamine toimub klassifitseerimise põhimõttel. Eelkõige 

lähtuti ettevõtjate struktuuris toimunud muutuste klassifitseerimisest ja samuti ettevõtja 

suurusest tulenevat klassifikatsiooni.  

Kvantitatiivne ettevõtjat iseloomustav struktuurne andmestik koosneb erinevatest PRIA 

andmestikest kokku koondatud andmetel ja finantssuhtarvud baseeruvad äriregistrisse esitatud 

majandusaasta aruannete sisul.   

Piimakarjakasvatajate ja teravilja- ja õliseemnekasvatamise tegevusala ettevõtjate struktuuris 

toimunud muudatuste analüüsimiseks kasutati struktuuris toimunud muutustest tulenevaid 

loogilisi klassifitseerivaid gruppe. Analüüsi põhiskeem on esitatud joonisel 1.  

Juhtumiuuringu osas viidi läbi intervjuud kuue piimatootmisega tegeleva ja viie 

teraviljakasvatusega tegeleva ettevõtjaga. Juhtumiuuringu eesmärk oli kirjeldada 

investeeringutegevuse protsessi toimimist, mis tuleneb eelkõige ettevõtte juhtimistegevusest. 

Võrreldes kvantitatiivse analüüsiga leitakse juhtumiuuringu käigus kvalitatiivsel meetodil 

ettevõtja hinnangud investeeringute tegemise kohta.  

Piimakarjakasvatuse tegevusala ettevõtjad liigitusid suhtelise suuruse alusel järgmiselt: 

- arenguvõime taganud mikrotootja (kvoot u 100 tuhat suurenenud 800 tuhandele); 

- stabiilsuse taganud mikrotootja (kvoot u 100 tuhat); 

- arenguvõime taganud väike- ja keskmise suurusega tootja (kvoot u 1,0 miljonit suurenenud 

u 2,0 miljonile); 

- stabiilsuse taganud keskmise suurusega tootja (kvoot u 1,0 miljonit); 

- vanemalt tootmise ülevõtnud noor ettevõtja (kvoot u 500 tuhat); 

- tegevussuuna muutja mikroettevõtja (kvoot u 100 tuhat); 

 

Teravilja ja õlikultuuriseemnete kasvatamisega tegelevad ettevõtjad liigitusid järgmiselt: 

- stabiilsuse taganud mikrotootja (põllukultuure u 20-40 ha); 

- stabiilsuse taganud keskmise suurusega tootja (põllukultuure u 100-400 ha); 

- arenguvõime taganud keskmise suurusega tootja (põllukultuuride u 100-400 ha pindala 

suurenenud 600 hektarini) 

- stabiilsuse taganud suurtootja (põllukultuure u 1000-2000 ha); 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Tootjate peamine analüüsi ja klassifitseerimise metoodika 

Juhtumiuuringu intervjuu läbiviimiseks kasutati kümmet lahtist küsimust, millede vastuste 

alusel koostati ettevõtja tegevust kirjeldav kaart. Analüüsi käigus kasutati kaarti 

triangulatsioonil põhineva võrdluse tegemiseks seoses kvantitatiivse andmeanalüüsi ning 

muutuste mudeli kinnitamisega. 

Finantssuhtarvud on enim kasutatavad muutujad jätkusuutlikkuse ja pankrotiohu määramisel. 

Suhtarvud ei anna vastuseid küsimusele „miks on selline olukord?“, kuid annavad võrdlemisel 

vastuse küsimusele „mis tasemel on ettevõtja olukord?“. Siinkohal on väga olulisel kohal 

statistiline võrdlemine. Mitmete autorite arvates (Sharma, Mahajan 1980)1 ettevõtte 

probleemid, väärad juhtimisotsused ja keskkonna muutused ilmnevad suhtarvude negatiivses 

muutuses. Kuna finantssuhtarvud on hästi kättesaadavad ja kogutavad ning teiselt poolt 

mudelites kergesti muutujatena käsitletavad, siis on võimalik neid edukalt kasutada. Käesolevas 

töös ei tekita probleeme finantssuhtarvude minevikku vaatav aspekt, kuna investeeringutega 

seotud aastad on võimalik üksteisega kokku viia. Negatiivseks tuleb pidada juhatuse poolset 

manipulatsiooni võimalust, kus majandusaasta aruannetes varade väärtus on mitte objektiivselt 

kajastatud või liikide lõikes manipuleeritud. Eelnevalt on teada juhuseid, kus toetuse saamiseks 

on aruandeid ehk minevikulisi andmeid muudetud ning see võib mõjutada analüüsi täpsust.  

                                                             
1   
Sharma S., Mahajan V. Early Warning Indicators of Business Failure. – Journal of Marketing, 

1980, Vol. 44, No. 4, pp. 80–89.  
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Analüüsi ja mudeli loogikas sooviti rakendada skeemi, kus investeeringu abil põhivaraga 

varustatus toob kaasa ettevõtja jätkusuutlikkuse ja edasise arengu. Lahendatakse küsimused: 

1) kuidas kirjeldada ettevõtete tegutsemise majandusliku suuruse ja toodangu muutuste 

dünaamikat; 

2) milliseks kujuneb tegutsevate ettevõtjate baasil majanduslik kasvumäär; 

 

 

 

  



1. Piimatootjate analüüs 
 

1.1 Peamised arengud piimatootmises ja tootjate struktuuris 
 

Aastatel 2004–2014 arenes Eesti piimatootmine kiiresti. Tehti märkimisväärseid 

investeeringuid vabapidamisega lautadesse, söödatootmis-, söötmis- ja lüpsmis-

tehnoloogiatesse, sõnnikusüsteemidesse jne. Sektorit iseloomustavad peamised näitajad sellel 

perioodil on toodud tabelis 1. Aastatel 2004–2014 kasvas piimatoodang 23,4% võrra 805,2 

tuhande tonnini, samal ajal vähenes piimalehmade arv 17,9% võrra 94,8 tuhandeni (aastatel 

2009–2014 oli see esimest korda pärast taasiseseisvumist siiski suhteliselt stabiilne, püsides 

vahemikus 95,6-97,9 tuhat). Piimalehmade tootlikkus kasvas 48,9% võrra 8223 kg-ni lehma 

kohta. Suhteliselt kõige suurem muutus toimus piimatootjate arvu osas, st jätkus 1990ndatel 

aastate alguses alanud, aga ka teistele riikidele omane piimatootjate struktuuri muutumine 

(tootjate arvu vähenemine ja tootja kohta keskmise piimalehmade arvu suurenemine). Tabelis 

1 on toodud kolm erinevat piimatootjate arvu iseloomustavat näitajat: piimakvoodi omanike 

arv seisuga 1. aprill, jõudluskontrollis osalevate karjade arv (2015. aasta andmed on juuli 

seisuga) ning piimalehmadega majapidamiste arv statistikaameti põllumajanduslike 

majapidamiste struktuuri andmestikust2. Piimakvoodi omanike arv vähenes aastatel 2004–2014  

63,3%, jõudluskontrollis osalevate karjade arv 71,3% ning piimalehmadega majapidamiste arv 

perioodil 2005–2013  72,5%. Seega ilmneb erinevate andmeallikate võrdlusest, et piimatootjate 

arv on vaadeldaval perioodil vähenenud ligikaudu 2/3 võrra. 

Tabel 1. Eesti piimatootmist iseloomustavad peamised näitajad aastatel 2004–2014  

Aasta 
Piimakvoodi 

omanikud 
seisuga 1. aprill 

Karjade arv 
jõudlus-

kontrollis 

Piima-
lehmadega 

majapidamised 

Piima-
lehmade 
arv, tuhat 

Piima-
toodang, 

tuhat tonni 

Piimalehmade 
tootlikkus, 
kg/lehm 

2004 2131 2467  116,5 652,4 5528 

2005 1884 2036 9210 112,8 670,4 5886 

2006 1681 1476  108,4 692 6285 

2007 1460 1276 6081 103 692,4 6484 

2008 1294 1136  100,4 694,2 6781 

2009 1165 1024  96,7 671 6838 

2010 1041 931 3520 96,5 676 7021 

2011 975 879  96,2 693 7168 

2012 901 833  96,8 721,2 7526 

2013 844 764 2532 97,9 772 7990 

2014 782 709  95,6 805,2 8233 

2015 765 653  94,8   

Muutus 2004-2014, % -63,3% -71,3%  -17,9% 23,4% 48,9% 

Allikad: Statistikaamet (2015), Jõudluskontrolli aastaraamatud (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014), Eesti Põllumajanduse jõudluskontroll (2015) 

                                                             
2  Eesti piimakarjade ja nende struktuuri kohta on võimalik infot saada neljast peamisest allikast: Statistikaametist (SA), PRIA 

põllumajandusloomade registrist, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli (EPJ) ning PRIA piima turustuskvoodi 
andmebaasist kuni piimakvoodi süsteemi lõpuni 31.03.2015. Kui SA ning PRIA põllumajandusloomade registri andmed 
piimalehmadega majapidamiste kohta annavad ligilähedaselt sama info, siis EPJ jõudluskontrollis osalevate karjade ning 
PRIA piima turustuskvoodi omanike andmed on nendega võrreldes erinevad. Jõudluskontrollis osalevate tootjate karjades on 
valdav osa piimalehmadest (2014. aastal 95,9%) ja need annavad peaaegu kogu piimatoodangu (99,7%). Erinevuse põhjuseks 
on see, et jõudluskontrollis osalemine ei ole piimakarjakasvatajatele kohustuslik ning piima turustuskvoot peab olema ainult 
neil piimakarja omanikel, kes piima turustavad. Käesolevas aruandes käsitletakse piimakvooti omavaid tootjaid ning 

jõudluskontrollis osalevaid karju (tootjaid) professionaalsete ja piima turustamisele orienteeritud piimatootjatena.  



 

Aasta-aastalt võimaldab neid muutusi erinevate karja suurusgruppide lõikes jälgida 

jõudluskontrolli statistika. Tabelist 2 ilmneb, et karjade arv on kõige enam vähenenud 

väiksemate karjade arvelt – 1–10  piimalehmaga karjade arv vähenes aastatel 2004–2014  

88,4% ning 11–50 piimalehmaga karjade arv vähenes 58,0%. 51–100 piimalehmaga karjade 

arv on aastati olnud muutlik. Mõningatel aastatel on nende arv vähenenud, teistel jälle 

kasvanud. Kui 2013. aastal oli selliseid karju jõudluskontrollis 75, siis 2015. aasta augustis 88. 

Põhjuseks võib olla siinjuures nii karjade struktuuri muutus (karju on likvideeritud ning samal 

ajal teised karjad on kasvanud või kahanenud ning paigutuvad sellesse suurusgruppi) kui ka 

asjaolu, et jõudluskontrollis osalemine ei ole kõikidele karjadele kohustuslik. 101–300 

piimalehmaga karjade arv on vähenenud 30,3%. Aastatel 2012–2015 on see püsinud suhteliselt 

stabiilsena 103–108 piires. Ka 301–600 piimalehmaga karjade arv oli 2014. aastal väiksem kui 

2003. aastal, kuid 2015. aastal on see suurenenud. Nii 901–1200 kui enam kui 1200 

piimalehmaga karjade arv on suurenenud. Viimastel aastatel on suhteliselt stabiilne olnud enam 

kui 50 piimalehmaga karjade koguarv – aastatel 2012-2015 on see olnud vahemikus 277–285. 

Seega võib statistika põhjal järeldada, et karjade arvu edasine vähenemine toimub suurema 

tõenäosusega kõige kiiremini suurusgruppides 1–10 ning 11–50 piimalehma.  

Tabel 2. Karjade arv jõudluskontrollis suurusgrupiti aastatel 2004–2015 (18.augusti seisuga) 

Aasta 
Aastalehmade arv 

Kokku 
1-10 11-50 51-100 101-300 301-600 601-900 901-1200 >1200 

2004 1519 610 101 155 59 14 6 3 2467 

2005 1122 585 91 155 62 13 3 5 2036 

2006 618 528 98 140 67 15 4 5 1475 

2007 489 465 100 135 63 17 4 3 1276 

2008 398 422 100 127 65 17 3 4 1136 

2009 346 375 95 122 61 17 4 4 1024 

2010 288 350 90 112 66 16 4 5 931 

2011 273 314 93 110 63 17 3 6 879 

2012 251 297 89 105 59 22 4 6 833 

2013 210 277 75 107 58 25 6 6 764 

2014 176 256 78 108 53 24 8 6 709 

2015 169 246 88 103 56 19 7 7 695 

Muutus 2004-
2014, % 

-88,4% -58,0% -22,8% -30,3% -10,2% 71,4% 33,3% 100,0% -71,3% 

Allikad: Jõudluskontrolli aastaraamatud (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 

Eesti Põllumajanduse jõudluskontroll (2015) 

Tabelis 3 on toodud aastalehmade arv jõudluskontrollis olevates karjades aastatel 2004–2015 

suurusgruppide lõikes. Üldjoontes ilmnevad nii karjade kui piimalehmade arvu osas sarnased 

tendentsid. Oluline on siinkohal välja tuua, et aastatel 2004–2014 kasvas enam kui 50 

piimalehmaga karjades olevate piimalehmade koguarv 4,1% võrra samal ajal kui kuni 50 

lehmaga karjades peetavate piimalehmade arv vähenes 64,6%. Teine oluline aspekt, mida 

rõhutada on, et 2014. aastal moodustasid 1–10 piimalehmaga karjad 24,8% jõudluskontrollis 

olevate karjade koguarvust, kuid neis peeti vaid 1,3% piimalehmadest, kes andsid 0,9% 

piimatoodangust. 11–50 piimalehmaga karjade osakaal jõudluskontrollis osalevatest karjadest 

oli 2014. aastal 36,1% ning nendes karjades peeti 7,6% piimalehmadest, kes andsid 5,6% 

piimatoodangust. Seega, kuni 50 piimalehmaga karjad moodustasid kõikidest jõudluskontrollis 

osalevatest karjadest 60,9% ning neis peeti 8,9% jõudluskontrollis olnud piimalehmadest, kes 

andsid kokku 6,6% piimatoodangust.  



 

Tabel 3. Aastalehmade arv jõudluskontrollis olevates karjades suurusgrupiti aastatel 2004–

2015 (18.augusti seisuga) 

Aasta 
Aastalehmade arv 

Kokku 
1-10 11-50 51-100 101-300 301-600 601-900 901-1200 >1200 

2004 6 906 13 543 7 015 28 245 24 110 9 262 6 203 5 605 100 889 

2005 5 450 13 411 6 436 28 061 26 368 9 456 3 168 8 055 100 405 

2006 3 949 12 231 6 708 26 014 27 071 10 694 3 865 8 415 98 947 

2007 3 190 11 503 6 910 25 114 25 990 12 172 4 652 5 868 95 399 

2008 2 538 10 247 6 850 23 679 26 917 12 200 3 450 6 816 92 697 

2009 2 077 9 574 6 558 22 676 25 554 11 924 4 576 6 451 89 390 

2010 1 750 9 068 6 417 20 605 27 520 11 380 4 244 7 454 88 438 

2011 1 597 8 330 6 621 20 201 27 656 12 172 3 162 9 228 88 967 

2012 1 741 7 735 6 388 19 226 25 871 15 369 4 093 9 194 89 617 

2013 1 222 7 459 5 444 18 644 25 089 17 388 6 019 9 437 90 702 

2014 1 198 7 030 5 813 19 971 23 627 16 801 7 856 9 704 92 000 

2015 733 6 506 6 584 18 276 25 724 13 148 7 090 11 174 89 235 

Muutus 
2004-2014 

-82,7% -48,1% -17,1% -29,3% -2,0% 81,4% 26,6% 73,1% -8,8% 

Allikad: Jõudluskontrolli aastaraamatud (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 

Eesti Põllumajanduse jõudluskontroll (2015) 

Aastatel 2004–2014 on piimalehmade tootlikkus kasvanud kõikides suurusgruppides (tabel 4). 

Kasv on olnud kõige suurem (42,1–44,5%) suurusgruppides, kus lehmade arv on vahemikus 

101–900. Suurusgruppides 901–1200 ning >1200 piimalehma on keskmine väljalüps lehma 

kohta kasvanud vastavalt 35,9% ja 31,5% (tootlikkuse algtase 2004. aastal oli nendes rühmades 

kõrgem, mistõttu suhteline kasv on pisut väiksem). Väiksemates suurusgruppides on 

tootlikkuse kasv olnud tagasihoidlikum – 1–10 piimalehmaga karjades 21,4% ning 11–50 

piimalehmaga karjades 17,7%. Enam kui 300 piimalehmaga karjades oli 2014. aastal keskmine 

väljalüps lehma kohta üle 9200 kg (täpsemalt 9258–9590 kg). Nendes karjades peeti 63,9% 

piimalehmadest.  

Kui ka väiksemates suurusgruppides (kuni 300 piimalehmaga karjades) oleks 2014. aastal 

keskmine väljalüps olnud 9200 kg lehma kohta, siis oleks Eesti piimatoodang olnud 7,0% 

suurem. Suurusgruppide lõikes annaks sellest hüpoteetilisest kasvust suurima osa (34,7%) 11–

50 piimalehmaga rühm. 101–300 piimalehmaga tootjate panus hüpoteetilisse kasvu oli 33,8%, 

51-100 lehmaga tootjate osa oli 25,1% ning 1–10 lehmaga tootjate panus 6,4%.  

Tabel 4. Keskmine piimalehmade tootlikkus (kg/lehm) jõudluskontrollis olevates karjades 

suurusgrupiti aastatel 2004–2014 

Aasta 
Aastalehmade arv 

Kokku 
1-10 11-50 51-100 101-300 301-600 601-900 901-1200 >1200 

2004 5 132 5 471 5 459 5 756 6 407 6 711 6 931 7 291 6 055 

2005 5 246 5 705 5 890 6 292 6 912 6 995 8 660 7 213 6 509 

2006 5 509 5 836 6 103 6 592 7 277 7 294 8 964 7 581 6 862 

2007 5 722 5 989 6 243 6 792 7 427 7 520 8 859 7 857 7 052 

2008 6 060 6 100 6 452 6 998 8 005 7 588 9 954 8 052 7 390 

2009 5 576 6 115 6 427 7 099 8 077 7 799 9 157 7 924 7 447 

2010 5 612 6 133 6 438 7 150 8 197 8 159 9 454 8 136 7 613 

2011 5 572 6 176 6 358 7 275 8 337 8 393 9 198 8 535 7 755 

2012 6 020 6 311 6 678 7 533 8 759 8 697 9 035 8 503 8 059 

2013 5 564 6 266 6 903 7 906 9 029 9 034 9 317 9 025 8 416 

2014 6 228 6 437 6 781 8 253 9 258 9 538 9 417 9 590 8 728 

Muutus 
2004-2014 

21,4% 17,7% 24,2% 43,4% 44,5% 42,1% 35,9% 31,5% 44,1% 



On tõenäoline, et ka edaspidi väheneb karjade arv kiiremini suurusgruppides 1–10 ning 11–50 

piimalehma. Sellega kaasneda võiv piimalehmade arvu vähenemine on suhteliselt 

tagasihoidliku mõjuga piimalehmade koguarvule. Võib eeldada, et osa piimatootmisest 

loobuvate ettevõtete karjades olevatest lehmadest müüakse teistesse (suurematesse) karjadesse. 

Samas võib nendes suurusgruppides karjade vähenemisel (tootmise lõpetamisel) olla suhteliselt 

suur sotsiaalne mõju, st mõju perekondade toimetulekule ning traditsioonilisele 

maapiirkondade eluviisile (talumajapidamistele). 2014. aastal oli kuni 50 piimalehmaga karju 

432, seega on sadu majapidamisi ja perekondi, keda piimatootmise lõpetamine otseselt võib 

puudutada.  

Majanduslikust aspektist tuleks pigem pöörata tähelepanu sellele, mis põhjustel piimalehmade 

pidamisest loobutakse ning millega tegeleb majapidamine pärast seda. On võimalik, et 

loobutakse ühest tootmissuunast (piimatootmine), et suunata oma ressursid mõne teise 

tootmissuuna arendamisse (näiteks lihaveiste pidamine, lambakasvatus, aiandus, 

teraviljakasvatus jne). Juhul kui seeläbi kasvavad majapidamise tootlikkus ja sissetulekud, siis 

on piimatootmise lõpetamise mõju neile majapidamistele ja kogu majandusele pigem 

positiivne. Võimalik on ka see, et piimakarja pidamisest loobumine tähendab 

põllumajandustootmise lõpetamist. Ka siin võib olla erinevaid põhjusi: kõrge vanus, mistõttu 

ei jaksata enam füüsiliselt rasket tööd teha ning jäädakse pensionile; võimalus teenida enam 

palgatööl (pigem puudutab see nooremaid ja kõrgema haridusega inimesi). Sotsiaalsest ja 

majanduslikust aspektist probleemseks tuleb aga pidada olukorda, kus piimatootmise 

lõpetamise järgselt ei suudeta arendada mõnd teist toomissuunda, ei leita palgatööd ning veel 

ei olda ka pensioniealised ning kokkuvõttes perekonna sissetulekud ja elatustase langeb.  

Eesti piimatootmise mahu säilitamise ja suurendamise seisukohast on kõige olulisem see, 

milline on karjade ja piimalehmade arvu ning piimalehmade tootlikkuse edasine areng 

suuremates ning kõrge tootlikkusega karjades. Arvestades, et enam kui 300 piimalehmaga 

karjades ületas keskmine väljalüps 2014. aastal 9200 kg lehma kohta, tuleks pigem 

(konservatiivselt) eeldada, et edaspidi nendes karjades väljalüps enam nii kiiresti ei suurene. 

Seega, kui eesmärk on piimatoodangut suurendada, siis selleks on vaja, et kõrgetoodanguliste 

lehmade arv kasvaks. Väljalüpsi tõstmine 9200 kg-ni lehma kohta (väiksemates) karjades, kus 

2014. aastal oli tootlikkus sellest madalam (mis ei saa juhtuda ühe aastaga), omaks 

kogutoodangule küll positiivset, kuid suhteliselt piiratud (ca 7,0%) mõju. Samuti tuleks igal 

tootjal analüüsida, kas tema tootmisüksuses tasub nii kõrget väljalüpsi eesmärgiks seada, sest 

sellega kaasnevad kulud võivad ületada saadava täiendava tulu. Seega on Eesti piimatootmise 

mahu suurendamise (näiteks piimanduse strateegias toodud ca 30% võrra) kõige 

realistlikumaks võimaluseks kõrgetoodanguliste keskmise suurusega või suuremate karjade 

edasine suurendamine (olemasolevate lautade juurde uute järkude ehitamine). 

Kuna käesoleva aruande fookuses on investeeringutoetused ning nende mõju piimatootjate 

majanduslikule jätkusuutlikkusele, siis käsitletakse järgnevalt seda, milline on olnud 

investeeringutoetuste mõju piimatootmisega jätkamisele ja sellest loobumisele. 

Piimatootmisest loobujate puhul käsitletakse nii neid, kes on muutnud tootmissuunda, st jäänud 

põllumajandustootjaks, kui ka neid, kes on põllumajandustootmisega tegelemise lõpetanud. 

Vaatluse all on ka investeeringutoetuste mõju tootmismahu suurenemisele, vähenemisele ning 

suhtelisele stabiilsusele.  



 

1.2. Piimakvoodiomanike struktuuri muutumine 
 

Eelnev ülevaade tõi välja piimakarjade struktuuris toimunud muutused ning piimatootmise 

arengut iseloomustavad peamised näitajad, kuid nende põhjal ei ole võimalik hinnata, kas 

ettevõtted on erinevate suurusgruppide lõikes mobiilsed, st kas ja millised ettevõtted on püsiva 

suurusega või liiguvad näiteks suurematesse suurusgruppidesse (suurendavad tootmismahtu) 

või väiksematesse suurusgruppidesse (vähendavad tootmismahtu). Alljärgnev analüüs püüab 

piimatootjate struktuurimuutusi käsitleda ka sellest aspektist. 

Analüüsis kasutatakse erinevatest PRIA andmestikest kokku koondatud andmeid. Piimatootjate 

strukturaalsete muutuste analüüsimisel on lähtutud piima turustuskvoodi (tarne- ja 

otseturustuskvoodid on summeeritud) omanike andmetest seisuga 01.04.2004, 01.10.2010 ja 

01.09.2014.  

Seisuga 01.04.2004 oli piimakvoodiomanikke 2131. Joonisel 2 on välja toodud nende arvus 

toimunud peamised muutused. Seisuga 30.09.2014 oli kvoodist loobunud 1431 tootjat (67,2%), 

kellel oli kvoot seisuga 01.04.2004. Neist omakorda oli põllumajandustootmisega tegelemise 

lõpetanud3 507 tootjat (35,4% kvoodist loobunutest). Neist olid investeeringutoetusi4 saanud 

41 ettevõtet (8,1%) kokku summas 3,1 mln eurot). Piimakvoodist loobunud 1431 ettevõttest 

924 (64,6%) said 2013. aastal ühtset pindalatoetust või oli nende nimele registreeritud 

põllumajandusloomi. Seega loeti need tootjad põllumajandustootmisega jätkajateks ning 

tegevussuuna muutjateks. Nende hulgas oli 13,0% (186) selliseid tootjaid, kes oli saanud 

investeeringutoetusi (kokku summas 13,4 mln eurot). Seega oli tootmisest loobunute hulgas 

investeeringutoetust saanud tootjate osakaal madalam (8,1%) kui tootmissuunda muutnud 

tootjate hulgas (13,0%)5. 

Piimatootmisega jätkajatena käsitleti neid, kellel oli piima turustuskvoot nii seisuga 01.04.2004 

kui 30.09.2014. Selliseid tootjaid oli 700 ning nad moodustasid seisuga 01.04.2004 kvooti 

omanud tootjatest 32,8%. Nende tootjate puhul analüüsiti ka nende tootmismahu muutumist 

ehk seda, kas tootmismaht oli kasvanud, kahanenud või püsinud suhteliselt stabiilsena6.  

Tootjad, kelle piima turustuskvoot seisuga 01.09.2014 oli <80%7 kvoodist seisuga 01.04.2004, 

loeti kahanenud tootmismahuga tootjateks. Neid oli 116 ehk 16,6% jätkajatest ning nendele 

                                                             
3 Põllumajandustootmisega tegelemise lõpetanuks loeti need tootjad, kes ei saanud PRIA andmetel 2013. aastal ühtset 

pindalatoetust või kelle nimele ei olnud 2013. aastal põllumajandusloomade registris ühtki põllumajanduslooma.  
4 Investeeringutoetustena käsitletakse SAPARD, RAK 2004-2006 ja MAK 2007-2013 programmide raames makstud 

investeeringutoetusi, sh noortaluniku toetust.  
5  Siinjuures ei ole arvestatud sellega, et investeeringutoetusega kaasnenud kohustus jätkata põllumajandustootmist vähemalt 5 

aastat võib tootja loobumisotsust edasi lükata ning avaldada toodud näitajatele mõju.  

6  Eeldati, et enamikul juhtudel tootjale määratud kvoot peegeldab adekvaatselt tema tootmismahtu. Kvoodi eelis tootmismahu 
(tootja) kasvamise või kahanemise hindamisel seisneb selles, et see võtab samaaegselt arvesse lehmade arvus ja keskmises 
väljalüpsis toimunud muutused. Tootmismaht saab kasvada või kahaneda ka siis kui lehmade arv ei muutu ning muutub 
(kasvab või kahaneb) keskmine väljalüps. 

7  Sellise klassifitseerimise puhul ei ole põllumajandustootjate puhul mõistlik kasvu või kahanemise kriteeriumiks võtta 
tootmismahu muutmist >0% või <0%, kuna põllumajanduses on teatav tootmismahu muutumine aastate lõikes normaalne ja 
võib olla tingitud ilmastikuoludest või muudest looduslikest teguritest. Näiteks Viira et al. (2013) võtsid kasvu-kahanemise 
kriteeriumiks standardtoodangu kasvu või kahanemise vähemalt 15% võrra.  



jagatud piimakvoot moodustas 2,0% kogu väljajagatud piimakvoodist. Keskmiselt oli igal 

tootjal selles rühmas 119,4 tonni piimakvooti ning 22 piimalehma (5427 kg kvooti lehma 

kohta). Nende hulgas oli investeeringutoetuse saajaid 42 (36,2%) summaarse 

investeeringutoetuste summaga 3,0 mln eurot.  

Tootjad, kelle piima turustuskvoot seisuga 30.09.2014 moodustas 80–120% kvoodi kogusest 

seisuga 01.04.2004, loeti suhteliselt stabiilse tootmismahuga tootjateks. Selliseid tootjaid oli 

202 ehk 28,8% jätkajatest ning neile jagatud piimakvoot moodustas kogu väljajagatud 

piimakvoodist 17,9%. Keskmiselt oli igal tootjal selles rühmas 607,3 tonni piimakvooti ning 

85 piimalehma (7145 kg lehma kohta). Neist 94 (46,5%) said investeeringutoetusi kogusummas 

15,5 mln eurot).  

Tootjad, kelle piima turustuskvoot seisuga 01.09.2014 oli >120% nende kvoodist seisuga 

01.04.2004, loeti kasvava tootmismahuga piimatootjateks. Selliseid tootjaid oli 382 ning nad 

moodustasid piimatootmisega jätkajatest kokku 49,6%. Neile jagatud piimakvoot moodustas 

2014. aastal 72,5% kogu väljajagatud piimakvoodist ning keskmiselt oli ühel tootjal 1300,5 

tonni kvooti ning 176 piimalehma (7389 kg lehma kohta). Neist 275 (72,0%) olid saanud 

investeeringutoetusi, kokku summas 76,5 mln eurot. Seega saame järeldada, et 2015. aastal 

piimakvooti omanud ettevõtjatest pooled kasvatasid perioodil 2004–2014 tootmismahtu 

vähemalt 20% võrra8. See järeldus omakorda kinnitab levinud arvamust, kus jätkamise üheks 

eelduseks on kasv9. Nagu andemest selgub, siis tootmismahtu kasvatanud tootjate hulgas on 

investeeringutoetuste saajate osakaal suurem, seega võib pidada investeeringutoetusi üheks 

tootmise jätkamist ning tootmismahu suurendamist oluliselt mõjutavaks teguriks. 

Andmestikus esines ka tootjaid, kellel seisuga 01.04.2004 ei olnud piima turustuskvooti, kuid 

seisuga 01.09.2014 oli kvoot olemas. Selliseid tootjaid oli 70 ning nad moodustasid seisuga 

01.09.2014 kvooti omavatest tootjatest 9,1%. Keskmiselt oli selles grupis tootjal 738,1 tonni 

piimakvooti ning 105 piimalehma (7030 kg lehma kohta). Nendest tootjatest 37 (52,9%) said 

investeeringutoetusi kogusummas 7,7 mln eurot.  

Sellist olukorda võib selgitada mitmeti. Tegemist võib olla vahepealsel perioodil 

piimatootmisega alustanud tootjatega (nö nullist alustamist ei saa siiski pidada väga 

tõenäoliseks, suurema tõenäosusega võib esineda uusi tulijaid, kes on võtnud üle mõne varem 

tegutsenud ettevõtte). Samuti on nende hulgas tootjaid, kes on vahepealsel perioodil muutnud 

oma tegutsemise vormi (on läinud üle FIE-na tegutsemiselt näiteks OÜ äriühingu vormile). 

Viimaste puhul püüti 2014. aasta kvoodi andmeid võimalusel kokku viia 2004. aasta 

andmetega, kuna paljudel juhtudel on sisuliselt tegemist endiselt sama ettevõttega, mille 

juriidiline isik on vahepeal muutunud. Lisaks esineb tootjaid, kes on piimakarja jaganud 

erinevate äriühingute vahel. 

 

                                                             
8  See kriteerium ei ole ülemäära range. Perioodil 2004-2014 kasvas keskmine väljalüps lehma kohta 48,9% 
9  Majanduses üldiselt palgad ja sissetulekud kasvavad, mistõttu põllumajandustootjad peavad teiste majanduse sektoritega 

võrreldavate sissetulekute taseme hoidmiseks suurendama oma tootmismahtu. 



 

Joonis 2. Piimatootjate struktuur ja klassifitseerimine 

Selleks, et analüüsida, kas ja kuidas on erinevatesse suurusgruppidesse kuulunud tootjad 

perioodil 2004-2014 liikunud teistesse suurusgruppidesse, koostati kvoodiomanike 

suurusgruppidesse paiknemise alusel risttabel. Tabelis 5 on toodud piimakvoodi omanike jaotus 

suurusgruppide lõikes seisuga 01.04.2004 ning 30.09.2014. Tabelis 6 on samade andmete 

põhjal leitud osakaalud. Mõlema tabeli põhjal on võimalik jälgida tootjate liikumist 

suurusgruppide vahel. Selle põhjal saame järeldada, et võrreldes 2014. aasta seisu 2004. aasta 

olukorraga, siis on väljajagatud piimakvoodi alusel moodustatud gruppides <5 t, 5-<10 t ja 10-

<50 valdav osa (78,5-97,4%) tootjaid kvoodist (piimatootmisest) loobunud. Nii nagu kinnitas 

ka jõudluskontrollis olevate karjade struktuuri analüüs, on väiksemate karjade (väiksemat 

kvooti omanud karjade) puhul piimatootmise lõpetanute osakaal suurem. 

Järgnevates suurema kvoodi ja toodanguga gruppides on toimunud  tootjate ümberpaiknemine 

nii väiksematesse kui suurematesse gruppidesse. Samas ilmneb siiski ka teatav staatilisus, st 

kui jätta kõrvale kvoodist loobunud, siis on kõige enam neid, kes on jäänud samasse 

suurusgruppi (helerohelised lahtrid). Ainsaks märkimisväärseks erandiks on siin suurusgrupp 

500-<1000 t (2005. aasta seisuga keskmiselt 167 lehma), millesse 2004. aastal kuulunutest 

01.04.2004 

2131 piimakvoodi 

omanikku 

Väljajagatud kvoot 

524,4 tuhat tonni  

30.09.2014 

Piimakvoodist 

loobunud  

1431 tootjat (67%) 

30.09.2014 

770 piimakvoodi 

omanikku, sh 70 

2004. aastal mitte 

kvooti omanud 

Väljajagatud kvoot 

685,0 tuhat tonni 

Perioodil 2004-2014 kvoot 

suurenenud >20% 

382 ettevõtjal 
Investeeringutoetust saanud 

275 ettevõtet (76,5 mln eurot) 

Perioodil 2004-2014 kvoot 

vähenenud >20% 

116 ettevõtjat, 2,0% kvoodist 

Investeeringutoetust saanud 

42 ettevõtet (3,0 mln eurot) 

2004. aasta kvoot püsinud 

stabiilsena (80-120% 2004. 

aasta tasemest)  

202 ettevõtjat 

Investeeringutoetust saanud 

94 ettevõtet (15,5 mln eurot) 

Tootmise lõpetajad 507 
2013. aastal ÜPTd ei saanud või 

põllumajandusloomi ei omanud. 

Investeeringutoetust saanud 

41 ettevõtet (3,1 mln eurot) 

Tegevussuunda muutnud 924 
2013. aastal ÜPTd toetus ja/või 

omas põllumajandusloomi. 

Investeeringutoetust saanud 

186 ettevõtet (13,4 mln eurot) 



31,9% kuulusid 2014. aastal suurusgruppi 1000-<5000 t, st ligi kolmandik neist oli liikunud 

varasemast suuremasse suurusgruppi.  

Tabel 5. Piimakvoodi omanikud seisuga 01.04.2004 ning 30.09.2014 suurusgruppide kaupa 
Piimakvoot seisuga 01.04.2004 Piimakvoot seisuga 01.09.2014 

Grupp 
Kokku Puudub <5 t 5-<10 t 10-<50 t 

50-

<100 t 

100-

<500 t 

500-

<1000 t 

1000-

<5000 t 

≥5000 

t 

<5 t 230 224 4 0 2 0 0 0 0 0 

5-<10 t 195 180 3 10 2 0 0 0 0 0 

10-<50 t 785 616 4 14 116 31 4 0 0 0 

50-<100 t 339 195 0 1 25 62 53 3 0 0 

100-<500 t 355 160 2 0 4 15 134 33 7 0 

500-<1000 t 91 31 1 0 0 0 4 23 29 3 

1000-<5000 t 126 25 0 0 0 0 0 4 74 23 

≥5000 t 10 0 0 0 0 0 0 0 2 8 

Kokku  2131 1431 14 25 149 108 195 63 112 34 

Puudub 70  - 3 5 13 8 22 8 8 3 

Kokku  -  - 17 30 162 116 217 71 120 37 

 

Tabel 6. Piimakvoodi omanike osakaal seisuga 01.04.2004 ning 30.09.2014 suurusgruppide 

kaupa 
Piimakvoot seisuga 01.04.2004 Piimakvoot seisuga 01.09.2014 

Grupp 
Kokku Puudub <5 t 5-<10 t 10-<50 t 

50-

<100 t 

100-

<500 t 

500-

<1000 t 

1000-

<5000 t 

≥5000 

t 

<5 t 100% 97,4% 1,7% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5-<10 t 100% 92,3% 1,5% 5,1% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10-<50 t 100% 78,5% 0,5% 1,8% 14,8% 3,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

50-<100 t 100% 57,5% 0,0% 0,3% 7,4% 18,3% 15,6% 0,9% 0,0% 0,0% 

100-<500 t 100% 45,1% 0,6% 0,0% 1,1% 4,2% 37,7% 9,3% 2,0% 0,0% 

500-<1000 t 100% 34,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 25,3% 31,9% 3,3% 

1000-<5000 t 100% 19,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 58,7% 18,3% 

≥5000 t 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

Kokku  100% 67,2% 0,7% 1,2% 7,0% 5,1% 9,2% 3,0% 5,3% 1,6% 

Puudub 100%  - 4,3% 7,1% 18,6% 11,4% 31,4% 11,4% 11,4% 4,3% 

Kokku  - - 2,2% 3,9% 21,0% 15,1% 28,2% 9,2% 15,6% 4,8% 

 

Tabel 7. Piimakvoodi omanikud seisuga 01.04.2004 ning 01.04.2010 suurusgruppide kaupa 
Piimakvoot seisuga 01.04.2004 Piimakvoot seisuga 01.09.2010 

Grupp 
Kokku Puudub <5 t 5-<10 t 10-<50 t 

50-

<100 t 

100-

<500 t 

500-

<1000 t 

1000-

<5000 t 

≥5000 

t 

<5 t 230 211 15 1 3 0 0 0 0 0 

5-<10 t 195 157 9 20 9 0 0 0 0 0 

10-<50 t 785 462 5 14 237 61 6 0 0 0 

50-<100 t 339 137 0 1 22 110 69 0 0 0 

100-<500 t 355 107 0 1 3 7 206 24 7 0 

500-<1000 t 91 16 0 0 0 1 2 33 37 2 

1000-<5000 t 126 22 0 0 0 0 0 0 91 13 

≥5000 t 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Kokku  2131 1112 43 37 274 179 283 57 135 25 

Puudub 66  - 0 3 12 14 21 3 12 1 

Kokku  -  - 43 40 286 193 304 60 147 26 

 

Nagu ilmneb tabelist 5 ja jooniselt 3 loobus 77,7% perioodil 01.04.2004–30.09.2014 

piimakvoodist loobunud tootjatest kvoodist perioodil 01.04.2004–01.04.2010 ning 22,3% 

perioodil 01.04.2010–30.09.2014, st tootjate arvu vähenemine on aeglustunud. Joonistelt 3 ja 4 

ilmneb, et hilisemal perioodil on sagenenud kvoodist loobumine ka suuremates 

suurusgruppides. Aastal 2004 enam kui 1000 tonni piimakvooti (2005. aasta seisuga keskmiselt 

448 piimalehma) omanud tootjate hulgas on loobunute osakaal suhteliselt madal ning valdav 

osa (88,0%) neist loobus kvoodist perioodil 2004–2010. Seega võib eeldada, et kui jätkuvad 

samad tendentsid, siis suurem osa piimatootmisest loobujatest võib edaspidi tulla 



suurusgruppidest, kus toodang (kvoot) jääb alla 1000 tonni (ca 115 piimalehma). Kui tabelist 6 

selgus, et 1–10 ning 11–50 piimalehmaga karjade arv on vähenenud kõige enam ning suhteliselt 

stabiilne on olnud 51–100 lehmaga karjade arv, siis on tõenäoline, et strukturaalne muutus 

(tootmisest loobumine) võib järgmisena valusamalt tabada suurusgruppi 51–100 lehma. 

Väiksemate ja keskmise suurusega piimatootjate säilitamise seisukohast on seega oluline 

toetada nendes suurusgruppides nende tootjate arengut, kes tahavad ja kellel on võimalik 

tootmist jätkata ja laiendada.  

 

 

Joonis 3. Kvoodist loobunute osakaal perioodidel 2004–2010 ja 2010–2014 

 

 

Joonis 4. Kvoodist loobunute osakaal suurusgruppide lõikes perioodidel 2004–2010 ja 2010–

2014 

Joonisel 5 on toodud piimakvoodi omanike jaotus seisuga 30.09.2014 selle järgi, kui mitu korda 

nende kvoodi suurus muutus võrreldes seisuga 01.04.2004. Ilmneb, et 1,7%- tootjatest oli kvoot 

vähenenud enam kui 80%, samas kui 7,3% tootjatest oli see suurenenud enam kui kolm korda.  

Antud jaotuse järgi on kõige rohkem (16,1%) neid tootjaid, kelle kvoodi kogus aastal 2014 oli 

vahemikus 100–120% kvoodi kogusest aastal 2004. Kui võrrelda perioodi 2004–2014 keskmise 
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piimatoodangu kasvuga 48,9%, siis sellest enam kasvas piimakvoot sel perioodil 271 tootjal 

(35,2% kvoodiomanikest seisuga 30.09.2014). Neist 220 (81,2%) sai ka investeeringutoetusi. 

Keskmiselt oli piimatootmisest Eesti keskmisest väljalüpsi kasvust enam  suurendanud tootjatel 

1357 tonni kvooti (ca 165 piimalehma) ning neile jagatud kvoot moodustas 53,7% kogu välja 

jagatud piimakvoodist. Enamiku (55,7%) kvoodiomanike, kellele kuulus 38,8% piimakvoodist, 

puhul jäi piimakvoodi kasv alla Eesti keskmise väljalüpsi kasvule. Keskmiselt oli neil tootjatel 

619 tonni piimakvooti (ca 75 lehma).  

 

 

Joonis 5. Piimakvoodi omanike jaotus 2014. aastal vastavalt kvoodi muutumisele võrreldes 

2004. aastaga 

Investeeringutoetuste taotlemise ja kasutamise ning tootmise jätkamise kavatsus ja ka tegelik 

jätkamine võivad sõltuda oluliselt ettevõtja algsuurusest. Seda väidet kinnitab tabeli 5 ja 6 

tulemuste kokkuvõte suurusgruppide lõikes joonisel 6. Selgelt joonistub välja tendents, et 

väiksema algsuurusega ettevõtjate gruppides (nt <5 t; 5-<10 t; 10-<50 t) on piimatootmisest 

loobunud tootjate osakaal väga suur. Kui järgnevatel aastatel jätkuvad viimase 10 aasta 

tendentsid, siis võib eeldada, et edaspidi väheneb oluliselt piimatootjate arv, kes piima 

turustuskvoodi alusel kuuluvad suurusgruppidesse 10-<50 tonni ning 50-<100 tonni. Selliseid 

tootjaid oli seisuga 30.09.2014 kokku 278, nende piimalehmade arv kokku oli 3 284 (keskmiselt 

11,8 lehma karja kohta). Need ettevõtjad  moodustasid ligikaudu 36% kvoodiomanikest, kuid 

üksnes 3,5% lehmade arvust 2014. aastal. Seejuures 244 (87,8%) ettevõtjal jäi piimalehmade 

arv alla 20 looma, mis omakorda moodustab väikese algsuurusega ettevõtjate grupi. 

Otsides struktuursete muutuste põhjuseid tuleb detailsemalt analüüsida ettevõtjate gruppe. 

Väga oluliseks grupiks on piimatootmisest loobujad (1431 ettevõtjat), keda saab jaotada 

omakorda kaheks grupiks, mis on esitatud joonisel 7. Kokkuvõtvalt 507 ettevõtjat (23,8%) 

loobus kvoodist ja lõpetas piimakarja pidamise. Nendest omakorda 461 (90,9%) tegutses FIE 

või füüsilise isikuna ja ainult 41 ettevõtjat tegid investeerigu toetuse abiga varasemal perioodil.  

Grupi peamiseks tunnuseks ongi see, et investeeringutoetusi üldjuhul ei ole kasutatud ja nii ei 

saa avalduda ka (toetuse abil tehtud) investeeringute mõju.  
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Joonis 6. Piima turustuskvoodist loobunud ning piimatootmist jätkavate tootjate osakaal 

suurusgruppide lõikes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 7. Piimakvoodist loobunud ettevõtjate klassifitseerimine  

 

Teiseks oluliseks grupiks on 924 piimatootjaga tootmissuunda muutnud ettevõtjate grupp 

(joonis 7). Nemad on samuti piimakvoodist loobunud. Grupi moodustavad üldistatult 93,2%-

liselt füüsilised isikud või FIEd, kes on tegutsenud taludena. Selle tõttu saab eelnevalt 

kirjeldatud gruppide kohta mudelis kasutada järeldust, et vastava algsuurusega tegutsenud 

ettevõtjad ja füüsilised isikud ei ole enam aktiivsed ettevõtte (piimatootmise) arendamisel ning 
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Kvoodist loobunud Jätkab tootmist

461 (90,9%) piimatootjat tegutses FIE 

või füüsilise isikuna. Aastal 2004 
keskmine kvoot 39,2 tonni (mediaan 

16,8 tonni) ettevõtja kohta 

Piimakvoodist loobunud 

ja tegevuse lõpetanud 

ettevõtjad  

507 tootjat (23,8%). 

Kvoodiomand 2004.a  52,2 

tuhat tonni (10,0%) 

Perioodil 2004–2014 41 ettevõtjat tegid 

toetusega investeeringu. Keskmine 

invest summa 170,9 tuhat eurot. 

Piimakvoodist loobunud 

ja tootmissuunda 

muutnud ettevõtjad  

924 tootjat (43,4%). 

Kvoodiomand 2004.a  73,2 

tuhat tonni (14,0%) 

861 (93,2%) piimatootjat tegutses FIE või 

füüsilise isikuna. Aastal 2004 keskmine kvoot 

43,7 tonni (mediaan 23,3 tonni) ettevõtja 

kohta 

Perioodil 2004–2014 186 ettevõtjat tegid 

toetusega investeeringu. Keskmine invest 

summa 159,8 tuhat eurot.  



loobuvad või jätkavad teisel tegevusalal. Edasise analüüsi käigus majanduslike näitajate 

puudumise tõttu on võimalik alternatiivina kasutada vastava grupi loomade ja kvoodi algtaseme 

suhtarvu, mis aitab kirjeldada nii suurust kui tootlikkust.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Joonis 8. Tegevust jätkanud ettevõtjate klassifitseerimine 

Järgmiste oluliste gruppidena saame uurida tegevust jätkanud ja piimakvooti eelkõige 

suurendanud või stabiilsena hoidnud ettevõtjaid (joonis 8). Suurema osa ehk 382 ettevõtjat 

(54,6%) jätkajatest10 on kvooti suurendanud viimase kümne aasta jooksul rohkem kui 20% 

(grupis on summaarne kvoodi kasv 1,93 korda ja keskmine 2,18 korda). Samuti iseloomustab 

selle grupi ettevõtjaid suur investeeringu summa lehma kohta perioodi jooksul (ligikaudu 

2800.- eurot 2014. aasta lehmade arvu aluseks võttes). Kvoodiomand on püsinud stabiilsena 

202 ettevõtja puhul, kus gruppi iseloomustab samuti küllatki suur müügitulu, kuid samal ajal 

on äriühingute osakaal väike (ligikaudu 22%).  

Käesoleva analüüsi juures on oluliseks küsimuseks see, milline võiks olla eelneval perioodil 

2004–2014  kvooti suurendanud tootjate järgnevate aastate täiendav kasvumäär ja kvooti 

stabiilsena hoidnud tootjate puhul loobumise või jätkamise tõenäosus. 

                                                             
10  Arvestatud on 700 jätkajaga. Need 70 tootjat, kellel 2004. aastal piimakvooti ei olnud, kuid 2014. aastal oli, on 

analüüsist välja jäetud, kuna neil puudus piimakvoodi algtase. 

Tegevust jätkanud 

ettevõtjad 116 

2004. aasta kvoot oluliselt 

vähenenud. Kvoodiomand 

2014. a 13,9 mln 

Kui suure 

tõenäosusega 

loobuvad või 

kasvavad? Kui 

palju 

investeeringud 

mõjutavad? 

Keskmine kvoot 1300,5 

tonni tootja kohta (mediaan 

322,4 tuhat). Kvoodi 

kasvumäär 1,93 

Tegevust jätkanud 

ettevõtjad 382 

Kvooti suurenenud >20% 

Kvoodiomand 2014. a 

496,8 tuhat tonni  

Keskmine kvoot 119,4 tonni 

tootja kohta (mediaan 23,2 

tuhat) 

Kvoodi kasvumäär 0,59 

Tegevust jätkanud 

ettevõtjad 202 

2004. aasta kvoot 

püsinud stabiilsena 

Kvoodiomand 2014. a 

122,7 mln 

Kui palju 

investeeringud 

mõjutavad ja kui 

palju kasvavad?  

Keskmine kvoot 607,3 tonni 

tootja kohta (mediaan 88,8 

tuhat) 

Kvoodi kasvumäär 1,04 



Analüüsides eelkirjeldatud gruppide investeeringutoetuse kasutamist, siis ilmnevad küllaltki 

suured erinevused. Samal ajal on näha seost toetuse ja tegevuse jätkamise vahel. Jooniselt 9 on 

näha, et tootmistegevust laiendanud ettevõtjad on kasutanud väga aktiivselt 

investeeringutoetusi ning selle tõttu on toetuse saajate osakaal 77%. Samal ajal tootmistegevuse 

lõpetanud ettevõtjatest (507) ja tootmissuuna muutnud ettevõtjatest (924) investeeringutoetuse 

kasutajate osakaal jääb alla 25%, sh tegevuse lõpetanutest on toetuse kasutanute osakaal koguni 

alla 15%. Sellest saab järeldada investeeringute strateegiliste valikute alusel edasise 

jätkusuutlikkusega seotud käitumist.  

 

Seda kinnitab omakorda hetkel piimatootmist jätkanud, kuid olulise kvoodi vähenemisega 

(vähenemine >20%) piimakarjakasvatajate näitaja, kelle puhul on investeeringutoetuse 

kasutajate osakaal ligikaudu 45%. Tulemus jääb olulist alla kvooti stabiilsena hoidnud 

piimatootjate tulemusest, kellest ligikaudu 63% on saanud investeeringutoetust. MAK 2007–

2013 püsihindamise tulemuste järgi on investeeringutoetust saanud ca 2742 

põllumajandustootjat. See on ca 25% statistikaameti avaldatud turule tootvate 

põllumajandustootjate arvust (11 tuhat ettevõtjat).  Järeldusena toome esile, et tegevust jätkanud 

piimatootjad on olulises mahus investeeringutoetusi kasutanud, mis omakorda näitab tootmise 

jätkamise seost investeeringutoetuste mõjuga.    

 
 

 

Joonis 9. Investeeringutoetuse suurus ja osakaal klassifitseeritud gruppides 

 

Järgnevalt analüüsime lehmade arvu ja piimatootmise mahu muutumise seoseid. 

Kokkuvõtlikult oli PRIA põllumajandusloomade registris 2004. aasta lõpu seisuga 100 348 

piimalehma, millele vastas kvoodiaasta 2004/2005 piimatootmise maht jagatud kvoodina 524,3 

mln kg. Kvoodiaasta 2014/2015 piimatootmise maht jagatud kvoodina oli 684,9 mln kg ja 

piimalehmade arv registris oli 95 656. Üldandmete alusel suurenes vaadeldava perioodi 2004–

2014 tootmismaht ligikaudu 30% ja lehmade arv vähenes 5%, mille põhjal järeldub tootlikkuse 

kasv piimalehma kohta. Tootmismahu kasvumäära täpsustamiseks võrdleme ettevõtjate ja 

eelklassifitseeritud gruppide lõikes kvoodi ning lehmade arvu muutuseid.  
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Joonis 10. Kvoodi ja lehmade arvu muutus klassifitseeritud gruppides perioodil 2004–2014  

 

Kvoodi ja lehmade arvu muutus on omavahel seotud, kuid samas annab ülevaate 

tootmismahtude suurenemisest ja samuti tootlikkuse suurenemise osas lehma kohta. 

Vaadeldavate gruppide lõikes on tootmistegevuse lõpetanud tootjate ja tegevussuuna muutjate 

kvoot ning lehmade arv 100% negatiivse suunaga (joonis 10). Piimatootmisega aktiivselt 

jätkanud ettevõtjate gruppides saame eristada olulise tootlikkuse kasvu lehma kohta jätkajate 

grupis, kes on kvooti suurendanud rohkem kui 20% ja samuti grupis, kus kvoot on püsinud 

stabiilsena. Mõlema grupi puhul on lehmade arv vähenenud.  Ühtlasi kinnitavad tulemused 

piimatootjate klassifitseerimise olulisust, kuna tekivad selged eristumised kvoodi ja lehmade 

arvu muutustes.  

 

 

1.3 Investeeringutoetuste osa piimatootjate arengus 
 

Eelnevast analüüsist järeldus, et erinevates suurusgruppides on tootmise jätkamise ning 

tootmismahu suurenemise tõenäosused erinevad, väiksemate tootjate puhul on tootmise 

lõpetamine olnud sagedasem ning suuremate tootjate puhul tootmise jätkamine ning 

tootmismahu suurendamine sagedasem. Samuti ilmnes, et investeeringutoetustel on oluline osa 

tootjate arengus, kuna toetust saanud tootjate seas oli tootmise jätkamine ning tootmismahu 

suurendamine sagedasem. Käesoleva alapeatüki eesmärk on analüüsida investeeringutoetuste 

osa piimatootjate arengus üksikasjalikumalt. 

Tabelis 8 on toodud perioodil 2004–2014 piimatootmist jätkanud 700 kvoodiomaniku jaotus 

suurusgruppide lõikes (võttes aluseks 2004. aasta piimakvoodi koguseid) ning vastavalt sellele, 

kas nad on investeeringutoetusi saanud või mitte. Ära on toodud tootjate arv, kvoodi kogus, 

piimalehmade arv, keskmine kvoodi kogus piimalehma kohta, ühtse pindalatoetuse 

toetusõigusliku maa pindala, investeeringutoetused, toetuste abil tehtud investeeringute summa. 

Lisaks on leitud toetuste osakaal toetuste abil tehtud investeeringutest ning piimakvoodi 

juurdekasv ühe euro investeeringutoetuse ning toetuste abil tehtud investeeringute kohta. 
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Tabel 8. Aastal 2004 ja 2014. aastal ühisosana piimakvooti omanud ettevõtete jaotus suurusgruppide ja investeeringutoetuse saamise lõikes  

 <=50 t 50-<100 t 100-<500 t 500-<1000 t 1000-<5000 t >5000 t 

Kas on saanud investeeringutoetust? Ei Jah Ei Jah Ei Jah Ei Jah Ei Jah Ei Jah 

Tootjate arv 160 32 65 77 48 147 10 50 6 95  10 

Osakaalud 83,3% 16,7% 45,8% 54,2% 24,6% 75,4% 16,7% 83,3% 5,9% 94,1%  100,0% 

Kvoot seisuga 01.04.2004, tonni 24,3 35,6 69,4 75,1 193,2 211,1 733,4 728,1 2076,0 2158,3  8214,1 

Kvoot seisuga 30.09.2014, tonni 29,0 54,8 71,7 143,4 236,5 373,3 1391,2 1389,7 2245,8 3613,8  10481,4 

Muutus, % 19,4% 53,9% 3,4% 90,9% 22,4% 76,8% 89,7% 90,9% 8,2% 67,4%  27,6% 

Piimalehmade arv 2005 7,8 12,4 15,8 21,8 50,0 49,2 182,9 164,2 365,2 391,9  1257,7 

Piimalehmade arv 2014 7,0 14,9 14,5 27,9 44,4 61,6 189,9 200,2 293,3 458,0  1214,9 

Muutus, % -10,9% 20,1% -8,2% 27,9% -11,1% 25,1% 3,8% 21,9% -19,7% 16,9%  -3,4% 

Kvoot lehma kohta 2004, tonni 3,103 2,863 4,381 3,444 3,865 4,287 4,010 4,434 5,685 5,508  6,531 

Kvoot lehma kohta 2014, tonni 4,160 3,669 4,931 5,140 5,325 6,061 7,326 6,940 7,656 7,890  8,627 

Muutus, % 34,1% 28,1% 12,6% 49,3% 37,8% 41,4% 82,7% 56,5% 34,7% 43,3%  32,1% 

Toetusõiguslik maa 2005, ha 36,6 77,7 51,9 110,9 190,4 200,3 603,9 667,8 1634,0 1214,8  3918,0 

Toetusõiguslik maa 2013, ha 37,3 87,0 49,1 125,6 182,8 237,4 716,2 707,2 1503,6 1244,9  3231,1 

Muutus, % 1,9% 11,9% -5,6% 13,3% -4,0% 18,5% 18,6% 5,9% -8,0% 2,5%  -17,5% 

Saadud toetused, eurot             

SAPARD meede 1   154  2 934  8 270  37 294  77 098  213 597 

RAK meede 3.1 kuni 2007  255  5 371  17 095  54 286  119 292  184 842 

MAK 1.4.1  34 704  33 522  57 202  18 047  4 321  0 

MAK 1.4.2  4 288  13 916  54 338  178 521  285 350  237 690 

MAK 1.4.3  0  0  1 217  1 482  6 716  19 900 

MAK 1.2  9 290  5 066  3 224  816   421  0 

KOKKU  48 691  60 808  141 346  290 430  493 197  656 029 

Investeeringud kokku, eurot  89 867  123 766  304 707  679 105  1 237 242  1 668 237 

Toetuste osakaal investeeringutest  54,2%  49,1%  46,4%  42,8%  39,9%  39,3% 

Kvoodi juurdekasv investeeringutoetuste suhtes, kg/euro  0,39  1,12  1,15  2,28  2,95  3,46 

Kvoodi juurdekasv investeeringute suhtes, kg/euro  0,21  0,55  0,53  0,97  1,18  1,36 

  



Tabeli 8 tulemuste alusel järeldub: 

1) Mida väiksem on suurusgrupi tüüp, seda vähem on neid tootjaid, kes on 

investeeringutoetusi saanud. 

2) Enam kui 100 tonni piimakvooti omanud tootjatest valdav osa on saanud 

investeeringutoetusi. 50–100 tonnise piimakvoodiga tootjatest on investeeringutoetusi 

saanud ca pooled ning vähem kui 50 tonnise kvoodiga tootjatest vähem kui 20%. 

3) Kõikides suurusgruppides on investeeringutoetusi saanud tootjate piimakvoodi suurus 

perioodil 2004–2014 kasvanud oluliselt rohkem kui neil tootjatel, kes 

investeeringutoetusi ei saanud. 

4) Üldiselt on investeeringutoetust saanud ettevõtetes kasvanud ka piimalehmade arv ja 

investeeringutoetusi mittesaanud ettevõtetes on piimalehmade arv vähenenud.  

5) Keskmine piimakvoodi kogus ühe lehma kohta on kasvanud kõikides rühmades, kuid 

investeeringutoetust saanud ettevõtete puhul on kasv kiirem.  

6) Keskmine maakasutus on investeeringutoetusi saanud ettevõtetes suurenenud ning 

investeeringutoetusi mittesaanud ettevõtetes pigem vähenenud. Erandiks on kõige 

suuremate tootjate (>5000 t) rühm, kus keskmine maakasutus on vähenenud. 

7) Suuremate tootjate puhul o n investeeringutoetuste osatähtsus nende abil tehtud 

investeeringutes väiksem, st ühe euro investeeringutoetuse kohta tehtud investeering on 

suurem. 

8) Piimakvoodi juurdekasv ühe euro investeeringutoetuste ning ühe euro toetuste abil 

tehtud investeeringute suhtes on suurem suuremates suurusgruppides.  

 

Kuna uuringu üks peamisi eesmärke on selgitada investeeringutoetuste mõju piimatootjate 

arengus, siis selle hindamiseks kasutatakse regressioonanalüüsi abil leitavat tõenäosuse 

protsenti. Esimese regressioonimudeli üldkuju oli järgmine: 

Tootmisest_loobumine = Kvoot_aastal_2004 + Kvoot_aastal_20042 + Investeeringutoetuse_saamine_jah_ei 

Tootmisest loobumine on binaarne muutuja, mille väärtus on 1 kui totoja loobus piimakvoodist 

perioodil 2004–2014 ning vastasel juhul 0. Kvoot aastal 2004 on tootja piimakvoodi suurus 

seisuga 01.04.2004 tonnides. Võrrandi teiseks liikmeks on 2004. aasta kvoodi ruut (eeldatakse, 

et tootja kvoodi suuruse mõju kvoodist loobumise tõenäosusele ei ole lineaarne). Võrrandi 

viimane liige on binaarne muutuja, mille väärtus on 1 kui tooja on saanud investeeringutoetusi 

ning vastasel juhul 0. Nagu nähtub tabelist 9, siis suurema piimakvoodiga tootjate puhul oli 

kvoodist loobumise tõenäosus väiksem ning investeeringutoetuse saamine mõjutas kvoodist 

loobumise tõenäosust samuti negatiivselt. Antud mudelis on kõik regressioonikordaja 

statistiliselt olulised (p<0,01) 

Tabel 9. Piimakvoodist loobumist mõjutavate tegurite regressioonianalüüsi tulemused 

 Regressioonikordaja Standardviga p-väärtus 

Vabaliige 0,9153 0,03802 0,000*** 

Kvoot_2004 -7,061*10-4 9,990*10-5 0,000*** 

(Kvoot_2004)2 4,289*10-8 1,074*10-8 0,000*** 

Investeeringutoetus_jah -0,9808 0,06998 0,000*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 



Tabelis 9 toodud regressioonianalüüsi tulemuste põhjal leiti kvoodist loobumise arvutatud 

tõenäosus sõltuvalt piimakvoodi suurusest seisuga 01.04.2004 ja investeeringutoetuste 

saamisest. Jooniselt 11 ilmneb, et piimakvoodist (piimatootmisest) loobumise tõenäosus on 

suurem väiketootjate puhul ning tootja suuruse (kvoodi) kasvades tootmisest loobumise 

tõenäosus väheneb. Samuti ilmneb, et investeeringutoetust saanud tootjate puhul on tootmisest 

loobumise tõenäosus väiksem. Näiteks 2004. aastal 600 tonnise piimakvoodiga tootmisest 

loobumise tõenäosus (kui see tootja ei olnud investeeringutoetusi saanud) oli 0,69, st 69%. Kui 

sellise suurusega tootja oli investeeringutoetusi saanud, siis oli tema tootmisest loobumise 

tõenäosus 0,32, st 32%. Seega vähendas investeeringutoetuse saamine tootja tootmisest 

loobumise tõenäosust 37%-punkti võrra. Sellise algsuuruse (600 tonni piimakvooti) oli 

investeeringutoetuse arvutatud mõju tootmisest loobumise tõenäosuse vähenemisele suurim. 

Jooniselt 11 ilmneb, et investeeringutoetusel oli tootmisest lõpetamise tõenäosuse 

vähenemisele vähemalt 25%-punktine mõju nende tootjate puhul kelle piimakvoot oli väiksem 

kui 2200 tonni (ca 250 piimalehma). Üle 5000 tonnise piimakvoodiga tootjate puhul ei olnud 

investeeringutoetuse saamisel märkimisväärset mõju tootmise jätkamisele (tootmisest 

loobumise tõenäosus vähenes ca 5%-punkti võrra). Sellesse järeldusse tuleks suhtuda siiski 

reservatsioonidega, sest antud suurusgrupis ei olnud selliseid tootjaid, kes ei oleks aastatel 

2004–2014 üldse investeeringutoetusi saanud. 

 

 

Joonis 11. Piimakvoodist loobumise arvutatud tõenäosus sõltuvalt piimakvoodi suurusest 

seisuga 01.04.2004 ning sellest, kas tootja on saanud investeeringutoetusi või mitte 

 

Piimakvoodist loobumist puudutavad tulemused on ümberpööratuna samad, mis piimatootmise 

jätkamist puudutavad tulemused, seetõttu ei ole piimatootmisega jätkamist eraldi analüüsitud. 

Edasine analüüs keskendub piima tootmismahule ning seda mõjutavatele teguritele. 

Tabelist 10 ilmneb, et tõenäosust, et perioodil 2004–2014 piimatootja piimakvoot suurenes, 

mõjutasid positiivselt nii kvoodi suurus aastal 2004 kui ka investeeringutoetuste saamine 

perioodil 2004–2014. Suuremate kvoodiomanike puhul oli kasvu tõenäosus suurem. 
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Regressioonimudeli üldkuju oli järgmine: 

Tootmise_kasv = Kvoot_aastal_2004 + Kvoot_aastal_20042 + Investeeringutoetuse_saamine_jah_ei 

Sõltumatud muutujad olid samad, mis eelnevas mudelis. Sõltuvaks muutujaks oli tootmismahu 

(piimakvoodi) kasv vähemalt 20%, mis oli binaarne muutuja ja omas väärtust 1 kui tootja 

piimakvoot oli aastatel 2004–2014 kasvanud enam kui 20% ning vastasel juhul oli 0. 

 

Tabel 10. Piimakvoodi suurenemist mõjutavate tegurite regressioonianalüüsi tulemused 

 Regressioonikordaja Standardviga p-väärtus 

Vabaliige -1,500 0,04939 0,000*** 

Kvoot_2004 4,906*10-4 8,143*10-5 0,000*** 

(Kvoot_2004)2 -4,541*10-8 1,149*10-8 0,000*** 

Investeeringutoetus_jah 1,094 0,07668 0,000*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

 

Jooniselt 12 ilmneb, et suurim piimakvoodi >20% suurenemise arvutatud tõenäosus oli 2004. 

aastal ca 5000 t kvoodiga tootjatel. Seda nii nende tootjate puhul, kes said investeeringutoetusi, 

kui nende tootjate puhul, kes investeeringutoetusi ei saanud. Enam kui 5000 t kvooti omanud 

tootjate puhul hakkas kvoodi suuruse kasvades tootmismahu edasise kasvu tõenäosus 

vähenema (see ilmnes ka tabelist 9). Investeeringutoetuse mõju kvoodi >20% suurenemise 

tõenäosusele oli ca 40%-punkti kvoodi suurusvahemikus 2000–8000 tonni.  

 

 

Joonis 12. Piimakvoodi suurenemise (> 20% võrra) arvutatud tõenäosus sõltuvalt 

piimakvoodi suurusest ja investeeringutoetusest seisuga 01.04.2004  

 

Tabelis 11 on toodud regressioonianalüüsi tulemused, mis puudutavad investeeringutoetuse 

mõju ettevõtte piimakvoodi suurusele. Regressioonimudel üldkuju oli järgmine: 

Kvoot_aastal_2014 = Kvoot_aastal_2004 + Kvoot_aastal_20042 + 

Investeeringutoetuse_saamine_jah_ei*Kvoot_aastal_2004 
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Sõltumatuks muutujaks oli piimakvoodi suurus aastal 2014, sõltumatuteks muutujateks 

piimakvoodi suurus aastatel 2004, selle ruut ning selle korrutis binaarse muutujaga, mille 

väärtus oli 1 kui tootja oli saanud investeeringutoetusi ja vastasel juhul 0. Saadud tulemust saab 

tõlgendada nii, et investeeringutoetust saanud tootjate piimakvoot kasvas aastaks 2014 

võrreldes 2004. aastaga keskmiselt 70,7% võrra, kuid suuremate tootjate puhul oli see kasv 

tagasihoidlikum. 

Tabel 11. Investeeringutoetuse saamise mõju piimakvoodi suurusele, regressioonianalüüsi 

tulemused 

 Regressioonikordaja Standardviga p-väärtus 

Vabaliige -33,18 12,60 0,009*** 

Kvoot_2004 0,8644 0,06753 0,000*** 

(Kvoot_2004)2 -0,00003476 0,00000299 0,000*** 

(Kvoot_2004)2*Investeeringutoetus_jah 0,7069 0,06836 0,000*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

 

Saadud tulemuste põhjal arvutati (prognoositi) 2014. aasta piimakvoodi suurus võttes aluseks 

2004. aasta piimakvoodi suuruse. Jooniselt 13 ilmneb, et näiteks 2004. aastal 4000 tonni kvooti 

omanud tootja piimakvoot aastal 2014 oli ca 5700 tonni siis, kui ettevõtja oli saanud 

investeeringutoetusi ning ca 2900 tonni siis, kui investeeringutoetusi ei saadud. 

 

 

Joonis 13. Arvutatud piimakvoot aastal 2014 investeeringutoetust saanud ning mittesaanud 

tootjatel 

 

Eelnevast selgus, et investeeringutoetuste saamisel on olnud oluline mõju tootmise jätkamise 

tõenäosusele ning tootmismahule. Mil määral selline mineviku sündmuste põhjal tehtud 

järeldus võiks olla kasulik tuleviku prognoosimiseks? Selleks Analüüsitakse järgnevalt, kuidas 

aastatel 2004–2010 toimunud muutused (tootmismahu kasv, kahanemine ning suhteline 

stabiilsus) mõjutasid aastatel 2010–2014 piimatootjate tootmismahu (kvoodi) suurenemist, 

vähenemist ning kahanemist.  
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Tabelis 12 on toodud kolme erineva mudeli (probit) regressioonianalüüsi tulemused aastatel 

2004–2010 kvoodi vähenemise, stabiilsuse ja suurenemise mõju kohta piimakvoodist 

loobumise tõenäosusele aastatel 2010–2014. Mudelis on sõltuvaks muutujaks piimakvoodist 

loobumine aastatel 2010–2014 ja sõltumatuteks muutujateks kvoodi suurus aastal 2010 ning 

kvoodi muutumise staatus (kahanemine >20%, stabiilsus, st püsimine vahemikus 80-–120%, 

ning kasv >20%). Mudelist selgub, et kvoodi (tootja) suurenedes kvoodist loobumise tõenäosus 

väheneb. Lisaks selgus, et need tootjad, kelle kvoot aastatel 2004–2010 vähenes enam, kui 20%, 

oli oluliselt suurem tõenäosus perioodil 2010–2014 kvoodist loobuda. Ka tootmismahu 

stabiilsus (püsimine vahemikus 80–120% 2004. aasta kvoodist) suurendas kvoodist loobumise 

tõenäosust. Seevastu tootmismahu suurendamine >20% vähendas oluliselt järgneval perioodil 

kvoodist loobumise tõenäosust. Seega võib järeldada, et tootmise jätkamist mõjutab positiivselt 

eelnev kasv. Eelnev tootmismahu kokkutõmbamine ning ka suhteline stabiilsus suurendavad 

pigem tootmise lõpetamise tõenäosust. 

Tabel 12. Aastatel 2004–2010 kvoodi vähenemise, stabiilsuse ja suurenemise mõju 

piimakvoodist loobumise tõenäosusele aastatel 2010–2014 

 Piimakvoodist loobumine aastatel 2010-2014 

Vabaliige -0,4048*** -0,3590*** -0,01529 

Kvoodi suurus aastal 2010 -5,072*10-7*** -5,738*10-7*** -4,799*10-7*** 

Kvoodi vähenemine >20% aastatel 2004-2010 0,9372*** - - 

Stabiilsus aastatel 2004-2010 - 0,2070** - 

Kvoodi suurenemine >20% aastatel 2004-2010 - - -0,6124*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

Tabelis 13 on toodud tootmismahu suhteliselt stabiilsena püsimise tõenäosust puudutavate 

regressioonianalüüside tulemused. Võrreldes tabeliga 12 on erinevuseks see, et sõltumatuks 

muutujaks oli piimakvoodi püsimine vahemikus 80–120% 2010. aasta tasemest. Selgus, et 

tootmiskvoodi vähenemine eelneval perioodil vähendas tootmise stabiilsena püsimise 

tõenäosust järgneval perioodil (st kahanemine jätkub või lõpetatakse). Tootmise suhteliselt 

stabiilsena püsimine eelneval perioodil suurendas ka tootmismahu stabiilsena püsimise 

tõenäosust järgneval perioodil. Eelneval perioodil tootmismahu suurenemine vähendas 

järgmisel perioodil selle stabiilsena püsimise tõenäosust. Kvoodi suurusel aastal 2010 puudus 

mõju tootmise stabiilsena püsimisele järgneval perioodil. 

Tabel 13.  Aastatel 2004–2010 kvoodi vähenemise, stabiilsuse ja suurenemise mõju 

piimakvoodi suhteliselt stabiilses mahus (80–120%) püsimise tõenäosusele aastatel 2010–2014 

 Piimakvoodist püsimine vahemikus 80-120% 2010. aasta 

kvoodist 

Vabaliige -0,7778*** -1,235*** -0,6301 

Kvoodi suurus aastal 2010 2,422*10-9 3,769*10-8 4,151*10-8 

Kvoodi vähenemine >20% aastatel 2004-2010 -1,296*** - - 

Stabiilsus aastatel 2004-2010 - 0,8009*** - 

Kvoodi suurenemine >20% aastatel 2004-2010 - - -0,5208*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

Tabelis 14 on toodud perioodil 2010–2014 kvoodi >20% suurenemist käsitlevate 

regressioonivõrrandite parameetrid. Ilmneb, et kvoodi suurus mõjutab positiivselt selle 

järgneval perioodil kasvamise tõenäosust. Eelneval perioodil kvoodi kahanemisel ei olnud 

kvoodi järgmisel perioodil suurenemisele olulist mõju. Eelneval perioodil kvoodi suhteliselt 

stabiilsena püsimine vähendas järgmisel perioodil kvoodi suurenemise tõenäosust. Eelneval 



perioodil kvoodi suurenemine aga suurendas oluliselt järgmisel perioodil kvoodi suurenemise 

tõenäosust. Seega saab taas kinnitust väide, et kasvu eelduseks on eelnev kasv. 

Tabel 14.  Aastatel 2004–2010 kvoodi vähenemise, stabiilsuse ja suurenemise mõju 

piimakvoodi >20% suurenemise tõenäosusele aastatel 2010-2014 

 Piimakvoodist >20% suurenemine 

Vabaliige -0,3336*** -0,04976 -1,479*** 

Kvoodi suurus aastal 2010 1,866*10-7*** 2,268*10-7*** 1,901*10-7*** 

Kvoodi vähenemine >20% aastatel 2004-2010 -5,250 - - 

Stabiilsus aastatel 2004-2010 - -1,337*** - 

Kvoodi suurenemine >20% aastatel 2004-2010 - - 1,707*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

 

Tabelis 15 on toodud perioodil 2010–2014 kvoodi >20% vähenemist käsitlevate 

regressioonivõrrandite parameetrid. Ilmneb, et toomiskvoodi suurusel on tootmismahu 

vähenemise tõenäosusele negatiivne mõju, st suuremate tootjate puhul on tootmismahu 

vähenemine vähem tõenäoline. Tootmismahu vähenemine ja stabiilsena püsimine aastatel 

2004-2010 suurendas tootmismahu vähenemise tõenäosust aastatel 2010-2014. Toomismahu 

suurenemine eelneval perioodil aga vähendas tootmismahu vähenemise tõenäosust. 

 

Tabel 15.  Aastatel 2004–2010 kvoodi vähenemise, stabiilsuse ja suurenemise mõju 

piimakvoodi >20% vähenemise tõenäosusele aastatel 2010–2014 

 Piimakvoodist >20% vähenemine 

Vabaliige -0,1282** -0,1267** 5,166*** 

Kvoodi suurus aastal 2010 -5,027*10-7*** -5,810*10-7*** -4,794*10-7*** 

Kvoodi vähenemine >20% aastatel 2004-2010 2,249*** - - 

Stabiilsus aastatel 2004-2010 - 0,4466*** - 

Kvoodi suurenemine >20% aastatel 2004-2010 - - -1,019*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

  



1.4. Piimatootjate majandusnäitajate ja finantssuhtarvude tasemed 
 

Järgnevalt analüüsime äriühinguna tegutsevate piimatootjate põhjal majandusnäitajate 

tasemeid ja seoseid investeeringu algatamisega. Uurimisküsimuseks on: a) milliste 

majandusnäitajate ja finantssuhtarvude algnäitajate juures võiks investeeringut veel 

prognoosida (sh enne tootmisest loobumist); b) millised finantssuhtarvud on eeldatavalt seotud 

ettevõtjate struktuuriga (jätkusuutlikkuse ja pankroti mudelites kasutatavad näitajad). 

 

Uuringu I etapi tulemuste põhjal on teada investeeringutoetuse mõju üheksale erinevale 

majandusnäitajale. Need on esitatud tabelis 16 koos käesolevas analüüsis täiendavalt 

analüüsitavate näitajatega. Kokkuvõtvalt leiti I etapis, et investeeringutoetused mõjutavad  

oluliselt põhivaraga varustatust (põhivara loomühiku, ha ja töötaja kohta) ja selle kaudu 

kogutoodangule ning müügitulule. Samuti avaldus mõju tööviljakusele (lisandväärtus töötaja 

kohta). Kuna uuringu I etapi eesmärk oli leida seosed spetsiifiliste näitajate ja tootlikkuse osas, 

siis mõningaid levinud rentaabluse ja efektiivsuse näitajaid põhjalikult ei analüüsitud.  

Alljärgneva tabeli 16 põhjal on sellisteks näitajateks tulususe suhtarvud nagu ärikasumi määr, 

koguvarade tulusus ning varade kasutamise efektiivsuse näitaja (koguvara käibekordaja). 

Samuti ei hinnatud ettevõtte suuruse muutumist, mis on hinnatav müügitulu ja varade 

absoluutarvude muutuse kaudu. Lisaks eelnevale võime lisada majandusnäitajate juurde 

piimakvoodi ja sellega seonduvad suhtarvud.  

 

Tabel 16. Jätksuutlikkuse ja pankroti riski hindamise majandusnäitajad ning seos 

investeeringutoetustega (sh uuringu I etapis saadud tulemused) 
Valdkond Muutuja Mõju olemasolu 

Maksevõime Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (Current 

ratio)=käibevara/lühiajalised kohustused 
Kohustused kokku/ EBITDA 

Mõju puudub (I etapi tulemus) 

 
 
I etapis ei uuritud 

Kapitali struktuur ja 
suhtarvud 

Omakapital/varad Negatiivne, kuid stabiliseerub kiiresti (I 
etapi tulemus) 

Põhivara/ looma, ha, töötaja kohta Positiivne (I etapi tulemus) 

Võlakordaja (Debt ratio)=kohustused 
kokku/varad kokku 

Negatiivne, kuid stabiliseerub kiiresti (I 
etapi tulemus) 

Tootlikkus ja rentaablus Toodang 1 looma kohta Positiivne (I etapi tulemus) 

EBITDA 1 ha kohta Positiivne (I etapi tulemus) 

Lisandväärtus 1 töötaja kohta Positiivne (I etapi tulemus) 

Ärikasum  Neutraalne (I etapi tulemus) 

Ärikasumi määr (Operating Profit 
Margin)=ärikasum/müügitulu 

I etapis ei uuritud 

Koguvara tulusus (ROA)=ärikasum/varad kokku I etapis ei uuritud 

Suurus ja aktiivsus Müügitulu (ühe looma kohta) Positiivne. Absoluutset suuruse muutust 
I etapis ei uuritud 

Efektiivsus Koguvara käibekordaja (Total assets 
turnover)=netokäive/varad kokku (2 aasta 
keskmised varad) 

I etapis ei uuritud  

Muu Investeering/ varad või müügitulu I etapis ei uuritud 

 Piimakvoodi algsuurus; kvoot 1 piimalehma 
kohta 

I etapis ei uuritud 

 

 



Piimatootjate klassifitseerimise ja struktuuri analüüsi alusel avaldus, et füüsilisest isikust 

loomapidajate ja FIEde majanduslikud näitajad on väga raskesti kättesaadavad (puudub 

aastaaruande kohustus Äriregistrile), kuid samal ajal moodustavad just need tootjad põhiosa 

piimakvoodist loobunutest. Majanduslike näitajate puudumise tõttu on võimalik alternatiivina 

kasutada vastava grupi loomade ja kvoodi algtaseme suhtarvu, mis aitab kirjeldada nii suurust 

kui tootlikkust.  

 

Uuringu I etapis analüüsitud majandusnäitajate kaudu leiti investeeringutoetuse ja 

investeeringu seos kapitali struktuuri ja tootlikkusega. Käesoleva analüüsi seisukohast on 

oluline kontrollida majandusnäitajate algtasemete seoseid piimakvoodi muutuse ja 

investeeringutoetusega. Mudelit on võimalik lihtsustada kui valitud majandusnäitajad omavad 

olulist seost piimakvoodi muutusele ja investeeringule, kuna oleks olemas oluline  

informatsioon ettevõtja investeeringu algatamise kohta läbi majandusnäitajate. Analüüsitavaid 

andmeid ja tulemusi hindame samade gruppide kohta, mis eristusid piimatootjate 

klassifitseerimise analüüsi tulemusena.  

Kuna investeeringutoetuste andmisel on kehtestatud mõningate majandusnäitajate kohta 

minimaalse suuruse nõue, siis antud näitajad ei ole käesoleva analüüsis täiendavalt 

analüüsitavad. Nende näitajate puhul mõjutab määrusega kehtestatud tase koheselt 

investeeringutoetuse taotlemist, mistõttu võib omistada näitajatele binaarse tunnuse ja seoste 

olemasolu. Nendeks näitajateks on maksevõime (lühiajaliste kohustuste kattekordaja) ja 

võlakordaja.  Selle tõttu võeti maksevõime näitajatele lisaks kasutusele debitoorsete kohustuste 

ja ärikasum enne makse ja kulumit (EBITDA) suhtarv. Tegemist on küllatki operatiivse 

maksevõimet peegeldava suhtarvuga, kuna ärikasum enne makse ja kulumit on iseloomult 

rahavooline näitaja. Töötajate arvu sagedase puudumise tõttu äriregistri andmestikus ei kasutata 

käesolevas töös sellega seotud andmeid. Kuna 2007. aasta näitajad olid äriregistri 

andmestruktuuri tõttu lünklikud, siis andmete leidmiseks ettevõtjate lõikes kasutati lineaarset 

interpoleerimist aegrea esimese aasta kohta järgmise valemiga:  

Xt = Xt-1 + (Xt-1 - Xt-2), kus Xt-1, Xt-2 on teada olevad liikmed; 

Xt puudu olev, leitav liige. 

Kuna valitud majandusnäitajad on üldjuhul suhtarvu tüüpi, siis esmalt hindame arvutamise 

aluseks olevates majandusnäitajates toimunud muutusi. Tabelist 7 näeme, et majandusaasta 

bilansi ja kasumiaruande näitajatest kõige suurem aastakeskmine muutus on toimunud 

piimatootmise jätkajate grupis, kus üldistatult on bilansiliste näitajate muutus (kasv) aastas 9-

10%. Sh kohustuste suurenemist tuleb pidada negatiivseks tulemuseks. Grupi kasumiaruande 

näitajate (müügitulu, palgakulu, kulum ja ärikasum) muutus on erinev, kuid siiski positiivse 

suunaga, v.a põhivara kulum, mille suurenemist võib lugeda negatiivseks tulemuseks. 

Märgatavad erinevused ilmnevad klassifitseeritud gruppide vahel, kuid majandusnäitajate 

muutus on siiski küllaltki loogiline. Nii on stabiilse kvoodiga tootmise jätkajate tulemused veel 

märgatava positiivse suunaga, kuid kvooti vähendanud, tegevussuunda muutnud ja 

tootmistegevuse lõpetanud ettevõtjate majandusnäitajate muutus aastas on olnud negatiivse 

suunaga. Vastupidiselt kvoodi suurendajate grupile on positiivne viimati nimetatud gruppide 



puhul kohustuste vähenemine. Järeldame, et aastaaruandes esitatud andmete alusel on võimalik 

eristada ettevõtja gruppe ja nende majandusliku tegevuse muutuse suunda.    

Tabel 17. Majandusnäitajate muutus perioodil 2007–2013 aasta keskmise protsendina 

  

Tabelis 18 on esitatud piimatootjate gruppide lõikes käesoleva töö raames valitud 

jätkusuutlikkuse ja pankrotiohu suhtarvude (muutujate) keskmised väärtused. Vaatlusaluste 

gruppide puhul raskendab analüüsi tootmistegevuse lõpetanute ja kvooti vähendanud 

ettevõtjate grupp, kus ettevõtjate arv on väga väike. Paraku on piimatootmise lõpetanud 

eelkõige FIEd, kelle andmed ei ole kättesaadavad. Samas ei saa teha järeldusi üksnes 

ettevõtlusvormi järgi ja ka tulevikuprognoosi koostamiseks ei ole võimalik FIEde lõpetamist 

arvesse võtta. Suhtarvude analüüsist ilmneb väga suur erinevus gruppide lõikes ja seda nii 

maksevõime, kapitali struktuuri, rentaabluse kui efektiivsuse osas.  

Tabel 18. Valitud muutujate keskmised väärtused 2008. aastal

 

Majandusnäitaja

Tootmistegevuse 

lõpetanud

Tegevussuuna 

muutja

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot on 

kasvanud > 20%

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot 

püsinud stabiilne

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot on 

vähenenud <20% Üldkokkuvõte

Käibevara -19,9% 10,3% 9,0% 5,3% 0,0% 7,5%

Materiaalne põhivara -9,1% 2,1% 12,1% 7,6% 6,1% 8,7%

Põhivara kokku -3,4% 4,8% 11,1% 7,0% 5,3% 8,6%

Varad kokku (aktiva) -8,7% 5,5% 10,3% 5,9% 3,4% 7,8%

Lühiajalised kohustused -16,6% 5,2% 13,5% 3,7% -3,3% 8,8%

Pikaajalised kohustused -32,9% 1,9% 10,5% 9,2% -2,2% 7,9%

Kohustsued kokku -12,4% 5,6% 9,4% 7,6% -3,3% 7,3%

Müügitulu 2,1% -8,9% 6,4% 1,6% -3,4% 2,3%

Palgakulu -8,8% -5,0% 3,5% -3,0% -2,9% 0,6%

Põhivara kulum -13,1% 2,4% 13,6% 7,1% -1,4% 9,1%

Ärikasum -33,5% -6,1% 0,2% -8,0% -5,4% -2,6%

Omakapital -6,4% 5,6% 11,5% 6,2% 12,7% 9,3%

Aritemeetiline keskmine muutus aasta kohta perioodil 2007-2013

Muutuja

Tootmistegevuse 

lõpetanud

Tegevussuuna 

muutja

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot on 

kasvanud > 20%

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot 

püsinud stabiilne

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot on 

vähenenud <20%

Arv (N) 14 55 154 45 13

Keskmine inves-

teering, eurot 111 815 156 651 963 405 596 878 206 419

 Maksevõime (x1) 2,88 4,01 2,13 3,38 1,64

 DEBT/EBITDA (x2) 0,90 0,91 2,55 3,24 2,78

 Omakap/vara (x3) 0,39 0,54 0,53 0,57 0,53

 Põhivara / loom (x4) 2 923,83 4 108,57 4 843,26 4 114,88 4 223,49

 Võlakordaja (x5) 0,61 0,46 0,47 0,43 0,47

 EBITDA/ ha kohta (x6) 664,88 238,30 404,01 338,90 281,90

 Ärikasum (x7) -50 916,85 -4 399,46 115 882,71 41 684,58 52 922,99

 Ärikasumi määr (x8) -0,40 -0,47 0,14 0,03 -0,19

 Koguvara tulusus (x9) -0,09 0,00 0,07 0,02 0,04

 Müügitulu/loom (x10) 1 961,99 2 362,85 2 741,79 2 479,25 2 844,50

 Koguvara 

käibekordaja (x11) 0,20 0,47 0,52 0,58 0,55

 Inevest / vara (x12) 0,22 0,32 0,80 0,43 0,25

 Kvoodi algsuurus (x13) 625 719,79 518 213,47 1 429 016,90 2 279 205,33 1 095 834,93

 kvoot/lehma kohta 

(x14) 3 226,03 4 227,92 3 989,08 5 738,02 5 358,62

Aritmeetiline keskmine 



Üldistades saame järeldada, et investeeringu algatamise osas on märgitud keskmised suhtarvud 

keskmiseks tasemeks, mille juures ettevõtja on võimeline täiendavat investeeringut ja muutust 

tegema. Paraku eristub tootmistegevuse lõpetanute ja tegevussuuna muutjate grupp EBITDA 

põhise madala maksevõime ja väga madala ärikasumi ning sellega seotud suhtarvudega. 

Loomadega suhtarvud ei ole head indikaatorid, kuna lõpetamise korral loomade arv väheneb ja 

seega suhtarvu väärtus suureneb, nt põhivara looma kohta või müügitulu looma kohta suureneb. 

Efektiivsust peegeldava koguvara käibekordaja (x11) põhjal saame järeldada, et jätkajate grupis 

on see näitaja väge ühtlane, kuid tootmistegevuse lõpetanud ja tegevussuuna muutnud 

ettevõtjate grupis madalam. Otsuste tegemiseks on näitaja siiski keerukas, kuna eeldab varade 

taseme muutuse jälgimist.  

Võrreldes valitud suhtarvudes toimunud muutusi perioodi jooksul, siis tulemus on märgatavalt 

keerukam üldistuste ja järelduste tegemiseks. Tulemus annab eelkõige informatsiooni suhtarvu 

täpsuse või kasutamisvõimaluse kohta. Põhilised erisused ilmnevad tootmistegevuse lõpetanud 

ja tegevussuunda muutnud ettevõtjate grupis. Tegevussuuna muutjate grupi alusel saame 

kontrolltulemuse loomapõhiste suhtarvude kohta, mida ei saa kasutada (loomade arvu 

vähenedes on muutus äärmiselt suur). Suhtarvude muutus ei saa olla lõputu ja suhtarvude puhul 

peaksid avalduma küllaltki kindlaks määratud tasemed gruppide sees, mille tõttu toimunud 

muutused on küllaltki üllatavad ning peegeldavad vastava grupi majandustegevuse mõju. 

Saame järeldada, et suure piimatootmise kasvuga ettevõtjate (kvoot on suurenenud >20%) 

tulususe näitajad ei suurene võrreldes algtasemega11. Olukord peegeldab tootjate riskitegurit ja 

stabiilsemate gruppide ettevõtjate näitajad pankrotiohu seisukohast on märgatavalt paremad.  

Arenevat ettevõtet saab iseloomustada selgelt eristuva tootmismahu suurenemise ja varaliselt 

võõrkapitali suurema kasutuse poole kalduva suunaga (omakapitali suhe koguvara suhtes 

väheneb). Samuti võib eeldada positiivseid muutusi müügituluga seoses, kuid samal ajal 

kasumlikkus ei muutu positiivselt ja võib olla ka negatiivse suunaga.  

 

Tabel 19. Valitud muutujate muutus 2008. ja 2013. aasta võrdluses, korda  

 
 

                                                             
11  Enam kasvanud ettevõtetes kasvas enam ka keskmine väljalüps lehma kohta. Võib eeldada, et selleks on tehtud ka rohkem 

kulutusi lisasöötadele, mis suurendavad piimatootmise muutuvkulusid. 

Muutuja

Tootmistegevuse 

lõpetanud

Tegevussuuna 

muutja

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot on 

kasvanud > 20%

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot 

püsinud stabiilne

Piimatootmise 

jätkajad, kvoot on 

vähenenud <20% Üldkokkuvõte

 Maksevõime (x1) 2,1 3,0 2,5 2,3 3,0 2,6

 DEBT/EBITDA (x2) 0,5 15,2 1,8 2,3 1,2 4,5

 Omakap/vara (x3) -0,3 0,9 -0,6 3,1 7,7 0,7

 Põhivara / loom (x4) NA 49,8 1,5 1,8 2,2 3,8

 Võlakordaja (x5) 0,8 2,5 1,2 1,4 0,8 1,5

 EBITDA/ ha kohta (x6) NA -1,4 2,0 0,6 1,3 1,0

 Ärikasum (x7) -2,0 25,6 -1,6 1,9 1,4 4,7

 Ärikasumi määr (x8) -0,9 8,2 0,3 1,4 1,4 2,1

 Koguvara tulusus (x9) -4,4 13,7 0,0 1,3 1,3 3,0

 Müügitulu/loom (x10) NA 46,8 1,2 1,3 1,8 3,4

 Koguvara käibekordaja (x11) 0,7 1,5 1,0 1,0 0,9 1,1

 Inevest / vara (x12) 1,5 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7

 Kvoodi algsuurus (x13) 0,0 0,0 2,2 1,0 0,6 1,3

 kvoot/lehma kohta (x14) NA 0,0 1,8 1,1 0,9 1,5

Keskmine muutus 2013/2008, kordades



Korrelatsioonikordajate kaasabil, mis on esitatud tabelis 20, selgub muutujate korreleeritus kui 

need on sarnasest valdkonnast. Oluliseks loeme korrelatsiooni, mis on suurem kui 0,5. Tugeva 

korrelatsiooni tõttu ei ole mõttekas jälgida kõikide valitud muutujate tasemeid. 

Korrelatsioonikordajate põhjal võib vaatluse alt välja jätta koguvara tulususe (x9), müügitulu 

looma kohta (x10), ärikasumi määra (x8), kvoodi lehma kohta (x14) ja negatiivse tugeva 

seosega võlakordaja (x5). Analüüsi jäävad kümme olulist muutujat, mille kohta hindame 

algtaseme seost klassifitseeritud grupiga.  

  

Tabel 20. Muutujate omavaheline korrelatsioon  

 
 

Statistilise seose hindamiseks kasutame mitteparameetrilist testi, kuna grupid on küllatki 

väikesed ja suhtarvude jaotus ei vasta normaaljaotuse tingimustele. Kuna meil on tegemist 

mitme grupiga, mille puhul parameetrilise analüüsi meetodiks oleks dispersioonanalüüs 

(ANOVA Analysis of Variance), siis asendajaks valime mitteparameetrilise Kruskall-Wallise 

testi. Test võimaldab samuti mitme erinevate gruppide andmete võrdlemist. See meetod on 

Wilcoxoni astaksummatesti üldistus enam kui kahe valimi jaoks. Testi tulemusena saame teada, 

kas ettevõtjate klassifitseeritud grupi käitumist iseloomustab majandusnäitajate tase või mitte.  

Testi käigus kontrollime hüpoteesi: H0: M1 = M2 = M3 (suhtarvu mediaani testi skoor on võrdne 

ehk suhtarvude tasemetes ei ole erinevusi ja seega alamkogumid ei erine üksteisest) 

H1: Mitte kõik mediaani skoorid ei ole võrdsed ehk suhtarvude tasemetes on erinevusi ehk 

alamkogumid on erinevad. 

Olulisuse nivoo peab olema ≤ 0.05, et ümber lükata H0 hüpotees (p- ≤ 0.05) 

 

Tabel 21. Valitud muutujate olulisuse tõenäosuse testi tulemused 

 2008_M
akse-
võime 

2008_DEBT/ 
EBITDA 

2008_Omakap/
vara 

2008_Põhiva
r/ loom 

2008_EBITDA/ 
ha kohta 

Chi-square 4,949 8,844 0,903 40,201 30,903 

df 4 4 4 4 4 

Sig. 0,293 0,065 0,924 0,000 0,000 

0.05 ≤ p ≤ 0.05  Ei Ei Ei Jah Jah 

 

  

Makse-

võime

DEBT/ 

EBITDA

Omakap./ 

vara

Põhivar / 

loom

Võla-

kordaja

EBITDA/ 

ha kohta Ärikasum

Ärikasumi 

määr

Koguvara 

tulusus

Müügitulu/ 

loom

Koguvara 

käibe-

kordaja

Inevest. / 

vara

Kvoodi 

algsuurus

Kvoot/ 

lehma 

kohta

Maksevõime 1

DEBT/ EBITDA -0,11887 1

Omakap./ vara 0,46327 -0,31764 1

Põhivara/ loom -0,15649 0,19859 -0,300316 1

Võlakordaja -0,46327 0,31764 -1 0,30032 1

EBITDA/ ha kohta -0,05055 0,06054 0,0027032 0,00809 -0,0027 1

Ärikasum 0,01948 -0,02191 0,1690894 0,12243 -0,16909 0,3745 1

Ärikasumi määr -3,9E-05 0,0955 0,2971123 0,03206 -0,29711 0,37572 0,508342 1

Koguvara tulusus -0,00618 0,0229 0,326548 -0,03408 -0,32655 0,28937 0,439786 0,838813 1

Müügitulu/ loom -0,16483 0,12195 -0,130751 0,56053 0,13075 0,1911 0,334465 0,1776672 0,184368 1

Koguvara käibekordaja -0,00989 -0,11637 0,0382363 -0,39689 -0,03824 0,04765 -0,07195 -0,041818 0,0658 0,0216332 1

Inevest./ vara -0,05277 -0,01064 0,0919485 -0,0917 -0,09195 0,0035 -0,011955 0,175995 0,478195 0,0125004 0,234979 1

Kvoodi algsuurus -0,05741 0,14441 -0,096965 0,08045 0,09697 0,17009 0,418508 0,0168943 -0,020456 0,2188196 -0,114287 -0,107593 1

Kvoot/ lehma kohta -0,00653 0,07786 -0,014934 0,19545 0,01493 0,08718 0,168593 -0,036585 -0,127759 0,2085367 -0,172635 -0,145117 0,501314 1



Tabel 21 järg. Valitud muutujate olulisuse tõenäosuse testi tulemused 

 
2008_Äri-

kasum 

2008_Koguvara 

tulusus 

2008_Koguvar

a käibekordaja 

2008_Inevest / 

vara 

2008_kvoodi 

algsuurus 

Chi-square 41,325 18,106 11,581 27,861 24,157 

df 4 3 4 4 4 

Asymp. Sig. 0,000 0,000 0,021 0,000 0,000 

0.05 ≤ p ≤ 0.05 Jah Jah Jah Jah Jah 

 

Tulemuse alusel saame järeldad, et on piisavalt tõendeid gruppide vaheliste erinevuste 

olemasolu kohta kuue suhtarvu osas. Testskooride alusel on erinevused kõige suuremad 

tootmistegevuse lõpetanud ja kvooti enam kui 20% suurendanud ettevõtjate grupi vahel (tabel 

22). Skooride vahe ületab 100 punkti, mille alusel saab järeldada, et analüüsitud suhtarvud ja 

seotud majandusnäitajad peaksid olema praktikas lihtsasti jälgitavad ettevõtjate eristamiseks.  

 

Tabel 22. Testskoorid valitud muutujate võrdluses 

 Muutuja 
Grupp N 

Keskmine 
skoor 

 Põhivara / loom (x4) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 35,5 

Tegevussuuna muutja 51 89,13 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 144,23 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 139,07 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 151,01 

Kokku 265   

 EBITDA/ ha kohta (x6) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 50,56 

Tegevussuuna muutja 51 95,45 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 131,15 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 132,46 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 150,9 

Kokku 265   

 Ärikasum (x7) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 77,89 

Tegevussuuna muutja 51 81,75 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 129,85 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 125,59 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 155,88 

Kokku 265   

 Koguvara tulusus (x9) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 89,44 

Tegevussuuna muutja 51 104,9 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 135,38 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 111,8 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 150,64 

Kokku 265   

  



 Koguvara käibekordaja 
(x11) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 76,44 

Tegevussuuna muutja 51 115,39 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 169,38 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 143,54 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 136,32 

Kokku 265   

 Inevest / vara (x12) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 65,22 

Tegevussuuna muutja 51 104,65 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 98,38 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 121 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 152,85 

Kokku 265   

 Kvoodi algsuurus (x13) 

Tootmistegevuse lõpetanud 9 107,44 

Tegevussuuna muutja 51 91,16 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on vähenenud <20% 13 143,62 

Piimatootmise jätkajad, kvoot püsinud stabiilne 41 163,85 

Piimatootmise jätkajad, kvoot on kasvanud > 20% 151 139,36 

Kokku 265   

 

Kontrollides tulemust suhtarvude muutuse kohta (algandmeteks tabel 19), siis saame sarnase 

tulemuse eelnevalt läbiviidud testiga. Alles jääb oluline gruppide vaheline erinevus põhivara 

looma kohta, EBITDA hektari kohta, koguvara käibekordaja, investeeringu suhe varasse ja 

piimakvoodi muutuse osas.  

Kokkuvõtteks saame järeldada, et märgitud suhtarvud omavad olulisust ettevõtjate eristamiseks 

suurusgruppides (käitumisklassides) ning samuti on oluline nende suhtarvude keskmine tase. 

Üldistades mõjutavad eelkõige need majandusnäitajad investeeringutoetuse taotlemist ja pärast 

investeeringutoetuse saamist ettevõtja käekäiku.  

  



 

2. Teraviljatootjate strukturaalsed karakteristikud 
 

Teravilja ja õlikultuuriseemnete kasvatajate struktuuris toimunud ettevõtjate muutusi 

analüüsime ühtse pindalatoetuse (ÜPT) saajate alusel. Uuringus käsitletakse teraviljatootjatena 

neid ÜPT saajaid, kellel: (1) põllukultuuride (peamiselt teravili, kaunviljad ja õlikultuurid) pind 

moodustab vähemalt 50% ÜPT pinnast; ja (2) ei ole põllumajandusloomi rohkem kui 0,1 

loomühikut ÜPT toetusõigusliku pinna ha kohta. Kuna põllukultuuride kasvatamisel toimub 

viljavaheldus, siis tekivad pindade vaheldumisest tingitud erinevused aastate lõikes ning selle 

tõttu arvestati 2013. aasta andmetes põllukultuuride osakaaluks vähemalt 40% ÜPT pinnast. 

Lisaks on oluline analüüsida eelkõige turule tootvate ettevõtjate andmeid. Selleks võetakse 

arvesse ettevõtjate majanduslik suurus standardkogutoodangu väärtuses FADN metoodika 

kohaselt. Majandusliku suuruse alampiiriks on FADN metoodika kohaselt 4000 eurot. 

Standardkogutoodangu väärtust kontrolliti 2013. aasta andmete põhjal ja alampiirist väiksemad 

ettevõtjad välistati analüüsist. 2005. aasta andmestikus oli selliseid tootjaid 1299, kogupinnaga 

45,8 tuhat ha ning keskmise ÜPT pindalaga 35,3 ha. 2013. aasta andmestikus oli selliseid 

tootjaid 703, kogupinnaga 12,6 tuhat ha ning keskmise pindalaga 17,9 ha. 

Teraviljatootjate ning nende struktuuri kohta on Eestis võimalik saada infot kolmest peamisest 

allikast: Statistikaametist, PRIA toetuste ja põllumassiivide registrist ning FADN 

andmebaasist. Selleks, et kaasata analüüsi võimalikult paljude ettevõtete andmed, võeti aluseks 

PRIA toetuste registri andmed.  

Vaadeldava perioodi 2005–2013 jooksul on teraviljatootjate arv kasvanud. Eestis oli 2005. 

aastal 16 688 ÜPT saajat, kellest 1 060 (6,4%) olid uuringu metoodika kohaselt teraviljatootjad. 

2013. aastal oli ÜPT saajaid 17 443, sh piisava majandusliku suurusega teraviljatootjaid 1 570 

(9,0%). Teraviljatootjate ÜPT pind 2005. aastal oli 167,5 tuhat ha (keskmiselt 158,0 ha tootja 

kohta) ja 2013. aastal 289,7 tuhat ha (keskmiselt 184,5 ha tootja kohta). Siinkohal on oluline 

märkida, et pinna suurenemine ei ole seotud maaressursi üldise muutusega, vaid ikkagi 

muutusega teraviljatootjate struktuuris. Väike mõju on ka sellel, et 2013. aastal loeti 

teraviljakasvatajaks ka need tootjad, kellel põllukultuurid moodustasid vähemalt 40% ÜPT 

pindalast. 2005. aasta andmete puhul oli vastavaks kriteeriumiks 50%. Selliseid tootjaid oli 

2013. aasta andmestikus 18 (1,2%) ning nende ÜPT pind oli kokku 6,3 tuhat ha (2,2%) 

(keskmiselt 350,0 ha tootja kohta). Seetõttu võib öelda, et kriteeriumi muutmise mõju 

tulemustele on väga väike. 

Analüüsi läbiviimisel võrreldi kvantitatiivseid näitajaid tootjate klassifitseerimise käigus leitud  

gruppide lõikes. Teraviljatootjate defineerimise keerukus seisneb selles, et teravilja- ja 

õlikultuuri seemnete pindala võib aastate lõikes küllaltki palju varieeruda viljavahelduse tõttu. 

Võimalikult suure hulga väga varieeruvate andmetega ettevõtjate välistamine toimus 

teraviljatootjaks klassifitseerimise käigus. 

 



2.1 Teraviljatootjate klassifitseerimine 
 

Teraviljatootjate kvantitatiivne analüüs põhineb erinevatest PRIA andmestikest kokku 

koondatud andmetel. Teraviljatootjate strukturaalsete muutuste analüüsimisel on lähtutud ÜPT 

saajate maakasutuse (ÜPT toetusõiguslik pind) andmetest 2005. aasta ning 2013. aasta 

toetustaotluse (toetuse määramise) andmete alusel. Teravilja- ja õlikultuuriseemnete 

kasvatajate struktuuri ja perioodil 2005-2013 toimunud muutuste alusel saame tootjad jagada 

kolmeks põhigrupiks vastavalt joonisele 10.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Joonis 14. Teraviljatootjate peamine klassifitseeritud jaotus 

Aastal 2013 oli teravilja- ja õlikultuuri seemnete tootjaid kokku 1570. Tootjad võib jagada 

tootmistegevusega alustajate (791) ja pidevalt tootmistegevuses olnud (779) ettevõtjate gruppi. 

Toetusõiguslik ÜPT aluse maa pindala oli kokku 289,7 tuhat ha. Võrreldes samade gruppide 

250 tootjat (89,0%) tegutses FIE või 

füüsilise isikuna. Aastal 2005 keskmine 

ÜPT alune maa 66,6 ha (mediaan 36,0 

ha) ettevõtja kohta 

Teraviljatootmisest 

loobunud või tegevuse 

suuna muutusega 

ettevõtjad  

281. 

ÜPT pind 2005.a  24,8 

tuhat ha, keskmiselt 88,3 

ha 

Perioodil 2004–2014 58 ettevõtjat 

(20,6%) tegid toetusega investeeringu. 

Keskmine investeeringtoetuse summa 

86,2 tuhat ja investeeringu summa 

191,5 tuhat eurot.  

Tootmistegevuse 

alustajad ja teravilja 

tootmisesse sisenejada  

791 ettevõtjat (50,4% 

2013. aasta tootjatest). 

ÜPT pind 2013.a 120,4 

tuhat ha, keskmiselt 152,2 

ha 

 

316 tootjat (34,9%) alustas 

äriühinguna. Aastal 2013 keskmine 

ÜPT alune maa 264,4 ha (mediaan 

151,3 ha) ettevõtja kohta 

 

Perioodil 2004–2014 335 ettevõtjat 

(42,4%) tegid toetusega investeeringu. 

Keskmine investeeringutoetuse 

summa 103,8 tuhat ja investeeringu 

summa 204,9 tuhat eurot.  

Alates 2005. aastast 

tootmistegevuses olevad 

ettevõtjad  

779 ettevõtjat (%). 

ÜPT pind  

2005. a 142,7 tuhat ha, 

keskmiselt 183,2 ha ja  

2013. a 164,1 tuhat ha, 

keskmiselt 210,7 ha 

 

152 tootjat (19,5%) tegutses 

äriühinguna. Aastal 2013 keskmine 
ÜPT alune maa 509,1 ha (mediaan 

359,9 ha) ettevõtja kohta 

 

Perioodil 2004–2014 389 ettevõtjat 

(49,9%) tegid toetusega 

investeeringu. Keskmine 

investeeringutoetuse summa 101,4 

tuhat ja investeeringu summa 238,6 

tuhat eurot.  



ettevõtjate ÜPT alust maad 2013. aastal, siis see oli 189,9 tuhat ha. Kuigi 2013. aastaks oli 

tootmistegevusest loobunud või olulisel määral tegevust vähendanud 281 tootjat, siis sellest 

sõltumata (ja erinevalt piimatootjatest) oli üldine tootjate arvu bilanss positiivne.  

1570-st teraviljatootjast 750 (47,7%) on saanud investeeringutoetust aastatel 2004–2014 üks 

või mitu korda. Kõige sagedamini saadud toetus on MAK 2007–2014  meetme 1.4.1 toetus, 

mida on saanud 705 ettevõtjat, keskmine toetuse summa 76,0 tuhat eurot. Sellele järgnevad 

eelmise programmperioodi (RAK 3. prioriteedi) meetme 3.1 toetus (221 toetuse saajat) ja 

meetme 1.2 toetus (165 toetuse saajat). 

Kui võrdleme toetuse saamise osakaalu loobujate grupiga (281), siis nendest kõigest 20,6% 

kasutas investeeringutoetust. Olulise faktina kontrolliti analüüsist välja jäänud turule mitte 

tootvate (1685 ettevõtjat)  investeeringutoetuse saajate arvu, mis oli 74 ettevõtja ehk alla 5%.  

Oluline on märkida, et toetuse saamise ja tegevusalale liikumise vahel võib olla seos. 791 

ettevõtjast, kes 2005. aastal ei olnud otseselt teraviljatootjaid või omanud üldse 

tootmistegevust, siis nendest on investeeringutoetust saanud 335 (42,4%). Seega 2013. aastast 

teraviljatootmisesse tulnud ettevõtjatest oluline osa kasutasid investeeringutoetust, sh 120 neist 

said meetme 1.2 toetust.  

Investeeringutoetuse mõju ja toetuse taotlemise käitumise osas on vajalik vaadelda detailsemalt 

tootjate andmeid. Järgmiseks klassifitseeriti tootjad seitsmeks grupiks. Oluline on selgelt 

eristuvate gruppide leidmine, milleks on eelkõige tegevuse lõpetajad ja jätkanud ettevõtjate 

klassifitseerimine. Joonisel 15 võtame vaatluse alla kogu vaadeldaval perioodil 

tootmistegevuses olnud ettevõtjate klassifitseerimise. Küllaltki võrdselt on esindatud pindala 

suurendanud ettevõtjad ( arv 322)  ja pindala stabiilsena säilitanud ettevõtjad (arv 346). 

Kolmandaks eristub toetusõiguslikku pinna olulise vähenemisega tootjate grupp (111 

ettevõtjat).   

Andmestikus esines ka tootjaid, kellel 2005. aasta seisuga ei olnud toetusõiguslikku maad, kuid 

seisuga 2013. aasta seisuga oli maa olemas. Selliseid tootjaid oli 428 ning nad moodustasid 

seisuga 2014. aastal toetusõiguslikku maad omavatest tootjatest 30%. Sellist olukorda võib 

selgitada mitmeti. Tegemist on vahepealsel perioodil alustanud uute tootjatega, kuid samuti  on 

nende hulgas tootjaid, kes on vahepealsel perioodil muutnud oma tegutsemise vormi (on läinud 

üle FIE-na tegutsemiselt näiteks OÜ äriühingu vormile). Lisaks esineb tootjaid, kes on tegevuse 

tootmissuuna järgi jaganud erinevate äriühingute vahel. Kuna andmete kättesaadavus 

ettevõtlusvormide muutuse osas ei olnud võimalik, siis käesolevas töös jääb antud olukord 

täpsemalt analüüsimata.  

Sarnaselt piimatootjate analüüsile vaatleme teravilja- ja õlikultuuriseemnete kasvatajate 

suurusgruppides liikumist perioodil 2005–2013. Tabelis 24 on toodud tootjate jaotus 

toetusõigusliku pinna alusel suurusgruppideks aastal 2005 ning 2013. Tabelis 25 on samade 

andmete põhjal leitud osakaalud. Mõlema tabeli põhjal on võimalik jälgida tootjate liikumist 

suurusgruppide vahel. Selle põhjal saame järeldada, et võrreldes 2013. aasta seisu 2005. aasta 

olukorraga, siis on kuni 100 ha tootjatest suur osa (57–65%) loobunud tootmistegevusest.  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Joonis 15. Teravilja- ja õlikultuuriseemne tootmisega perioodil 2005–2013 püsivalt tegutsenud 

ettevõtjate   klassifitseeritud struktuur 

Järgnevates suurema toetusõigusliku maaga tootjatest on toimunud ümberpaiknemine nii 

väiksematesse kui suurematesse gruppidesse. Samas ilmneb siiski ka teatav staatilisus, st kui 

jätta kõrvale tootmisest loobunud, siis on kõige enam neid, kes on jäänud samasse suurusgruppi 

Keskmisest suurusgruppidest (kuni 500 ha) liikumine suurematesse on olnud väga 

väiksearvuline. Teraviljatootjate puhul on oluliseks muutusi kirjeldavaks grupiks alustajad ja 

tootmistegevusse sisenejad (791 ettevõtjat), kellest 40% omas 2014. aastal toetusõiguslikku 

maad üle 100 ha. Prognoosimise seisukohalt muudavad antud ettevõtjad analüüsi keerukaks, 

kuna sisenevad loomakasvatusest ning on seotud uuringu metoodikast tekkiva ebastabiilse 

(muutuva) grupiga. Võrreldes piimatootjatega ei ole teraviljatootmises toimunud nii suuri 

muutusi ettevõtjate suuruslikus struktuuris, mis ilmneksid klassifitseerimise käigus. Küll aga 

ilmneb sarnane tendents väga väikeste (kuni 100 ha) ettevõtjate tootmistegevusest loobumise 

osas. 

 

  

Tegevust jätkanud 

ettevõtjad 111 (14,2%) 

2005. aastast 

toetusõiguslik maa 

oluliselt vähenenud. 

Toetusõiguslik maa 

2014. a 11,2 tuhat ha 

Kui suure 

tõenäosusega 

loobuvad või 

kasvavad? Kui 

palju 

investeeringud 

mõjutavad? 

Keskmine maa 273,9 ha 

tootja kohta  

Maa kasvumäär 1,69 

Keskmine invest ha kohta 

2014. aasta seisuga 573.- 

eurot 

Tegevust jätkanud 

ettevõtjad 322 (41,3%) 

Pindala suurenenud 

>20% 

Toetusõiguslik maa 

2013. a 88,2 tuha ha,  

Keskmine maa 100,5 ha 

tootja kohta Maa 

vähenemise määr 1,94, 

kasvumäär 0,52 

 
Keskmine invest ha kohta 

2014. aasta seisuga 897.- 

eurot 

Tegevust jätkanud 

ettevõtjad 346 (44,4%) 

2005. aasta 

toetusõiguslik maa 

püsinud stabiilsena 

Toetusõiguslik maa 

2013. a 69,9 tuhat ha 

Kui palju 

investeeringud 

mõjutavad ja kui 

palju kasvavad?  

Keskmine invest ha kohta 

2013. aasta seisuga 555.- 

eurot 

Keskmine maa 201,9 ha 

tootja kohta  

Maa kasvumäär 1,01 



Tabel 24. Teraviljatootjate suurusgrupid 2005 ja  2013. aasta andmetel 

2005. aasta seisuga 

2013. aasta seis ja võrdlus 2005. aastaga 

Puudub <=30 

>30-

<=100 

>100-

<=180 

>180-

<=250 

>250-

<=350 

>350-

<=500 

>500-

<=850 

>850-

<=1000 

>1000-

<=1500 

>1500-

<=2000 

>2000-

<=3000 

<=30 419 271 121 33 4 1               

>30-<=100 490 279 24 161 55 13 3 3 1         

>100-<=180 192 43 2 13 75 22 18 3 2         

>180-<=250 89 22     10 25 20 6 2 1       

>250-<=350 77 10 1 2 5 5 17 18 5         

>350-<=500 59 2   2   1 5 23 9 3 1     

>500-<=850 65 21         2 4 23 6 6 1   

>850-<=1000 12 -         1   2 4 2   1 

>1000-<=1500 11 -               1 4 1   

>1500-<=2000 4 0                   2   

>2000-<=3000 4 2         1           3 

Kokku 1422 650 148 211 149 67 67 57 44 15 13 4 4 

Puudub (uued) 791 - 241 233 133 45 57 35 29 4 9 3 1 

Kokku   389 444 282 112 124 92 73 19 22 7 5 

 

Tabel 25. Teraviljatootjate suurusgruppide osakaalud 2005 ja  2013. aasta andmetel 

2005. aasta seisuga 

2013. aasta seis ja võrdlus 2005. aastaga 

Puudub <=30 

>30-

<=100 

>100-

<=180 

>180-

<=250 

>250-

<=350 

>350-

<=500 

>500-

<=850 

>850-

<=1000 

>1000-

<=1500 

>1500-

<=2000 

>2000-

<=3000 

<=30 100% 65% 28,9% 7,9% 1,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

>30-<=100 100% 57% 4,9% 32,9% 11,2% 2,7% 0,6% 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

>100-<=180 100% 22% 1,0% 6,8% 39,1% 11,5% 9,4% 1,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

>180-<=250 100% 25% 0,0% 0,0% 11,2% 28,1% 22,5% 6,7% 2,2% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

>250-<=350 100% 13% 1,3% 2,6% 6,5% 6,5% 22,1% 23,4% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

>350-<=500 100% 3% 0,0% 3,4% 0,0% 1,7% 8,5% 39,0% 15,3% 5,1% 1,7% 0,0% 0,0% 

>500-<=850 100% 32% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 6,2% 35,4% 9,2% 9,2% 1,5% 0,0% 

>850-<=1000 100% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 0,0% 8,3% 

>1000-<=1500 100% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 36,4% 9,1% 0,0% 

>1500-<=2000 100% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

>2000-<=3000 100% 50% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 

Kokku 100% 46% 10,4% 14,8% 10,5% 4,7% 4,7% 4,0% 3,1% 1,1% 0,9% 0,3% 0,3% 

Puudub (uued) 100% - 163% 110% 89% 67% 85% 61% 66% 27% 69% 75% 25% 

Kokku   24,8% 37,6% 38,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Nagu ilmneb tabelist 25 ja jooniselt 16 loobus 46% tootjatest (650) perioodil 2005–2013  

toetusõiguslikust maast ja samal ajal 791 tootjat sisenes tootmisesse. Seega tootmise 

lõpetamisest vähenemise trendi ei saa selgepiiriliselt esitada ning tootmisesse tulijad 

kompenseerivad negatiivse suuna.   

Kui tabelist 25 selgus, et kuni 30 ha ja  30–100 ha toetusõigusliku maaga tootjate  arv on 

vähenenud kõige enam ning suhteliselt stabiilne on olnud üle 250 ha toetusõigusliku maaga 



ettevõtjate arv, siis tootmisesse sisenejad katavad eelkõige väiksemad grupid, kuid esindavad 

oluliselt ka suuremaid suurusgruppe.  

Strukturaalse muutuse trendi suuremates gruppides on keerukas kirjeldada ja saab kirjeldada 

üksnes väiksemates gruppides (tootmisest loobumine).   

 

 

Joonis 16. Teraviljatootjate struktuuri muutus perioodil 2005–2013 

 

Ka teraviljade ja õlikultuuride kasvatajate puhul analüüsiti regressioonianalüüsiga 

investeeringutoetuste mõju tootmisest loobumise ning tootmismahu (ÜPT pindala) 

muututmisele. Esimese mudeli üldkuju oli järgmine: 

Tootmisest_loobumine = ÜPT_aastal_2005 + ÜPT_aastal_20052 + Investeeringutoetuse_saamine_jah_ei 

Tootmisest loobumisene on binaarne muutuja, mille väärtus on 1 kui 2005. aastal 

teraviljakasvatajana klassifitseeritud tootja 2013 sellena enam ei klassifitseerunud, ning 

vastasel juhul 0. Sõltumatuteks muutujateks on ÜPT pindala 2005. aastal ning selle ruut. 

Kolmandaks sõltumatuks muutujaks on binaarne muutuja, mille väärtus on 1 siis kui tootja oli 

perioodil 2004–2014  saanud investeeringutoetusi ja vastasel juhul 0. Tabelist 26 selgub, et 

tootja suurus (ÜPT pindala) ei omanud olulist mõju tootmise lõpetamise tõenäosusele. Küll aga 

oli investeeringutoetust saanud ettevõtete puhul tootmisest loobumise tõenäosus oluliselt 

madalam kui toetust mittesaanud ettevõtetel. Arvutatud tõenäosuse alusel oli 

investeeringutoetust saanud ettevõtete tootmisest loobumise tõenäosus 14% väiksem kui toetust 

mittesaanud ettevõtetel. Võrreldes piimatootjatega oli aga tootmisest loobumise tõenäosus 

mõlemal juhul madalam, st selles sektoris on tootmisest loobujate hulk väiksem.  
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Tabel 26. Teraviljade ja õlikultuuride kasvatamisest loobumist mõjutavate tegurite 

regressioonianalüüsi tulemused 

 Regressioonikordaja Standardviga p-väärtus 

Vabaliige -0,8986 0,07521 0,000*** 

ÜPT_2005 0,0001919 0,0008839 0,828 

(ÜPT_2005)2 -5,637*10-7 1,058*10-6 0,594 

Investeeringutoetus_jah -0,7625 0,1373 0,000*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

 

Tootmismahtu suurendanud tootjateks loeti need, kelle ÜPT pindala oli perioodil 2005–2013  

suurenenud enam kui 20%. Vastava (probit) regressioonimudeli üldkuju oli järgmine: 

Tootmise_kasv = ÜPT_aastal_2005 + ÜPT_aastal_20042 + Investeeringutoetuse_saamine_jah_ei 

Sõltumatud muutujad olid samad, mis eelnevas mudelis. Sõltuvaks muutujaks oli tootmismahu 

(ÜPT pindala) kasv vähemalt 20%, mis oli binaarne muutuja ja omas väärtust 1 kui tootja ÜPT 

pindala oli aastatel 2005–2013 kasvanud enam kui 20% ning vastasel juhul oli 0. Tabelist 27 

ilmneb, et tootja suurusel on statistiliselt oluline mõju tootmismahu suurenemise tõenäosusele. 

Tootmismahu (ÜPT pindala) suurenedes selle edasise suurenemise tõenäosus väheneb. 

Investeeringutoetuste saamine mõjutas oluliselt tõenäosust, et tootja ÜPT pindala suurenes.  

 

Tabel 27. Teraviljade ja õlikultuuride kasvatajate pindala suurenemist mõjutavate tegurite 

regressioonianalüüsi tulemused 

 Regressioonikordaja Standardviga p-väärtus 

Vabaliige -0,8796 0,06413 0,000*** 

ÜPT_2005 -1,199*10-3 3,433*10-4 0,000*** 

(ÜPT_2005)2 2,948*10-7 1,617*10-7 0,068* 

Investeeringutoetus_jah 1,065 0,09718 0,000*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 

 

Joonisel 17 on toodud ÜPT pindala >20% suurenemise arvutatud tõenäosused 

investeeringutoetust saanud ning mittesaanud ettevõtetes. Jooniselt ilmneb, et kõige suurem 

pindala (suhtelise) suurendamise tõenäosus on väiksema pindala algtasemega ettevõtetel. Pinna 

edasise suurendamise tõenäosus on väikseim ca 2000 ha pinnaga tootjatel, kuid sellest piirist 

edasi hakkab pindala suurendamise tõenäosus jälle kasvama. Investeeringutoetuste mõju kõver 

järgib sama tendentsi, kuid üldistavalt võib öelda, et investeeringutoetuse saamine mõjutab 

enam väiksema pinnaga tootjate edasise kasvu tõenäosust. 



 

Joonis 17.  Investeeringutoetuste mõju pindala >20% suurendamise arvutatud tõenäosusele 

 

Tabelis 28 on toodud regressioonianalüüsi tulemused, mis puudutavad investeeringutoetuse 

mõju ettevõtte ÜPT pinna suurusele. Regressioonimudel üldkuju oli järgmine: 

ÜPT_aastal_2013 = ÜPT_aastal_2005 + Investeeringutoetuse_saamine_jah_ei 

Sõltumatuks muutujaks oli ÜPT pindala aastal 2013, sõltumatuteks muutujateks ÜPT pindala 

aastal 2005 ning binaarne muutuja, mille väärtus oli 1 kui tootja oli saanud investeeringutoetusi 

ja vastasel juhul 0. Saadud tulemust saab tõlgendada nii, et investeeringutoetust saanud tootjate 

ÜPT pindala kasvas aastaks 2013 võrreldes 2005. aastaga keskmiselt 50 ha enam kui toetust 

mittesaanud tootjatel. 

Tabel 28. Investeeringutoetuse saamise mõju ÜPT pindalale, regressioonianalüüsi tulemused 

 Regressioonikordaja Standardviga p-väärtus 

Vabaliige 11,62527 7,64375 0,129 

ÜPT_2005 0,97696 0,01907 0,000*** 

Investeeringutoetus_jah 50,02408 11,0085 0,000*** 

***(p<0,01), **(p<0,05), *(p<0,1) 
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2.2. Majandusnäitajate ja finantssuhtarvude tasemed 
 

Järgnevalt analüüsime äriühingute põhjal majandusnäitajate tasemeid ja seoseid investeeringu 

algatamisega. Sarnaselt piimatootmisettevõtjate analüüsimisel kasutatud uurimisküsimused on 

samad:  a) milliste majandusnäitajate ja finantssuhtarvude algnäitajate juures võiks 

investeeringut veel prognoosida (sh enne tootmisest loobumist); b) millised finantssuhtarvud 

on eeldatavalt seotud ettevõtjate struktuuriga (jätkusuutlikkuse ja pankroti mudelites 

kasutatavad näitajad). 

 

Majandusnäitajad ja uuritavad suhtarvud on samuti üle võetavad piimatootjat analüüsist, kuna 

uuringu I etapi tulemused oluliselt ei erinenud (tabel 6). Võrreldes piimatootjate analüüsis 

kasutatud looma ja piimakvoodi andmetele kasutatakse teraviljatootjate puhul üksnes 

toetusõigusliku maa andmeid ning selle suhtarve. Teraviljatootjate klassifitseerimise ja 

struktuuri analüüsi alusel avaldus, et füüsilisest isikust taimekasvatajate ja FIEde 

majanduslikud näitajad on raskesti kättesaadavad (puudub aastaaruande kohustus Äriregistrile), 

kuid samal ajal moodustavad just need tootjad suurema osa teraviljatootjatest.  

Tabelist 29 näeme, et majandusaasta bilansi ja kasumiaruande näitajatest kõige suurem 

aastakeskmine muutus on toimunud tootmistegevuse alustajate ja lõpetajate grupis. Andmete 

põhjal on esimene grupp märkimisväärselt positiivse suunaga ning lõpetajate grupp negatiivse 

suunaga. Mõlemad grupid on näitajate poolest küllatki ebastabiilsed, et koostada 

mudelprognoose.  

Andmed on stabiilsed jätkajate grupis, mis jaotub omakorda kolmeks. Üldistatult on bilansiliste 

näitajate muutus (kasv) aastas 6-16%%. Sh kohustuste suurenemine on küllatki tagasihoidlik, 

kuni 9% aastas. Jätkajate grupis eristub siiski negatiivsete tulemustega toetusõiguslikku maad 

üle 20% vähendanud ettevõtjate grupp. Antud grupi puhul on näitajad küllaltki negatiivsed ning 

ei ole bilansiliselt märgata arengut.  Jätkajate grupi kasumiaruande näitajate (müügitulu, 

palgakulu) muutus on erinev, kuid üldiselt positiivse suunaga. V.a põhivara kulum, mille 

suurenemist võib lugeda negatiivseks tulemuseks, kuid samal ajal sõltub põhivara 

suurenemisest. Kuna ärikasumid on olnud äärmiselt kõikuvad, siis arvutuslikult ilmneb 

negatiivne trend, kuid seda ei saa lugeda väga selgepiiriliseks. Tulemust mõjutab ettevõtjate 

suur erinevus ning algaasta ärikasumi suurus. Järeldame, et aastaaruandes esitatud andmete 

alusel on võimalik eristada ettevõtja gruppe ja nende majandusliku tegevuse muutuse suunda.    

Tabelis 30 on esitatud teraviljatootjate gruppide lõikes käesoleva töö raames valitud 

jätkusuutlikkuse ja pankrotiohu suhtarvude (muutujate) keskmised väärtused. Vaatlusaluste 

gruppide puhul raskendab analüüsi tootmistegevuse lõpetanute ja maad vähendanud ettevõtjate 

grupp, kus ettevõtjate arv on väga väike. Paraku on tootmise lõpetanud eelkõige FIEd, kelle 

andmed ei ole kättesaadavad. Samas ei saa teha järeldusi üksnes ettevõtlusvormi järgi ja ka 

tulevikuprognoosi koostamiseks ei ole võimalik FIEde lõpetamist arvesse võtta. Suhtarvude 

analüüsist ilmneb väga suur erinevus gruppide lõikes ja seda nii maksevõime, kapitali 

struktuuri, rentaabluse kui efektiivsuse osas. Üldistades saame järeldada, et investeeringu 

algatamise osas on märgitud keskmised suhtarvud keskmiseks tasemeks, mille juures ettevõtja 



on võimeline või siiski mitte täiendavat investeeringut ja muutust tegema. Siinkohal on oluline 

märagat, et tootmistegevuse lõpetanute grupi suhtarvud ei eristu niivõrd oluliselt teiste gruppide 

näitajatest. Olulise eristuva näitajana saab siinkohal välja tuua üksnes ärikasumi, mis samal ajal 

om ebastabiilsuse tõttu ei ole parim võrreldav näitaja. Samuti ei ole maaga seotud suhtarvud  

head indikaatorid, kuna lõpetamise korral maa pindala väheneb ja seega suhtarvu väärtus 

suureneb, nt põhivara maa koht. Efektiivsust peegeldava koguvara käibekordaja (x11) põhjal 

saame järeldada, et jätkajate grupis on see näitaja väge ühtlane, kuid tootmistegevuse lõpetanud 

ja tegevussuuna muutnud ettevõtjate grupis varieeruv. Otsuste tegemiseks on näitaja siiski 

keerukas, kuna eeldab varade taseme muutuse jälgimist.  

Tabel 29. Majandusnäitajate muutus perioodil 2008–2013 aasta keskmise protsendina 

 

Tabel 30. Valitud muutujate keskmised väärtused 2008. aastal 

 

 

Tootmis-

tegevuse 

alustajad

Tootmis-

tegevuse 

lõpetanud

Tegevus-

suuna 

muutja 

väljumise 

suunas

Tegevus-

suuna muutja 

sisenemise 

suunas

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

on kasvanud > 

20%

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

püsinud stabiilne

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

on vähenenud 

<20%

Käibevara 50,4% -2,9% 12,7% 11,0% 11,8% 6,3% 7,1%

Materiaalne põhivara 64,8% -9,0% 6,4% 15,9% 16,2% 6,9% -0,2%

Põhivara kokku 68,1% -8,1% 7,2% 14,4% 16,7% 6,3% -0,1%

Varad kokku (aktiva) 63,1% -1,8% 10,1% 12,3% 14,1% 6,3% 14,4%

Lühiajalised kohustused 62,9% -17,3% 19,0% 5,6% 9,5% 1,7% 0,5%

Pikaajalised kohustused 15,2% -14,9% -4,5% 10,6% -1,2% -1,0% -25,7%

Kohustsued kokku 68,3% -13,2% 21,1% 13,2% 8,9% 1,0% -2,2%

Müügitulu 33,0% -13,9% 15,8% 10,3% 11,5% 4,7% 0,6%

Palgakulu -0,5% -16,6% -13,7% -16,8% -16,5% -0,1% -14,6%

Põhivara kulum 54,4% 2,6% 9,5% 13,6% 25,9% 8,3% 3,2%

Ärikasum -67,2% -46,9% -83,4% -27,8% -39,5% -48,2% -64,3%

Omakapital 46,2% 9,5% 17,0% 10,2% 19,1% 11,4% -1,9%

Aritemeetiline keskmine muutus aasta kohta perioodil 2008-2013

Majandusnäitaja

Tootmis-

tegevuse 

alustajad

Tootmis-

tegevuse 

lõpetanud

Tegevus-

suuna 

muutja 

väljumise 

suunas

Tegevus-

suuna 

muutja 

sisenemise 

suunas

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

on kasvanud > 

20%

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

püsinud 

stabiilne

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

on 

vähenenud 

<20%

Arv (N) 103 14 14 51 60 66 20

Keskmine investeering, eurot 132 702 49 727 285 498 207 116 246 427 313 027 142 651

 Maksevõime (x1) 25,9 6,8 95,1 4,3 6,1 8,9 61,2

 DEBT/EBITDA (x2) 5,0 4,8 2,8 1,9 5,5 3,9 1,5

 Omakap/vara (x3) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 -0,9

 Põhivara /maa ha (x4) 1 453 2 549 1 013 1 153 1 065 874 864

 Võlakordaja (x5) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 1,9

 EBITDA/ ha kohta (x6) 693 -273 276 151 204 184 164

 Ärikasum (x7) 14 560 -4 114 15 104 22 845 54 322 61 269 9 237

 Ärikasumi määr (x8) -3,3 0,4 0,1 -0,3 0,3 0,2 -0,3

 Koguvara tulusus (x9) 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

 Müügitulu/l maa ha (x10) 1 529 2 195 898 648 611 881 1 151

 Koguvara käibekordaja (x11) 0,9 0,3 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6

 Invest / vara (x12) 1336,8 0,1 0,7 0,7 0,9 0,5 8,9

Maa algsuurus (x13) 0 198 341 460 339 564 368

Aritmeetiline keskmine 

Muutuja



Võrreldes valitud suhtarvudes toimunud muutusi perioodi lõpuks (tabel 31), siis tulemus on 

märgatavalt keerukam üldistuste ja järelduste tegemiseks. Risttabelite alusel ei ole võimalik 

teha olulisi järeldusi ja tulemus on eelkõige informatiivne suhtarvude märgatavate muutuste 

kohta. Selline tulemus annab teavet eelkõige muutujate kasutamisega seotud riskidest. 

Põhilised erisused ilmnevad tootmistegevuse lõpetanud ja tegevussuunda muutnud ettevõtjate 

grupis. Küllatki erandiks on tootmisesse sisenejate grupp, kes on eelnevad tegelenud teiste 

tootmissuundadega. Olukord peegeldab tootjate riskitegurit ja stabiilsemate gruppide 

ettevõtjate näitajad pankrotiohu seisukohast on märgatavalt stabiilsemad.  Arenevat ettevõtet 

saab iseloomustada selgelt eristuva tootmismahu suurenemise (toetusõiguslik maa) suurema 

kasutuse poole kalduvalt.  

 

Tabel 31. Valitud muutujate erinevus 2008. ja 2013. aasta võrdluses, korda 

 

Muutujate statistilise seose hindamiseks kasutame mitteparameetrilist testi, kuna grupid on 

küllatki väikesed ja suhtarvude jaotus ei vasta täielikult normaaljaotuse tingimustele. Sarnaselt 

piimatootjate analüüsis kasutatud meetodile kasutame mitmele grupile sobiva meetodit, milleks 

on Kruskall-Wallise test (asendab parameetrilist ANOVA Analysis of Variance). Testi 

tulemusena saame teada, kas ettevõtjate klassifitseeritud grupi käitumist iseloomustab 

majandusnäitajate tase või mitte.  

Testi käigus kontrollime hüpoteesi: H0: M1 = M2 = M3 (suhtarvu mediaani testi skoor on võrdne 

ehk suhtarvude tasemetes ei ole erinevusi ja seega alamkogumid ei erine üksteisest) 

H1: Mitte kõik mediaani skoorid ei ole võrdsed ehk suhtarvude tasemetes on erinevusi ehk 

alamkogumid on erinevad. 

Olulisuse nivoo peab olema ≤ 0.05, et ümber lükata H0 hüpotees (p- ≤ 0.05) 

 

 

 

Tootmis-

tegevuse 

lõpetanud

Tegevus-

suuna muutja 

väljumise 

suunas

Tegevus-

suuna 

muutja 

sisenemise 

suunas

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

on kasvanud 

> 20%

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa 

püsinud 

stabiilne

Teravilja-

tootmise 

jätkajad, maa on 

vähenenud 

<20%

 Maksevõime (x1) 5,8 7,9 64,4 4,9 3,6 13,7

 DEBT/EBITDA (x2) 1,4 31,9 2,0 2,0 14,2 -0,9

 Omakap/vara (x3) 3,0 1,6 1,1 1,4 1,4 2,1

 Põhivara / loom (x4) 1,9 2,8 2,2 2,2 3,9 2,3

 Võlakordaja (x5) 0,7 29,0 2,7 3,0 2,7 5,6

 EBITDA/ ha kohta (x6) 2,5 0,8 1,8 1,7 0,4 2,4

 Ärikasum (x7) 0,6 0,2 29,7 2,0 0,4 2,8

 Ärikasumi määr (x8) 2,3 0,0 4,5 1,0 0,5 4,1

 Koguvara tulusus (x9) 1,0 -0,1 14,5 0,9 0,4 1,8

 Müügitulu/ ha kohta (x10) 18,9 2,8 3,3 1,5 1,4 1,8

 Koguvara käibekordaja (x11) 2,1 2,0 2,8 1,0 1,0 1,0

 Invest / vara (x12) 1,0 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6

 Toetusõiguslik maa (x13) 0,3 1,0 5,5 2,4 1,0 0,6

Keskmine muutus 2013/2008, kordades

Muutuja



Tabel 32. Valitud muutujate olulisuse tõenäosuse testi tulemused 

 2008_Makse
võime 

2008_DEBT/
EBITDA 

2008_Omakap/
vara 

2008_Põhi-
vara / maa 2008_Võlakordaja 

Chi-square 5,694 6,678 4,781 7,156 3,333 

df 6 6 6 6 6 

Sig. ,458 ,352 ,572 ,307 ,766 

0.05 ≤ p ≤ 0.05  Ei Ei Ei Ei Ei 

 

 
2008_EBITDA/ 

ha kohta 

2008_Äri-

kasum 

2008_Äri-

kasumi määr 

2008_Kogu-

vara tulusus 

2008_Müügitulu 

ha kohta 

Chi-square 10,475 23,347 15,511 13,217 16,698 

df 6 6 6 6 6 

Asymp. Sig. ,106 ,001 ,017 ,040 ,010 

0.05 ≤ p ≤ 0.05 Ei Jah Jah Jah Jah 

 

 
2008_Koguvara 

käibekordaja 

2008_Inevest / 

vara 

2008_maa 

algsuurus 

Chi-square 11,260 18,070 264,748 

df 6 6 6 

Asymp. Sig. ,081 ,006 ,000 

0.05 ≤ p ≤ 0.05 Ei Jah Jah 

 

Tabelis 32 esitatud tulemusel saame järeldada, et on piisavalt tõendeid gruppide vaheliste 

erinevuste olemasolu kohta kuue suhtarvu osas. Siinkohal on kõige tugevam tunnus maa 

algsuurus, investeeringute suhe varasse ja müügitulu ha kohta. Ärikasum on samuti kõrge 

olulisuse nivooga, kuid eelnevast kvantitatiivsest võrdlusest ei saanud järeldada loogilist 

erinevust.  Testskooride alusel on erinevused kõige suuremad tootmistegevuse lõpetanud ja 

kvooti enam kui 20% suurendanud ettevõtjate grupi vahel (tabel 33). Skooride vahe ületab 

sõltuvalt näitajast 20-50 punkti, mille alusel saab järeldada, et analüüsitud suhtarvud ja seotud 

majandusnäitajad peaksid olema praktikas jälgitavad. Problemaatiline on siiski lõpetamise 

algfaasi tuvastamine ja investeeringutoetuse võimaldamine tootjale õigel ajahetkel.  

Tabel 33. Testskoorid teraviljatootjate valitud muutujate võrdluses 

 Muutuja Grupp N 
Keskmine 

skoor 

 Ärikasum (x7) 

Lõpetaja 14 136,93 

Alustaja 117 149,38 

Suuna muutja 14 151,5 

Suuna muutja, siseneja 51 165,27 

Jätkajad, maa on vähenenud <20% 21 159,48 

Jätkajad, maa püsinud stabiilne 67 200,18 

Jätkajad, maa on kasvanud > 20% 60 210,57 

Kokku 344   

 Ärikasumi määr (x8) 

Lõpetaja 13 196 

Alustaja 103 183,68 

Suuna muutja 13 124 

Suuna muutja, siseneja 49 132,88 

Jätkajad, maa on vähenenud <20% 20 145,5 

Jätkajad, maa püsinud stabiilne 67 153,1 

Jätkajad, maa on kasvanud > 20% 57 162,19 

Kokku 322   

 Koguvara tulusus (x9) Lõpetaja 14 165,93 



Alustaja 116 195,1 

Suuna muutja 14 155,57 

Suuna muutja, siseneja 51 139,24 

Jätkajad, maa on vähenenud <20% 21 167 

Jätkajad, maa püsinud stabiilne 67 161 

Jätkajad, maa on kasvanud > 20% 60 174,47 

Kokku 343   

 Müügitulu/ ha kohta (x10) 

Lõpetaja 13 78,08 

Alustaja 68 134,79 

Suuna muutja 13 192,15 

Suuna muutja, siseneja 48 153,48 

Jätkajad, maa on vähenenud <20% 20 120,45 

Jätkajad, maa püsinud stabiilne 67 146,01 

Jätkajad, maa on kasvanud > 20% 57 154,44 

Kokku 286   

 Invest / vara (x12) 

Lõpetaja 14 94,93 

Alustaja 120 192,62 

Suuna muutja 14 169,25 

Suuna muutja, siseneja 51 154,29 

Jätkajad, maa on vähenenud <20% 21 161,93 

Jätkajad, maa püsinud stabiilne 67 163,08 

Jätkajad, maa on kasvanud > 20% 60 189,49 

Kokku 347   

 Toetusõiguslik maa (x13) 

Lõpetaja 15 204,33 

Alustaja 127 64 

Suuna muutja 14 216,5 

Suuna muutja, siseneja 53 249,02 

Jätkajad, maa on vähenenud <20% 21 232,67 

Jätkajad, maa püsinud stabiilne 68 266,49 

Jätkajad, maa on kasvanud > 20% 60 230,53 

Kokku 358   

 

Kokkuvõtteks saame järeldada, et märgitud suhtarvud omavad olulisust ettevõtjate eristamiseks 

suurusgruppides ning samuti on oluline nende suhtarvude keskmine tase. Üldistades mõjutavad 

eelkõige need majandusnäitajad investeeringutoetuse taotlemist ja pärast investeeringutoetuse 

saamist ettevõtja käekäiku.  

  



3. Juhtumiuuringu analüüs 
 

Intervjueeriti kuut piimatootmisega tegelevat ja viit teraviljakasvatusega tegelevat ettevõtjat. 

Intervjuus kasutati kümmet lahtist küsimust, mis on esitatud lisas 1. Tulemuste analüüs 

baseerus juhtumipõhisel (case-by-case analysis) kvalitatiivsel sisuanalüüsil ja temaatilisel 

analüüsil. Analüüsi valik oli seotud ankeedis eelnevalt planeeritud teemadega, mis võimaldas 

koostada kirjeldava kaardi tabeli 34 kujul. Temaatilise analüüsi esimese objektina vaadeldi 

põhivara seisu ja investeeringuid, mis on oluliselt seotud kvantitatiivse analüüsi osas 

piimatootjate puhul kvoodist loobumisega ja teraviljatootjate puhul lõpetamisega. Samuti 

majandusnäitajate algtaseme ja muutuste analüüsiga. Intervjuude alusel ilmnes, et põhivara seis 

peegeldab ettevõtja aktiivsust ja suhtumist arengutesse. Ettevõtja eesmärk ja strateegia 

arenguks vajaliku põhivara ja investeeringu elluviimiseks võib erineda suurusgruppide lõikes 

märkimisväärselt. Aktiivne mikrotootja võtab küllaltki kõrge riskiga kapitaliseerimise, sh 

kasutab aktiivselt laenu abi. Tegutsetakse küllaltki trende ja tulevikusuundumusi järgides ilma 

väga põhjalike kalkulatsioonideta. Samal ajal vastandiks on sellisele tootjale stabiilselt toimiv 

mikrotootja, kes omab küll pikaajalist eesmärki stabiilset toimida, kuid üldiselt on väga 

passiivne investeeringute tegija. Kvantitatiivse klassifitseerimise käigus eristus kvoodi 

(tootmise) vähendajate grupp, mis tegelikult on järgmine samm muutustes ja mida saab 

seostada eelkõige mikrotootjatega. Seda kinnitab intervjuu alusel eristuv keskmise suurusega 

stabiilne ettevõtja, kes siiski on väga aktiivne investeeringute tegija. Samal ajal on tegemist ka 

väga kalkuleeriva ja kõrget riski taluva ettevõtja tüübiga. Võrreldes kvantitatiivse analüüsi osas 

koostatud klassifitseerimisega küsitleti ka vanemalt tootmise ülevõtjaid. Intervjuust võib 

järeldada, et üldjuhul on tegemist aktiivse ettevõtjaga, kes investeerib vajalikku tehnikasse ja 

omab lühiajalisi kalkulatsioone ning samuti eesmärki. Antud tulemuse alusel ei ole võimalik  

lõplike üldistusi teha ja vajalik oleks kvantitatiivse analüüsi täiendav läbiviimine.  

Teraviljatootjate tulemused ei erine oluliselt eelnevast kirjeldusest ja tegevuslikult on 

tulemused esitatud tabelis 35.  

Koostöö osa ei ole piimatootjad ja teraviljatootjad aktiivsed, mida võib järeldada intervjuu 

tulemustest. Võib eeldada, et avatud suhtumisega aktiivne keskmise suurusega tootja on 

võimeline koostööd tegema. Samas oleks hädavajalik, et mikrotootjad teeksid enam koostööd, 

mis võimaldaks paremat põhivaraga varustatust väiksema kapitali kuluga.  

  



Tabel 34. Piimatootmisega tegelevate ettevõtjate klasse kirjeldav juhtumiuuringu kaart 

 

Põhivara seis, 

investeeringud 

Investeeringute aktiivsus 

Ettevõtja eesmärk Eesmärgi saavutamiseks 

Tegevuse ja 

investeeringute 

planeerimine Koostöö toetustega omadest vahenditest pangalaenu abil 

Arenguvõime taganud 

mikrotootja (kvoot u 100 

tuhat suurenenud 800 

tuhandele); 

Palju investeeritud 

uude tehnikasse ja 

ehitistesse. 

Väga aktiivne. 

Püüdnud ära kasutada 

maksimaalselt invest. 

toetuse võimalusi Aktiivne 

Toetuse abil 

investeerides 

kasutanud ka 

pangalaen Areng ja efektiivsus Suurendada loomade arvu 

Taotleb pikemaajalist 

tulemust ehk planeerib 

hästi tegevust - 

Stabiilsuse taganud 

mikrotootja (kvoot u 100 

tuhat); 

Tagasihoidlik, 

hooned ja tehnika 

üldjuhul veneaegsed 

Ei ole taotlenud 

toetust 

Väga madala 

aktiivsusega raha 

nappuse tõttu 

Ei ole kasutanud 

pangalaenu 

Jätkata stabiilse 

mitteintensiivse 

piimatootjana 

Planeeritakse mõningaid 

investeeringuid 

Investeeringud on 

ajendatud eelkõige 

äärmisest vajadusest - 

Arenguvõime taganud 

väike- ja keskmise 

suurusega tootja (kvoot u 

1,0 miljonit suurenenud u 

2,0 miljonile); 

Palju investeerinud 

uude tehnikasse ja 

ehitistesse ning 

soetatud maad Aktiivsus vähenenud Väga aktiivne 

toetuse abil 

investeerides kasutab 

vahel ka pangalaen 

Jätkusuutlikkuse 

tagamine 

Laiendada ettevõtet ja 

tootmist (kaasajastada) 

Enne investeerimist 

teostatakse üldjuhul 

tasuvuse ja otstarbekuse 

analüüs 

Naaber-ette-

võtetega 

 Stabiilsuse taganud 

keskmise suurusega tootja 

(kvoot u 1,0 miljonit); 

Palju investeerinud 

uude tehnikasse ja 

ehitistesse ning 

soetatud maad 

Väga aktiivne. 

Püüdnud ära kasutada 

maksimaalselt 

investeeringutoetuse 

võimalusi 

Mingil määral 

investeerib  

väga aktiivne 

(ettevõtte 

laenukoormus on 

pidevalt 

maksimumilähedane) 

Tegutseda mõõduka 

suurusega efektiivse 

piimatootjana 

Põhikarja mõõduka 

suurendamise olemasoleva 

lauda võimaluste piires, 

loomade tootlikkuse 

hoidmise kõrgel tasemel ja 

teraviljakasvatuse 

laiendamise 

Invest. vajadused 

mõeldakse aegsasti läbi ja 

seatakse tähtsuse 

järjekorda. Järgitakse 

sisetunnet investeeringu 

tasuvuse osas - 

Vanemalt tootmise 

ülevõtnud noor ettevõtja 

(kvoot u 500 tuhat); 

Rahuldaval määral 

varustatud, teinud 

investeeringuid 

põhivarasse Aktiivne Väga aktiivne Minimaalne 

Lühiajaline eesmärk: 

võtta kasutusse juba 

soetatud lüpsirobot 

Lüpsilauda renoveerimine 

toetuse abil 

Enamasti otsustatakse 

sisetunde või 

pealiskaudse arvutuse 

järgi - 

Tegevussuuna muutja 

mikroettevõtja (kvoot u 100 

tuhat); 

Uude põhivarasse 

investeeringud olid 

tagasihoidlikud Minimaalne Aktiivne 

Mingil määral on 

kasutanud 

Ilmselt lõpetada 

tegevus, kuna noorem 

põlvkond 

talupidamisega ei jätka - - - 

 

  



Tabel 35. Teraviljatootmisega tegelevate ettevõtjate klasse kirjeldav juhtumiuuringu kaart 

  
Põhivara seis, 

investeeringud 

Investeeringute aktiivsus 

Ettevõtja 

eesmärk Eesmärgi saavutamiseks 

Tegevuse ja 

investeeringute 

planeerimine Koostöö toetustega omadest vahenditest pangalaenu abil 

Stabiilsuse taganud 

mikrotootja 

(põllukultuure u 20-

40 ha) 

Tagasihoidlik, mõned vanad 

põllutööriistad ja traktor. 

Põhiliselt ostab sisse 

teenustööd. 

Mitte väga aktiivne. Masinatesse pole investeerinud. 

Seevastu hoonetesse mõningal määral on 

Jätkata samas 

mahus 

tegevussuunda 

muutmata 

Planeeritakse 

investeeringut toetuse abil - - 

Stabiilsuse taganud 

keskmise suurusega 

tootja 

(põllukultuure u 

100-400 ha) 

Tagasihoidlik. Mõned 

investeeringud uude 

tehnikasse 

Mitte väga 

aktiivne Aktiivne 

Toetuse abil 

investeerides 

kasutas pangalaenu 

Jätkusuutlik 

areng 

Uuendada järk-järgult 

masinaparki. Suuri 

muudatusi ei planeerita. 

Investeeringute 

tegemise otsus 

tuleneb igapäevatöö 

käigus.  - 

Arenguvõime 

taganud keskmise 

suurusega tootja 

(põllukultuuride u 

100-400 ha pindala 

suurenenud) 

Palju investeerinud uude 

tehnikasse ning renditud maad Väga aktiivne Mitte väga aktiivne 

Toetuse abil 

investeerides 

kasutab vahel ka 

pangalaen 

Teha töid 

kiiresti ja 

kvaliteetselt 

ning tõsta 

saagikust. 

Tegeleda 

kõrval-

tegevusena 

lihalooma-

kasvatusega 

Planeeritakse mõningaid 

investeeringuid toetuse 

abil 

Investeeringute 

tegemisel lähtutakse 

peamiselt oma 

tegevuse eesmärgist 

Sama piirkonna 

ettevõtjatega 

Stabiilsuse taganud 

suurtootja 

(põllukultuure u 

1000-2000 ha) 

Palju investeerinud uude 

tehnikasse ja ehitistesse ning 

soetatud maad Väga aktiivne Väga aktiivne Väga aktiivne  

Teostada oma 

tehnikaga 

kiiresti ja 

kvaliteetselt 

kogu 

tööprotsessi, 

ilma et peaks 

teenust sisse 

ostma 

Planeeritakse mõningaid 

investeeringuid 

Planeeritakse 

investeeringuid 

hoolikalt. Mõningaid 

investeeringuid tuleb 

teostada hoolimata 

tasuvusanalüüsist 

oma tegevuse 

jätkamiseks. - 

  



Kokkuvõte 
 

Käesoleva töö käigus oli eesmärgiks hinnata investeeringutoetuste võimalikku mõju ja leida 

mudelprognoosi alused piima- ning teraviljatootmises. Analüüsi käigus keskenduti 

piimakarjakasvatuse ehk piimatootmise tegevusala ning teraviljade, kaunvilja- ja 

õlikultuuriseemnete kasvatamise tegevusala investeeringute mõju modelleerimisele.  

Analüüsi etapid jagati neljaks osas, kus esimese osana analüüsiti ettevõtjate suuruse 

struktuurseid muudatusi, millest oli võimalik mudelina kasutada muutuste gruppe. Ühtlasi 

hinnati investeeringutoetuse mõju tootmise jätkamise ja suuruse kujunemisele.  

Teise osana koostati täiendav analüüs jätkusuutlikkuse ja pankrotiohu suhtarvude põhjal seoste 

leidmiseks investeeringu algatamise ja mõjuga. Kontrolliti kahe peamise küsimuse 

paikapidavust: a) milliste majandusnäitajate ja finantssuhtarvude algnäitajate juures võiks 

investeeringut veel prognoosida (sh enne tootmisest loobumist); b) millised finantssuhtarvud 

on eeldatavalt seotud ettevõtjate struktuuriga (jätkusuutlikkuse ja pankroti mudelites 

kasutatavad näitajad).  

Kolmanda tegevusena hinnati investeeringute algatamise ja nende alusel toimunud 

struktuurseid muutusi läbi juhtumiuuringu (juhtumi intervjuud). Aluseks võeti aastatel 2004–

2011 teostatud investeeringute andmed ja ettevõttes toimunud muutused. Arvestati erinevate 

suurusklasside eesmärkidega. Lõpptulemusena annab töö andmeid käsitleda mudelprognoosina  

võimalike tootjate suurusklasside ja investeeringukäitumise alusel. Kuna MAK 2014–2020 

eelarvepiirangud on sarnased eelneva perioodi eelarvega, siis sõltub tegevusvaldkonna 

ettevõtjate areng küllatki palju toetusega setud piirangutest.   

Analüüsi tulemustes selgus, et mida väiksem on ettevõtja, seda vähem on kasutatud 

investeeringutoetusi. Piimatootjate puhul eristus selgelt enam kui 100 tonni piimakvoodi 

omanud tootjate piir, millest edasi valdav osa on saanud investeeringutoetusi. 50–100 tonnise 

piimakvoodiga tootjatest on investeeringutoetusi saanud ca pooled ning vähem kui 50 tonnise 

kvoodiga tootjatest vähem kui 20%. Investeeringutoetuse mõju tootmise jätkamisele ja arengule 

on väga oluline. Strateegilise arengu tagamisel on toetuse saamine olulise võtmekohana, mis 

ilmnes samuti teraviljatootjate klassifitseerimisel ja regressioonanalüüsi käigus.  

Majandusnäitajatel baseeruvate finantssuhtarvude võrdlemise tulemusena erinevate tootjate 

klassifitseeritud gruppide lõikes leiti, et nii piimatootjate kui ka teraviljatootjate puhul saab 

eristada kuut jätkusuutlikkuse ja pankrotiohu suhtarvu, mis omavad olulisust ettevõtjate 

eristamisel. Antud näitajate keskmiste väärtuste erinevusest tulenevad kokkulepitud suhtelised 

tasemed peaksid olema aluseks investeeringutoetuse võimaldamisel. Lisaks 

majandusnäitajatele näitas regressioonanalüüs, et oluline on ettevõtjate eelnev kasv ja suuruslik 

tase.  

Investeeringutoetusega seotud mudelprognoosi kirjeldamisel on soovitav tootjate tegevust 

klassifitseerida ettevõtja algsuuruse ja eeldatava käitumise alusel (sh võimaliku eesmärgi 

seadmine ja käitumine), mida mõjutavad ka eelneva perioodi majandusnäitajad. Käesoleva 

uuringu alusel saab järeldada, et piisavalt selgesti eristuvad viis klassifitseeritud gruppi – 

lõpetajad, tegevussuuna muutjad ja jätkajad. Viimased jagunevad omakorda kolmeks grupiks 

arengu, stabiilsuse ja vähendamise andmete põhjal. Vastavalt investeeringutoetuse mõjule saab 



oluliselt mõjutada eelkõige väiksema suurusgrupi arengut ja tootmise lõpetajate arvu. Selleks 

tuleb seada toetuse vastavuse kriteeriume olulisust omavate majandusnäitajate alusel ja 

omakorda hinnata tegevusvaldkonna ettevõtjate vastava grupi suurust. Samal ajal sõltub 

mõjutamise vajadus valdkondlikest strateegiatest ning nõuab täiendavat analüüsi stsenaariumite 

koostamiseks.  

  



LISAD 

Lisa 1. Juhtumiuuringu intervjuu küsimused 

1. Milliseid suuremaid investeeringuid olete teinud viimase 10 a jooksul (tegevus ja 

investeeringu summa) (seejuures: toetatud investeeringutest annab ülevaate intervjueerija)? 

2. Miks te tegite just need investeeringud ja millest sõltus Teie puhul otsus investeerida? 

3. Kui palju planeerisite ja eelarvestasite investeeringuvajadust /mõeldud on nii 

eelkalkulatsioone kui ka suuremaid investeeringu tasuvuse arvestamist/ 

4. Kas ja kui suures mahus oleksite sarnase investeeringu teostanud juhul, kui te ei oleks 

investeeringutoetust saanud? /suurenemise suurus, toetuse puudumise korral, mis 

vahendeid oleksite kasutanud (laen, omavahendid)?/ 

5. Mis on teie hinnangul kõnealuste investeeringute kõige olulisem tulemus või mõju teie 

ettevõttele (sh ettevõtte konkurentsivõimele, kasumlikkusele, kasvule, keskkonnasääst, 

töökeskkond)? 

6. Milliseid aspekte Teie peate kõige tähtsamaks jätkusuutliku arengu jaoks (nt maaressurssi 

olemasolu, investeeringud põhivarasse, tööjõud, toetused vms)? Palun hinnake toetatava 

investeeringuga tekkinud võimsuse tasakaalu teiste ressurssidega (maa, tööjõud); 

7. Milliseid investeeringuid planeerite teha lähema 10 aasta jooksul lisaks tavapärasele 

reinvesteerimisele (tegevus ja investeeringu summa)? 

8. Kas ettevõttes on viimase 10 a jooksul toimunud struktuurseid muutuseid (ühinemine,  

ülevõtmine, põlvkondade vahetus, ärivormi muutus)? Kas neid on plaanis ja mis on nende 

põhjus? 

9. Kas ja kui palju mõjutas toetatud investeeringu elluviimine ettevõtte käibevahendite 

olemasolu? 

10. Kas investeeringutoetuse kasutamisel nähakse pigem riskide vähenemist või suurenemist? 

 

 


