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Eesti põllumajandussektoris on muutunud aina olulisemaks kaasaegse tehnoloogia 

kasutamine – samuti on oluline ajaga sammu pidada sektori ühes harus taimekasvatuses. 

Võime järjepidevalt investeerida ettevõtte tootmisvahenditesse loob võimaluse kasutada 

kaasaegsemaid ning parimaid seadmeid. Magistritöö eesmärk on selgitada välja kui erinev 

on taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus maakondade lõikes perioodil 2014–

2019. Eesmärgi saavutamiseks taotleti äriregistrist kõikide Eestis tegutsevate 

taimekasvatusettevõtete majandusaruanded, milles leiduvate andmete alusel koostatakse 

analüüs. Tulemuste saavutamiseks kasutatakse klasteranalüüsi meetodit, mille 

koostamisesse hõlmatakse viis investeerimisvõimekust väljendavat näitajat. 

Klasteranalüüsi tulemusel rühmitatakse objektide ehk ettevõtete kogum nii, et samas 

rühmas olevad objektid on teineteisega sarnasemad. Magistritöö tulemustest selgus, et 

ajavahemikul 2014–2019 paiknevad madalaima investeerimisvõimekusega taime-

kasvatusettevõtted Hiiu, Saare ning Võru maakonnas. Vaadeldava perioodi suurim 

investeerimisvõimekuse kasv on toimunud Valga maakonnas. Eraldi võib välja tuua 

teadmise, et keskmisest madalam oli taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus 

aastatel 2014 ja 2016, seevastu keskmisest kõrgem aastal 2019. Maakonnad, milles on 

vähem taimekasvatusega tegelevaid ettevõtteid on suurem võimalus pingereas nii langeda 

kui ka tõusta.  
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The use of modern technology has become increasingly important in the Estonian 

agricultural sector, in addition, it is crucial to keep up with the times in one branch of the 

crop production sector. The ability to invest consistently in the company’s production 

facilities creates the opportunity to use the most modern and best equipment. The aim of 

the Master’s Thesis is to find out how different the investment capacity of crop farms was 

by county in the period between 2014–2019. In order to achieve the goal, the economic 

reports of all plant farms operating in Estonia were sought as a data request, on the basis 

of which the analysis was compiled. A cluster analysis is used as a method to achieve the 

results, which shall include five indicators of investment performance. As a result of the 

cluster analysis, a set of objects or companies is grouped in such a way that the objects in 

the same group are more analogous to each other. The results of the Master’s Thesis 

showed that in the period of 2014–2019 the crop farms with the lowest investment 

capacity were located in Hiiu, Saare and Võru counties. The largest increase in investment 

capacity during the period under consideration occurred in Valga County. Separately, it 

can be pointed out that the investment capacity of crop farms will be lower than average 

in 2014 and 2016, on the other hand, higher than average in 2019. Counties with fewer 

plant-growing businesses have a greater chance of both falling and rising in the rankings.  
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SISSEJUHATUS 

Eesti põllumajandussektoris on muutunud aina olulisemaks kaasaegse tehnoloogia kasutamine – 

samuti on oluline ajaga sammu pidada sektori ühes harus taimekasvatuses. Kaasaegsete 

tehnoloogiliste seadmete soetamine ning hilisem kasutamine eeldab võimet järjepidevalt 

investeerida ettevõtte tootmisvahenditesse. Parimate seadmete kasutamine 

taimekasvatusettevõtetes loob eeldused efektiivsemaks tootmiseks. Kaasaegsete tehnoloogiate 

kasutamine annab tuntava eelise mitmes taimekasvatusega seonduvas aspektis, nt külvikordade ja 

maakasutuse planeerimine, taimehaigused ja kahjurite tõrje, väetiste optimaalne kasutamine jne. 

Magistritöös lahendamisel olevaks ülesandeks on Eesti taimekasvatusettevõtete piirkondlikult 

(töös käsitletakse maakondade lõikes) erineva investeerimisvõimekuse kirjeldamine. 

Maaeluministeerium on välja toonud, et töötatakse selle nimel, kus Eestis toodetakse ja kasutataks 

kvaliteetseid ja keskkonnale ohutuid väetisi ja taimekaitsevahendeid, kvaliteetseid seemneid ja 

paljundusmaterjali ning ohtlikest kahjustajatest vabu taimi.(Taimekasvatus…2020) Eelnevalt 

kirjapandu elluviimiseks on vajalik järjepidevalt investeerida tootmisvahenditesse ning seda igas 

Eestimaa piirkonnas. Seetõttu on oluline uurida, kuivõrd erinev on investeerimisvõimekus 

taimekasvatusettevõtete seas maakondade lõikes.  

Magistritöö eesmärk on selgitada välja kui erinev oli taimekasvatusettevõtete 

investeerimisvõimekus maakondade lõikes perioodil 2014–2019. Teema käsitlemine on aktuaalne 

organisatsioonidele, kelle ülesanne on panustada jätkusuutlikku arengusse Eesti 

põllumajandussektoris. Tugevalt välja kujunevate seoste alusel on võimalik kasutusele võtta 

meetmeid nõrgemate piirkondade toetamiseks. Magistritöö eesmärgi saavutamine annab teadmise, 

millised tegurid mõjutavad enim investeerimisvõimekust ning millised on jõujooned Eesti 

maakondade lõikes. 

Magistritöös püstitatud eesmärgi saavutamiseks on kavas lahendada järgmised uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade investeerimisvõimekusest taimekasvatusega seotud ettevõtete vaates; 

2. käsitleda investeerimisvõimekuse mõistet ja tähtsust töö teemast tulenevast aspektist; 
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3. selgitada välja investeerimisvõimekust oluliselt mõjutavad tegurid ning väljendavad 

näitajad; 

4. Registrite ja Infosüsteemide Keskusest pärinevate algandmete toel tuvastada 

maakondlikud erinevused investeerimisvõimekuses; 

5. Tõlgendada analüüsi teel saadud tulemusi. 

Magistritöö on jaotatud kaheks peatükiks, mis omakorda jagunevad alapeatükkideks. Esimene 

peatükk jaguneb omakorda neljaks alapeatükiks. Alapeatükkides antakse ülevaade Eesti 

taimekasvatusettevõtete investeeringutest aastatel 2014–2019, kirjutatakse lahti investeerimis-

võimekuse mõiste ning tähtsus, tuuakse välja investeerimisvõimekust mõjutavad tegurid ning 

väljendavad näitajad. Samuti tuuakse välja need investeerimisvõimekust väljendavad näitajad, 

mida kasutatakse käesoleva töö klasteranalüüsi koostamisel. 

Teises peatükis antakse ülevaade töös kasutatavast metoodikast ning tuuakse välja analüüsi 

koostamise põhimõtted ning alusprintsiibid. Kasutades klasteranalüüsi luuakse mudel ning tuuakse 

välja aastate 2014–2019 lõikes Eesti taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuse situatsioon 

maakondade lõikes. Samuti tuuakse välja muutused investeerimisvõimekuse arengutest 

regioonides võrreldes aastate 2014 ja 2019 tulemust. 
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1. ÜLEVAADE TAIMEKASVATUSETTEVÕTETE 

INVESTEERIMISVÕIMEKUSEST 

1.1. Taimekasvatus Eestis aastatel 2014–2019 ja Eesti taimekasvatusettevõtete 

investeeringud 

Taimekasvatus moodustab toodangu väärtuse järgi ligi 50% Eesti põllumajandustoodangust. 2020. 

aastal oli Eesti taimekasvatustoodang 471,4 miljonit eurot, mis moodustas 48,3% 

põllumajandustoodangust. Aastatel 2014–2020 on põllumajanduse kogutoodang olnud suhteliselt 

muutumatu, ent taimekasvatuse toodang on veidi kasvanud, eriti 2019. aastal. Seetõttu on 

kasvanud ka taimekasvatuse osatähtsus Eesti põllumajandustoodangus. (joonis 1) Taimekasvatuse 

toodangu kasvu on viimastel aastatel mõjutanud soodsad ilmastikuolud, kuid pikemas 

perspektiivis on seda toetanud teravilja kasvupinna suurenemine (Mäger 2020: 6). 

 

Joonis 1. Põllumajanduse ja taimekasvatuse toodang Eestis 2014–2019, eurot (PM55). 

Ühe taimekasvatusettevõtte kogutoodangu väärtus  oli 2019. aastal keskmiselt 149 549 eurot. 

Sellest 63% moodustas taimekasvatustoodang, 21% tuli põllumajandustoetuste arvelt ning 16% 

kõrvaltegevustest. (Aamisepp et al. 2020: 19) Taimekasvatustoodangu kasv suurendab 

eeldatavasti taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekust. Kuna suurem osa 
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taimekasvatusettevõtete kogutoodangust tuleb taimekasvatuse kui põhitegevuse arvelt, siis sellest 

saadavad tulud mõjutavad sektori ettevõtete investeerimisvõimekust kõige rohkem. Siiski ei saa 

taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuse puhul kõrvale jätta ka põllumajandustoetuste 

mõju. 

Eesti taimekasvatuses on aastatel 2014–2020 saagikus suurenenud, kuigi see on aastate lõikes 

kõikunud. Oluline suurenemine on toimunud nisu- ja rukkisaagis. 2014. aasta nisusaak oli Eestis 

615 501 tonni, 2020. aastal aga 840 519 tonni, mis tähendab, et toimunud on 1,37-kordne kasv. 

Rukkisaak oli 2014.aastal 49 545 tonni ning 2020.aastal 118 980 tonni, mis tähendab 2,4-kordset 

kasvu. Samal ajal on kartulisaak oluliselt vähenenud. 2000. aastal oli see 117 296 tonni, kuid 2020. 

aastal 94 414 tonni, ehk kahanemine on olnud 26% (joonis 2). Eestis kasvatatakse peamiselt 

lauakartulit, mis konkureerib turul imporditud kartuliga. Eestis kasvatatud kartuli kasutamine 

tööstustoorainena on paljude Euroopa riikidega võrreldes oluliselt tagasihoidlikum. (Rand, Mäger 

2020: 33-34) 

 

Joonis 2. Olulisemate taimekultuuride saak Eestis aastatel 2000-2020, t (PM0281). 

Samuti on perioodil  2014-2020 on tugevalt suurenenud kaunviljade saak. Kaunviljade saak oli 

2020.aastal 120 471 tonni ning see on 3,8 korda rohkem kui 2014.aastal (joonis 2) Tera- ja 
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kaunviljade saagikuse kasv tähendab seda, et tõenäoliselt on nende kultuuride kasvatusele 

spetsialiseerunud põllumajandusettevõtetel suurem investeerimisvõimekuse kasv. 

2019. aasta lõpus oli keskmise taimekasvatusettevõtte bilansimaht 331 797 eurot. 33% ulatuses 

olid varad finantseeritud võõrkapitaliga ja 67% ulatuses omakapitaliga. Võõrkapitali kasutamise 

osatähtsus sõltub ettevõtte suurusest - rohkem kui 400 ha maad kasutavate taimekasvatajate puhul 

on võõrkapitali osatähtsus keskmiselt 41%, samas kuni 40 ha maaga väiketootjatel on see 17%. 

(Aamisepp et al. 2020: 21) Seega on suuremad ettevõtted oma investeeringuid rahastanud ilmselt 

rohkem võõrkapitaliga, mis omakorda näitab, et neil võib olla kõrgem võimekus kaasata 

võõrkapitali. 

Keskmise taimekasvatusettevõtte põhivara on aastatel 2015–2018 ületanud 200 000 euro piiri. 

Peamise osa põhivarast moodustavad maa ja püsikultuurid ning masinad ja seadmed. Ka keskmine 

põhivara on sel perioodil suurenenud (tabel 1). Põhivara kasv suurendab eeldatavasti ka 

investeerimisvõimekust. 

Tabel 1. Eesti taimekasvatusettevõtete keskmine põhivara aastatel 2015–2018, eurot (FADN) 

Aasta 2015 2016 2017 2018 

Maa ja püsikultuurid 77 757 88 837 87 113 93 086 

Hooned ja rajatised 36 393 37 095 39 492 42 047 

Masinad ja seadmed 90 192 95 984 95 062 99 281 

Põhikari 425 430 182 301 

Põhivara kokku 204 767 222 346 221 849 234 715 

Investeeringute all mõistetakse pikaajalisi kapitalimahutusi põhivarasse tuluteenimise eesmärgil 

(Sinisaar et al. 2012: 51). Brutoinvesteeringud näitavad kõiki põhivarasse tehtud investeeringuid 

arvestamata varem tehtud investeeringute väärtuse vähenemist. Netoinvesteeringute puhul  

võetakse arvesse põhivara väärtuse vähenemist amortisatsiooni (kulumi) tõttu. Netoinvesteeringud 

saadakse kui brutoinvesteeringutest lahutatakse põhivara kulum. (Piros, Pinto 2013: 260) 
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Joonis 3. Eesti keskmise taimekasvatusettevõtte bruto- ja netoinvesteeringud 2005–2018. aastal, 

eurot (FADN). 

Eesti keskmine taimekasvatusettevõte tegi 2018. aastal brutoinvesteeringuid 28 854 euro 

väärtuses. Netoinvesteeringud olid samal aastal 8 946 eurot. Investeeringute tase on aastastel 

2005–2018 kasvanud, kuid samas on selle juures märgata tugevat tsüklilist kõikumist, kus aastatel 

2009 ja 2010 on brutoinvesteeringutes toimunud oluline langus ning netoinvesteeringud on olnud 

nullilähedased. Enamik aastatest on keskmise taimekasvatusettevõtte netoinvesteeringud olnud 

selgelt positiivsed, mis on toonud kaasa põhivara väärtuse kasvu (joonis 3). Investeeringute kasv 

on võimaldanud Eesti taimekasvatajatel võtta kasutusele keskkonnasäästlikke ja innovaatilisi 

tehnoloogiaid. Siiski on olnud uutesse tehnoloogiatesse tehtavad brutoinvesteeringud võrreldes 

EL-i keskmisega madalamal tasemel. (Põllumajanduse … 2020: 46) 

Põllumajandus-, kalandus- ja metsandussektori ettevõtete laenujääk oli 2020.aasta lõpu seisuga 

507,8 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aastaga on selles toimunud järjepidev kasv (joonis 4). 
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Joonis 4. Põllumajandus-, kalandus- ja metsandus-ettevõtete laenujääk aastate 2014–2020 lõpus, 

milj eurot (Mittefinantsettevõtetele … 2021). 

Nimetatud andmete puhul tuleb arvestada, et need ei kajasta ainult põllumajandusettevõtteid. Siiski 

võib laenujäägi kiire kasvu põhjal arvata, et võimalused uute laenude võtmiseks võivad aja jooksul 

väheneda, mis võib mõjuda negatiivselt põllumajanduse, sh taimekasvatuse ettevõtete 

investeerimisvõimekusele. 

1.2. Investeerimisvõimekuse mõiste ja tähtsus 

Investeerimisvõimekuse (investment capacity) all mõistetakse ettevõtte või regiooni suutlikkust 

investeeringuid teha (Serikov 2020: 72). Bukvici (2016: 12) definitsiooni järgi on 

investeerimisvõimekus „võimekus rahastada pikaajalisi finantsinvesteeringuid ja põhivarade 

soetamist“. Investeerimisvõimekus ei tähenda seda, kui palju on tegelikult investeeringuid tehtud, 

vaid see väljendab potentsiaali investeeringute teostamiseks. Investeerimispotentsiaali käsitletakse 

kui investeeringute jaoks kättesaadavate finantsressursside pakkumist, mille arvelt saab soovi 

korral investeeringuid rahastada. (Serikov 2020: 72) 

Vinichenko ja Shutko (2019: 10) väitel on põllumajandusettevõtetel võimalik teha investeeringuid 

omavahenditest, kuid sageli ei ole need piisavad. On tavapäraseks praktikaks, et 

põllumajandusettevõtted kaasavad investeeringute jaoks ettevõttevälist kapitali. 
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Põllumajandusettevõtetel on tavapärane investeeringu finantseerimine laenuga. Sellest tulenevalt 

ei sõltu investeerimisvõimekus mitte ainult sellest, kui palju suudab ettevõte omavahendite arvelt 

investeerida, vaid ka sellest, kui palju suudab ettevõte väljastpoolt kapitali kaasata. (Vinichenko, 

Shutko, 2019: 10) Seetõttu väljendabki investeerimisvõimekus potentsiaali rakendada kapitali 

investeeringuteks, kusjuures kapital võib tuleneda nii ettevõttesisestest kui ka välistest allikatest. 

Kuna investeeringute rahastamiseks kasutakse ka ettevõtteväliseid allikaid, siis on Hryhoruk et al. 

(2020: 183) järgi ettevõtte või piirkonna investeerimisvõimekus seotud selle atraktiivsusega 

investeeringute seisukohast. Ettevõte või piirkond on investorite jaoks atraktiivne, kui see 

võimaldab investoritel teha investeeringuid, mis vastavad investorite eesmärkidele. 

Investeeringute atraktiivsus on kõrgem, kui need võimaldavad saavutada kõrgemat tulumäära, 

nende riskitase on madalam ja investeeringute likviidsus on kõrge, mis tähendab, et investeeringust 

on võimalik lihtsalt ja kiiresti väljuda. (Hryhoruk et al. 2020: 183) Ettevõtte atraktiivsus mõjutab 

investorite jaoks tema valikuid. Kõrgema investeerimise atraktiivsusega ettevõtte puhul on 

tõenäolisem, et investor langetab valiku selle ettevõtte kasuks võrreldes madalama 

investeerimisatraktiivsusega ettevõtetega. (Vinichenko, Shutko, 2019: 10) Siinkohal ja edaspidi 

mõeldakse investorite all ka laenuandjaid. 

Põllumajandussektori investeeringute juures esineb Hajiyevi ja Mingaleva (2013: 824) sõnul 

mitmeid sektorile spetsiifilisi riske, mis vähendavad selle tegevusala ettevõtete atraktiivsust 

investorite jaoks. Põllumajandusettevõtete tuludes esinevad aastate lõikes suured kõikumised. 

Nende põhjuseks on ilmastikutingimuste varieeruvus, mis mõjutab põllumajandustoodangut. 

Toodangu langust võivad põhjustada põud, üleujutused ning taimekahjurid. Põllumajandustootjate 

tulusid mõjutavad tugevalt ka toodangu hindade kõikumised. (Hajiyev, Mingaleva 2013: 824) 

Põllumajanduses on probleemiks ka tootmissisendite hindade suured kõikumised aastate lõikes, 

kuna osa põllumajandussaaduseid läheb teiste põllumajandusettevõtete tootmissisenditeks. Samuti 

peetakse põllumajandusele omaseks riskiks muutusi tarbijate eelistustes, mis tekitavad muutuseid 

nõudlustes. Näiteks võivad muutuda inimeste eelistused toiduainete suhtes, samuti võidakse 

hakata olulisemaks pidama tootmise ökoloogilisust. (McMahon 2016: 2) 

Kuna investeeringud sõltuvad investeerimisvõimekusest, siis on põllumajandusettevõtete 

investeerimisvõimekus oluline nii ettevõtte enda majandustegevuse vaatenurgast kui ka piirkonna 
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arengu jaoks laiemalt. Investeeringud on vajalikud ettevõtte toodangumahu tõstmiseks. Ilma 

täiendavate investeeringuteta saab ettevõte suurendada toomismahtu teatud piirini nii palju, kui tal 

on kasutamata tootmisvõimsust. Investeeringud võimaldavad tootmisvõimsust suurendada. Seega 

tähendab kõrgem investeerimisvõimekus kõrgemat võimekust vajaduse korral tootmisvõimsust 

suurendada. Kõrgema investeerimisvõimekusega ettevõte suudab soodsate võimaluste tekkides 

teha investeeringuid, et tootmisvõimsust suurendada. Suurem tootmisvõimsus võimaldab rohkem 

toota. Seega annab investeerimisvõimekus ettevõttele paindlikkust oma tegevusmahtu ja 

toodangut vastavalt nõudlusele suurendada. (Dong & Bárcena-Ruiz 2015: 58) 

Kuna investeerimisvõimekusest sõltub ettevõtte võimalik toodangumaht, sõltuvad sellest ka 

ettevõtete ja nende töötajate tulud (Hryhoruk et al. 2020: 183). Põllumajandusettevõtete 

investeerimisvõimekusest sõltub töökohtade loomine põllumajandussektoris, mis on oluline 

kohalikule elanikkonnale töövõimaluste loomiseks ning seeläbi maapiirkondade elanikkonna 

säilitamisele kaasaaitamiseks (Semin et al. 2018: 395). Seega on investeerimisvõimekus seotud 

kohalike sotsiaalsete ja keskkondlike probleemide ning nende lahendamisega (Hryhoruk et al. 

2020: 183). 

Põllumajandusettevõtete investeerimisvõimekusest sõltuvad nende võimalused võtta kasutusele 

uusi tehnoloogiaid. Uute tehnoloogiate rakendamine aitab muuta põllumajandust efektiivsemaks 

ning sellega on põllumajandusettevõtetel võimalik säilitada oma tegevuse kasumlikkus langevate 

toodanguhindade tingimustest. (McMahon 2016: 4) Kui investeerimisvõimekus on madal, siis on 

see Shrestha (2012: 1) järgi takistuseks uutesse tehnoloogiatesse investeerimisel. Madalama 

arengutasemega riikides on põllumajandusettevõtete madal investeerimisvõimekus üheks 

oluliseks põhjuseks, miks põllumajanduses rakendatakse endiselt traditsioonilisi tootmisviise. 

(Shrestha 2012: 1) Põllumajandusettevõtete investeerimisvõimekus on oluline, et 

põllumajandustootjad suudaksid kasutusele võtta uusi keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, millega 

vähendatakse põllumajandusliku tegevuse negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale (Kassie et al. 

2013: 531). Investeeringute tegemine võib aidata põllumajandustootjatel üle minna 

mahepõllumajandusele, mis on keskkonnasäästlik ning üha enam tarbijate eelistustele vastav 

(McMahon 2016: 4). 
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Põllumajandusettevõtete investeerimisvõimekus aitab ettevõtetel uute tegevusaladega alustada ja 

seega oma tegevust ning tuluallikaid mitmekesistada. Kõrgem investeerimisvõimekus soodustab 

mittepõllumajanduslike tegevustega alustamist, mis võib olla vajalik tingimustes, kus vähenevad 

võimalused põllumajandusliku tegevusega kasumlikult tegutseda. (Reardon et al. 2008: 275) 

Põllumajandusettevõtete investeerimisvõimekust peetakse oluliseks maaelu arengu ja 

regionaalselt tasakaalustatud arengu saavutamiseks. Seda selgitab territoriaalsel kapitalil põhineva 

maaelu arengu paradigma (joonis 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Territoriaalsel kapitalil põhinev piirkondlik maaelu areng (Zasada et al. 2015: 179). 

Territoriaalne kapital tähendab kogumit erinevatest kapitali liikidest, mida rakendatakse piirkonna 

majanduses ja ühiskonnas (Van den Ploeg 2019: 13). Zasada et al. (2015: 179) käsitlevad 

territoriaalse kapitali liikidena füüsilist-, inim- ja looduskapitali. Füüsiline kapital hõlmab inimese 

loodud infrastruktuuri, hooneid ja rajatisi, seadmeid jm füüsilisi varasid. Inimkapitali all 

mõistetakse inimeste oskuseid, võimeid ja haridust. Zasada et al. (2015: 179) käsitlevad 

inimkapitali all ka inimestevahelisi suhteid ja sotsiaalseid norme. Looduskapital hõlmab 

loodusvarasid ja ökosüsteeme. Van den Ploeg (2019: 13) toob territoriaalse kapitali liikidena veel 

välja sotsiaalse ja kultuurilise kapitali, kuid Zasada et al. (2015: 179) paigutavad need inimkapitali 

alla. Tothi (2014: 1339) rõhutab, et territoriaalne kapital on enamat kui füüsilised varad, sest selle 

olulisteks osadeks on piirkonna elanike omavahelised suhted ning suhted teiste piirkondadega. 

Lisaks sellele on Toth (2014: 1339) hinnangul territoriaalse kapitali osadeks inimeste loovus ja 

vastuvõtlikkus. 
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Territoriaalne kapital on vajalik piirkonnas toimuvaks majandustegevuseks, mis aitab suurendada 

piirkonna rikkust, jätkusuutlikku innovatsiooni ja tõstab piirkonna elanike elukvaliteeti (Van den 

Ploeg 2019: 13). Piirkonna territoriaalne kapital suureneb, kui sellesse tehakse investeeringuid. 

Investeeringud sõltuvad investeerimisvõimekusest. Seega toob kõrgem investeerimisvõimekus 

tõenäoliselt kaasa suuremad investeeringud ja territoriaalse kapitali suurenemise. Samal ajal 

suurendavad ka investeeringud ise investeerimisvõimekust, ehk investeerimisvõimekuse ja 

investeeringute vaheline mõju on kahesuunaline. (Zasada et al. 2015: 179) Seega, kui piirkonna 

territoriaalsesse kapitali investeeritakse rohkem, soodustab see tulevasi investeeringuid samasse 

piirkonda. Kokkuvõtvalt võib joonise 5 põhjal väita, et investeeringud ja investeerimisvõimekus 

on omavahel mõlemasuunalises seoses. 

Zasada et al. (2015: 180-181) käsitluse kohaselt aitavad piirkonna investeerimisvõimekust 

suurendada kolm protsessi: stabiliseerimine, moderniseerimine ja restruktureerimine. 

Stabiliseerimine hõlmab tegevusi, mis on suunatud põllumajandus- ja metsandustegevuse 

jätkumisele, põllumajandusettevõtete ellujäämisele ja rahvastiku piirkonnast lahkumise 

vältimisele. Stabiliseerimismeetmed on peamiselt mõeldud toetamaks maaelu piirkondades, mis 

on kohalike iseärasuste tõttu ebasoodsas seisus – näiteks mägipiirkonnad ning need seisnevad 

peamiselt rahalistes toetustes. Moderniseerimise all mõistetakse uute protsesside või toodete 

juurutamist, toodangu kvaliteedi tõstmist ja tootjatevahelise koostöö suurendamist. 

Moderniseerimine on suunatud põllumajanduse tootlikkuse suurendamisele piirkonnas. 

Restruktureerimine tähendab maaelu ümberkorraldamist ja uute tegevuste lisandumist. 

Restruktureerimise kaudu juurutatakse piirkonnas traditsioonilisele põllumajandustootmisele 

alternatiivseid tegevusi nagu turism või sotsiaalhoolekanne. Restruktureerimine võimaldab 

maapiirkondadel leida uusi viise, kuidas looduskapitali ära kasutada. (Zasada et al. 2015: 180-181) 

Samal ajal aitab kõrgem investeerimisvõimekus paremini läbi viia stabiliseerimise, 

moderniseerimise ja restruktureerimise protsesse (Zasada et al. 2015: 181). Stabiliseerimine on 

suunatud eelkõige mahajäänud põllumajanduslikele piirkondadele ning piirkonna kõrgem 

investeerimisvõimekus loob eeldused põllumajandustegevuse jätkumiseks. Kõrge 

investeerimisvõimekus aitab põllumajandust moderniseerida, sest uute toodete ja protsesside 

kasutusele võtmine nõuab kapitalimahutusi. Samuti aitab kõrgem investeerimisvõimekus 
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põllumajandust restruktureerida, sest suuremad investeeringud võimaldavad piirkonnas rohkem 

uusi tegevusi juurutada. (Zasada et al. 2018: 345-346) 

1.3. Investeerimisvõimekust mõjutavad tegurid 

Ettevõtte investeerimisvõimekus sõltub samaaegselt ettevõttest endast ja keskkonnast, milles 

ettevõte tegutseb. Investeerimisvõimekust mõjutavaid tegureid on palju ning need avaldavad 

ettevõttele samaaegset mõju. Investeerimisvõimekust mõjutavad tegurid võib jagada kolmeks (Fan 

et al. 2015: 339):  

1. ettevõtte kasumlikkus, millest sõltuvad rahavood ning võimekus omavahendite arvelt 

investeerida; 

2. ettevõtte võimekus kapitali väljastpoolt ettevõtet kaasata; 

3. väliskeskkonna tegurid. 

Investeerimisvõimekus sõltub ühelt poolt ettevõtte enda käsutuses olevatest ressurssidest ja teiselt 

poolt ettevõtte võimest väliseid ressursse kaasata (Mustafakulov 2017: 441). Lisaks sellele 

suurendavad ettevõtte investeerimisvõimekust selle omanike käsutuses olevad rahalised vahendid 

ja muud tulud, näiteks teistest ettevõtetest või töötamisest teiste tööandjate juures. Ettevõtte 

omanikud võivad investeerida neile kuuluvate ettevõtteväliste vahendite arvelt. (Kassie et al. 2013: 

530-531). Samuti võivad investeerimisvõimekust suurendada ettevõtte omanike pereliikmete ja 

tuttavate käsutuses olevad rahalised vahendid, seda juhul, kui nad on nõus oma isiklikke vahendeid 

ettevõttesse paigutama (Vanwambeke et al. 2007: 24). 

Kasumlikkus mõjutab ettevõtte kasumit ning seeläbi ettevõtte rahajääki. Ettevõtte enda 

võimalused investeeringuid teha sõltuvad esmalt sellest, kui palju on ettevõttel vabu rahalisi 

vahendeid ning millised on ettevõtte rahavood. Kui ettevõtte rahajääk on kõrge ning võib 

prognoosida, et see  suureneb positiivsete rahavoogude arvelt, siis on ettevõttel head võimalused 

omavahendite arvelt investeerida (Ferrado et al. 2016: 93). Väiksematel põllumajandustootjatel 

võib olla probleemiks, et tegevus on madala kasumlikkusega, mistõttu tekib positiivseid 

rahavoogusid vähe. See võib tekitada ettevõtete tehnoloogilist mahajäämust, sest ei suudeta teha 

investeeringuid uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks. (Mamman et al. 2019: 15) 
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Ettevõtte omavahendite kasutamine investeeringuteks on lihtsam ning madalama riskiga, sest selle 

juures ei ole vaja ettevõttel tasuda intressikulusid ning puudub risk, et suutmatusest laenu tagasi 

maksta muutub ettevõte maksejõuetuks. Ettevõtted võivad hinnata omakapitali kasutamist 

odavamaks lahenduseks ning seega võib see nende jaoks olla investeeringute rahastamisel 

esimeseks valikuks. (Bukvic et al. 2017: 8) Olemasoleva omakapitali eelistamist investeeringute 

rahastamisel selgitab finantshierarhia teooria, mille kohaselt on ettevõtete esimeseks rahastusallika 

valikuks olemasolev omakapital ehk jaotamata kasum, mida eelistatakse võlakohustuste 

võtmisele. Kui omakapitalist rahastuseks ei piisa, siis hakkab ettevõte otsima võimalusi kaasata 

võõrkapitali, eelistades sealjuures madalama intressiga laene, mille riske hinnatakse väiksemateks. 

Alles siis, kui võõrkapitali kaasamise võimalused ammenduvad, hakkab ettevõtte otsima võimalusi 

kaasata ettevõttevälist omakapitali. (Myers, Majluf, 1984: 219-220) 

Kuna ettevõtete rahavood tulevad tavaliselt kõige suuremas ulatuses müügitulu arvelt, siis on 

võimalused omavahendite arvelt investeerida ettevõtetel, mille müügitulu on kasvav. (Ferrado et 

al. 2016: 93) Pawlaki (2014) uuring näitas, et põllumajandusettevõtete tehtavad investeeringud ja 

müügitulu on omavahel positiivses seoses, mis näitab, et kui ettevõtted suudavad rohkem toota ja 

oma toodangut rohkem müüa, on neil ka kõrgem investeerimisvõimekus. Samas viitavad Chen, L. 

ja Chen, S. (2011: 94) tõsiasjale, et kiirema kasvuga ettevõtetel on vajadus investeeringute järele 

suurem, mistõttu võib juhtuda, et rahavood ei ole investeeringute finantseerimiseks piisavad. 

Seega võivad kiire kasvuga ettevõtted kasutada investeeringute rahastamiseks suhteliselt palju 

võõrkapital. 

Kuna põllumajandusettevõtete sissetulekud tulevad märkimisväärses ulatuses riiklikest toetustest, 

siis mõjutavad toetused investeerimisvõimekust. Osa põllumajandustoetustest on otseselt mõeldud 

investeeringute finantseerimiseks ja need suurendavad investeerimisvõimekust kõige otsesemalt. 

Suurem osa EL-i põllumajandustoetustest suurendab investeerimisvõimekust kaudselt läbi 

suuremate sissetulekute ja tootlikkuse kasvu. (Zhu, Lansink 2010: 558) 

Ettevõtte vabu rahalisi vahendeid ja investeerimisvõimekust mõjutavad ettevõtte tehtavad 

dividendide väljamaksed. Kuna dividendide arvelt väheneb ettevõtte rahajääk, vähendab see 

võimalusi investeeringuteks. Enamasti hoiduvad ettevõtted, millel on kõrge investeerimisvajadus, 

dividendide maksmisest. (Yung et al. 2015: 40) Põllumajandusettevõtte puhul võib investeerimist 
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takistada see, et ettevõtte omanikel on vaja teenitud kasumit kasutada siiski isiklikuks tarbimiseks. 

Kui kasum on tagasihoidlik, siis ei jää sellest kuigi palju investeerimiseks pärast omanikele 

dividendide maksmist. (Mamman et al. 2019: 15) 

Ettevõtte võimekus kaasata kapitali väljastpoolt ettevõtet sõltub sellest, kuivõrd on 

kapitaliomanikud (laenuandjad ja omakapitali investorid) huvitatud ettevõttesse investeerimisest. 

Binda et al. (2020: 28) rõhutavad, et investorid langetavad otsuseid oma vaatenurgast ja eelkõige 

on nad huvitatud investeeringutelt tulu teenimisest. Seetõttu investeerivad nad ettevõtetesse, mis 

suudavad investori raha efektiivselt ettevõttesse paigutada. (Binda et al. 2020: 28) Investoreid, sh 

laenuandjaid huvitavad kõrge tootlusega ja madala riskiga investeeringud, seega on investorite 

jaoks oluline oodatav investeeringu tootlus. Selle kohta võivad anda infot andmed, mis näitavad 

seni ettevõttesse tehtud investeeringute tootlust. Kui ettevõtte varade tootlikkus on seni olnud 

kõrge, siis võivad investorid eeldada, et kõrge tootlikkus jätkub ka vähemalt mõnda aega tulevikus. 

Seega, kui ettevõte on saavutanud kõrge investeeringute tootlikkuse, muudab see ettevõtte 

investorite jaoks atraktiivsemaks ja nii on ettevõttel kõrgem investeerimisvõimekus. (Rutkowska-

Ziarko 2015: 160) 

Ettevõtte võime võtta laenusid investeeringute finantseerimiseks sõltub Marchica ja Mura (2010: 

1340) järgi sellest, kui palju on ettevõte varasemalt laenukapitali kasutanud. Seega on siin oluline 

ettevõtte kapitali struktuur. Mida vähem on ettevõte seni oma tegevust võõrkapitaliga 

finantseerinud, seda paremad on tema võimalused investeeringute jaoks laenu saada. (Marchica, 

Mura, 2010: 1340). Sellest tulenevalt saavutavad Horak et al. (2020: 10) väitel kõrge 

investeerimisvõimekuse ettevõtted, kes hoiduvad laenude võtmisest. Ettevõtted võivad seetõttu 

jätta teatud aastatel investeeringuid tegemata, oodates tulevikus soodsamaid võimalusi. Samuti 

saavad ettevõtted suurendada investeerimisvõimekust, kui nad hoiduvad laenu võtmisest 

käibevarade finantseerimiseks. (Horak et al. 2020: 10) Madal võõrkapitali osatähtsus kapitali 

struktuuris vähendab ettevõtte investeerimisvõimekuse sõltuvust positiivsetest rahavoogudest. Kui 

ettevõttel on vähe võlakohustusi, siis on tal paremad võimalused investeerida laenu abil ja seega 

ei ole selliste ettevõtete jaoks nii oluline, kas  praegused rahavood on investeeringu 

finantseerimiseks piisavad. (Yung et al. 2015: 40) Investeeringute võõrkapitaliga finantseerimise 

juures nõuavad laenuandjad reeglina, et ettevõte rahastaks investeeringu osaliselt omakapitali 
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arvelt. Seega on ka võõrkapitaliga rahastamise puhul vajalik, et ettevõttel oleks vabu rahalisi 

vahendeid investeeringu omaosaluse eest tasumiseks. (Pawlak 2014: 181) 

Ettevõtte varade struktuuri osas sõltuvad võimalused investeerimiseks laenu saada sellest, milline 

on põhivara osatähtsus. Kõrgema põhivara osatähtsusega ettevõtted on laenuandjate jaoks 

enamasti soovitumad (Marchica, Mura, 2010: 1346). Samuti on laenuandjate jaoks oluline, millist 

tüüpi põhivara ettevõttel rohkem on. Laenuandjad eelistavad tavaliselt materiaalset põhivara 

immateriaalsele põhivarale. Seega suurendab kõrgem materiaalse põhivara osatähtsus 

investeerimisvõimekust. (Chen, L. Chen, S. 2011: 95) Laenuandjad eelistavad tagatiseks 

kinnisvara, seega sõltuvad ettevõtte võimalused investeerimiseks laenu saada sellest, kui palju 

kinnisvara ettevõttele kuulub ja milline on selle väärtus. Põllumajandusettevõtete jaoks on 

oluliseks laenutagatiseks maa. (Reardon et al. 2008: 282) Seega sõltub investeerimisvõimekus 

sellest, millises vormis ettevõte maad kasutab – kui ollakse maa omanik, on 

investeerimisvõimekus kõrgem, võrreldes maa rentimisega (International Fund for Agricultural 

Development 2015: 6). Samas, kui ettevõte maad rendib, võib tal investeeringute jaoks olla rohkem 

vabasid omavahendeid. 

Ettevõtte investeerimisvõimekuse juures on oluline, millisena näevad investorid ettevõtte 

finantsseisundit. Investoreid huvitavad stabiilse finantsseisundiga ettevõtted. Kui ettevõte soovib 

laenukapitali, siis on oluline, milliseks hindavad laenuandjad ettevõtte suutlikkust laenu tagasi 

maksta. (Vinichenko, Shutko, 2019: 14) 

Investorite jaoks sõltub ettevõtte atraktiivsus selle toodangust ja ettevõtte kasutatavatest 

tehnoloogiatest. Seega võib uute ja efektiivsemate tehnoloogiate kasutamine  suurendada ettevõtte 

investeerimisvõimekust, kuna investorid tajuvad ettevõtet võimekamana ja eeldavad seeläbi 

võimalikku kõrgemat investeeringu tulusust. Samas nõuab uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine 

omakorda eelnevate investeeringute tegemist. (International Fund for Agricultural Development 

2015: 15)  

Ettevõtte võime ettevõttevälistelt osapooltelt kapitali kaasata sõltub sellest, millisena ettevõtet 

väljastpoolt nähakse. Lisaks objektiivselt mõõdetavatele finantsnäitajatele on investorite jaoks 

olulised ettevõtte senised suhted kapitaliomanikega, mille pinnalt kujuneb arvamus, kas ettevõtte 

suudab tulevikus usaldusväärse partnerina tegutseda. (Vinichenko, Shutko, 2019: 14) 
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Investeerimisvõimekuse mõjutegurina võib käsitleda ka ettevõtte juhtide suutlikkust kapitali 

kaasata. See sõltub paljudest teguritest. Esiteks on siin oluline juhtide teadlikkus erinevatest 

rahastamisallikatest. Selle kõrval on vajalikud oskused esitada finantseerimistaotlusi ja sellega 

seotud projekte. See võib tähendada ka oskust koostada äriplaani jm dokumente, mis veenaksid 

kapitaliomanikke. (International Fund for Agricultural Development 2015, 6) 

Põllumajandusettevõtte juhi isikuga seotud tegurid võivad Borychowski et al. (2020: 13) sõnul 

samuti investorite otsuseid ja seega ka investeerimisvõimekust mõjutada. Kui ettevõtte juhil on 

põllumajanduslik haridus ning ta on olnud põllumajanduses pikemaajaliselt tegev, võib see 

suurendada investorite usaldust ettevõtte suhtes. Vanemate ja kogenumate juhtidega ettevõtted 

võivad suuta paremini investeeringuid kaasata. (Borychowski et al. 2020: 13) 

Ettevõtte investeerimisvõimekus sõltub Vinichenko ja Shutko (2019: 11) järgi ettevõtte 

tegevusalast, kuna kapitaliomanikel võivad esineda üldised arusaamad, et mõne tegevusala 

ettevõtted on kõrgema ja teised madalama tulupotentsiaaliga. Sarnased arusaamad võivad esineda 

ka investeeringutega seotud riskide suhtes. Hinnangud tegevusalade oodatavale tulususele ja 

riskile võivad aja jooksul muutuda. Ka põllumajanduse kui tegevusala piires võivad investorid 

eelistada mõne kindla põllumajandusvaldkonnaga tegelevaid ettevõtteid. (Vinichenko, Shutko 

2019: 11) Näiteks võivad investorid hinnata kõrgemalt õlikultuuride kasvatusega tegelevaid 

ettevõtteid kui teraviljakasvatajaid või vastupidi. 

Ettevõtte atraktiivsus investorite jaoks ja seeläbi investeerimisvõimekus, sõltuvad ettevõtte puhul 

selle asukohaga seotud regionaalsetest teguritest. Selline seisukoht haakub käsitlusega 

territoriaalsest kapitalist, mille kohaselt on igal piirkonnal erinev territoriaalne kapital, millega 

seonduvalt sobivad eri piirkonnad eri tegevusaladeks. (Toth 2014: 1328) Sellest tulenevalt võivad 

investeeringute tulusused ja riskid piirkondlikult erineda. Piirkonna ettevõtete kõrge kasumlikkus 

ja teised head finantsnäitajad võivad olla ettevõtete jaoks märgiks kõrge potentsiaaliga piirkonnast 

ning see võib suurendada investorite huvi piirkonna suhtes. (Belokopitov et al. 2020: 450) 

Põllumajandusettevõtete puhul on Mustafakulovi (2017: 441-442) järgi olulised kohapealsed 

ressursid, sest põllumajandusettevõtted ei vaheta tavaliselt oma asukohta. Seega sõltub ettevõtte 

investeeringu tootlikus kohapealsetest ressurssidest. Nende juures on olulised kohapealsed 

looduslikud ressursid, kohalik tööjõud, infrastruktuur ja asukoht. (Mustafakulov 2017: 441-442) 
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Tööjõu juures on olulised kohalike elanike kvalifikatsioon ja oskused ning soov põllumajanduses 

töötada, millest sõltub, kui palju on võimalik kohalikku tööjõudu põllumajanduslikus tegevuses 

kasutada (Belokopitov et al. 2020: 450). Investeerimisvõimekust soodustab 

põllumajandusettevõtte soodne asukoht. Kui ettevõte asub linnadele lähemal ning nendega on head 

transpordiühendused, siis on võimalik toodangut turule viia madalamate kuludega. 

Transpordiühendused soodustavad ka tööjõu leidmist. (Reardon et al. 2008: 278) Teede kehv 

seisukord raskendab transporti ja seega võib see olla takistuseks põllumajandustootmise 

arendamisel ning selleks investeeringute saamisel (Pucher et al. 2016: 50). 

Põllumajandusettevõtted muutuvad investorite jaoks atraktiivsemaks, kui piirkonnas on välja 

kujunenud agrotööstuse kompleks või toiduklaster. (Hajiyev, Mingaleva 2013: 824). Klaster on 

„ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, mille liikmetel on 

sarnased majandushuvid ning mille liikmed soovivad ühiselt arendada pikaajalist ja strateegilist 

koostööd rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks“ (Klastrite… 2021). Põllumajandusklastris 

tehtav koostöö aitab Liu ja Kozioli (2011) järgi põllumajandustootjatel ning nendega seotud 

ettevõtetel nagu toiduainetööstus või turism saavutada sünergiat, mis aitab paremini 

põllumajandustoodangut väärindada ning tegevuse efektiivsust suurendada. Klastrikoostöö võib 

kaasa aidata innovatsioonile põllumajandussektoris. Põllumajandusklastri tegevus võib 

suurendada regiooni tuntust põllumajanduspiirkonnana ning aitab selle toodangut paremini 

turustada. (Liu, Koziol 2011) 

Ettevõtte atraktiivsus investorite jaoks sõltub sellest, kui palju suudab ettevõte ära kasutada 

tehnoloogilist progressi ja teadussaavutusi. Seega on oluline, milline on ettevõtte 

innovatsioonivõimekus. Selle kõrval on oluline ka kohapealne teadus- ja arendustegevus, näiteks 

kui palju on regioonis teadlasi ja teadus- ning uurimisasutusi, mis teevad piirkonna ettevõtetega 

koostööd. (Mustafakulov 2017: 441) 

Investorite huvi piirkonna ettevõtetesse sõltub ka sellest, milline on piirkonna maine ja tuntus 

investorite jaoks. Võib eeldada, et reaalses elus ei võrdle investorid kõiki regioone objektiivselt 

mõõdetavate näitajate alusel, vaid investorite teadvuses on kujunenud lihtsustatud ettekujutus 

sellest, millistesse regioonidesse tasub investeerida. Kui piirkonnal on hea ja atraktiivne maine, 
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siis on selle ettevõtetel lihtsam investeeringuid saada isegi siis, kui tegemist on objektiivsete 

näitajate poolest mõnevõrra kehvemate ettevõtetega. (Belokopitov et al. 2020: 451) 

Piirkondlikest teguritest võib investeerimisvõimekust mõjutada maksukeskkond. See on oluline 

siis, kui esinevad märkimisväärsed piirkondlikud erisused maksumäärades, mis eeldab, et 

kohalikul omavalitsusel või regiooni-tasandil on oluline otsustusõigus maksude kehtestamisel. 

(Belokopitov et al. 2020: 450) Eestis, kus kohalike maksude tähtsus on tühine, ei saa 

maksukeskkonna erinevusi pidada oluliseks teguriks, mis mõjutab piirkonna 

põllumajandusettevõtete investeerimisvõimekust. 

Ettevõtete investeerimisvõimekusele avaldavad mõju makromajanduslikud tegurid ning 

majanduse tsüklilised kõikumised. Makromajandusliku olukorra halvenedes halvenevad tavaliselt  

ka ettevõtete võimalused kapitali kaasata, seega suudavad nad vähem investeerida. (Ferrado et al. 

2016: 93). Majanduslanguse tingimustest vähenevad nii ettevõtete käsutuses olevad omavahendid, 

rahavood kui ka kapitali pakkumine investoritelt (Lybæk et al. 2014: 25). 

Makromajanduskeskkonnast mõjutavad investeerimisvõimekust intressimäärad, sest kõrgema 

intressimäära korral on võõrkapitaliga investeeringu finantseerimise kulu kõrgem. Seega saab 

samade kuludega vähem põhivara soetada. (Fan et al. 2015: 339) Moahidi ja Maharjani (2020: 

1269) järgi on intressimäärade kõrval olulised ka laenuandjate kehtestatud krediiditingimused. 

Mida keerulisem on ettevõtetel laenu saamiseks seatavaid tingimusi täita, seda vähem nad 

suudavad investeerimiseks laenu võtta. Põllumajandusettevõtete investeeringud sõltuvad veel 

sellest, milliseid laenutooteid laenuandjad pakuvad ning kuidas need ettevõtete vajadustega 

sobivad. (Moahid, Maharjan 2020: 1269) 

Makromajandusliku keskkonna juures soodustab investeeringuteks rahastuse saamist keskkonna 

stabiilsus, mis muudab prognooside tegemise täpsemaks. Seevastu muudab muutlik ja ebastabiilne 

majanduskeskkond kapitaliomanikud investeeringute rahastamisel ettevaatlikuks. (Pucher et al. 

2016: 46) 

Makromajandusega seonduvalt mõjutavad põllumajandusettevõtete investeerimistegevust avaliku 

sektori jagatavad toetused ja garantiid (Zhu, Lansink 2010: 558). Riigi  antavad laenugarantiid 

vähendavad põllumajandusettevõtetele laenu andmise riski. Need suurendavad ettevõtete 



23 
 

investeerimisvõimekust, kui selle tulemusena on krediidiasutused nõus põllumajandusettevõtetele 

rohkem laenu väljastama. (Sasu 2011: 193) 

Avaliku sektori vaates on investeerimisvõimekust mõjutavate teguritena kirjanduses nimetatud 

veel asjaajamise lihtust, ametnike kvalifikatsiooni ja arvu, millest võivad sõltuda ettevõtte 

võimalused investeeringut teostada ja oma tegevust laiendada. Mitmesugused seaduslikud 

piirangud majandustegevusele võivad vähendada ettevõtte võimalusi majandustegevust laiendada 

ning tulusid teenida, mis võib vähendada investorite huvi piirkonna suhtes. (Belokopitov et al. 

2020: 451) Õigusliku keskkonna juures on oluline stabiilsus, kuna ootamatud muutused 

seadusandluses suurendavad investeeringutega seotud riske. Investorite huvi piirkonna suhtes 

võivad vähendada korruptsioon ja avaliku sektori tegevuse vähene läbipaistvus. Selle kõrval 

võivad takistuseks olla puudused õigussüsteemis. (Pucher et al. 2016: 37, 46)’ 

 

1.4. Investeerimisvõimekust väljendavad näitajad 

Investeerimisvõimekust väljendavad näitajaid grupeerib töö autor järgmiselt: materiaalsete 

ressursside, tootlikkuse, kapitalistruktuuri, personali-, toodangu- ja kasuminäitajad. Alapeatükis 

1.3 käsitletud investeerimisvõimekust mõjutavad tegurid võivad mõjutada investeerimisvõimekust 

väljendavaid näitajaid, kusjuures üks tegur võib mõjutada mitmeid näitajaid. Näiteks ettevõtte 

kasumlikkus kui investeerimisvõimekust mõjutav tegurite grupp mõjutab kõige otsesemalt 

kasuminäitajaid, kuid see mõjutab ka kapitalistruktuuri, materiaalseid ressursse ning kaudselt ka 

personali, toodangut ja tootlikkust. Ettevõtte võimekus kaasata kapitali väljastpoolt ettevõtet 

mõjutab kõige otsesemalt kapitalistruktuuri, aga ka materiaalseid ressursse ja kaudselt toodangut, 

kasumit ja tootlikkust. Investeerimisvõimekuse näitajaid on palju ning selleks, et 

investeerimisvõimekust oleks võimalik väljendada ühe numbriga on mitmed autorid, näiteks Fan 

et al. (2015) ning Hryhoruk et al. (2020) moodustanud nendest indeksi. 

Materiaalsete ressursside näitajatena on Hryhoruk et al. (2020: 185) kasutanud kolme näitajat, 

milleks on põhivara väärtus, põllumajanduslike tootmiskulude indeks ja kasutatava 

põllumajandusliku maa pindala. Hryhoruk et al. (2020: 185) on kasutanud nimetatud kolme 

näitajat korraga, moodustades nendest indeksi. Põhivara kõrval saab kasutada ka ettevõtte 

koguvara või põhivarade suhet koguvarasse (Marchica, Mura, 2010: 1340). Ettevõtte varad 
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väljendavad investeerimisvõimekust mitmel põhjusel. Esiteks näitab suurem varade tase ettevõtte 

suurust ning suuremaid ettevõtted on tavaliselt investorite jaoks madalama riskiga. Teiseks 

näitavad ettevõtte varad – eriti põhivara, millises ulatuses on ettevõttel võimalikke laenutagatisi. 

Personali näitajana saab kasutada ettevõtte töötajate arvu. Piirkonna tööjõude iseloomustava 

näitajana saab kasutada 16-59-aastaste elanike arvu. (Hryhoruk et al. 2020: 185) Ettevõtte töötajate 

arv on samuti üheks võimaluseks ettevõtte suurust väljendada. Piirkonna elanikkonna suurus 

näitab tööjõu kättesaadavust. Ettevõtte suurem suurus väljendab kõrgemat investeerimisvõimekust 

põhjusel, et suurematel ettevõtetel on tavaliselt rohkem ressursse ning neil võivad olla ka paremad 

võimalused väljastpoolt ettevõtet kapitali kaasata. 

Toodangunäitajatest on kõige lihtsam kasutada müügitulu, mis näitab realiseeritud toodangu 

väärtust jooksvates hindades (Hryhoruk et al. 2020: 185). Müügitulunäitajad ei võta arvesse 

kulusid, seetõttu on sellele lisaks vajalik kasutada näitajaid kulude või tootlikkuse kohta (Fan et 

al. 2015: 341). Kuna põllumajandusettevõtted saavad tavaliselt märkimisväärselt tulusid avaliku 

sektori makstavatest toetustest, siis on müügitulu kõrval toodangu näitajana kasutatud ka saadud 

toetussummasid. (Esembekova et al. 2019: 354) 

Müügituluga seonduvad ka rahavood, mida on samuti võimalik investeerimisvõimekuse näitajana 

kasutada. Summaarsete rahavoogude asemel võib kasutada rahavoogusid äritegevusest. (Pan et al. 

2020: 1) Rahavoogudel põhineb Bukvic et al. (2017: 10) kasutatud kapitalikulude suhte näitaja 

(RCE): 

𝑅𝐶𝐸 =  
𝑟𝑎ℎ𝑎𝑣𝑜𝑜𝑑 ä𝑟𝑖𝑡𝑒𝑔𝑒𝑣𝑢𝑠𝑒𝑠𝑡

𝑟𝑎ℎ𝑎𝑣𝑜𝑜𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑣𝑢𝑠𝑒𝑠𝑡
 

Kapitalikulude suhte näitaja iseloomustab, kuivõrd suudavad ettevõtte äritegevuse jooksvad 

rahavood katta investeerimistegevuse rahavoogusid. Kui selle näitaja tase on ühest suurem, siis on 

ettevõttel täiendavat reservi suurendada investeeringuid äritegevuse rahavoogude arvelt. 

Toodangunäitajad väljendavad investeerimisvõimekust põhjusel, et kõrgem toodangumaht ja 

sellest saadav müügitulu suurendavad ettevõtte rahavoogusid. Samuti väljendavad toodangumaht 

ja müügitulu ettevõtte suurust ning suuremate ettevõtete investeerimisvõimekust võib pidada 

kõrgemaks. 
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Ettevõtte puhaskasumit saab kasutada investeerimisvõimekuse näitajana, kui arvestada, et 

ettevõttel on võimalik kasumi arvelt investeeringuid teha. Põllumajandusettevõtete puhul on 

kasutatud investeerimisvõimekuse näitajana veel puhaskasumit ülalpeetava kohta. See tähendab, 

et arvesse võetakse ettevõtte omanike pereliikmete arvu, kelle tarbimiskulusid kaetakse kasumist 

tehtavate väljamaksete eest. Ülalpeetavate alla loetakse ka ettevõtte omanikud. Sellise näitaja 

puhul eeldatakse, et kui omanikel on ülalpeetavaid rohkem, võtavad nad rohkem kasumit 

ettevõttest välja ja saavad vähem investeerida. (Wilson et al. 2005: 45) 

Kasumit teenivate ettevõtete arvu osakaal väljendab piirkonna põllumajandusettevõtte 

kasumipotentsiaali. Selle juures eeldatakse, et mida suuremas osas suudab sama tegevusala 

ettevõtetest selles piirkonnas kasumlikult tegutseda, seda suurem on tõenäosus, et ka ettevõte, 

millesse investeeritakse, suudab kasumit teenida. (Hryhoruk et al. 2020: 185) Selle näitaja 

leidmine eeldab piirkonna kõigi põllumajandusettevõtete kasumi kohta andmete kogumist, 

mistõttu võib selle rakendamine olla keeruline. 

Lisandväärtus väljendab toodangu väärtuse ja vahetarbimise erinevust ehk selle leidmiseks tuleb 

toodangust maha arvestada tootmises kasutatud teiste kaupade kulu (Pilvere et al. 2018: 1085). 

Lisandväärtust on võimalik leida ettevõtte kohta, samas saab seda arvutada ka samas regioonis 

olevate ettevõtete kohta summaarselt. (Hryhoruk et al. 2020: 185) 

Tootlikkuse väljendamiseks saab kasutada lisandväärtuse näitajat töötaja kohta (Hryhoruk et al. 

2020: 185). Lisandväärtust saab arvutada, lähtudes ettevõtte tuludest ja kuludest kasutades järgmist 

valemit (Mõisted 2019): 

𝐿𝑖𝑠𝑎𝑛𝑑𝑣ää𝑟𝑡𝑢𝑠

=  𝑚üü𝑔𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢 +  𝑚𝑢𝑢𝑑 ä𝑟𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢𝑑 –  𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 𝑘𝑜𝑘𝑘𝑢 –  𝑚𝑢𝑢𝑑 ä𝑟𝑖𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 

+  𝑡öö𝑗õ𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 +  𝑘𝑢𝑙𝑢𝑚 

+  𝑙õ𝑝𝑒𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛𝑔𝑢 𝑣𝑎𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑢𝑠  

+  𝑜𝑚𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑘𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑑 𝑝õℎ𝑖𝑣𝑎𝑟𝑎 

Investeerimisvõimekuse aluseks saab võtta varasemate investeeringute seose ettevõtte kasumiga. 

Sellel põhineb investeerimisefektiivsuse (IE) näitaja, mis avaldub valemist (Krioni et al. 2017: 

368): 
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𝐼𝐸𝑡 =
𝑁𝑃𝑡+1−𝑁𝑃𝑡

𝐼𝑡
. 

See valem selgitab perioodil t tehtud investeeringute It seost puhaskasumi muutusega järgmisel 

perioodil ehk puhaskasumite NPt+1 ja NPt vahelise erinevusega. Seega väljendab 

investeerimisefektiivsus, kuidas on investeerimine ettevõtte kasumit suurendanud. 

Tootlikkuse näitajana on Fan et al. (2015: 341) kasutanud koguvara rentaablust (ROA), mis 

avaldub seosest: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑
 

Tootlikkuse näitajad väljendavad investeerimisvõimekust, kuna kõrgema tootlikkuse korral 

teenivad kapitaliomanikud rohkem tulu, mistõttu on nad huvitatud ettevõttesse rohkem 

investeerima. 

Ettevõtte kapitali struktuur on lihtne viis väljendada investeerimisvõimekust võlakordaja kaudu, 

eeldades, et madalama võlakordajaga ettevõte on kõrgema investeerimisvõimekusega, kuna neil 

on lihtsam laenu saada. Lisaks sellele ei ole ettevõtte jaoks optimaalne võtta väga suures ulatuses 

investeeringute finantseerimiseks laenusid, sest sellega suurenevad ettevõtte jaoks riskid, et ei 

suudeta laene tagasi maksta. Samuti võib suure võlakoormuse juures kasvada võõrkapitali 

kasutamise kulu, sest laenuandjad nõuavad kõrgemat intressimäära. (Cao et al. 2018: 350) 

Võlakordaja on leitav järgmisest valemist (Mõisted 2014): 

𝑉õ𝑙𝑎𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =  
𝐾𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑

𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Kapitalistruktuuri näitajate hulka võib paigutada ka omakapitali suuruse, mida on rakendanud 

Wilson et al. (2005: 45). Sarnaselt puhaskasumiga saab ka omakapitali suurust arvutada jagatuna 

omanike ülalpeetavate arvuga. Suurem ülalpeetavate arv tähendab, et tõenäolisemalt tehakse 

omakapitalist rohkem väljamakseid ning seega saab omakapitali vähem investeerimiseks kasutada. 

Bukvic et al. (2017: 8) korral kasutava kapitali struktuuril põhineva investeerimisvõimekuse 

näitajana kasutatakse omavahendite osatähtsust investeeringutes (CRCI), mis avaldub järgmisest 

valemist: 
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𝐶𝑅𝐶𝐼 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠𝑒𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑠𝑒𝑘𝑠 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑡𝑎𝑡𝑢𝑑 𝑜𝑚𝑎𝑣𝑎ℎ𝑒𝑛𝑖𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑢𝑑
 

CRCI suhtarv põhineb seisukohal, et kui ettevõte on senini finantseerinud suhteliselt suurema osa 

investeeringutest omavahenditest, siis on tema võimalused investeeringuteks kapitali kaasamisel 

kõrgemad, järelikult näitab kõrgem CRCI paremat investeerimisvõimekust (Bukvic et al. 2017: 8) 

Täpsemini on võimalik väljendada kapitalistruktuuri investeerimisvõimekuse seisukohast 

lähtuvalt, kui hinnata ettevõtte kasutamata laenuvõimekust (spare debt capacity). Selle jaoks on 

vaja leida hinnang, kui suures ulatuses on ettevõttel võimalik maksimaalselt laenu võtta. Sellest 

näitajast tuleb lahutada maha ettevõtte tegelik laenukoormus. Kasutamata laenuvõimekuse 

rakendamine investeerimisvõimekuse näitajaga arvestab, et kahel sama võlakordajaga ettevõttel 

võivad olla erinevad võimalused laenu saada. (Marchica, Mura, 2010: 1340). Kui üks ettevõte on 

suurem, pikema tegevusajalooga, usaldusväärsema krediidiajalooga ja ta tegutseb madalama 

riskiga tegevusalal, siis  võidakse sama võlakordaja juures sellisele ettevõttele rohkem laenu anda. 

Kasutamata laenuvõimekuse arvestamine eeldab aga seda, et suudetakse arvutada hinnangud 

erinevate ettevõtete maksimaalse võõrkapitali suuruse kohta. 

Investeerimisvõimekuse näitajate kokkuvõte on toodud tabelis 2. Nagu näha, on võimalusi 

erinevate näitajate kasutamiseks väga palju. 

Tabel 2. Investeerimisvõimekuse näitajad 

Investeerimisvõimekuse 

näitajate grupp 
Näitaja nimetus 

Materiaalsete ressursside näitajad 

Põhivara väärtus 

Põllumajanduslike tootmiskulude indeks 

Kasutatav põllumajandusmaa 

Varad 

Põhivara suhe varadesse 

Personali näitajad 
Töötajate arv 

16-59 aastaste elanike arv piirkonnas 

Toodangu näitajad 

Müügitulu (toetustega või ilma) 

Rahavood 

Rahavood äritegevusest 
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Investeerimisvõimekuse 

näitajate grupp 
Näitaja nimetus 

Kapitalikulude suhe 

Kasuminäitajad 

Puhaskasum 

Puhaskasum ülalpeetava kohta 

Kasumlike ettevõtete osakaal piirkonnas 

Lisandväärtus 

Tootlikkuse näitajad 

Lisandväärtus töötaja kohta 

Investeerimisefektiivsus 

Koguvara rentaablus 

Kapitalistruktuuri näitajad 

Võlakordaja 

Omakapital 

Omakapital ülalpeetava kohta 

Omavahendite osatähtsus investeeringutes 

Kasutamata laenuvõimekus 

 

Autori läbitöötatud kirjanduse põhjal võib väita, et puuduvad selged põhimõtted, milliseid 

näitajaid kasutada. Osa autoreid on korraga kasutanud mitmeid näitajaid, kuid ei põhjenda, miks 

just sellised näitajad valiti. Korraga mitmete näitajate rakendamine võimaldab arvesse võtta 

investeerimisvõimekuse erinevaid aspekte, seega peaks see olema eelistatum vaid ühe näitaja 

rakendamisest. Samas võib mitme näitaja põhjal koostada indeksi. Analüüsis kasutatavate näitajate 

valikul tuleb kindlasti arvestada andmete kättesaadavusega – iga ettevõtete valimi puhul ei ole 

võimalik kõiki tabelis 2 toodud näitajaid leida või on mõne näitaja leidmiseks vaja teha andmete 

kogumisel ebamõistlikult suuri pingutusi.  

Käesolevas töös leiti, et otstarbekas on kasutada neid näitajaid, mille kättesaadavus ning 

töötlemine sobivale kujule on mõistliku ajahulga jooksul teostatav. Valituks osutusid ettevõtte 

müügitulu, põhivara suurus, võlakordaja, varade puhasrentaablus ning EBITDA marginaal. 
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2. ANALÜÜS JA TULEMUSED 
 

2.1. Uurimistöö metoodika 
 

Uurimistöö empiirilise osa koostamisel kasutatakse teiseseid (sekundaarseid) andmeid, mis 

pärinevad avalikult ligipääsetavast andmebaasist. Sekundaarsete andmete kogumise eeliseks on 

nende suhteliselt lihtne kättesaadavus ning võimalus andmeid sobivas formaadis grupeerida ja 

hiljem töödelda. Tegemist on kvantitatiivse uurimusega – see tähendab, et kogu uuritavat 

andmestikku on võimalik käsitleda arvuliselt. Andmete kogumise allikaks on Registrite ja 

Infosüsteemide Keskuse andmebaas (äriregister). Vajalikud andmed saadi töö autori 

andmepäringuna ettevõtete majandusaasta aruannetest. 

Valimi moodustavad Eestis tegutsevad põllumajandusettevõtted, mille hulgast selekteeriti 

tegevusala järgi välja taimekasvatusega tegelevad ettevõtted – EMTAK koodid 0111 teravilja- (v.a 

riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus ja 0150 segapõllumajandus. Andmete kogumisel 

võeti aluseks riikliku katvusega valim. Eelduseks on see, et ettevõtte andmed on saadavad 

magistritöös uuritaval perioodil, s.o 2014–2019. 

Käesoleva töö andmeid analüüsiti tabelarvutusprogrammis MS Excel ning andmete statistilist 

analüüsi võimaldavas vabavaralises programmis R Studio. Analüüsi läbiviimisel keskenduti 

piirkondlike erinevuste leidmisele Eesti taimekasvatusettevõtete kogumis perioodil 2014–2019. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks kasutati analüüsimeetodiks klasteranalüüsi, kus muutujateks 

valiti töö teoreetilises osas leitud investeerimisvõimekust enim mõjutavad tegurid. 

Klasteranalüüs on meetod suure andmekogu jaoks, mille eesmärgiks seatakse objektide rühmitus 

viisil, kus ühe ja sama rühma liikmed on üksteisele mingis mõttes lähemal kui teise rühma 

liikmetele. Klasteranalüüs kui mitmeste optimeerimiseesmärkidega metoodika on tugevalt seotud 

tehnoloogilise alusega. Tähtsateks klasteranalüüsi rakendusaladeks võib pidada statistilist 

andmeanalüüsi kõikvõimalikel elualadel ja andmekaevet. Klasteranalüüsi kasutatakse masinõppe 

algoritmides. Klasteranalüüsil ei ole olemas „õiget“ lahendust. Väliste näitajate kaudu või 

ekspertotsuse alusel saab vahel, kui objektide kohta on teada tausta- või lisaandmeid, hinnata 

tekkinud klasterduse tõepära ja klasterduse sisehindamise teel iseloomustada klastrite seesmist 

ühetaolisust. (Sissejuhatus...2020) 
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Mõistliku statistilise olulisusega klastrite tegemiseks kasutataks viite muutujat, mis hindavad töö 

autori arvates kõige paremini investeerimisvõimekust taimekasvatusettevõtetes. Kõikide 

muutujate osakaal on võrdse suurusega. Nendeks näitajateks on:  

1. ettevõtte müügitulu; 

2. põhivarade suurus; 

3. võlakordaja; 

4. varade puhasrentaablus; 

5. EBITDA marginaal. 

Klasteranalüüsiga genereeriti viis klastrit hierarhilise klasterdust võimaldaval Wardi meetodil 

(inglise k Ward’s method), kus klasterdamine algab sarnaselt teistele klasterdusmeetoditele n 

klastriga, millest igaüks sisaldab ühte objekti. Esialgsed n klastrit ühendatakse üheks klastriks, mis 

sisaldab kõiki objekte. Protsess loob igas etapis uue klastri, mis minimeerib dispersiooni, 

mõõdetuna ruutude summa indeksina. Seega klasterdamine toetub klastreis arvutatud 

summaarsetele ruuthälvetele klastrikeskmise suhtes. Arvutusjada on mahukas ja igas etapis 

tehakse ruutude summa indeksi leidmiseks järgmised arvutused: 

• leitakse iga klastri keskmine; 

• arvutatakse konkreetse klastri iga objekti vaheline kaugus ja selle klastri keskmine; 

• arvutatakse ruuthälve klastrikeskmise suhtes; 

• arvutatakse summaarsed ruuthälbed; 

• liidetakse kokku kõik ruutälvete summad. (Ward’s … 2011) 

Programmis R kasutati klasterdamiseks funktsiooni hclust koos meetodiga "ward". Valitud 

investeeringuvõimekust peegeldavate näitjate puhul tuleb tähele panna absoluutset erinevust. 

Selleks, et klasterdamist ei mõjutaks erinevad arvulised erinevused, viidi läbi valitud näitajate 

skaleerimine (Scaling … 2021).  

Klasterdatud tulemuse juures ettevõtte kuulumine esimesse klastrisse hindab 

investeerimisvõimekust kõige madalamalt ning klastrid numbritega kaks kuni viis kõrgemalt. 

Maakondlikku investeerimisvõimekust hinnatakse selle alusel, mida vähem on esimesse klastrisse 

kuuluvaid ettevõtteid. Analüüsi tulemusel saadud vastused esitatakse tabelite ning joonistena. 
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Lisaks iga-aastaste jõujoonte väljakujunemisele leiti 2014. ja 2019. aasta võrdluses, kas ja kuidas 

on muutunud investeerimisvõimekus Eesti taimekasvatusettevõtetel. 

 

2.2. Investeerimisvõimekuse hindamise aluseks olevate äriühingute ülevaade  

 

Autor on magistritöö koostamisel kasutanud taimekasvatusettevõtete, kes tegutsevad äriühinguna, 

majandusaasta aruannetest saadud andmeid. Äriühingute jaotumine õigusliku vormi (aktsiaselts, 

osaühing, tulundusühistu) ning aastate lõikes on toodud tablis 3. Kogu vaadeldava perioodi kohta 

moodustavad suurima osa äriühingutest osaühingud, mille osakaal on 96,5%. Järgnevad 

tulundusühistud 2,6%-ga ning kõige vähem on aktsisaseltse, mille osakaaluks on 0,9%. 

 

Tabel 3. Äriühingute jaotumine õigusliku vormi ning aastate võrdluses perioodil 2014–2019 

  

Aasta 

Kokku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ettevõtte 

vorm 

Aktsiaselts 
9 10 10 8 8 8 53 

Osaühing 
710 908 969 1045 1089 1126 5840 

Tulundusühistu 
21 25 26 29 30 26 157 

Kokku 
740 943 1005 1082 1127 1160 6050 

 

Tabelist 3 on näha, et taimekasvatusega tegelevate äriühingute arv on perioodil olnud pidevas 

kasvamises. 2014. aastal on äriühinguid kokku 740, töös käsitleteval viimasel, 2019. aastal, on 

äriühinguid 1160. Detailsem ülevaade, kus on välja toodud ka maakondlikud jaotumised 

äriühingute ning aastate lõikes on leitav lisas 1. 

Äriühingute jaotumine EMTAK koodi alusel tootmistüübi järgi maakondade lõikes on välja 

toodud joonisel 6. 
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Joonis 6. Taimekasvatusega tegelevate äriühingute maakondlik jaotumine EMTAK koodi alusel 

perioodil 2014–2019. 

 

Veidi üle viiendiku äriühingute tegevusalaks on EMTAK (Eesti Majanduse Tegevusalade 

Klassifikaator) koodi põhjal segapõllumajandus. 4780 äriühingut on tegevusalana toonud välja 

„teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus“. Detailsem ülevaade 

EMTAK koodi, maakonna ning aastate lõikes on välja toodud lisas 2. 
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2.3. Taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuse analüüs aastatel 2014–

2019 ning tulemuste interpreteerimine 
 

Maakondades tegutsevate taimekasvatusettevõtete valitud investeeringuvõimekust peegeldavate 

andmete aritmeetiliste keskmiste skaleerimise ja seejärel maakondade hierarhilise klasterdamise 

tulemusel saame dendrogrammi (joonis 7). Dendrogrammil näeme, kuidas maakonnad 

järjestikuliselt klastritesse liitusid. y-teljel esitatud distants näitab, millal klasterduse algusest 

arvates mingi ühinemine toimus.  Klastrite liitumiskoht y-teljel näitab ka seda, kui lähedased on 

üksteisele klastri liikmed ehk maakonnad. Nii näeme, et Järva maakond (5) ja Valga maakond (13) 

jääb klasterdusprotsessis viiendast klastrist välja ja ühendatakse viiendal kohal distantsilt varem 

ühendatud suurt hulka maakondi hõlmava viienda klastriga.  

 

1-Harju maakond; 2- Hiiu maakond; 3-Ida-Viru maakond; 4-Jõgeva maakond; 5-Järva maakond; 6-Lääne-Viru 

maakond; 7-Lääne maakond; 8-Põlva maakond; 9-Pärnu maakond; 10-Rapla maakond; 11-Saare maakond; 12-

Tartu maakond; 13-Valga maakond; 14-Viljandi maakond; 15-Võru maakond 

 

Joonis 7. Maakondade jaotus investeeringuvõimekuse näitajate alusel perioodil 2014–2019. 
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Autor jääb viie klastri eristamise juurde ja täiendavalt investeeringuvõimekust peegeldavate 

näitajate põhjal (tabel 4) saab järeldada, et ettevõtete võlakordaja, varade puhasrentaablus ja 

EBITDA marginaal eristavad Valga ja Lääne maakonna ettevõtteid teiste maakonna ettevõtjatest.  

Järva maakonna taimekasvatusettevõtted eristuvad keskmise suurema põhivara väärtusega (758 

tuhat perioodil 2014–2019), mis on 175–475 tuhat eurot enam võrreldes teiste maakondade 

näitajatega.  

Tabel 4. Maakondade jaotumine klastritesse ja investeeringuvõimet peegeldavad näitajad  

perioodil 2014–2019 

Klaster Maakond 

Müügitulu, 

€ Põhivara, € Võlakordaja 

Varade 

puhasrentaablus 

EBITDA 

marginaal 

1 Harju maakond 229 328 353 685 0,34 0,08 0,70 

1 Hiiu maakond 220 809 317 880 0,50 0,13 0,83 

1 Jõgeva maakond 259 129 477 726 0,35 0,12 0,33 

1 

Lääne-Viru 

maakond 206 473 484 444 0,38 0,06 0,60 

1 Rapla maakond 164 531 364 207 0,46 0,05 0,62 

1 Tartu maakond 242 922 551 873 0,46 -0,01 0,64 

1 

Viljandi 

maakond 151 106 312 527 0,42 0,07 1,01 

2 

Ida-Viru 

maakond 135 177 282 957 0,31 0,14 0,35 

2 Põlva maakond 148 583 306 822 0,39 0,16 0,86 

2 Pärnu maakond 145 533 344 375 0,34 0,13 1,34 

2 Saare maakond 92 801 212 023 0,33 0,17 0,59 

2 Võru maakond 100 305 242 682 0,34 0,21 0,94 

3 Järva maakond 226 283 758 898 0,33 0,12 0,94 

4 Lääne maakond 369 369 583 604 0,34 0,11 6,79 

5 Valga maakond 191 690 486 957 1,01 -0,01 1,26 

Maakondade klasterdamisest järeldub, et valitud tegevusvaldkonnas on Eestis 

investeeringuvõimet iseloomustavate andmete puhul erinevused, mis võimaldab jaotada maakondi 

ettevõtete näitajate alusel viide klastrisse. Samal ajal ei võimalda maakondade klasterdamine 

mõista ettevõtjate arvu ja nende paiknemist klastrites.  

Ettevõtete põhine klasterdamine maakondade piires, võttes arvesse perioodi 2014–2019 valimisse 

kaasatud ettevõtteid, toob esile peamiselt esimese ja kolmandasse klastrisse kuuluvuse (tabelis 5). 

Ülevaade klastrisse kuuluvuse ning aastate ja maakondliku erinevusega on välja toodud lisas 3. 

Lisas 3 välja toodud andmete põhjal saab detailse ülevaate sellest, millised muutused on toimunud 
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vaadeldaval perioodil maakondlikus vaates, mida autor analüüsis ka alljärgnevalt detailsemalt. 

Ettevõtete arvupõhiselt klasterdamine annab võimaluse hinnata erinevusi esimese ning 

summeeritult ülejäänud klastrite vahel, mis on töö eesmärgi püstitamise seisukohalt oluline ning 

mõjutab tulemusi enim. Siinkohal on tulemused klastrite lõikes pingereas, kus esimese klastri 

moodustavad madalama investeeringuvõimekusega ettevõtted ja viienda klastri kõige suurema 

võimekusega ettevõtted.  

Tabel 5. Ettevõtete jaotumine klastritesse maakondade lõikes summeeritult perioodil 2014–2019 

Maakond Klastri number Kokku 

1 2 3 4 5 

Harju maakond 25 9 89 1 1 483 

Hiiu maakond 35 0 5 0 0 40 

Ida-Viru maakond 212 3 25 0 0 240 

Jõgeva maakond 354 10 64 0 2 430 

Järva maakond 296 9 43 0 6 354 

Lääne maakond 148 5 24 0 4 181 

Lääne-Viru maakond 659 21 95 0 2 777 

Põlva maakond 321 2 42 0 0 365 

Pärnu maakond 353 8 37 0 0 398 

Rapla maakond 328 5 45 0 0 378 

Saare maakond 218 3 7 0 0 228 

Tartu maakond 728 21 134 0 8 891 

Valga maakond 271 6 40 0 2 319 

Viljandi maakond 457 9 46 0 0 512 

Võru maakond 417 2 35 0 0 454 

5205 113 707 1 24 6050 

Valimist moodustavad esimesse klastrisse kuuluvad ettevõtted 86%. Seega jõuti magistritöö 

koostamisel järeldusele, et otstarbekas edasisel töö käsitlemisel vaadelda eraldi esimest klastrit. 

Ühtlasi tähendab see seda, et riiklikult on vajalik tähelepanu pöörata eelkõige esimesse klastrisse 

kuuluvate ettevõtete investeeringuvõimekuse suurendamisele.  
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Lisas 4 on välja toodud analüüsis kasutatud näitajate keskmised tulemused klastrite kaupa. 

Müügitulude suurused klastrite vahel varieeruvad 119 114€ ja 3 900 533€ piires, madalaim tulemus 

on esimeses klastris. Ettevõtete põhivarade suurused on vahemikus 224 714€ kuni 13 594 513€, 

madalaima põhivarade suurusega ettevõtted asuvad samuti esimeses klastris. Võlakordaja on 

madalaim esimeses klastris paiknevatel ettevõtetel, olles keskmiselt 40,9%. Suurim võlakordaja 

on viiendas klastris paiknevatel ettevõtetel, kus finantssuhtarvu näitajaks on 67,2%. Optimaalse 

suurusega võlakordaja leidmine on ettevõtte finantstöötajatele keeruline ülesanne, kuid mida 

väiksem on antud näitaja, seda suurem on võimalus kaasata väliskapitali. Töös leitud näitajate 

alusel võib järeldada, et enam on seni panustanud investeeringutesse need ettevõtted, kelle 

võlakordaja on kõrgem. Neljanda näitajana on kasutatud varade puhasrentaablust, mis jääb 

ettevõtetel 3,1 ja 7,9 protsendi vahele. Väiksem varade puhasrentaablus annab teadmise, et 

ettevõtetel on olnud võimalus investeerida põhivarasse. Põllumajandusega, s.h taimekasvatusega 

tegelevad ettevõtted kasutavad oma igapäevases toimimises palju seadmeid, masinaid, hooneid 

ning muid varasid. Seetõttu on taimekasvatusettevõtetel varade puhasrentaablus võrreldes teiste 

tegevusaladega tuntavalt väiksem. Viienda näitajana on kasutatud EBIDTA marginaali, mis jääb 

kümne ja kahekümne protsendi vahele.  

Järgnevalt vaatleme klasteranalüüsi tulemusi aastate lõikes, kus 2014. aasta kohta maakondade 

tasandil nähtub (joonis 8), et madalaima investeerimisvõimekusega taimekasvatusega tegelevad 

äriühingud on Hiiu maakonnas, Valga maakonnas ning Ida-Viru maakonnas. Hiiu maakonnas 

kuuluvad kõik 2014. aastal vaadeldavad taimekasvatusettevõtted madalaimasse ehk esimesse 

klastrisse, mille investeerimisvõimekus on väikseim. Valga maakonnas moodustavad esimesse 

klastrisse kuuluvad ettevõtted 97% vaadeldavast valimist, 3% ettevõtetest kuulub viiendasse 

klastrisse. Ida-Viru maakonnas kuulub esimesse klastrisse 96% ettevõtetest, 4% asuvad kolmandas 

klastris. 

 



37 
 

 

Joonis 8. Taimekasvatusettevõtete klastritesse jaotumine maakondade lõikes 2014. aastal. 

Suurima investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted asuvad 2014. aastal Lääne 

maakonnas, Jõgeva maakonnas ning Järva maakonnas. Lääne maakonna taimekasvatusettevõtetest 

kuulub 2014. aastal esimesse klastrisse 75% vaadeldavast valimist, 25% kuuluvad kolmandasse 

klastrisse. Jõgeva maakonnas kuulub esimesse klastrisse 79% ettevõtetest, 21% ettevõtetest asuvad 

teises, kolmandas ning viiendas klastris. Järva maakonna ettevõtetest kuulub 2014. aastal esimesse 

klastrisse 82,5% vaadeldavatest, ülejäänud 17,5% ettevõtetest asuvad teises, kolmandas ja viiendas 

klastris. 

2015. aastal selgub klasteranalüüsi tulemustest (joonis 9), et madalaima investeerimisvõimekusega 

on Hiiu maakonna, Valga maakonna ning Saare maakonna taimekasvatusettevõtted. Hiiu 

maakonna kõik taimekasvatusega tegelevad ettevõtted kuuluvad 2015. aastal esimesse klastrisse. 

Valga ning Saare maakonna ettevõtetest kuuluvad 96% esimesse klastrisse, 4% ettevõtest 

jagunevad Valga maakonnas kolmanda ning viienda klastri vahel ning Saare maakonnas kuuluvad 

ülejäänud 4% taimekasvatusega tegelevatest äriühingutest kolmandasse klastrisse. 
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Joonis 9. Taimekasvatusettevõtete klastritesse jaotumine maakondade lõikes 2015. aastal. 

Suurima investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted asuvad 2015. aastal Jõgeva, Järva 

ning Lääne maakonnas. Jõgeva maakonnas kuulub esimesse klastrisse 77% ettevõtetest, 23% 

kuuluvad teise, kolmandasse ning viiendasse klastrisse. Järva ja Lääne maakonna 

taimekasvatusega tegelevatest ettevõtetest kuuluvad 81% esimesse klastrisse. Järva maakonna 

ettevõtetest kuuluvad 19% teise, kolmandasse ning viiendasse klastrisse, Lääne maakonna 

ettevõtetest kuuluvad 19% kolmandasse klastrisse. 

Klasteranalüüsi teel saadud tulemused (joonis 10) 2016. aasta kohta näitavad, et madalaima 

investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted on Saare maakonnas, Võru maakonnas ning 

Viljandi maakonnas. Saare maakonna taimekasvatusettevõtetest kuuluvad 95% esimesse 

klastrisse, ülejäänud 5% paiknevad kolmandas klastris. Võru maakonna ettevõtetest kuulub 

madalamaisse klastrisse 94% vaadeldavast valmist, 6% asetsevad kolmandas klastris. Valga 

maakonna ettevõtetest kuulub esimesse klastrisse 92%, ülejäänud 8% jagunevad teise ning 

kolmanda klastri vahel. 
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Joonis 10. Taimekasvatusettevõtete klastritesse jaotumine maakondade lõikes 2016. aastal. 

2016. aasta suurima investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted asuvad Hiiu maakonnas, 

Valga maakonnas ning Tartu maakonnas. Möödunud kahe aasta madalaima 

investeerimisvõimekusega Hiiu maakond on 2016. aastal tõusnud tabeli tippu. 71% Hiiu 

maakonnas taimekasvatusettevõtetest asuvad esimeses klastris ning 29% vaadeldavatest 

kolmandas klastris. Valga maakonna ettevõtetest 79% paiknevad esimeses klastris ning 21% 

kolmandas klastris. 2016. aasta investeerimisvõimekuse pingereas kolmandal kohal on Tartu 

maakond, mille taimekasvatusega tegelevatest ettevõtetest 80% asetsevad esimeses klastris ning 

20% teises, kolmandas ning viiendas klastris. 

2017. aasta taimekasvatusettevõtete klasteranalüüsi tulemustest (joonis 11) selgub, et madalaima 

investeerimisvõimekusega on Saare maakond, Viljandi maakond ning Põlva maakond. Saare 

maakonna taimekasvatusettevõtetest 98% kuuluvad esimesse klastrisse, ülejäänud 2% paiknevad 

teises klastris. Viljandi maakonna ettevõtetest 94% paiknevad esimeses ehk madalaimas klastris, 

6% taimekasvatusega tegelevatest ettevõtetest jaotuvad teise ning kolmanda klastri vahel. Põlva 

maakonna ettevõtetest asuvad 91% esimeses klastris ning ülejäänud 9% paiknevad teises ning 

kolmandas klastris. 
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Joonis 11. Taimekasvatusettevõtete klastritesse jaotumine maakondade lõikes 2017. aastal. 

2017. aasta suurima investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted asuvad Tartu maakonnas, 

Valga maakonnas ning Lääne-Viru maakonnas. Tartu maakonna taimekasvatusettevõtetest 79% 

asuvad esimeses klastris, 21% ettevõtetest kuuluvad analüüsi kohaselt teise, kolmandasse ning 

viiendasse klastrisse. Valga maakonna ettevõtetest 82% paiknevad esimeses klastris, järele jäänud 

18% ettevõtetest paiknevad teises ning kolmandas klastris. Lääne-Viru maakonna 

taimekasvatusettevõtetest 84% asuvad esimeses klastris, 16% paiknevad teises ning kolmandas 

klastris. 2017. aasta kohta võib märkida võrreldes aastatetega 2014–2016, et jaotumine madalaima 

klastri ning järgmiste klastrite vahel on protsentuaalselt maakondade lõikes kõige võrdsem. 

2018. aasta kohta selgub klasteranalüüsi tulemustest (joonis 12), et madalaima 

investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted on Võru maakonnas, Saare maakonnas ning 

Põlva maakonnas. Võru maakonna taimekasvatusettevõtetest 96% paiknevad esimeses ehk 

madalaimas klastris, ülejäänud 4% ettevõtetest jaotuvad teise ning kolmanda klastri vahel. Saare 

maakonna ettevõtetest 95% asetsevad esimeses klastris, ülejäänud 5% kuuluvad teise ning 
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kolmandasse klastrisse. Põlva maakonna taimekasvatusega tegelevatest ettevõtetest 91% kuuluvad 

esimesse klastrisse ning 9% paiknevad kolmandas klastris. 

 

 

Joonis 12. Taimekasvatusettevõtete klastritesse jaotumine maakondade lõikes 2018. aastal. 

2018. aasta suurima investeerimisvõimekusega taimekasvatusettevõtted paiknevad Tartu 

maakonnas, Harju maakonnas ning Hiiu maakonnas. Tartu maakonna taimekasvatusettevõtetest 

79% kuuluvad esimesse klastrisse, 21% ettevõtetest jaotuvad teise, kolmanda ning viienda klastri 

vahel. Harju maakonna ettevõtetest 80% asuvad esimeses klastris, ülejäänud viiendik ettevõtetest 

paiknevad teises ning kolmandas kvartalis. Sarnaselt eelneva maakonnaga paikneb ka Hiiu 

maakonna ettevõtetest 80% esimeses klastris, ülenäänud 20% kuuluvad kolmandasse 

klastrisse.Klasteranalüüsi teel saadud tulemused (joonis 13) 2019. aasta kohta näitavad, et kõige 

madalama investeerimisvõimekusega ettevõtete asukohaks olid Hiiu maakond, Saare maakoond 

ning Viljandi maakond. Hiiu maakonna taimekasvatusettevõtted kuulusid 2019. aastal kõik 

madalamaisse ehk esimesse klastrisse. Saare maakonna ettevõtetest 98% paiknesid esimeses 

klastris, ülejäänud 2% teises klastris. Viljandi maakonna taimekasvatusega tegelevatest 

ettevõtetest kuulub esimesse klastrisse 91%, järgmised 9% jaotuvad teise ning kolmanda klastri 

vahel. 
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Joonis 13. Taimekasvatusettevõtete klastritesse jaotumine maakondade lõikes 2019. aastal. 

2019. aasta suurima investeerimisvõmekusega taimekasvatusettevõtted asuvad Harju maakonnas, 

Valga maakonnas ning Lääne maakonnas. Nii Harju kui ka Valga maakonna 

taimekasvatusettevõtetest asuvad 77% esimeses klastris, 23% jaotuvad kummaski maakonnas teise 

ning kolmanda klastri vahel. Lääne maakonna ettevõtetest 79% asuvad esimeses klastris, ülejäänud 

21% on jaotunud teise, kolmanda ning viienda klastri vahel. 

 

 

2.4. Taimekasvatusettevõtete maakondliku investeerimisvõimekuse 

muutustest aastatel 2014 ja 2019 

 

2014. aastal taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuselt eelviimane Valga maakond (joonis 

14) on võrdluses 2019. aastaga teinud suurima tõusu ning jagab perioodi lõpus Harju maakonnaga 

absoluutarvestuses esimest kohta. 
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Joonis 14. Esimesse klastrisse kuuluvate taimekasvatusettevõtete maakondlik võrdlus aastatel 

2014 ja 2019. 

Valga maakonna taimekasvatusettevõtjaid iseloomustab kahel esimesel aastal võrreldes teiste 

maakondadega suhteliselt madal investeerimisvõimekus. Alates aastast 2016 on toimunud 

märgatav edasiminek ning vaadeldava perioodi lõpuni ollakse järjepidevalt maakondade 

paremikus. Valga maakonnas on magistritöös vaadeldaval perioodil äriühinguna esindatud nii 

akstsiaselts, osaühingud kui ka tulundusühistud. 2014. aastal on EMTAK koodi alusel 

segapõllumajandusega tegelevate ettevõtete osakaal (lisa 2) Valga maakonnas 17,9%, 2019. aastal 

on sama näitaja tõusnud 26,8% peale.  

Tabelis 6 on välja toodud kõikide maakondade taimekasvatusettevõtete esimesse ehk madalamasse 

klastrisse kuulumine ning muutused 2014 ja 2019 aasta võrdluses. I klastri osakaalu suurenedes 

taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus väheneb ning vastasel korral suureneb. 
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Tabel 6. Maakondlikud muutused taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuses aastate 2014 

ja 2019 võrdluses 

Maakond 
2014. aasta 

I klastri 

osakaal, % 

2019. aasta 

I klastri 

osakaal, % 

Muutus, 
protsendipunkt 

 
Harju 

maakond 87 77 10 
 

Hiiu 

maakond 100 100 0 
 

Ida-Viru 

maakond 96 85 11 
 

Jõgeva 

maakond 79 84 -6 
 

Järva 

maakond 83 86 -3 
 

Lääne 

maakond 75 79 -4 
 

Lääne-Viru 

maakond 85 84 1 
 

Põlva 

maakond 88 85 3 
 

Pärnu 

maakond 89 90 -1 
 

Rapla 

maakond 89 82 7 
 

Saare 

maakond 88 98 -10 
 

Tartu 

maakond 86 82 4 
 

Valga 

maakond 97 77 21 
 

Viljandi 

maakond 84 91 -6 
 

Võru 

maakond 90 88 2 
 

 

Järgnevatest maakondadest mõnevõrre suurema tõusu investeerimisvõimekuses  on aastate 2014 

ja 2019 võrdluses saavutanud Ida-Viru maakonna ning Harju maakonna taimekasvatusega 

tegelevad ettevõtted vastavalt 11% ja 10% võrra (tabel 6). Lisaks eelnevalt mainitud maakondadele 

on esimeses klastris olevate taimekasvatusettevõtete arv vähenenud Rapla maakonnas (7%), Tartu 

maakonnas (4%), Põlva maakonnas (3%), Võru maakonnas (2%) ning Lääne-Viru maakonnas 

(1%). Seega saab tulenevalt välja töötatud metoodikale kinnitada, et loetletud maakondade 

taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus on vaadeldaval perioodil kasvanud. 
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Suurima languse võrreldes 2014 ja 2019 aastat on teinud Saare maakonna taimekasvatusega 

tegelevad ettevõtted. 2014. aastal (joonis 14) on taimekasvatusettevõtted investeerimisvõimekuselt 

keskmike hulka kuuluvad. Alates aastast 2015 kuni 2019. aasta lõpuni on Saare maakond pidevalt 

kas kõige väiksema investeerimisvõimekusega maakond või hoiab vastavas tabelis eelviimast 

positsiooni. Kõige suurema langusega silma paistva maakonna kõik äriühingud on vaadeldaval 

perioodil ettevõtlusvormina registreeritud osaühinguna. Analüüsis osalevate Saare maakonna 

taimekasvatusettevõtete arv on 2014. aasta kahekümne viielt tõusnud 2019. aastaks neljakümne 

üheksani. Seega võib väita, et ettevõtete lisandudes on maakondlik investeerimisvõimekus 

langenud. 2014. aastal on EMTAK koodi alusel segapõllumajandusega tegelevate ettevõtete 

osakaal (lisa 2) Saare maakonnas 32%, 2019. aastal on sama näitaja tõusnud 51% peale. 

Taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuse languse 2014 ja 2019 aasta võrdluses (tabel 6) 

hõivavad järgnevad positsioonid Jõgeva, Viljandi, Lääne, Järva ning Pärnu maakond. Nendes 

maakondades on esimeses ehk madalaimas klastris olevate taimekasvatusettevõtete arv tõusnud 

ühe kuni kuue protsendi võrra.  

Vaadeldava perioodi alguse ehk 2014. aasta ning 2019. aasta võrdluses (joonis 12) saab eraldi 

käsitleda Hiiu maakonda, mille taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus oli kõige madalam 

nii aastal 2014 kui ka 2019. Ehkki vaadeldava ajavahemiku alg- ning lõppfaasis oli Hiiu maakond 

madalaima investeerimisvõimekusega, polnud sarnane olukord terve perioodi vältel. Aastal 2016 

oli Hiiu maakond investeerimisvõimekuse tipus, kuid tuleb mõista, et maakonnas on võrreldes 

ülejäänud riigiga konkurentsitult kõige vähem taimekasvatusega tegelevaid ettevõtteid. Kõik Hiiu 

maakonna ettevõtted on vaadeldaval perioodil ettevõtlusvormina kasutanud osaühingut. Teiste 

maakondadega võrreldes muutub asukoht investeerimisvõimekuse pingereas tuntavalt mõne 

ettevõtte asukoha liikumisega klastrite vahel. 

Eraldi võib välja tuua, et kindlate aastate lõikes on muutunud kõikide maakondade 

investeerimisvõimekus korraga. Selle põhjustajaks võib olla kehv saagiaasta, mis on jätnud oma 

jälje kõikidele riigis tegutsevatele taimekasvatusettevõtetele. Nii võib välja tuua, et madalama 

investeerimisvõimekusega aastad on 2014 ja 2016, kuid tunduvalt kõrgem on 

taimekasvatusettevõtete võimekus investeerida aastal 2019.  

Perioodil 2014–2019  on investeerimisvõimekuselt ühtlaselt kõrgel tasemel Harju-, Jõgeva, ning 

Tartu maakonna taimekasvatusettevõtted. 2019. aastal Põllumajandusuuringute Keskuse poolt läbi 
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viidud põllumajandustootjate, põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevate ning 

maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate toetusvajaduste ja võimaliku sekkumisloogika uuringust 

selgub, et perioodil 2014–2018  oli ülejäänud maakondadest suurem müügitulu Harju-, Jõgeva-, 

Tartu-, ning Valga maakonna ettevõtjatel.(Põllumajandustootjate … 2019: 20-21) Kuigi antud 

uuring käsitles põllumajandussektorit mõneti laiemalt ning ei keskendunud ainult 

taimekasvatusele, saab tuua paralleele käesolevas magistritöös saadud tulemustega, kuivõrd 

taimekasvatus on põllumajanduse alustalasid. 
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KOKKUVÕTE 
 

Eesti taimekasvatusettevõtete üheks oluliseks edasiviivaks jõuks on tänapäevase ning ajas pidevalt 

muutuvate seadmete ning masinate kasutamine. Suurem osa taimekasvatusettevõtetest kasutab 

oma igapäevases töös tehnoloogilisi vahendeid ning lahendusi, mida mitmetes põllumajandusega 

seotud valdkondades polnud kümmekond aastat tagasi veel välja töötatud. Uute seadmete ning 

masinate ostmine eeldab võimekust järjepidevalt investeerida. Seetõttu on oluline kirjeldada Eesti 

taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuse piirkondlikku erinevust. 

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kui erinev on taimekasvatusettevõtete 

investeerimisvõimekus maakondade lõikes perioodil 2014–2019. Magistritöö teoreetilises osas 

anti ülevaade Eesti taimekasvatusettevõtete investeeringutest aastatel 2014–2019, kirjutati lahti 

investeerimisvõimekuse mõiste ning tähtsus, toodi välja investeerimisvõimekust mõjutavad 

tegurid ning väljendavad näitajad. Lisaks toodi välja need investeerimisvõimekust iseloomustavad 

näitajad, mis võeti aluseks käesoleva töö analüüsi koostamisel. 

Eesmärgi täitmiseks on võetud aluseks Eestis tegutsevate taimekasvatusettevõtete 

majandusaruanded perioodil 2014–2019, mis saadi töö autori andmepäringuna Registrite ja 

Infosüsteemide Keskusest. Taimekasvatusega tegelevate ettevõtete investeerimisvõimekuse 

maakondliku erinevuse tuvastamiseks kasutati klasteranalüüsi. Klasteranalüüsi aluseks olevad 

muutujad valiti välja töö teoreetilises osas olevatele allikatele tuginedes. 

Magistritöö tulemusena selgus, et suurimad positiivsed muutused Eesti taimekasvatusettevõtete 

investeerimisvõimekuses aastate 2014 ja 2019 võrdluses on toimunud Valga maakonnas, Ida-Viru 

maakonnas ning Harju maakonnas. Töös välja töötatud taimekasvatusettevõtete 

investeerimisvõimekuse aluseks oleva klastritesse jagunemise järgselt selgus, et kõige madalama 

investeerimisvõimekusega klastrisse kuuluvate taimekasvatusega tegelevate äriühingute osakaal 

on enim ehk 21% võrra vähenenud Valga maakonnas. Järgnevad Ida-Viru maakond, kus 

madalamaisse klastrisse kuuluvate taimekasvatusettevõtete osakaal on vähenenud 11% võrra ning 

Harju maakond, mille madalaima klastri taimekasvatusettevõttete osakaal on vähenenud 10% 

võrra. Negatiivse tulemusena selgus, et enim on Eesti taimekasvatusettevõtete 
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investeerimisvõimekus vähenenud aastate 2014 ja 2019 võrdluses Saare maakonnas, Viljandi 

maakonnas ning Jõgeva maakonnas. Eesti taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekuse 

aluseks oleva klastritesse jagunemise järgselt sai selgeks, et kõige madalamasse klastrisse 

kuuluvate taimekasvatusega tegelevate äriühingute osakaal on enim ehk 10% võrra suurenenud 

Saare maakonnas. Järgnevad Viljandi maakond, kus madalamaisse klastrisse kuuluvate 

taimekasvatusettevõtete osakaal on suurenenud 6% võrra ning Jõgeva maakond, mille madalaima 

klastri taimekasvatusettevõttete osakaal on suurenenud samuti 6% võrra. 

Lisaks selgust uurimistööst, et keskmisest madalam oli Eesti taimekasvatusettevõtete 

investeerimisvõimekus aastatel 2014 ja 2016, seevastu kõrgem aastal 2019. Sarnaseid paralleele 

võib tuua ka olulisemate põllukultuuride saagikuste ning kogutoodangute kohta. Parematel 

saagiaastatel on Eesti taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus kõrgem ning kehvematel 

saagiaastatel madalam. 

Magistritöö raames selgitati välja kui erinev on taimekasvatusettevõtete investeerimisvõimekus 

maakondade lõikes perioodil 2014–2019. Autori hinnangul on magistritööle seatud eesmärk 

täidetud, kuid leidub uusi vaatenurki, mille alusel on võimalik uurimistööd jätkata. Kasulikku 

teadmist annaks juurde informatsioon, kas madalama või ka kõrgema investeerimisvõimekusega 

taimekasvatusettevõtted on koondunud kindlatesse maakondadesse ajaloolise tausta, 

mullaviljakuse, looduslike eripärade või muude käesolevast magistritööst välja jäänud 

parameetrite tõttu. 
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Lisa 1. Äriühingute maakondlik jaotumine liikide ning aastate võrdluses perioodil 2014-

2019 

Maakond Aasta 

Ettevõtte vorm 

Kokku Aktsiaselts Osaühing Tulundusühistu 

Harju 
maakond 

2014 3 58 2 63 

2015 4 69 3 76 

2016 4 81 3 88 

2017 2 85 4 91 

2018 2 77 5 84 

2019 2 75 5 82 

Kokku 17 445 22 484 

Hiiu 
maakond 

2014   1   1 

2015   8   8 

2016   7   7 

2017   8   8 

2018   10   10 

2019   7   7 

Kokku   41   41 

Ida-Viru 
maakond 

2014   27 0 27 

2015   39 1 40 

2016   41 0 41 

2017   39 0 39 

2018   46 0 46 

2019   47 0 47 

Kokku   239 1 240 

Jõgeva 
maakond 

2014 1 52 3 56 

2015 2 61 3 66 

2016 2 63 5 70 

2017 2 67 5 74 

2018 2 69 4 75 

2019 2 83 4 89 

Kokku 11 395 24 430 

Järva 
maakond 

2014 1 39 0 40 

2015 1 51 1 53 

2016 1 63 1 65 

2017 1 67 0 68 

2018 1 64 0 65 

2019 1 62 0 63 

Kokku 6 346 2 354 

Lääne 
maakond 

2014   18 2 20 

2015   29 2 31 
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Maakond Aasta 

Ettevõtte vorm 

Kokku Aktsiaselts Osaühing Tulundusühistu 

2016   29 3 32 

2017   30 3 33 

2018   29 3 32 

2019   30 3 33 

Kokku   165 16 181 

Lääne-
Viru 

maakond 

2014 1 95 3 99 

2015 1 127 4 132 

2016 1 130 4 135 

2017 1 132 5 138 

2018 1 131 5 137 

2019 1 132 3 136 

Kokku 6 747 24 777 

Põlva 
maakond 

2014   39 3 42 

2015   48 3 51 

2016   57 2 59 

2017   61 3 64 

2018   66 2 68 

2019   79 2 81 

Kokku   350 15 365 

Pärnu 
maakond 

2014   47 0 47 

2015   55 0 55 

2016   61 0 61 

2017   71 1 72 

2018   76 2 78 

2019   87 2 89 

Kokku   397 5 402 

Rapla 
maakond 

2014   44 2 46 

2015   57 3 60 

2016   61 3 64 

2017   63 3 66 

2018   66 3 69 

2019   71 2 73 

Kokku   362 16 378 

Saare 
maakond 

2014   25   25 

2015   28   28 

2016   39   39 

2017   44   44 

2018   43   43 

2019   49   49 

Kokku   228   228 
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Maakond Aasta 

Ettevõtte vorm 

Kokku Aktsiaselts Osaühing Tulundusühistu 

Tartu 
maakond 

2014 1 130 2 133 

2015 0 141 2 143 

2016 0 139 2 141 

2017 0 154 2 156 

2018 0 162 2 164 

2019 0 152 2 154 

Kokku 1 878 12 891 

Valga 
maakond 

2014 1 35 3 39 

2015 1 49 3 53 

2016 1 49 3 53 

2017 1 51 3 55 

2018 1 59 3 63 

2019 1 53 2 56 

Kokku 6 296 17 319 

Viljandi 
maakond 

2014   51 0 51 

2015   82 0 82 

2016   80 0 80 

2017   93 0 93 

2018   100 1 101 

2019   106 0 106 

Kokku   512 1 513 

Võru 
maakond 

2014 1 49 1 51 

2015 1 64 0 65 

2016 1 69 0 70 

2017 1 80 0 81 

2018 1 91 0 92 

2019 1 93 1 95 

Kokku 6 446 2 454 

Kokku 

2014 9 710 21 740 

2015 10 908 25 943 

2016 10 969 26 1005 

2017 8 1045 29 1082 

2018 8 1089 30 1127 

2019 8 1126 26 1160 

Kokku 53 5840 157 6050 
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Lisa 2. Äriühingute jaotumine maakondade, EMTAK koodi ning aastate lõikes perioodil 

2014–2019 
 

Maakond Aasta 

EMTAK 

Kokku Segapõllumajandus 

Teravilja- (v.a riis) 
ja 

kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete 

kasvatus 

Harju 
maakond 

2014 18 45 63 

2015 19 57 76 

2016 25 63 88 

2017 28 63 91 

2018 25 59 84 

2019 22 60 82 

Kokku 137 347 484 

Hiiu 
maakond 

2014 1 0 1 

2015 7 1 8 

2016 5 2 7 

2017 6 2 8 

2018 5 5 10 

2019 4 3 7 

Kokku 28 13 41 

Ida-Viru 
maakond 

2014 8 19 27 

2015 8 32 40 

2016 4 37 41 

2017 8 31 39 

2018 10 36 46 

2019 9 38 47 

Kokku 47 193 240 

Jõgeva 
maakond 

2014 9 47 56 

2015 5 61 66 

2016 8 62 70 

2017 9 65 74 

2018 8 67 75 
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Maakond Aasta 

EMTAK 

Kokku Segapõllumajandus 

Teravilja- (v.a riis) 
ja 

kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete 

kasvatus 

2019 14 75 89 

Kokku 53 377 430 

Järva 
maakond 

2014 10 30 40 

2015 9 44 53 

2016 12 53 65 

2017 11 57 68 

2018 12 53 65 

2019 14 49 63 

Kokku 68 286 354 

Lääne 
maakond 

2014 3 17 20 

2015 5 26 31 

2016 7 25 32 

2017 6 27 33 

2018 6 26 32 

2019 5 28 33 

Kokku 32 149 181 

Lääne-
Viru 

maakond 

2014 10 89 99 

2015 15 117 132 

2016 15 120 135 

2017 11 127 138 

2018 11 126 137 

2019 9 127 136 

Kokku 71 706 777 

Põlva 
maakond 

2014 8 34 42 

2015 11 40 51 

2016 13 46 59 

2017 16 48 64 

2018 21 47 68 

2019 20 61 81 

Kokku 89 276 365 

Pärnu 
maakond 

2014 8 39 47 

2015 9 46 55 

2016 11 50 61 

2017 15 57 72 

2018 20 58 78 

2019 22 67 89 
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Maakond Aasta 

EMTAK 

Kokku Segapõllumajandus 

Teravilja- (v.a riis) 
ja 

kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete 

kasvatus 

Kokku 85 317 402 

Rapla 
maakond 

2014 11 35 46 

2015 16 44 60 

2016 16 48 64 

2017 17 49 66 

2018 19 50 69 

2019 22 51 73 

Kokku 101 277 378 

Saare 
maakond 

2014 8 17 25 

2015 11 17 28 

2016 17 22 39 

2017 19 25 44 

2018 18 25 43 

2019 25 24 49 

Kokku 98 130 228 

Tartu 
maakond 

2014 22 111 133 

2015 22 121 143 

2016 28 113 141 

2017 31 125 156 

2018 37 127 164 

2019 31 123 154 

Kokku 171 720 891 

Valga 
maakond 

2014 7 32 39 

2015 15 38 53 

2016 18 35 53 

2017 19 36 55 

2018 25 38 63 

2019 15 41 56 

Kokku 99 220 319 

Viljandi 
maakond 

2014 7 44 51 

2015 13 69 82 

2016 17 63 80 

2017 20 73 93 

2018 20 81 101 

2019 23 83 106 

Kokku 100 413 513 
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Maakond Aasta 

EMTAK 

Kokku Segapõllumajandus 

Teravilja- (v.a riis) 
ja 

kaunviljakasvatus; 
õlitaimeseemnete 

kasvatus 

Võru 
maakond 

2014 11 40 51 

2015 14 51 65 

2016 16 54 70 

2017 17 64 81 

2018 21 71 92 

2019 18 77 95 

Kokku 97 357 454 

Kokku 

2014 141 599 740 

2015 179 764 943 

2016 212 793 1005 

2017 233 849 1082 

2018 258 869 1127 

2019 253 907 1160 

Kokku 1270 4780 6050 
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Lisa 3. Klastrite jaotumine maakondade ning aastate alusel perioodil 2014–2019 

 

  

Harju 

maakond

Hiiu 

maakond

Ida-Viru 

maakond

Jõgeva 

maakond

Järva 

maakond

Lääne 

maakond

Lääne-Viru 

maakond

Põlva 

maakond

Pärnu 

maakond

Rapla 

maakond

Saare 

maakond

Tartu 

maakond

Valga 

maakond

Viljandi 

maakond

Võru 

maakond

1 55 1 26 44 33 15 84 37 42 41 22 114 38 43 46

2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0

3 8 0 1 10 5 5 11 5 5 5 3 17 0 6 5

5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

63 1 27 56 40 20 99 42 47 46 25 133 39 51 51

1 67 8 35 51 43 25 110 42 46 52 27 122 51 69 60

2 0 0 1 2 1 0 3 0 1 1 0 2 0 3 0

3 9 0 4 12 8 6 17 9 7 7 1 19 1 10 5

5 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

76 8 40 66 53 31 132 51 54 60 28 143 53 82 65

1 79 5 36 58 53 27 118 53 55 57 37 113 42 73 66

2 2 0 0 1 2 0 4 0 1 1 0 3 0 1 0

3 5 2 5 11 9 4 13 6 4 6 2 23 11 5 4

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

87 7 41 70 65 32 135 59 60 64 39 141 53 79 70

1 77 6 35 63 58 28 116 58 62 57 43 124 45 87 73

2 2 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 5 2 1 0

3 12 1 4 9 8 2 20 5 7 8 0 25 8 5 8

5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

91 7 39 74 68 33 138 64 71 66 44 156 55 93 81

1 67 8 40 63 55 27 117 62 68 61 41 129 52 89 88

2 2 0 1 2 2 2 3 0 2 1 1 5 2 1 1

3 15 2 5 10 7 2 17 6 7 7 1 28 9 11 3

5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

84 10 46 75 65 32 137 68 77 69 43 164 63 101 92

1 63 7 40 75 54 26 114 69 80 60 48 126 43 96 84

2 3 0 1 2 2 1 5 1 2 1 1 4 2 1 1

3 16 0 6 12 6 5 17 11 7 12 0 22 11 9 10

5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

82 7 47 89 63 33 136 81 89 73 49 154 56 106 95

2019 Klastri 

number

Kokku

2017 Klastri 

number

Kokku

2018 Klastri 

number

Kokku

2015 Klastri 

number

Kokku

2016 Klastri 

number

Kokku

Aasta

Maakond

2014 Klastri 

number

Kokku
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Lisa 4. Investeerimisvõimekuse keskmised näitajad klastrite alusel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Müügitulu, € 119 114 1 719 721 598 769 2 400 588 3 900 533

Põhivara suurus, € 224 714 4 543 249 1 349 015 7 662 544 13 594 513

Võlakordaja, % 40,9 48,3 46,5 57,2 67,2

Varade puhasrentaablus, % 7,9 3,1 4,4 4,7 3,3

EBITDA marginaal, % 19,9 9,8 13,3 14,9 17,8

Klastri number

Investeerimisvõi-

mekuse näitaja
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„Eesti taimekasvatusettevõtete maakondliku investeerimisvõimekuse analüüs perioodil 2014-

2019“ 

mille juhendaja on Mati Mõtte, 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete 

kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

4) Lõputöö autor /allkirjastatud digitaalselt/ 
  

 

Tartu, 12.05.2022 

  

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

Mati Mõtte   /allkirjastatud digitaalselt/   12.05.2022 

  

 


