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mõjusid tulenevalt tootmist ning turgu mõjutavatest erinevatest teguritest. Ka 

integratsiooniprotsessi ning ühistegevusest tulenevaid mõjusid peaks vaatlema, et leida 
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SISSEJUHATUS 

 

Pärast iseseisvumist on toimunud nii Eesti ühiskonnas kui ka majanduses, palju muutusi, mis 

on mõjutanud ka piimandussektorit. Piimandussektor Eestis on olnud ajalooliselt üks 

tähtsamaid ja konkurentsivõimelisemaid harusid Eesti põllumajanduses, millest tulenevalt 

tuleks pöörata  tähelepanu faktoritele, mis mõjutavad Eesti piima ja piimatoodete 

konkurentsivõimet, et säilitada tema tähtsus ka edaspidi (Viira et al. 2015: 84). 

Eesti piimatootjatel on pärast 2014. aastat läinud tootmisolukord keeruliseks, sest 

majanduskriisi järgsele aastale langenud piima kokkuostuhinnad (PM18) ning samal tasemel 

püsivad sisendite hinnad (IA149) on muutnud tihtipeale toomise kahjumlikumaks või lausa 

kahjumlikuks. Üks viise selle parandamiseks oleks piima väärindamine teisteks 

piimatoodeteks ning sellega lisandväärtuse andmine, sest piima väärindamata kujul müük ei 

pruugi tasuda lähipiirkonnas ära ning kaugemale transportimisel võivad suurenenud 

transpordikulud takistada kasumlikkuse suurenemist.  

Töö eesmärgiks on leida seoseid tooraine tootmist mõjutavate tegurite ning näitajate ja 

rahvusvahelise konkurentsivõime vahel, mis mõjutavad Eesti rahvusvahelist 

konkurentsivõimet piima, juustu ja juustumassi ning või eksportimisel. Selle saavutamiseks 

analüüsitakse ettevõtete tootmist mõjutavaid tegureid ning näitajaid ning antakse hinnang, 

kuidas nende tegurite muutumisel riigi kui terviku võime konkureerida muutub.  

Töö koostamiseks on seatud järgnevad ülesanded: 

1) Analüüsida valimisse võetud riikide ilmutatud suhtelisi eeliseid aastatel 2004-2014 

2) Tuua välja tootmist mõjutavad tegurid või näitajad ning teha nende põhjal 

regressioonanalüüs mõjurite ja riikide ilmutatud suhteliste eeliste vahel 

3) Võrrelda ning hinnata tootmist mõjutavate tegurite ja näitajate korrelatsiooni 

rahvusvahelise konkurentsivõimega teiste riikide puhul  
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Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis selgitatakse seda, mis on rahvusvaheline 

konkurentsivõime ning erinevaid viise selle mõõtmiseks ja hindamiseks. Samuti ka 

lühitutvustus tootmist ja turgu mõjutavatest teguritest piimandussektoris ning eelnevad 

uurimistööd antud temaatikal. Teises peatükis kirjeldatakse kõigepealt töös kasutatud 

metoodikat ja andmete valikut. Seejärel arvutatakse ilmutatud suhtelised eelised erinevate 

riikide jaoks erinevate toodete lõikes ning vaadeldakse, kas Eestis tootmist mõjutanud 

tegurid või näitajad on ka statistiliselt olulised teiste riikide tootmist mõjutavate tegurite ning 

rahvusvahelise konkurentsivõime vahel. Konkurentsivõime leidmiseks kasutatakse 

ilmutatud suhtelise eelise meetodit. Ilmutatud suhtelise eelise leidmiseks kasutatakse 

Maailmapangast saadud riikide väliskaubandusnäitajaid aastatel 2004-2014. Tootmist 

mõjutavate tegurite saamiseks kasutatakse FADN andmebaasi ning ettevõtete üldisi keskmisi 

näitajaid riikide lõikes.  

Riikide seast on valitud Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, Holland ja Belgia, põhjusel et valimis 

oleks nii väike- kui ka suurriigid ning nii varasemalt Euroopa Liiduga ühinenud riikidest 

valikut kui ka uuematest liitujatest. Samuti on Läti ja Leedu valitud ka geograafilise asukoha 

tõttu, omades sarnaseid klimaatilisi tootmistingimusi Eestile ning olles ühed Eesti 

suurimatest ekspordipartneritest piimatoodete hulgas (VK2).  Peatüki lõpuks koostatakse 

regressioonanalüüs Eesti piima ja piimatooteid mõjutavate tegurite ja rahvusvahelist 

konkurentsi kirjeldava indeksi vahel piimatoodete lõikes ning vaadeldakse, milliste tegurite 

ja näitajate vahel esineb korrelatsioone.  Samuti kontrollitakse, kas need tegurid on sarnased 

riikide lõikes ning leitakse, kas riigiti on näha korrelatsiooni konkurentsivõimet mõjutavate 

tegurite ja näidikute osas. 

Töö koostamisel võib tekkida probleeme andmete vähesusega. Kuigi aastate hulk on piisavalt 

suur, et tekitada usaldusväärne ja stabiilne rahvusvahelise konkurentsi indeks ei pruugi olla 

periood piisavalt pikk, et leida tugevaid korrelatsioone rahvusvahelise konkurentsivõime ja 

tooraine tootmist mõjutavate tegurite ning näitajate vahel. 
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1. PIIMATOODETE TOOTMIST MÕJUTAVAD TEGURID 

JA RAHVUSVAHELINE KONKURENTSIVÕIME 

 

1.1.  Piima- ja piimatoodete kaubandus 

 

1.1.1. Piimandus Eestis 

 

Piimandus omab Eesti põllumajandusel suurt rolli, sest iga kolmas euro, mis põllumajanduse 

kaudu saabub on tulnud piimast või piimatoodetest. Heade eelduste olemasolu tõttu on 

olemas potentsiaali laiendada veelgi eesti piimandussektorit lähedalasuvatele välisturgudele, 

kus on nõudlust Eesti piima ja piimatoodete järgi. Seoses sellega, peaks keskenduma kõige 

konkurentsivõimelisema piimatoote tootmisele ning selle valmistamisega seotud teadus- ja 

arendustegevusele. Terves piimatootmise ahelas on oluline koostöö kõikide lülide vahel, 

mida peaks suurendama ja täiustama ning seeläbi suurendama konkurentsivõimet. (Eesti 

piimanduse strateegia 2012: 2)  

Eesti on olnud piimatoodete netoeksportija juba üle viimase kümne aasta. Kuigi Eestis on 

eksport stabiilselt suurenenud on see naaberriigis, Leedus, kasvanud veelgi rohkem, millele 

on kaasa aidanud Eesti piima eksport Leetu, kus sellele töötlemisel lisatakse lisandväärtust 

ja edasi eksporditakse. (Eesti piimanduse strateegia taustauuring 2011: 15) 

Nõudluse olemasolul naaberriikide lisandväärtusega toodete järele, võime eeldada, et seda 

oleks ka Eesti enda töödeldud piima ja piimatoodete järele. Jansik et al. (2014: 66-67) tõid 

oma uurimuses, mis käsitles Põhja-Euroopa riikide piimaahelate konkurentsivõimet, välja, 

et tooraine eksportimise asemel oleks võimalik seda kohapeal väärindada suurendades 

ühistegevuse osakaalu, investeeringute hulka piima töötlemisse ja seeläbi juba kallemaid ja 

väärtuslikumaid tooteid eksportida toorpiima asemel, mis  sai esimese tõuke 2009. aasta 

majanduskriisi ajal, kus ettevõtted hakkasid kokkuostjatele müümise asemel ise, läbi 

tööstustelt tagasiostu, piimapulbrit eksportima.  
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Peale aastat 2009 on suurenenud veelgi toorpiima eksport Lätti ja Leetu. Kuigi juustu 

ekspordile on selle negatiivne mõju olnud väiksem, sest juustu osakaal koguekspordis on 

siiski suurenenud, on pulbrite ja või osatähtsus vähenenud. Pärast Euroopa Liiduga ühinemist 

on peale eksporditavate tootegruppide muutuste olnud märgata muutusi ka välisturgudes, kus 

eelnevalt müüdi Saksamaale ja Hollandisse, siis nüüdseks on suurenenud lähisturgude 

osakaal.  (Eesti piimanduse strateegia taustauuring 2011: 16-17) 

Hea näide sellest, et kui Eesti keskendus väärindatud toodete, pulbrite ja juustude, ekspordile, 

siis transpordikulud ei mänginud nii suurt rolli ning tooteid oli võimalik viia kaugemale. Küll 

aga keskendudes piima tootmisahela alglülile, toorpiimale, siis on lähiriigid need, kellele 

seda pakutakse ja kuhu transporditakse. Lisades kohapeal lisandväärtust, ei kasvaks mitte 

ainult nõudlus ja eksporditulud, vaid ka turud, kuhu meil oleks võimalik enda väärindatuid 

piimatooteid pakkuda. 

Joonis 1 illustreerib statistikaameti andmeid, mis näitavad, et Eesti piimatoodete toodangud 

on olnud suhteliselt stabiilsete trendidega aastatel 2004-2015. 

 

 

Joonis 1. Eesti piimatoodete tootmine aastatel 2003-2015. (PM19) 
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Või toodang on vähenenud, 8,6 tuhandelt tonnil t aastal 2003, aasta-aastalt 5,1 tuhande 

tonnini aastal 2015. Koore toodang on olnud kolmeaastastes tsüklites, kus ta saavutas 

kõrgpunktid aastatel 2007, 2010 ja 2013, kuid jäädes konstantselt 24 tuhande tonni, 

madalpunktides, ja 31 tuhande tonni, haripunktides, vahele. Juust ning kohupiim on näidanud 

stabiilset kasvu, olles tootmismahu 23,9 tuhat tonni juures aastal 2003 ning stabiilselt 

suurenedes 42,6 tuhande tonnini aastaks 2015. Sarnane trend, kuid väiksema kasvuga on 

vaadeldav ka hapendatud piima puhul, kus aastal 2003 toodeti 28,2 tuhat tonni, mis kasvas 

37,8 tuhande tonnini aastaks 2015. Kõige suuremamahulisem muutus on toimunud 

joogipiima tootmises, kus aastal 2003 toodeti 76,2 tuhat tonni joogipiima. Jättes välja paar 

väiksemat langust, 3,2 tuhat tonni aastal 2004 ning 4,7 tuhat tonni aastal 2011, on trend olnud 

konstantselt suurenev, saavutades aastaks 2014 tootmismahu 95,6 tuhat tonni. 

Eesti piimandussektor on olnud traditsiooniliselt ekspordile baseeruv, sest toodangumahud 

on ületanud pikaajaliselt siseriiklikku nõudlust. See on ka põhjuseks, miks muutused 

välisturgudel mõjutavad siseturgusid ning tootmist. Samuti ka see, et suur osa  Eesti 

piimandussektorist kuulub vähesele hulgale ettevõtetest, kes ei konkureeri mitte ainult Eesti 

siseturul. Probleemideks siseturul on ka turu väiksus ning maitse-eelistuste suur 

diferentseeritus, mille tõttu ei ole võimalik tekitada suurt mastaabisäästu tootmismahtudest. 

Välja võib ka tuua, et Eesti piimatöötlemise sektor on tehnoloogiliselt mahajäänum kui 

naabritel ning tehnika, mida tihtipeale kasutatakse nii tootmises kui ka töötlemises, on 

tehnoloogiliselt vananenud. (Jansik et al 2014: 63-66)  

 

 

1.1.2. Piima ja piimatoodete tootmist ning müüki mõjutavad tegurid 

 

Piima tootmine sõltub piimalehmade tootlikkusest ja piimalehmade arvust. Selle tõttu 

vaadates, kuidas suurendada piima tootmist peab keskenduma teguritele, mis mõjutavad 

piimalehmade arvukuse kasvatamist ning nende piimakuse suurendamist. Tootlikkus sõltub 

otseselt pidamistingimustest, söötmisest ja tõuaretusest, mis omakorda sõltuvad nii 

kättesaadavast kapitalist sisendite hankimiseks kui ka teadus- ja arendustegevusest, et 

suurendada nende kasutamise efektiivsust. Kapitali mõju ei sõltu ainult tema 



10 
 

kättesaadavusest, vaid ka kasutamisest. Suuremate sisendite hindade korral on kapitali 

efektiivsus väiksem, sest sama hulga kapitali eest saab vähem sisendeid. See omakorda võib 

viia väiksemate investeeringuteni sisenditesse, mis sunnib tootjaid kas tootmist vähendama 

või otsima efektiivsemaid viise tootmiseks. (Eesti piimanduse strateegia taustauuring 2011: 

11) 

Kapitaliks nimetatakse üldiselt väärtust, vara või varalist õigust, millest saab tulu ning mida 

saab järjepidevalt kasutada lisanduva vara või lisandväärtuse loomiseks (Mereste 2003b: 

318). Efektiivsuseks aga nimetatakse tõhusust ehk võimet saavutada võimalikult väikeste 

kulutustega soovitud eesmärk – suhe väljundi ja sisendi vahel (Ibid.: 145). 

Kapitali hulk omab võtmerolli piima tootmises. See ei mõjuta mitte ainult sisendeid nagu 

söödad, tööjõud ja maa hulk, vaid ka tervet tootmisprotsessi. Omades vabu vahendeid 

investeerimaks teadus- ja arendustegevusse ning seeläbi tootmisprotsessi efektiivsusesse 

saab samuti suurendada sisendite kasutamise efektiivsust (paremad söödad, väiksemad 

kütusekulud, mastaabisäästust tulenevad töötlemiskulud jne). Samuti ei tekita see takistusi 

kapitali mahust tulenevatele säästmisviisidele, efektiivsuse suurendamise meetoditele või 

väärindamisvõimalustele. Sel põhjusel peakski keskenduma viisidele, kuidas teha Eesti 

piimandussektorit välisinvesteeringutele ligitõmbavaks ja toetustele kättesaadavamaks.  

Samuti mängib kapital rolli piima müügi korral. Omades võimalusi turustusmeetmestiku 

parendamiseks ning reklaami ja partnersuhete tekitamiseks on suurem võimalus müüa maha 

juba toodetud tooteid. Piima ja piimatoodete diferentseerimine teistest turul olevatest 

toodetest mängib samuti rolli toodete müügivõimele. Kapitali investeerimine väärindamisse 

võimaldaks anda toodetele lisandväärtust, mida neil ei ole tooraine kujul. Kapitaliga käib 

alati kaasas tasuvus ja risk. Piimandussektorisse investeeritud kapitali tasuvus sõltub 

tihtipeale riskidest mida julgetakse võtta. Küll aga ohutegureid, mida arvestada riskide 

hindamisel on piimandussektoris väga mitmeid ning suur osa neist on kas määramatud või 

raskelt hinnatavad. Piima müügi korral mängib rolli veel palju teisigi tegureid nagu tarbijate 

eelistused ja sissetulek, asenduskaupade arv, kokkuostu- ja müügihinnad ning turutõkked. 

Eriti seda hetkel, kus üks Eesti piimasektori suurpartnereid, Venemaa, on seadnud Eestis 

valmistatud toodetele embargo ning keelates sellega kaubandust ühel suuremal lähiturul.  



11 
 

1.1.3. Varasemad Eesti piimasektorit käsitlenud uuringud 

 

Š. Bojnec ja I. Fertõ on uurinud EU-27 riikide konkurentsivõimet Balassa indeksi abil enda 

uurimuses „Export competitiveness of dairy products on global markets: The case of the 

European Union countries“ (2014: 6151-6163), küll aga erineva metoodika ning eesmärgiga. 

Üks põhilisi erinevusi on algandmete valimisel, kus klassifitseeriti eksporti Maailma 

Tolliorganisatsiooni HS klassifikatsiooni järgi, mis jaotab tooteid vastaval nende 

kasutusviisidele, mitte nende olemusele. Käesolevas uurimustöös on tooted jaotatud ÜRO 

poolt loodud SITC klassifikatsiooni järgi vastavalt nende olemusele. See tähendab, et 

vaadeldavad piimatooted jagatakse isikliku ja tööstusliku tarbimise asemel võiks, piimaks 

ning juustuks ja juustumassiks. Teine põhiline erinevus on eesmärgis, kus sooviti hinnata 

konkurentsivõime erinevusi Euroopa Liidu sise- ja välisturgudel, mitte tegureid ja näitajaid 

antud erinevuste tekkeks. Hoolimata eesmärkide ja metoodika erinevustest, leiti teatud 

sarnasusi riikide korral, mis on olulised ka nii tausta loomisel kui ka andmete sidumisel 

käesolevas uurimustöös.  

Enamus Euroopa Liidu riikidest on konkurentsivõimelised välisturgudel ja globaalsel turul. 

Hoolimata sellest, et see ei ole homogeenne toodete lõikes ning samuti üksikute nišitoodete 

korral, võib näha, muidu üldiselt nõrga piimandussektoriga riikidel, konkurentsieelist 

üksikutel aastal kohtades, kus seda tegelikkuses ei ole. Küll aga riigid, kelle piimandussektor 

on konkurentsivõimeline tervikuna on seda reeglina ka igas erinevas piimatoodete grupis läbi 

kogu tootmisahela. Vastupidiselt riikidele, kelle piimandussektorit tervikuna ei saa lugeda 

konkurentsivõimeliseks, ei ole konkurentsieelist üheski või vähestes piima tootmisahela 

osades. Nendest saab järeldada, et konkurentsivõimeliseks saamiseks ning jäämiseks tuleb 

keskenduda piima tootmisahela igale lülile – piima tootmisele, töötlemisele ning 

turustamisele. Samuti ka, et konkurentsimeetmete ja –strateegiate rakendamisel tuleks 

meelde jätta, et see peaks olema suunatud toodete diferentseerimisele, kas siis toodete 

variatsiooni, kvaliteedi, brändi nime, turustusmeetmestiku või teiste meetmete kaudu.  

(Bojnec, Fertõ 2014: 6151-6163) 

Jansik et al. (2014: 67-68) tõid oma uurimuses, mis käsitles Põhja-Euroopa riikide 

piimaahelate konkurentsivõimet, samuti välja, et Eesti suurimad piimaühistud on uurinud 
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ühistulisse tegevusse ning ühisinvesteeringusse uude töötlemisjaama. See võimaldaks 

kasutada ära rohkem Eestis toodet toorpiima, mis hetkel viiakse suures osas välisriikidesse 

väärindamata kujul, ning anda lisandväärtust kohapeal. Takistuseks selle ellu viimisel on 

investorite, farmerite ning teiste ühistute suhtumine nii riskantsesse ja suuremahulisse 

investeeringusse ning Konkurentsiameti suhtumine niivõrd suurde konsolideerimisse 

piimandussektoris. Eestis on võimalik toota miljon tonni piima aastas, küll aga et see oleks 

kasumlik ning reaalne tuleks seda kohapeal hakata väärindama. 

Viira et al. (2015: 101-103), enda uurimuses Eesti piimandussektori konkurentsivõimest, 

väitel põhineb Eesti piimafarmide tugevus piimalehmade kõrgel piimakusel ning suhteliselt 

suurtel piimafarmide suurustel. Nõrkus aga piimalehmade keskmise eluea ning piima rasva- 

ja valgusisalduse languses tootmismahtude suurenemisel. Selle tõttu ongi ees ootamas 

farmereid probleemid, kuidas investeeringuid mahutada nii, et säilitada praegune piimakuse 

tase, suurendada sisendite efektiivsust ning piimalehmade keskmist iga. Samuti jõuti samale 

järeldusele, et Eesti on tänu erinevatele trendidele välisriikides ning majandusolukorda 

mõjutavatele teguritele muutunud rohkem toorpiima, kui et töödeldud kaupu, eksportivaks. 

Sellest tulenevalt on järeldatud, et edasine konkurentsivõime suurendamine on suurelt seotud 

piima töötlemisega kohepeal ning sellele vajadusele vastava infrastruktuuri loomisega. Piima 

tootmismahtude potentsiaali utiliseerimise jaoks oleks üks võimalusi luua ühistu koos 

piimafarmeritega ja –töötlejatega, selle asemel, et suurendada konkurentsi farmerite vahel 

samadele töötlejatele madalaima hinnaga müümisel. 

 

 

1.2. Rahvusvaheline konkurentsivõime 

 

1.2.1. Rahvusvaheline kaubandus 

 

Autarkia on olukord, kus riigil puudub väliskaubandus. Sellises olukorras saaksid kõik riigid 

tarbida ainult seda hulka kaupa ja teenuseid, mida nad ise on tootnud ning nende hulk sõltub 

tootmise sisendite hulgast ja kvaliteedist, tootmisprotsessi efektiivsusest ning tarbijate 

hulgast.  
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Rahvusvahelist kaubandust on defineeritud kui riikidevahelist kaubavahetust või eri riikides 

paiknevate partnerite vahelist kaubandust. Samuti on seda vaadeldud kui ühtse süsteemina 

kõikide riikide väliskaubandustest. (Mereste 2003a: 184) 

Põhjus rahvusvahelise kaubanduse tekkeks oli riikide erinev võimekus toodete efektiivsel 

tootmisel, kus kaubandus lähtub klassikalisest nõudluse ja pakkumise mudelist, lähtuvalt 

tootmisvõimalustest antud tingimustel ning tarbimissoovidest selles olukorras. Kuna 

majandus toimib alati piiratud ressursside tingimuses, siis tootmisprotsessi efektiivsuse 

suurenemine on see, mis suurendab kõigi tarbitavate kaupade hulka.  

Üks esimesi vaateid rahvusvahelisele kaubandusele oli merkantilism. Merkantilistid pidasid 

rikkuse ja võimu allikaks riigi võimekust eksportida rohkem kui importida. Ekspordi ja 

impordi vahest tulenenud ülejääki sai kasutada väärismetallide soetuseks, mis 18. sajandil 

oligi sümboliks riikide rikkusele ja tugevusele. Merkantilistide teoorial oli aga puudusi, 

seoses sellega, et väärismetallide hulk oli piiratud ning samuti ei saanud ka kõik rahvused 

omada suuremat eksporti kui importi, oli võimalus rikastuda ainult teiste rahvuste 

vaesestumise arvelt. Selle tõttu propageerisidki merkantilistid majanduslikku natsionalismi, 

ehk riigi kontrolli üle majanduslike ning kaubandustingimuste, et piirata importi, toetada ja 

suurendada eksporti, vähendada tööpuudust, suurendada rikkust, võimu ning selle kaudu ka 

kolooniate arvu ja kaupade hulka, mida saaks eksportida ja kust rikkust teenida. Tähele tuleks 

panna, et merkantilistid mõõtsid rikkust ainult väärismetallide hulgas, mida riik omas, küll 

aga tänapäeval arvestatakse inim-, loodus- ja inimtekkelisi varasid, millest saaks toota kaupu 

ja pakkuda teenuseid. (Salvatore 2014: 30-31) 

Absoluutseks eeliseks nimetatakse olukorda, kus ühel riigil on teiste ees võimekus toota 

mingit kaupu efektiivsemalt kui ühelgi teisel, ehk kasutada vähem sisendeid sama väljundi 

või sama hulka sisendeid rohkema väljundi saavutamiseks (Lindert, Pugel 1996: 28-31).  

Olukorras, kus ühel riigil on absoluutne eelis ühe kauba tootmisel ja teisel on absoluutne 

eelis teise kauba tootmisel, võidavad mõlemad riigid, kui nad saaksid vahetada enda poolt 

efektiivsemalt toodetud kaupa enda poolt vähem efektiivsemalt toodetud kauba vastu. Sedasi 

oleks võimalik mõlemal riigil spetsialiseeruda selle kauba tootmisele, kus tema absoluutne 

eelis paikneb ning vahetada seda kauba vastu, kus tal seda ei ole. Nii saavad mõlemad riigid 
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võita suurenenud tootmist, tarbimisest ning ressursside efektiivsemast kasutamisest. 

(Krugman, Obstfeld 1991: 18-19)  

Absoluutse eelise teooria, mis on erivorm suhtelise eelise teooriale, seletab tänapäeval  

näiteks arenenud riikide ja arengumaade vahelist kaubandust. Suhtelise eelise teooria väidab, 

et kui riik ei oma ühegi toote tootmises absoluutset eelist teise riigi suhtes, siis on siiski 

võimalik kahepoolselt kasulik kaubavahetus, kui riik, millel ei ole absoluutset eelist, toodab 

kaupa, milles tema mahajäämus on väikseim. Eelnimetatud kauba tootmine olekski 

mahajäänuma riigi suhteliseks eeliseks. Ainus olukord, kus ei oleks olemas mõlemapoolselt 

kasulikku kaubavahetust, juhtuks siis kui mahajäänuma riigi mahajäämus on mõlema või 

kõigi kaupade osas proportsionaalselt võrdne. (Salvatore 2014: 34-35) 

Absoluutse ja suhtelise eeliste teooriate teke oli alus ning eeldus selleks, et vaadelda 

rahvusvahelise kaubanduse eesmärki ning põhimõtet teisest vaatenurgast. Enam ei 

keskendutud nii palju merkantilistlikult iseenda soovide rahuldamisele ja hüvede saamisele 

teiste arvelt ja väliskaubanduse piiramisest, vaid rohkem võimalikult efektiivsele tootmisele 

läbi spetsialiseerumise sellele, kus neil on suhteline eelis teiste ees ning rikkuse tekitamisele 

kõigile läbi tootmise efektiivsuse erinevuste ja kaubanduse riikide vahel.   

Kaubandust kirjeldavaid teooriad on mitmeid ja nende kasutamine sõltub sellest, mida 

soovitakse uurida. Vanemad on absoluutse eelise teooria, mis väidab, et riik ekspordib seda, 

mille tootmises nad teistest paremad on, suhtelise eelise teooria, mis väidab, et eksporditakse 

seda, mille tootmises nende mahajäämus on väikseim ning Heckscher-Ohlini teooria, mis 

väidab, et toodetakse seda, kus saab intensiivselt kasutada rikkalikult esinevaid 

tootmistegureid (Lindert, Pugel 1996: 53). Samuti on ka uuemaid alternatiivseid teooriaid, 

mis keskenduvad mastaabisäästule, toodete diferentseerimisele, monopolistlikule ja 

täielikule konkurentsile, tööstusharusisesele kaubandusele ning rahvusvahelistele 

oligopolidele (Ibid 95-109).  

Antud töös on valitud suhtelise eelise teooria põllumajandustoodete tootmise ja kaubanduse 

analüüsimiseks, sest ta keskendub efektiivsusele erinevate sisendite kasutamisel ning 

alternatiivkuludele erinevate toodete tootmisel. Mida suurem on efektiivsus sisendite 

kasutamisel, seda konkurentsivõimelisemad on ettevõtted ning ka haru tervikuna. 
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Samuti on täielik konkurents eelduseks suhtelise eelise teooria kasutamisele, mille näiteks 

diferentseerimata põllumajandussaaduste turgu tihtipeale kasutatakse, sest saadud toodang 

on ühelaadne tihtipeale enda tooraine vormis ning mastaabisäästu tekitada maast, kui ühest 

tähtsaimast sisendist, on keeruline. 

Maailma Majandusfoorum defineerib konkurentsivõimet kui erinevate institutsioonide, 

tegurite ning poliitikate komplekti, mis määravad riigi tootlikkust ning seeläbi ka rikkuse 

taset, mida antud riik on võimalik saavutama. (World Economic Forum) 

Osad autorid on käsitlenud rahvusvahelist konkurentsivõimet ekspordivõimena, sest et müüa 

kaupa rahvusvaheliselt, peab antud toode olema konkurentsivõimeline ka väljaspool piiri 

tegutsevate ettevõtetega. Samuti on käsitletud konkurentsivõimet kui tootlikkust, sest 

tootlikkus on üks põhilisi pikaajalisi tegureid konkurentsivõimeline olemisel. (Lättemägi, 

Laur 2004: 11-12)  

Konkurentsivõimet võib vaadelda nii ettevõtete tasandil, tööstusharu või –harude tasandil 

ning riiklikul tasandil, kus igal tasandil on erinevad indikaatorid millega seda mõõta saab 

ning peaks. (Fetridge 1995: 1) 

Kõige arusaadavam põhimõte konkurentsivõimest on ettevõttetasandil, kus konkurentsi-

võimeline on ettevõte, mis on kasumlik, ehk ettevõttetasandil on konkurentsivõime 

indikaatoriteks tootlikkus, kasumlikkus, kulud ning turuosa (Ibid: 3-4).  

Tootlikkust ning kulusid on võimalik vaadelda teatud olukordades ühe või ühtse tegurina, 

sest kasutades omahinda, kui indikaatorit, on vaadeldud neid mõlemaid. Kui ettevõte on 

tootlikum saab ta samade kulutustega rohkem toodangut ning toodangu omahind on väiksem. 

Sama ka kulude korral, kui teostades vähem kulutusi ühiku toodangu saamiseks kui teised. 

Seega ühikukulude vähenedes tootlikkus suureneb ning ka vastupidi. Eeldusel, et ettevõtted 

on hinnavõtjad turul, omades madalamat täisomahinda kui teised konkurendid, suureneb ka 

ettevõtte kasumlikkus. Olles kasumlikum ning sellega konkurentsivõimelisem suureneb ka 

ettevõtte turuosa, suutes pakkuda sama hinnaga kvaliteetsemat toodet või sama kvaliteetset 

toodet madalama hinnaga. Küll aga ei piisa ettevõtte riigisisesest kõrgest konkurentsivõimest 
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rahvusvaheliselt kõrge konkurentsivõime järeldamiseks, sest turubarjääride tõttu võivad 

välismaised ettevõtted omada raskendatud tingimusi antud turule pääsemiseks (Ibid 5-6). 

Keerulisem on vaadelda konkurentsivõimet tööstusharu tasandil, kus eristatakse riigisisest ja 

–välist konkurentsi. Riigisisese konkurentsi korral konkureerivad harud riigis kasutatavate 

ressursside ning tarbijaskonna üle. Riigivälise konkurentsi korral konkureeritakse aga 

analoogsetes tööstusharudes tegutsevate ettevõtetega. Mõlemal juhul ei konkureeri mitte 

tööstusharud otseselt, vaid selles tegutsevad ettevõtted ning majandusharu 

konkurentsivõimet saab vaadelda kui selles tegutsevate ettevõtete agregeeritud tervikut.  

(Lättemägi, Laur 2004: 12-13) 

Rahvusvahelise konkurentsivõime mõõtmisel tulekski meeles pidada, et ei võrrelda mitte 

erinevaid tööstusharusid omavahel ega riike, vaid antud tööstusharus tegelevate ettevõtete 

agregeeritud tervikut. Ekspordivõime kirjeldabki riigi võime eksportida enda antud 

toodangut. Kui riigi mingi kindla tööstusharu osakaal on suurem koguekspordist võrdluses 

teiste riikidega, on tema ekspordivõime antud harus kõrge. Sarnaselt, kui riigi ekspordis on 

mingi haru osakaal väiksem kui teistel riikidel on tema ekspordivõime madalam. 

Selle tõttu, et rahvusvahelist konkurentsivõimet on käsitletud kui ekspordivõimet ning 

tootlikkust, on võimalik analüüsida eksporti ning tootlikkust mõjutavaid tegureid, et leida 

mõjureid tegurite ja näitajate hulgas, mis mõjutaks rahvusvahelist konkurentsivõimet. 

 

 

1.2.2. Ilmutatud suhteline eelis 

 

Suurt võimekust leida rahvusvaheliselt enda kaupadele ja toodetele ostjaid, nimetatakse 

kõrgeks rahvusvaheliseks konkurentsivõimeks. Sarnaselt nimetatakse ka madalat võimekust 

leida soovijaid enda poolt pakutule madalaks konkurentsivõimeks. Rahvusvaheline 

konkurentsivõime on riikide või ettevõtete konkurentsivõime välisturgudel ning riikides 

toodetud kaupade või pakutavate teenuste võimekus olla teistest paremad maailmaturul 

(Mereste 2003a: 184).  



17 
 

Autarkia ning bilateraalse kaubanduse olukordi ei ole võimalik tegelikkuses jälgida, mille 

tõttu on keeruline eristada tegelikku suhtelist eelist fiktiivsest. Sellest üle saamiseks ongi 

hakatud kasutama ilmutatud suhtelise eelise meetodeid, mis keskenduvad ex-post andmete 

analüüsile, võrreldes riikide väliskaubanduse struktuuri rahvusvaheliste analoogidega või 

analoogbaasiga. (Benedictis, Tamberi 2001: 3) 

Üheks laialdaselt kasutatuks viisiks hinnata riigi või sektori ilmutatud suhtelist eelist on 

Balassa indeks, mida arvutatakse lähtudes riigi väliskaubanduse voogudest (Leromain, 

Orefice 2013: 3). 

Balassa indeksiks kutsutakse ilmutatud suhtelist eelist kirjeldavat suhet riigi vaadeldava 

sektori ja koguekspordi ning võrdlusbaasi sama sektori ja koguekspordi vahel. Suhet 

kirjeldab valem (Benedictis, Tamberi 2001: 5) 

𝐵𝐼𝑎
𝑖 =

𝑋𝑎
𝑖

𝑋𝑖
⁄ 𝑋𝑎

𝑤

𝑋𝑤⁄⁄  ,        (1.1.) 

Kus X tähistab eksporti, BI tähistab Balassa indeksit vaadeldava riigi i ja toote a puhul ning 

w võrdlusbaasi, millega võrreldakse.  

Hoolimata sellest, et Balassa indeksi kasutamine on laialdaselt levinud tänu 

kasutamislihtsusele, on selle kasutamisel mitmeid erinevaid probleeme lähtudes juba tema 

põhimõtetest. Ricardo suhtelise eelise teooria baseerub riikide sisemisel võimekusel, ex-ante, 

olla efektiivsem teatud kaupade tootmisel, küll aga Balassa indeks kasutab andmeid, mis 

baseeruvad juba tootmise ja ekspordi tulemustele, ex-post. Arvestades selle tõttu sisse ka 

juba kahesuunalist kaubavahetust ning selle mõju indeksi tulemustele ning tegureid, mis 

mõjutavad antud sektoris nii tootmist kui ka müümist. Samuti on raske empiiriliselt leitud 

üksikindeksit interpreteerida, lähtudes indeksi umbmäärasest olemusest, ning koostada 

indeksitest lähtuvalt konkurentsivõimekuse järjestust. (Leromain, Orefice 2013: 6)  

Vaadeldes ajalist mõõdet Balassa indeksi arvutamisel näeme ka siin probleeme seoses 

indeksi väärtuse ebastabiilsusega lühikeste perioodide korral. Lühemate perioodide korral 

võimalikult esinevaid sesoonsete tegurite mõju Balassa indeksi väärtusele on raske hinnata, 
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eriti tänu sellele, et need ei pruugi kattuda analoogse mõjuga võrreldavale baaspiirkonnale. 

(Hinloopen, van Marrewijk 2001: 11-12). 

Indekseid on võimalik arvutada iga ajaperioodi kohta. Küll aga arvestades tihtipeale 

majanduses toimuvaid muutuseid, siis reageerimine teatud protsessidele või nähtustele võib 

võtta rohkem aega kui ühe perioodi. Arvutades indekseid kuiselt leiab kohe probleemi kui 

näiteks eeldada, et suvel müüakse rohkem jäätist ja seeläbi jäätise tootmine ning tarbimine 

suureneb suvekuudel. Küll aga võrdlusbaasis olev piirkond ei pruugi käituda sarnaselt ning 

seeläbi ei ole konkurentsivõime hindamine adekvaatne. Selle tõttu tulekski valida ajaperioodi 

pikkus vastavalt niimoodi, et sesoonsuse mõju ei kallutaks andmeid või sesoonsus oleks 

kujutatud nii hari- kui ka madalpunktis. 

Ka riikide ja nende ekspordimahtude suurus jääb arvesse võtmata, sest tihtipeale ei tähenda 

veel väikeriigis oleva uuritava sektori suur osakaal võrreldes võrdlusbaasiga tema sisemist 

võimekust efektiivsemalt toota või olla konkurentsivõimelisem (Bebek 2011: 4). Riikidel 

võib olemas olla sisemine efektiivsus (klimaatilised tingimused, kvaliteetne tööjõud, 

tehnoloogiatase jne), kuid kui piiridel asuvad turutõkked, riiklikutest arengukavadest tulenev 

teiste sektorite doteerimine või välisinvesteeringute koondumine viib rõhu antud sektorilt 

mujale, siis jääb sisemistest teguritest tulenev konkurentsivõime väljendamata. Samuti, just 

väikeriikide probleem olles, on suurt rolli mängimas üksikud suured ettevõtted, viies 

tootmise või mõne osa sellest antud piirkonda, kes suudavad moonutada väliskaubanduse 

andmeid. Kapitali hulk ja kasutamisviis määrab tihtipeale rolli just antud sisemiste tegurite 

efektiivsel kasutamisel, mille puudumisel jääbki konkurentsieelis kasutamata. 

Saavutades sama, või väga sarnase, Balassa indeksi väärtuse kahel eri riigil või piirkonnal, 

ei ole võimalik indeksi enda alusel otseselt hinnata kumb neist on konkurentsivõimelisem 

ning milles see väljendub. Samuti ei ole võimalik järjestamisel väga hästi mõõta ega 

interpreteerida Balassa indeksi numeriaalset erinevust, ehk mida tähendab 0,5 punktine 

erinevus indeksites kahe erineva vaadeldava piirkonna vahel.  
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Ühe alternatiivina saab kasutada logaritmitud Balassa indeksit (Bebek 2011:6) 

𝐿𝑅𝐶 𝐴𝑎
𝑖 = 𝑙𝑛 (𝐵𝐼𝑎

𝑖 ),        (1.2.) 

kus BI on Balassa indeksi väärtus, ülaindeks i kirjeldab valitud riiki ning a kaubeldavat 

toodet. Valemist 1.2. leitud indeksi väärtus muutub vahemikus (-∞:0)U(0:∞), mitte [0:∞) 

ning eraldumispunkt on 0, mis tähendab, et kui leitud indeks on negatiivne, siis omab riik 

suhtelist halvemust antud harus või toote tootmisel ning kui indeks on positiivne, siis riik 

omab suhtelist eelist. (Bebek 2011: 6) 

Kui valemis 1.1. ei ole otseselt indeksi väärtuste suurused võrreldavad, siis valemis 1.2. 

saadud väärtused näitavad eraldumispunktist ühel kaugusel, kuid erimärgilised, olles 

ühesuurust eelist või halvemust.  
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2. EESTI PIIMA JA PIIMATOODETE RAHVUSVAHELIST 

KONKURENTSIVÕIMET MÕJUTAVATE TEGURITE 

ANALÜÜS 

 

2.1. Andmed ja metoodika 

 

Ilmutatud suhtelise eelise arvutamise jaoks on valitud Maailmapanga poolt hallatavast WITS 

andmebaasist 6 erineva riigi andmed, arvestades riikide suurusi, Euroopa Liiduga ühinemise 

hetke ja geograafilist asukohta valimi koostamisel, analüüsimaks erinevate tootmistegurite 

ja näitajate tähtsusi erineva tootmisstruktuuriga riikide korral. Riikidest on valitud Eesti, Läti, 

Leedu, Saksamaa, Holland ja Belgia. Antud riikide kohta võeti ekspordi andmed nende ja 

kõikide riikide vahel aastatel 2004-2014, kuna limiteerides tehingupartnereid ei ole andmed 

analüüsi jaoks usaldusväärsed, sest traditsioonilised ning geograafilised tingimused 

hakkaksid moonutama tulemust.  

Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata Eesti piima ja piimatoodete konkurentsivõimet. Selle 

tõttu, et enamus Eesti välisturgudest jäävad Euroopa Liitu ning seal konkureerivad samuti 

Euroopa Liidu riikides toodetud tooted on võetud Balassa indeksi (valem 1.1.) 

võrdluspiirkonnaks maailma asemel EU-27 riigid. EU-27 tähistab riike, mis on liitunud 

Euroopa Liiduga, v.a. Horvaatia, seega analüüsis arvutatakse Balassa indeksit võrrelduna 

ülejäänud Euroopa Liiduga. Võttes võrdluspiirkonnaks maailma keskmise võivad tekkida 

probleemid seoses maailma ning tegeliku konkurentsipiirkonna, ehk Euroopa Liidu, tootmist 

mõjutavate tegurite keskmistes näitajates ning nende usaldusväärsuses. Samuti ei oma 

tähtsust keskmiste võrdlemisel Eestist geograafiliselt väga kaugel asuvad riigid, tänu suuresti 

erineda võivatele tootmist ning turgu mõjutavatele tingimustele. 

Aastavahemik 2004-2014 valiti, et kirjeldada uusimaid muutusi, mille kohta oleks olemas 

andmeid nii Maailmapanga andmebaasis kui ka FADN-s. Samuti, arvestades Balassa indeksi 

ebastabiilsust lühikeste ajavahemike korral, tuli valida periood piisavalt pikk, et elimineerida 
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lühidusest tulenevaid probleeme ning saada usaldusväärsemaid andmeid 

regressioonmudelist tänu lisandunud andmepunktidele. Antud ajaperiood on piisavalt pikk, 

et indeksi väärtused oleksid usaldusväärsed ja stabiilsed (Jansik et al. 2014: 127). 

Andmete kasutamisel võib andmete vähesusest tekkida probleeme korrelatsioonide ning 

regressioonvõrrandite koostamisel. Kui mõni andmepunkt hälvib liiga palju võrreldes üldise 

trendiga ning üldine andmete hajuvus kasvab sellest ei pruugi tulla korrelatsioonid tugevad 

rahvusvahelise konkurentsivõime indeksi ning tooraine tootmist mõjutavate tegurite ja 

näitajate vahel. Tulemuse parandamise jaoks oleks vaja rohkemate aastate andmeid, küll aga 

ühtset andmebaasi võimalust FADN ei võimalda suurema hulga aastate jaoks, mis sisaldaks 

ka Eestit kirjeldavaid uuemaid andmeid. Samuti tuleks ka andmete interpreteerimisel meeles 

pidada, et uuritud on ainult tootmist, mitte turgu mõjutavaid tegureid. 

    „SITC revision 1“ järgi analüüsitavateks toodeteks on valitud WITS-i andmebaasis 

eelneva 7 riigi ja riikide ühenduse korral kogueksport, 022-Koor ja piim, 023- Või ja 024- 

Juust ja juustumass, aastatel 2004-2013 (WITS). Väiksemateks alakategooriateks jagamine 

ei omaks mõtet antud analüüsis, sest agregeerimine 3. tasemeni tagab piisava liigenduse 

põhiliste tootegruppide ilmutatud suhteliste eeliste analüüsimiseks, ilma et väga spetsiifilisi 

tooteid mõjutavad mittesüsteemsed tegurid hakkaks analüüsi tulemusi mõjutama. 

Balassa indeksi logaritmitud väärtuste arvutamiseks aastate ja tootegruppide lõikes, Lisa 1-

s, kasutati valemit 1.2. ja Maailmapangast saadud andmed. Logaritmitud Balassa indeksid 

leiti logaritmides valemi 1.1. saadud tulemusi alusel „e“, joonised nr 2, 3 ja 4. 

FADN andmebaasist on valitud kõik temaatikad ning nende raames mõõdetud meetmed, 

aastad 2004-2013 ning „TF8 grouping“ järgi piimandusega tegelevad ettevõtted (FADN). 

Statistika andmebaasist on valitud piima väärindamisega tegelevate tööstusettevõtete, grupp 

C105, tootlikkust näitavad näitajad (TO0352).  

Andmebaaside allalaadimisel, korrastamisel ja analüüsimisel kasutati programmi MS Excel 

2013 ning programmisiseseid funktsioone. Kõik joonised ja tabelid on koostatud ja 

vormistatud samuti MS Excel-i programmisiseste vahenditega.  
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Regressioonanalüüs koostati ning korrelatsioon leiti MS Excel-i siseste funktsioonidega 

regression ning correlation. Analüüsitud tegurid on saadud FADN andmebaasist, lisades 

sinna punktis 2.3.1. nimetatud näitajad ning Euroopa Liidu keskmise ja antud näitaja 

vahelised suhted.  

Funktsiooniga correlation on leitud kõigepealt korrelatsioon eesnimetatud tegurite ning 

rahvusvahelist konkurentsi kirjeldava indeksi vahel. Peale korrelatsiooni leidmist on 

koostatud regressioonvõrrand toote tootmist mõjutavate tegurite ning näitajate ja indeksi 

vahel nii, et sõltuv muutuja on logaritmitud Balassa indeks ning sõltumatuteks muutujateks 

on tootmist mõjutavad tegurid ja näitajad. Kui usaldusväärset mudelit ei ole leitud, mudelis 

on liiga vähe parameetreid, et see oleks loogiliselt rakendatav, või teatud näitajad jäävad 

mudelist välja, siis on kirjeldatud korrelatsiooni tegurite ja indeksi vahel ning analüüsitud 

majanduslikku sisu loogilisust korrelatsioonikordaja suunaga ning põhjus-tagajärg seoseid.  

Samuti on välja toodud parameetrid, mis peaksid olema avaldanud usaldusväärset ja 

korrelatiivset mõju, kuid seda ei teinud. 

Regressioonivõrrandisse valiti algselt kõik parameetrid, mis võisid olla 

majandusteoreetiliselt loogiliselt seoses rahvusvahelist konkurentsi kirjeldava näitajaga ning 

mille seos oli tugev (|r|>0,7). Sellele järgnevalt hakati elimineerimismeetodil eemaldama 

omavahel korrelatsioonis olevaid sõltumatuid muutujaid ning peale seda muutujaid, mis ei 

olnud usaldusväärsed olulise nivool 0,05 (p-value>0,05), jõudes mudelini, kus sõltumatud 

muutujad ei ole omavahel tugevas seoses ning kõik parameetrid on usaldusväärsed. 

Eesti piima ja piimatoodete tootmist mõjutavate tegurite mudelite koostamise ja 

korrelatsioonide leidmise järel on vaadeldud, kas teistes vaatlusalustes riikides on ka samad 

tegurid ja näitajad korrelatsioonis konkurentsivõimega ning tugevate suhete korral on 

üritatud analüüsida võimalikke põhjusi selle olemasolu jaoks. Teiste riikide korral on välja 

toodud tabelites ka nõrgad korrelatsioonid, et näidata seoste puudumist, kuid nende põhjused 

on jäetud antud uurimustöös kirjeldamata ning käsitlemata.  
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2.2. Rahvusvaheline konkurentsivõime 2004-2014 

 

Piima ja koore korral on riikide rahvusvahelises konkurentsivõimes esinevad muutused 

väiksema ja stabiilsemad kui või korral. Joonis 2 illustreerib, kuidas esimesed kolm kohta 

piima ja koore ilmutatud suhtelise eelise korral kuuluvad alatest aastast 2005 Balti riikidele.  

 

 

Joonis 2. Piima ja koore logaritmiline ilmutatud suhteline eelis 2004-2014 (WITS; Autori 

arvutused) 

 

Kõige suurem muutus on toimunud Läti konkurentsivõimes, omades aastal 2004 LRCA-d 

0,05 ning olles sellega kõige vähem konkurentsivõimelisem riik. Aastaks 2006 kasvas see 

1,33 palli võrra 1,38 pallini ning muutudes sellega kahe aasta jooksul kõige 

konkurentsivõimelisemaks riigiks. Järgneval kaheksal aastal kõikus ta ilmutatud suhteline 

eelis 0,2 palli piires, saavutades aastaks 2014 indeksi 1,26 palli, vahetades aastatel 2007 ja 

2010 esikohta Leeduga. Aastal 2004 oli Leedu Balassa indeks kõige kõrgem 1,14 palli juures, 

kõikudes samuti ainult 0,2 palli piires, v.a. aastatel 2007, kus ta tõusis eelneva aastaga 

võrreldes 0,36 palli ja sellele järgneval aastal, kus ta langes 0,52 palli, normaliseerudes uuesti 

tavapärasel tasemel aastaks 2009 1,12 palli juures. Eesti piima ja koore rahvusvahelist 

konkurentsivõimet kirjeldav indeks oli aastal 2004 0,83 palli. Kõrgeim punkt oli aastal 2007 

0,94 palli juures, pärast mida tuli kaheaastane langus kukkudes aastaks 2007 0,41 pallini, 
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taastudes aastaks 2014-ks 0,85 palli juures. Sarnaselt võile on ka piima ja koore puhul Belgia 

ja Hollandi konkurentsivõimet kirjeldavad indeksid väga stabiilsed üle 11 aasta ning 

väärtuseliselt väga lähedal üksteisele. Hollandi ja Belgia LRCA-d olid 2004. aastal vastavalt 

0,45 ja 0,30, kõikudes kogu aegrea jooksul 0,15 palli ulatuses ja saavutades aastaks 2014 

vastavalt väärtused 0,35 ja 0,22. Ainuke riik, kes muutus Euroopa Liidu keskmisega 

võrreldes konkurentsivõimelisest konkurentsivõimetuks oli Saksamaa. Aastal 2004 omas 

Saksamaa logaritmitud Balassa indeksit väärtusega 0,08, saavutades järgnevaks aastaks 

kõrgpunkti 0,12 palli juures ning sealt edasi stabiilselt langedes saavutades aastaks 2014 

indeksi väärtusega -0,09. 

Balassa indeksi logaritmilise täiendusega, valem 1.2., hinnati kolme erineva toote 

rahvusvahelist konkurentsivõimet. Tulemused riikide lõikes olid vägagi erinevad juustu ja 

juustumassi ning piima ja koore korral, ühtlasemad aga või puhul. Joonis 3 illustreerib, 

kuidas või puhul oli kõige suurema konkurentsivõime langusega riik Eesti, omades aastal 

2004 LRCA-d 1,65, mis oli langenud aastaks 2014 tasemele -0,29. Samuti oli aastal 2004 

vaadeldavatest riikidest Eesti kõige konkurentsivõimelisem või osas, kuid aastaks 2014 oli 

ta langenud nõrkuselt teisele kohale. Põhilised langusmomendid toimusid aastatel 2005-2006 

1,57 palli ja 2012 1,08 palli.  

 

 

Joonis 3. Või logaritmiline ilmutatud suhteline eelis 2004-2014 (WITS; Autori arvutused) 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

LR
C

A

Belgia Eesti Saksamaa Läti Leedu Holland



25 
 

Kõige suurema konkurentsivõime kasvuga riik vaatlusaluste riikide hulgas oli Saksamaa, 

omades LRCA-d -1,00 aastal 2004 ja tõustes stabiilselt 0,46 palli võrra -0,54-le, jäädes siiski 

kõige madalama konkurentsivõimega riigiks või tootmisel vaadeldud riikide hulgas. Belgia 

ning Hollandi konkurentsivõimet hindavad indeksid muutusid aastate lõikes võrdlemisi vähe 

ning ilma suurema volatiilsuseta, olles vastavalt 0,51 ja 1,00 aastal 2004 ning Belgial tõustes 

0,54-ni ja Hollandil langedes 0,90-ni aastaks 2014. Kõigi Balti riikide indeksid muutusid 

ebastabiilselt aastate lõikes antud perioodil. Läti logaritmitud Balassa indeks oli aastal 2004 

0,97 palli ning ta konkurentsivõime kõikus paariaastaste vahemikega, langedes aastal 2005 

ja 2007 vastavalt 0,18 ja 0,09 palli, aastal 2008 0,99 palli, aastal 2011 0,11 palli ning aastal 

2012 0,42 palli võrra, taastudes aastaks 2014 0,50-le pallile. Üldiselt võib kõiki riike, jättes 

välja üksikud hälbed aegreas ja Saksamaa, lugeda Euroopa Liidu keskmisega võrreldes 

konkurentsivõimelisemaks nii perioodi alguses kui lõpul.  

Juustu ja juustumassi konkurentsivõimet kirjeldavad indeksid on samuti nagu piim ja koorgi 

vägagi stabiilsed üksikute fluktuatsioonidega. Vastupidiselt eelnevale kahele tootegrupile, 

on juustu korral, nagu on illustreeritud joonisel 4, kaks riiki, kelle konkurentsivõimet võib 

lugeda nii konstantseks kui ka väikeseks. Üldiselt oli näha konkurentsivõime kasvu või 

stabiilsust riikide korral, kelle logaritmitud Balassa indeks oli alla nulli ning stabiilsusest või 

kahanemist nende korral, kellel see oli üle nulli. 

 

 

Joonis 4. Juustu ja juustumassi logaritmiline ilmutatud suhteline eelis 2004-2014,  (WITS; 

Autori arvutused) 
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Kõige madalama konkurentsivõimega on Belgia, kelle LRCA on 2004. aastal -0,68 palli ning 

säilitades selle taseme ka järgnevatel aastatel, kõikudes kõigest 0,08 palli piires ning 

saavutades aastaks 2014 indeksi -0,69. Saksamaal on ka viimases vaadeldavas tootegrupis 

üks madalaimaid indekseid, olles aastal 2004 -0,29 ning olles sarnaselt Belgiale samuti väga 

stabiilne, kõikudes 0,1 palli piires ja paranedes aastaks 2014 tasemeni -0,22 palli. Eesti oli 

Balti riikidest kõige madalama konkurentsivõimega ka juustu tootmisel aastal 2004 ning 

olles sellega kolmas riik, kelle logaritmitud Balassa indeks on allapoole nulli, -0,20 palli. 

Küll aga Eesti puhul on indeks ebastabiilsem, kasvades aastatel 2004-2008 0,60 palli võrra 

ning saavutades sellega ka platoo aastatel 2008-2010, olles 0,40 palli juures. Alates 2010 

aastast on Eesti konkurentsivõime järk-järgult alanenud ning muutudes aastal 2014 

negatiivseks -0,03 palli juures. Läti korral oli LRCA aastal 2004 0,47 palli, kasvades 

hüppeliselt 2005. aastal 0,77 pallini ning saavutades kõrgpunkti 0,79 palli juures 2006. aastal 

ning alustades sealt alates langemist. Kõige suurem langus toimus aastal 2009, kus ta kukkus 

0,55 palli ja suurim tõus oli sellele järgneval aastal, kus ta taastus 0,45 palli juures. Alates 

2010. aastast on Läti konkurentsivõime järk-järgult alanenud saavutades aastaks 2014 Eestile 

sarnase indeksi 0,07 palli juures. Hollandi konkurentsivõime oli suhteliselt stabiilne, 

kõikudes uuritud ajavahemiku jooksul 0,23 palli piirides. Aastal 2004 oli Hollandi 

konkurentsivõimet kirjeldav indeks 0,69 ning langedes kuni aastani 2009 0,46 pallini, mis 

on ka madalaim punkt Hollandi korral. Edasi tõustes fluktueerides kuni saavutades indeksi 

väärtuse 0,61 aastal 2014. Kõige konkurentsivõimelisem juustutootja oli Leedu, omades 

aastal 2004 indeksit väärtusega 1,56. Küll aga oli Leedu indeks ebastabiilne, fluktueerides 

aastate lõikes erinevas suunas, ning näidates trendi vähenemise suunas, saavutades aastaks 

2014 väärtuse 0,90 palli. 

Võrreldes Bojneci ja Fertõ (2014) uurimustulemustega saab välja tuua, et mitmed tulemused 

ka kattuvad. Riigid, kes on konkurentsivõimelisemad nende uurimuse järgi, on seda kõikides 

piima tootmisahela harudes – Leedu, Läti, Holland. Vastupidiselt sellele riigid, kes ei ole 

konkurentsivõimelised pole seda üheski harus või vähestes – Saksamaa.  

Vaadeldavad on ka turutõkete ja majandusolukorra mõju konkurentsivõime muutumisele. 

Balti riigid ühinesid Euroopa Liiduga 2004. aastal. Vaadates või tootmisel 

konkurentsivõimet, siis on näha, kuidas 2005. ja 2006.  aastal Eesti konkurentsivõime 
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vähenes drastiliselt, kus samas aga Leedu oma tõusis, kus kadusid ära välised turutõkked. 

Sama efekti on näha ka Läti korral piima ja koore tootmisel, kus pärast ekspordipiirangute 

kadumist aastal 2004 konkurentsivõimelisem piim sai välisturgudele ning Läti 

konkurentsivõime paranes märgatavalt. Eesti ja Läti puhul toimus ka sarnane tõus 2004-2006 

juustu ja juustumassi tootmise korral. Samuti on näha 2008 aasta majanduskriisi mõju just 

uuemate Euroopa Liidu riikide piima ja piimatoodete tootmise konkurentsivõimele, kus Eesti 

LRCA vähenes piima ja koore tootmisel, Läti LRCA vähenes juustu ja juustumassi tootmisel 

ning Leedu LRCA, mis oli niigi juba languses, vähenes veelgi või tootmisel. Vaadates, 

kuidas Lätil ja Leedul teistes harudes osadel puhkudel konkurentsivõime isegi suurenes ning 

teistel vaadeldavatel riikidel jäi samaks, saab sellest järeldada, et konkurentsivõimelisematel 

harudel või riikidel ei sõltu konkurentsivõime muutumine mitte majandusolukorrast, vaid 

teistest tingimusest.  

Hoolimata Eesti juustu ekspordi järk-järgult suurenemisest ei ole märgata juustu 

konkurentsivõime paranemist. Küll aga on märgata piima ja koore suuremast ekspordist 

konkurentsivõime suurenemist ning või ekspordimahu vähenemisest konkurentsivõime 

langust.  

 

 

2.3. Konkurentsivõimet mõjutavad tegurid ja näitajad 

 

2.3.1. Eesti piima konkurentsivõimet mõjutavad tegurid ja näitajad 

 

Peale FADN andmebaasist saadud andmete, tegurite ja tegurite suhete vaadeldava riigi ning 

Euroopa Liidu keskmiste vahel sai valitud analüüsitavateks tootmise võimalikku efektiivsust 

mõjutavateks teguriteks ja näitajateks ka: 1) amortisatsioon piimalehma kohta, 2) 

amortisatsioon piimakuse kohta, 3) amortisatsioon hektari kohta, 4) amortisatsioon aasta 

keskmiste töötundide kohta, 5) amortisatsiooni ja kogu kapitali suhe, 6) maaelu toetusi lehma 

kohta, 7) kokku toetusi lehma kohta, 8) kokku toetusi hektari kohta, 9) nisu saagikuse ja 

piimakuse suhe, 10) investeeringute hulk lehma kohta, 11) investeeringute hulk hektari 

kohta, 12) intressid lehma kohta, 13) intressid kogu vara kohta, 14) tööjõu osatootlikkus, 15) 
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tööjõu osatootlikkus, 16) maa osatootlikkus, 17) energia osatootlikkus, 18) amortisatsiooni 

osatootlikkus, 19) tööjõukulude osatootlikkus ja 20) intresside osatootlikkus.   

Tõlgendamise lihtsustamise jaoks logaritmiti sõltumatuid muutujaid pärast esialgselt 

usaldusväärse võrrandi leidmist. Log – log mudeli korral, kus nii sõltuv muutuja kui ka 

sõltumatud muutujad on väljendatud logaritmiliselt, on võimalik interpreteerida sõltumatu 

muutuja üheprotsendilise muutumise korral sõltuva muutuja koefitsiendi protsentuaalse 

väärtuse muutumist. 

Piima tootmise korral jäi tootmist mõjutavate tegurite ning rahvusvahelist konkurentsi 

kirjeldava indeksi vahelisse mudelisse ainult 4 näitajat, mis on välja toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Piima eksporti mõjutavate tegurite regressioonvõrrandi näitajad. (WITS; Autori 

arvutused) 

Näitaja Koefitsient p-väärtus 

Kogutootlikkus 1.3551 0.0069 

Farmisisene tarbimine -0.3520 0.0042 

Toetused investeeringutele -0.1302 0.0096 

Amortisatsioon lehma kohta 0.2879 0.0212 

 

Kui kogutootlikus suureneks 1% võrra, siis suureneks rahvusvaheline konkurentsivõime 

1,35% võrra, mis vastab teooriale, sest ettevõtete tööprotsesside ja –tehnoloogia, tehnika 

ning sisendite kvaliteedist tulenevalt suurenebki riigi ettevõtete tootlikkus ning selle kaudu 

ka sisemine eelis antud kauba tootmisel.  

Teiste tegurite korral ei ole koefitsiendi suurus nii määrav, sest võrreldes kogutootlikkusega 

on nad absoluutväärtuselt väiksemad. Küll aga võivad nende protsentuaalsed muutused olla 

kiiremad ja lihtsamini rakendatavad, seega tuleks vaadelda tegurite majanduslikku sisu ka 

peale koefitsiendi suuruse.  Farmisisese tarbimise 1% suurenemise korral väheneks 

rahvusvaheline konkurentsivõime 0,35%, sest tootes ise endale sisendeid jäävad kasutamata 

spetsialiseerumisest ja mastaabitootmisest tulenevad säästud ning efektiivsus ja üldiselt 

konkurentsivõime väheneb ebaefektiivsuse suurenemise tõttu. Investeerimistoetuste 

suurenemise korral 1% võrra langeb rahvusvaheline konkurentsivõime 0,13%. 
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Majandusteoreetiliselt peaks konkurentsivõime suurenema, sest ratsionaalselt käituvad 

ettevõtted peaksid investeerima sellesse, millest suureneks efektiivsus, kuid tihtipeale ei 

pruugita seda teha, sest soovid toetusi saada ei pruugi olla alati efektiivsemaks muutmise 

eesmärgil vaid ettevõtte laiendamise jaoks kasvufaasis, mis tähendab, et tehakse lihtsalt seda, 

mida on vaja toetuse saamiseks, mitte seda, mida tootmise efektiivsemaks muutmise jaoks 

oleks vaja teha. 

Positiivse amortisatsiooni ja lehmade suhte koefitsiendi korral tähendab amortisatsiooni 

suurenemine lehma kohta 1% võrra rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu 0,29% võrra. 

See võib tuleneda sellest, et amortisatsioon suureneb kiiremini, kui lehmade arv, mis viitaks 

proportsionaalselt suuremalt lisanduva põhivara kasutuselevõtust tingitud efektiivsuse  

kasvule.  

Tabelis 2 on näidatud tegureid, mis näitasid samuti tugevat ja majanduslikult loogilist 

korrelatsiooni, kuid kas ei andnud statistiliselt usaldusväärset tulemust regressioonis või 

korreleerusid tugevalt teiste muutujatega. 

 

Tabel 2. Piima eksporti mõjutavate tegurite korrelatsioonikordajad (WITS; Autori 

arvutused) 

  Amortisatsioon Palk Makstud intressid 

Netoväärtuste 

muutuste suhe 

Korrelatsioonikordaja -0.689 -0.627 -0.650 0.660 

 

Amortisatsiooni suurenedes ettevõttel kasvavad põhivarale tehtud kulud. Amortisatsiooni 

osatootlikkused võivad olla tihti positiivsete seostega ning väljenduda sünergias 

kogutootlikkuse all, kuid amortisatsioon kui absoluutsuurus suurenedes kasvatab ettevõtte 

kulusid, eriti kui osatootlikkus sellest ei suurene. Sarnane olukord on ka palga ning intresside 

korral, kus vaadeldavate aastate jooksul on neile tehtud kulutused rohkem kui 

kahekordistunud ning lineaarselt ülespoole. Ettevõtete netoväärtuste muutuste suhe näitab 

suhet Eesti ettevõtete keskmise netoväärtuste muutumise ning Euroopa Liidu keskmise 

vahel. Positiivse korrelatsiooniga antud suhe näitab, et konkurentsivõime kasvab, juhul kui 

Eesti ettevõtete netoväärtused suurenevad kiiremini, kui Euroopa Liidu riikide keskmised. 
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Eelnevate tegurite korral tuleks meeles pidada, et kuigi on olemas korrelatsioon, siis siiski ei 

pruugi see olla usaldusväärne, sest rahvusvahelist konkurentsi kirjeldav indeks on olnud 

vägagi stabiilne, küll aga on amortisatsioon, palk ning makstud intressid olnud lineaarselt 

suurenevad. Sama on aga amortisatsiooni osatootlikkus vähenev, tööjõukulude ning energia 

osatootlikkus konstantne, intresside osatootlikkus paraboolne langedes aastani 2009 ja siis 

uuesti tõustes ning tööjõu ja maa osatootlikkus kasvav terve perioodi jooksul. 

Osatootlikkuste korral on näha selgeid trende, lisas 4, fluktuatsiooniga majanduslanguse ajal, 

kus kõik osatootlikkused langesid allapoole trendijoont, välja arvatud energia osatootlikkus. 

Energia alla kuuluvad FADN andmebaasis masina- ning soojustuskütus ja elekter, mille 

korral toornafta hinnad langesid koos väljundite väärtusega, säilitades enda osatootlikkuse 

taseme.  

Amortisatsiooni osatootlikkus on olnud trendiga languse suunas, kus madalaimale tasemel 

langeti aastal 2009. Samuti on ta ka korrelatsioonis konkurentsivõimega (r=0,665)(Lisa 4). 

Joonis 5 illustreerib, kuidas amortisatsiooni osatootlikkuse, kui põhivara osatootlikkuse 

näitaja, kasvades suureneb Eesti piima konkurentsivõime. 

 

 

Joonis 5. Amortisatsiooni osatootlikkus ja piima konkurentsivõime (WITS; FADN; Autori 

arvutused) 

 

Sama juhtus ka tööjõukulude osatootlikkusega (r=0,506), mis muidu on suhteliselt stabiilne 

püsinud, kuid langes märgatavalt 2009. aastal (Lisa 4). Joonisel 6 on illustreeritud, kuidas 

0

2

4

6

8

10

12

14

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

A
m

o
rt

is
at

si
o
o
n
i 

o
sa

to
o
tl

ik
k
u
s,

 

€
/€

Piima rahvusvaheline konkurentsivõime



31 
 

tööjõukulude osatootlikkuse kasv suurendab piima rahvusvahelist konkurentsivõimet, kuid 

korrelatsiooni tugevus ei ole väga tugev. 

 

 

Joonis 6. Tööjõukulude tootlikkus ja piima konkurentsivõime (WITS; FADN; Autori 

arvutused) 

 

Intresside osatootlikkus hakkas langema juba enne majanduslangust, sest alates aastast 2004 

on intressisummad tõusnud märgatavalt, kuni aastani 2009, kus maksti kõige suuremaid 

keskmisi intressisummasid ettevõtte kohta, ning pärast seda langenud stabiilsele tasemele, 

kuid suurenenud kogutoodangu tõttu on intresside osatootlikkus tõusnud (Lisa 4). Selle tõttu, 

et amortisatsioon kirjeldab põhivara kasutust, ning nii omakapitalilt kui ka väliskapitalilt 

tehtud investeeringuid tehnoloogilisemalt arenenumasse ning kallimasse põhivarasse, ja 

intressid peegeldavad väliskapitali põhjal hangitud põhivara kasutamist võiks 

amortisatsiooni osatootlikkuse langusel ning intresside osatootlikkuse tõusu alusel väita, et 

põhivarasse tehtud omakapitali investeeringud on olnud ebaefektiivsemad kui laenude baasil 

tehtud kulutused. Küll aga ei pruugi see väide tihti kehtida, kuna probleeme tekib 

amortiseerimisperioodi ja intresside tagasimakseperioodi erinemisel, sest tihtipeale on 

põhivara amortiseeritud pikema aja peale, kui on intresse makstud väliskapitali eest, millest 

ta hangitud on.   
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Samuti oli ka energia osatootlikkus keskmisest tugevamas korrelatsioonis (r=0,604) 

konkurentsivõimega (Lisa 4). Joonisel 7 illustreeritakse seost energia osatootlikkuse ja 

konkurentsivõime vahel. Kuigi olles õrnalt fluktueeriv on näha positiivset seost, ehk energia 

osatootlikkuse kasvu korral kasvab ka piima rahvusvaheline konkurentsivõime, kuid tehes 

seda tõenäoliselt sünergias mõne teise teguriga, mis mõjutab rohkem. 

 

 

Joonis 7. Energia osatootlikkus ja piima konkurentsivõime (WITS; FADN; Autori 

arvutused) 

 

Tugevad seosed tulid ka piima konkurentsivõime ning piimalehmade arvu  (r=-0,74), 

koguvarade (r=-0,68), ehitiste (r=-0,80) ja netoväärtuse (r=-0,70) vahel. Kui seosed oleksid 

tõesti nii hetkel, siis suurendades nii ettevõttesse investeeritud kapitali või loomade hulka, 

väheneks ettevõtete konkurentsivõime. See võiks juhtuda, kui toimub üleinvesteerimine ja 

suurendatakse varade mahtu, kuid nende kasutamise efektiivsus ega tootlikkus ei suurene. 

Sellisel juhul kasvaks varade hulk, kuid konkurentsivõime langeks, sest kogutootlikkus ei 

kasva koos varade kasvuga. Väga nõrk seos on ka tööjõu osatootlikkuse ning maa 

osatootlikkuse ning piima konkurentsivõime vahel, olles vastavalt -0,347 ning -0,309. Kuigi 

nii tööjõu kui ka maa osatootlikkus on suurenenud rohkem kui kahekordselt (Lisa 4), ei ole 

näha olnud nende mõju konkurentsivõime kasvule (Joonis 3). Sellest saab järeldada, et 

negatiivsed korrelatsioonid on tulenenud tagajärjena, mitte tegurina.  
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Tabelis 3 on näidatud Eesti piimatootmise konkurentsivõimet mõjutanud tegurite 

korrelatsioone rahvusvahelise konkurentsivõimega teiste riikide korral.  

 

Tabel 3. Piim ekspordi konkurentsivõime indeksi korrelatsioonid tootmist mõjutavate 

teguritega riikide lõikes (WITS; Autori arvutused) 

  Belgia Läti Leedu Saksamaa Holland 

Kogutootlikkus -0.439 -0.581 0.402 0.169 0.113 

Farmisisene tarbimine -0.172 0.598 0.176 0.903 0.279 

Toetused investeeringutele 0.412 0.120 -0.126 -0.794 -0.139 

Amortisatsioon lehma kohta 0.301 0.838 -0.172 -0.837 0.040 

Amortisatsioon 0.271 0.810 -0.090 -0.871 0.039 

Palk 0.536 0.707 0.199 -0.820 0.053 

Makstud intressid 0.434 0.484 0.110 -0.837 -0.221 

Netoväärtuste muutuste suhe -0.178 -0.537 0.259 -0.414 -0.061 

Amortisatsiooni osatootlikkus -0.627 -0.841 0.270 -0.317 -0.043 

Tööjõukulude osatootlikkus -0.410 -0.699 -0.037 0.362 -0.044 

 

Kui Eestis olid kõikidel antud teguritel keskmisest tugevamad korrelatsioonid (|r|>0,5), siis 

on näha, et teistes riikides see nii ei ole. Belgia ja Läti korral on näha, et isegi kogutootlikkuse 

languse korral on ta võimeline säilitama enda konkurentsivõimet. Toetused investeeringutele 

on kasutatud ära efektiivsemalt ning näitavad positiivset korrelatsiooni, ehk toetused võib 

olla kasutatud mitte ettevõtete laiendamise eesmärgil, vaid efektiivsemaks muutmiseks. 

Kogutootlikkuse languse põhjuseks võivad olla olnud amortisatsiooni, ettevõtte 

sisetarbimise ning palgataseme kasvud hoolimata konkurentsivõime muutustest, mida on 

näha ka nende amortisatsiooni ning tööjõukulude osatootlikkustest. Saksamaa korral on näha 

kogutootlikkusel ja sisenditel sarnast efekti Eestile, kus tootlikkusel on küll nõrk suhe, kuid 

siiski positiivne ning sisenditel on tugevad ja negatiivsed korrelatsioonid 

konkurentsivõimega. Erinevus Eestiga aga on farmisisesel tarbimisel, kus see on tugevas ja 

positiivses korrelatsioonis konkurentsivõime kasvuga, kus Eestil aga on see negatiivses 

korrelatsioonis. See võib tuleneda sellest, et Saksamaa ettevõtted suudavad efektiivsemalt 

ettevõttesiseselt toota sisendeid piimatootmise jaoks ning see võib aidata kaasa 

konkurentsivõime kasvule.  
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2.3.2. Eesti või konkurentsivõimet mõjutavad tegurid ja näitajad 

 

Eesti või konkurentsivõimet mõjutavatest piimatootmise teguritest ja näitajatest jäid 

mudelisse ainukesteks usaldusväärseteks teguritest „Piimandusele antud toetuste suhe 

Euroopa Liiduga“ ja „Muule karjale antud toetuste suhe Euroopa liiduga“, mida on välja 

toodud tabelis 4. Tänu üksikutele nullväärtustele andmete seas, ei ole võimalik logaritmida 

antud mudelit. Selle tõttu, et FADN andmebaas kirjeldab piima tootmisega tegelevate 

ettevõtete näitajaid ja mõlemate tegurite korral olid koefitsiendid negatiivsed, saab 

interpreteerida et tööstuse konkurentsivõime ja arendamine väheneb, kui tooraine tootmisele 

antakse toetusi, mida on hetkel ka näha Eesti ekspordistruktuurist piimatoodete osas ning 

piimatooteid töötlevatesse tööstusesse tehtud investeeringute hulgas.  

 

Tabel 4. Või eksporti mõjutavate tegurite regressioonvõrrandi näitajad (WITS; FADN; 

Autori arvutused) 

  Koefitsient p-väärtus 

Muu karja toetuste suhe Euroopa Liidu keskmisega -0.680 0.009 

Piimanduse toetuste suhe Euroopa Liidu keskmisega -0.303 0.029 

 

Statistika andmebaasi andmete korreleerimisel või rahvusvahelist konkurentsivõimet 

kirjeldava indeksiga ei olnud näha ühtegi seost, mis oleks olnud tugev ning mitmed seosed 

ei olnud majandusteoreetiliselt loogilised või ei omanud tähtsust ega mõju 

konkurentsivõimele nagu on näidatud tabelis 5.  

 

Tabel 5. Või indeksi ja piimandussektori tööstusettevõtteid iseloomustavate tegurite 

korrelatsioon (TO0352; Autori arvutused) 

  Korrelatsioonikordaja 

Tööga hõivatud isikute arv 0.509 

Töötajate arv 0.512 

Toodangu väärtus, tuhat eurot -0.429 

Lisandväärtus, tuhat eurot -0.433 

Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel, tuhat eurot -0.486 

Tunnitootlikkus müügitulu alusel, eurot -0.494 

Töökulude tootlikkus müügitulu alusel 0.114 

Vara kokku, tuhat eurot -0.319 
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Kuigi statistikaameti andmebaasis on koos kõik piima töötlevad sektori osad, siis peaks 

olemas olema üldine trend, mis seletaks ära konkurentsivõime langust tootlikkuste näitel, 

küll aga seda ei ilmnenud. Tööviljakus ja tunnitootlikkus müügitulu alusel on mõlemad 

negatiivse korrelatsiooniga, mis tähendaks, kui antud näitajad kasvaksid, siis või 

konkurentsivõime välisturgudel langeks, olles majanduslikult ebaloogilised ning vihjates, et 

on olemas teisi tegureid, mis omavad suuremat rolli. Töökulude tootlikkus näitas küll 

positiivset suunda, aga olles väga nõrk, ei ole see usaldusväärne. Sarnane olukord on kogu 

vara kasvuga, mis kasvades vähendaks või konkurentsivõimet, vihjates hetkel puudulikule 

suhtelisele eelisele. 

Tabel 6 esitab piimandussektori tööstusettevõtete tootlikkusnäitajaid. Aastatel 2005-2013 on 

näha toodangu väärtuse ning lisandväärtuse kasvu ja töötajate arvu langust, millest tingitult 

müügitulu alusel arvutatud tööviljakus ja tunnitootlikkus on suurenenud.  

 

Tabel 6. Piimandussektori tööstusettevõtete näitajad (TO0352) 

Aasta 

Töötajate 

arv 

Toodangu 

väärtus, 

tuhat eurot 

Lisandväärtus, 

tuhat eurot 

Tööviljakus 

hõivatu 

kohta 

müügitulu 

alusel, 

tuhat eurot 

Tunnitootlikkus 

müügitulu 

alusel, eurot 

Töökulude 

tootlikkus 

müügitulu 

alusel 

2005 2613 260074.6 30189.8 116.8 63.14 13.28 

2006 2607 274982.1 43460.6 124.9 69.34 13.22 

2007 2487 312760.7 57954.4 151.1 84.24 13.61 

2008 2349 320731.9 54317.6 162.9 90.63 12.7 

2009 2180 268003.6 53186.1 140.9 77.4 11.2 

2010 2165 309907.6 47339.7 156.3 84.3 12.42 

2011 2271 345779.1 44582.1 166.2 89.2 12.78 

2012 2117 328213.3 61092.7 170.9 94.3 12.47 

2013 2088 362101 57272.7 188.5 105.1 12.95 

 

Küll aga töökulude tootlikkus on langenud, mis tähendab, et tööjõu tootlikkuse suurenemine 

ei oma rolli konkurentsivõime ega kogutootlikkuse kasvus, vaid see sõltub muudest teistest 

teguritest, antud haru korral. 
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Tabelis 7 on välja toodud korrelatsioonid, mille korral oli või ekspordi ja piimatootmist 

mõjutavate tegurite vahel tugevad korrelatsioonid, kuid mudelis ei olnud kas usaldusväärsed 

või korreleerusid teiste andmetega. Korrelatsioonidest on näha, et tegurite korral, mille 

suurenemisel suureneks piimatootmise konkurentsivõime väheneb võitootmise oma. See 

tähendab, et hetkel on olukord, kus riigisiseselt erinevad harud konkureerivad samade 

ressursside üle ning rohkem keskendutakse väärindamata kujul piimatoodete tootmisele ja 

ekspordile. Sarnaselt ka piimatootmisele on või puhul näha negatiivset korrelatsiooni tööjõu 

ning maa osatootlikkuse vahel, mis oleks seletatav kui harudevahelise konkurentsi tagajärg, 

küll aga kuna piimatootmises ei ole näha tugevat positiivset korrelatsiooni ei saa see olla 

teguriks. 

 

Tabel 7. Või tootmist mõjutavate tegurite korrelatsioonikordajad (WITS; FADN; Autori 

arvutused) 

  Korrelatsioonikordaja 

Karjatamise tihedus -0.607 

Piimakus -0.774 

Kogutoodang -0.694 

Amortisatsiooni lehma kohta -0.638 

Toetusi hektari kohta -0.691 

Amortisatsiooni tööjõu kohta -0.687 

Tööjõu osatootlikkus piimatootmises -0,726 

Maa osatootlikkus piimatootmises -0,737 

 

Sarnaselt piimatootmisele on ka võitootmise korral teistes riikides näha suuri erinevusi nii 

korrelatsioonikordajate suuruses kui ka suunas. Tabelist 8 on näha, et Belgia ja Hollandi 

korral ei ole näha tugevaid korrelatsiooni tegurite puhul, mille korral Eestis olid 

korrelatsioonid olemas. Saksamaa puhul kogutoodangu suurus, piimakus ning 

amortisatsiooni kasv lehma kohta piimandussektoris suurendab võitootmise 

konkurentsivõimet. Üks võimalusi, miks see nii võib olla on toodangu väiksemal määral 

eksportimine ning suuremal määral kohapealne väärindamine, mis näitab, et toorainesektori 

kogutoodangu suurenedes väärindamisega tegeleva sektori konkurentsivõime kasvab ning 

ka vastupidi. 
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Tabel 8. Või ekspordi konkurentsivõime indeksi korrelatsioonid piimatootmist mõjutavate 

teguritega riikide lõikes (WITS; Autori arvutused) 

  Belgia Saksamaa Holland Läti Leedu 

Piimandustoetused -0.147 -0.545 -0.034 0.037 0.766 

Muu karja toetused -0.319 -0.487 -0.142 0.669 0.620 

Karjatamise tihedus -0.301 0.374 0.509 -0.018 -0.560 

Kogutoodang -0.456 0.913 0.263 -0.538 -0.772 

Amortisatsioon lehma kohta -0.394 0.917 0.240 -0.722 -0.766 

Piimakus -0.231 0.910 -0.081 -0.600 -0.817 

Toetused hektari kohta 0.423 0.221 -0.482 -0.463 -0.708 

Tööjõu osatootlikkus piima tootmisel -0.415 0.824 -0.233 -0.407 -0.920 

Maa osatootlikkus piima tootmisel -0.379 0.795 -0.137 -0.304 -0.934 

 

Läti ja Leedu korral on näha sarnane olukord Eestile, kus piimatootmise sektoris 

kogutoodangu langus ning amortisatsiooni ja lehmade suhte vähenemine tooks kaasa 

võitootmise konkurentsivõime kasvu. Küll aga erinevus on toetuste korral, kus Eestis 

suurenevad piimandusele ning muule karjale antud toetused vähendavad või 

konkurentsivõimet, kus Lätis ja Leedus aga on positiivne korrelatsioon võitootmise ja 

toetuste vahel. Saksamaa puhul on näha tugevat korrelatsiooni või konkurentsivõime kasvu 

ning maa ja tööjõu osatootlikkuse kasvu vahel piimatootmises, vastavalt 0,795 ning 0,824. 

Sellest võiks järeldada, et kui farmerite ning töötlejate vahel toimub tihe koostöö, siis kui 

piimatootmises efektiivsus suureneb kandub see üle ka piima töötlemisse. Vastupidiselt aga 

on olukord Leedus, kus piimatootmise maa ja tööjõu osatootlikkuse ning või 

konkurentsivõime vahel on tugev negatiivne korrelatsioon, vastavalt -0,934 ning -0,920. See 

viitab sellele, et kui teistest teguritest tingitult või konkurentsivõime suureneb, siis 

piimatootmises maa ja tööjõu osatootlikkus väheneb madalama spetsialiseerumistaseme 

tõttu. 

 

 

2.3.3.  Eesti juustu konkurentsivõimet mõjutavad tegurid ja näitajad 

 

Eesti juustu mõjutavatest piimatootmise teguritest jäi mudelisse ainult üks tegur – intresside 

ja koguvarade suhe piimatootmises. Olles positiivse koefitsiendiga, saame sellest järeldada, 
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et kui intresside suhe koguvaradesse suureneb piima tootmises, siis suureneb juustu ja 

juustumassi rahvusvaheline konkurentsivõime. Üks võimalikest põhjustest selleks võiks olla 

suurenenud investeeritud kapitali hulk piima töötlemisse ning selle kaudu ka töödeldud 

toodete konkurentsivõime. 

Sarnaselt või konkurentsivõime ja tööstussektori ettevõtete näitajate vahelisele seosele on ka 

juustu ja juustumassi tootmise korral seosed nõrgad. Tabelis 9 on näidatud, kuidas on 

mõjutanud töötajate vähenemine positiivselt tööviljakust ning tunnitootlikkust juustu 

töötlemise korral ning samas aga töökulude tootlikkuse suurenemine mõjunud negatiivselt. 

Tulenevalt piimandussektori tööstusettevõtete näitajate madalast korrelatsioonist 

rahvusvahelise konkurentsivõimega ning piima tootmist mõjutavate tegurite korrelatsioonist, 

võime järeldada, et peamisi mõjutegureid väärindatud toodete konkurentsivõimele ei tuleks 

otsida mitte tooraine efektiivsemast tootmisest, vaid turgu mõjutavatest teguritest.  

 

Tabel 9. Juustu indeksi ja piimandussektori tööstusettevõtteid iseloomustavate tegurite 

korrelatsioon (TO0352; Autori arvutused) 

  Korrelatsioonikordaja 

Tööga hõivatud isikute arv -0.319 

Töötajate arv -0.319 

Toodangu väärtus, tuhat eurot -0.106 

Lisandväärtus, tuhat eurot 0.299 

Tööviljakus hõivatu kohta müügitulu alusel, tuhat eurot 0.092 

Tunnitootlikkus müügitulu alusel, eurot 0.097 

Töökulude tootlikkus müügitulu alusel -0.634 

 

Tabelis 10 on välja toodud mudelis kas teiste andmetega korreleerunud või 

ebausaldusväärsete parameetritega olnud tegurite korrelatsioone piima, ehk tooraine 

tootmise ning juustu konkurentsivõimet iseloomustava indeksi vahel. Kui piima tootmise 

kogutootlikkus suureneb, siis kasvab küll piima kui tooraine konkurentsivõime, kuid langeb 

juustu oma, lähtudes tugevast negatiivsest korrelatsioonist piima kogutootlikuse ning juustu 

konkurentsivõime vahel. Sellest saaks järjekordselt järeldada, et tooraine tootmise 

efektiivsemaks muutumise korral keskendutakse vähem väärindamisele ning rohkem 

tooraine enda ekspordile. Vaadeldes positiivset korrelatsiooni kogutootlikkusel suhtena 
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Euroopa Liidu keskmisesse, saab järeldada, et kui kogutootlikkus ei kasva mitte ainult Eesti-

siseselt, vaid ka võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, siis on seos piimatootmise kasvu ja 

juustu tootmise konkurentsivõime vahel veelgi suurem. 

 

Tabel 10. Juustu ekspordi konkurentsivõime ning piima tootmist iseloomustavate näitajate 

korrelatsioonid (WITS; Autori arvutused) 

  Korrelatsioonikordaja 

Kogutootlikkus -0.867 

Amortisatsioon 0.627 

Palgad 0.622 

Laenud 0.720 

Intressid lehma kohta 0.855 

Kogutootlikkuse suhe Euroopa Liiduga -0.951 

Amortisatsiooni osatootlikkus piima tootmisel -0.718 

Tööjõukulude osatootlikkus piima tootmisel -0.653 

Intresside osatootlikkus piima tootmisel -0.940 

 

Samuti on näha ka teistsugune seos, kui piima tootmises amortisatsioon ja laenude hulk, kui 

kapitali kasutamise näitajad, palgad, kui tööjõu kasutamise näitaja, suurenevad, siis suureneb 

ka juustu tootmise konkurentsivõime, ehk vähem tahetaks viia välja toorainet ning rohkem 

peaks väärindama saadusi. Mudelis oli näha, et intresside ja koguvara suhe on usaldusväärses 

seoses juustutootmisega ning samuti on ka intresside ja lehmade suhe, kui piima tootmises 

intresside hulk lehma kohta suureneb, tähendab et väliskapital ühe looma kohta on kallim, 

mis omakorda vähendab kapitali efektiivsust piima tootmisel.   

Tooraine tootmise efektiivsuse suurenemine ei korreleerunud väärindatud toodete tootmise 

efektiivsuse suurenemisega. Kui toorainet toodetakse järjest paremini, siis suurendataksegi 

antud tooraine eksporti ning konkurentsivõimet ning väärindamine jääb tegemata. 

Majanduslikult loogiliselt tooraine tootmise efektiivsuse suurendamine ja keskendumine 

töötlemisele peaks tuletama töödeldud kauba konkurentsivõime suurenemise. Küll aga kui 

on võimalus müüa konkurentsivõimeliselt väärindamata toodetud, siis hetkel nii ka juhtub, 

mida on näha nii amortisatsiooni, tööjõukulude kui ka intresside osatootlikkustest, mis kõik 

on tugevas negatiivses korrelatiivses seoses. 
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Tabelis 11 on näidatud Eesti juustutootmise rahvusvahelist konkurentsivõimet mõjutavate 

piimatootmise tegurite vaheline korrelatsioon teistes vaadeldavates riikides. Belgial 

puudusid keskmised või tugevad korrelatsioonid juustu konkurentsivõime ning piima 

tootmist mõjutavate tegurite vahel. Saksamaal, sarnaselt Eestile, mõjutavad piimatootmises 

olevad amortisatsioon, palk ja laenude hulk positiivselt juustu konkurentsivõimet, sest 

suuremad kulud ja vähenev kasumlikkus sektoris suunab investeerijaid kaaluma 

alternatiivsete sektorite üle. Hollandi, Läti ja Leedu korral on korrelatsioonid sarnased. 

Kogutootlikkuse kasv suurendab juustutootmise konkurentsivõimet ning kulude kasv 

amortisatsiooni ja tööjõukulude näol ning kasutatud väliskapitali hulk vähendab seda. Läti 

korral on näha tugevaid positiivseid korrelatsioone piimatootmise amortisatsiooni ning 

tööjõukulude osatootlikkuste ning juustu ekspordi konkurentsivõime vahel. Samuti on 

Saksamaa korral näha tugevat ning positiivset korrelatsiooni piima intresside osatootlikkuse 

ning juustu ekspordi konkurentsivõime vahel. 

 

Tabel 11. Juustu ekspordi konkurentsivõime indeksi korrelatsioonid piimatootmist 

mõjutavate teguritega riikide lõikes (WITS; Autori arvutused) 

  Belgia Saksamaa Holland Läti Leedu 

Kogutootlikkus 0.241 0.197 0.766 0.699 0.494 

Amortisatsioon -0.402 0.737 -0.623 -0.414 -0.935 

Palk 0.416 0.674 -0.580 -0.531 -0.659 

Laenud -0.369 0.628 -0.670 -0.235 -0.532 

Intressid lehma kohta 0.146 -0.395 -0.454 0.162 -0.204 

Kogutootlikkuse suhe Euroopa Liiduga 0.268 0.351 0.680 0.486 0.678 

Amortisatsiooni osatootlikkus 0.012 0.472 -0.069 0.628 0.573 

Tööjõukulude osatootlikkus 0.548 -0.304 -0.217 0.775 0.469 

Intresside osatootlikkus -0.259 0.782 0.561 0.337 0.378 

 

Leidmaks lahendusi antud olukorrale ning reaalselt toorainete väärindamisega 

korreleeruvaid tegureid ei peaks vaatama mitte tooraine tootmise ega tööstuse enda 

efektiivsuse poole, vaid turu ning turgu mõjutavate tegurite suunas. Eestil puuduvad hetkel 

antud tegurite hulgas sisemised eelised väärindatud toodete tootmise osas ning selle tõttu 

ongi hakatud eksportima seda kaupa, piima, mille korral on eelised olemas.  
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Välistest teguritest võivad rohkem rolli mängida konkurentide hulk väärindatud toodete 

hulgas, suuremad transpordikulud, ühe suurima lähituru embargo tõttu, kaugemale ning 

suuremale tarbijaskonnale transportimisel, välisomanike soovimatus pakkuda nende poolt 

omatud Eesti suurettevõtetega konkurentsi oma koduriigi turul ning kaubandussidemete 

puudumine, mis vähendab nõudlust väärindatud toodete järele ning seeläbi ka soovi ja tahet 

investeerida piima väärindamisse.  

Suurendades Eestis tehtavat koostööd piimatootjate ja töötlejate vahel oleks võimalik jaotada 

tulusid ja luua seoseid nõnda, et ka piimatootmise kõrge efektiivsus kanduks üle piima 

töötlemisse muutes tervet sektorit konkurentsivõimelisemaks. Madalatel tootmismahtudel 

väärindatud toodete osas ei olegi võimalik tekitada suurt efektiivsust tulenevalt 

mastaabiefekti puudumisest ning spetsialiseerumise puudulikkusest.   
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas töö eesmärgiks oli leida korrelatsioone piima tootmist mõjutavate tegurite ning 

näitajate ja rahvusvahelise konkurentsivõime vahel, mis on mõjutanud Eesti rahvusvahelist 

konkurentsivõimet piimatoodete tootmisel ja eksportimisel. Eesmärgi saavutamiseks on 

kõigepealt analüüsitud valimisse valitud riikide ilmutatud suhtelisi eeliseid aastatel 2004-

2014, millele järgnes tegurite ning näitajate leidmine ning analüüs ja võrdlus teiste riikidega.  

Aastatel 2004-2014 on Eesti või konkurentsivõime langenud, piima konkurentsivõime 

vahepeal langenud, kuid saavutanud uuesti algtaseme aastaks 2014 ning juustu 

konkurentsivõime vahepeal tõusnud, kuid samuti saavutanud algtaseme aastaks 2014. Küll 

aga on erinevate tootmistegurite mahud ning osatootlikkused muutunud märgatavalt antud 

perioodil. 

Andmed olid valitud andmebaasidest Eesti Statistika Andmebaas, FADN ja WITS. Kõik töös 

olevad joonised, tekstid, korrelatsioonid ning regressioonid on vormistatud programmidega 

MS Excel 2013 ja MS Word 2013. Tööst tulevate arvutuste ja järelduste interpreteerimisel 

peab kindlasti meeles pidama töös mainitud võimalikke probleeme seoses andmete 

jaotusega. 

Töö tulemuseks on saavutatud, et Eesti piima rahvusvahelist konkurentsivõimet mõjutavad 

tegurid on kogutootlikkus, farmisisene tarbimine, investeeringutoetused ning näitajateks, mis 

korreleeruks on amortisatsioon piimalehma kohta ning tööjõu, amortisatsiooni ning energia 

osatootlikkused. Kui kogutootlikkus, amortisatsioon piimalehma kohta ning eelnimetatud 

osatootlikkused kasvavad, siis konkurentsivõime suureneb, samas aga farmisisese tarbimine 

ja investeeringutoetuste kasvu korral on näha negatiivset korrelatsiooni.  

Või konkurentsivõimet mõjutavaks piimatootmise teguriks jäi usaldusväärselt mudelisse 

suhe Eesti piimanduse ning muu karja toetuste ja Euroopa Liidu keskmise vahel. Suhte 

suurenedes langeb Eesti või konkurentsivõime. Samuti selgus, et või indeksi ning 

piimandussektori tööstusettevõtete tootlikkusnäitajate vahel ei ilmnenud tugevat 



43 
 

korrelatsiooni. Küll on aga näha piimandussektori harudevahelist konkurentsi, kus 

piimatootmises piimakuse, karjatamise tiheduse, kogutoodangu, amortisatsiooni lehma ja 

tööjõu kohta, toetusi hektari kohta ning tööjõu ja maa osatootlikkuste suurenemisel on näha 

või konkurentsivõime langust.  

Sarnaselt või rahvusvahelisele konkurentsivõimele ei olnud ka juustu korral näha 

korrelatsiooni piimandussektori tööstusettevõtete näitajate ning rahvusvahelise 

konkurentsivõime vahel. Küll aga jäid korreleeruvateks parameetriteks juustu 

konkurentsivõimega piimatootmise kogutootlikkus, kogutootlikkuse suhe Euroopa Liidu 

keskmisega, olles mõlemad negatiivsed, amortisatsioon, palgad, laenud ning intressid lehma 

kohta piima tootmises. Samuti on näha tugevat negatiivset korrelatsiooni piimatootmise 

amortisatsiooni, tööjõukulude ning intresside osatootlikkuse ja juustu indeksi vahel, mis 

järjekordselt viitab piimandussektori harudevahelisele konkurentsile. 

Kokkuvõtteks võib mainida, et piima konkurentsivõimet mõjutavad tegurid olid 

usaldusväärsed ja loogilised, kuid viitasid üleinvesteerimisele ning efektiivsuse langusele või 

puudulikule mõjule rahvusvahelises kaubanduses. Küll aga või ning juustu ekspordivõimet 

mõjutavate tegurite seas puudus korrelatsioon piimanduse tööstusettevõtete näitajatega ning 

suurem osa seoseid näitas antud kahe toote alternatiivsust piimatootmisele, mis tähendab et 

või ja juustu tootmisel ning ekspordile tuleb leida teisi tegureid, mis ei oleks seotud 

tootmisega, et seletada konkurentsivõime muutumist.  Kui suurendatakse piima tootmist ning 

tooraine väljavedu, siis nõrgenevadki juustu ja või konkurentsivõimed aina enam. Samuti oli 

osatootlikkustest näha, et harudevahelise koostöö asemel, mis on ühistute näol võimalik, 

leiab aset harudevaheline konkurents.  

Madalate üldiste korrelatsioonide tõttu tootmist mõjutavate tegurite ja konkurentsivõime 

vahel peaks peale tootmist mõjutavate tegurite vaatlema edaspidi täieliku ülevaate saamiseks 

ka turgu ning konkurente, mille mõjud võivad olla suuremad. Lähipiirkonnas asetsevad 

konkureerivad ettevõtted, rohkete kaubandussidemete puudumine, välisomanikud ning –

investorid ning ühistegevuse puudulikkus piimatootjate ja –töötlejate vahel võivad kõik 

omada samuti suurt, kui mitte suuremat, rolli piima ja piimatoodete rahvusvahelisele 

konkurentsile.  
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Estonian dairy and dairy products´ international 

competitiveness: revealed comparative advantage approach 

SUMMARY 

The aim of the paper was to find connections between factors and indicators affecting the 

production of estonian dairy and international competitiveness of dairy and dairy products. 

To achieve the set aim, firstly the analysis of revealed comparative advantages of the sample 

countries was performed for the period of 2004-2014, which was followed by finding the 

affecting factors and indicators for Estonia and comparing them to the other sample 

countries. 

Between 2004 and 2014 estonian butter´s international competitiveness had fallen. Dairy´s 

competitiveness had fallen in the middle of the time series, but reached it´s original level 

again by the end of 2014. Cheese´s international competitiveness increased in the middle of 

the time series, but fell aswell to it´s original level by the end of 2014. Although the levels 

of international competitiveness at the end of the time series might be very similar to the 

beginning in dairy´s and cheese´s case, the volumes of factors affecting productivity and 

single factor productivities have changed remarkably. 

The data was procured from the following databases: Estonian Statistics Database, FADN 

and WITS. All the figures, tables, calculations, correlations and regressions have been done 

with programs MS Word 2013 and MS Excel 2013. When interpreting the results of the given 

paper, caution should be applied, because of the possibility of theoretical problems regarding 

the shortness of the time series and the effect major deviations of trade data might have on 

correlations and therefore on the results. 

Main factors and indicators affecting dairy export were total factor productivity, farmhouse 

consumption, subsidies on investments and depreciation per cow. Also connections were  

found between Estonian dairy´s international competitiveness and the depreciation, labor and 

energy single factor productivity. When total productivity, depreciation per cow or any of 
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the single factor productivities increase, the International competitiveness increases aswell. 

However, when farmhouse consumption or subsidies on investments increase, the total 

competitiveness decreases aswell. 

In butter´s case the main factors correlating with it´s international competitiveness were the 

ratios of investments directed to Estonian dairying and to other cattle compared to that of the 

EU-27 countries average. When the ratio increases and Estonia receives more investments 

than an average EU-27 country to it´s dairying, the total competitiveness of Estonian butter 

sector decreases. Also, it was found from analysis that, there was no strong correlation 

between Estonian dairy processing enterprises statistical data and butter´s international 

competitiveness.   

Only reliable factor affecting cheese´s international competitiveness was the relation of 

interests and total assets in Estonian dairy producing enterprises. When the relation between 

interests and total assets in dairy producing increases, then the competitiveness of cheese 

increases. Similarly to butter there was no strong correlation found between Estonian dairy 

processing enterprises and butter´s International competitiveness. 

As a side result it was noticed that there seems to be a competition for resources inside the 

dairy chain. Different results show that when the export and productivity of raw material, 

dairy, increases, the International competitiveness of butter and cheese decreases, hinting on 

low level of cooperation between dairy branches. 

Further research in the same field could be aimed at confirming the validity of the given 

research by extending the time series. Also finding, analyzing and differentiating the effects 

gained from factors of productivity from market drivers on international competitiveness, 

since the results about connectivity of factors´ and indicators´ effects on competitiveness 

were not correlative enough to explain the changes. Research should also be conducted on 

integration processes of dairy chain and cooperation between farmers and processers to 

increase the international competitiveness of estonian dairy sector as whole even further. 
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Lisa 1. Piima keskmised kokkuostuhinnad Eestis 2005-2015, eurot/tonn 

Hind\Aasta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jaanuar 258.14 246.70 246.32 332.72 242.23 251.35 312.61 327.28 321.92 395.24 240.26 

Veebruar 258.14 250.41 247.21 334.64 229.95 258.93 313.18 328.86 327.31 401.28 238.46 

Märts 259.86 245.93 246.89 334.07 210.65 255.77 323.97 327.12 329.78 403.31 250.78 

Aprill 255.58 243.44 247.27 311.95 201.00 260.03 329.47 313.34 325.35 396.27 249.85 

Mai 253.22 241.78 247.53 292.40 197.42 267.18 329.10 296.42 326.52 367.51 244.95 

Juuni 252.13 239.35 247.08 291.25 194.04 275.22 326.86 285.19 327.93 327.95 233.73 

Juuli 250.41 237.43 256.16 281.28 190.58 273.98 325.81 273.29 330.83 323.12 233.42 

August 251.43 239.41 262.23 280.25 193.97 275.98 324.92 273.69 333.21 298.76 224.85 

September 252.51 240.18 279.55 284.28 196.98 294.88 324.57 277.73 344.91 251.47 227.36 

Oktoober 252.64 244.59 307.54 278.14 207.97 298.93 320.39 285.44 352.78 255.44 229.92 

November 253.15 248.17 315.72 275.33 226.82 300.04 320.35 299.89 361.37 253.56 235.56 

Detsember 253.47 243.76 329.59 263.96 235.26 307.64 320.03 317.05 375.03 249.49 234.39 
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Lisa 2. Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2005-

2015, baas=2005 

  I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal 

2003 92.90 93.97 93.13 92.88 

2004 94.71 96.85 96.26 96.97 

2005 98.66 100.06 100.04 101.24 

2006 103.38 104.82 106.29 109.42 

2007 111.98 113.57     115.97 120.46 

2008 125.38 128.54 129.05 126.84 

2009 120.90 119.63 117.49 114.43 

2010 116.22 116.79 122.34 126.31 

2011 133.09 134.74 134.91 135.05 

2012 137.35 138.33 140.84 142.71 

2013 144.93 144.93 144.00 142.09 

2014 141.05 140.86 140.96 140.12 

2015 139.53 140.36 139.50 139.07 
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Lisa 3. Riikide logaritmilised ilmutatud suhtelised eelised 2004-2014 

riikide ja toodete lõikes 

       

Või Belgia Eesti Saksamaa Läti Leedu Holland 

2004 0.50991 1.65064 -1.00325 0.96663 0.86114 0.99799 

2005 0.61510 0.77790 -0.97605 0.78957 0.94314 0.77765 

2006 0.66086 0.08533 -0.97093 0.92313 1.24430 0.76367 

2007 0.73829 0.82496 -0.83248 0.83260 0.81845 0.59727 

2008 0.64923 0.68887 -0.73118 -0.16149 0.37473 0.70816 

2009 0.75157 0.56313 -0.80011 0.24737 0.34847 0.76772 

2010 0.67215 0.45320 -0.70043 0.53464 -0.28233 0.71204 

2011 0.54293 0.39223 -0.69630 0.42330 -0.45778 0.91910 

2012 0.46998 -0.69357 -0.66819 -0.00005 0.01074 0.93086 

2013 0.47536 -0.16034 -0.55059 0.68100 0.13736 0.92223 

2014 0.53917 -0.28743 -0.53835 0.49613 0.58207 0.90303 

      

Piim ja koor Belgia Eesti Saksamaa Läti Leedu Holland 

2004 0.29882 0.82855 0.08838 0.05176 1.14311 0.44850 

2005 0.17232 0.77801 0.11591 0.51875 1.04201 0.35327 

2006 0.14498 0.84551 0.03080 1.38450 1.04973 0.34772 

2007 0.16600 0.94028 -0.01252 1.31071 1.40319 0.27545 

2008 0.23362 0.71267 -0.05838 1.27967 0.88447 0.28699 

2009 0.23536 0.41374 -0.05809 1.20291 1.12297 0.33865 

2010 0.28107 0.77056 -0.08420 1.17242 1.20431 0.33192 

2011 0.24820 0.52168 -0.09222 1.24251 1.07067 0.47255 

2012 0.23718 0.58305 -0.09944 1.27443 1.04273 0.32087 

2013 0.16916 0.77288 -0.07441 1.35682 1.07529 0.36324 

2014 0.21854 0.84860 -0.09017 1.26401 1.01393 0.34675 

      

Juust  Belgia Eesti Saksamaa Läti Leedu Holland 

2004 -0.67598 -0.19747 -0.28802 0.46628 1.55658 0.69141 

2005 -0.69084 0.08868 -0.25894 0.77295 1.40313 0.66662 

2006 -0.69642 0.21409 -0.21070 0.79213 1.48600 0.65684 

2007 -0.71617 0.19952 -0.19122 0.75811 1.48461 0.62853 

2008 -0.74721 0.41069 -0.19942 0.65484 1.34336 0.63270 

2009 -0.72595 0.40346 -0.22053 0.10168 1.37984 0.46418 

2010 -0.68949 0.36915 -0.20267 0.44800 1.22881 0.53369 

2011 -0.69215 0.17402 -0.18469 0.38840 1.10702 0.66822 

2012 -0.70497 0.15132 -0.18588 0.28904 1.11847 0.52805 

2013 -0.74252 0.18415 -0.17228 0.22571 0.95221 0.60402 

2014 -0.69565 -0.02567 -0.22410 0.07078 0.90009 0.60828 
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Lisa 4. Eesti osatootlikkused ja nende korrelatsioonikordajad 

konkurentsivõimega piima tootmises 2004-2013 

  

Tööjõu 

osatootlikkus 

Maa 

osatootlikkus 

Energia 

osatootlikkus 

Amortisatsiooni 

osatootlikkus 

Tööjõukulude 

osatootlikkus 

Intresside 

osatootlikkus 

2004 8.55 559.05 11.07 11.07 5.88 94.72 

2005 9.81 661.23 10.31 12.67 5.68 64.77 

2006 10.65 673.90 10.12 10.16 5.23 39.08 

2007 15.18 849.02 11.51 10.24 5.71 32.45 

2008 17.82 905.91 9.89 8.65 5.32 23.59 

2009 15.05 796.84 10.18 6.57 4.43 17.69 

2010 19.42 950.04 10.20 8.30 5.44 35.14 

2011 23.20 1133.66 10.18 8.97 5.80 38.85 

2012 25.88 1213.78 9.50 9.10 5.70 42.85 

2013 29.61 1389.92 10.99 9.56 5.89 52.16 

 

 

  Korrelatsioonikordaja 

Tööjõu osatootlikkus -0.347 

Maa osatootlikkus -0.309 

Energia osatootlikkus 0.604 

Amortisatsiooni osatootlikkus 0.665 

Tööjõukulude osatootlikkus 0.506 

Intresside osatootlikkus 0.399 
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