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Majandusliku konkurentsivõime tõstmine on kõigi ettevõtete ja majandusharude peamiseks 

ülesandeks, kuid probleemiks on see, et suurenev rahvusvaheline konkurents mõjutab Eesti 

teraviljakasvatajate konkurentsivõimet, seega on oluline uurida Eesti teraviljade tootlikkust, 

kui ühte konkurentsivõime alustest, teraviljadega kaubanduse võimet ning tootmissuuna 

arenguperspektiive. Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata tootlikkuse ja selle mõju kaubanduse 

edukusele Eesti teraviljatootjate näitel. Sisendite ja väljundite andmete kogumiseks kasutatakse 

peamiselt Euroopa FADN andmebaasi ja ekspordi andmete kogumiseks Statistikaameti 

väliskaubandusstatistika andmebaasi. Osatootlikkuse näitajate leidmisel võetakse väljundina 

arvesse kogutoodangu väärtuse ning tootmisteguritena on vaatluse all põllumajandusmaa, 

kapital ja kulud, samuti netolisandväärtuse alusel arvutatakse töö tootlikkused, mille 

tootmisteguritena on tööjõud. Kogutootlikkuse leidmisel võetakse väljundina arvesse 

kogutoodangu väärtuse ning sisendina kogukulud. Tootlikkuse ja ekspordi vaheliste seoste 

määramiseks koostatakse trendijoontega hajuvusdiagrammid. Seoste tõlgendamise 

lihtsustamiseks kasutatakse elastsuskordajaid. Empiiriline analüüs andis tõestust varasematele 

uuringutele, kus on  rõhutatud positiivsele seosele tootlikkuse ja eksporditegevuse vahel. 

Selgus, et ekspordi kõige kiirema kasvu (2,48%) toob kaasa kogutootlikkuse kasv. Piisavalt 

kiire kasvu annab ka põhivara- ja maatootlikkus, vastavalt (1,77%) ja (1,56%). Tööviljakuse, 

tunnitootlikkuse ja töökulude tootlikkuse kasvuga 1 protsenti, ekspordi (mln eurodes) kasv 

moodustas alla 1 protsendi. 
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The main objective of all companies and branches of industry is to increase economic 

competitiveness. However, the main problem is constituted in that fact that the increasing 

international competition affects the competitiveness of the Estonian cereal producers, 

therefore it is important to study the productivity of Estonian grain growning as one of the 

basis of the competitiveness, including also the capability of grain trading and the 

development prospects of this production direction. The aim of the Bachelor’s thesis is to 

assess the productivity and its impact on the progress of trading based on the example of 

Estonian cereal producers. To collect input and output data is mainly used the European 

FADN database, export data is obtained from the external trade statistics data base of the 

Statistics Board. To find out the partial productivity, the value of the total production is 

regarded as output and the factors observed are: the agricultural land, the capital and 

expenditure. The work efficiency estimated on the basis of net added value considering labour 

force as a factor as well. In order to find out the total productivity, the output is the value of 

total production and the input is the total profit and for the establishment of relations between 

export variance diagrams with trend lines are compiled. To simplify the interpretation of the 

relations, flexibility ratios are applied. The empirical analysis supports the earlier studies and 

stresses the positive relation between the productivity and the export activity. It comes out that 

the export increases the fastest (2.48%) when the total productivity increases. Adequately 

rapid increase is enhanced by productivity of fixed assets and the land – 1.77% and 1.56% 

respectively. The increase of labour efficiency, productivity per hour and the efficiency of 

labour costs by 1 per cent gives less than 1 percent in the increase of export (in million EUR). 

Keywords: cereal producers, competitiveness, productivity, export, relation 



 

 

 

 

SISUKORD 
 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 
1. KONKURENTSIVÕIME MÄÄRATLEMINE JA TEOREETILISED ALUSED........... 7 

1.1. Konkurentsivõime olemus ja defineerimine .......................................................... 7 
1.2. Konkurentsivõime määratlemine ........................................................................... 9 
1.3. Ülevaade Eesti teraviljasektori arengukavast aastateks   2014-2020 ................... 14 

2. KAUBANDUSE JA TOOTLIKKUSE SEOSTE ANALÜÜS ............................ 20 
2.1. Ülevaade uuringus kasutatavatest andmetest ja meetoditest ................................ 20 
2.2. Ülevaade trendidest tootlikkuses ja kauplemises ................................................. 25 

2.3. Tootlikkuse muutuste mõju hindamine ................................................................ 32 
2.4. Järeldused ja ettepanekud ..................................................................................... 34 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 36 
KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 38 
SUMMARY ........................................................................................................................ 41 

LISAD ................................................................................................................................. 43 

Lisa 1. Põllumajandusministeeriumi poolt toodud kokkuvõtlikud meetmed konku-

rentsivõimelise sektori kindlustamiseks ....................................................................... 44 
Lisa 2. Konkurentsivõime näitajad empiirilises analüüsis vaatlusaluste riikide lõikes

 ................................................................................................................................. 45-46 

 

 

 

  



5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Eesti aladel on teravilja kasvatus üks vanimaid põllumajanduskultuure, mis hõlmab kõige 

suurema osatähtsuse põllukultuuride kasvupinnast, seepärast teravilja kasvatus on üks 

olulisematest taimekasvatussuundadest. Kvalitatiivsed muutused maailmamajanduses, mis 

tulenevad turu globaliseerumisest, ebaühtlasest majanduslikust arengust, 

tootmisprotsesside integratsioonist, kiirest teaduse, tehnika ja tehnoloogia arengust ning 

ühinemine EL-ga on viinud kodumaiste põllumajandussaaduste konkurentsivõime rolli 

kasvule, kui Eesti teraviljakasvatajatest sai mitte ainult Eesti turu toiduga varustaja, vaid ka 

osaline maailmaturul. Samuti teraviljade tootlikkuse ja kaubanduse teema muutub üha 

aktuaalsemaks, suurenev rahvastikuarv ja tema eelistuste muutused tervislikuma toitumise 

suunas.  

Majandusliku konkurentsivõime tõstmine on kõigi ettevõtete ja majandusharude peamiseks 

ülesandeks, kuid probleemiks on see, et suurenev rahvusvaheline konkurents mõjutab Eesti 

teraviljakasvatajate konkurentsivõimet, seega on oluline uurida Eesti teraviljade 

tootlikkust, kui ühte konkurentsivõime alustest, teraviljadega kaubanduse võimet ning 

tootmissuuna arenguperspektiive.  

Bakalaureusetöö eesmärk on hinnata tootlikkuse mõju kaubanduse edukusele Eesti 

teraviljatootjate näitel. Püstitatud eesmärgist lähtuvalt seatakse järgmised 

uurimisülesanded: 

1) Konkurentsivõime defineerimine, olemuse selgitamine ja määratlemine. 

2) Konkurentsivõimet iseloomustavate tootlikkuse näitajate trendide analüüs ja 

teraviljadega kauplemise trendidest ülevaade aastatel 2009-2013.  

3) Tootlikkuse mõju hindamine kaubandusele. 

4) Teraviljakasvatuse tootmissuuna arengu võimaluste selgitamine. 

Konkurentsivõimena käsitletakse käesolevas töös eelkõige tootlikkuse näitajad, mis võib 

pidada  majanduskasvu  ning  konkurentsivõime  põhiteguriks. Sisendite ja väljundite 

andmete kogumiseks kasutatakse peamiselt Põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasi (EL FADN), mis sisaldab põllumajanduslike majapidamiste majandustegevuse 

analüüsimiseks ja ühise põllumajanduspoliitika meetmete mõju hindamiseks vajalikke 

andmeid.  Kaubanduse andmed võetakse Eesti Statistika andmebaasist, mis esitab riiklikku 



6 

 

statistikat. Tootlikkuse ja kaubanduse trendide väljaselgitamiseks koostatakse diagramme 

aastate lõikes ning nende vahel seoste määramiseks koostatakse trendijoontega 

hajuvusdiagramme. Seoste tõlgendamise lihtsustamiseks kasutatakse elastsuskordajaid, mis 

näitavad kaubanduse (eksport) muutumist protsentides, kui mingi tootlikkuse näitaja 

muutub 1% võrra. 

Töö esimeses osas antakse ülevaade konkurentsivõime määratlemise teoreetilistest alustest: 

olemus, definitsioon, olevad tasemed, kvalitatiivselt  konkurentsivõimet määravad tegurid 

ning selgitatakse konkurentsivõime hindamise teoreetilised aluseid: meetodid ja andmed 

konkurentsivõime analüüsimiseks. Samuti tutvustatakse Eesti teraviljasektori arengukavas 

aastateks 2014–2020 käsitletud teraviljasektori olukorrast, visioonist ja konkurentsi 

tõstmiseks vajalikest tegevustest. Töö empiiriline osa kirjeldab Eesti teraviljade ja 

õlikultuuride kasvatamisele spetsialiseerunud põllumajanduslike majapidamiste (edaspidi 

teraviljatootjate) statistiliste andmete võrdlevat analüüsi ehk languse või tõusu trendide 

esinemist ning seoste analüüsi, millist lähtuvalt jõutakse järeldusteni. 
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1. KONKURENTSIVÕIME MÄÄRATLEMINE JA 

TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Konkurentsivõime olemus ja defineerimine 

Viimastel aastakümnetel nii majandusteoorias kui ka -praktikas aktiivselt käsitletakse 

vajalikust konkurentsivõime saavutada ja säilitada. Konkurentsi rolli üha rohkem 

tähtsustamine on õigustatud, kuna turu ehk majandustegevuse jätkuv globaliseerumine 

tihendab konkurentsi ning eduka arengu nimel kõik ühiskondlikud subjektid, eelkõige 

ettevõtted ja riigiasutused, peavad adekvaatselt reageerima konkuretsi tugevdamisele (Eesti 

majanduse…1999, lk 19). Subjektid, kes võidavad konkurentsikeskkonnas, omavad 

võimalust kaasajastada tootmist, säilitada töökohti ning suurendada elanike sissetulekuid. 

Eesti majanduse…2003, lk 15 

Majandustegevuse analüüsis on alati otsitud meetmeid ja vahendeid ühiskondlike 

subjektide tegevuse tulemuslikkuse tõstmiseks, kuid konkurentsivõime definitsiooni ei 

kasutatud, seega konkurentsivõimet pole õige vaadelda mingi uue nähtusena. (Eesti 

majanduse…1999, lk 19) 

Oma käsitlustes majandusteadlased annavad konkurentsivõime mõistele erisuguseid 

tähendusi. Tüüpiliseks on ka olukord, kui konkurentsivõime määratlemise asemel 

rõhutatakse konkurentsivõimet kujundavaid tegureid - mõned teadlased toovad välja 

näiteks madalaid tootmiskulusid, teised vahetuskurssi, tehnoloogilist arengutaset või 

majanduse kasvutempot. Paljud tegurid võivad varieeruda sõltuvalt sellest, milline 

konkurentsivõime tasand hinnatakse. (Eesti majanduse…1999, lk 23) 

Laialdaselt tunnustatud konkurentsivõime käsitlustes tavaliselt tuuakse välja kolm 

konkurentsivõime tasandit, milleks on ettevõte, majandusharu ja riigi tasand. (Eesti 

majanduse…1999, lk 32) 

Tulenevalt tasemest konkurentsivõimele antakse erinev definitsioon. Иерархия понятий 

…2006 
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Riigi  puhul konkurentsivõime on  võime Иерархия понятий…2006 

1) toota tooteid ja teenuseid, mis vastavad ülemaailmsete turgude nõuetele; 

2) luua tingimusi riikliku ressursside suurendamiseks sellise kiirusega, et tagada 

stabiilset SKP kasvu ja kõrget elukvaliteeti. 

Majandusharu konkurentsivõime seisneb võimes Sealsamas: 

1) majandusharudes toota kaupu ja teenuseid, mis vastavad rahvusvaheliste ja 

siseriiklike turgude nõuetele; 

2) luua tingimused majandusharus olevate ettevõtete konkurentsivõime 

kasvupotentsiaali jaoks. 

Ettevõtte jaoks see on võime Sealsamas:  

1) saavutada oma eesmärke  konkurentsitingimustes; 

2) rahuldada klientide vajadused läbi tootmise ja pakkumise turul oma tooteid, mis 

saavutanud paremust konkurendi toodete üle;  

3) kasutada tootmise ja juhtimise vahendeid, et arendada ja laiendada müügiturge ning 

suurendada ettevõtte turuväärtust. 

Lähtudes konkurentsist ehk subjektide huvide vastandumisest, konkurentsivõime esitab 

subjekti asendi teste subjektide suhtes mingi edukuse või mahajäämuse määrava omaduse 

või majandustegevuse tulemuse poolest. Selles määratluses eristatakse konkurentsivõime 

kitsama ja laiema käsitluse (Eesti majanduse…1999, lk 24): 

1) Kitsama käsitluse järgi vaadeldakse võimet konkureerida subjektide huvide otseses 

võistluses, kui ühe subjekti huvide rahuldamine ohustab teise subjektide positsiooni 

ning viib selle halvenemisele. 

2) Laiema käsitluse järgi vaadeldakse kaudset ja võimalikku konkurentsi subjektide 

vahel ehk tuuakse välja paremust määravaid omadusi otsese huvide vastuoluta 

valdkondades.  

Üldiselt konkureerides subjektid soovivad olla teistest edukamad. Sellisel 

konkurentsivõimel võib välja tuua mitu astet (Eesti majanduse…1999, lk 25):  

1) ellujäämisvõime – madalaim aste, võime konkurentsikeskkonnas kohanemise 

kaudu säilitada oma positsiooni ilma ennast oluliselt uuendamata; 

2) arenguvõime – keskaste, võime õigeaegselt reageerida konkurentsiolukorrale ja 

selle muutustele, tehes kindlaksmääratud pingutusi oma positsiooni parandamiseks 

ning tegevuse tõhustamiseks; 

3) edukus (paremus) – kõrgeim aste, võime oluliselt mõjutada konkurentsikeskkonda, 

saavutades seda konkurentidest kiirema ja tõhusama arengutegevuse kaudu ehk 

oles turuliidriks. 

Paremus tähendab ka seda, et valdkonna liidrid nihkuvad konkurentide pideva tähelepanu 

alla. Arengule suunatud konkurendid omakorda teevad samme, et liidrile järele jõuda ja   

tema koht konkurentsikeskkonnas üle võtta. Edukuse ehk konkurentsivõime kõrgeima 

astme saavutamine eeldab orienteeritust innovatsioonile, mis tagab suuremat kasumit ja 
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kaitseb konkurentsi eest tänu toodete ainulaadsusele ja klientide ära tundmisele. Kuid seda 

innovatsiooni alusel määratletud paremuse tunnuseks on konkurentsipositsiooni stabiilsuse 

lühiajalisus, see tuleneb sellest, et konkurendid võivad uuendused üle võtta. Pikaajaline 

paremus on saavutatav ainult läbi pidevate konkurentsivõimet tõstvate innovatsioonide, et 

konkurentide arengust alati kiirem olla. (Eesti majanduse...1999, lk 25-26).  

Konkurentsivõime olemust määrab otseselt ka konkuretsi ulatus, mille alusel eristatakse 

kolm liiki konkurentsi (Eesti majanduse...1999, lk 26): 

1) lokaalne ehk regionaalne konkurents – toodete ja teenuste pakkujad on piiratud 

lähiümbrusega; 

2) riigisisene ehk natsionaalne konkurents – toodete ja teenuste pakkujad on pärit 

peamiselt vaadeldavast riigist; 

3) rahvusvaheline ehk globaalne konkurents – tootjate ja teenuste pakkujatel on 

võimalus konkureerida tootjatega kogu maailmast. 

Konkurentsi ulatuse suurenemisega  (ülalt alla)  toimub konkurentsi tihenemine ja 

tugevdamine, seega ka konkurentsi analüüs peaks vastama konkurentsi ulatusele ehk tuleb 

analüüsida kõiki potentsiaalseid konkurente. 

 

1.2. Konkurentsivõime määratlemine 

Erialakirjanduses võib leida mitmeid konkurentsivõime määratlemise kontseptsioone. 

Olulise panuse riikliku ja regionaalse konkurentsivõime analüüsis on Ameerika 

majandusteadlasel Michael Porteril, kes võttis kasutusele mõiste konkurentsieeliste 

teemanti mudel, mis koosneb neljast tegurite rühmast, mis määravad ettevõtte, 

majandusharu ja riigi konkurentsivõimet. Sellistesse rühmadesse kuuluvad: tingimused  

tootmistegurite jaoks; nõudlustingimused; seotud ja toetavad majandusharud;  ettevõtte 

strateegia, struktuur ja konkurents. Porteri arvates, olulist mõju riigi, majandusharu või 

ettevõte konkurentsivõimet võib avaldada ka valitsuse poliitika ning juhuslikud sündmused 

[Конкуренция 2005, стр 78]. Samuti  Michael Porter oma raamatus “The Competitive 

Advantage of Nations” jõuab järelduseni, et konkurentsivõime analüüs peab uurima 

tegurite kõrval ka tootlikkust, kuna riigi ressursside tootlikkusest sõltub selle võimekus 

pakkuda oma kodanikele kõrget elatustaset. (Porter 1990, pp 76)  

Aleksei Borel oma teadusartiklis “Põllumajanduslik konkurentsivõime olemus ja tema 

kujunevad tegurid” (2014) jõudis arvamusele, et M. Porteri pakutud tegurite 

klassifikatsioon on sobivaim praktiliseks kasutamiseks, sest see hõlmab mitmeid tegureid. 
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Kuid põllumajanduse konkurentsivõime analüüsiks otsustas viimistleda ning laiendada 

Porteri pakutud klasifikatsiooni, võttes arvesse põllumajanduse kaasaegseid tendentse ja 

iseärasusi. Борель 2014 

Tema poolt pakutud tegurite klassifikatsioon, mis määravad põllumajanduse 

konkurentsivõimet on näidatud tabelis 1.  

Tabel 1. Põllumajanduse konkurentsivõime kujundavad tegurid Борель 2014, стр 3 

jätkub järgmisel leheküljel 

 

Tingimused  tootmistegurite jaoks:  

 Maa ressurss - mulla tüübid, viljakuse tase, 

kasutatava põllumajandusmaa suurus, vee 

olemasolu põllumajanduslikuks 

kasutamiseks; 

 Klimaatilised tingimused- kliimavööde, 

aasta sademete hulk, teised ilmastiku 

nähtused; 

 Tööjõu ressurss -  kvalifikatsioon, tööjõu 

olemasolu, töö maksumus ja tööjõu 

tootlikkus; 

 Tootmisvahendite seisund: põhivara kulumi 

ja mehhaniseerimise tase; 

 Kapitali kättesaadavus: krediteerimine, 

investeeringud, liising; 

 Majandusharu tehnoloogiline ja 

innovatsiooniline potentsiaal; 

 Infrastruktuuri arengutase. 

 

 

Ettevõtte strateegia, struktuur ja 

konkurents: 

 Strateegia: strateegilise planeerimise 

tasand, juhtimise kvaliteet, säästvale 

arengule keskendumine, turundus; 

 Struktuur: majandusharu ja üksikute 

põllumajanduslike ettevõtete 

juhtimisstruktuur, ühistute  olemasolu, 

põllumajandustootjate ja –

organisatsioonide ühendamine, mis 

soodustab põllumajandustoodete tootjate 

huvide kaitsmisele; 

 Konkurentsi seisund majandusharus 

teatavat liiki toodete jaoks; 

 Majandusharu ekspordi potentsiaal. 

 

Nõudlustingimused: 

 Nõudluse tase; 

 Turu mahtuvus; 

 Kogenud ja nõudlikud 

ostjad; 

 Nõudluse tüübid: tarbijate 

nõudlus; nõudlus 

edasiseks töötlemiseks, 

hulgimüügi nõudlus, 

hooajaline  nõudlus; 

 Jaotusvõrkude areng; 

 Nõudlus riigi poolt. 

 

PÕLLUMAJANDUSE 

KONKURENTSIVÕIMET 

KUJUNDAVAD TEGURID 

 

 

Juhuslikud sündmused: 

 Põllumajandustoodete 

hindade muutused 

maailmaturul; 

 Ennustamatud 

ilmamuutused. 
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Aleksej Borel ka rõhutab, et enne põllumajanduse (teraviljade tootmissuund) 

konkurentsivõime analüüsimist, tuleb märkida, et sellel majandussektoril on mitmeid 

erisusi, mis ei võimalda kohaldada hindamismeetodeid, mis kasutatakse riigi majanduse ja 

muude sektorite jaoks. Nende erisuste seas on järgmised Борель 2014, стр 2:  

1) madal põllumajandussektori rentaablus; 

2) pikk tootmistsükli kestus ja kapitalimahutuste investeeringute tasuvuse aeg; 

3) madal kujunev brutolisandväärtus;  

4) suur  ennustamatuse aste põllumajandustegevuse tulemustest, mis tuleneb mulla-ja 

ilmastikutingimuste muutuste sõltuvusest; 

5) keskkonnategur - põllumajandustootmise protsess ei peaks kahjustama keskkonda 

ning valmistatud toode oleks ohutu inimese tervisele.  

Kuid sõltumata majanduse olukorrast positiivne mõju konkurentsivõimele 

põllumajandussektoris annab stabiilse nõudluse kasvu tema toodetele. Vastavalt 

Maailmapanga andmetele 2030. aastaks Maa elanikkond kasvab 8219 mln inimeseni ja 

2050. aastaks kuni 9148 mln inimeseni [Population …]. Maailma Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsioon samaaegselt ennustab olulist haritava maa langust ühe 

elaniku kohta (0,24 hektarist 2007. aastal kuni 0,18 hektarini 2050. aastaks). [World 

agriculture … 2012, pp 108] 

Janno Reiljan ja Dorel Tamm oma raamatus “Majandusharu konkurentsivõime analüüsi 

alused Eesti põllumajanduse näitel” rõhutavad, et kõige spetsiifilisem ja keerulisem subjekt 

konkurentsianalüüsi seisukohast on majandusharu. Eelkõige seetõttu et pole loodud 

kompaktset ja laialdaselt tunnustatud teoreetilist baasi majandusharu konkurentsivõime 

määratlemiseks ning sellest tulenevalt puudub ka selle analüüsiks ja hindamiseks kokku 

lepitud metodoloogia ja metoodika (Muutused Eesti…2001, lk 230-231). Teiseks 

 

Seotud ja toetavad 

majandusharud: 

 Konkurentsivõimelise 

põllumajandustehnika 

tootmine; 

 Väetise ja 

taimekaitsevahendite 

tootmine; 

 Põllumajandusliku 

teaduse areng 

(selektsioon, geneetika); 

 Projekteerimis- ja 

ehitusettevõtted; 

 Transport. 

 

Toodete konkurentsivõime: 

 Tootmise omahind; 

 Müügihind; 

 Tarbimisväärtus;  

 Ökoloogilisus; 

 Tarbijate poolt tundmine 

ja tajumine; 

 Kauba pakendi 

praktilisus;  

 Vastavus standarditele; 

 Toote eristatus; 

 Koostisosad; 

 Analoogsete toodete 

olemasolu konkurentidel. 

 

Valitsuse poliitika: 

 Maaomandi reguleerimine 

 Õiguslikud regulatsioonid 

põllumajanduse 

valdkonnas; 

 Põllumajanduse strateegia 

ja poliitika; 

 Majanduslikud meetmed: 

maksustamine/ riigi 

toetused, teised toetused; 

 Väliskaubanduse 

meetmed; 

 Välispoliitika ja 

välismajanduspoliitika 

meetmed. 
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majandusharu pikaajalised majandustulemused sõltuvad ettevõtete töö tõhustamisest ja 

riigi tegevusest neile ettevõtteile majanduspoliitilise keskkonna kujundamisel nii koduturul 

kui ka välisturu konkurentidega. (Reiljan, Tamm 2005, lk 16) 

Konkurentsivõimet majandusharu tasandil võib vaadelda nii sisemajandusliku kui 

välismajandusliku konkurentsivõimena. Välismajanduslikust aspektist konkurentsivõimet 

on tähtis vaadelda nii Eesti kui väikeriigi tiheda seotuse tõttu maailmamajandusega kui ka 

seoses Euroopa Liidu ühinemisega. Sisemajanduslikult majandusharu 

konkurentsikeskkonnas võistleb teiste kodumaiste majandusharudega näiteks ressursside ja 

turuosa pärast. Välismajanduslikult aga konkureerib teiste samasuguste majandusharudega 

juba teistes riikides. Konkurentsivõime mõõtmisel on oluline määrata, millist 

sisemajandusliku või välismajandusliku mõistet kasutatakse. Sisemajandusliku 

konkurentsivõime mõõtmisel on olulisteks näitajateks hind, kulud, mitte hinnapõhine 

näitaja - toodangu kvaliteet, tootlikkus ja efektiivsusega seotud näitajad. 

Välismajandusliku konkurentsivõime mõõtmisel saab kasutada niisuguseid üldlevinuid 

meetodeid: reaalne vahetuskurss, suhtelise eelise meetod, mis tugineb mitmesugusele 

indeksanalüüsile - näiteks ilmutatud suhtelise ekspordi ja impordi eelis, ühiku 

tööjõukulude indeks, turuosade analüüs jne. Lättemägi, Laur 2004, lk 12  

Kuid majandusharu konkurentsivõime määratlemisel, tuleb silmas pidada, et omavahel 

kõigepealt konkureerivad nendes majandusharudes olevad ettevõtted. Järelikult selles 

harus tegutsevate ettevõtete agregeeritud konkurentsivõimet saab edasi laiendada  

majandusharu tasandile. Kõige lihtsamalt öeldes ei ole konkurentsikesskonnas kahjumiga 

tegutsev ettevõtte/majandusharu konkurentsivõimeline. Täiusliku konkurentsi (kui 

toodangu ja teenuse pakkujal puudub kontroll turuhindade üle) tingimustes on 

konkurentsivõimeta selline ettevõtte, kelle keskmised kulud ületavad toote hinda turul 

(Riik 2003, lk 10). Ettevõtte tasandil konkurentsivõime näitavad indikaatorid on järgmised: 

kasumlikkus, kulud, tootlikkus ja turuosa (McFertridge 1995, pp 3-4). Maailmapank ka 

defineerib konkurentsivõimet, juhindudes ettevõtete tootlikkusest ja muutustest loodud 

lisandväärtuses. (Farrugia 2002,  lk 22, 26) 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni ekspertide sõnul põllumajanduse 

konkurentsivõime hindamine on kõige otstarbekam ettevõtte tasandil, st juhul 

agraarsektoriga - põllumajandusliku majapidamise tasandil. Põllumajanduse 

konkurentsivõime hindamise vahendiks ettevõtte tasandil pakutakse kasutada 
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kogutootlikkust (Total factor productivity), mis näitab tehnoloogilise ja organisatsioonilise 

tootmise taset (toodangu ühik tootmistegurite kohta kujul). [Fostering … 2011, lk. 20].  

Veel mitmete autorite hinnangul tootlikkus on konkurentsivõime ja majanduskasvu 

põhiteguriks. Krugmani käsitluse järgi puudub “konkurentsivõime” mõistel majanduslik 

tähendus ning et tegemist on metafooriga – õigem oleks rääkida tootlikkusest (Krugman 

1996, lk 21). Krugmanile kuulub ka tuntud tsitaat: “Tootlikkus ei ole veel kõik (tulutaseme 

tõstmise seisukohast), kuid pikas perspektiivis on see peaaegu kõik”. (Krugman 1996) 

Samuti Boltho pakub, et pikaajaline konkurentsivõime on saavutatav ainult kõrgeima 

võimaliku tootlikkuse kasvuga, mis on väliskeskkonnas tasakaalus ehk positsioon 

konkurentsikeskkonnas saadud ilma vahetuskurssi moonutamata (Boltho 1996, lk 3). 

Vahetuskurssi mõju mainivad ka Durand ja Giorno. Nad kirjutavad, et sageli 

konkurentsivõime tugevdamise all mõistetakse kõrge tootlikkuse kasv. Kuid see ei ole 

tingimata nii, et sedasorti soodne tegur toob kaasa suurenenud müüki välisturgudel. Võib 

olla nii, et tootlikkuse kasv selle asemel, et esineda konkurentsivõime kasvu, võib jätta 

ekspordi tulemuslikkust üldjoontes samaks, see toimub, kui üles parandatud äritingimused 

on toonud läbi vahetuskursi kallinemist. Durand, Giorno, pp 3  

Konkurentsivõime määratlemise aluseks võetud tootlikkuse lähenemise kritiseerijad 

väidavad, et see on liiga kulupõhine käsitlus ja juhib tähelepanu kõrvale kvalitatiivsetelt 

omadustelt ja müügituru tegevuse tõhususelt. (Aiginger et al. 2013, lk 4) 

Sellega seoses ühest lähenemist konkurentsivõime määratlemiseks ja hindamiseks ei 

eksisteeri. Sõltuvalt subjekti ühiskondlikust tasemest ja spetsiifilistest omadustest on erinev 

nii konkurentsi olemus, kui ka suhted väliskeskkonnaga ning seega varieerub ka 

konkurentsivõime hindamise alus. (Muutused Eesti…2001, lk 236)  

Samuti Eesti Panga poolt kord aastas (alates 2013. aastast) avaldatavas uues üllitises – 

Eesti Konkurentsivõime Ülevaates konkurentsivõimet analüüsitakse (keskmes ettevõtete 

konkuretsivõime) arvestades, et võimalikke lähenemisviise on mitmeid, seetõttu 

vaadeldakse mitut laiemalt kasutatud konkurentsivõimenäitajate gruppi. 

Konkurentsivõime hindamiseks analüüsitakse Eesti konkurentsivõime…2013, lk 2-3:  

1) Eesti ekspordivõimet (ekspordinäitajate muutusi, suhtelise tootlikkuse kasvu jms); 

2) suhteliste hindade ja kulude konkurentsinäitajaid, mis põhinevad võrdlusel riigi 

peamiste kaubanduspartneritega. 
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1.3. Ülevaade Eesti teraviljasektori arengukavast aastateks   

2014-2020 

Kõige ülevaatlikum ning kogu teraviljasektorit hõlmav uuring on 2014. aastal 

Põllumajandusministeeriumi poolt välja antud “Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 

2014-2020“, kus teraviljasektori olukorra alusel paika pandud sektori edasiseks arenguks 

tegevused ja meetmed püstitatud eesmärkide elluviimiseks.  

Teraviljakasvatus on Eesti elanikkonda toiduga ja loomi söödaga varustanud juba 

aastatuhandeid, Eesti aladel on teravilja kasvatus üks vanimaid põllumajanduskultuure - 

otra on  juba kasvatatud 4000 aastat. Pikka perioodi oli Eestis peamiseks 

teraviljakultuuriks rukis, mis oli hinnatud kvaliteetse leivaviljana mitmete sihtriikide 

turgudel. Praegu teravilja kasvupinna struktuurist suuremat osatähtsust omab nisu (joonis 

1), samuti viimastel aastatel nisu on saagi poolest tõusnud odra asemel enimkasvatatavaks 

teraviljaks Eestis. Eesti teraviljasektori…, lk 4 

  

Joonis 1. Põllukultuuride kasvupinna struktuur 2014. aastal, protsentides PM03 

Teraviljakasvatus on läbinud mitmeid olulisi muudatusi, mis peamiselt on seotud Euroopa 

Liiduga liitumisega 2004. aastal, kui Eesti teraviljakasvatajatest sai mitte ainult Eesti turu 

toiduga varustaja, vaid ka osaline maailmaturul. Euroopa Liidu liikmeks saamisega 

teraviljatootmise majandustulemused muutusid ja arenesid märgatavalt, see on eelkõige 

seotud põllumajandustootjatele makstava toetuste mahu suurenemise ning 

põllumajandussaaduste tootmiseks vajalike sisendite kokkuostuhindade tõusuga. Eesti 

teraviljasektori…, lk 48 

Söödakultuurid 

27,2% 

Tehnilised 

kultuurid 13,3% 

Kaunvili 3,1% 

Kartul 1,0% Avamaaköögivili 

0,5% 

Nisu 25,3% 

Oder 20,9% 

Kaer 4,5% 
Muu teravili (rukis, 

tritik, segavili, 

tatar) 4,2% 

Teravili 54,9% 
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Samuti tänu soodsatele ilmastikuoludele ja kasvanud efektiivsusele Eestimaa põldudelt 

saadi 2014. aastal teraviljasaak üle 1,2 miljoni tonni (tabel 2), mida on aasta varasemast 

25% rohkem. 2014. aastal külvati teravilja kokku 332 900 hektarit, mida on umbes 7% 

rohkem kui 2013. aastal. Teravilja hektarisaagikus kasvas 17% võrra eelmise aasta 

saagikusest ja jõudis 3669 kg tasemele. 2014/15 saagiaastal kujunes Eesti teraviljaga 

isevarustatuse tasemeks 173% ning selle näitaja selgelt väljendab tootmispotentsiaali ära 

kasutamist, kuna isevarustatuse tase palju suurem kui 100%. Teraviljafoorum 2015, lk 5 

Tabel 2. Teravilja ja teraviljasaaduste tootmine, tarbimine, tuhat tonnides ning 

isevarustatuse tase, %-des aastatel 2009-2014 [PM20 

Statistikaandmebaasi esialgsete andmete põhjal saadi 2015/16 saagiaastal teravilja 

kogusaagiks rekordilised 1 535,3 tuh tonni, mis on eelmise aastaga võrreldes  26% enam. 

Samal ajal läbi aegade saadud parim saak ületas ka teraviljasektori arengukavas aastaks 

2020 püstitatud eesmärgi 1 475 tuh tonni. Teravilja kogusaagi struktuurist moodustas nisu 

53%, oder 36% ning kaer ja rukis umbes 4%. Võrreldes eelmise aastaga suurenes nisu-, 

odra-, rukki- ja kaerasaak vastavalt  32%, 22%, 10% ning 4% [PM04. Ühelt hektarilt 

koristati keskmiselt 4382 kilogrammi teravilja, nisu saagikus moodustas 4788, otra 4235 

ning rukist 3823 kilogrammi PM041. 2015. aastal saavutati ka suurim külvipind 350 400 

hektarit, mida on 5% suurem kui aastal 2014 PM03.  

Eesti suudab end viimastel aastatel teraviljaga ise varustada, kuid parima hinna saamiseks 

ning ka sortimendi tagamiseks tuuakse sisse nii nisu kui ka meie kliimas mitte kasvavaid 

teravilju (riis, mais, hirss) ja eksporditakse nisu, otra, rapsi Teraviljafoorum 2013, lk 8. 

2015/16 saagiaasta isevarustatuse tase esialgsetel andmetel võib kujuneda ligikaudu 217% 

arvestades 5 viimase aasta keskmise tarbimisega jõuab 236%-ni, samaaegselt ületades 

arengukavas 2015 aastaks ning 2020 aastaks seatud eesmärki, mis on seotud rekordsaagi 

saamise ning tarbimise väikese muutumisega.  

Kogu Eesti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Toodetud 873,5 678,4 771,6 991,2 975,5 1221,6 

Tarbimine 728,2 645,6 638,7 599,7 648,6 706,6 

Isevarustatuse tase 120,0 105,1 120,8 165,3 150,4 172,9 
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Samuti 2015. aastal saavutati isevarustatuse, kasvupinna, ekspordi, kui ka saagikuse osas 

teraviljasektori arengukavas 2020. aastaks püstitatud eesmärgid (tabel 3). Suuresti on aga 

vähenenud rapsiseemne eksport, kuna suur rapsi kogus töödeldakse kohapeal õliks, sellest 

tulenevalt ka töödeldud toodete eksport on oluliselt tõusnud, kuna enamuse moodustab 

sellest rapsiõli. Teraviljafoorum 2016, lk 9 

Tabel 3. Teraviljasektori arengukavas seatud eesmärkide ja 2015. aasta esialgsete andmete 

võrdlus Teraviljafoorum 2016, lk 7 

Mõõdikud 

Sihttase Algtase 

% 

Sihttase 

2015 TAK 
2015 

esialgne 
2020 

Mõõdik 1 

 

        

Teraviljaga isevarustatuse tase; 

%  
151 236*   222 

(Allikas: Statistikaamet)         

Mõõdik 2           

Kasvupind; tuh ha  Teravili 307 350,4 +14% 331 

(Allikas: Statistikaamet) Raps 91 70,8 -0,22 98 

Mõõdik 3 
 

    
 

  

Töötlemata toodete eksport; tuh t  Teravili 356 806,1 +126 716 

 (Allikas: PM) Raps 76 39 -49 97 

Mõõdik 4       
 

  

Töödeldud toodete eksport; tuh t 
  

155 201 +30 354 

(Allikas: PM)     
 

  

Mõõdik 5 
 

    
 

  

Saagikus; t/ha  Teravili 3,3 4,4 +33 4,5 

(Allikas: Statistikaamet) Raps 1,9 2,8 +47 2,5 

Mõõdik 6       
 

  

Saak; tuh t  Teravili 999 1535,3 +54 1475 

(Allikas: Statistikaamet) Raps 171 196,3 +15 240 

Viimastel aastatel Eestis on head eeldused teravilja ja teraviljatoodete ekspordivõime 

suurendamiseks, kuna saadakse häid teraviljasaake ning jätkuvalt toodetakse teravilja 

rohkem kui tarbitakse, kui omakorda suureneb maailmas nõudlus toidu järele Eesti 

teraviljasektori…, lk 4. 2015. aastal suurenes teravilja ja teraviljatoodete ekspordi kogus 

aastaga 49% võrra 875 tuhande tonnini. Rahalises väljenduses eksporditi Eestist 2014. 

aastal 103 miljoni euro eest ning 2015. aastal 150 miljoni euro eest teravilja ja –tooteid, 

vaatamata sellele, et teravilja (ümber arvutatud teraks) eksport moodustas 92% ja 

töödeldud osa jäi madalaks. Olulisemateks sihtturgudeks aastal 2015 meie teraviljale ja –

toodetele on Alžeeria (18%), Saudi Araabia (16%) ja Iirimaa (7%) Teraviljafoorum 2016, 

lk 9.  
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Arvestades ka asjaoluga, et maailmas suureneb rahvaarv ehk vähenevad teraviljavarud, 

kuigi teravilja hinnad jäävad ka tulevikus piisavalt kõrgeks, see omakorda loob soodsaid 

tingimusi teraviljakasvatuse laiendamiseks, ekspordi suurendamiseks ning konkurentsi 

võimenduseks. Teraviljafoorum 2013, lk 3  

Eesti teraviljasektori arengukava järgi teraviljasektor on “2020. aastal jätkusuutlik, 

konkurentsivõimeline, lisandväärtust andev ning sektoris kasutatakse laialdaselt 

innovaatilisi tehnoloogiaid, millega tagatakse efektiivne tootmine ja töötlemine ning 

luuakse läbi ekspordi eeldused Eestis kasvatatud teravilja tuntusele ja tunnustatusele mujal 

maailmas. Kõrgelt kvalifitseeritud Eesti tootja hoiab põllumajandusmaad viljakana ja 

majandab keskkonnasõbralikult, säilitades seeläbi põllumajandusmaa väärtuse”. Eesti 

teraviljasektori…, lk 5  

Visiooni elluviimiseks on püstitatud viis strateegilist eesmärki ja läbi mõeldud meetmeid ja 

tegevusi  nende eesmärkide täitmiseks:  

1) Teravilja ja rapsi tootmise suurendamine ja keskmise saagikuse tõstmine 

2) Teravilja ja rapsi ning nendest valmistatud toodete kvaliteedi tõstmine. 

3) Teravilja ja rapsi nii tootmise kui ka töötlemise efektiivsemaks muutmine ja 

lisandväärtuse suurendamine 

4) Konkurentsis püsimiseks Eesti teravilja ja rapsi ning nendest valmistatud toodete 

tuntust tõstmine 

5) Teraviljasektori jätkusuutlikkuse tagamine 

Esimese eesmärgi täitmise üheks eelduseks on põllumajandustootjate tihe koostöö teadus- 

ja arendusasutustega ning ka asjakohane nõuandetegevus, kuna Eesti teravilja ja rapsi 

saagikus siiamaani on üks madalamaid EL-is. Koostöös saadud teadmiste rakendamine 

praktikas annab kvaliteetse teravilja ja rapsi tootmise Eesti tööstustele, sellest tulenevalt 

tagatakse lisandväärtuse kasv ja sektori jätkusuutlikkus. Esmased alused kvaliteetse 

teravilja ja rapsi saagikuse tõstmiseks omakorda luuakse õige sordi valiku ja sertifitseeritud 

seemne kasutamise teel. Teraviljatootmise efektiivsuse tõstmiseks ja moderniseerimiseks 

on vaja jätkuvalt investeerida tootmistehnoloogiasse ja rakendada innovaatilisi lahendusi, 

kuid paljudel tootjatel ei jätku piisavalt vahendeid uue tehnoloogiasse investeeringute 

tegemiseks, sest põllumajanduslikul tootmisel on suured tootmiskulud ning väikese 

saagitaseme juhul ületavad realiseerimishinda. Arvestades seda ühistegevuse soodustamine 

on edukas lahendus, kuna tugevad tootjate ühistud on põllumajandustoodete kasvatajate 

üks konkurentsivõime tõstmise võimalusi. Põllutööks vajalikke kaasaegsete masinate ja -

seadmete soetamist, tootmiskulude vähenemist, Eesti taimekasvatajate võimet 
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konkureerida Euroopas ja maailmas ning turu- ja majandusolukorra muutustele 

adekvaatselt reageerimist - kõik see soodustab ühistegevus. Lisaks arvestades jätkuvalt 

tõusvat nõudlust toidu järele ühistegevus võimaldab  ekspordimahte suurendada. Eesti 

teraviljasektori…, lk 8 

Järgmiseks on plaanis Eestis kasvatatud teravilja ja rapsi ning nendest valmistatud toodete 

kvaliteedi tõstmine, kuna aastast aasta teravilja ja rapsi kvaliteet on muutlik või olenevalt 

piirkonnast madal. Soodustada häid eeldusi kvaliteetse saagi saamiseks võiks 

sertifitseeritud seemne kasutamise suurendamise, õigeaegse koristusaja valimise, 

kuivatusvõimekuse tõstmise ning ka kaasaegse põllutehnika kasutamise suurendamisega. 

Tõrkeks on see, et riiklikul tasemel ei koguta kvaliteedinäitajäid koristatud viljast, seega 

puudub Eestis süstemaatiline ülevaade Eestis kasvatatud teravilja ja õlikultuuride 

kvaliteedist. Põllumajanduse ministeeriumi üheks meetmeks on teraviljakvaliteedi 

andmebaasi loomine.  Eesti teraviljasektori…, lk 9  

Kolmandaks tähtsamaks eesmärgiks on saavutada teravilja ja rapsi tootmise ja töötlemise 

lisandväärtuse suurendamist. Kuna tooraine teraviljakasvatusest tuleb Eesti 

teraviljatööstusele. Teravilja töötlevaks ettevõtteks kuuluvad pagaritoodete, jahu, taimseõli 

ning loomasööda tootjad, mis annavad viiendiku toiduainetööstuse käibest. Tänu sellele 

panustab teraviljatööstus ka Eesti majandusse Eesti teraviljasektori…, lk 4. Selle asemel, 

et ekspordita kohapealseks töötlemiseks ja bioenergia tootmiseks mõeldud tooraine, on 

tulusalt seda Eestis väärindada ning juba valmistootena ekspordita. Seega suurema 

lisandväärtuse andmiseks on vajalik teostada investeeringuid, arendada ja võtta kasutusele 

innovaatilisi tootmis- ja töötlemisvõimalusi.  Lisaks on võimalik laiendada teravilja ja rapsi 

mahe tootmist, kuna nii mujal maailmas kui ka Eestis järjest suureneb nõudlus 

mahetoodete järele. Tuleb otsida ka toidu- ja söödaviljale mittevastava kvaliteediga vilja 

realiseerimise teed, kuna olenevalt saagiaasta ilmastikust, võib leida Eestis teravilja, mis ei 

ole kõlblik inimtarbimiseks ega kasutamiseks loomasöödana, sellist toorainet näiteks saab 

kasutada energia tootmiseks. Eesti teraviljasektori…, lk 9  

Kuna Eesti kasvatajad ja töötlejad konkureerivad Euroopa ja maailma turul teiste 

teraviljasektori tootjate ja töötlejatega, kellest paljud tegutsevad geograafiliselt palju 

soodsamates piirkondades. Seetõttu on konkurentsi positsiooni säilitamiseks on vaja tõsta 

Eesti teravilja ja rapsi ning nendest valmistatud toodete tuntust, mille üheks peamiseks 

eelduseks on kvaliteetne saak, mis omakorda loob tööstustele tingimused ka kvaliteetsete 
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toodete valmistamiseks. Euroopa ja maailma ühisturul suurema tuntuse saavutamiseks on 

vajalik ühendada aastatega saadud kogemused ja teadmised toodangu turustamiseks. 

Teisalt on vaja laialdasemalt ära kasutada seda looduslikku eelist, et Eestis on puhtam 

keskkond teravilja ja rapsi kasvatamiseks, mille tagamine teistes maailma suurtes 

tootmisaladel on läinud järjest keerulisemaks. Eesti teraviljasektori…, lk 10 

Teravilja jätkusuutliku sektori tagamiseks tuleks teha panust maaparandussüsteemide 

hooldusse ning mullaviljakuse tõusu, kuna riikliku keskkonnauuringu käigus on avastatud 

väetusplaanide mitte täiuslikkust ja mullade toitainetega vähene varustatust. Seda eelkõige 

põhjustavad klassikaliste viljavahelduste puudumine, tahke sõnniku kasutamise 

vähenemine ning monokultuuride kasvatamine. Jätkusuutlik põllumajandus peale maa 

hoidmist põllumajandustootmises tähendab ka põlvkondade vahetust põllumeeste hulgas. 

Kuid tänapäeva põllumajandussektoris on probleemiks tööjõu vananemine ning 

oskustööliste, kõrgharidusega spetsialistide vähesus, mistõttu on vajalik edendada 

põllumajanduserialade õpe ning tagada neile õppijatele praktikavõimalused 

põllumajandustootjate juures. Põllumajandustootmises on oluline arvesse võtta ka 

keskkonnahoidlikku suhtumist, sest kui ei saa tagada tootmiseks sobilikku keskkonda 

(maa, vesi, õhk), siis ei ole võimalik ka täita eespool nimetatud eesmärke teraviljasektori 

komplekseks arendamiseks. Eesti teraviljasektori…, lk 10 

Kõikide tegevuste ja meetmete kokkuvõtlik loetelu on toodud lisas 1. 
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2. KAUBANDUSE JA TOOTLIKKUSE SEOSTE ANALÜÜS 

 

2.1. Ülevaade uuringus kasutatavatest andmetest ja meetoditest 

Tuginedes eelnevalt kirjeldatud teoreetilistele käsitlustele, kus majandusteadlased on 

seostanud konkurentsivõimet tootlikkusega, töö empiirilises osas viiakse läbi 

konkurentsivõimet iseloomustavate suhtarvude analüüs Eesti teraviljatootjate näitel. 

Tootlikkuse, kui konkurentsivõime ja majanduskasvu põhitegur, suurendamise vajadus ja 

sellega seotud probleemid muutuvad üha aktuaalsemaks. Tööjõu hulga vähenemise ja 

ressursside kallinemise tingimustes ei ole teist alternatiivi kui tootlikkuse tõstmine, et 

globaalses konkurentsikeskkonnas ellu jääda ja kindlustada jätkusuutlik areng (Kalle 

2007, lk 5). Samuti põllumajanduse säilitamise ja toetamise seisukohast on ka tähtis 

tootmise produktiivsuse suurendamine. Raamatus “Eesti majanduse konkurentsivõime ja 

tulevikuvaated” selle kohta on toodud, et eksport pole eesmärgina omaette midagi väärt, 

kuna madala hinnaga toodete eksport katab ainult hädapäraselt vajalikku palgataset ja seda 

ei ole majanduslikuks õitsenguks piisav. Palku võimaldab tõsta ainult piisav tootlikkus 

kõrgekvaliteediliste toodete valmistamisel. Eesti majandusarengu tagamiseks peamine 

eesmärk on luua tingimused tootlikkuse kiireks ja jätkusuutlikuks kasvuks. Stabiilne 

makromajanduskeskkond loob arenguks sellised tingimused ja on selles protsessis oluline. 

Kuigi ei tohi unustada, et heaolu ja lisandväärtust luuakse ettevõtete tasandil, sõltuvalt 

nende suutlikkusest tõhusalt luua väärtuslikke tooteid ja teenuseid. Eesti majanduse…, 

lk 15 

Selleks, et soodustada tootlikkuse kasvu, tuleb kõigepealt tootlikkuse mõistet defineerida. 

Tootlikkust defineeritakse kui subjekti (riigi, regiooni, ettevõtte) teatava väljundi ja 

kulutatud sisendi suhet (valem 1), tootlikkuse kasv aga tähendab võimet toota rohkem 

sama sisendite hulgaga või saada sama palju väljundit väiksema hulga sisenditega. 

Üldjuhul tootlikkuse tõstmine algab mõõtmisest, mis põhineb järgneval baasvalemil (Kalle 

2007, lk 7): 

                                                                         (1) 
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Kui väljund(id) ja sisend(id) on mõlemad naturaalühikutes (tk, kg, m jmt), siis võib nende 

suhet nimetada tehniliseks tootlikkuseks ning seda näitajat ei mõjuta hinnad. Kui väljundid 

ja sisendid on rahalistes väljenduses, siis võib sellist suhet nimetada majanduslikuks 

tootlikkuseks. Seda näitajat aga mõjutavad sisendite ostuhinnad ja väljundite müügihinnad. 

(Kalle 2007, lk 7) 

Ilma tootlikkuse taseme mõõtmiseta ning selleks otstarbekate näitajate valimiseta ei ole 

võimalik edaspidi tootlikkust hinnata ja analüüsida. (Kalle 2007, lk 13) 

Käesolevas uurimustöös tootlikkuse mõõtmine teenib kindlaid eesmärke: 

1) tootlikkuse taseme ja kasvutempo leidmine, selgitades suunad, mis vajab kõige 

enam tähelepanu ja arengutegevust; 

2) konkurentide tasemetega võrdlemine, mis aitab seada strateegilisi meetmeid, et 

konkurentidele järgi jõuda; 

3) arengutegevuse variantide välja selgitamine, võrreldes tootlikkuse tasemeid ning 

nende mõju ekspordivõimele. 

Üldjuhul tootlikkuse mõõtmismeetodid tulenevad viisist või mõõtühikust, milles on 

fikseeritud  lugeja ehk väljund (toodang). Peamiselt eristatakse kahte tootlikkuse mõõtmise 

meetodit (Kalle 2007, lk 15):   

1) naturaalne, kus väljund on naturaalühikutes: tk, kg, m jmt; 

2) väärtuseline, kus väljund on rahaühikutes: euro, dollar jmt. 

Tootlikkusnäitaja sisend võib mõõta naturaalsetes, väärtuselistes või ajalistes (tund, päev) 

ühikutes.  

Naturaalse mõõtmismeetodi ideaalkujul peaksid tootlikkusenäitajate sisendid (tehtud 

kulud) ka olema naturaalühikutes, seepärast tootlikkuse naturaalse mõõtmismeetodi 

kasutamine on põhjendatud vaid siis, kui (Kalle 2007, lk 15):  

1) väljund on ühetaoline; 

2) väljundi kvaliteet on stabiilne; 

3) lõpetamata väljund puudub või tema jäägid on püsivad; 

4) tootmisprotsesside spetsialiseerumise ja koopereerimise tase on muutumatu; 

5) ressursside erikulu ei muutu. 

Väärtuselisi tootlikkusnäitajaid kasutatakse praktikas ja ettevõtte tasandil enam (Kalle 

2007, lk 15). Nii on tagatud andmete parem kättesaadavus ja võrreldavus, seega 

empiirilises analüüsis lähtutakse väärtuselisest mõõtmismeetodist. Kuid väärtuselisel 

mõõtmisel on oma puudused ja probleemid, kuna tuleb meeles pidada, et rahaliste 

väärtuste kasutamisel võivad tootlikkuse taset oluliselt mõjutada muutused väljundi 

struktuuris ning sisendite ja väljundite hinnad. (Kalle 2007, lk 15) 
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Tüüpilisteks väärtuliseks väljundiks on müügitulu, kogutoodang või lisandväärtus, mis 

leitakse kogutoodangu väärtusest vahetarbimise lahutamisel. Tootlikkuse väärtuselise 

mõõtmismeetodi rakendamisel võib leida mitmesuguseid tootlikkusnäitajaid, olenevalt 

sellest, millised sisendid võetakse. (Kalle 2007, lk 15) 

Jagades väärtuselistes ühikutes väljundi sisendiga, saame nii nimetatud traditsioonilised 

ehk klassikalised tootlikkuse näitajad (Sealsamas, lk 16): 

1) osatootlikkus (teguritootlikkus) 

2) tegurirühma tootlikkus  

3) kogutootlikkus  

 

Tootlikkuse analüüsimisel on kõige levinumad kaks lähenemist: osatootlikkuse ja 

kogutootlikkuse analüüs. Osatootlikkuse puhul on tegemist väljundi suhtega üht tüüpi 

sisendisse ehk analüüsitakse, kui palju saadi toodangut ühe tootmisteguri ühiku kohta. 

Teraviljakasvatuses kõige tuntumaks osatootlikkuse näitajaks on teravilja saagikus. 

Teraviljafoorum 2015, lk 10 

 

Osatootlikkuse näitajate kasutamise eelisteks (Kalle 2007, lk 18):  

1) lihtne mõista ja tõlgendada;  

2) lihtne andmeid hankida;  

3) kerge tootlikkusnäitajaid arvutada;  

4) teatud osatootlikkuse näitajad on kättesaadavad kogu majanduse või 

majandusharude kohta;  

5) hea analüütiline vahend teatud tootlikkuse probleemide lahendamiseks. 

Kuid selle analüüsiviisi puuduseks on see, et kasutada analüüsiks ainult osatootlikkuse 

näitajad on eksitav, sest need näitajad iseloomustavad tootlikkust ja konkurentsivõimet 

erinevatest aspektidest. Seega nende põhjal ei ole konkurentsivõime kohta võimalik ühele 

järeldusele jõuda.   

Selle puuduse vältimiseks koos osatootlikkuse näitajatega kasutatakse sageli 

tootmistegurite kogutootlikkuse analüüsi, mis võtab samaaegselt arvesse kõiki 

kvantitatiivseid sisendeid (maa, tööjõud, muutuvsisendid jne) ja mille järgi saab anda 

hinnangu ettevõtte tegevuse kohta tervikuna Teraviljafoorum 2015, lk 10. Kogutoodangu 

väärtuse ja kogukulude suhtarv näitab, mitu eurot kogutoodangut tootis iga tootmisesse 

paigutatud euro. Kui kogutoodangu ja kogukulude suhtarv jääb alla ühe siis vaadeldaval 

aruandeaastal toodetud toodangu väärtus ei katnud selle tootmiseks tehtud kulutusi. 
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Tulenevalt sellest, et konkurents on nähtus, mis tekib ainult suhetes teiste analoogsete 

subjektide võrdluses ehk avaldub ainult subjektide võrdluses Muutused Eesti …, lk 

235 … otsustatakse luua võrdlusbaasi, et võrrelda Eesti teraviljade ja õlikultuuride 

kasvatamisele spetsialiseerunud põllumajanduslike majapidamiste (FADN tootmistüüp 15) 

osatootlikkuse näitajaid analoogsete andmetega teistes riikides. Vaatluse alla kuuluvad: 

Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi, Saksamaa ning Euroopa Liidu riikide keskmised 

näitajad. Osatootlikkuse näitajate leidmisel võetakse väljundina arvesse kogutoodangu 

väärtuse ning tootmisteguritena on vaatluse all põllumajandusmaa, kapital ja kulud, samuti 

netolisandväärtuse alusel arvutatakse töö tootlikkused, mille tootmisteguritena on tööjõud 

(tabel 4). Netolisandväärtuse kaudu saab hinnata põllumajanduslike majapidamiste 

majanduslikku olukorda ning samas investeerimisvõimet. Mida suurem on saadud 

netolisandväärtus, seda rohkem jääb ettevõttele vahendeid töötajatele töötasude 

maksmiseks, tootmisse investeeringute tegemiseks ja omanikutuluks. Indikaatori…2013, 

lk 7  

Tabel 4. Empiirilises osas tootlikkuse näitajate arvutamiseks kasutatud väljundid ja 

sisendid (Autori koostatud) 

Tootlikkuse näitaja Sisendid Väljundid 

Maatootlikkus Põllumajandusmaa, ha Kogutoodang, € 

Vara tootlikkus Põhivara, € Kogutoodang, € 

Kogutootlikkus Kulud kokku, € Kogutoodang, € 

Töö tootlikkus 

Tööjõud, ATÜ 

Tööaeg, h 

Tööjõukulud, € 

Netolisandväärtus, € 

Kuna analüüsi aluseks on EL FADN avaliku andmebaasi standardtulemused, siis see seab 

käesoleva bakalaureusetöö jaoks mõningaid piiranguid, millest üheks olulisemaks võib 

pidada ajalist nihet. Käesoleva töö tegemise ajal (2016. aastal) on kättesaadavad erinevate 

riikide andmed ainult aastani 2013. Seega vaadeldakse viimast viie aastast perioodi (2009-

2013), mis hõlmab maailma majanduskriisi järgseid tagajärgi.  
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Samuti empiirilise analüüsi esimeses osas antakse ülevaade teraviljade kaubandusest, 

kõigepealt vaadeldakse ekspordi trende, selleks et analüüsi teises osas selgitada tootlikkuse 

muutuste mõju kaubandusele (konkreetsem ekspordile). Teraviljade ekspordi andmete 

kogumiseks on kasutatud Statistikaameti väliskaubandusstatistika andmebaasi. 

Eelnevates tootlikkusega seotud uuringutes on leitud, et eksporditegevuse ja tootlikkuse 

vahel on positiivne seos. See tähendab, et tootlikkuse kasv põhjustab eksporditegevust. 

Samuti tuuakse esile, et paranenud tootlikus ei mõjuta ainult koduturul tegutsemist, vaid 

annab võimaluse siseneda uutele turgudele, näiteks läbi ekspordi, seepärast kõrge 

tootlikkusega ettevõtted on suunatud eksportida välisturgudele, aga madalama 

tootlikkusega ettevõtted tegutsevad ainult koguturul. Tulenevalt sellest majandusharus 

tegutsevad ettevõtted, mis tegelevad eksportimisega, peavad ületama oma koduturu 

konkurente müügimahu, tööhõive ning eelkõige tootlikkuse osas.  Kljain 2014, lk 18 

Nende ettevõtete vahel toimub  niinimetatud ”evolutsiooniprotsess”, kus majandusharu 

kõige tootlikumad (reeglina suured) ettevõtted eksportides suurendavad oma turuosa ja 

kasumit ning kasvavad. Samas ekspordivad ka vähem tootlikumad ettevõtted ning 

suurendavad samuti turuosa, kaotades samas oma kasumis. Veelgi vähem tootlikumad 

ettevõtted küll toodavad, kuid ei ekspordi ning nemad kaotavad nii turuosas kui ka 

kasumis. Lõpuks, tõrjutakse kõige vähem tootlikumad ettevõtted majandusharust välja. 

Sealsamas, lk 16 

Tuginedes sellele, empiirilise analüüsi teise osa eesmärgiks on hinnata tootlikkuse seost 

ekspordiga ning selle muutuste mõju kaubanduse edukusele. 

Kahe nähtuse (ehk õigemini neid iseloomustavate andmete) vahelisi korrelatiivseid seoseid 

kirjeldamisel lähtutakse seose kolmest põhilisest küljest Nähtustevaheliste…, lk 2: 

1) seose tugevusest; 

2) seose kujust;  

3) seose suunast. 

Lihtsaim võimalus seose kirjeldamiseks on kirjeldada tema suunda. Seose suund 

iseloomustab sõltuva muutuja väärtuse muutumist, mis on tingitud sõltumatu muutuja 

väärtuse muutusest. Tegemist võib olla Nähtustevaheliste…, lk 2-3: 

1) kasvava seosega - kui sõltuva muutuja väärtuse suurendamisel kasvab ka teise 

suuruse väärtus; 
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2) konstantse seosega - kui sõltuva muutuja väärtus ei muutu sõltumatu muutuja 

väärtuse muutumisel; 

3) kahaneva seosega - kui sõltuv muutuja reageerib kahanemisega sõltumatu muutuja 

väärtuse kasvule. 

Seose kuju omakorda määrab geomeetriline joon, mis iseloomustab ühe muutuja 

kasvamist/kahenemist teise muutudes. Kuju kirjeldamiseks tavaliselt püütakse kasutada 

võimalikult lihtsaid funktsioone (valem 2) ehk iseloomustada seost sirgega 

Nähtustevaheliste, lk 3: 

       X                                                                                                                      (2) 

Regressioonisirge tõus näitab mitme ühiku võrra muutub Y kui X muutub ühe ühiku võrra. 

Seose muutujate vahel puudumisel on sirge tõus null. Selleks, et regressioonikordajate 

tõlgendamist lihtsustada käesolevas uurimuses kasutatakse elastsuskordajat, mis lineaarse 

regressiooni korral leitakse valemiga 3 Sealsamas, lk 9: 

    
 

 
                                                                                                                               (3) 

Elastsuskordaja näitab kaubanduse (ekspordi) muutumist protsentides, kui mingi 

tootlikkuse näitaja muutub 1 protsendi võrra. 

Korrelatiivse seose tugevuse selgitamiseks tihti kasutatakse visuaalset meetodi ehk 

konstrueeritakse hajuvusdiagramme. Seos muutujate vahel on seda tugevam, mida vähem 

on uuritavate “muutujate arvväärtusi diagrammiväljal kujutavad punktid hajutatud” ehk 

mida tugevam lähenevad need seose kuju ja suunda iseloomustavale teoreetilisele joonele 

(antud töös sirgjoonele). Sealsamas, lk 4 

 

2.2. Ülevaade trendidest tootlikkuses ja kauplemises  

FADN andmetel oli Eesti keskmise teraviljatootja kasutuses 2013. aastal keskmiselt 215 ha 

põllumajanduslikku maad, mis on väiksem võrreldes 2009. aastaga umbes 9 protsenti. 

Kuid Eestis vaadeldavas perioodis kasutuses olev põllumajandusmaa suurus igal aastal oli 

kõige suurem võrreldes Saksa, Leedu, Läti, Poola, Soome, Rootsi ja EL keskmisega. Võib 

märgata ka sellist eripära, et kasutatud keskmine põllumajandusmaa Poolas perioodil 2009-

2013 oli kõige madalam, umbes 37 ha, Eestis nagu eespool mainitud oli suurim põllumaa 

kasutus, aastate keskmiselt 205 ha, mis on 5,5 korda suurem kui Poolas, kuid keskmise 

kogutoodangu väärtuse poolest võrreldes Poolaga suurem ainult 3 korda.  
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Kogutoodangu väärtus Eestis aastal 2009 moodustas 79,2 tuhat eurot ning aastaks 2013 

kasvas 113,5 tuhande euroni ehk umbes 43 protsendi võrra. Kõige suurem kogutoodangu 

väärtus kõikides vaadeldavates riikides oli 2012. aastal, selle soodustasid suurenenud 

teraviljahinnad maailmas, mis omakorda olid tingitud ülemaailmse toiduainete tarbimise 

suurenemise ja laovarude vähenemisega. 

Joonisel 2 on võrreldud riikide kaupa teraviljatootjate kogutoodangut ühe hektari 

tootmiseks kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta. Kogutoodangu väärtus ühe ha 

tootmiseks kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta varieerus 2013. aastal 529 eurost 

Eestis 1550 euroni Saksamaal, mis ületab Eesti oma peaaegu kolm korda.  

 

Joonis 2. Kogutoodang kasutuses oleva põllumajandusmaa kohta ehk maatootlikkus 

(eurot/ha) aastatel 2009-2013 vaatlusaluste riikide lõikes (Arvutatud FADN andmete 

alusel) 

Vaatamata suuremale põllumajandusmaa kasutusele Eestis, kogutoodangu väärtus ning 

selle alusel arvutatud maatootlikkus jäi madalaks, see on peamiselt tingitud sellest, et 

keskmine saadav teravilja saagikus oli väiksem võrreldes isegi EL keskmisega. Seega 

üheks võimaluseks maatootlikkuse parandamiseks on teravilja saagikuse tõstmine, seda 

rõhutatakse ka Eesti teraviljasektori arengukavas, et toetada sektori jätkusuutlikku ja 

konkurentsivõimelist arengut.  

Varade tootlikkuse analüüsimiseks jagati kogutoodangu väärtust põhivara kohta. 

Kogutoodangu väärtuse suhe varasse näitab, mitme euro eest kogutoodangut tootis iga 

varasse paigutatud euro.  

Joonisel 3 (lk 27) on toodud teraviljakasvatajate kogutoodangu väärtus ühe euro põhivara 

kohta.  
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Joonis 3. Kogutoodangu väärtus põhivara kohta ehk põhivara tootlikkus (eurot/eurot) 

aastatel 2009-2013 vaatlusaluste riikide lõikes (Arvutatud FADN andmete alusel) 

Kõrgeim keskmine toodangu väärtus ühe euro põhivara kohta Eestis oli aastal 2012  ning 

moodustas (0,65), mis näitab, et iga põhivarasse paigutatud euro tootis umbes 65 senti 

kogutoodangut. Aastate lõikes põhivara tootlikkuse tõus moodustas umbes 67 protsenti, 

kuid see tulenes peamiselt kogutoodanguväärtuse kiiremast muutumisest, sest kui vaadata 

põhivara väärtuse kasvu aastast 2009 aastani 2013, siis see kasv moodustas ainult 4 

protsenti. Põhivara kasv näiteks EL-s, Saksamaal, Poolas ja Rootsis moodustas vastavalt 

16, 19, 36 ning 50  protsenti, mis viitab suuremale kapitali olemasolule ning selle 

tõhusamale kasutamisele. Seega Eestis tuleb konkurentsis püsimiseks rohkem investeerida 

põhivarasse ehk kaasajastada masinaid (tehnikaparki), seadmeid ning parandada 

kuivatamis- ning ladustamistingimusi. Tõhustada investeerimist saab läbi müügitulu 

suurendamise, ehk otsides uusi turustuskanaleid.   

Üldise tootlikkuse muutumise hindamiseks kasutatakse kogutootlikkuse näitajat, mis 

leitakse kogutoodangu väärtuse jagamisel kogukuludega.  Selline suhtarv näitab, mitme 

euro eest kogutoodangut tootis iga tootmisse kulutatud euro, kui see on alla ühe, siis 

toodangu väärtus ei kata selle tootmiseks tehtud kulutusi.  

Joonisel 4 (lk 28) on toodud teraviljakasvatajate kogutoodangu väärtus ühe euro käibevara 

kohta.  
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Joonis 4. Kogutoodangu väärtus kogukulude kohta ehk kogutootlikkus (eurot/eurot) 

aastatel 2009-2013 vaatlusaluste riikide lõikes (Arvutatud FADN andmete alusel) 

Kõrgeim keskmine toodangu väärtus ühe euro kulutuste kohta  Eestis oli aastal 2012  ning 

moodustas (1,05), mis näitab, et iga tootmisse kulutatud euro tootis umbes 1,05 eurot 

kogutoodangut, ülejäänutel aastatel kogutootlikkus oli alla ühe ning kogutoodangu väärtus 

ei katnud teraviljatootjate kulusid. Võrreldes Eestiga ning teiste riikidega kõige kulukam 

tootmine oli Soomes, aga kõige tulemuslikum tootmine oli Poolas ja Leedus. 

Põllumajanduses lisaks kogutoodangu väärtusele on üheks peamiseks tulukuse hindamise 

näitajaks netolisandväärtus (NLV). Mida suurem on NLV, seda rohkem jääb ettevõttele 

vahendeid palkade maksmiseks, investeeringute tegemiseks ja ettevõtjatuluks. 

Netolisandväärtuse poolest kõikide riikide ees on Saksamaa, kelle NLV 2013. aastal 

moodustas 130,4 tuhat eurot ehk umbes 4 korda suurem, kui EL riikide kesmine. Eesti 

netolisandväärtus 2009. aastal moodustas peaaegu 18 tuhat eurot, 2013. aastal jõudis 

umbes 32 tuhat euroni, kuid jäi alati alla EL riikide keskmise, välja arvatud aastal 2012, 

kui  vastav näitaja ületas EL keskmist 4 protsendi võrra. NLV oli väga madal 

mikropõllumajandusettevõtete puhul eelkõige Poolas (keskmine põllumaa suurus 37 ha), 

kuna Poola investeerimisvõimekus masinatesse, seadmetesse ja ehitistesse oli suhteliselt 

kesisem võrreldes suurema põllumaa kasutusega riikides. 

Töö tootlikkuse analüüsimiseks jagati netolisandväärtus tööjõu kohta ja saadi vastavalt 

tööviljakus (joonis 5, lk 29).  
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Joonis 5. Netolisandväärtus tööjõu kohta ehk tööviljakus (eurot/ATÜ) aastatel 2009-2013 

vaatlusaluste riikide lõikes (Arvutatud FADN andmete alusel) 

Netolisandväärtuse alusel saadud tööviljakus varieerus 2013. aastal 11,5 tuhandest eurost 

Poolas kuni 70 tuhande euroni Saksamaal. Vastav näitaja Eestis aastal 2013 moodustas 

22,6 tuhat eurot, mis on võrreldes 2009. aastaga kasvanud natuke rohkem kui 2 korda, kuid 

jäi nagu nii alla EL riikide keskmise väärtuse 25,5 tuhat eurot. Ainult 2012. aasta soodsad 

ilma ja turu tingimused tõid Eesti tööviljakuse üle EL riikide keskmise.  

Veel töö tootlikkuse analüüsimiseks jagati netolisandväärtus töötundide kohta ja saadi 

vastavalt tunnitootlikkus (joonis 6). Tunnitootlikkuse poolest Eesti jääb maha Saksa, 

Rootsi, Soome ning EL riikide kesmisest, ületades EL näitajat ainult 2012. aastal. Tänu 

saadud suuremale netolisandväärtusele ning töötundide arvu väikesele muutumisele, Eesti 

tunnitootlikkus ennetas Läti, Leedu ja Poola vastavat näitajat. 

 
Joonis 6. Netolisandväärtus töötunni kohta ehk tunnitootlikkus (eurot/h) aastatel         

2009-2013 vaatlusaluste riikide lõikes (Arvutatud FADN andmete alusel) 
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Majandusharus olevate ettevõtete elujõulisuse seisukohalt on tähtis ka niisugune töö 

tootlikkuse näitaja nagu töökulude tootlikus (joonis 7), mis saadakse NLV jagamisel 

tööjõukulude kohta. Selline suhtarv näitab kui palju NLV ületab tööjõukulusid. 

 

Joonis 7. Netolisandväärtus tööjõukulude kohta ehk töökulude tootlikkus (eurot/eurot) 

aastatel 2009-2013 vaatlusaluste riikide lõikes (Arvutatud FADN andmete alusel) 

 

Töökulude tootlikkuse poolest Soome, Leedu ja Poola on kõikedest teistest riikidest ees, 

kuid see räägib mitte netolisandväärtuse ennustamisest, aga tööjõukulude vähesusest 

sellistes riikides. Väikesed tööjõukulud eelkõige Soomes on tingitud peamiselt väiksema 

tööjõu kaasamisest ning räägivad mikropõllumajanduse tunnustest. Eesti töötootlikkus on 

peaaegu võrdlustatud töötootlikkusega suuremate teraviljade kasvatamise ettevõtetes Lätis 

ja Saksamaal, mis viitab suhteliselt tõhusale tootmisele ja masinate kasutamisele. 

Et Eesti ka edaspidi saaks palgata põllumehi ning olla investeerimisvõimekas (rahaliselt 

panustada masinatesse, seadmetesse ja ehitiste moderniseerimisse) on tähtis 

netolisandväärtust suurendada. Üheks võimaluseks on toodangu kvaliteedi tõstmine, kuna 

veel tänapäevani suur osa teravilja toodangust läheb loomasöödaks, ehk ei kõlba 

toiduviljaks. Kuna kasvatamisperioodil teraviljade kvaliteeti mõjutavad just tööliste 

oskused, peremehe teadmised ja tema poolt valitud õige koristusaeg, on tähtis samuti 

edendada teraviljakasvatajate tihedat koostööd teadus- ja arendusasutustega ning ka 

asjakohast nõuandetegevust. Kvaliteetne saak omakorda loob tööstustele tingimused ka 

kvaliteetsete toodete valmistamiseks ja turustamiseks, ehk veel suurema lisandväärtuse 

tagamiseks.  

Empiirilises analüüsis kasutatud tootlikkuse näitajad vaatlusaluste riikide lõikes on lisas 2.  
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Tulenevalt siseturu väiksusest ja piiratud ostujõust sõltub Eesti suurte teraviljatootjate 

areng ning tulemuslikkus eelkõige ekspordist ehk kuidas tootjad suudavad suurendada 

ekspordimahtu ja siseneda uutele turgudele.  

Eesti väliskaubandusstatistika järgi, teraviljade ekspordi maht on oluliselt suurenenud 

perioodil 2009-2013, perioodi alguses ta moodustas 259,9 tuhat tonni ning perioodi lõpus 

juba 516,3 tuhat tonni, mis on 98 protsendipunkti suurem PM20. Rahalises väljenduses 

2013. aastal eksporditi 127,9 miljoni euro eest teravilju ja õlikultuure, osakaaluga 6 

protsenti põllumajandussaaduste väljaveost. Võrreldes aasta 2013 aastaga 2009 teraviljade 

ja õliseemnete eksport kasvas peaaegu kaks korda.  

Joonisel 8 on toodud teraviljade ja õlikultuuride ekspordi ja impordi maht rahalises 

väljenduses. 

 

Joonis 8. Eesti teraviljade eksport ja import mln eurodes, aastatel 2009-2013 VK1 

Samuti sellel perioodil teravilja ja –saaduste osas kaubandusbilanss on ka positiivne, sellest 

tuleneb, et eksport ületab importi ja see võiks kasutusele võtta nii teravilja ja -saaduste 

väljenduses naturaalsetes ühikutes (tonnides) kui ka rahalises väljenduses (eurodes). Kui 

vaadata Statistika andmebaasi varasemaid teravilja ja –saaduste ekspordi ja impordi 

tulemusi, siis võib näha, et import ületas eksporti rahas väljendatuna, see tuleneb sellest, et 

imporditakse peamiselt töödeldud teraviljatooteid, millele on juba antud lisaväärtus ja 

eksporditakse suures osas toorainet. Seega Eesti teraviljatöötlemisel tuleks leida võimalusi 

Eestis kasvatatud teravilja suuremas osakaalus kohapeal väärindamiseks ning pärast juba 

valmistoodangut eksportida, mis aitaks ekspordikäivet suurendada. See omajärel annaks 

panust Eesti majandusse ja tööstuse arengule. 
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2.3. Tootlikkuse muutuste mõju hindamine 

Kuna teraviljade tootlikkuse näitajad Eestis pidevalt muutuvad, mõjutab see omakorda ka 

teravilja ekspordi numbreid. Et erinevates riikides teraviljatootjate vahel nii nimetatud 

“evolutsiooniprotsessis” oma välisturu osa säilitada, vähem  kaotada kasumis  ning kasvata 

on vaja pidevalt parandada oma tootlikkust ning uurida millise tootlikkuse näitaja 

suurendamisel soodustatakse kiirem ekspordi kasv.  

Nagu juba oli mainitud, eksporditegevuse ja tootlikkuse vahel on korrelatiivne seos, see 

tähendab et kui tootlikkus suureneb, siis kasvab tavaliselt ka eksporditegevus.  

Seose suund on hästi jälgitav tootlikkuse ja ekspordi näitajate põhjal: 

1) kõikide tootlikkuse näitajate kasvamisega aastatel 2009-2012 kasvab ka eksport 

väärtulises väljenduses, 45,47 mln eurost kuni 142,03 mln euroni; 

2) aasta 2013 tootlikkuse näitajate vähenemine toob kaasa ekspordi väärtuse langust, 

2012. aastas 142,03 mln eurost kuni 2013. aasta 127,93 mln euroni. 

Positiivse seose uuritavate nähtuste vahel tõestavad ka arvutatud elastsuskordajad  ja nende 

majanduslik tõlgendus (tabel 5). 

Tabel 5. Elastsuskordajad erinevate tootlikkuse näitajate juures ja nende majanduslik 

tõlgendus (Arvutatud FADN andmete alusel) 

Tootlikkuse 

näitaja 

Elastsuskordaja Tõlgendus 

Maa tootlikkus E= 1,562 
Kui maatootlikkus (€/ha) suureneb 1 % , siis eksport mln 

eurodes suureneb 1,56 % võrra. 

Põhivara 

tootlikkus 
E= 1,768 

Kui põhivara tootlikkus (€/€) suureneb 1 % , siis eksport 

mln eurodes suureneb 1,77 % võrra. 

Tööviljakus E= 0,778 
Kui tööviljakus (€/ATÜ) suureneb 1 % , siis eksport mln 

eurodes suureneb 0,78 % võrra. 

Tunnitootlikkus E= 0,781 
Kui tunnitootlikkus (€/h) suureneb 1 % , siis eksport mln 

eurodes suureneb 0,78 % võrra. 

Töökulude 

tootlikkus 
E= 0,570 

Kui töökulude tootlikkus (€/€) suureneb 1 % , siis eksport 

mln eurodes suureneb 0,57 % võrra. 

Kogutootlikkus E= 2,483 
Kui kogutootlikkus (€/€) suureneb 1 % , siis eksport mln 

eurodes suureneb 2,48 % võrra. 
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Kogutootlikkus, €/€ 
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Töökulude tootlikkus, €/€ 

Uuritavate tootlikkuse näitajate ja ekspordi korrelatiivse seose tugevuse selgitamiseks 

konstrueeriti trendijoontega hajuvusdiagramme (joonis 9), mille järgi seose tugevus  

määratakse diagrammiväljal punktide lähenemise järgi sirgjoonele, mille lähedam joonele, 

seda tugevam on seos.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 9.  Erinevate tootlikkuse näitajate ja ekspordi vahel seose tugevuse näitavad 

trendijoontega hajuvusdiagrammid (Koostatud FADN ja SA andmete alusel) 
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2.4. Järeldused ja ettepanekud 

Maatootlikkuse poolest Eesti teraviljatootjad jäid maha teistest vaatlusalustest riikidest, 

mida seatatakse eelkõige madalama keskmise saagikusega. Probleemiks on see, et 

teraviljakasvatajad tänapäevani seovad kogutoodangu mahu põllumaa suurendamisega ehk 

olles täpsem, teraviljatootjad püüavad suurendada kogutoodangu väärtust kasutuses oleva 

põllumajandusmaa arvelt. Seega sellest ekstensiivse põllumajanduse tunnusest, mis on 

iseloomulik veel Nõukogude ajale, on vaja vabaneda, ning suunata jõud teravilja saagikuse 

tõstmisele (näiteks läbi uute tehnoloogiate kasutuselevõtu) ning viimaste viljelusvõistluste 

paremad teraviljakasvatajad tõendavad, et teistel kasvatajatel on veel palju arenguruumi 

saagikuse tõstmise osas. 

Põhivara tootlikkuse uurimisel selgus, et Eesti põhivara tootlus on piisavalt suur, kuid see 

viitab pigem väiksema kapitali olemasolule ning selle väikesele kasutamise tõhususele 

Eesti teraviljatootjate poolt (võrdluses niisuguse suure tootjaga nagu Saksamaa). Kuid 

tiheda konkurentsi tingimustes on tähtis toota efektiivsemalt. Selleks tuleb pidevalt 

kaasajastada tehnikaparki, seadmeid ning luua tingimusi toodangu paremale säilimisele.  

Kogutootlikkus näitas, et kogutoodangu väärtus ei katnud teraviljatootjate kulutusi, ainult 

seoses kokkuostu hindade suurenemisega maailmaturul ning soodsate 

ilmastikutingimustega, tootjad tegid tasa tootmisse paigutatud kulutusi. Kuna sisendite 

hinnad aastast aastasse suurenevad, on väga raske tootjatel kasutada kulutuste 

vähenemisele suunatud strateegiaid, seega konkurentsis püsimiseks on väga tähtis klientide 

seas tuntust ja usaldusväärsust saavutada, kas läbi saagi kvaliteedi parandamise või läbi 

Eesti loodusliku eelise, mis seisneb olevas puhtamas keskkonnas teraviljade ja 

õlikultuuride kasvatamiseks, mille tagamine teiste riikide suurtes tootmispiirkondades on 

muutunud järjest problemaatilisemaks.  

Töö tootlikkuse analüüsimisel selgus, et Eesti kuulub tööviljakuse ja tunnitootlikkuse osas 

vaatlusaluste riikide seas keskmiste hulka, mis seoses suurima maakasutusega eeldab 

mastaabisäästu olemasolu. Töökulude tootlikkuse osas paikneb kõrval Saksamaa ja Läti, 

mis viitab suhteliselt suurele tööjõukulude osakaalule netolisandväärtuses ehk suhteliselt 

tõhusale tootmisele. Tööjõukulude vähendamine nagu kõikide kulude vähendamine on 

väga raske protsess eelkõige põllumajanduses, seega on tähtis selliste tööjõukulude kõrval 

saada paremat teraviljade kvaliteeti, mis omakorda loob tööstusele tingimusi ka 
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kvaliteetsemate toodete valmistamiseks ehk kohapeal väärindamiseks, mis annaks 

võimalust paremaks konkureerimiseks Euroopa ja maailma turul ning suurendaks 

ekspordikäivet. 

Et rahuldada nii siseturu kui ka välisturu klientide järjest kasvavaid vajadusi ning 

kvaliteedinõudeid vajavad Eesti ettevõtted suuremat tootlikkust ja innovaatilisust. Sellest 

tulenevalt on väga oluline jätkuv investeerimine tootmistehnika ja -tehnoloogia 

moderniseerimisse. 

Kuna teraviljade tootlikkuse näitajad Eestis pidevalt muutusid, olenevalt saagiaastast,  

mõjutas see teravilja ekspordi numbreid. Tootlikkuse mõju hinnang kaubandusele andis 

tõestust varasematele uuringutele, milles rõhutatakse positiivset seost tootlikkuse ja 

eksporditegevuse vahel ning näitas millise tootlikkuse näitaja suurendamine soodustaks 

kiiremat ekspordi kasvu.  

1) Kõige kiiremat ekspordi kasvu toob kaasa kogutootlikkuse kasv, mis eeldab 

kogutoodangu väärtuse kiiremat kasvu või kogukulude vähenemist. 

Kogutootlikkuse 1 protsendi suurendamine, toob kaasa ekspordi (mln eurodes) 

kasvu 2,48 protsendi võrra.  

2) Piisavalt kiiret ekspordi kasvu annab ka põhivara- ja maatootlikkus, mis 

suurendavad eksporti (mln eurodes) vastavalt 1,77 ja 1,56 protsendi võrra. 

Visuaalne meetod näitas ka, et sellistel tootlikkuse näitajatel on kõige tugevam seos 

ekspordiga (mln eurodes).  

3) Tööviljakuse, tunnitootlikkuse ja töökulude tootlikkuse kasvuga 1 protsenti, 

ekspordi (mln eurodes) kasv moodustab alla 1 protsendi ehk moodustas vastavalt 

0,78;  0,78 ja 0,57 protsenti.  
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KOKKUVÕTE 

Maailma elanikkonna kasv ja elatustaseme tõus toovad kaasa paratamatu nõudluse toidu 

kasvu järele, mis toodetakse maa ja muude ressursside piiratud tingimustes. Et 

efektiivsemalt rahuldada klientide ja tööstuste kasvavaid vajadusi toodangus ning säilitada 

oma positsiooni konkurentsikeskkonnas on vaja järjest parandada oma konkurentsivõimet. 

Käesolevas bakalaureusetöös on toodud erinevaid lähenemisviise konkurentsivõime 

määratlemiseks ning on märgitud eraldi põllumajandussektori esiärasusi ja tegureid, mis 

mõjutavad konkurentsivõime kujunemist. Samuti töös vaadatakse üle 

Põllumajandusministeeriumi uuringus sisaldavaid kokkuvõtlikke meetmeid jätkusuutliku ja 

konkurentsivõimelise teraviljasektori kindlustamiseks. 

Eestis teravilja kasvatus on üks olulisematest taimekasvatussuundadest ning ühinemine 

Euroopa Liiduga on viinud kodumaiste põllumajandussaaduste konkurentsivõime rolli 

kasvule, kui Eesti teraviljakasvatajatest sai mitte ainult Eesti turu toiduga varustaja, vaid ka 

osaline maailmaturul. Probleemiks on see, et suurenev rahvusvaheline konkurents mõjutab 

Eesti teraviljakasvatajate konkurentsivõimet. Seetõttu käesoleva bakalaureusetöö 

eesmärgiks oli hinnata Eesti teraviljakasvatajate tootlikkuse (kui ühte konkurentsivõime 

alustest) mõju kaubanduse edukusele.  

Empiirilise analüüsi esimesest osast (trendid tootlikkuses ja kauplemises) selgus, et: 

1) Maatootlikkuse poolest Eesti teraviljatootjad jäid maha teistest vaatlusalustest 

riikidest, mis oli seotud teraviljade madalama keskmise saagikusega. Väikese 

saadava toodangu hektari kohta oli pakutud suurendada läbi uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtu. 

2) Põhivara tootlikkuse uurimisel selgus, et Eesti põhivara tootlus oli piisavalt suur, 

kuid see oli tingitud pigem väiksema kapitali olemasolust, võrreldes suurte 

teraviljatootvate riikidega. Sellest ülesaamiseks oli pakutud pidevalt kaasajastada 

tehnikaparki, seadmeid ning luua tingimusi toodangu paremale säilitamisele. 

3) Kogutootlikkus näitas, et kogutoodangu väärtus ei katnud teraviljatootjate kulutusi 

ning ainult seoses kokkuostuhindade suurenemisega maailmaturul ning soodsate 

ilmastikutingimustega aastal 2012, tootjad tegid tasa tootmisse paigutatud kulutusi. 

Kogutootlikkuse parandamiseks oli esile tõstetud klientide seas tuntuse ja 
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usaldusväärsuse saavutamise tähtsus, kas läbi saagi kvaliteedi parandamise või läbi 

Eesti loodusliku eelise. 

4) Töö tootlikkuse analüüsimisel selgus, et Eesti kuulus tööviljakuse ja 

tunnitootlikkuse osas vaatlusaluste riikide seas keskmiste hulka. Töökulude 

tootlikkuse osas paiknes kõrval Saksamaa ja Läti, mis viitas suhteliselt suurele 

tööjõukulude osakaalule netolisandväärtuses ehk suhteliselt tõhusale tootmisele.  

5) Selgus, et tööstuste kvaliteetsemate toodete valmistamise ja konkurentsis püsimise 

osas on suuresti panustatud teraviljakasvatajate poolt, seega on esile tõstetud 

kvaliteedi parandamise tähtsus. 

Empiirilise analüüsi teine osa (tootlikkuse mõju kaubandusele) andis tõestust varasematele 

uuringutele, kus on  rõhutatud positiivsele seosele tootlikkuse ja eksporditegevuse vahel. 

Selgus, et ekspordi kõige kiirema kasvu (2,48%) toob kaasa kogutootlikkuse kasv. 

Piisavalt kiire kasvu annab ka põhivara- ja maatootlikkus, vastavalt (1,77%) ja (1,56%). 

Tööviljakuse, tunnitootlikkuse ja töökulude tootlikkuse kasvuga 1 protsenti, ekspordi (mln 

eurodes) kasv moodustas alla 1 protsendi. 

Empiirilise analüüsi andmete kogumise jaoks on peamiselt kasutatud kaks andmebaasi:  

1) Euroopa Liidu Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas. 

2) Eesti Statistika andmebaas. 
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THE COMPETIVENESS OF THE ESTONIAN CEREAL PRODUCERS: 

PRODUCTIVITY AND TRADING RELATION 

Tatiana Turzhina 

SUMMARY 

 

Estonian University of Life Sciences: Institute of Economics and Social Sciences. 

Bachelor’ssummary. Tartu 2016. Estonian. 46 pages, 9 graphics, 5 tables. List of 

references: 34 sources. The empirical part of the research relies on data from the FADN 

(Farm Accounting Data Network) database and Estonian Statistical Database. 

The growth of the world population and the rise in living standards lead to an inevitable 

increase in the demand for food that is produced with limited land and other resources. In 

order to more effectively meet growing needs of customers and industries, and to maintain 

a good position in an increasingly competitive environment, it is necessary to enhance 

competitiveness. In the present Bachelor’s thesis a variety of different approaches are 

brought out to define competitiveness. Besides, features and factors that influence the 

development of competitiveness in the agricultural sector are presented separately. In 

addition, the summarized measures to ensure the sustainable and competitive grains sector, 

described in the research of the Estonian Ministry of Agriculture, have been reviewed. 

In Estonia, cereal growing is one of the most important plant growing trends, and accession 

to the European Union has led to a growing role in increase of competitiveness of domestic 

agricultural products, when Estonian cereal growers are not only food suppliers for the 

Estonian market, but have become players on the world market. The problem is that the 

growing international competition affects the competitiveness of Estonian grain growers. 

Therefore, the aim of the present thesis was to assess the impact of productivity (as one of 

the bases of competitiveness) of Estonian cereal growers on successful trade. 

The first part of the empirical analysis (trends in productivity and trade) revealed that: 

1) As far as land productivity is concerned, Estonian  cereal producers are behind the 

other countries observed, which is associated with a lower average yield of cereals. 

Increase in production per hectare would be gained through the introduction of new 

technologies.  
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2) When studying productivity of fixed assets / plants and equipment, it turned out 

that in Estonia it is good enough, but it is more due to lower capital, compared to 

major grain-producing countries. To solve the situation, it is advised to constantly 

modernize the machinery park and equipment, and create conditions to better 

preserve the products. 

3) The total productivity revealed that the value of the total output could not cover the 

costs for cereal producers, and only due to the increase in purchase prices on the 

world market and the favourable weather conditions in 2012, manufacturers could 

make up for the costs placed in production. To improve the total productivity, the 

importance of reputation and reliability among customers was highlighted, whether 

through the improvement in crop quality, or through the Estonian natural 

advantage. 

4) The labour productivity analysis showed that Estonia has average results among the 

observed countries, as far as labour productivity and hourly productivity are 

concerned. Regarding the productivity of labour costs, Estonia located next to 

Germany and Latvia, which pointed to the relatively high proportion of labour costs 

in net added value, i.e.  relatively efficient production. 

5) It turned out that cereal producers have largely contributed to manufacturing higher 

quality products and to maintaining competitiveness, so the importance of 

improving the quality is highlighted. 

The second part of the empirical analysis (effects of productivity on trade) confirmed 

previous studies, which have emphasized a positive link between productivity and export 

activity. It turned out that the most rapid growth in exports (2.48%) is gained by the total 

productivity growth. Enough increase is also ensured by fixed assets productivity and land 

productivity, 1.77% and 1.56% respectively. There is the one percent growth in labour 

productivity, hourly productivity and labour costs productivity, but the growth in exports 

(mln euros) formed less than one percent.  
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Lisa 1. Põllumajandusministeeriumi poolt toodud kokkuvõtlikud meetmed konku-

rentsivõimelise sektori kindlustamiseks  

(Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014–2020) 

 

Meetmed teravilja ja rapsi tootmise suurendamiseks ja keskmise saagikuse 

tõstmiseks: 1) teadus- ja arendusasutuste ning põllumajandustootjate vahelise koostöö 

edendamine; 2) nõuandetegevuse edendamine; 3) Eesti oludesse sobivate sortide ja liikide 

valik/aretamine ning nende tutvustamine; 4) sertifitseeritud seemne kasutamise 

suurendamine, sordilise mitmekesisuse tagamine ja teadlikkuse suurendamine; 5) tootmise 

efektiivsuse tõstmiseks investeeringute tegemine; 6) maaparandussüsteemide korrastamine; 

7) ühistegevuse soodustamine; 8) innovaatiliste lahenduste rakendamine. 

Meetmed teravilja ja rapsi ning nendest valmistatud toodete kvaliteedi tõstmiseks: 1) 

teraviljakvaliteedi andmebaasi loomine; 2) nõuandetegevuse arendamine ning 

taimekasvatuse valdkonna teadusuuringute tulemuste tutvustamine sektorile; 3) 

ühisinvesteeringute kaudu koristus- ja kuivatusvõimekuse tõstmine; 4) sertifitseeritud 

seemne kasutamise suurendamine; 5) teravilja puhtuse tagamine. 

Meetmed teraviljale ja rapsile suurema lisandväärtuse andmiseks: 1) investeeringute 

abil töötlemise efektiivsuse tõstmine; 2) uute tootmis- ja töötlemisvõimaluste analüüs ja 

leidmine; 3) teravilja väärindamine loomakasvatuse kaudu; 4) sertifitseeritud seemne 

tootmine; 5) mahetoodangu ja töödeldud toodete mahu suurendamine; 6) innovaatiliste 

lahenduste rakendamine; 7) toidu- ja söödaviljale mittevastava kvaliteediga vilja 

realiseerimine; 8) ühistegevuse soodustamine. 

Meetmed teravilja ja rapsi ning nendest valmistatud toodete tuntuse tõstmiseks: 1) 

ühistegevuse kaudu toodangu turustamine; 2) teraviljasaaduste ja toodete avalikkusele 

tutvustamine ja propageerimine; 3) Eestis kasvatatava teravilja loodusliku puhtuse 

propageerimine; 4) bioenergiaks müüdava toodangu tunnustamise lihtsustamine riiklikul 

tasandil. 

Meetmed jätkusuutlikkuse tagamiseks teravilja ja rapsi tootmisel ja –töötlemisel: 1) 

maa kui põhilise tootmisvahendi hoidmine põllumajanduslikus tootmises; 2) 

põllumajandusmaa väärtuslikkuse säilitamine ja tõstmine; 3) põllumajandustootmise 

keskkonnasõbralikumaks muutmine; 4) turuseire ja –info läbipaistvuse tagamine; 5) EL 

turukorraldusmeetmete jätkuv rakendamine kooskõlas ühise põllumajanduspoliitikaga; 6) 

taimekasvatusega seotud erialadel õppijate praktikavõimaluste loomine 

põllumajandustootja juures; 7) põllumajanduse ja põllumajanduserialade väärtustamine.  
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Lisa 2. Konkurentsivõime näitajad empiirilises analüüsis vaatlusaluste riikide lõikes 

(Koostatud EL FADN andmete alusel) 

Maa tootlikkus  - Kogutoodang, € /põllumaa, ha 

Riik/Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Saksa 995 1230 1299 1636 1550 

Eesti 338 354 495 644 529 

Leedu 382 499 603 814 622 

Läti 389 472 552 844 680 

Poola 566 783 898 1071 933 

Soome 407 525 596 669 607 

Rootsi 594 855 1133 1288 1175 

EL keskmine 685 892 1031 1142 1027 

Põhivara tootlikkus - Kogutoodang, € /põhivara kohta, € 

Riik/Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Saksa 0,22 0,27 0,28 0,36 0,29 

Eesti 0,36 0,45 0,56 0,65 0,50 

Leedu 0,37 0,47 0,52 0,67 0,52 

Läti 0,42 0,51 0,55 0,74 0,53 

Poola 0,13 0,17 0,19 0,22 0,18 

Soome 0,09 0,11 0,12 0,13 0,11 

Rootsi 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 

EL keskmine 0,16 0,21 0,24 0,26 0,22 

Kogutootlikkus - Kogutoodang, €/kogukulud, € 

Riik/Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Saksa 0,83 0,94 0,94 1,10 1,03 

Eesti 0,73 0,84 0,93 1,05 0,83 

Leedu 0,84 1,04 1,15 1,31 1,02 

Läti 0,71 0,84 0,89 1,13 0,93 

Poola 0,92 1,16 1,16 1,27 1,06 

Soome 0,40 0,57 0,60 0,63 0,56 

Rootsi 0,69 0,92 0,98 0,96 0,88 

EL keskmine 0,84 1,06 1,12 1,15 1,01 

Tööviljakus - NLV, € /tööjõu kohta, ATÜ 

Riik/Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Saksa 38486 52464 54170 79276 70113 

Eesti 10149 23274 27310 41301 22594 

Leedu 10382 15424 18601 24507 15770 

Läti 9223 15410 14461 26631 14488 

Poola 6652 11995 12878 15005 11446 

Soome 9356 32349 30456 32976 20371 

Rootsi 17179 45184 58821 59100 45587 

EL keskmine 15227 26857 30500 32402 25495 

jätkub järgmisel leheküljel 
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Tunnitootlikkus - NLV, € /töötunni kohta, h 

Riik/Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Saksa 17,38 23,75 24,44 35,81 31,69 

Eesti 4,59 10,45 12,37 18,68 10,25 

Leedu 4,79 7,19 8,64 11,39 7,29 

Läti 4,65 7,73 7,20 13,45 7,35 

Poola 3,02 5,30 5,85 6,82 5,17 

Soome 5,28 18,41 17,39 18,60 11,62 

Rootsi 8,91 23,00 29,79 30,27 23,20 

EL keskmine 7,24 12,75 14,41 15,47 12,21 

Töökulude tootlikkus - NLV, € /tööjõukulude kohta, € 

Riik/Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Saksa 3,82 4,85 4,99 6,29 5,60 

Eesti 2,04 5,30 5,59 6,80 3,27 

Leedu 8,98 9,48 16,19 21,86 11,46 

Läti 2,50 4,50 3,85 7,52 3,83 

Poola 9,00 10,54 9,70 10,59 7,34 

Soome 6,10 20,55 27,16 34,60 21,06 

Rootsi 3,57 10,53 8,75 8,45 6,23 

EL keskmine 5,44 8,77 9,70 9,93 7,15 

 

  



 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

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.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 

 


