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Magistritöö eesmärk on hinnata mahepõllumajanduse konkurentsivõimet taimekasvatuse 

tootmistüübis, võrrelda omavahel tava- ja mahetootjate näitajaid. Eesmärgi saavutamiseks 

kasutati teiseseid andmeid, mis pärinevad koostööst Maamajanduse Infokeskuse ning Eesti 

Maaülikooliga. Teoreetilises osas käsitleti konkurentsivõimet, tootlikkust ning 

mahepõllumajanduse olemust ja arengut Eestis. Analüüsi koostamisel kasutati 

tootlikkusnäitajaid, sest tootlikkus on üks põhitegur konkurentsivõime hindamisel. Tootjate 

omavaheliseks võrdlemiseks teisendati andmed hektari kohta.  

Mahepõllumajanduslike testettevõtete arv on igal aastal kasvanud. 2015. aastaks oli 

mahepõllumajanduslikke testettevõtteid 26, mis andis võimaluse mainitud aasta andmete 

põhjal hinnata ettevõtteid kolmes suurusgrupis – väike, keskmine, suur. Suurusgruppide 

vahelisest analüüsist selgus, et väikese ettevõttena on kasumlikum toimetada, sest 

kulutused on väiksemad. 

Testettevõtete põhjal saab kinnitust asjaolu, et mahepõllumajanduse konkurentsivõime on 

iga aasta kasvanud ning võib eeldada ka kasvutrendi jätkumist. Tarbijate teadlikkus 

mahetoidu tervislikkusest kasvab pidevalt. Mahepõllumajanduslik tootmine areneb 

koguaeg, sest iga lisanduv ettevõte toob endaga kaasa uued ideed mahetootmise 

arendamiseks.  
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus on väga tundlik muutustele maailmas. Toiduainete hinnad tõusevad üha 

enam, seda eelkõige nõudluse kasvamise tõttu, kuna elanikkond suureneb üha kiiremini. 

Majandus peab kohanema suurenenud nõudlusega. Kõik muutused maailmamajanduses 

mõjutavad Eestit, sest tuleb kohaneda muutuvate majandustingimustega. Ettevõtted peavad 

püsima konkurentsis ning olema jätkusuutlikud, et tagada isevarustatuse tase, samal ajal 

hoolitsedes looduse eest. Selleks, et jääda püsima, tuleb eelkõige mõelda, kuidas meie 

tegevus mõjutab meie tulevasi põlvesid, kuidas edaspidi hakkama saada, kui jätkub 

rahvaarvu suuremine ning ressursside vähenemine. Mahepõllumajanduslik tootmine on 

kõige efektiivsem viis, kuidas vähendada ressursside raiskamist, sest kasutatakse 

keskkonnasäästlikke tootmisviise.  

Keskkonnaprobleeme tähtsustatakse üha enam. Globaliseerumine ja linnastumine 

mõjutavad üha enam tarbijakäitumist ning eluviisi. Jätkusuutlik ning konkurentsivõimeline 

majandusareng hõlmab endas üha enam keskkonnasõbralikku poliitikat. (Aceleanu, 

2016: 1) Artiklist võib järeldada, et mahepõllumajandus aitab kaasa üldisele 

majanduskasvule, olles keskkonnasõbralik ning säästes loodust. Inimeste üldine arusaam 

vajadusest keskkonda säästa on aastatega suurenenud. Üha enam otsitakse võimalusi, 

kuidas energiasäästlikumalt toota, kuidas olla teistest paremad ning kuidas silma paista 

teiste seas. 

Magistritöö eesmärk on hinnata mahepõllumajanduse konkurentsivõimet taimekasvatuse 

tootmistüübis Eestis aastatel 2009-2015. Vaatluse all on kogu taimekasvatuse tootmistüüp 

koos ala tootmistüüpide ning kuni 8nda suurusgrupini, kuna mahepõllumajanduse suurim 

suurusgrupp on 9. Konkurentsivõimet on läbi tootlikkuse ka varem uuritud, kuid antud töö 

uudsus seisneb tootlikkuse hindamises mahepõllumajanduses ning autori arvates vajavad 

varasemad uuringud pisut täiendust uuenenud majandusoludes.  

Analüüsides põllumajanduse konkurentsivõimet, peab arvesse võtma teatud eeldusi. 

Näiteks tuleb eeldada, et ettevõtjad toimivad täiusliku turukonkurentsi tingimustes mis on 
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pikaajaliselt tasakaalus. Sellest järeldub, et vaadeldav hind on alati võrdne keskmise 

tootekuluga. (Ball, Butault, San Juan, Mora 2010 ref Eesti põllumajandustootjate 

konkurentsivõimelisus …) 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded 

 Hinnata hetkeolukorda mahepõllumajanduses ning selgitada millised muutused on 

toimunud viimastel aastatel 

 Hinnata mahetaimekasvatuse tootmistüübi bruto- ja netolisandväärtuste muutusi 

aastatel 2009-2015 ning kirjeldada nende oletatavaid põhjuseid 

 Võrrelda tava- ning mahetootjate näitajaid 

 Analüüsida mahetaimekasvatuse tootmistüübi tootlikkusnäitajaid  

Eestis on mahepõllumajanduslik tootmine kiiresti laienenud. Mahepõllumajanduse pind on 

kasvanud viimase 10 aastaga ligi 3 korda. 2016. aastal oli mahepõllumajandusmaa 

pindalaks 184 754 hektarit ning mahepõllumajandusega tegelevate ettevõtete arvuks 1753 

ettevõtet (Mahepõllumajandus 2016, 2017:2). Samuti suureneb iga aastaga ka 

maheturustajate ja –töötlejate arv, olles 2015. aasta lõpuks kasvanud 266 töötlejani, mis on 

46 ettevõtet rohkem kui eelneval aastal. Suurenenud on ka mahetoidu müüginumbrid, seda 

eelkõige seetõttu, et kodumaise mahetoodangu sortimendis on juba üle 1300 erineva toote. 

(Mahepõllumajandus Eestis... 2016: 4-11)  

Mahetootjad paistavad Eestis üha rohkem silma. Alates 2010. aastast on korraldatud 

mahetoodetele konkursse, kus valitakse parim mahetootja ning parim mahetoode. 2015. 

aastal osales parima tootja konkursil 8 ettevõtet ning parima toote konkursil 39 erinevat 

toodet 16-lt erinevalt tootjalt. Parimaks tunnustati nimetatud aastal eelküpsetatud 

maherohumaaveise ribi. Ka aasta põllumehe konkursist osavõtjate seas leiab mahetootjaid. 

(Maheklubi)  

Sellest tulenevalt on rakendatud Eestis ka mahepõllumajanduse toetusmeedet ning üheks 

strateegiliseks eesmärgiks Eesti mahepõllumajanduse arengukavas aastateks 2014-2020 on 

mahepõllumajanduse konkurentsivõime parandamine. Nimetatud arengukavas kasutatakse 

mõõdistamiseks järgmisi indikaatoreid: 

1. netolisandväärtus tööjõu ühiku kohta põllumajanduses, 
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2. mahetoidu regulaarsete (iga nädal) tarbijate osakaal Eesti elanikest. (Eesti 

mahepõllumajanduse...:4) 

Konkurentsivõime hindamiseks hinnatakse tööjõukulude tootlikkust, tööviljakust ning 

kogutootlikkust. Lisaks hinnatakse ettevõtete neto- ja brutolisandväärtust. 

Mahepõllumajanduslike taimekasvatusettevõtete konkurentsivõime hindamiseks 

kasutatakse Eesti FADN testettevõtete andmebaasi. Testettevõtete andmebaas koostatakse 

ettevõtetega koostöös, kelle osalemine on vabatahtlik. Andmeid analüüsitakse, üldistatakse 

ning koostatakse Eesti põllumajandustootjate keskmised tulemused. See annab võimaluse 

võrrelda riike omavahel. Antud analüüsi puhul on kasutuses testettevõtete algandmed, 

kodeeritud kujul, mis annab analüüsile objektiivsuse.  

Eesti põllumajanduse konkurentsivõimet on hinnatud mitmetes töödes. 2014. aastal valmis 

T. Sülla poolt bakalaureusetöö, kus teostati taimekasvatusettevõtete konkurentsivõime 

analüüs aastate 2006-2012 kohta. Samuti on taimekasvatuse tootmistüübi 

konkurentsivõimet hinnanud 2011. aastal oma magistritöös G. Peetson. Nende kahe töö 

puhul on hinnatud tavatootmise taimekasvatuse konkurentsivõimet, kuid antud töö puhul 

keskendutakse mahepõllumajandusettevõtete konkurentsivõime hindamisele. 

Mahepõllumajandusele keskendumine tuleneb eelkõige eelmainitud Eesti 

mahepõllumajanduse arengukava ühest strateegilisest eesmärgist.  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade konkurentsivõime olemusest ning selle hindamise 

vahenditest. Eelkõige pööratakse tähelepanu põllumajanduse konkurentsivõimele ning 

suurema tähelepanu alla jääb mahepõllumajanduse konkurentsivõime. Teoreetilise osa 

koostamiseks on kasutatud teemale vastavaid raamatuid, internetiallikaid ning artikleid. 

Töö empiirilises osas keskendutakse põllumajandustootjate poolt edastatud andmete 

analüüsile, analüüsides aastate lõikes bruto- ja netolisandväärtuste muutusi ning 

tootlikkusnäitajaid. Netolisandväärtus annab võimaluse hinnata väärtust, mis jääb 

püsivsisendite ehk tööjõu, maa ja kapitali vajaduste katmiseks.  
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1. KONKURENTSIVÕIME JA MAHEPÕLLUMAJANDUS 

 

1.1. Konkurentsivõime olemus 

 

Konkurentsivõime iseloomustab ühe ettevõtete võimet konkureerida teiste ettevõtetega, 

seega on oluline kulude tase ettevõtte tasandil, toodete atraktiivsus, tootlikkuse tase ja 

efektiivne müügitöö (Eesti põllumajanduse konkurentsivõime hindamine... 2009: 4). 

Ettevõtete konkurentsivõime avaldub suuremas läbimüügis, efektiivsemas ressursside 

kasutamises, paremates finantstulemustes ning sarnastes näitajates. Ettevõtted kes 

suudavad toota paremaid kaupu, teistest kiiremini ja odavamalt saavutavad ka teistest 

ettevõtetest paremad tulemused. (Ettevõtete konkurentsivõime… 2014: 4) Sellest võib 

järeldada, et konkurentsivõime näitab produktiivsust.  

Konkurentsi võib lihtsamalt nimetada kui majanduslik võitlus. Igapäeva elus on 

konkurents kiirelt äratuntav, olgu see siis toidupoe lettidel laialdane tootevalik või maantee 

ääres kõrvuti asuvate tanklate toodete hinnad. Samal ajal, samas kohas tegutsevad mitmed 

ettevõtted, kes soovivad olla teisest paremad ehk konkureerivad teistega suurema turuosa 

saavutamiseks. Konkurents paneb ettevõtteid tegutsema – vajalik on tõsta efektiivsust, olla 

silmapaistvam ning teistest parem. Konkurents on tunnetatav nii siseriiklikel turgudel 

(ettevõttes, majandusharud) kui ka rahvusvahelistel turgudel (riiklikul tasandil) (Latruffe 

2010: 5). 

Konkurentsil on nii positiivsed kui negatiivsed küljed. Konkurents paneb ettevõtjaid nn. 

„tööd tegema“, et saavutada turul paremad tingimused ning suurem klientuur. Mereste 

(2003: 410) peab konkurentsi positiivseteks külgedeks eelkõige seda, et konkurents 

innustab tootjaid koguma kõige värskemat teavet, et olla kursis hetkeolukorraga turul. 

Sellega seoses tuleb välja ka teine positiivne külg, konkurents tagab tootmise tõhususe 

kasvu ning pidevad uuendamistaotlused, mis omakorda sunnib tootjaid kiirelt reageerima 

inimeste muutuvatele vajadustele. Veel üheks positiivseks küljeks võib välja tuua just 

selle, et konkurents tagab tarbijaile valikuvõimaluse, et oma vajadused kõige täiuslikumalt 

rahuldada. Konkurentsi viimaseks olulisemaks positiivseks küljeks on Mereste arvates 
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ühiskonnas kasutatavate ressursside efektiivne kasutamine, mida ka antud töö autor peab 

kõige olulisemaks. (Sealsamas)  

Kasutades põllumajandusressursse efektiivselt, suudavad tootjad tagada ressursside 

olemasolu ka tulevastele põlvedele. Efektiivne ressursikasutus ühtlasi tekitab 

keskkonnasäästu. Mahepõllumajandust võib võtta kui Pareto efektiivsuse ühte võimalust – 

mahepõllumajandus suurendab nüüd ja praegu inimeste heaolu, vähendamata tulevaste 

põlvede heaolu. Ressursse kasutatakse efektiivselt ning mõeldes n.ö suuremale pildile.  

Seega, võib väita, et konkurents soodustab erinevate kaupade, teenuste ning tehnoloogiate 

uuendamist, tegevus- ja valikuvabadust, turgude intensiivistumist ning kaupade ja teenuste 

pakkumise vastavusse viimist nõudlusega. Põllumajandustootjad peavad arvestama alati 

hetkeolukorraga ning vajadusel olema valmis tegema muudatusi oma majapidamises, et 

püsida pidevas muutuvas konkurentsis.  

Paljud autorid on uurinud konkurentsivõimet erinevatest vaatepunktidest. 

Konkurentsivõime on suhteline, mitmetahuline ning konkreetselt määratlemata mõiste. 

Kuna üheselt mõistetav teooria on olematu, on erinevad huvigrupid defineerinud mõistet 

erinevalt, mis on kaasa toonud mõiste väärkasutuse. Sellest hoolimata on autorid jäänud 

ühele meelele, et konkurentsivõimeline ettevõtte peab eelkõige suutma täita turu nõudlust. 

Latruffe (2010:5) defineerib konkurentsivõimet, kui oskust olla konkurentsitingimustes 

edukas ning siseneda turule, ehk müüa tooteid mis vastavad hetke nõudlustingimustele 

ning samal ajal teenida ettevõttele piisav kasum, et ettevõttel oleks võimalus areneda edasi 

ning püsida turul pikemaajaliselt. Tema definitsioon on konkurentsivõime mõiste puhul 

kõige enamlevinud.  

Teiseks enamkasutatavaks definitsiooniks konkurentsivõime hindamisel on Freebairni 

sõnastus, mis eestikeeles kõlaks järgmiselt: „Konkurentsivõime väljendab võimalust 

pakkuda teenuseid ja kaupu asukohas, ajas ning vormis, arvestades ostjate nõudlust, tehes 

seda hinnaga mis on sama või odavam kui teistel samaväärse toote pakkujatel ning katab 

vähemalt kasutatud ressursside alternatiivkulu“ (Freebairn 1986, ref Värnik, Viira jt. 2015: 

14) 
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Need kaks definitsiooni on suhteliselt sarnased, mõlemate puhul on oluline arvestada 

nõudlust ning turuolukorda. Konkurentsivõimelise ettevõtte puhul on oluline teenida 

kasumit, et oleks võimalik areneda edasi ning muutuda konkurentidest paremaks.  

Reiljan ja Tamm (2005) lähenevad konkurentsivõimele aga pisut teisiti. Nende hinnangul 

on konkurentsivõime pigem konkurentsipotentsiaal, ehk omaduste kogum, mis 

konkreetseid olustikutingimusi silmas pidades on tähtsad teiste subjektidega võisteldes edu 

saavutamiseks.  

Mereste (2003) ja Dluhosch (1996 ref Eesti puidusektori konkurentsivõime 2004: 11) 

hinnangul väljendub konkurentsivõime aga oma toodangu müümisel väljas poole 

kodumaad, ehk ettevõtjad, kes suudavad ära rahuldada riigi kogunõudluse ning eksportida 

ka mujale on saavutanud konkurentsivõime tipu.  

Konkurentsivõimet uurivaid indekseid on palju, kuid peamiselt hindavad nad 

majandusharu, riigi või ettevõtte konkurentsivõimet ex post baasil, ehk uuritakse tehtud 

tegevusi tagantjärgi, et vastata küsimustele mis, miks ja kuidas, kas ekspordi osakaalu, 

turuosa näitajate või muude eeliste põhjal. Indekseid saab tinglikult jagada nelja 

kategooriasse:  

1. Ühikukulude analüüsil baseeruvad indeksid 

2. Hinnaeelisel baseeruvad indeksid 

3. Turuosa analüüsil baseeruvad indeksid 

4. Väliskaubandust analüüsivad näitajad. (Lättemägi, Laur 2004: 13-14) 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development) määratleb rahvusvahelist konkurentsivõimet kui määra, mis 

näitab kui palju suudab riik toota kaupu ja teenuseid vabades turumajanduslikes 

tingimustes, samal ajal suurendades oma elanike elamistingimusi. Kaubad peavad aga 

vastama rahvusvaheliste turgude nõuetele. (Eesti rahvusvaheline konkurentsivõime 2013: 

5) 

Põllumajandussektori konkurentsivõime hindamisel on vaja arvestada nii rahvusvahelisi 

kui ka siseriiklike tegureid. Siseriiklike teguritena käsitletakse tegevusharu turustruktuuri 

analüüsi ja selle mõju ettevõtete konkurentsivõimele. Rahvusvahelise konkurentsivõime 

hindamise aluseks on erinevad indeksid, mis baseeruvad kas hinnaeelisel, turuosal, 
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ühikukuludel või väliskaubanduseelisel. Konkureerides teiste riikide ettevõtetega on 

oluline kulude tase ettevõtte tasandil, toodete atraktiivsus, tootlikkuse tase ning müügitöö 

efektiivsus. (Eesti põllumajanduse konkurentsivõime hindamine … 2009: 4) 

Ehk siis defineeritakse kui riigisisest konkurentsivõimet kui ka riigist välja ulatuvat 

konkurentsivõimet. Antud töö puhul on hindamise all riigi sisese konkurentsivõime 

muutused viimastel aastatel. 

Nii konkurents kui konkurentsivõime on olulisel kohal riigi majanduses. Konkurentsi 

olemasolul tekib tootjal tahe, olla parem kui keegi teine, investeerides seetõttu oma 

ettevõtte tehnoloogiasse ning teadmistesse (tööjõud).  

Konkurentsivõime mõiste juures rõhutakse eelkõige madalaid tootmiskulusid ning riigi 

kõrget tehnoloogilist kasvu (Fröhlich 1989: 22). Viimastel aastatel on esile kerkinud, et 

efektiivsest tootmisest tuleneb konkurentsivõime. Efektiivsus eeldab kulude alandamist. 

Läbi efektiivsema tootmise on võimalik suurendada tootlikkust. Jätkusuutlik 

konkurentsivõime saavutatakse siis, kui ettevõtted suudavad toota samaaegselt võimalikult 

madalate kuludega ning suurendada tootlikkust läbi toote kvaliteedi tõstmise ning 

tootmismahu suurendamine (Ark 1995: 69) 

Jätkusuutlikkuse all mõistetakse enamjaolt pikas perspektiivis toimuvat tegevust. 

Vaadeldes jätkusuutlikku konkurentsivõimet, mõistetakse selle all pealmiselt 

konkurentsieelise säilitamist ja saavutamist. (Hoffmann 2000: 3) Selleks et saavutada 

konkurentsieelis, peab tootja suutma leida ning ära kasutada kõik võimalused, kuidas 

vähendada oma tootmiskulusid. Samal ajal aga tootja peab ka jälgima turgu, et mitte jääda 

hiljaks turu nõudluse muutustega. (Bartels, Pass 2000: 107) Selleks et olla võimeline 

reageerima turu muudatustele, peab ettevõtja pöörama suurt tähelepanu tehnoloogilistele 

uuendustele ning innovaatilisusele. Seega, selleks et saavutada pikemas perspektiivis 

konkurentsivõimelisus, peab samaaegselt tähelepanu pöörama tootmiskuludele, toodete 

uudsusele ning kvaliteedile, tootmisprotsessi täiustamisele ning turustamisele (Sonntag 

2000: 10) 

Konkurentsivõimet pole võimalik üheselt defineerida. Iga autor peab oluliseks erinevaid 

näitajaid. Seega konkurentsivõime mõiste määratlemisel tuleb lähtuda konkreetsest 

situatsioonist. 
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1.2. Konkurentsivõime mõõtmine läbi tootlikkuse 

 

Konkurentsivõime ise on üpriski kompleksne mõiste, mis sisaldab mitmeid lahkarvamusi. 

Erinevatelt autoritelt tuleb välja asjaolu, et ei ole olemas kahte ühesugust majandusharu 

ega ettevõtet, mistõttu pole võimalik ettevõtteid omavahel võrrelda õiglastes tingimustes. 

Seetõttu tuleb konkurentsivõime mõõtmisele läheneda teisiti – leida selline moodus 

tulemuste võrdlemiseks, et tulemused on aktsepteeritavad ning üheselt mõistetavad. 

Konkreetne definitsioon, mis iseloomustaks nii konkurentsivõimet kui ka selle mõõtmise 

metoodikat maailmas puudub. Siiani pole välja kujunenud veel ühtset arusaama, kuidas 

kõige paremini konkurentsivõimet määratleda, milliste näitajate abil seda hinnata ning 

kuidas konkurentsivõimet suurendada. (Eesti põllumajanduse konkurentsivõime 

hindamine. … 2009: 4) Konkurentsivõime mõõtmist raskendab ka asjaolu, et 

majandussituatsioonid on viimasel ajal väga muutlikud, ehk teisisõnu, see mis oli õige eile, 

ei pruugi olla õige tegevus täna. Seetõttu on konkurentsivõime mõõtmise üheks 

võimaluseks tootlikkus. 

Tootlikkust võib pidada konkurentsivõime ja majanduskasvu põhiteguriks (Eesti 

puidusektori ... 2004: 11-12). Krugman (1996) on öelnud: „Tootlikkus ei ole kõik, kuid 

pikaajaliselt tähendab see peaaegu kõike“. Lugedes tootlikkuse alast kirjandust, tuleb 

peaaegu igalt autorilt väide, et tootlikkuse taseme hoidmine ettevõttes on väga oluline 

tegur konkurentsis püsimiseks. Seetõttu saab väita, et konkurentsivõime ja 

tootlikkusnäitajad on omavahel seotud, kuid ka tootlikkus jääb kohati hätta 

konkurentsivõime mõõtmisega.  

Tootlikkus on arvnäitaja, mis näitab, kui palju on väljundit toodetud antud sisendite hulga 

juures (valem 1) (Kalle 2007: 7).  

𝑇𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 (𝑡𝑒𝑒𝑛𝑢𝑠𝑒𝑑,𝑡𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛𝑔)

𝑆𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑 (𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑠𝑒𝑑)
  (1) 

Tootlikkuse arvutamisel tuleb meelde jätta, et tootlikkuse kasv ei too automaatselt kaasa 

hindade või suhteliste kulude alusel mõõdetud konkurentsivõime paranemist. 
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Konkurentsivõime teguriteks loetakse tootmiskulusid ning toodangu hinda, mida 

mõjutavad tööjõukulud, intressimäärad, mastaabisääst ning vahetuskurss. (Durand 1992: 5) 

Tootlikkuse mõõtmisel tuntakse peamiselt kahe erinevat viisi, mis erinevad teineteisest 

viisi ning mõõtühikute poolest. Nendeks on (Kalle 2007: 15): 

1. Naturaalühikud (tk, kg, m2 jne); 

2. Väärtuselised ehk rahalised ühikud (euro, dollar, rubla jne). 

Liigilt sarnaste toodangute puhul kasutatakse enamasti naturaalühikute mõõtmismeetodit. 

Naturaalühikute mõõtmismeetodi puhul peab väljund olema üheliigiline, püsiva 

kvaliteediga ning puuduma lõpetamata toodang. Lisaks peab tootmine olema 

spetsialiseerunud ning tootmisprotsessid jagunenud ühtlaselt üksuste vahel. Samuti peavad 

sisendid olema ühesugused. (Sealsamas: 15) 

Tootlikkusnäitajate puhul eristatakse veel ka osatootlikkuse näitajaid. Osatootlikkuse 

näitajad leitakse ühe konkreetse sisendi suhtes, näiteks tööjõu osatootlikkus (valem 2) 

(Kalle 2007: 16). Osatootlikkuse näitajad ei võta arvesse väljundi või teguri asendatavust. 

Selle näitaja kasutamise eesmärk on eelkõige mõõta, kuidas ajaühikus muutub väljundi 

ühik teatava sisendi osas. Osatootlikkuse näitajat kasutatakse kindlatel eesmärkidel, 

uurides näiteks põllumajanduses kasutusel oleva maa osatootlikkust või tööjõu tootlikkust 

Osatootlikkuse üheks eeliseks peetakse selle lihtsalt arvutusviisi ning tõlgendamist. 

(Värnik, Viira jt. 2015: 17) 

𝑂𝑠𝑎𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

ü𝑘𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑
   (2) 

Osatootlikkuse peamisteks eelisteks teiste tootlikkusnäitajate ees on (Partial Productivity: 

2013): 

1. Lihtne interpreteerida ning mõista 

2. Lihtne andmete hankimine ning arvutamine  

3. Paljud osatootlikkused on kasutusel tegevusalade ning kogu majanduse kohta 

4. Hea diagnostiline vahend tootlikkuse probleemide lahendamiseks 

Samas võib ainult osatootlikkuse näitajate analüüsimine olla eksitav ning viia kergesti 

valedele jälgedele. Lisaks ei ava osatootlikkus üldkulude suurenemise põhjuseid ning on 

suhteliselt keeruline seostada kasumi tekkega. (Kalle 2007: 18) 
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Tootjate osatootlikkuse hindamine on siiski oluline, sest see annab hea ülevaate sisendite 

kasutamisest. Läbi tootlikkuse on võimalik hinnata nii tehnilist arengut kui ka selle 

efektiivsuse muutumist ajas. Kombineerides tootmiseks kasutatavad sisendid eelkõige 

eesmärgiga valmistada toodangut (väljundit), on mõistlik hinnata nii tootmise- kui 

kulufunktsioone. Tootlikkuse kaudu on võimalik vaadelda, kas tehtud tegevused 

(tehnoloogia ja bioloogilised uuendused) osutuvad edukaks ka pikemaajaliselt, et ettevõte 

saaks teenida kasumit ning säilitada oma konkurentsipositsioon.  

Lisaks osatootlikkusele eristatakse tootlikkusnäitajates ka teguritootlikkust (valem 3) ehk 

kulude tootlikkust ning kogutootlikkust ehk üldtootlikkust (valem 4). (Kalle 2007: 16) 

 𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑚𝑖𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡
   (3) 

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑣ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑

𝑘õ𝑖𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑
   (4) 

Teguritootlikkusel on mitmeid kombinatsioone, olenevalt mõõtmise eesmärkidest. Üheks 

klassikaliseks tegurirühma tootlikkusnäitaja leidmiseks kasutatakse sisenditena töö ning 

kapitali summat. Enamasti kasutatakse teguritootlikkuse leidmisel tegevuskulusid, 

põhivara, käibevara või omakapitali. Kogutootlikkuse puhul tuleb sisendiks kasutada 

tootmiskulusid, kulud kokku või varad kokku. (Kalle 2007: 17-19) 

Tootlikkuse üheks näitajaks saab lugeda ka brutolisandväärtust ning sellest tulenevat 

netolisandväärtust. Netolisandväärtus näitab ettevõttes loodud lisandväärtust, mille 

arvutamisel kogutoodangust arvatakse maha vahetarbimine ja kulum ning lisatakse 

toetused ja maksude bilanss. Netolisandväärtus on summa, mis jääb palga, intresside ja 

teiste tootmistegurite kasutamise kulude katmiseks. (Indikaatorite "Ettevõtjatulu"…) 

Tootlikkuse analüüsimisel on üheks keskseks probleemiks tegurite määratlemine. Igas 

ettevõttes on oma tegurite eripära. Eelistada tuleb mõõdetavaid tegureid (töötunnid, 

tööjõuühik, koguvarad, kogukulud). Ettevõtte sisesteks tootlikkusteguriteks peetakse 

tehnikat ja tehnoloogiat, materjale ja energiat, tootearendust, töökorraldust ning personali. 

Välisteks teguriteks eelkõige põllumajandusvaldkonnas on looduslik-klimaatilised 

tingimused, riigi põllumajanduspoliitika ning konkurents turgudel.  
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1.3. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse olemus ning areng Eestis 

 

Mahepõllumajandus on looduslik tootmisviis, kus taimede, loomade ja mulla vahel on 

kooskõlastatud suhted. Vaid kõigi osade sujuvas koostöös suudab selline süsteem ise 

edukalt taastada tarvitatud ained (Mahepõllumajandus, Veterinaar ja Toiduamet).  

Põllukultuuride kasvatuses on kõige tähtsam roll elustikurohkel ning orgaanilise aine rikkal 

mullal. Samuti sobival haljasväetiskultuure sisaldaval külvikorral, ehk liblikõieliste 

külvikorrad. Mahepõllumajanduses väetamine põhineb orgaanilisel ning teistel looduslikel 

väetistel, sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine on keelustatud. Umbrohutõrjeks 

kasutatakse eelkõige mehaanilisi võtteid Mahepõllumajanduslik teraviljakasvatus on Eestis 

laienemas, sellele aitab eelkõige kaasa laienevad ekspordivõimalused ning sisenõudluse 

kasv. (Mahepõllumajanduslik teravilja… 2016: 3) 

Mahepõllumajanduslik tootmine on keskkonnale kasulik. Esiteks on mahepõllumajandus 

pikas perspektiivis jätkusuutlik. Paljud on täheldanud, et muutused keskkonnas on 

pikaajalised. Mahepõllumajandus toodab toitu, samal ajal luues ökoloogilise tasakaalu ning 

vältides mulla viljakuse langust ja kahjurite probleeme. Teiseks mahepõllumajandus 

säilitab mulda. Külvikord, kasvatatavad kultuurid, orgaanilised väetised ning pindharimine 

on kesksel kohal orgaanilises tootmises. Need säilitavad mulla loomastiku ning taimestiku, 

parandavad mulla struktuuri ning loovad stabiilsema mullastiku süsteemi (What are...) 

Väiksem energiakulu mahetootmises tuleneb sellest, et ei kasutata taastumatutel 

ressurssidel põhinevaid energiamahukaid sünteetilisi mineraalväetisi ja 

taimekaitsevahendeid (Pehme, 2012). Selliste võtete kasutamine vähendab oluliselt ka 

pinnase erosiooni. Muld pole erosioonile nii vastuvõtlik, mulla bioloogiline mitmekesisus 

on suurenenud ning toitainete kaod vähenenud, mis omakorda aitab säilitada ja suurendada 

mulla tootlikkust. (What are ...)  

Selleks et lisanduda mahetootjate sekka, tuleb tootjatel ümber korraldada oma 

tootmissüsteem, sest igapäevaseid pestitsiide ning sünteetilisi mineraalväetisi enam 

kasutada ei saa. Mahetootja üheks ülesandeks on oma tegevuste planeerimine – kasutama 

ennetavaid võtteid ning hoidma taime jaoks vajalikke toitaineid ringluses. Kuigi 

sünteetilisi väetisi kasutada ei tohi, võib mahetootja lubjata, väetada loodusliku fosfaadi 
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ning kaaliumsulfaadiga. Kasutada võib ka sõnnikud, kuid vaid juhul, kui see ei pärine 

tööstuslikkust tootmisest. Mahetootjate järgmiseks peamiseks ülesandeks on külvikord – 

rakendama peab liblikõielisi sisaldavat külvikorda, ehk teisisõnu ühel rotatsiooni aastal 

peab kasvatama liblikõielist kultuuri, mahetootjad eelistavad liblikõielisi heintaimi, sest 

need aitavad kaasa mulla orgaanilise aine ja lämmastikusisalduse tõstmisele kui ka 

parandavad mullastruktuuri. (Mahepõllumajanduslik teravilja… 2016: 3) 

Mahepõllumajandus vähendab taastumatu energia kasutamist, vähendades vajadusi 

keemilistele toodetele. Samuti aitab mahepõllumajandus leevendada kasvuhoonegaaside 

efekti ning kliima soojenemist läbi võime siduda süsinikku pinnases. Mitmed uuringud on 

näidanud, et mulla orgaanilise süsiniku sisaldus on mahepõllumajandusaladel oluliselt 

kõrgemad. Mida rohkem jääb orgaanilist süsinikku mulda, seda suurem on võimalus 

võidelda kliimamuutuste vastu. (What are …) 

Mahepõllumajanduses kõrgete saakide ning hea kvaliteediga saagi saamiseks tuleb 

elurikkust soodustada, valida sobivad eelviljad ning vahekultuurid ning ei tohi unustada 

kasutada looduslikke väetisi ning õigeid biopreparaate. (Mahepõllumajanduslik teravilja… 

2016: 4) Mitmed uuringud on näidanud et tänu mahepõllumajandusele on bioloogiline 

mitmekesisus oluliselt suurenenud viimaste aastate jooksul. (What are…) Üleminek 

mahepõllumajandusele on väljakutse, mis seisneb vajalike teadmiste ja oskuste 

omandamises ning tootmise ümberkorraldamises võimalikult väikeste kuludega. 

Ülemineku motiive tuleb hoolikalt kaaluda ning turu leidmine ei ole neist viimase hulgas. 

Oluline on selgelt hinnata, kas püstitatud eesmärk on konkreetseid tingimusi arvestades 

saavutatav. (Mahe... 2008: 19) 

Üleminekuperiood loetakse lõppenuks, kui mahepõllumajanduse eeskirju on järgitud 

vähemalt kaks aastat enne külvi, muude mitmeaastaste taimede kui söödataimede puhul 

vähemalt kolm aastat enne mahepõllumajandustoodete esimest koristust ja rohumaa või 

mitmeaastaste söödataimede puhul vähemalt kaks aastat enne nende kasutamist 

mahepõllumajandusliku söödana. Enne üleminekuperioodi lõppemist ei tohi mingil viisil 

viidata mahepõllumajanduslikule päritolule. (Palts jt 2012: 9)  

Üleminekuaja edukus põhineb suures osas oskuslikul planeerimisel. Välja tuleb töötada 

just kohalikke tingimusi arvestav optimaalne ülemineku kava, mille kõige tähtsam osa on 

külvikorra sisseviimise plaan. (Mahe... 2008: 19) Kuigi Eestis pole põhjalikku 
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majandusanalüüsi tehtus seoses üleminekuga, saab praeguste mahetootjate kogemuse 

põhjal väita, et majanduslik tagasilöök seoses üleminekuga ei ole suur. Arvestada tuleb 

saagilangusega, kuid ära jäävad agrokemikaalide kulutused ning lähitulevikus on 

tõenäoline saada toodangu eest tavahinnast paremat hinda. (sealsamas: 20) 

Eestis peetakse organiseeritud mahepõllumajandusliku liikumise alguseks aastat 1989, sel 

aastal sai alguse Eesti Biodünaamika Ühing. EBÜ-s töötati välja ülemaailmse 

mahepõllumajandusorganisatsiooni IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements) standardite alusel Eesti esimesed ökoloogilised põllumajanduse 

standardid, võeti kasutusele kaubamärk ÖKO ning hakati mahetootjaid kontrollima. 

(Mahepõllumajandus... 2016: 8)  

Eestis reguleerivad mahepõllumajandust Euroopa Liidu määrused, mahepõllumajanduse 

seadus ning selle rakendusaktid (Õigusaktid). Esimene mahepõllumajanduse seadus 

sätestas, et mahepõllumajandus on elava looduse seaduspärasustest lähtuv ning taastuvatel 

loodusressurssidel põhinev põllumajandus, kus on keelatud keemiliselt töödeldud või muul 

viisil koheldud ainete kasutamine. Juba 1997. aasta seaduses on välja toodud, et riik toetab 

mahepõllumajandust. Sel ajal määrati toetuse suurus kindlaks igal aastal riigieelarvega 

Põllumajandusministeeriumi taotluste alusel. (Mahepõllumajanduse seadus, 1997)  

Mahepõllumajanduse valdkonnas hakkas aktiivselt tegutsema Ökoloogiliste Tehnoloogiate 

Keskus, kes korraldab koolitusi, annab välja infomaterjale ning viib ellu arendusprojekte. 

Lisaks asutati 2000. aastal Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, kes samuti tegeleb 

mahepõllumajanduse edendamisega. Esimene mahetootjate ühistu loodi 2003. aastal. Seni 

ainus ühistu TÜ Eesti Maheliha, mille eesmärk oli tuua turule kodumaine liha. 2007. 

aastaks muutus nimi TÜ Eesti Mahe, sest töö käigus ühistu visioon laienes ja tegutsema 

hakati ka teiste tootegruppidega. (Mahepõllumajanduse... 2008: 12)  

Viimastel aastatel on suurem rõhk pööratud mahetöötlemisele ja –turustamise arengule. 

Mahepõllumajandusturu on esiplaanile tõstnud reformid põllumajanduspoliitikas, milles 

rõhk on suunatud turule ning tarbijate nõudlustele vastava toote tarnimisele (Õigusaktid). 

2017. aasta märtsi seisuga tegeles mahepõllumajandusliku käitlemisega 324 ettevõtet. 

Nende hulgas töötlejad, pakendajad, toitlustajad, ladustajad ja turustajad. 

(Mahepõllumajanduse register, 2017)  



18 

Mahetootjaid oli aastal 1999 juba 89 ettevõtet. 2016. aasta lõpu seisuga oli Eestis 

mahepõllumajanduslikku maad üle 184 tuhande hektari, mis ületas eelnenud aastat 8%. 

Mahepõllumajandusmaa osa kogu Eesti põllumajandusmaast oli ligi 18%, mis toob meid 

Euroopa Liidu riikide seas esimese kolme hulka. Registreeritud mahetootjaid oli registris 

1753, kellest 1205 tegelesid ka samaaegselt maheloomakasvatusega. Eesti mahetootjate 

keskmiseks pindalaks on 105 hektarit, ning rohkem kui 1000 hektariga 

põllumajandusmaad on vaid 13-l tootjal. (Mahepõllumajandus 2016, 2017: 2-3) 

Mahetootmise puhul on vajalik tegeleda eelkõige oma võimaluste uurimisega, ehk kuidas 

otstarbekalt suurendada maaressursi kasutust erinevate tehnoloogiate täiustamisega. 

Mahetootmise puhul täiendava põllumaa kasutuselevõtt, tähendab olulisi negatiivseid 

keskkonnamõjusid, sest toodetakse madalama saagikusega kui tavatootmises.  

2015. aastal uuris autor oma bakalaureuse töös mahetootjatelt, miks alustati 

mahepõllumajandusliku tootmisega. Kõige suuremaks põhjuseks tõid tootjad toona välja 

toetused, mida mahepõllumajanduses jagatakse. Lisaks toodi alustamise põhjusteks välja 

ka looduskeskkonna säilitamise soovi, mahetootmise tervislikkust ning 

keskkonnasõbraliku tootmisviisi pooldamist. Samas, osadele tootjatele osutusid väetised, 

mida tavatootmises kasutatakse liialt kulukaks ning seetõttu pöörduti 

mahepõllumajandusse. Tootjad tõid veel välja, et soovivad ise tarbida pestitsiidide vabu 

tooteid, mis oli kaudselt peamiseks põhjuseks, mis alustati. (Otisalu, 2015) 
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2. KONKURENTSIVÕIME EMPIIRILINE ANALÜÜS 

 

2.1. Meetodi kirjeldus ja põhjendus 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks on väga olulise tähtsusega põllumajandustootjate 

majanduslikud näitajad, mis oleksid üheselt mõistetavad, võimaldaksid koostada 

eesmärgipärast analüüsi ning oleksid samal ajal ka usaldusväärsed. Töös on kasutatud 

teiseseid andmeid, mis pärinevad koostööst Maamajanduse Infokeskuse ning Eesti 

Maaülikooliga. Andmed pärinevad põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist 

FADN (Farm Accountancy Data Network). Tegemist on ainukese arvestatava 

andmeallikaga, mis esindab põllumajanduslikke majapidamisi kogu Euroopa Liidus.  

Andmete töötlemiseks võeti kasutusel Microsoft Excel-i funktsioonid ja andme 

töötlemismeetodid. Andmebaasist sorteeriti välja 2009-2015 aasta taimekasvatuse 

tootmistüübi ettevõtted, eristades tavapõllumajandust ning mahepõllumajandust. 

Ettevõtetele omistati töötlemise käigus värviskaala, mis näitas nende kuuluvust 

suurusgruppi, mille alusel hilisema analüüsi käigus moodustati uued suurusgrupid. Valitud 

andmed summeeriti aastate lõikes analüüsi koostamiseks. Eristati välja 2015. aasta, kus 

summeerimine toimus lisaks aastale ka suurusgruppide lõikes, et teostada võrdlevanalüüs 

tavatootmise ja mahetootmise suurusgruppide vahel. Suurusgruppide vaheline analüüs on 

teostatud antud peatüki alapeatükis neli.  

Põllumajanduslik majapidamine on ühtse tehnilise ning majandusliku juhtimisega 

tootmisüksus, kus säilitatakse maad ja toodetakse põllumajandussaadusi heades 

põllumajandus- ja keskkonna tingimustes. Põllumajandusliku majapidamisse kuulumiseks 

peab ettevõttel olema vähemalt üks hektar kasutatavat maad või alla ühe hektari juhul kui 

toodetakse peamiselt müügiks toorainet. (Tööjõu kasutamise intensiivsus) 

2013. aastal Statistikaameti poolt läbiviidud põllumajandusliku struktuuriuuringu andmetel 

oli Eestis 19 186 põllumajanduslikku majapidamist, neist majanduslikku suuruse alampiiri 

4 000 eurot ületas 7578 põllumajandustootjat, kes moodustavad FADN mõistes 

põllumajandustootjate üldkogumi. (Põllumajandustootjate… 2016: 8) 
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Üldkogum on objektide hulk, mille kohta soovitakse teha teaduslikke järeldusi. 

Mõõtmiseks võetud üldkogumi osa nimetatakse valimiks. Valimis peab olema piisavalt 

palju ettevõtteid ning igal üldkogumi objektil peab olema võimalus valimisse sattuda. 

Antud juhul on valimiks testettevõtted, kelle andmed on Maamajanduse Infokeskusele 

edastatud. Tabelis 1 on tootmistüübi lõikes välja toodud üldkogumisse kuuluvate ettevõtete 

arv ning valimi moodustanud ettevõtete arv 2015. aastal.  

 

Tabel 1. Üldkogumi struktuur 2013.a, valimi struktuur 2015.a , tootmistüübi lõikes. 

Allikas: Põllumajandustootjate… 2016: 51 

Tootmistüüp Ettevõtted, arv %  Testettevõtted, arv % 

Taimekasvatus 2705 35,69 214 32,37 

Aiandus 272 3,59 38 5,75 

Püsikultuurid 86 1,14 15 2,27 

Piimatootmine 1236 16,31 138 20,88 

Loomakasvatus 1914 25,26 132 19,97 

Sea- ja linnukasvatus 114 1,50 22 3,33 

Segatootmine 1251 16,51 102 15,43 

Kokku 7578 100 661 100 

 

Testettevõtted valitakse välja valimiplaani alusel, vastavalt põllumajandustootjate 

üldkogumi suurusele ning struktuurile, see peaks tagama parima esindatuse nii 

tootmistüüpide kui ka majandusliku suurusgruppide lõikes. (Põllumajandustootjate… 

2016: 8)  

Testettevõtete valim varieerub iga aasta, seda eelkõige põhjusega, et teatud arv 

testettevõtteid lõpetab oma tegevuse, väheneb tootmismaht või ettevõte lihtsalt ei soovi 

enam oma andmeid avaldada. Testettevõttena on andmete esitamine vabatahtlik. 2015. 

aastal tuli Maamajanduse Infokeskusel asendada 65 ettevõtet. Uute ettevõtete valimine 

toimib vastavalt eelpool kirjeldatud valimiplaanile koostöös Statistikaametiga, kes jagab 

vajalikku informatsiooni tootjatega kontakti loomiseks. (Põllumajandustootjate… 2008: 8) 

Standardtulemus moodustatakse kehtestatud metoodika alusel, mille aluseks on võetud 

FADNi valimisse kaasatud ettevõtete andmed. Tulemused arvutatakse kasutades kaalutud 

keskmise meetodit iga põllumajandustootja kohta, mis võimaldab üldistada valimisse 

kuuluvate tootjate andmeid põllumajandussektorile tervikuna. Standardtulemuste põhjal 

saab anda üksikasjaliku ülevaate nii tootmistüübi kui suuruse poolest iga tootjate grupi 

majanduslikust seisundist. Võttes arvesse fakti, et standardtulemusi kogutakse üle Euroopa 
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ning andmete arvutamise metoodika on ühtne, on võimalik võrrelda tulemusi erinevate 

liikmesriikidega ning saada asjakohased tulemused. (Põllumajandustootjate… 2008: 8) 

Põllumajandustootjate kohta standardtulemustes keskmiste leidmisel eristatakse mahe ning 

tavatootmist, kuid kui antud kriteeriumit standardtulemustes ei valita, siis summeeritakse 

tulemused. Testettevõtete hulka sattunud mahetootjad on juhuslikud. Siiani pole 

standardtulemuste valimiplaani kaasatud konkreetset protsenti, mis kajastaks mahetootjate 

olemasolu vajalikkust igas tootmistüübis. 

Üheks ideeks, mida Maainfo keskus võiks teostada, on mahetootjate kutsumine oma 

andmeid avaldama statistika koostamiseks. Kui taimekasvatuse tootmistüübis on 

testettevõtete arvuks 214 ettevõtet ning neist vaid 26 ettevõtet on mahetootjaid (joonis 1), 

on seda ilmselgelt liiga vähe, arvestades et taimekasvatusega tegelevate mahetootjate arv 

Eestis on 1753. Kuna Eesti põllumajandusmaast 18% on mahetaimekasvatajate kasutada, 

siis autor leiab, et testettevõtete seas vaid 12% mahetootjaid on liialt vähe, et esindada 

mahetootmist Eestis Euroopa Liidu tasandil.  

Tootlikkuse arvutamisel, kus kasutusel on naturaalühiku näitajad (tööjõuühik) 

diskonteeritakse kulud ja tulud inflatsioonimäärast tuleneva diskontoteguriga, sellisel juhul 

peegeldavad tulemused muutusi sõltumatult rahaväärtuse muutusest.  

 

Tabel 2. 2009-2015 inflatsioonimäär ja sellest tulenev diskontotegur. Allikas: HICP, autori 

arvutused 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inflatsioonimäär, % 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 

Diskontotegur 1 1,0270 1,0794 1,1247 1,16007 1,1665 1,1677 

 

Järgmises peatükis antakse ülevaade ettevõtete arvust, nende suurusgrupi kuuluvusest, 

maakasutusest, tootmiseks kasutatud tööjõuühikutest ja tööjõutundidest ning 

tööjõukuludest. Need on edasise analüüsi aluseks olevad näitajad. 
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2.2. Valimi taustanalüüs 

 

Valitud perioodil valimisse kuuluvate ettevõtete arv taimekasvatuse tootmistüübis on välja 

loetav jooniselt 1. Ettevõtete arv ning selle kasv on toodud alates 2006. aastast, et oleks 

arusaadavam, miks antud töö puhul alustatakse analüüsi alles 2009. aasta andmetest. Kuni 

2009. aastani oli valimis alla 5 ettevõtte, mistõttu nende andmeid ei tohi avalikustada, võib 

tekkida olukord, kus ettevõtted on kaudselt tuvastatavad. Jooniselt on näha, et alates 2009. 

aastast on testettevõtete arv, s.h maheettevõtete arv testettevõtete seas kasvanud.  

Analüüsis kasutatavate ettevõtete valiku puhul oli määravaks ettevõtte suurusgrupp. Kuna 

mahetootjate seas suurim suurusgrupp on 9, kuid vaid ühel ettevõttel, on tavatootmise 

puhul andmed pärit suurusgruppidest 3-8, mis vähendab tavatootmise valimit 199 ettevõtte 

võrra. Suuremate suurusgruppide välja jätmine annab parema võimaluse võrrelda 

omavahel mahetootmist ning tavatootmist. 

Valimi hindamiseks erinevatel aastatel on vaatluse alla põllumaa suurus, kasutusel olev 

tööjõud, ettevõtete arv suurusgruppides, tööjõu palgakulu ning tööjõukulu ühes tunnis. 

Sellega seoses hinnatakse tööjõukulude tootlikkust, tööviljakust, kogutootlikkust ning 

bruto- ja netolisandväärtuseid.  

 

 

Joonis 1. FADN testettevõtete arv taimekasvatuse tootmistüübis, 2006-2015. Allikas: 

autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 
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Nagu eelnevalt välja toodud, on mahetootjate arv siiski kogu taimekasvatuse tootmistüübi 

ettevõtete kohta liialt väike. Ettevõtete vähesuse tõttu, võib tekkida olukord, kus tulemused 

ei vasta ootustele ning on ebatäpsed. 

Alljärgnevas tabelis on välja toodud majandusliku suuruse klassid (suurusgrupid) ning 

standardkogutoodangu väärtused suurusgruppi kuulumiseks. Majandusliku suuruse klasse 

on 14, suurimas neist on miinimum kogutoodanguväärtus kolm miljonit eurot. Tabelis on 

toodud suurusgrupid kuni klassini 9, sest valimis olevate mahetootjate seas oli antud 

suurusgrupp suurim.  

 

Tabel 3. Majandusliku suuruse klassid (suurusgrupid), kogutoodanguväärtuste miinimum 

ja maksimum eurodes. Allikas: Maamajanduse Infokeskus 

Klass Miinimum Maksimum 

1  2 000 

2 2 000 4 000 

3 4 000 8 000 

4 8 000 15 000 

5 15 000 25 000 

6 25 000 50 000 

7 50 000 100 000 

8 100 000 250 000 

9 250 000 500 000 

//…//   

 

Ettevõtete arvu kasvuga seoses on tõusnud hüppeliselt ka maakasutus. Järgneva joonise 

katkendlik joonega on toodud tavatoomise maakasutus ning pidevjoonena 

mahepõllumajanduses kasutusel olev maa suurus hektarites. 

Jooniselt 2 on näha, et mahepõllumajanduses kasutusel oleva maa osakaal valimis olnud 

taimekasvatusettevõtete maa kogupinnast on üpris pisike osa, moodustades 2009. aastal 

omandis olevast maast vaid 1,82%. Aastast-aastasse omandis oleva maa pind kasvas ning 

2015. aastaks oli mahetootjate kasutuses juba 7,19% omandis olevast maast. Rendipinna 

osakaalud olid mainitud aastatel vastavale 5,47% ja 8,74%. Vaadeldaval perioodil oli kõige 

suurema mahepõllumajandusmaa osakaaluga 2014. aasta, kus kogu maakasutusest oli 

12,97% mahepõllumajanduse kasutada. Kuna mahepõllumajandusettevõtteid on 

vaadeldavas analüüsis suhteliselt vähe võrreldes taimekasvatustüübis olevate ettevõtetega 

on arusaadav, miks mahepõllumajanduse kasutuses olevat maad nii vähe on, ettevõtete arv 

ning tootmise mahud, mis vajavad suuremat põllumajandusmaad on suuresti erinevad.  
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Joonis 2. FADN tava- ja mahetaimekasvatus testettevõtete maakasutus rendis ja omandis 

aastatel 2006-2015, hektarites. Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Tööjõutudide ja tööjõuühiku vahel on seos. Üks tööjõuühik on 2200 tööjõutundi. 2009. 

aastal kasutas mahepõllumajandustootja keskmiselt 0,86 tööjõuühikut ettevõtte kohta 

(kogunäitaja 4,32 ühikut), millest vaid 15% moodustas tasustatud tööjõud. Samal ajal 

taimekasvatuse tootmistüübis oli see näitaja 1,74 tööjõuühikut (kogunäitaja 230,5 ühikut), 

ning sellest 47% moodustas tasustatud tööjõud. Tööjõuühikud aitavad iseloomustada 

ettevõtte töötajate tööpanust. 2015. aastal oli mahetootjate seas see näitaja 1,36 

tööjõuühikut (kogunäitaja 35,44 ühikut), millest tasustatud tööjõutunnid moodustasid 55%. 

Kogu taimekasvatuse tootmistüübis oli vastav näitaja 1,29 (kogunäitaja 233,05 ühikut) 

ühikut ning 43% sellest moodustas tasustatud tööjõud. Kui võrrelda neid kahte aastat, on 

märgata olulisi muutusi. Iga aastaga on kasvanud tasustatud tööjõu osakaal 

mahepõllumajanduses, kuid 2013 ja 2015 aastal on märgata tasustatud tööjõu kasutuse 

langust tavapõllumajanduses. (joonis 3)  
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Joonis 3. FADN tava- ja mahetaimekasvatusettevõtete kasutatud tööjõutunnid ja 

tööjõuühikud aastas. Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Kui 2009. aastal kasutas mahetootja aastas keskmiselt 286 tasustatud tööjõutundi, siis 

aastal 2015 kasutati tasustatud tööjõudu ettevõtte kohta juba rohkem, 1636 tööjõutundi, 

seega tööjõutundide kasutamine tõusis rohkem kui 5 korda, millest järeldub, et ettevõtted 

suurendasid oluliselt töökulusid. Tööjõutundide suurenemist on näha ka tavatootjate seas 

(Joonis 3). Jooniselt on näha, kuidas tavatootjate puhul tasustatud töötundide suurenemine 

on kaasa toonud tasustamata töötundide vähenemise.  

Üheks põhjuseks, miks kasutatud tööjõutunnid on kasvanud, võib lugeda ettevõtete arvu 

kasvu tootmistüübis. Analüüsitavatel aastatel ettevõtete arv kasvas 21 ettevõtte võrra. 

2015. aastal analüüsi lisandunud ettevõtete seas on enamasti ettevõtted, kes kuuluvad 

suurusgruppi 7-8, ehk kogutoodanguväärtusega 50 000 – 250 000 eurot, mis antud analüüsi 

kontekstis on suurettevõte.  

Kuna igas suurusgrupis on mahetootjate seas niivõrd vähe esindatust, siis ei ole lubatud 

võrrelda tava ja mahetootmise suurusgruppe eraldi, kuna mahetootjate puhul võib tekkida 

arusaam, millisest ettevõttest jutt käib. Seetõttu on järgmisel joonisel välja toodud 

ettevõtete arv igas vaadeldavas suurusgrupis. 2015. aastal oli kõige suurem esindatus 

mahetootjate seas suurusgrupis 7 (Joonis 4), ehk kogutoodanguväärtusega 50 000 – 

100 000 eurot (Tabel 2). Samal ajal tavatootmises on kõige suurem esindatus suurusgrupis 

8 (tavatootjate suurusgrupi 9 andmeid pole joonisele lisatud, kuna neid ei kasutatud 
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tavatootjate võrdluses mahetootjatega) kogutoodanguväärtusega 100 000 kuni 250 000 

eurot.  

 

Joonis 4. Ettevõtete arv suurusgrupiti, 2009, 2013 ja 2015 aastal. Allikas: autori koostatud 

FADN andmebaasi põhjal 

 

Arvestades fakti, et viimastel aastatel on analüüsi lisandunud suurema kogutoodanguga 

ettevõtjad, on õiglane eeldada, et palgakulu ning keskmine töötasu on seoses sellega 

kasvanud. Mida suurem on ettevõte, seda suuremad on võimalused töölistele maksta 

paremat palka, samuti tekib vajadus rohkema tööjõu järele. Vaadates järgmist joonist, mis 

kirjeldab testettevõtete kogupalgakulu aastate lõikes ning keskmist töötasu tööandja (mitte 

töötajate, vaid ettevõtete) kohta, on märgata, et 2013. aastal on palgakulu vähenenud ning 

2014. aastal hüppeliselt kasvanud. Veelgi suurema hüppelise palgakulu kasvu on ettevõtjad 

teinud 2015. aastal, kasvatades palgakulu üle 300 000 euro samas jättes töötasu suuruse 

ettevõtja kohta alla 12 000 euro.  
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Joonis 5. FADN maheettevõtete palgakulu ja keskmine töötasu tööandja kohta, eurodes. 

Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Jättes aga kõrvale ettevõtjate arvu ning võttes vaatluse alla pigem tööjõutunnid, selgub, et 

aasta-aastalt on kasvanud tööjõu tunnihind põllumajandussektoris. Vaatluse all olevate 

maheettevõtete puhul on näha, et seitsme aastaga on tööjõukulu tunni kohta kasvanud 0,99 

eurolt 7,13 euroni. (Joonis 5) Tööjõukulu töötatud töötunni kohta on olnud pidevas 

kasvutrendis, tehes vaadeldavas perioodis vaid ühe languse, 2013. aastal, mil 

majanduslanguse ning kehva ilmastiku koosmõjul langes tunnihind 1,2 euro võrra.  

Jooniselt 6 nähtav tunnitasu tõusu saab ühtlasi lugeda ka põhjuseks, miks viimastel aastatel 

on mahetaimekasvatus jälle hoogustunud ning juurde tulnud palju ettevõtteid. Vaatluse all 

olev majandusharu suudab pakkuda konkurentsivõimelist palka, mis võimaldab luua 

paremad elamistingimused kõigile.  
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Joonis 6. Tava- ja mahetaimekasvatuse ettevõtete tööjõukulu tunnis tasustatud tööl, 

eurodes. Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Kui analüüsi alguses oli tavatootjate poolt pakutav tunnitasu kõrgem kui mahetootjate 

puhul, siis analüüsi lõpp aastal 2015 ületas mahetootjate tunnitasu tavatootjate tunnitasu 

0,89 euro võrra. Tavataimekasvatus on toiminud pikaajaliselt, seetõttu sealsed tunnitasu 

kõikumised pole vaadeldavatel aastatel olnud nii suured. Mahepõllumajandus Eestis alles 

vaikselt hoogustub ning leitakse uusi tooteid, mida turul müüa. Seega inimeste olemasolu 

mahepõllumajanduses on praegusel hetkel oluline ning väärtustatud kõrgema tunnitasuga 

kui tavapõllumajandus.  

Vaadeldaval perioodil on kasvanud mahepõllumajanduse atraktiivsus ning populaarsus. 

Lisandunud on palju ettevõtteid, mis näitab, et mahepõllumajandusega tegelemine on 

inimeste jaoks muutunud loomulikumaks. Tootjad on jõudnud järeldusele, et püsima 

jäämiseks on vajalik loodussõbralik lähenemine tootmisele, et ka nende tulevastel põlvedel 

oleks viljakas maa, et saavutada isevarustatuse tase. Mahetaimekasvatuse hoogustunud 

areng annab võimaluse tarbijateni tuua aina rohkem kvaliteetset ning loodussõbralikku 

toorainet, vähendades sellega pestitsiidide kasutamist ning luues ökoloogilise tasakaalu, 

vältides mulla viljakuse langust ning kahjurite probleeme. Pestitsiidide kasutamise keeld 

aitab ühtlasi kaasa ka põhjavee reostuse ärahoidmisele, sest just pestitsiidid ning 

sünteetilised väetised on väga suureks probleemiks põhjavee reostusele. 

Mahepõllumajandus suudab oluliselt vähendada põhjavee reostust ning hoiab sellega ära 

paljud teised sellest tulenevad probleemid.  
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2.3. Tava- ja mahetootjate võrdlus 2009-2015 tootlikkusnäitajate abil 

 

Selleks, et leida tootlikkusnäitajaid, tuleb teada kogutoodangu väärtusi. Esimese väärtusena 

vaadeldakse mahetaimekasvatuse kogutoodangut. Mahetaimekasvatuse kogutoodang 

koosneb enamasti kaunviljade, rukkise, õlikultuuride ning kaera kasvatamisest, kuid 

kogutoodangu väärtust tõstab ka üle viie aastaste rohumaade olemasolu. Arvestada tuleb, 

et kogutoodangu väärtus sõltub kasvatatavast kultuurist, sest igal kultuuril on oma hind, 

mille ta kogutoodanguväärtusele annab. 

Taimekasvatustoodangu väärtus on leitud lahutades taimekasvatustoodangu lõppväärtusest 

algväärtuse, liites juurde müügiväärtuse ning ettevõtte siseselt tarbitud toodangu väärtuse. 

Loomakasvatustoodangut on mahetaimekasvatajatel vähe. Enamasti on loomakasvatus-

toodanguks lehmapiim ning kanamunad. Kõrval toodanguks on mesindus, metsandusest 

saadav tulu ning lepinguliste tööde teostamine. 

 

 

Joonis 7. Vaadeldavates maheettevõtetes kogutoodangu kujunemine, keskmine 

kogutoodangu väärtus ettevõtja kohta, 2009-2015. Allikas: autori koostatud FADN 

andmebaasi põhjal 
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Nii taimekasvatuse kui muu toodangu väärtus on iga aasta kasvanud, olles eelmisest aastast 

väiksem vaid 2013. aastal (Joonis 7). Seda seetõttu, et 2013. aastal olid teravilja saagikused 

kehvad, mistõttu toodangumahud olid tavapärasest väiksemad. Mis omakorda näitab, kui 

palju on taimekasvatus sõltuvuses ilmastikuoludest. Kuiv suvi hävitab saaki samapalju kui 

liigniiske suvi, mis aga näitab seda, et perfektset ilmastikku põllumajandustootjatel pole 

kunagi. Suuresti ilmastiku väga kiirete muutuste tõttu on paljud põllumajandustootjad 

suurendanud oma masinaparki kõiksuguste niisutitega. Kuiva suve vastu on 

põllumajandustootjatel olemas vastu käik, kuid liigniiskete puhul tuleb vaid loota, et 

põldude veeres olevad kraavid aitavad vee ära juhtida põllult.  

Kogukulude all mõistetakse kulutusi tööjõule, rendile, intressile, ettevõtte üldkulusid, 

erikulusid ning amortisatsiooni. Selleks et hinnata tootlikkust, tuleb alustada kuludest. 

Järgneval joonisel järjekorranumbriga 8 on kõikide tootjate kulud summeeritud vastavalt 

aastale. Tavatootjate kõige suuremaks kuluallikaks on erikulud, mis koosneb väetiste, 

seemnete ja taimekaitsevahendite kulust. Tavatootmises on kasvanud nii kulutused 

tööjõule kui ettevõtete üldkulud. Üldkuludeks loetakse masinate ja seadmete 

korrashoiukulu, ehitistega seonduvaid korrashoiukulusid ning muid tegevuskulusid. 

Vaadeldaval perioodil on vähenenud kulum. Mahetootmises mõistetakse erikulude all 

ostuseemne kulu ja muid muutuvaid kulusid. Lisaks arvestatakse erikulu hulka metsanduse 

ja puidutöötlemisekulu, muud kõrval tegevuste kulud ning toodangu töötlemise kulu.  

Mahepõllumajanduses on kõige suuremaks kuluallikaks 2009. aastal amortisatsioon, kuid 

alates 2010. aastast on kõige suuremaks kuluallikaks üldkulud. 2012. aastal moodustavad 

üldkulud peaaegu poole kogukuludest. Lisaks üldkuludele on iga aastaselt kasvanud ka 

kulutused tööjõule, rendile ja intressile, mis analüüsi algusaastal oli 14% kogukuludest, 

kuid 2015. aastaks moodustas juba 33% üldkuludest. Tööjõukulutuste kasvamist 

kinnitavad ka joonised 5 ja 6.  
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Joonis 8. Tava- ja mahetootjate kulude struktuur 2009-2015. Allikas: autori koostatud 

FADN andmebaasi põhjal 

 

Esimese tootlikkusnäitaja puhul lülitame sisse eelnenud kogutoodangu ja kogukulud ning 

vaatleme nende omavahelist suhet. Selle järgi saab anda hinnangu ettevõtte tegevuse kohta 

tervikuna. Kogutoodangu väärtuse ja kogukulude suhtarv näitab, mitu eurot kogutoodangut 

tootis iga tootmisesse kulutatud euro. Kui suhe jääb alla ühe, siis toodangu väärtus ei 

katnud selle tootmiseks tehtud kulutusi.  

FADN andmetel oli 2015. aastal Eesti põllumajandustootjatel keskmiselt antud suhe 0,90, 

seega toodangu väärtus ei katnud selle tootmiseks tehtud kulutusi. Koos toetustega oli see 

näitaja aga 1,12. Selle põhjal saab väita, et ilma toetusteta ei kata põllumajanduses 

toodangu väärtus tootmiseks tehtud kulutusi. (Teraviljakasvatuse majanduslik efektiivsus 

2017) 

Sama väide kehtib ka mahepõllumajanduses. Ilma toetusteta ei kata toodangu väärtus selle 

tootmiseks tehtud kulutusi. 2015. aastal ilma toetusteta oli kogutoodangu suhe 

kogukuludesse 0,67, kuid koos toetustega jõuti punkti, kus toodangu väärtus kattis 

tootmiseks tehtud kulutused, ning iga kulutatud euro teenis ka 0,01 eurot kasumit. (Joonis 

9)  
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Joonis 9. Kogutoodangu suhe kogukuludesse, 2009-2015.Allikas: autori koostatud FADN 

andmebaasi põhjal 

 

Samade andmete põhjal on võimalik ka hinnata kogukulusid ning kogutoodangut hektari 

kohta. (Joonis 10) Maa puhul on aluseks võetud kogu aasta ning kõikide tootjate 

põllumajandusmaa kasutus (nii omandis kui rendis). Tootjate põllumajandusmaa kasutus 

on summeeritud ning seejärel leitud väärtused ühe hektari kohta. 

 

Joonis 10. Kogutoodang ja kogukulud hektari kohta 2009-2015. Allikas: autori koostatud 

FADN andmete põhjal 
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Selleks, et omavahel võrrelda tava- ning mahetootmist, tuleb viia need omavahel 

võrreldavaks. Antud analüüsis võrdluse loomiseks on näitajad teisendatud hektari kohta. 

Tavapõllumajanduses liiguvad kogutoodanguväärtus ja kogukulud samasuunaliselt. 

Kogukulud ületavad kogutoodanguväärtust, mistõttu ka eelneval joonisel nende tegurite 

omavaheline suhe jäi alla ühe. Mahetaimekasvatuses kasvavad kogukulud kiiremini kui 

kogutoodangu väärtus ühe hektari kohta. Mahepõllumajanduse kogutoodanguväärtus 

hektari kohta on madalam kui tavatootmises, sest mahepõllumajanduse saagikus on 

väiksem. Tavatootja saab kasutada mulla viljakuse tõstmiseks preparaate, mis 

mahepõllumajanduses on keelatud.  

Tavatootmisest kõrgemad kogukulud hektari kohta tulenevad mahepõllumajanduses 

suurematest üldkuludest, mis näitab, et mahetootja puhul masinate korrashoiu, s.h kütuse 

peale kulub rohkem kui tavatootjal. Mahetootja käib oma põldude peal tihedamini, 

mistõttu kütusekulu on iga hektari kohta kõrgem.  

Järgnevalt pöörame tähelepanu kohustustele. Selleks, et püsida konkurentsis tuleb pidevalt 

uuendada oma tehnoloogiaid ning investeerida masinatesse. Mida aastad edasi, seda 

tõhusamaks muutub põllumajandus oma tehnoloogiaga, igal hooajal tulevad 

põllumajandusmasinate tootjad välja uue, parema, võimsama uuendusega. Jooniselt 11 

(algandmed Lisa 1) märkame, et mahepõllumajanduses on kohustuste summa hektari kohta 

suurem kui tavapõllumajanduses.  

 

 
Joonis 11. Kohustused hektari kohta tava- ja mahepõllumajanduses 2009-2015. Allikas: 

autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 
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See tuleneb sellest, et tavatootjatel on suuremad põllumaad ning iga uus võetud kohustus 

suurendab kohustust hektari kohta vaid väiksel mahul. Samas, mahetootjatel on maapinnad 

väiksemad, kuid tehnoloogia, mis nende hooldamiseks vaja läheb maksab samapalju kui 

tavatootjale. Tehnoloogiliste uuendused loevad põllumajanduses kõige rohkem. Külvikute 

suurem haardeulatus tähendab vähem töötunde traktorile, väiksemat kütusekulu, sest sama 

töö saadakse tehtud väiksema ajaga ehk töö tegemine on muutunud efektiivsemaks. Sellega 

jõuame esimese järelduseni, miks tavapõllumajandus töötab efektiivsemalt kui 

mahepõllumajandus – tavatootjatel on paremad võimalused uuendada tehnoloogiat, mis 

hoiab kokku üldkulusid. 

Oluliseks kululiigiks konkurentsivõime hindamisel on tööjõukulud. Tootluse kasvust 

kiirem palgakasv vähendab konkurentsivõimet, sest sisendi hinna (palga) tõusu korral võib 

kerkida ka väljundi hind, see omakorda vähendab toote müüginumbreid. Võimalusena saab 

ettevõte vähendada oma kasumimarginaali, kuid see omakorda tähendab ettevõttele 

väiksemaid investeeringuid, mis omakorda vähendab tulevast konkurentsivõimet. 

Tootlikkus ning palgakulud peaksid muutuma ühesuunaliselt, et ettevõte püsiks 

konkurentsivõimelise ning jätkusuutlikuna.  

Tavatootmise tööjõukulu hektari kohta on vähenenud vaadeldava perioodi lõpus võrreldes 

algusega. Samas, meenutades joonist 6, mis kirjeldas tööjõukulu ühes tunnis võis arvata, et 

tööjõukulude suurenemine ühes tunnis toob kaasa ka tööjõukulude suurenemise hektari 

kohta, kuid põllumajandusmaa suurenemine on kaasa toonud mastaabiefekti, mistõttu 

tööjõukulu hektari kohta on vähenenud.  

 

 
Joonis 12. Tööjõukulu hektari kohta, tava- ja mahetootmine, 2009-2015. Allikas: autori 

koostatud FADN andmebaasi põhjal 
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Kui eelnevalt sai hinnatud kogutoodangu suhet kogukuludesse, siis nüüd kui välja on 

arvestatud tööjõukulu hektari kohta, on võimalik analüüsida sisulisemalt tööjõukulu 

kogutoodangu kohta. Kogutoodang tööjõukulude kohta näitab kui palju toodanguväärtust 

teenis üks kulutatud tööjõukulu euro. Tootlikkusnäitaja mahepõllumajanduses oli kõrgeim 

2009. aastal kus üks kulutatud tööjõukulu euro tootis 107,04 eurot kogutoodanguväärtust 

(Joonis 13). 2015. aastal tootis üks kulutatud euro vaid 7,7 eurot kogutoodanguväärtust. 

Niivõrd kiire ja suure vähenemise üheks põhjuseks on tööjõukulude kasv aastal 2010. 

2009. aastal vaadeldavates ettevõtetes praktiliselt puudus palgaline tööjõud (Joonis 3). Viie 

ettevõtte tööjõukulu summaks oli 2009. aastal vaid 1425 eurot, suurenedes järgmiseks 

aastaks 23 983 euroni. Ettevõtete arv kasvas samal ajal 11ni. Kogutoodangu väärtus on 

suurenenud aastatega kiiremini kui tööjõukulud, mistõttu kogutoodang tööjõukulude kohta 

on vähenenud.  

 

 

Joonis 13. Kogutoodangu väärtus tööjõukulu kohta tava- ja mahetootmises, 2009-2015, 

eurodes. Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Eelnevalt on kirjeldatud tööjõutunde ja tööjõuühikuid ning nende vahelist seost. Edasises 

analüüsis kasutatakse tööjõuühikuid kogutoodangu ja tööjõukulu väljendamiseks. 

Tööjõuühikute puhul on summeeritud tasustatud ja tasustamata tööjõuaastaühikud.  
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Nagu eelnevalt sai välja toodud, on tööjõuühikute osakaal aastatega suurenenud, sellest 

tulenevalt on suurenenud ka tööjõukulud. Tööjõukulu on aasta-aastalt suurenenud, mis 

näitab, et töötajaid on tootmissuunda lisandunud ning ollakse rahul saadava töötasuga.  

Tööjõukulu tööjõuühiku kohta näitab, aasta kogu tööjõukulu taandatuna ühele töötajale. 

Mainitud tootlikkusnäitaja on kasvutrendis. 2015. aastal oli tööjõukulu tööjõuühiku kohta 

mahepõllumajanduses 7327,48 eurot, langedes vaid 2013. aastal 4447 euroni tööjõuühiku 

kohta (Tabel 4).Tavatootmises on tööjõukulu tööjõuühiku kohta väiksem, 2015. aastal oli 

tööjõukulu tööjõuühiku kohta 5126,63 eurot, mis oli küll vaadeldavate aastate kõrgeim, 

kuid siiski madalam kui mahepõllumajanduses. Mahepõllumajanduses on hõivatuid küll 

vähem, kuid tööjõukulud suuremad, sest tootjad maksavad suuremat palka oma töötajatele. 

Sellest saab järeldada, et mahepõllumajandus pakub tavataimekasvatusest 

konkurentsivõimelisemat palka ning suuremat rahulolu töötajate seas.  

Tootlikkusnäitaja kogutoodang tööjõuühiku kohta kaudu saab teada ühe tööjõuühiku 

aastase toodanguväärtuse. Analüüsis olevate maheettevõtete kogutoodanguväärtus 

tööjõuühiku kohta olid 2009. aastal 35307,87 eurot ning 2015. aastal 56929,10 eurot 

(Tabel 4, algandmed Lisa 1). Kõrgeim näitaja oli aastal 2012, mil kogutoodanguväärtus 

tööjõuühiku kohta ületas 64 tuhandet eurot. Tavatootmis näitaja ületab mahetootmist. 

Kogutoodanguväärtus tööjõuühiku kohta oli 2009. aastal 47 746 eurot, ületades 

mahetootmise näitajat 12 438 euroga. Kõrgeim näitaja oli sarnaselt mahetootjatele 2012. 

aastal, mil tootlikkusnäitajaks oli 75 956 eurot.  

 

Tabel 4. Tootlikkusnäitajad tööjõuühiku kohta, aastate lõikes, baasaasta 2009 Allikas: 

autori arvutused FADN andmebaasi põhjal 

Aasta 
Tööjõukulu tööjõuühiku kohta, eur/TJÜ Kogutoodang tööjõuühiku kohta, eur/TJÜ 

Tavatootmine Mahetootmine Tavatootmine Mahetootmine 

2009 4 215,82 329,86 47 746,10 35 307,87 

2010 2 921,65 1 571,50 45 219,71 26 909,19 

2011 3 425,60 1 918,57 59 594,10 33 324,67 

2012 4 643,14 6 071,96 75 956,83 64 291,39 

2013 4 450,80 4 447,03 59 114,29 36 803,44 

2014 4 493,11 6 993,49 63 496,46 57 883,39 

2015 5 126,63 7 327,48 74 210,87 56 929,10 

 

Tööviljakus väljendab mingis ajaühikus valmistatud toodangu hulga ja töökulu suhet. 

Tööviljakust on võimalik arvutada ühe töötaja, tööpäeva või töötunni kohta, vastavalt 
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valmistatud toodangu hulga põhjal. Antud käsitluses vaadeldakse tööviljakust töötunni 

kohta.  

Kogutoodangu väärtus ning töötunnid aastas on iga-aastaselt kasvanud. See eelkõige 

tuleneb sellest, et testettevõtete sekka on lisandunud ettevõtteid, ehk ettevõtete arv on 

kasvanud. Sellest tulenevalt on suurenenud ka kogutoodangu väärtus töötunni kohta. 2009. 

aastal töötatud üks tund, tootis maheettevõttele 14,3 euro suurust toodangut, 2015.aastaks 

oli tööviljakuse näitaja kasvanud 25,87 euro peale, ehk seitsme aastaga on tööviljakuse 

näitaja mahepõllumajandusettevõtetes ligi kahekordistunud (Tabel 5). Tavatootjate seas 

kogutoodang töötunni kohta niipalju ei kasvanud. 2009. aastal oli näitaja 21,62 eurot tunnis 

ning 2015. aastaks kasvas 33,54 euroni tunnis, ehk seitsme aastaga kasvas näitaja poole 

võrra.  

Tabel 5. Kogutoodangu väärtus, töötunnid, kogutoodang töötunni kohta. Allikas: autori 

arvutused FADN andmebaas põhjal 

Aasta 
Kogutoodangu väärtus, eur Töötunde aastas 

Kogutoodang töötunni 

kohta, eur/h 

Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe 

2009 11 005 476 152 530 508 943 10 634 21,62 14,34 

2010 10 385 611 410 667 508 266 33 796 20,43 11,83 

2011 13 762 660 514 729 511 425 32 185 26,91 14,82 

2012 17 720 727 1 545 248 515 806 47 263 34,36 29,07 

2013 13 134 013 1 043 169 490 822 53 705 26,76 16,73 

2014 15 115 331 1 695 459 527 325 55 234 28,66 26,31 

2015 17 294 844 2 355 856 515 580 77 983 33,54 25,87 

 

Tööviljakust suurendavad tegurid on tootmise automatiseerimine ja mehhaniseerimine, 

tootmismenetluste täiustamine, töökorralduste ja juhtimise parendamine ning teadlik 

rakendamine. Tööviljakuse kasv toob enamasti kaasa kõige suurema heaolu suurenemise.  

Tööviljakuse kasvu on võimalik prognoosida ka kohustuste suurenemise pealt. Joonisel 11 

oli näha, kuidas iga aastaselt on kohustused kasvanud, ehk ettevõtted on teinud suuremaid 

investeeringuid oma masinate ja seadmete kaasajastamiseks.  

Kogutootlikkus iseloomustab üldist tootlikkuse kasvu, mis tuleneb tootmistegurite 

arengust. Kogutootlikkus tegurite leidmisel hinnatakse tootmise väljundi seost 

tootmisprotsessi oluliste sisenditega.  
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Kogutootlikkusnäitajate arvutamisel on väljundina kasutatud kogutoodangut. Kulude 

põhisel analüüsil kasutatakse sisendina aasta kulusid, mis on saadud kululiikide liitmise 

teel, sõltumata nende iseloomust. Kogutoodang ühe kogukulu euro kohta on 

mahepõllumajanduses püsinud vahemikus 0,4-0,82 eurot (Tabel 6). Tootlikus näitaja 

kasvas kuni aastani 2012, saavutades seal oma suurima väärtuse 0,82 eurot kogutoodangut 

ühe kulutatud euro kohta ning seejärel langes pisut, kuid 2015. aastaks tõusis 0,67 euroni. 

Tavatootmise näitaja on kõrgem kui mahetootmise näitaja, olles seitsme aasta jooksul 

varieerunud 0,74 ja 1,05 vahel. Tavatootjate kõrgeim näitaja pärineb samuti 2012. aastast. 

Varade põhisel analüüsil on sisendina kasutatud varade maksumust perioodi lõpu seisuga. 

Koguvarade kasv on vaadeldavatel aastatel olnud jõuline. Seda saab järeldada ka 

kohustuste kasvust, sest kohustuste lisandumisega kasvab ettevõtte varamaht. 

Kogutoodangu väärtus ühe koguvara euro kohta on püsinud sarnane aastate vältel. 2009. 

aastal oli mahetootjate seas näitaja väärtuseks 0,24 eurot kogutoodangut ning 2015. aastal 

oli näitaja samaväärne, olles 0,25 eurot kogutoodangut ühe vara euro kohta (Tabel 6). 

Aastate lõikes on kogutoodangu väärtus ühe koguvara euro kohta langenud, olles väikseim 

2011. ja 2013. aastal – 0,18 eurot ühe euro koguvara kohta. Tavatootjate puhul on 

toimunud suurem kasvamine. 2009. aastal oli ühe koguvara euro kohta 0,29 eurot 

toodangut, aastatega see kasvas ning kahanes olles 2015. aastaks 0,37 eurot.  

 

Tabel 6. Kogutootlikkusnäitajad, kogutoodang ühe koguvara ja kogukulu kohta, eurodes. 

Allikas: autori arvutatud FADN andmebaasi põhjal 

Aasta 
Koguvara, eur Kogukulu, eur 

Kogutoodang 1 

eur koguvara 

kohta, eur/eur 

Kogutoodang 1 

eur kogukulude 

kohta, eur/eur 

Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe 

2009 37 436 958 623 708 14 867 469 347 383 0,2940 0,2446 0,7402 0,4391 

2010 33 921 572 2 176 584 12 545 725 611 146 0,3144 0,1887 0,8502 0,6720 

2011 37 814 659 2 242 254 15 207 472 763 350 0,3928 0,2296 0,9768 0,6743 

2012 46 525 347 5 835 912 18 907 092 1 867 324 0,4284 0,2648 1,0541 0,8275 

2013 45 334 968 5 536 834 18 047 383 1 660 867 0,3363 0,1884 0,8447 0,6281 

2014 51 087 535 7 185 167 20 911 148 3 057 422 0,3451 0,2360 0,8432 0,5545 

2015 54 169 244 9 470 587 21 819 387 3 520 847 0,3728 0,2488 0,9255 0,6691 

 

Järgmiseks on tootlikkusnäitajate hindamiseks vaatluse all bruto- ja netolisandväärtused. 

Põllumajanduse brutolisandväärtus näitab kui palju on ettevõtjatel vabasid vahendeid 

töötasude ning investeeringute jaoks. Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal 

brutolisandväärtus põllumajanduses 277 129 tuhat eurot (PM54). 
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Kuigi ettevõtjate arv on aasta-aastalt kasvanud, on bruto- ja netolisandväärtused ettevõtte 

kohta muutunud paremaks kui 2009 aastal, kuid tipphetkeks oli 2012. aasta (Joonis 14). 

Üheks põhjuseks võib tuua lisandunud ettevõtete suuruse. Igal aastal on lisandunud nii 

suuri kui väikseid ettevõtteid valimisse, mis ettevõtja kohta keskmiselt lisandväärtust aga 

vähendab.  

Arvestades bruto- ja netolisandväärtust hektari kohta, saab suhteliselt hea ülevaate, kuidas 

üks hektar loob ettevõttesse lisaväärtust. Brutolisandväärtus on kasvanud nii mahe- kui 

tavatootmises kuni 2012. aastani. Seejärel on tavatootmises lisandväärtus langenud. Kui 

2009. aastal oli tavatootmises brutolisandväärtus 225 eurot hektari kohta, siis 2015. aastaks 

on näitaja langenud 173 euroni hektari kohta. Netolisandväärtus on samuti langenud, kuid 

mitte niipalju kui brutolisandväärtus. Netolisandväärtus hektari kohta on 2015. aastal kahe 

euro võrra suurem kui see oli aastal 2009. Mahepõllumajandusel on selles näitajaga läinud 

paremini. Pärast 2012. aastat on toimunud väike langus, kuid jäänud siiski kõrgemale kui 

analüüsi algusaastal 2009. 2015. aastaks on brutolisandväärtus ühe hektari kohta 338 eurot 

ning netolisandväärtuseks 217 eurot hektari kohta.  

 

  

Joonis 14. Bruto- ja netolisandväärtused tava- ja mahetootmises, 2009-2015, eurot hektari 

kohta. Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 
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Enamasti hinnatakse bruto- ja netolisandväärtust tööjõuühiku kohta. Antud tegur näitab 

tööjõu tootlikkust. Tööjõu tootlikkuse analüüsimise kaudu saab hinnata 

põllumajandustootjate jätkusuutlikkust. Jätkusuutlik areng ehk säästev areng on 

kontseptsioon, mida enamjaolt määratletakse kui arenguteed, mis rahuldab praeguse 

põlvkonna vajadused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade sarnased huvid (Brundtland 

1987) 

Tööjõu tootlikkuses peegelduvad kõik tegurid, mis ühel või teisel määral mõjutavad üldist 

tootlikkust. Kõige suuremal määral mõjutavad tööjõu tootlikkust kapitali hulk ning 

tehnoloogia tase. Ettevõttesse sisendatud kapitali mahust sõltub ettevõte varade (sh. 

masinate ja seadmete) korrasolek ning kättesaadavus. Kui töötajal on ülesannete täitmiseks 

võimalik kasutada tööprotsessi kiirendavaid seadmeid, suudab töötaja sama ajaga toota 

rohkem väljundit kui varem.  

Kui tootmisprotsessi uuendada, kasutada uuemaid tehnoloogiaid, mis aitavad tootmist 

mehhaniseerida, muuta rohkem automatiseeritumaks, väheneb ettevõttes töötajate arv ning 

läbi selle suureneb toodangu hulk ühe töötaja kohta. (Productivity; Key to…1998: 7-8)  

Sellest võib järeldada, et tööjõu tootlikkuse kasvu mõjutavad eelkõige muutused 

inimressursside kvaliteedis, põhivara kvaliteedi ja hulga tõus ning tehnoloogilised 

uuendused. Samas tuleb alati kalkuleerida, kas ja kui palju investeerida ning mis hetkel 

tekib n.ö nullpunkt, kus kapitali juurde investeerimisel enam oodatavat kasumit ei teki.  

Eesti keskmisel põllumajandustootjal oli netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 2015. 

aastal 14 428 eurot (Indikaatori „Ettevõtjatulu… 2016:6). Analüüsis kasutusel olevate 

andmete põhjal on tavatootjate brutolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 2015. aastal 

42 717 eurot ning netolisandväärtus 28 990 eurot, mis on tunduvalt suurem kui Eesti 

keskmisel põllumajandustootjal. (Joonis 15) Mahetootjatel on brutolisandväärtus 2015. 

aastal kõrgem kui tavatootjatel, olles 45 136 eurot tööjõuühiku kohta ning 

netolisandväärtus pisut väiksem kui tavatootjatel olles 28 947 eurot.  
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Joonis 15. Bruto- ja netolisandväärtused tava- ja maheettevõtetes, 2009-2015, eurot 

tööjõuühiku kohta. Allikas: autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Mida suurem on ettevõtete netolisandväärtus, seda rohkem on ettevõtte vabasid vahendeid 

töötasude maksmiseks, investeeringute tegemiseks ning omanikutuluks. 

Mikropõllumajandus ettevõtete puhul on netolisandväärtus väga madal, kuna nende 

investeerimisvõimalused masinatesse, ehitistesse ja seadmetesse on suhteliselt väiksemad 

kui suurettevõtetel. Kuigi netolisandväärtus on väga hinnatundlik, ehk reageerib 

hinnamuutustele kiiresti põllumajandussaaduste turul ning ilmastikule, iseloomustab 

netolisandväärtus kõige sobivamalt põllumajandusettevõtete konkurentsivõimelisust.  

 

 

2.4. 2015. aasta tootlikkusnäitajate võrdlus suurusgrupiti 

 

Järgmisena vaadeldakse tootlikkusnäitajaid ühe aasta kohta erinevates suurusgruppides. 

Selleks, et võrrelda omavahel tootjaid erinevates suurusgruppides ning keskmistega, tuleb 

luua suurusgrupid, mis vastaksid nõudele – võrrelda saab omavahel suurusgruppe, kus on 

vähemalt viis ettevõtet (Tabel 7).  

Ühe aasta analüüs erinevates suurusgruppides annab hea aimduse, kuidas on kujunenud 

aasta keskmised tulemused. Millised ettevõtted kergitavad keskmist, millised toovad seda 

madalamale tasemele. Üksikaasta analüüsi aluseks valiti 2015. aasta, sest antud aastal oli 
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mahetootjate arv suurim. Antud aastal andmeid mida töödelda, võrrelda ning millest 

arvutada keskmiseid oli enim. Sellest lähtuvalt ka keskmised ning tootlikkust mõjutavad 

tegurid on ajakohased.  

 

Tabel 7. Edasise analüüsi tarbeks loodud suurusgrupid 2015. aasta kohta. Allikas: autori 

koostatud FADN andmebaasi põhjal 

 

Ettevõtete andmed uute suurusgruppide siseselt summeeriti ning saadi uued algandmed, 

mille põhjal analüüs koostati. Algandmed on esitatud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Suurusgruppide algandmed. Allikas: Autori koostatud FADN andmebaasi põhjal 

Tegur/ 

Suurusgrupp 

Tavatootmine Mahetootmine 

Väike Keskmine Suur Väike Keskmine Suur 

Põllumajandusmaa, ha 10 921,22 30 752,18 25 483,57 113,46 812,76 663,65 

Tööjõu aastaühik, TJÜ 24,39 97,67 110,99 6,05 15,88 13,51 

Töötunnid aastas, h 53 684 216 185 247 711 13 355 34 930 29 698 

Tööjõukulu, eur 57 812 214 687 1 122 590 27 461 52 468 223 299 

Kogukulu, eur 812 143 6 805 052 14 202 192 195 153 1 025 418 2 300 276 

Koguvara, eur 2 871 104 19 997 074 31 301 066 834 452 4 428 239 4 207 896 

Kohustused, eur 234 944 5 755 111 9 292 848 111 591 1 746 314 3 192 214 

Kogutoodang, eur 800 397 6 383 317 13 010 984 208 589 831 595 1 321 761 

Brutolisandväärtus, eur 346 652 3 833 066 7 444 770 124 233 725 452 1 024 254 

Netolisandväärtus, eur 259 732 2 430 625 5 198 832 91 318 456 038 656 656 

 

Mida suurem on tootmismaht, seda suuremad on kulutused tööjõule, rendile ja intressidele. 

Väiksemates ettevõtetes on kõige suuremaks kuluallikaks erikulud. Keskmise suurusega 

ettevõtete puhul on suurimaks kululiigiks üldkulud. (Joonis 16) Tavatootjate suurimaks 

erikulu liigiks on väetised ja mullviljakust parandavate preparaatide kulu. Mahetootjate 

seas suurimaks erikulu liigiks on taimekasvatustoodangu töötlemise erikulu.  

 

 Väike Keskmine Suur 

Toodanguväärtus, eur 4 000 – 15 000 15 000 – 100 000 Üle 100 000 

 Ettevõtete arv Ettevõtete arv Ettevõtete arv 

Tavatootmine 37 91 52 

Mahetootmine 6 15 5 
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Joonis 16. Kulude struktuur 2015. aastal suurusgruppides, aasta keskmine, tava- ja 

mahetootjad. Allikas: autori koostatud FADN andmete põhjal 

 

Kogutoodangu suhe kogukuludesse erineb suurusgrupiti. Väikese suurusgruppi puhul suhe 

on kõrgem kui aasta keskmine. Tavataimekasvatuse kogutoodangusuhe kogukuludesse 

väikeses ettevõttes on 0,98, keskmises 0,93 ning suure ettevõtte puhul 0,91, mis on ka 

väiksem kui aasta keskmine 0,93 (Joonis 17). Ehk ükski suurusgrupp ei suuda teenida 

kulutatud euro pealt kasumit. Väikese suurusgrupi maheettevõtete puhul kogutoodangu 

suhe kogukuludesse on 1,06, ehk iga kulutatud euro teenib ettevõttele 6 eurosenti kasumit. 

Keskmiste ettevõtet puhul on näitaja 0,81, mis on kõrgem kui aasta keskmine näitaja, kuid 

suurte ettevõtete puhul on näitaja 0,57, mis on ka alla aasta keskmise. Järelikult 

mahetaimekasvatuse suurettevõte olla pole antud analüüsi kontekstis kasulik.  
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Joonis 17. Kogutoodangu suhe kogukuludesse, tava- ja mahetootjad, aasta keskmine. 

Allikas: autori koostatud FADN andmete põhjal 

 

Järgmiseks on suurusgrupiti võrdluse all kogutoodang tööjõukulude kohta. Nii mahe kui 

tavatootjate seas on keskmine suurusgrupp kõige kõrgema kogutoodanguväärtusega 

tööjõukulude kohta (Joonis 18). Väikeste ettevõtete puhul on kogutoodanguväärtus 

tööjõukulude kohta võrdne keskmisega ning suurte ettevõtete puhul kogutoodangu väärtus 

tööjõukulude kohta väiksem kui 2015. aasta keskmised. Selle põhjal saab öelda, et 

keskmise suurusega ettevõtted on antud toodangunäitaja puhul kõige 

konkurentsivõimelisemad, sest nende tööjõule tekitatud kulu teenib kõige suuremat 

kogutoodanguväärtust.  

 

 

Joonis 18. Kogutoodang tööjõukulude kohta, tava ja mahetootmine, 2015.a keskmine. 

Allikas: autori koostatud FADN andmete põhjal 
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Järgneval joonisel on kirjeldatud tööjõukulu tööjõuühiku kohta. 

Mahepõllumajandustootjate 2015. aasta keskmine tööjõukulu tööjõuühiku kohta on 

kõrgem kui tavatootjatel (Joonis 19). See tuleneb sellest, et suurtes ettevõtetes on 

mahetootjatel suuremad kulutused palgale kui tavatootjatel. Suures mahetootmise 

ettevõttes on tööjõukulu tööjõuühiku kohta 16 528 eurot, keskmise suurusega ettevõttes 

3 304 eurot ning väikses ettevõttes 4 539 eurot. Mahetootjate 2015. aasta keskmine 

tööjõukulu tööjõuühiku kohta on 7 327 eurot. Nii väike kui keskmise suurusega ettevõtete 

seas on tööjõukulud tööjõuühiku kohta madalamad kui 2015. aasta keskmine kulu. 

Tavatootmise keskmiseks tööjõukuluks tööjõuühiku kohta on 5 126 eurot. Väiksemates 

ettevõtetes on tööjõuühiku kohta kuluks 2 370 eurot, keskmistes ettevõtetes 2 198 eurot 

ning suurtes ettevõtetes 10 114 eurot. Selles järeldub, et mahetootmises on palgatase 

kõrgemal kui tavatootmises, mis näitab, et mahetootmine pakub konkurentsivõimelisemat 

palka.  

 

Joonis 19. Tööjõukulu tööjõuühiku kohta, tava- ja mahetootmine, aasta keskmine. Allikas: 

autori koostatud FADN andmete põhjal 

 

Järgmiseks on suurusgrupiti võrreldus kogutoodangu väärtust töötunni kohta. 2015. aasta 

keskmine on kõrgem tavatootmises (Joonis 20). Kõige suurem kogutoodanguväärtus 

töötunni kohta on mõlemal tootmissuunal suurtes ettevõtetes. Need tegutsevad 

efektiivsemalt, kuna omavad kaasaegsemat ning tööd hõlbustavat tehnoloogiat. Suurematel 
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ettevõtetel on rohkem võimalust investeerida põhivarasse, kuna ettevõtted on 

finantsvõimekamad. Keskmise suurusega ettevõtete puhul on kogutoodangu väärtus 

töötunni kohta ligilähedane aasta keskmise tulemusega. Väiksesse suurusgruppi kuuluvate 

ettevõtete puhul aga kogutoodangu väärtus jääb tugevalt alla keskmise, olles tavatootjate 

seas 14,9 ning mahetootjate seas 15,6 eurot töötunni kohta.  

 

 

Joonis 20. Kogutoodangu väärtus töötunni kohta, tava- ja mahetootmine, aasta keskmine. 

Allikas: autori koostatud FADN andmete põhjal 

 

Varade alla kuulub maa, ehitised, masinad ja seadmed ning muu põhi ja käibevara 

rahalises väärtuses. Varade hindamine suurusgrupiti annab ülevaate, millised ettevõtted on 

investeerinud põhivarasse ning mis on olemasoleva vara väärtuseks. Järgneval joonisel on 

toodud kogutoodangu väärtus ühe koguvara euro kohta. Suurematel ettevõtetel on 

kogutoodangu väärtus ühe koguvara euro kohta kõrgem kui aasta keskmine tulemus. 

Väikestel mahetootjatel on näitaja võrdne keskmisega, ehk 0,24 kogutoodangu eurot ühe 

koguvara euro kohta (Joonis 21). Tavatootmises jääb kogutoodangu väärtus ühekoguvara 

euro kohta väikestes ettevõtetes 0,27 euro juurde ning keskmistes ettevõtetes 0,32 euro 

juurde. Kõige madalam kogutoodangu väärtus ühe koguvara euro kohta on keskmise 

suurusega maheettevõtetel, kellel antud näitaja on 0,18 eurot.  
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Joonis 21. Kogutoodangu väärtus 1 eur koguvara kohta, tava- ja mahetootmine, aasta 

keskmine. Allikas: autor koostatud FADN andmete põhjal 

 

Kui eelnevalt sai hinnatud koguvara, siis konkurentsivõime hindamise puhul ei tohi ära ka 

unustada kohustusi. Tavatootmise 2015. aasta keskmine kogutoodanguväärtus ühe 

kohustuse euro kohta on suurem kui tavatootmises (Joonis 22). See tuleneb samuti sellest, 

et tavatootjad enamasti kasutavad rohkem võõrkapitali (laene). Väikese suurusgrupi 

tootjate puhul on kogutoodangu väärtus ühe kohustuse euro kohta suurem kui aasta 

keskmine, olles tavatootjatel 3,4 eurot ja mahetootjatel 1,86. 2015. aasta keskmised 

tulemused vastavalt 1,32 eurot ja 0,46 eurot.  

 

Joonis 22. Kogutoodangu väärtus ühe kohustuse euro kohta, tava- ja mahetootmine, 

2015.a keskmine. Allikas: autori koostatud FADN andmete põhjal 
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2015. aasta keskmine netolisandväärtus tööjõuühiku kohta on nii tava- kui mahetootmises 

suhteliselt sama, erinedes vaid 43 euro võrra tavatootmise kasuks (Joonis 23). 

Brutolisandväärtuse keskmine on aga kõrgem mahetootmises, olles 45136 eurot. Väikestes 

tavatootmise ettevõtetes on keskmine brutolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 14213 

eurot, ning netolisandväärtus 10649 eurot. Keskmises suurusgrupis on tavatootmises 

brutolisandväärtus 39245 eurot ning netolisandväärtus 24886 eurot. Suuremates ettevõtetes 

on tavatootjate brutolisandväärtus keskmiselt 67076 eurot ja netolisandväärtus 46841 

eurot, ületades sellega 2015. aasta keskmisi väärtusi.  

Mahetaimekasvatuse puhul väikestel ettevõtetel keskmiseks brutolisandväärtuse näitajaks 

tööjõu aastaühiku kohta on 20534 eurot ning netolisandväärtus 15094 eurot. Keskmise 

suurusega ettevõtete puhul brutolisandväärtus 45683 eurot, ületades sellega aasta keskmise 

tulemuse, ning netolisandväärtus 28718, jäädes aasta keskmisele alla vaid 229 euroga. 

Suuremates mahetoodanguga ettevõtetes on brutolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta 

75815 eurot ning netolisandväärtus 48605 eurot, ületades nüüd ka 2015. aasta keskmise 

tulemuse.  

 

Joonis 23. Bruto- ja netolisandväärtused tööjõu aastaühiku kohta, tava- ja mahetootmine, 

2015. aasta keskmine. Allikas: autori koostatud FADN andmete põhjal 

 

Võrreldes tavatootmist aastase keskmisega väikeste ettevõtete puhul on kogutoodangu 

suhe kogukuludesse ja kogutoodangu väärtus ühe kohustuse euro kohta kõrgem kui aasta 
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keskmised. Kogutoodang tööjõukulude kohta, tööjõukulu tööjõuühiku kohta, 

kogutoodangu väärtus töötunni kohta, kogutoodangu väärtus ühe euro koguvara kohta ning 

bruto- ja netolisandväärtused jäid alla 2015. aasta keskmiste tulemuste.  

Keskmise suuruse ettevõtete puhul ületas aasta keskmise vaid kogutoodangu väärtus 

tööjõukulude kohta. Kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse oli keskmisega sarnane, 

kuid ülejäänud vaadeldud näitajaid jäid aasta keskmistele näitajatele alla. Suurte ettevõtete 

puhul jäi alla keskmiste tulemuste kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse ning 

kogutoodangu väärtus tööjõukulu kohta. Teised näitajad oli kõrgemad kui aasta keskmised 

tulemused.  

Mahetootmise puhul väikeste ettevõtete seas oli kogutoodangu väärtuse suhe 

kogukuludesse ja kogutoodangu väärtus ühe kohustuse euro kohta kõrgem kui aasta 

keskmised tulemused. Väikeste ettevõtete seas oli kogutoodangu väärtus tööjõukulude ja 

ühe koguvara euro kohta sarnane aasta keskmiste tulemustega. Alla aasta keskmise 

tulemuse olid tööjõukulu tööjõuühiku kohta, kogutoodangu väärtus töötunnikohta ning 

bruto- ja netolisandväärtused.  

Keskmise suuruse ettevõtete puhul ületas aasta keskmise tulemuse kogutoodangu suhe 

kogukuludesse ning kogutoodangu väärtus tööjõukulude kohta. Keskmistega sarnased 

tulemused olid kogutoodangu väärtus töötunni kohta, kogutoodangu väärtus ühe kohustuse 

euro kohta ning bruto- ja netolisandväärtused. Keskmistest tulemustest alla jäi tööjõukulu 

tööjõuühiku kohta ning kogutoodanguväärtus ühe euro koguvara kohta.  

Suured mahetootmise ettevõtted ületasid 2015. aasta keskmised tulemused bruto- ja 

netolisandväärtuse puhul, kogutoodangu väärtuse ühe euro koguvara kohta ning töötunni 

kohta ning tööjõukulu tööjõuühiku kohta. Keskmistest madalamaks jäid kogutoodangu 

suhe kogukuludesse, kogutoodangu väärtus tööjõukulude kohta ning kogutoodangu väärtus 

ühe kohustuse euro kohta.  

Võrreldes omavahel tava- ja mahetootmise suurusgruppe, oli kogutoodangu suhe 

kogukuludesse parem väikeses maheettevõttes, kuid keskmises ja suuremas suurusgrupis 

oli tulemused paremad tavatootmises. Kogutoodang tööjõukulude kohta oli kõrgemal 

tasemel tavatootmises. Tööjõukulu tööjõuühiku kohta oli kõrgemal tasemel 

mahetootmises. Kogutoodangu väärtus töötunni kohta oli mõlema tootmissuuna väikestes 

ettevõtetes sama, keskmistes ettevõtetes oli näitaja kõrgem mahetootmises ning suurtes 



50 

ettevõtetes oli kogutoodangu väärtus töötunni kohta parem tavatootmises. Nii 

kogutoodangu väärtus ühe koguvara euro kui kohustuste euro kohta oli kõikides 

suurusgruppides kõrgemad väärtused tavatootmis suuna puhul. Bruto- ja 

netolisandväärtused tööjõuühiku kohta olid aga igas suurusgrupis kõrgemad mahetootmise 

ettevõtetes.  
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KOKKUVÕTE 

 

Selleks, et tulevikus saaks jätkuda põllumajanduse areng tuleb juba täna kasutada 

loodusvarasid mõistlikult. Mahepõllumajandus suudab toota toitu ning samal ajal loob 

ökoloogilise tasakaalu vältides mulla viljakuse langust. Mahepõllumajandus säilitab mulla 

loomastiku ning taimestiku, parandab mulla struktuuri ning loob stabiilsema ökosüsteemi. 

Selleks, et mahepõllumajanduslik tootmine oleks kõigile kasulik, tuleb kasu 

maksimeerimiseks soodustada tootjate omavahelist koostööd nii tootmisel kui 

realiseerimisel. 

Magistritöö eesmärgiks oli hinnata mahepõllumajanduse konkurentsivõimet 

taimekasvatuse tootmistüübis Eestis. Selleks käsitleti teoreetilises osas konkurentsivõime 

ja mahepõllumajanduse olemust ning mahepõllumajanduse arengut Eestis. Teoreetilise osa 

koostamisel jõuti järelduseni, et konkurentsivõime defineerimisel tuleb lähtuda kindlast 

olukorrast, kuna konkurentsivõime mõiste on mitmetahuline ning suhteline. Töö 

teostamisel läheneti konkurentsivõimele läbi tootlikkuse, arvutades ning hiljem võrreldes 

tavatootjaid ja mahetootjaid tootlikkusnäitajate alusel.  

Töö eesmärgi saavutamiseks selgitati mahepõllumajanduse olemust ning arengut viimastel 

aastatel. Lisaks toodi välja tava- ja mahetootmise bruto- ja netolisandväärtuse näitajad. 

Tavatootjate ja mahetootjate omavaheliseks võrdlemiseks teisendati andmed hektari kohta.  

Konkurentsivõime hindamisel kasutati tootlikkusnäitajaid, teoreetilises osas toodi välja 

tootlikkusnäitajate erinevaid vorme (osa-, teguri- ja kogutootlikkus). Tootlikkuse 

hindamisel oli oluliseks teguriks kulude viimine baasaastale, kasutades inflatsioonimäära.  

Mahepõllumajandusega tegelevate ettevõtete arv ning toodangumahud kasvavad iga 

aastaga. Mahepõllumajandus on Eestis jõudsalt arenenud, loodud on Maheklubi ning Eesti 

Maaülikooli alaüksusena toimiv Mahekeskus. Mahepõllumajandus on Eestis tõusev trend.  

Selleks, et tootja saaks mahetootjaks tuleb ümber korraldada oma tootmissüsteem ning 

igapäevasest pestitsiidide kasutamisest loobuda. Mahetootjate puhul on kõrgete saakide 

saamiseks oluline elurikkust soodustada, valida sobivad eelviljad ning vahekultuurid. Läbi 
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tuleb mõelda kasutatav külvikord. Üleminek mahepõllumajandusele on väljakutse omaette 

– vajalikud on teadmised ja oskused, et tootmine ümber korraldada võimalikult väikeste 

kulutustega.  

Eestis oli 2016. aasta lõpu seisuga registreeritud mahetootjaid 1753 ettevõtet, arvestades et 

1999. aastal oli neid vaid 89, on mahetootjate arv 17 aastaga kasvanud 1664 ettevõtte 

võrra. Kogu Eesti põllumajandusmaast ligi 18% on mahepõllumajanduse kasutada, mis on 

protsentuaalselt üks suurimatest Euroopa Liidus. Lisaks mahepõllumajanduslikule 

tootmisele on viimastel aastatel kasvanud mahetöötlemine ja -turustamine. 2017. aasta 

märtsi kuuks oli mahepõllumajandusliku käitlemisega tegelevate ettevõtete arv kasvanu 

324 ettevõtteni. 

Töö empiirilise osa alguses selgus, et kuni 2009 aastani polnud võimalik testettevõtete abil 

hinnata Eesti mahepõllumajanduse näitajaid, sest testettevõtete seas oli alla viie ettevõtte. 

Tootjate õiglasemaks võrdlemiseks, eemaldati analüüsist tavatootjad, kes kuulusid 

suurusgruppi 9 või suurem.  

Empiirilise osa alguses esitati ülevaade tava- ja mahetootjatest. Vaatluse alla võeti tootjate 

arv, põllumajandusmaa, kus eristati omandis ja rendipinda, kasutatud tööjõutunnid ning 

tööjõu ajaühikud, väljendati ettevõtete suurusgrupilist kuuluvust ning tööjõukulu tunnis.  

Ülevaatest tuli välja, et 2015. aastaks oli mahepõllumajanduslike testettevõtete arv 

taimekasvatuse tootmistüübis kasvanud 26 tootjani. Analüüsis võeti tavatootmise puhul 

kasutusse 180 testettevõtte andmed, millest leiti tootjate keskmine. Taimekasvatuse 

tootmistüübis oli enamasti põllumajandusmaana kasutusel renditud maa, omandisse 

kuuluvat maad oli poole vähem. Tööjõutunde ja tööjõuühikuid vaadeldes, jõuti 

tavapõllumajanduses järelduseni, et tasustamata tööjõu suurenedes tasustatud tööjõu maht 

väheneb ja vastupidi. Vaadeldavate mahetootjate puhul aga tasustatud tööjõud kasvas koos 

tasustamata tööjõuga ning ületas selle aastal 2014, kus tasustatud tööjõuühikuid oli 

kasutuses rohkem kui tasustamata.  

Valimi tausta lõpetuseks oli välja toodud tööjõukulu tunnis tasustatud tööl, kus oli jooniselt 

loetav, et mahepõllumajanduses on tööjõukulu tunnis suurem kui tavapõllumajanduses 

aastatel 2012, 2014 ja 2015.  
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Enne tootlikkusnäitajate arvutamiseni jõudmist, oli vaatluse all mahe- ja tavatootjate 

kulude struktuur läbi vaadeldavate aastate. Kulude struktuuri jooniselt selgus, et 

tavatootmise suurimaiks kululiigiks on erikulud, mis sisaldavad endas eelkõige kulutusi 

väetistele. Mahetootmise puhul oli 2009. aastal amortisatsioon, kuid perioodi lõpuks oli 

suurimaks kuluks kulutused tööjõule ning ettevõtte tegevusega seotud üldkulud.  

Esimese näitajana võeti vaatluse alla kogutoodangu väärtuse suhe kogukuludesse, mis nii 

tava kui mahetootjatel jäi alla ühe. Kui mahetootjate kogutoodanguväärtusele lisada 

toetused, alles siis tekib selline kogutoodanguväärtus mis katab ära ettevõtte kogukulud. 

Tavataimekasvatuse puhul leiti kirjandusest sama seos. Edasises analüüsis olid vaatluse all 

väärtused hektari kohta. 2015. aastal olid kogutoodang ning kogukulud hektari kohta 

suuremad mahetootmises. Sama tendents oli ka kohustuste puhul, kus mahetootjatel olid 

kohustused hektari kohta suuremad. Järgmise näitajana kirjeldati tööjõukulu hektari kohta, 

kus algusaastatel oli tavatootmise kulu hektari kohta suurem, kuid viimasel kahel aastal 

olid kulutused hektari kohta kõrgemad mahetootmises. 

Tööviljakuse näitajate poolest on aastatega rohkem kasvanud mahetaimekasvatus. 

Mahetaimekasvatuse eeliseks tööviljakuse paremaks muutmisel on juhtimise ja 

töökorralduse parendamine. Lisanduvad ettevõtted alles õpivad tundma 

mahetaimekasvatuse loomust ning parendavad ennast igal aastal, saavutades paremaid 

tulemusi nii tootlikkuse kui tööviljakuse osas.  

Mahetootmises on kasvanud nii vara, kohustused kui kulutused. Selleks, et toimetada ja 

püsida konkurentsis, on mahetootjad soetanud endale uusi masinaid ja seadmeid, kasutades 

selleks võõrkapitali. Vara soetamisega on suurenenud ka kulutused ülalpidamiseks. Samas, 

mahepõllumajanduse kogutoodangumahud on ka pidevalt kasvanud, sest nõudlus 

mahetoodete järgi turul aina kasvab. See näitab, et toodete jaoks on turg olemas, ja kui on 

nõudlus siis järelikult puudub veel piisavalt pakkujaid, et turu nõudlus oleks täielikult 

rahuldatud.  

Mahetaimekasvatus pakub töötajaile konkurentsivõimelisemat palka ning välistab 

terviseriske, sest puudub kokkupuude mürkainetega, mis võivad inimesel tekitada 

vastureaktsioone. Ehk läbi mahepõllumajanduse on inimestel võimalus ennast täiendada, 

kasutada uusi loodussõbralikemaid tehnoloogiaid ning hoida loodust.  



54 

Mahetaimekasvatustootjate puhul, aga peab tõdema, et väikese ettevõttena on kasumlikum 

toimetada kui suurettevõttena. Väikeses ettevõttes on suurem võimalus hoida kulusid 

kontrolli all ning toimetada vastavalt turuolukorrale. Väikese ettevõtte puhul pole ka 

oluline omada suurt tööjõu hulka, pisikeses ettevõttes saadakse enamasti hakkama 

pereliikmetega ehk tasustamata tööga, mis jällegi on ühe kulu pealt kokkuhoid.  

Siiski valimisse sattunud ettevõtete põhjal on võimalus kinnitada asjaolu, et 

mahepõllumajanduse konkurentsivõime on iga aastaga tõusnud ning võib eeldada ka 

kasvutrendi jätkumist, seda seetõttu, et inimeste teadlikkus mahetoidu järele kasvab 

pidevalt. Uute tootjate lisandumisega suureneb mahetaimekasvatuse konkurentsivõime, 

sest iga uus ettevõte toob endaga kaasa looduse säästmise, tervislikumad eluviisid ning 

uued ideed mahetootmise arendamiseks. Inimesed leiavad end mõtetest, et mahetoitu 

tarbides toetatakse kodumaist põllumajandust, tehes seda samas loodussõbralikult ning 

tulevikupõlvedele mõeldes.  
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Lisa 1. 2009-2015 aasta algandmed 

 

Tegur/ 

tootmistüüp/aasta 

Põllumajandusmaa pind, hektar Kogutoodangu väärtus, eur Lühiajaline kohustus, eur Pikaajaline kohustus, eur 

Tavatootmine Mahetootmine Tavatootmine Mahetootmine Tavatootmine Mahetootmine Tavatootmine Mahetootmine 

2009 28 141 1 161 11 005 476 152 530 6 309 997 240 429 5 666 102 216 078 

2010 47 377 2 150 10 666 022 410 667 4 333 297 510 751 3 604 196 528 329 

2011 43 564 1 839 14 855 099 514 729 4 474 711 542 099 3 978 545 468 783 

2012 40 818 4 264 19 930 694 1 545 248 6 754 607 1 006 725 5 136 839 2 324 393 

2013 32 320 3 554 15 244 670 1 043 169 6 885 312 856 669 5 038 190 2 047 016 

2014 44 570 5 780 17 632 111 1 695 459 7 759 634 1 624 657 6 173 486 2 558 944 

2015 67 156 5 523 20 194 698 2 355 856 8 834 592 1 745 230 6 448 311 3 304 889 
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COMPETITIVENESS ANALYSIS OF ESTONIAN ORGANIC FARMING 

ENTERPRISES IN THE YEARS OF 2009-2015 USING TEST 

COMPANIES. 

Jane Otisalu 

SUMMARY  

The MA thesis has been written in the Estonian language, on 64 pages. The thesis includes 

23 diagrams, 8 table, 49 scientific literary sources and 1 appendix.  

In order to be able to continue future development of agriculture, natural resources must be 

used judiciously today. By creating an ecological balance, organic farming is able to 

produce food and at the same time avoid soil fertility decline. Organic farming maintains 

soil fauna and flora, improves soil structure, and creates a more stable ecosystem. In order 

for organic production to be beneficial for all, the benefits should be maximized by 

cooperation between producers in both the production and the product realization. 

The aim of the current Master's thesis was to assess the competitiveness of organic farming 

cultivation in Estonia. For that, on the theoretical part, was dealt the competitiveness of 

organic farming and its nature and the development of organic farming in Estonia. The 

theoretical part arrived at a conclusion that the definition of competitiveness must be based 

on a specific situation, as the concept of competitiveness is multifaceted and relative. In the 

process of carrying out the work competitiveness was approached through productivity, 

calculating, and later comparing conventional manufacturers and producers on the basis of 

organic productivity indicators. 

To achieve the goal author explained the nature of organic agriculture and its development 

in recent years. Comparison of conventional and organic farming gross and net value were 

also brought out. To compare conventional producers and organic manufacturers, the data 

was converted to hectare. 

Productivity indicators were introduced to evaluate the competitiveness. The theoretical 

part brought out variety forms (part, factor- and total productivity). A major factor in 

assessing the productivity was carrying the cost to the base year using the rate of inflation. 
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The number of companies involved in organic farming and production volumes are 

growing every year. Organic farming has developed rapidly in Estonia. The Organic 

Farming Club and the Estonian University of Life Sciences functional subunit Research 

Centre of Organic Farming have been created. Organic farming has been in a rising trend 

in Estonia. 

In order to become an organic farmer, one has to restructured their production systems and 

quit the everyday use of pesticides.  It is important for organic producers to promote 

biodiversity to get a higher yielding harvest, and to select the appropriate pre-grain 

intermediate cultures. It is also conceivable the use of the rotation system. Switching to 

organic farming is a challenge in itself - knowledges and skills is necessary to reorganize 

production at the lowest possible costs.  

By the end of year 2016 there were 1753 registered organic farmers’ companies. 

Considering that in 1999 there were only 89 of them, the number of organic producers has 

increased by 1664 in 17 years. Nearly 18% of Estonia's agricultural land is used for 

organic farming, which is one of the highest percentages in the European Union. In 

addition to organic production, organic processing and marketing have also increased in 

the recent years. By  March 2017 the number of companies engaged with handling organic 

farming increased up to 324 firms.  

At the beginning of the empirical part of the current thesis it turned out that up to the year 

2009 it was not possible to analyse organic farming on the basis of test companies because  

there was not enough data. There were less than five organic farms. T omake the 

comparsion more fail, manufactures who were subjected to sized group 9 or greater were 

removed from the analysis. 

At the beginning of the empirical part an overview of conventional and organic farmers 

was presented. The number of agricultural producers was taken under observation, where 

they differentiated between ownership and rental space, used labour hours and labour time 

constants. Groups of companies were expressed by the size of membership and labour 

costs per hour. 

This overview showed that in 2015 the number of farming test companies practicing 

organic cultivation in horticulture has increased up to 26 producers. 180 test companys’ 
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data was taken in use in the analysis of conventional production from which were 

calculated the producers ‘average.  

In plant production agricultural leased land was mostly used, owned land was half less. 

Examining the man-hours and labour units of conventional agriculture, a conclusion was 

made that when unpaid labour increases, the paid labour redudes and vice versa. However, 

examining organic producers, the paid workforce grew together with unpaid labour and 

exceeded it in the year 2014, where more waged labour units were in use than unpaid.    

In conclusion, the background of the example was set out in labour cost per hour of paid 

work, which was the figure to read that organic agriculture has higher hourly labour costs 

than conventional agriculture in the years 2012, 2014 and 2015. 

Before reaching the calculation of indicators in productivity, the cost structure through the 

years of organic and conventional producers was munder examination. The cost structure 

figures revealed that the major cost types in conventional production are specific costs, 

which in particular include the cost of fertilizer. In 2009 the major cost for organic 

production was depreciation, but at the end of the period were the greatest costs for labour 

and overhead costs related to the operation.  

The total value of the gross income to the total expenses costs was looked for as the first 

indicator, for the conventional organic producers was less than one. When benefits are 

added to the organic producers’ total income values, only then there will be a total output 

value which covers the company's total costs. The same connection was found in literature 

for normal plant cultivation. In further analysis values per hectare were under observation. 

In 2015, the total output and total costs per hectare were higher in organic production. The 

same tendency was also for the duties, organic producers had higher liabilities per hectare. 

As the following indication, labor cost per hectare, was higher in the early years of 

production, but in the last two years expences were higher for organic producers..          

In terms of labour productivity for years, organic vegetable farming has grown more. 

Advantages of organic plant production is improving the productivity of the management 

and working organisation. The acquired companies learn about the nature of the organic 

plant production and improve themselves every year, achieving better results in both 

productivity and labour productivity.   
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Assets, liabilities and expenses have grown in organic production. In order to stay 

competitive and convey, organic farmers have obtained new machinery and equipment 

using foreign capital. The acquisition of assets has also increased spending sustenance. At 

the same time, organic agriculture total production volumes are growing steadily, because 

the demand for organic products is growing on the market. This shows that there is a 

market for the products, and if there is demand for it, therefore, there are not yet enough 

providers on the market so the demands aren’t fully satisfied.   

Organic plant production offers employees competitive wages and the elimination of 

health risks due to lack of exposure to toxic substances that can cause reactions in humans. 

Through organic farming, people have the opportunity to improve themselves, use new 

environmentally friendly technologies and preserve the environment. 

In case of producers of plant production we must admit that it is more profitable to convey 

in small companies than larger companies. Small companies have a greater opportunity to 

keep costs under control and to convey to the market situation. For small companies it is 

not too important to have a large workforce, mostly in tiny company it is possible to 

manage with family members or unpaid work, which is one  way to reduce costs.      

However, from the companies which were chosen for sample companies, it is possible to 

confirm the fact that the competitiveness of organic farming has increased every year. The 

growth trend is expected to continue due to people's  steadily increasing awareness of 

organic food. New producers also increase the competitiveness of organic crop production 

because each new company brings along nature conservation, healthier lifestyles, and new 

ideas for the development of organic production. People find themselves in the thoughts 

that consuming organic food will support domestic agriculture, while making it more 

environmentally friendly and bearing in mind future generations.   
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Lõputöö autor  ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartus, 11.04.2017 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

 


