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Magistritöö eesmärk on välja selgitada Vinimex OÜ konkurentsivõime võrreldes erinevate 

suurusgruppide seakasvatustootjatega perioodil 2012—2019. Eesmärgi teostamiseks 

kasutati teiseseid andmeid, mis on saadud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Ameti ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmebaasidest. Teoreetilises osas 

käsitleti  konkurentsivõime olemust ning tootlikkust. Empiirilise osa koostamisel kasutati 

tootlikkuse näitajaid, mis on erinevate autorite seisukohalt üks põhilisi konkurentsivõime 

hindamise indikaatoreid. 

Viimasel kümnendil on Eesti seakasvatussektorit mõjutanud sigade Aafrika katk ning 

2012. aastal Venemaa poolt kehtestatud elusloomade impordikeelt Euroopa Liidu 

liikmesriikidele.  Turu sulgemisega on ettevõtjate konkurentsivõime vähenenud. 

Seakasvatusettevõtete arv on olnud perioodil 2012—2019 ebastabiilne. Vinimex OÜ 

konkurentsivõime hindamiseks jaotati ettevõtted müügitulu alusel kolme suurusgruppi, I, 

II ja III.  

Analüüsi tulemustest selgus, et Vinimex OÜ on konkurentsivõimeline ning on suudetud 

tagada konkuretsieelis kindlate teguritega. Konkurentsivõime hindamisel kaasati asjaolu, 

et Vinimex OÜ on suutnud tagada stabiilset tootmismahtu. 
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The aim of the Master’s thesis was to find out the competitiveness of Vinimex OÜ in comparison 

with pig breeding producers of different size groups in the period of 2012—2019. To achieve the 

goal, author used secondary data from cooperating databases of the Agricultural Register and 

Information Board and the Center of Registers and Information Systems. The theoretical part 

describes the nature of competitiveness and productivity. The empirical part was compiled using 

productivity indicators, which is one of the main indicators for assessing competitiveness from 

the perspective of different authors.  

Over the last decade, the Estonian pig sector has been affected by the African swine fever and the 

ban on the import of live animals to the Member State of European Union established by Russia 

in 2012. With the closure of the market, the competitiveness of companies has decreased. The 

number of pig farms has been unstable in the period of 2012—2019. To assess the competitiveness 

of Vinimex OÜ, the companies were divided into three size groups based on sales revenue, I, II 

and III. 

The results of the analysis showed that Vinimex OÜ is competitive and has been able to ensure a 

competitive advantage with certain factors. The fact that Vinimex OÜ has been able to ensure a 

stable production volume was included in the assessment of competitiveness. 
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SISSEJUHATUS 

 

21. sajandil on peamiseks jätkusuutlikkuse eesmärgiks hinnata ja  vähendada loomakasvatu

se-ga seotud keskkonnamõjusid, sealjuures otsides lahendust lihatoodete suurenenud 

nõudlusele (Pexas et al. 2020). 

Viimasel kümnendil on Eesti seakasvatussektor olnud ebastabiilne. Seakasvatusega 

tegelevaid ettevõtteid on tabanud erinevad kriisid, mis on takistanud jätkusuutlikku 

ettevõtlust. Kriiside leevendamiseks on ettevõtjad taotlenud erinevaid toetusi. Kahjuks pole 

riigipoolsed toetused  olnud piisavad, et katta suurenenud kulutusi ning 

kauplemispiirangutest tingitud madalamat sissetulekut. Seetõttu on paljud ettevõtted 

pidanud tegevuse lõpetama. 

Eestis diagnoositi esmakordselt sigade Aafrika katk 2014. aastal Valgamaal. Katku kandjaks 

oli metssiga. Esimesed katkujuhtumid kodusigadel diagnoositi 2015. aastal (Josing et al. 

2015). Haiguse ennetamiseks kehtestatud ohutusnõuete tõttu on suur osa ettevõtetest 

pidanud vähendama tootmismahtu või sootuks tegevuse lõpetama. Sigade Aafrika katku 

tõttu tekkisid seakasvatajatel lisakulud, kauplemispiirangud ning olulised majanduslikud 

riskid. Paljud väiketootjad pidid selle tõttu oma tegevuse lõpetama. Lisaks kehtestas 

Venemaa 2012. aastal  impordikeelu Euroopa Liidu elusloomadele põhjendades otsust 2011. 

aastal Euroopa Liidus leviva sigade Aafrika katku ohuga. Venemaa turu sulgemisega on 

seakasvatajad pidanud leidma uusi viise elusloomade turustamiseks. Suur osa Eesti elussigu 

eksporditakse Lätti, Leetu ning Poola, kuid kõrgete transpordikulude tõttu pole 

majanduslikult selline lähenemine kõige efektiivsem. Pikaajaliste lepingutega Eesti 

seakasvatajad on suutnud elusloomi turustada Eesti lihatööstusele (Ülevaade 

seakasvatussektorist 2016).  

Ettevõtte arenguks ning konkurentsis püsimiseks on vaja tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. 

See on ettevõtte jaoks vajalik, kuna läbi selle saab teha kindlaks, millised on ettevõtte 

tugevused ja nõrkused võrreldes konkurentidega. Konkurentsivõime hindamine ja 

analüüsimine võimaldab ettevõttel teha õigeid otsuseid konkurentsivõime suurendamiseks. 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada Vinimex OÜ konkurentsivõime võrreldes erinevate 

suurusgruppide seakasvatustootjatega perioodil 2012 – 2019.  
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Eesmärgi täitmiseks on sõnastatud järgmised uurimisülesanded:  

1. Anda ülevaade konkurentsivõimet ja tootlikkust käsitlevatest teoreetilistest 

seisukohtadest; 

2. Selgitada välja seakasvatusettevõtte konkurentsivõime hindamiseks sobivad 

näitajad; 

3. Selgitada välja analüüsitava ettevõtte konkurentsivõime võrreldes teiste  

seakasvatusettevõtetega; 

4. Selgitada välja konkurentsivõimet mõjutavad tegurid; 

 

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade konkurentsi olemusest ning seda mõjutavatest 

teguritest. Parema ülevaate saamiseks analüüsitakse erinevate autorite poolt 

konkurentsivõime definitsioone. Lisaks a nalüüsitakse, millised on põhilised näitajad 

konkurentsivõime hindamiseks. Kuna tootlikkus on magistritöös põhiliseks näitajaks, 

tuuakse välja tootlikkuse tähtsus konkurentsivõime hindamisel. Teoreetilise osa 

koostamiseks on kasutatud teemakohaseid raamatuid, artikleid ning internetiallikaid.   

Töö empiirilises osas hinnatakse seakasvatajate tootlikkust ja kasutatakse võrdlusuuringut. 

Analüüsitakse erinevate majandusnäitajate alusel erineva suurusklassi ettevõtteid. Selline 

analüüsimeetod võimaldab võrrelda ja anda hinnangut analüüsitava ettevõtte 

konkurentsivõimele.  

Magistritöö tulemused on mõeldud igas suuruses ettevõtetele. Vastavalt müügitulu alusel 

saavad ettevõtjad võrrelda enda majanduslikke näitajaid. Vinimex OÜ saab ülevaate 

ettevõtte konkurentsivõimest ning, ettevõtte nõrkustest ja tugevustest. Vastavalt ettevõtte 

vajadusele saab tulevikuplaanis teha finantsanalüüsi, võrdlemaks erinevate sisendite mõju 

konkurentsivõime suurendamiseks.  
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1. KONKURENTSIVÕIME 

1.1. Konkurentsivõime olemus 

 

Konkurentsivõime saavutamise ning säilitamise vajalikkust ja sellega kaasnevaid probleeme 

on käsitletud viimastel aastakümnetel aktiivselt majandusteoorias- ja praktikas. 

Konkurentsivõime üha suurem tähtsustamine majanduspraktikas on viimastel aastakümnetel 

igati seaduspärane, sest majandustegevuses jätkuv globaliseerumine tähendab konkurentsi 

pidevat tugevnemist (Eesti majanduse konkurentsivõime...1999). 

Konkurentsivõime iseloomustamiseks on erinevad definitsioonid ja mõõtmise meetodid. 

Aastate jooksul on proovitud luua ühene definitsioon konkurentsivõime hindamiseks, kuid 

pole leitud ühist definitsiooni, mis oleks kokku lepitud erinevate autorite poolt (Eesti 

põllumajanduse...2009). Konkurentsivõime mõistel on palju mõõdikuid ja rakendusi alates 

üksikisiku ja ettevõtte tegevusest kuni sektori ja selle klastrite aktiivsusest piirkondliku ja 

riikliku tasemeni (Porter 1990). 

Konkurentsi tunnuseks on huvide vastandlikkus, mis väljendub ettevõtete soovis olla teistest 

edukam. Konkurentsivõime tähistab võimet koos eksisteerida teiste ettevõtete huvide 

vastandlikkuse tingimustes. Sellisel koos eksisteerimisel saab eristada konkurentsivõime 

kolme taset (Reiljan, Hinrikus 1999): 

• Ellujäämisvõime – konkurentsivõime madalaim aste, võime kohaneda passiivselt 

konkurentsikeskkonnaga, ilma ennast oluliselt muutmata ja arendamata; 

• Arenguvõime – konkurentsivõime keskaste, võime aktiivselt reageerida 

konkurentsikeskkonna iseloomule ja selle muutustele oma omadusi parandades ning 

tegevust tõhustades; 

• Edukus – konkurentsivõime kõrgeim aste, võime oluliselt kujundada 

konkurentsikeskkonda konkurentidest paremate omaduste, tõhusama tegevuse ja/või 

kiirema arengu kaudu.  

 

 

Konkurentsivõime olemust määrab otseselt ka konkurentsi ulatus, mille alusel võib eristada 

(Reiljan, Hinrikus 1999): 
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● Regionaalne konkurents – toote või teenuse pakkujate piiratus lähiümbrusega (sageli 

iseloomulik teenusturule); 

● Riigisisene konkurents – toote või teenuse pakkujad pärinevad peamiselt 

vaatlusalusest riigist (iseloomulik väliskaubanduspiirangutega kaitstud 

siseturule); 

● Rahvusvaheline konkurents – toote ja teenuse pakkumisel võivad konkureerida 

tootjad kogu maailmast  

Konkurentsivõime kontseptsioonist on kõige lihtsam aru saada ettevõtte tasandil. 

Konkurentsivõimeline ettevõte on jätkusuutlik  omandama ja säilitama turuosa kodumaisel 

turul (Eesti põllumajanduse...2009). Täiusliku konkurentsi mudelis on konkurentsivõimeta 

ettevõte, kelle kulutused tootele on suuremad, kui turuhind. Konkurentsivõimeline ettevõte 

suudab hoida stabiilset turupositsiooni, pakkudes tooteid konkurentsivõimelise kvaliteedi 

ning hinnaga (Altenburg et al. 1998).     

Konkurentsivõime tähendab müüa klientidele kaupu ja teenuseid samalaadsete või 

madalamate hindadega, kui seda suudavad teha potentsiaalsed konkurendid, sealjuures 

suutes teenida kasumit (Freebairn 1986). Autori arvates tuleks konkurentsivõimet käsitleda, 

kui ettevõtte võimet luua lisandväärtust. Suutes eristuda konkurentidest ning luua lisatulu, 

tagab ettevõtte pikemajalise positsiooni turul.  

Ettevõtte tasandil on  konkurentsivõime indikaatoriteks kasumlikkus, kulud, tootlikkus ja 

turuosa. Ettevõtte võime suurendada tootlikkust, kuid minimaliseerida kulutusi võrreldes 

konkurentidega, annab konkurentsieelise turul  (McFetridge 1995). 

Ettevõte säilitab turupositsiooni, kui suudetakse kindlate tunnusjoonte abil konkurentidest 

eristuda. Ettevõtte tugevuste ja produktiivsuse taseme analüüs ning konkureerival tasemel 

erinevate toodete ja teenuste tootmine on oluliseks teguriks mõistmaks ettevõtte tulevikku. 

Määravad indeksid on turuosa, tootlikkuse muutused ja majanduslik efektiivsus (Latruffe 

2010). 

Konkurentsi võtmeteguriks on kasumlikkus. Ettevõtte kasumiga on võimalik määrata 

konkurentsivõimet. Ettevõte, kes ei teeni kasumit, ei ole konkurentsivõimeline (Kleinhanss 

2015). 

Tonsor ja Featherstone on öelnud, et konkurentsivõime eelise tagamiseks tuleb 

mõista tootmisprotsesside tegevuste kogumit. Spetsialiseerumine võimaldab leida ettevõtte 
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puudusi (Tonsor ja Featherstone 2009).  Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb mõista 

kõiki tööprotsesse ning sisendite mõju konkurentsivõimele. Analüüsides tootmismahte, saab 

teha järeldused tootlikkuse suurendamiseks. 

Konkurentsieelise saavutamiseks vajab ettevõte konkurentsivõimelist strateegiat, mis 

suudaks kohanduda mõjutavate teguritega ning omandada uusi võimalusi jätkusuutlikuks 

ettevõtluseks (Porter 1980). 

Konkurentsivõimel on põllumajandussektoris spetsiifilised tunnused ja omadused, mis 

nõuavad teaduslike lähenemisviiside muutmist ja kohandamist. Mõiste keerukuse tõttu nii 

teoorias kui praktikas pole konkurentsivõime määratlemise ja mõõtmise osas konsensusele 

jõutud (Latruffe 2014).  

Mitmetes uuringutes vaadeldakse põllumajanduse spetsialiseerumise mõju põllumajanduse

 konkurentsivõimele. Spetsialiseerumisprotsess võimaldab suurendada konkurentsivõimet 

põllumajandustootjatel keskendudes ülesannetele, läbi mille on võimalik parandada juhtimi

stavasid (Vranken ja Mathijs 2001). Ettevõtte sisendite analüüsimisel on võimalik leida 

ettevõtte kitsaskohad, kuidas tootlikkust suurendada ning seeläbi suurendada ettevõtte 

kasumlikkust. 

Rasmussen on kirjeldanud põllumajandustootmise efektiivsust ja tootlikkust erinevate 

teguritega. Tihtipeale peetakse tehnoloogilisi muutusi tähtsamaiks teguriks. Oluline tähtsus 

on  tootmismahul, tehnilise efektiivsuse muutustes ning tootlikkusel (Rasmussen  2010). 

Autori arvates on tehnoloogised muutused üheks peamiseks võimaluseks tootlikkuse 

suurenemisel. Põllumajanduses määravad saagikust erinevad tegurid. Ebastabiilsed 

klimaatilised tingimused ning maa kvaliteet mõjutab saagikust. Vastava tehnoloogia 

kasutamisega on võimalik tööprotsesse kiirenda ning efektiivselt läbi viia.  

Põllumajandusettevõtete konkurentsivõime on seotud oluliste teguritega nagu ettevõtte asu

koha ja ettevõtluskeskkonnaga. Asukoht on seotud erineva kliima ja pinnase kvaliteediga  

ning turuinfrastruktuuriga (Weersink et al. 1990). Ettevõtluskeskkonnana on 

põllumajandussektor tundlik hinnamuutustele. Hinnapolitiika kujuneb vastavalt maailmas 

valitsevale nõudlusele. Kuna põllumajandussektoris on kasumimarginaal üldiselt madal, on 

väikeettevõtjatel raske vähese kapitaliga konkureerida suurtootjatega.  Asukohast olenevalt 

suudab ettevõtte kulutusi madalal hoida, kui turuinfrastruktuur on kujunenud tootja 

asukohale lähemale. 
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Põllumajandustootmises on konkurentsivõime peamiseks probleemiks ebasoodsad 

ilmastikutingimused, mistõttu ei saada kõrgemat produktiivsust pinnaühikult. Kõrgema 

saagikuse saamiseks on vajalik täiendavate sisendite kasutamine, mis omakorda tõstab 

tootmiskulutusi (Eesti põllumajanduse...2009). 

Krugmani sõnul võib  konkurentsivõimet käsitleda kui tootlikkust. Ettevõtte arengu 

põhiliseks teguriks on tootlikkus. Tootlikkuse abil saab hinnata erinevate ettevõtete 

kasvuetappe üksteise suhtes (Krugman 1994). 

Ettevõtte konkurentsivõime suurendamiseks on saanud järjest tähtsamaks paindlikkus, kiirus 

ning kohanemisvõime (Barney 2001). Ettevõtte võime kohaneda uues keskkonnas soodustab 

leidma uusi võimalusi toodete ning teenuste turustamiseks. Seakasvatuse konkurentsivõime 

teguriks on uute turgude leidmine. Venemaa turu sulgemise ning vähenenud 

kokkuostuhindadega, tuleb seakasvatajatel leida uusi võimalusi toodete turustamiseks. 

Hetkeseisuga eksporditakse nuumikuid Poola, Leetu ning Lätti, kuna nõudeid on vähem  

võrreldes Eestiga. Ettevõtted peavad leidma uusi lahendusi kulutuste minimeerimiseks, mis 

võimaldaks jätkata stabiilset ettevõtlust.    

Tänapäeval ei piisa konkurentsis püsimiseks, vaid kaasaegse tehnoloogia kasutusest. 

Majanduslikku lisandväärtust saab suurendada kombineerides kõrgtehnoloogilise tootmise, 

omatooted ning kvalifitseeritud spetsialistid. Konkurentsis püsimiseks peab olema ettevõttel 

eelis teiste suhtes. Kasutades modernseid lahendusi koos kvalifitseeritud tööjõuga, 

suudetakse rajada uus keskkond ettevõtte arenguks ja konkurentsis püsimiseks.  

 

1.2. Konkurentsivõime mõõtmine läbi tootlikkuse 

 

Tootlikkust peetakse majanduskasvu ja konkurentsivõime peamiseks allikaks ning sellisena 

on see paljude rahvusvaheliste võrdluste ja riikide tulemuslikkuse hindamise statistiline 

põhiteave. Näiteks kasutatakse tootlikkuse andmeid, et uurida toote- ja tööturureeglite mõju 

majandustulemustele. Tootlikkuse kasv on oluline element majanduse tootmisvõime 

modelleerimisel. Samuti võimaldab see analüütikutel määrata võimsuse rakendusastet, mis 

omakorda võimaldab hinnata majanduste positsiooni majandustsüklis ja prognoosida 

majanduskasvu (Krugman 1994). 
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Tootlikkus on üks olulisemaid majanduskasvu tegureid nii mikro- kui ka makrotasandil 

(Varblane 2015). Tootlikkuse tähtsust on arutletud kui võtmetegurit majanduskasvu, 

konkurentsivõime ja riikide vahelises statistiliste andmete võrdluses (Krugman 1994).  

Tootlikkus tähendab kui palju ja kui efektiivselt me kasutatud ressursse toodanguks 

väärindame. Samadest ressurssidest rohkem või kvaliteetsemaid kaupu tootes, suurendame 

tootlikkust. Tootlikkus on võime rahuldada turu vajadust kaupade ja teenuste järele 

minimaalse ressursitarbimisega (Moseng, Rolstada 2001). Tootlikkuse suurendamine on üks 

põhilisi tegureid saavutamaks konkurentide ees eelis vähendades  kulutusi tootele või 

teenusele ning saavutades kõrgem kvaliteet (Tangen 2004).  

Tootlikkus tõuseb juhul, kui vähemate ressurssidega toodetakse sama kaupa (Bernolak 

1997). Suurenenud tootlikkus ei pruugi tingimata lühiajalises perpektiivis kasumlikkust 

suurendada, tootlikkuse peamine mõju avaldub pigem pikaajalise tasuvuse perspektiivis 

(Tangen 2002).  

Põllumajanduslik tootmine erineb teiste majandussektorite tootmisest, kuna see sõltub 

taimede ja loomade elutsüklist, aastaaegadest, kliimast, mullaviljakusest, veevarudest. 

Põllumajanduse suurimaks eesmärgiks on taimse ja loomse päritoluga toidu tootmine 

(Villanyi, Singh 2008). Tootmise ebaefektiivsus tuleneb kõrgetest sisendite hindadest 

(väetised, kemikaalid, seemned, söödad), kulukatest masina tööprotsessidest ja 

hoolduskuludest ning madalast saagikusest (Selva 2005).  

Tootlikkus on väljundite ning sisendite suhe. Väljunditeks võib nimetada kaupasid või 

teenuseid ning sisenditeks ressursse, mida oli vaja tootmiseks, et saada seda väljundit (Sink 

1983). Tootlikkust võib defineerida kui suhet väljundi (kaubad või teenused) toodetud  

toodangu ja selle tootmiseks vajalike ressursside suhet (Varblane 2015). Tootlikkusel on 

erinevaid definitsioone, kuid põhiliseks kontseptsiooniks jääb kaupade ja teenuste suhe 

ressursside kasutusest tootmiseks. 

Tehniliseks tootlikkuseks ehk efektiivsuseks nimetatakse väljundite ning sisendite suhet, kui 

mõlemad on naturaalühikutes. Majanduslikuks tootlikkuseks nimetatakse sisendite ja 

väljundite suhet rahalises väljenduses (Kalle 2007). Sisendite efektiivsema kasutamisega on 

Eestis muutunud tootlikkuse suurendamine järjest aktuaalsemaks (Kalle 2007). Tootlikkuse 

kontseptsioon on seotud efektiivse tootmisega. Ettevõtte tõusva efektiivsusega suureneb 

tootlikkuse kasv (Rogers 1998). Tootlikkust saab kasutada  erinevate ettevõtete 
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võrdlemiseks (DeGarmo et al. 1984) ja selle muutused erinevatel ajahetkedel näitavad 

ettevõtete jätkusuutlikkust. 

Ettevõtte tootlikkuse suurendamiseks ja kasumi maksimeerimiseks püütakse kulutused 

sisenditele minimaliseerida ning samal ajal suurendada väljundi väärtust. Selline teguviis ei 

taga alati edu, kuna toodete ja teenuste kvaliteet võib langeda ning see omakorda võib 

mõjutada nõudluse langust. Seetõttu tuleb tootlikkuse kasvades arvestada lisanduvate 

investeeringutega sisenditesse.  

Misterek on öelnud, et tootlikkuse paranemise põhjuseks võib olla viis erinevat suhet 

(Misterek et al. 1992): 

1. Väljundite hulk suureneb kiiremini kui sisendite hulk; sisendite hulga kasv on 

proportsionaalselt väiksem kui toodangu kasv; 

2. Rohkem väljundit samast sisendist; 

3. Rohkem väljundit sisendi vähenemisega; 

4. Sama väljundite hulk väiksema sisendite hulgaga; 

5. Väljundite hulk väheneb, aga sisendite hulk veelgi rohkem; sisendite hulga 

vähenemine on proportsionaalselt suurem kui sisendite hulga vähenemine. 

Põhilisteks sisenditeks ettevõtte tootlikkuse mõõtmisel on teeninduskulud: materjalid, kütus, 

energia, põhivara kulum ja palgakulu. Sisendeid saab mõõta väärtuselistes, ajalistes ning 

naturaalsetes ühikutes. Kuigi tootlikkuse mõõtmiseks on erinevaid mõõtmismeetodeid, 

jagunevad põhilised väljundid kaheks (Kalle 2007): 

• Väljund rahaühikutes (dollar, euro, kroon jne); 

• Väljund naturaalühikutes (t, kg, m jne).  

Tootlikkuse näitajad jagunevad kolme rühma: osatootlikkus, tegurirühma tootlikkus ning 

kogutootlikkus (Sumanth 1997). Tootlikkuse mõõtmise eesmärgiks on leida ettevõtte 

kitsaskohad ja sisendid, mis põhjustavad madalamat tootlikkust või selle langust. 

Tootlikkuse taseme võrdlemine konkureerivate ettevõtetega võimaldab arendada uusi 

strateegilisi  ja taktikalisi eesmärke. Igal tootlikkuse näitajal on omad eelised ja puudused, 

millega on võimalik hinnata ettevõtte konkurentsivõimet. 

Osatootlikkuse puhul seob väljundi ühe kindla sisendi maht, näiteks maa või kapital 

(Varblane 2015). Osatootlikkust on lihtne mõista ning hinnata. Põllumajanduse tootlikkuse 

hindamiseks on osatootlikkus üks põhilisi indikaatoreid (Ball, 2001). Osatootlikkuse 



 

13 

 

näitajate leidmisel kasutatakse sageli sisendina tööjõukulu või töötajate arvu ning väljundina 

loodud lisandväärtust (Ruttan 2002).  Osatootlikkus on tõhus vahend teatud tootlikkuse 

probleemide lahendamiseks ja valdkondade arendamiseks (Kalle 2007). 

Osatootlikkuse leidmiseks kasutatakse järgnevat valemit: 

𝑂𝑠𝑎𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 (𝑖𝑑)

Ü𝑘𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑

 (1) 

 

Osatootlikkuse näitajate leidmisel kasutatakse sageli sisendina tööjõukulu või töötajate arvu 

ning väljundina loodud lisandväärtust (Ruttan 2002). Majandusteadlased on tööviljakuse 

hindamiseks kasutanud põhilisteks sisenditeks põllumaa hektarite arvu ning loomade arvu. 

Kõige levinumaks osatootlikkuse näitajaks on tööviljakus (Villanyi ja Singh 2008).  

Puudusena võib välja tuua, et osatootlikkuse valemi kasutamine, vaid analüüsiks võib olla 

eksitav ning viia valede järeldusteni. Lisaks ei võimalda osatootlikkus avada üldkulude 

suurenemise põhjuseid (Kalle 2007). 

Tegurirühma tootlikkuse eesmärgiks on leida ühe kindla tootmisteguri produktiivsus 

(Mereste 2003). Teguritootlikkus tuletatakse kombineerides tootmis- või tegevuskulusid 

erinevate elementide summaga. Sisendina kasutatakse teguritootlikkuse leidmisel käibevara, 

omakapitali või põhivara. Teguritootlikkuse eeliseks on andmete kerge kättesaadavus (Kalle 

2007). Teguritootlikkusnäitajad leitakse, kui kasutatakse mitut sisendit, kasutatakse valemit: 

𝑇𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 (𝑖𝑑)

𝑀𝑖𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡

   (2) 

                                                                                                                   

Kogutootlikkuse eesmärgiks on anda ülevaade ettevõtte majanduslikust olukorrast. 

Kogutootlikkuse mõõtmine on vajalik, et täiustada  efektiivsust ning seeläbi ettevõtte 

konkurentsivõimet. Ettevõtte tasemel  mõõdetakse kogutootlikkusega majanduslikke 

näitajaid (Hannula 2000).  

Kogutootlikkuse arvutamisel arvestatakse kõiki sisendeid väljundite tootmiseks. Näiteks 

leitakse kogutoodangu suhe kogukuludesse (Kalle 2007). Kogutootlikkuse kasvumäärade 

abil on võimalik määrata suhtelist produktiivsust kindlal perioodil võrreldes eelmise 

perioodi produktiivsusega (Coelli et al. 2005). 

Kogutootlikkuse näitajad leitakse, kui kasutatakse valemit: 
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𝐾𝑜𝑔𝑢𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑉ä𝑙𝑗𝑢𝑛𝑑 (𝑖𝑑)

𝐾õ𝑖𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑

  (3) 

 

Kogutootlikkus võtab arvesse kõiki kvantitatiivseid sisendeid ja väljundeid ning tagab 

seeläbi täpsema pildi ettevõtte tegelikust olukorrast. Lisaks võimaldab analüüsida erinevate 

tegurite mõju ettevõtetele. Puuduseks on andmete raske kättesaadavus toodete lõikes. 

Sarnaselt osa- ja teguri(kulude)- rühma näitajatega ei võta arvesse immateriaalse vara mõju 

(Kalle 2007). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Magistritöö empiirilise osa koostamisel on kasutatud teiseseid andmeid, mis on saadud 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ning Registrite ja Infosüsteemide 

Keskuse (RIK) andmebaasidest. Uurimustöö eesmärgiks on võrrelda Vinimex OÜ 

konkurentsivõimet erinevate suurusgruppidega aastatel 2012—2019. PRIA andmebaasist 

pärinevateks andmeteks on loomade arv ettevõtte kohta. Majandusaasta aruanded pärinevad 

RIK-ist ning lisaks on välja toodud töötajate arv.  

Ettevõtte tegevusala klassifitseerimiseks on kasutatud Eesti majanduse tegevusalade 

klassifikaatorit (EMTAK). EMTAK võimaldab tegevusala määrata, mis on oluliseks 

allikaks erinevate valdkondade statistika võrdlemisel (RIK 2021).  Vinimex OÜ tegevusala 

kood on 01461 seakasvatus. Andmete töötlusesse on valitud ettevõtted, kelle tegevusala 

koodiks on 01461. 

Kokku on valimis 60 ettevõtet. Aastate lõikes on ettevõtete arv olnud ebastabiilne. See on 

põhjendatav ettevõtete pankrotistumise, uute ettevõtete asutamisega ning müügitulu 

kõikumisega. Valimisse on kaasatud 2012—2019. aastate ettevõtted, mille müügitulu oli 

vähemalt 500 000 €. 

Tabel 1. Seakasvatusettevõtete arv suurusgrupiti aastatel 2012—2019. Allikas: autori 

koostatud RIK, PRIA andmebaaside põhjal 

Aasta I Suurusgrupp II Suurusgrupp III Suurusgrupp 

2012 17 12 5 

2013 15 13 4 

2014 11 12 4 

2015 15 10 3 

2016 12 13 0 

2017 15 8 3 

2018 10 10 4 

2019 7 15 4 

 

 

Vinimex OÜ-d võrreldakse kolme suurusgrupiga, mis jagunevad: I suurusgrupp, II 

suurusgrupp ja III suurusgrupp. Vastavalt müügitulu väärtusele jagunevad ettevõtted: 
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● I suurusgrupp 500 000 - 1 000 000 €  

● II suurusgrupp 1 000 000 - 3 000 000 €  

● III suurusgrupp 3 000 000 - 5 000 000 €  

Magistritöö koostamisel puudusid andmed 2016. aasta III suurusgrupi kohta, kuna polnud 

ettevõtteid, mille müügitulu oli vahemikus 3 000 000 - 5 000 000 €.  

Andmete töötlemisel kasutatakse andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel. Programmi abil 

arvutatakse välja tootlikkuse näitajad. Analüüsi käigus leitud tulemused avaldab autor 

jooniste ning tabelitena.  

Konkurentsivõime hindamiseks ja parema ülevaate saamiseks on kasutatud erinevaid 

majanduslikke näitajaid. Erinevate näitajate arvutamisel on autor leidnud suurusgrupiti 

ettevõtete suhtarvude keskmise väärtuse. Loomade arv sisaldab kõiki ettevõtte loomi 

(põrsad, kesikud, nuumikud, emised, kuldid). Tootlikkuse näitajateks on osatootlikkus, 

teguritootlikkus ja kogutootlikkus. Indikaatorid on valitud vastavalt konkurentsivõime 

hindamiseks.  

Lisaks tuuakse töös välja loomade ning töötajate arv. Loomade arvu abil saab hinnata 

Vinimex OÜ tootmismahtu ning stabiilsust aastate lõikes. Autor on eraldi joonisena välja 

toonud töötajate arvu, et selgitada põhjuseid, miks töötajate arv on suurem Vinimex OÜ-l 

kui teistel sama suurusgrupi ettevõtetel. 

Indikaatorid, mille põhjal hinnatakse tulemusi: põhivara kulum looma kohta, €/loom; 

müügitulu töötaja kohta, €/töötaja; tööjõukulu looma kohta, €/loom, müügitulu tööjõukulu 

kohta, €/€  kohustused koguvara suhtes, €, kasum looma kohta, €/loom ning lühiajaliste 

võlgnevuste kattekordaja.  
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3. KONKURENTSIVÕIME EMPIIRILINE ANALÜÜS 

3.1 Vinimex OÜ konkurentsivõime hindamine 

 

Konkurentsivõime tunnuseks on stabiilne ning planeeritud tootmismahu suurenemine. 

Suutes tootlikkust suurendada ning kulutusi looma kohta vähendada, saab ettevõte 

suurendada kasumimarginaali. 

Analüüsides  perioodi 2012—2019 on loomade arv olnud ebastabiilne I, II ning III 

suurusgrupis (Joonis 1). Kõige stabiilsem kasvutrend on olnud esimesel suurusgrupil. 

2012—2017. aastatel on I suurusgrupil loomade arv tõusnud 1,65 korda. I suurusgrupis on 

alates 2017. aastast loomade arv vähenenud. Keskmisel suurusgrupil on aastatel 2012—

2015 loomade arv varieerunud 5163-6570 looma vahel. Alates 2016. aastast on loomade 

arv olnud langustrendis. Võrreldes kolmanda suurusgrupiga on suudetud tootmismahtu 

suurendada 2018 ja 2019. aastal.  

Üheks oluliseks teguriks ebastabiilsete tootmismahtude juures on sõltuvus söödavilja turu 

hindadest. Kuna Eestis tegutseb suurel määral seakasvatusettevõtetest ilma põllumaata, on 

nad kohustatud turuhindadega erinevaid teravilju ostma. Ettevõtetel, kellel puudub 

põllumajandusmaa, ei ole võimalik põllumajandusmaaga seotud otsetoetusi saada ning 

seetõttu on nende kulud söödale suuremad. 

Teiseks teguriks on sigade Aafrika katku levik, mistõttu on ettevõtted pidanud tegevuse 

lõpetama või sulgema osad laudad. Katku levikuga on kehtestatud erinevad nõuded, mis on 

aastate lõikes muutunud rangemaks. Kuigi kitsenduste eesmärgiks on vältida haiguste 

levikut ning tagada ettevõtjatele väiksemad ohutegurid,  on erinevad piirangud mõjunud 

ettevõtjatele laastavalt.  

Kolmanda tegurina saab välja tuua toodangu realiseerimishinnad. Venemaa turu sulgemise 

tõttu on pidanud ettevõtted leidma uusi võimalusi nuumikute turustamiseks. Suureks 

probleemiks on madalad kokkuostuhinnad, ilma toetusteta on pidanud ettevõtjad müüma 

sigu alla omahinna, mis ei taga jätkusuutlikku ettevõtlust.  
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Joonis 1. Erinevate suurusgruppide loomade arv aastatel 2012—2019. Allikas: autori 

koostatud PRIA andmebaasi põhjal 

 

Vinimex OÜ müügitulu varieerub II suurusgrupiga. Vinimex OÜ loomade arv olnud igal 

aastal suurem kui II suurusgrupis. Kõige suurem vahe on olnud 2019. aastal, kui Vinimex 

OÜ loomade arv oli II suurusgrupist 1,93 korda suurem. Vinimex OÜ paigutub loomade 

arvu alusel III suurusgruppi, vaid aastal 2013 ja 2018 on olnud loomade arv suurem 

suurusgrupil III. Vinimex OÜ loomade arv oli 2012. aastal madal, kuna toodangu müümine 

Venemaale keelustati. Seetõttu vähendati tootmismahtu. Vinimex OÜ loomade arv on olnud 

stabiilne aastate lõikes. Erinevatel suurusgruppidel on esinenud suuremaid kõikumisi 

loomade arvu suhtes. Ettevõtte konkurentsieelduseks võib pidada stabiilset tootmismahtu 

(Hadulla, 2010). Sellest järeldades on Vinimex OÜ suutnud tootmismahtu säilitada olenevalt 

hindade kõikumistest ning ebasoodsatest klimaatilistest tingimustest.  

Järgmisena võrreldakse töötajate arvu Vinimex OÜ-s ja analüüsitud suurusgruppides. 

Perioodil 2012-2019 on töötajate arv olnud II ning III suurusgrupis ebastabiilne (Joonis 2). 

I suurusgrupis on aastate lõikes töötajate arv jäänud stabiilseks. Kõige suuremad muutused 

on toimunud II ning III suurusgrupis. II suurusgrupis oli 2012. aastal keskmiselt 16 töötajat, 

2019. aastal  9 töötajat. Alates 2018. aastast oli töötajate arv III suurugrupis kasvutrendis, 

mis on põhjendatav loomade arvu suurenemisega 3046 võrra. Töötajate arv ettevõttes oleneb 

tehnoloogia kasutusest ning kvalifitseeritud tööjõust. Uuenenud tehnoloogia 

kasutuselevõtuga on suudetud tööprotsesse kiirendada ning vähendada tööjõu kasutust. 

Vähenenud tootmismahtudega on ettevõtted olnud sunnitud tööjõudu vähendama. 
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Joonis 2. Erinevate suurusgruppide töötajate arv aastatel 2012—2019. Allikas: autori 

koostatud RIK andmebaasi põhjal 

 

Võrreldes Vinimex OÜ-d erinevate suurusgruppidega, selgub, et kogu analüüsitud perioodi 

vältel  on töötajate arv olnud suurem kui analüüsitud suurusgruppides. Vinimex OÜ-l on II 

suurusgrupiga võrreldes aastate keskmine töötajate arv 16 võrra suurem ning III 

suurusgrupiga 12 võrra suurem. Töötajate arvu põhjal võib eeldada, et Vinimex OÜ-l ei ole 

konkurentsieelist. Vinimex OÜ haldab kogu tootmistsüklit, mis hõlmab erinevate kultuuride 

kasvatamist, jõusöödatehases sööda tootmist, vilja kuivatamist ja logistiliste lahenduste 

võimaldamist erinevatesse hoonetesse. Selline tootmisviis nõuab lisatööjõudu, kuna 

tööoperatsioone on rohkem. Autori arvates on täistsüklilisel tootmisel tegemist 

konkurentsieelisega, sest ettevõte ei sõltu teravilja hindadest ning tänu enda jõusööda 

tootmisele suudetakse hoida kulutused omatoodetud söödale madalamad.   

Järgnevaks konkurentsivõime indikaatoriks on põhivara kulum looma kohta.  

Osatootlikkuse leidmisel kasutatakse sisendina põhivara kulumit (Kalle 2007).  

Kõige kõrgem põhivara kulum oli I suurusgrupil aastal 2015, mis oli 45.19 € looma kohta. 

Sarnane näitaja on III suurusgrupil 2015. aastal, kui põhivara kulum oli 40.71 € looma kohta. 

2015. aastal oli sündmusterohke ning erinevad tegurid mõjutasid ettevõtlust. Sellest 

tulenevalt on raske leida kindlat tegurit, millest põhjal võib väita, mis määras väärtuse tõusu. 

II suurusgrupil on alates 2017. aastast vähenenud põhivara kulum 4.93 € võrra. Vinimex OÜ 

kulum on olnud stabiilne. Kõige madalam kulum oli 2013. aastal 18.63 € ning kõige suurem 
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2019. aastal 22.55 €. Vinimex OÜ kulum on olnud suhteliselt stabiilne ning sellest võib 

järeldada, et põhivarasse pole tehtud suuremaid investeeringuid ning kapitali hulk on jäänud 

samaks.   

 

 

 

Joonis 3. Erinevate suurusgruppide põhivara kulum looma kohta aastatel 2012—2019. 

Allikas: autori koostatud PRIA, RIK andmebaasi põhjal 

 

Vinimex OÜ põhivara kulum on olnud kõrgem võrreldes II suurusgrupiga. Põhivara kulum 

oli 2013. aastal madalam 1.79 €, 2014. aastal 4.81 € ning 2017. aastal 0.85 € võrra. Aastate 

keskmisena on Vinimex OÜ põhivara kulum olnud I suurusgrupist kõrgem 2,34 € võrra. II 

ja III suurusgrupist on Vinimex OÜ põhivara kulum olnud madalam vastavalt 2,92 € ja 2,02 

€ võrra. Sellest tulenevalt võib väita, et Vinimex OÜ konkurentsivõime on jäänud alla II 

ning III suurusgrupile. Vinimex OÜ on suutnud hoida konkurentsivõimet I suurusgrupiga. 

Vinimex OÜ kõrge põhivarakulum on põhjendatav suurest põhivara hulgast.  

Järgnevaks näitajaks konkurentsivõime hindamisel on tööjõukulu looma kohta (Joonis 4).  

Tööjõuviljakus on üks enim kasutatavaid osatootlikkuse näitajaid konkurentsivõime 

hindamisel (Almström, Kinnander 2011). Konkurentsivõime säilitamisel peab tootlikkus 

ning tööjõukulude kasv olema tasakaalus. Suurenenud tööjõukulude osakaal ning vähema 
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juurdekasvuga tootmismahu suurenemine eeldab madalamat tööjõuviljakust (Gollin et al. 

2013).  

Üheks võimaluseks konkurentsivõime parandamiseks tuleb ettevõttel leida lahendused 

tootlikkuse suurendamiseks, vähendades teistesse sisenditesse tehtud kulutusi. Ettevõte on 

suutnud tagada konkurentsieelise juhul, kui suudetakse vähendada tööjõukulusid ning 

suurendada tootlikkust. 

Eduka ettevõtte areng nõuab järjepidevat analüüsi, kuidas suurenda tööjõutootlikkust suutes 

vähendada kulutusi sisenditele ning suurendada väljundit (Yekimov et al. 2021). 

Konkurentsivõime suureneb, kui kasutatakse kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu, kõrgema 

tootmisvõimega tehnoloogiat ning tööliste motiveeritust ettevõtte jätkusuutlikkuse 

panustamises (Prus et al. 2019).  

Tööjõukulude kasv on suurusgrupiti olnud ebastabiilne. Oluliseks teguriks on 

tootmismahtude muutused. Ettevõtted, kellel on loomade arv suurenenud, on töötajaid 

juurde palgatud (Joonis 2). Kõrged tööjõukulud olid III suurusgrupil aastal 2015 ning 2019,  

2013. aastal oli töötajate arv sama 2019. aastaga, kuid tööjõukulud olid madalamad. Sellest 

tingituna võib välja tuua ettevõtte panustamine kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu, et 

saavutada suurem tootmismaht, kasutades vähem sisendeid. I suurusgrupil on tööjõukulud 

vähenenud 2015. aastani, alates 2016. aastast on tööjõukulud kasvanud igal aastal.  
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Joonis 4. Erinevate suurusgruppide tööjõukulu looma kohta aastatel 2012—2019. Allikas: 

autori koostatud PRIA, RIK andmebaasi põhjal 

 

Alates 2014. aastast on Vinimex OÜ-l on tööjõukulud stabiilselt kasvanud. Kõrged 

tööjõukulud 2012. aastal olid tingitud madalast tootlikkusest. Venemaa turu sulgemisega 

pidi Vinimex OÜ leidma uued turustuskanalid ning madalate realiseerimishindade tõttu 

vähendati tootmismahtu.  2015. aastal olid tööjõukulud III suurusgrupil Vinimex OÜ-st 

kõrgemad 5.28 € võrra.  Vinimex OÜ tööjõukulu looma kohta on võrreldes I suurusgrupiga 

25,26 €, II suurusgrupiga 20,11 € ja III suurusgrupiga 18,45 € kõrgem.  

Tööjõud on üheks olulisimaks teguriks põllumajandusettevõtte jätkusuutlikus tootmises. 

Tööjõutootlikkus näitab aasta keskmist müügitulu töötaja kohta. Joonisel 4 kasutati 

tööviljakuse hindamiseks sisendina tööjõukulu ning väljundina müügitulu. Joonisel 5 

võrdleme, kui suurt müügitulu teenib ettevõte ühe töötaja kohta. 

Tööviljakus suureneb ettevõttes, kui kasutatakse ökonoomseid, kaasaegseid ning vastava 

tööprotsessi jaoks tehnoloogiat. Põllumajanduses on tähtis õigeaegsed harimistööd, 

ebastabiilsete klimaatiliste tingimuste tõttu on ettevõtjad pidanud harimistöid tegema 

hilisemal ajal, mis omakorda mõjutab loomakasvatuse produktiivsust. 

 Tööjõuviljakuse abil saab hinnata, kui efektiivselt on tööoperatsioonid läbi viidud. 

Suurenenud tootlikkuse saavutamiseks ei piisa vaid uute seadmete ning masinate 

investeerimisest. Vastava tootlikkuse saavutamiseks peab ettevõttel olema vastava 

kvalifikatsiooniga tööjõud tööprotsesside läbiviimiseks (Rogers 1998). 
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Vaadeldaval perioodil on olnud suurusgruppide kasvutrend kuni 2017. aastani. Kasvutrendi 

põhjuseks on müügitulu suurenemine ning on suudetud töötajate arvu vähendada. Mis 

näitab, et ettevõtted on efektiivsemalt suutnud sisendeid kasutada tööoperatsioonide 

läbiviimiseks. 2018. aastal suurenes I suurusgrupi müügitulu töötaja kohta 9,36% võrra, II 

suurusgrupil 37,55% ning III suurusgrupil vähenes 13,60 € võrra. 2014. aastal vähenes I 

suurusgrupi tööviljakus 11,06% võrra , kui suurenes töötajate arv 1 võrra.  

Vinimex OÜ müügitulu töötaja kohta on olnud ebastabiilne. Kuna ettevõtte loomade arv on 

püsinud stabiilsena, on põhiliseks teguriks loomade realiseerimishindade vähenemine. 2014. 

aastal oli madalaim müügitulu 62607 €/töötaja kohta ning kõrgeim 2019. aastal 85417 

€/töötaja kohta. 

 

 

Joonis 5. Erinevate suurusgruppide müügitulu töötaja kohta aastatel 2012—2019. Allikas: 

autori koostatud RIK andmebaasi põhjal 

 

Vinimex OÜ on võrreldav I suurusgrupi keskmiste näitajatega. Vinimex OÜ tööjõuviljakuse 

erinevus oli kõige väiksem võrreldes I suurusgrupiga 41,74%, II suurusgrupiga 54,78% ning 

III suurusgrupiga 63,20%.  

Järgnevalt hinnatakse müügitulu tööjõukulu kohta.  Näitaja võimaldab hinnata, mitu eurot 

müügitulu saadi ühe kulutatud euro kohta. Töötootlikkus ning tööjõukulud on põhilised 

tegurid, mis mõjutavad tööjõukulu tootlikkust. Konkurentsivõime hindamisel on oluliseks 
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indikaatoriks tööjõukulude tootlikkus. Ettevõtte võime vähendada tööjõukulusi on 

võtmeteguriks konkurentsivõime suurendamisel. Tagades madalamad kulutused sama 

realiseerimishinnaga on ettevõte võimeline konkureerima turul (Turner, Golub 1997).  

Vaadeldaval perioodil on tööjõukulu tootlikkus olnud ebastabiilne (Joonis 6). I suurusgrupil 

oli kõrgeim tootlikkus 2015. aastal, kui suudeti tööjõukulusi vähendada 40,48%. Alates 

2016. aastast on tootlikkus vähenenud tööjõukulude suurenemise ning müügitulu  

stabiliseerumisega. III suurusgrupil oli kõrgeim tootlikkus  2013. aastal 16.70 €, kui loomade 

arv suurenes 27,81% võrra. II suurusgrupil saavutati kõrgeim tööjõukulude tootlikkus 2012. 

aastal 14,75 €, kuna müügitulu on aastate lõikes jäänud samaks, on põhiliseks teguriks 

ebastabiilne tööjõukulude jaotus.  

Perioodil 2012—2019 on Vinimex OÜ tööjõukulu tootlikkus varieerunud 4,32 – 5,74 €.  

Vinimex OÜ on suutnud aastal 2019 müügitulu suurendada 18.03% võrra, kuid tööjõukulud 

on suurenenud 13,81% võrra. Kulude suurenemisest lähtudes on tööjõukulu tootlikkus 

kasvanud vähesel määra.  

 

 

 Joonis 6. Erinevate suurusgruppide müügitulu tööjõukulu kohta aastatel 2012—2019. 

Allikas: autori koostatud RIK, PRIA andmebaasi põhjal 

 

Vinimex OÜ müügitulu tööjõukulu kohta on olnud aastate lõikes stabiilne. Üheks 

võimaluseks konkurentsivõime suurendamiseks on tööjõukulude vähendamine. 

Põllumajandussektori tehnoloogia ja seadmete väljavahetamine efektiivsema tehnoloogia 
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vastu aitab vähendada kulusi ning suurendada tootlikkust (Huo 2014).  Vinimex OÜ suutis 

vähendada tööjõukulusi 2014. aastal 3,11% võrra. Antud näitaja suhtes jääb Vinimex OÜ 

konkurentsivõimes alla võrreldes kõikide suurusgruppidega. I suurusgrupil on aastate 

keskmine tööjõutootlikkus olnud 7,72 € võrra kõrgem, II suurusgrupil 6,65 € võrra ning III 

suurusgrupil 5,79 € võrra. Joonisel 6 selgub, et kõige kõrgem tööjõukulu tootlikkus oli  I 

suurusgrupil 2015. aastal.  

Järgnevalt hinnatakse kohustusi koguvara suhtes (Joonis 7). Näitaja abil on võimalik hinnata 

ühe euro koguvara kohta kehtivaid kohustusi. Kohustuse alla kuuluvad lühi- ja pikaajalised 

kohustused. Koguvara sisaldab masinaid, seadmeid, maad, ehitisi ning muud käibe- ja 

põhivara. Põllumajanduse jätkusuutlik areng sõltub tehnoloogia arengust. Konkurentsis 

püsimiseks peavad ettevõtjad investeerima tehnoloogiasse, mis suurendab ettevõtte 

kohustusi. Väiksemate kohustustega ettevõttel on tootlikkuse suurendamiseks rohkem 

võimalusi investeerida tehnoloogiasse.  

I suurusgrupil oli 2015. aastal kohustuste ja koguvara suhe 0.72 ja 2016. aastal 0.70, see 

tuleneb käibevara langusest. Kõige madalam kohustuste määr oli 2019. aastal. Võrreldes 

2018. aastaga olid kohustused vähenenud 41.27% võrra. Sellest tulenevalt on koguvara suhe 

vähenenud 0.21 võrra. III suurusgrupil on suuremad muutused toimunud kahel viimasel 

aastal. Kohustuste ja koguvara suhe oli 2018. aastal 0.35, kui ettevõtete kohustused olid  

langenud 29.80% ning koguvara suurenenud 6.84% võrra. 2019. aastal oli madal koguvara 

suhe, kuna tootmistüüpi tekkisid uued ettevõtted, kellel põhivara väärtus oli kõrgem 

põllumaa tõttu. Koguvara väärtus suurenes  75.99% võrra. II suurusgrupis vähenes koguvara 

2015. aastal 12.30% võrra ning kohustused suurenesid 12.64% võrra. Vinimex OÜ on 2012 

—2016. aastatel kohustuste ja koguvara väärtus olnud stabiilne. 2017—2019. aastatel on 

kohustuse ja koguvara väärtus kasvanud ühtlases tempos ning seetõttu on kohustused 

koguvara suhtes eelmiste aastatega võrreldes jäänud samale tasemele.  
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Joonis 7. Erinevate suurusgruppide kohustused koguvara suhtes aastatel 2012—2019. 

Allikas: autori koostatud RIK andmebaasi põhjal 

 

Vinimex OÜ koguvara väärtus olnud kõikidel aastatel kõrgem II suurusgrupist. Vinimex 

OÜ-l on kohustused koguvara aastate lõikes püsinud stabiilsena, kuid teistes 

suurusgruppides on esinenud kõikumisi. Stabiilne ettevõtte kasv tagab konkurentsivõime 

turul (Cetindamar, Kilitcioglu 2013). Vinimex OÜ on võrreldes teiste suurusgruppidega 

koguvara suhtes olnud madalam kohustuste arvestuses. Seda põhjusel, et Vinimex OÜ-l on 

kohustused madalamad ning koguvara väärtus on kasvanud omas suurusgrupis kiiremas 

kasvutempos. Sellest tulenevalt võib eeldada, et ettevõttes on tehtud otstarbekaid 

investeeringuid, mis on taganud kindla tootmismahu ning suurendanud koguvara väärtust. 

Andmete põhjal võib järeldada, et Vinimex OÜ on konkurentsivõimelisem kui teised 

suurusgrupid. Kõige suuremat konkurentsivõimet pakkus suurusgrupp III, kui aastate 

keskmine suhe oli 0,22 võrra kõrgem.  

Joonisel 8 analüüsitakse kasumit looma kohta. Näitaja on oluline, kuna see on üks põhilisi 

indikaatoreid konkurentsivõime hindamiseks. Konkurentsivõime võtmeteguriks on 

kasumlikkus (Kleinhauss 2015).  Kasumi põhjal saab hinnata ettevõtte konkurentsivõimet. 

Konkurentsivõimeline on ettevõte, kes teenib kasumit. 

Kasumi analüüsimine looma kohta võimaldab paremini hinnata ettevõtte tootlikkust, kuna 

ettevõtete tootmismahud on erinevad ning üldine kasum ei anna täpset tulemust. Kasumi 

juures on olulist rolli tähendanud realiseerimishind. Kasumimarginaal kujuneb nuumikute 
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müügihinnast turul, samuti on olulised sealiha turustamiskanalid. Seakasvatuses kasumi 

teenimiseks on oluline tootmismaht, kuna hetkeseisuga on ettevõtjatel tootmisomahind 

samalaadne müügihinnaga. Jätkusuutlikuks ettevõtluseks tuleb tootlikkust suurendada. 

Aastate lõikes on erinevate suurusgruppide kasum looma kohta püsinud ebastabiilne. 2015. 

aastal on III suurusgrupp suutnud tagada kõige kõrgema kasumi 67.79 €. Samal aastal oli I 

suurusgrupi kahjum 37.97 € ning II suurusgrupi kahjum 13.93 €. I suurusgrupi kahjumi 

põhjuseks on müügitulu vähenemine 10.68 € võrra. 2019. aastal oli kõigi suurusgruppide 

vaheline seos kui suudeti teenida looma kohta kõige kõrgemat kasumit. 2019. aasta kõige 

suurem kasum oli III suurusgrupil 68,33 €. I suurusgrupi kasum oli 50,05 € ning II 

suurusgrupi kasum oli 31,87 €. 

Vinimex OÜ kasumlikkus on olnud ebastabiilne, kuigi aastate lõikes on ettevõte suutnud 

jääda kasumisse. Välja arvatud 2016. aastal, kui kahjum oli 5,64 € looma kohta, mis oli 

põhjustatud madalatest realiseerimishindadest. 

 

Joonis 8. Erinevate suurusgruppide kasum looma kohta aastatel 2012—2019. Allikas: autori 

koostatud PRIA, RIK andmebaasi põhjal 

 

Vinimex OÜ kõige suurem kasum oli 2019. aastal 51.16 € looma kohta. 2013. aastal suutis 

ettevõte tagada kõige kõrgema kasumimarginaali võrreldes teiste suurusgruppidega. 

Vinimex OÜ aastate keskmine kasum oli võrreldes I suurusgrupiga 6.47 € ja II 

suurusgrupiga 4.82 € võrra kõrgem. III suurusgrupil oli kasum 17.97 € võrra kõrgem, mis 
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näitab, et on efektiivsemalt suudetud kasutada sisendeid kasumi suurendamiseks. I ja II 

suurusgruppidega on Vinimex OÜ konkurentsivõimelisem. 

Järgnevaks näitajaks on valitud lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (joonis 9). Näitaja abil 

analüüsitakse käibevara väärtust ühe euro lühiajaliste kohustuste tagamiseks. Kui ettevõtte 

maksevõime üldine tase on madal, tekivad raskused õigeaegselt maksekohustustega toime 

tulekuks. Sellisel viisil peab ettevõtte toetuma jooksvatele sissetulekutele.  

Vaadeldaval perioodil on maksevõime tase olnud ebastabiilne. Suurtootjatel on rohkem 

kapitali, millest tulenevalt on maksevõime tase kõrgem. Sellest tulenevalt on ettevõtetel 

rohkem alternatiivseid lahendusi tootlikkuse suurendamiseks ning jätkusuutlikkuse 

tagamiseks. I suurusgrupil on maksevõime tase madal, ehk tase on alla ühe. Sellest tingituna 

on vähemate ressurssidega ettevõtetel raskendatud jätkusuutlikkuse tagamine. Sigade 

nakatumine sigade Aafrika katku tekitab sundolukorra sigalate sulgemiseks ning ettevõtetel 

pole piisavalt kapitali uue tootmistsükli käivitamiseks. 

Kõige negatiivsem aasta oli II suurusgrupil 2015. aastal, kui maksevõime tase oli 0.62, mis 

oli põhjustatud lühiajaliste kohustiste suurenemise ning käibevara vähenemisega. I 

suurusgrupil on tase olnud stabiilne, välja arvatud 2015 aastal. 2015. aastal võib kolme 

suurusgrupi vahel välja tuua seose, kus lühiajalised kohustused on kasvanud ning käibevara 

vähenenud. Seda võib põhjendada lisainvesteeringutega riigi poolt kehtestatud 

regulatsioonidega sigade Aafrika katku vähendamiseks. Tabelis 1 on välja toodud ettevõtete 

arvu vähenemine 2015. aastal, mis on põhjendatav tsoonide kehtestamisega.   

Vinimex OÜ maksevõime tase on olnud kõrge kõikidel aastatel Alates 2016. aastast on 

suudetud tagada kasvutrend.  Ettevõte on suutnud 2017. aastal suurendada käibevara 2,03 

korda. Maksevõime kõrge tase on tagatud käibevara suurenemisest taimekasvatuses.  

Klimaatilised tingimused on soosinud saagikuse suurenemist. Vinimex OÜ  lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja suurenes 2017. aastal 2.09 korda võrreldes 2016. aastaga.  
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Joonis 9. Erinevate suurusgruppide lühiajalise võlgnevuse kattekordaja aastatel 2012—

2019. Allikas: autori koostatud RIK andmebaasi põhjal 

 

Konkurentsivõime hindamisel suutis I suurusgrupp konkureerida II suurusgrupiga aastatel 

2014, 2015 ning 2019. Vinimex OÜ maksevõime tase oli I suurusgrupist 3.06, II 

suurusgrupist 3.28 ja III suurusgrupist 2.32 korda kõrgem.  

Autori arvates on üheks põhiliseks teguriks kõrgel maksevõime tasemel pikaajalise 

tehnoloogia kasutus, kus ei vahetata seadmeid lühema perioodi ajal välja. Pigem 

investeeritakse masinate hooldusesse ning hoonetesse tootmismahu säilitamise eesmärgil.  
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KOKKUVÕTE 

 

Konkurentsivõime tähtsustamine on muutunud majanduses järjest aktuaalsemaks. 

Majandustegevuse jätkuv globaliseerumine tähendab konkurentsi suurenemist. Sellest 

tulenevalt on tootlikkuse hindamine ja analüüs muutunud järjest aktuaalsemaks probleemiks 

maailma tasandil.  

Eesti seakasvatussektor on olnud ebastabiilne viimasel kümnendil. 2012. aastal keelustas 

Venemaa elusloomade impordikeelu kogu Euroopa Liidu liikmesriikidele. Impordikeelu 

tõttu langes elusloomade kokkuostuhind ning võimalus seakasvatusettevõtetel realiseerida 

elusloomi Venemaale. Turu sulgemisega pidid ettevõtjad leidma uued võimalused 

elusloomade realiseerimiseks. Uuteks sihtkohtadeks loomade ekspordiks kujunes Läti, 

Leedu ja Poola, kuid sarnaste kokkuostuhindade tõttu on eksport vähenenud ning on 

suurenenud loomade müük Eesti siseturul. 

Eestis diagnoositi esmakordselt sigade Aafrika katk 2014. aastal Valgamaal, kui katku 

kandjaks oli metssiga. Esimesed katkujuhtumid kodusigadel diagnoositi 2015. aastal. 

Seakatku levikuga kehtestati bioohutusnõuded ning kauplemispiirangud, mis raskendasid 

seakasvatusega jätkamist. Seetõttu on Eestis vähenenud seakasvatajate arv. Kõige rohkem 

said majanduslikku kahju väiketootjad, kuna väheste ressurssidega ei suudetud rakendada 

bioohutusnõudeid. 

Magistrtöö eesmärgiks oli hinnata Vinimex OÜ konkurentsivõimet seakasvatuse 

tootmistüübis Eestis. Selleks käsitleti teoreetilises osa konkurentsivõime olemust ning 

tootlikkuse näitajaid. Konkurentsivõime defineerimisel jõuti järeldusele, et pole ühist 

arusaama konkurentsivõime hindamisel. Erinevate autorite seisukohast on võimalik hinnata 

konkurentsivõimet erinevalt.  

Töö empiirilises osas analüüsiti konkurentsivõimet põhiliste  osatootlikkuse näitajate abil, 

arvutades ning hiljem võrreldes Vinimex OÜ-d erinevate suurusgruppidega. Ettevõtete 

võrdlemiseks loodi 3 suurusgruppi: I suurusgrupp, II suurusgrupp, III suurusgrupp. 

Suurusgrupid jaotusid müügitulu alusel ning parema ülevaate saamiseks loodi suurusgrupp, 

mis jaotus Vinimex OÜ müügitulu alusel.  

Empiirlises osas toodi välja töötajate- ja loomade arv, et selgitada Vinimex OÜ töötajate 

arvu suuremat osakaalu. Töötajate arv sõltus Vinimex OÜ tootmistsüklist ning 
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tööprotsessidest. Lisaks seakasvatusele tegeleb Vinimex OÜ teravilja kasvatamise, jõusööda 

tootmise ning erinevate kultuuride kuivatamisega. Töö empiirilises osas selgus, et ettevõtete 

arv on aastate lõikes olnud ebastabiilne. See on põhjendatav ettevõtete pankrotistumise, uute 

ettevõtete asutamisega ning müügitulu kõikumisega. 

Esimese näitajana analüüsiti põhivara kulum looma kohta. Vinimex OÜ paigutub selle 

osatootlikkuse näitaja alusel I suurusgruppi.  Vinimex OÜ-l olid kohustused koguvara suhtes 

kõikidest suurusgruppidest konkurentsivõimelisemad. Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 

võimaldas hinnata ettevõtte lühiajaliste kohustuste ja käibevara suhet. Vinimex OÜ oli 

konkurentsivõimelisem I, II ja III suurusgrupist.  

Samad tulemused kehtisid lühiajalise võlgnevuse kattekordaja. Vara soetamisega on 

suurusgrupiti kohustused kasvanud ning sellest tulenevalt ka koguvara, kuid Vinimex OÜ 

on suutnud suurendada stabiiselt koguvara väärtust.  

Tööviljakuse ning tööjõukulude näitajate suhtes on Vinimex OÜ konkurentsivõime jäänud 

alla I, II ja III suurusgrupi taseme. Autori arvates on põhiliseks teguriks suurem töötajate 

arv, millest tingituna on kõrgemad tööjõukulud.   

Autor lähtus konkurentsivõime hindamisel kasumlikkusest. Ettevõte, kes ei teeni kasumit, 

ei ole konkurentsivõimeline. Vinimex OÜ kasumlikkus oli kõrgem I ja II suurusgrupist, III 

suurusgrupis oli kasum kõrgem. Tulemustest lähtudes on Vinimex OÜ 

konkurentsivõimeline.  

Konkurentsivõimet mõjutavateks teguriteks on; tehnoloogia, vastava kvalifikatsiooniga 

tööjõu kasutus, jätkusuutliku tootmismahu suurenemine, suutes kulutusi vähendada ühiku 

kohta ning ettevõtja juhtimiskorraldus. 

Konkurentsivõime suurendamiseks ning ettevõtte jätkusuutlikuseks tuleb analüüsida 

ettevõtte kitsaskohti. Seakasvatusettevõtetel on hetkeseisuga keskkonnast tingitud sigade 

Aafrika katk. Ettevõtte seisukohast sigala nakatumine võib tähendada ettevõtte tegevuse 

lõpetamist. Tootmistsükli taastamine on ajamahukas ning ressurssirohke, lisaks enamus 

ettevõtetel puudub vastav kapital. Nakatumisohu välimiseks tuleb panustada 

juhtimiskorraldusse ning tagada teadmised töölistele bioohutusnõuetest.   

Magistritöö raames analüüsiti erinevate tootlikkusnäitajate abil Vinimex OÜ 

konkurentsivõimet. Vinimex OÜ eesmärgiks on tagada jätkusuutlikkus ning ettevõtte kasv. 
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Tulevikuvaates tuleks analüüsida söödakulu- ning veterinaarkulude tootlikkust, kuna 

vastavad näitajad moodustavad suure osa kuludest.  
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SUMMARY 

The importance of competitiveness has become increasingly important in the economy. The 

continuing globalization of economic activity means increased competition. As a result, 

productivity assessment and analysis has become an increasingly important issue at the 

global level.  

The Estonian pig sector has been unstable in the last decade. In 2012, Russia banned the 

import of live animals to all EU member states. Due to the import ban, the purchase price of 

live animals and the possibility for pig farms to sell live animals to Russia decreased. With 

the closure of the market, operators had to find new ways to sell live animals. Latvia, 

Lithuania and Poland became new destinations for animal exports. 

In Estonia, African swine fever was first diagnosed in 2014 in Valga County, when the 

plague was carried by a wild boar. The first cases of plague in domestic pigs were diagnosed 

in 2015. With the spread of swine fever, biosecurity requirements and trade restrictions were 

introduced, which made it difficult to continue pig farming. Therefore, the number of pig 

farmers in Estonia has decreased. Small producers suffered the most economic damage due 

to the inability to implement biosecurity requirements with limited resources. 

The aim of the master's thesis was to evaluate the competitiveness of Vinimex OÜ in the 

type of pig production in Estonia. In order to aadress the competitiveness, theoretical part 

was dealt with the nature of competitiveness and productivity indicators. When defining 

competitiveness, it was concluded that there is no common understanding in assessing 

competitiveness. From the point of view of different authors, it is possible to assess 

competitiveness differently.  

In the empirical part of the work, competitiveness was analyzed using the main partial 

productivity indicators, calculating and later comparing Vinimex OÜ with different size 

groups. To compare companies, 3 size groups were created: size group I, size group II, size 

group III. The size groups were distributed on the basis of sales revenue, and in order to get 

a better overview, a size group was created, which was distributed on the basis of the sales 

revenue of Vinimex OÜ. 
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In the empirical part, the number of employees and animals was pointed out in order to 

explain the larger share of the number of employees of Vinimex OÜ. The number of 

employees depended on the production cycle and work processes of Vinimex OÜ. In 

addition to pig breeding, Vinimex OÜ is engaged in growing grain, producing concentrates 

and drying various crops. In the empirical part of the work, it became clear that the number 

of companies has been unstable over the years. This is due to the bankruptcy of companies, 

the establishment of new companies and fluctuations in sales revenue. 

Depreciation per animal was analyzed as the first indicator. Vinimex OÜ ranks in size group 

I on the basis of this partial productivity indicator. Vinimex OÜ had liabilities that were 

more competitive in terms of total assets than all size groups. The short-term debt coverage 

ratio made it possible to assess the ratio of the company's current liabilities to current assets. 

Vinimex OÜ was more competitive in size groups I, II and III. 

The same results applied to the short-term debt coverage ratio. With the acquisition of assets, 

liabilities by size group have increased and consequently also total assets, but Vinimex OÜ 

has been able to steadily increase the value of total assets. 

In terms of labor productivity and labor cost indicators, the competitiveness of Vinimex OÜ 

has remained below the level of size groups I, II and III. According to the author, the main 

factor is the larger number of employees, which results in higher labor costs. 

The author based his assessment of competitiveness on profitability. A company that does 

not make a profit is not competitive. Vinimex OÜ's profitability was higher than in size 

groups I and II, profit in size group III was higher. Based on the results, Vinimex OÜ is 

competitive. 

Factors affecting competitiveness are; technology, the use of suitably qualified labor, an 

increase in sustainable production, the ability to reduce costs per unit, and the management 

of the company. 

In order to increase competitiveness and the company's sustainability, the company's 

shortcomings must be analyzed. Pig farms are currently infected with African swine fever 

due to the environment. From the company's point of view, infecting a pig farm can mean 

closing down the company. Restoring the production cycle is time-consuming and resource-

intensive, and most companies do not have the corresponding capital. In order to avoid the 

risk of infection, it is necessary to contribute to the management organization and provide 
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employees with knowledge of biosecurity requirements. The competitiveness of Vinimex 

OÜ was analyzed using various productivity indicators in the master's thesis.  

The goal of Vinimex OÜ is to ensure sustainability and growth of the company. The forward-

looking perspective should analyze the productivity of feed and veterinary costs, as these 

indicators account for a large share of costs. 
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