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Lühendid 

AMI Agraarturu Infokeskus, Saksamaa
IGC Rahvusvaheline teraviljanõukogu (The International Grains Council)
EK Euroopa Komisjon
EKI Eesti Konjunktuuriinstituut
EL Euroopa Liit
EL-10 Euroopa Liidu 10 uut liikmesriiki (liitusid aastal 2004)
EL-15 Euroopa Liidu 15 liikmesriiki (liitunud enne 2004. aastat)
EL-27 Euroopa Liidu 27 liikmesriiki
EPKK Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
ESU Euroopa suurusühik (ESU - European Size Unit) 
EU KLEMS Euroopa Liidu 6. raamprogrammist finantseeritud projekt
EUROSTAT Euroopa Liidu statistikaamet 
FADN Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN - Farm Accountancy Data 
 Network) 
FAO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon (FAO - Food and Agriculture Organization)
JKK Jõudluskontrollikeskus
KTK Keskkonnateabe Keskus
LEADER MAK 2007-2013 IV telg (LEADER - Liaison entre Actions de Developpement de 
 l’Economie Rurale)
MAK Maaelu Arengukava
MMIK Maamajanduse Infokeskus
OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD - Organisation for Economic 
 Co-operation and Development)
PM Põllumajandusministeerium
PMA Põllumajandusamet
PMK Põllumajandusuuringute Keskus
PRIA Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
RAK Riiklik Arengukava 
SA Statistikaamet
SAPARD Investeeringutoetuste programm põllumajandusele ja maaelule (SAPARD - Special 
 Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
SAPS Ühtse pindalatoetuse skeem (SAPS - Single Area Payment Scheme)
SKP Sisemajanduse koguprodukt
SPS Ühtse otsemakse skeem (SPS - Single payment scheme)
ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH
USDA Ameerika Ühendriikide Põllumajanduse Osakond (USDA - United States 
 Department of Agriculture)
WTO Maailma Kaubanduse Organisatsioon (WTO - World Trade Organization)
ÜPP Ühine põllumajanduspoliitika (CAP - Common Agricultural Policy)
ÜPT Ühtne pindalatoetus
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Eessõna

HEA LUGEJA!

Käesoleva trükise eesmärgiks on anda 
võimalikult ülevaatlik pilt Eesti põlluma-
jandusest ja maaelust, tuues esile viima-
sel ajal toimunud arengud.

Eesti põllumajanduse majandustu-
lemusi iseloomustab Euroopa Liiduga 
liitumisjärgsel perioodil, aastatel 2004-
2007, majanduskeskkonna oluline para-
nemine, millega loodi tingimused põl-
lumajandusettevõtete sissetulekute ja 
ettevõtjatulu erakordselt kiireks kasvuks.

Põllumajanduse produktiivsuse kas-
vu viimasel kümnendil iseloomustab 
kogutoodangu vääruse suurenemine 
6 miljardilt kroonilt 10,9 miljardi kroo-
nini 2007. aastal ning põllumajanduses 
hõivatud töötajate vähenemine 31,5 tu-
handelt 2000. aastal kuni 17,3 tuhande-
ni 2008. aastal.

Majanduskriisi tagajärjel vähene-
se 2009. aastal põllumajandustoodan-
gu väärtus 8,7 miljardi kroonini, mis 
on 16% vähem kui aastal 2008. Selle aas-
ta lõpul alanud majanduskriisi tagajärjel 
langes 2009. aastal põllumajandusette-
võtete ettevõtlustulu ELiga liitumiseel-
sele tasemele. Vaatamata majanduslan-
gusele, on põllumajandusettevõtted 
siiski säilitanud tootmispotentsiaali.

Eestis on põllumajandust toetatud 
alates 1993. aastast. Aastatel 1993 - 2000 

maksti toetusi ainult Eesti riigieelarvest, 
alates 2001. aastast on makstud toetusi 
ka ELi eelarvest. Kui 1993. aastal toe-
tati põllumajandust 57 miljoni krooni-
ga, siis 2009. aastaks on summa suure-
nenud 3,2 miljardi kroonini, kusjuures 
oluliselt on laienenud toetusesaajate sih-
trühm.

Alates Eesti liitumisest ELiga, on 
Eestis rakendatud ELi ühist põllumajan-
duspoliitikat, mis koosneb kahest sam-
bast. ÜPP esimesest sambast makstakse 
turukorraldusmeetmeid ja otsetoetusi. 
Teisest sambast toetatakse maaelu aren-
gut nelja telje raames. Esimene telg on 
suunatud põllumajandus- ja metsandus-
sektori konkurentsivõime parandami-
sele, teine telg keskkonna ja paikkonna 
parandamisele ning kolmas telg maapiir-
kondade elukvaliteedile ja maamajandu-
se mitmekesistamisele. Neljas telg ehk 
LEADER on suunatud kohalike tege-
vusgruppide toetamisele. 

Viimaste aastate põllumajandussek-
tori majandustulemusi iseloomustab 
eriti kiire kasv pärast liitumist ELiga, 
mis tõi endaga kaasa toetuste märki-
misväärse suurenemise ja müügihindade 
tõusu. 2005. aastal areng enam nii kiire 
ei olnud, sest tõusid ka tootmissisen-
dite, eelkõige kütuse ja elektrienergia 
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hinnad. 2006. aastal tulukuse näitajad 
langesid, kuna tootmissisendite hinnad 
kasvasid kiiremas tempos kui toodangu 
realiseerimise hinnad.

Kui 2007. aasta oli erakordselt sood-
ne nii ilmastikutingimuste kui ka reali-
seerimishindade poolest, siis 2008. aastal 
põhjustasid ülemaailmne majanduskriis 
ja sellest tulenev põllumajandustoodete 
hinnalangus ja tootmissisendite hindade 
jätkuv tõus, aga ka ebasoodsad ilmas-
tikutingimused koristusperioodil, põl-
lumajandustootjate sissetulekute järsu 
vähenemise. 2009. aastal süvenes majan-
duskriis ning põllumajanduse tulukus on 
viimasel kahel aastal oluliselt vähenenud. 
Majandustulemusi ei ole suutnud tasa-
kaalustada ka määratud toetuste maht.

Ligikaudu kolmandik Eesti territoo-
riumist on põllumajandusmaa. Seega on 
mõistetav, et põllumajandustootmine 
avaldab mõju keskkonnale ning osa Ees-
ti elurikkusest on seotud just selle elu-
paigaga. Liiga intensiivne põllumajan-
dustootmine võib avaldada negatiivset 
mõju põhja- ja pinnavee ning mullastiku 
kvaliteedile. Ainult väljaspool põlluma-
jandusmaastikku asuvate alade kaitsmi-

ne ei aita säilitada põllumajandusmaas-
tikele omast elustikku. Seetõttu on vaja 
keskkonda ja elurikkust kaitsta. Eesti 
maaelu arengukava põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse eesmärkideks ongi 
keskkonnatingimuste parendamine ning 
bioloogilise ja maastikulise mitmekesisu-
se säilitamine ning suurendamine.

ELi ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkideks on põllumajanduse toot-
likkuse tõstmine, tööjõu optimaalne 
kasutamine, põllumajandusega tegeleva 
rahvastikuosa rahuldava elatustaseme 
tagamine põllumajanduses töötavate 
inimeste isikutulu suurenemise teel, tur-
gude stabiliseerimine, mõistlikud tarbi-
jahinnad, keskkonnasõbralike majanda-
mismeetodite rakendamine, bioloogilise 
mitmekesisuse ning väärtuslike maastike 
säilitamine, toiduohutus ja loomade hea-
olu. See kõik on tähtis nii põllumajandus-
tootjate kui kogu ühiskonna huve silmas 
pidades. Oluline on, et põllumajanduse 
ja maaelu olukorraga oleksid kursis mit-
te ainult põllumajandussektoris osalejad 
ja maaelanikud, vaid kogu ühiskond.

Hannes Aamisepp
Maamajanduse Infokeskuse direktor
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1. Põllumajandus kui majandusharu
1.1. Põllumajandus Eesti majanduses

Põllumajanduse osatähtsus 
riigi majanduses majandus-
näitajate alusel - lisandväär-
tus 1,5% ja tööhõive 2,6% 
- ei iseloomusta selle majan-
dusharu olemust ja osatäht-
sust riigi majanduses. Eestis 
ei ole tehtud korrektseid ana-
lüüse, mis iseloomustaks põl-
lumajanduse panust riigi ma-
janduses kompleksselt. Seda 
võime hinnata ligilähedaselt 
arenenud riikide tööhõive 
ja toodangu väärtuse alusel. 
Eesti põllumajanduse ja toi-
dusektori struktuur ning pro-
duktiivsuse tase on Euroopa Liidu kesk-
misest tasemest kõrgem, jäädes siiski alla 
arenenud tööstusriikide USA, Saksamaa 
ja Suurbritannia tasemest.

2005. aastal töötas põllumajan-
duses kõigist töötajatest arenevates 
riikides 55%, Euroopa Liidus kesk-
miselt 4,5% ning arenenud tööstusrii-
kides 1-2%. Põllumajandustootmise 
osatähtsust arenenud riikide toidutoot-
mise ahelas võib võrrelda jäämäe nähta-
va osaga. USAs töötab põllumajandust 
varustavas, teenindavas ning põlluma-
jandussaadusi töötlevas tööstuses ja 
põllumajandussaaduste- ning toidukau-
banduses 14 korda enam töötajaid kui 
otseselt põllumajandussaaduste tootmi-

sel. Saksamaal töötas 2008. a agraar- ja 
toidusektoris ilma põllumajandust va-
rustava ja teenindava sektorita 10,1% 
riigi kõigist töötajatest ning toidusekto-
ri toodangu väärtus moodustas 13,1% 
kogu majanduses loodud toodangu 
väärtusest. Sealjuures moodustas põllu-
majandustoodangu väärtus kogu toidu-
tootmise sektori toodangu väärtusest 
ainult 9%. Siiski on tööhõive ja toodan-
gu väärtuse suhte alusel hinnatud Eesti 
põllumajanduse osatähtsus toidutootmi-
se sektoris mõnevõrra suurem kui are-
nenud riikides. 

Põllumajanduse osatähtsust riigi ma-
janduses tuleb käsitleda süsteemselt, lähtu-
des põllumajanduspoliitika eesmärkidest.    
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Siinkohal on otstarbekas 
meenutada ELi ühise põllu-
majanduspoliitika eesmärke, 
kuna meedias on ületähtsus-
tatud selle vahendeid - kau-
bandust ja põllumajanduspo-
liitika liberaliseerimist. 

 ELi ühise põllumajan-
duspoliitika eesmärgid - põl-
lumajanduse tootlikkuse 
tõstmine, tööjõu optimaalne 
kasutamine, põllumajandu-
sega tegeleva rahvastikuosa 
rahuldava elatustaseme ta-
gamine põllumajanduses 
töötavate inimeste isikutulu 
suurenemise teel, turgude 
stabiliseerimine, mõistlikud 
tarbijahinnad, keskkonna-
sõbralike majandamismee-
todite rakendamine, bioloo-
gilise mitmekesisuse ning 
väärtuslike maastike säilitami-
ne, toiduohutus ja loomade 
heaolu tagamine - on olulised 
nii põllumajandustootjate kui 
ka kogu ühiskonna ja elamis-
väärse keskkonna huvides. 
Põllumajandussektor osutab tootmiste-
gevuse kõrval avalikke teenuseid, millest 
saab osa kogu ühiskond. Turismisektori 
ületähtsustajatele, kes soovitasid Eestis 
luua turismiministeeriumi, meenutagem 
endise Saksa DV likvideerimisjärgse pe-
rioodi kogemusi: turistid ei soovinud kü-
lastada turismiobjekte, mis asusid hool-
damata maastikel. 

Viimase kümne aasta jooksul on 
põllumajanduses jätkunud taasiseseis-
vumise järgsel perioodil alustatud struk-
tuursed muutused: reformide tulemusel 
tekkinud väikemajapidamiste vähene-

mine  47,5 tuhandest  2001. a kuni 16 
tuhandeni 2007. a ning elujõuliste spet-
sialiseeritud põllumajandusettevõtete 
arvu suurenemine samal perioodil  837lt 
kuni 1508ni. Liberaalne majanduspoliiti-
ka soodustas professionaalsete majapi-
damiste, ELi kriteeriumite kohaselt ma-
jandusliku suurusega vähemalt 2 ESU1 , 
s.o majapidamiste, mille standardkogu-
tulu2  aastas vähemalt 37,5 tuhat krooni, 
ellujäämist ning suurte, majandusliku 
suurusega üle 16 ESU ulatuvate majapi-
damiste arengut, mille standardkogutulu 
on üle 300,6 tuhande krooni. 
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Põllumajanduse pro-
duktiivsuse kasvu viima-
sel kümnendil iseloomus-
tab kogutoodangu vääruse 
suurenemine  6 miljardilt 
kroonilt  2000. a   10,9 mil-
jardi kroonini  2007. a ning 
põllumajanduses hõivatud 
töötajate vähenemine  31,5 
tuhandelt 2000. a kuni 17,3 
tuhandeni 2008. a.

Majanduskriisi tagajärjel 
vähenes 2009. a põllumajan-
dustoodangu väärtus 8,7 mil-
jardi kroonini, mis on 16% 
vähem kui aastal 2008. Põl-
lumajandustoodangu väär-
tus vähenes peamiselt põl-
lumajanduse tootjahindade3 
languse arvel: loomakasva-
tussaaduste hinnad langesid 
keskmiselt 20% ja taimekas-
vatussaaduste hinnad lange-
sid 10% ning tootmise maht 
vastavalt 1,8 ja 4,2%.

Eesti põllumajanduse 
majandustulemusi iseloo-
mustab ELiga liitumisjärgsel 
perioodil aastatel 2004-2007 
majanduskeskkonna oluline 
paranemine, millega loodi 
tingimused põllumajanduset-
tevõtete sissetulekute ja ette-
võtjatulu erakordselt kiireks 
kasvuks. Tootmisteguritulu 
e. netolisandväärtus faktor-
hinnas suurenes 2,1 miljardilt 
kroonilt  2003. a  5,4 miljardi 
kroonini 2007. a. Samal aja-
vahemikul suurenes bruto-
lisandväärtus  2,7 miljardilt 
kroonilt 4,8 miljardi kroonini. 

1  ESU on võetud kasutusele põllumajandusliku majapidamise ma-
jandusliku suuruse mõõtmiseks, et EL tasandil oleks võimalik erine-
vaid ettevõtteid ühise skaala põhjal suurusgruppidesse jaotada. ESU 
vastab standardkogutulu väärtusele 1 200 eurot (18 776 krooni). 

2  Standardkogutulu on majapidamises toodetud põllumajandustoo-
dangu väärtuse (k.a otsetoetused) ja selle tootmiseks tehtud eriku-
lude vahe, mis arvutatakse põllumajanduskultuuride kasvupinnast, 
loomade arvust ja standardkogutulu koefitsientidest lähtudes.

3  Tootjahind on kauba või teenused ühiku eest ostjalt saadav hind 
(oma laos). 
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2008. a alanud majandus-
kriisi tagajärjel langes 2009. a 
põllumajandusettevõtete ette-
võtlustulu ELiga liitumiseelsele 
tasemele: tootmisteguritulu 3,3 
miljardi kroonini ja brutolisand-
väärtus 2,6 miljardi kroonini. 

Põllumajandusettevõte-
te majandustulemuste järs-
ku halvenemist põhjustasid 
käärid müügi- ja ostutoodete 
hindade vahel. 2008. a langes 
põllumajandussaaduste hind 
keskmiselt 6,7% ja sisendite, 
tootmisvahendite hind tõusis 
keskmiselt 13,2%. Kui põl-
lumajanduse tootjahinnad 
olid 2009. a jooksul  2005. a 
hinnatasemega võrreldes 
keskmiselt  5-10% mada-
lamad, siis tootmisvahendite 
- kütuse, energia, mineraal-
väetiste, teenuste jms hinnad 
olid keskmiselt 15-20% kõr-
gemad. 

Vaatamata majanduslan-
gusele, on põllumajanduset-
tevõtted säilitanud tootmis-
potentsiaali.  2009. a toodeti 
piima 1,6 korda rohkem kui 
tarbiti ja teravilja  1,2 korda 
rohkem kui tarbiti. Sealiha 
toodeti ligi kümnendiku võr-
ra, veiseliha 15% ja linnuliha 
poole võrra vähem kui tarbiti. 
Enam kui pool Eesti linnuliha 
tootmise potentsiaalist hävis  
1990. aastate esimesel poolel 
peamiselt teistest riikidest eks-
porditoetustega sisseveetud 
linnuliha tõttu. Linnukasva-
tuse tootmishooned erastati 
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teeninduse ja tööstuse ettevõ-
tetele. 

Põllumajandussaadused 
ja toiduained moodustavad 
riigi ekspordis märkimisväär-
se osa.  2008. a eksporditi 
põllumajandussaadusi ja toi-
duaineid  12 miljardi krooni 
eest. 2009. a toiduainete eks-
port vähenes  10,2 miljardi 
kroonini. 

Ekspordi mahust moo-
dustavad ligi poole piima- ja 
kalatooted ning joogid. 

Põllumajanduse panust 
elukeskkonna kvaliteedi pa-
randamisel ja säilitamisel saab 
iseloomustada arvandmetega, 
mis ei kajastu majandustule-
mustes loodud väärtuste poo-
lel, vaid kulutuste poolel, mida 
osaliselt hüvitatakse ELi ühise 
põllumajanduspoliitika eelar-
vest. Alljärgnevalt on loetletud 
põllumajandusministeeriumi 
poolt antud olulisemad hin-
nangud tegevuste tulemustele 
ning põllumajandusettevõtete osutatud 
avalikele teenustele. 

• Eestis on heas korras põllumaad 850 
tuhat ha. Meenutagem, et Euroopa Liiduga 
liitumiseelsel perioodil vähenes kasutatav 
põllumaa 700 tuhande hektarini.

• Keskkonnasõbralikult majandatakse 
üle 450 tuhande ha ja mahepõllumajan-
dust viljeletakse ligi 100 tuhandel hektaril.

• Põllumajandus on säilitatud 350 
tuhat ha ebasoodsas piirkonnas.

• Toetatakse ligikaudu 3 000 ohusta-
tud tõugu loomade pidamist.

• Eestis on üle 20 tuhande ha hool-
datud poollooduslikke kooslusi, ligikau-

du 60 tuhat ha põllu- ja metsamaad asub 
Natura 2 000 aladel. Seal kehtivad pii-
rangud kompenseeritakse.

• Põllumajandusest vabaneva töö-
jõu rakendamiseks finantseeritakse maa-
elu arengukava vahenditest hinnangu-
liselt 800 tegevuste mitmekesistamise 
projekti.

• Maapiirkondade elu kvaliteedi pa-
randamiseks on töös üle tuhande külade 
uuendamise ja arendamise projekti.

• Kohaliku initsiatiivi toetamiseks 
ja piirkondade arengustrateegiate koos-
tamiseks on loodud 26 tegevusgruppi 
ning töös on 2 500 LEADERi projekti.
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Euroopa Liidu põllumajandus on 
multifunktsionaalne. Põllumajanduspo-
liitika eesmärgid, mis sõnastati Rooma 
lepingus enam kui pool sajandit tagasi, 
kasvasid välja maapiirkondades toimunud 
muutustest ja elulistest vajadustest. Kiire 
tehnoloogiline areng tõi endaga positiiv-
sete tulemuste kõrval (produktiivsuse 
kasv, toidu parem kättesaadavus jms) kaa-
sa negatiivseid tagajärgi: maapiirkondade 
elujõu languse ja maaelanikkonna kiire 
vähenemise (põllumajandus vajas möödu-
nud sajandi lõpul arenenud tööstusriiki-
des 25 - 30 korda vähem tööjõudu kui sa-
jandi alguses); tootmise liigse intensiivsuse 
ohud keskkonnale ning selle koondumise 
parema loodusliku viljakusega maadele, 
vähem viljakate alade võsastumise ning 

liigilise mitmekesisuse vähenemise.
Toiduainete nõudluse ja pakkumise 

muutumine maailmaturgudel, toiduva-
rude vähenemine ja kliimamuutustest 
põhjustatud ikalduste sagenemine ning 
põllumajanduse tootmisvahendite kiire 
hindade tõus on põhjustanud hindade 
järske kõikumisi, mis ohustavad põllu-
majandustootjate kindlustunnet inves-
teeringute tegemisel tootmise arengusse. 

Kuidas toime tulla maailma kasva-
va elanikkonna toiduga varustamisega 
olukorras, kus põllukultuuride saagi-
kuse kasv on aeglustumas? Küsimused 
elutähtsa toiduga varustamisest kajastu-
vad juba lähitulevikus paratamatult üha 
enam valitsuste tegevusprogrammides. 
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1.2. Põllumajanduslikud majapidamised ja põllumajandustootjad

1.2.1. Põllumajanduslike 
majapidamiste arv ja jaotus 

Põl lumajandus-
like majapida-
miste arv on kii-
resti vähenenud. 
Ku i  2 0 0 1 .  a a s -
tal oli põlluma-
jandus loenduse 
andmetel  Eestis   
55 702 põlluma-
janduslikku maad 
kasutavat majapi-

Selleks, et analüüsida olukorda põlluma-
jandussektoris, tuleb kõigepealt kindlaks 
teha, kui palju majapidamisi kuulub sel-
lesse sektorisse, milline on nende suurus 
ja peategevusala, st määratleda põlluma-
janduslike majapidamiste  üldkogum.

Põllumajanduslike majapidamiste 
üldkogumi suurus ja struktuur tehakse 
kindlaks põllumajandusloenduse tule-
musena, muutuseid üldkogumis kajasta-
takse perioodiliselt korraldatavate struk-
tuuriuuringute andmetest lähtudes. Igale 
üldkogumis olevale põllumajandustoot-
jale määratakse peamise tootmissuuna 
järgi tootmistüüp olenevalt ühe või tei-
se tootmisharu osatähtsusest ettevõtte 
standardkogutulus. 

damist, siis  2007. aastal oli neid 23 257 
ehk  2,4 korda vähem. Statistikaameti 
poolt 2007. aastal läbiviidud põlluma-
janduse struktuuriuuringu andmetel on 
peamine vähenemine toimunud väikse-
mate majapidamiste (kuni 10 ha) arvel. 
Kuigi väiksemate majapidamiste arv on 
vähenenud, moodustavad nad siiski üle 
poole (58%) majapidamiste koguarvust, 
samas on nende kasutuses ainult 6% 
põllumajandusmaast. 

Vähenenud on ka keskmise suuru-
sega, 10–50hektariste majapidamiste 
arv. Suuremate, üle 50hektariste ma-
japidamiste arv on kasvanud. Neid oli  
2007. aastal  2 591 ehk 11% majapida-
miste koguarvust. 

Maa-ameti andmetel kasvas harita-
va maaga tehtavate müügitehingute arv 
kuni 2008. aastani. 2009. a toimus es-
makordselt vähenemine. Haritava maa 
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keskmine müügihind oli 
kõrgeim 2006. a, ulatu-
des ligi  9 000 kroonini ha 
kohta, kuid  2009. a langes 
see 6,6 tuhande kroonini 
ha kohta.

Erinevalt majapidamis-
te arvust, ei ole kasutu-
ses oleva põllumajandus-
maa pindala vähenenud.  
2007. a oli põllumajandus-
maad koos hooldatava pü-
sirohumaaga  907 tuhat ha. 
Ligi pool põllumajandus-
maast oli majapidamiste 
kasutuses rendimaana. 

Aastatel 2001–2007 on toimunud 
maade ümberjaotus erineva suurusega 
majapidamiste vahel. Väikeste ja kesk-
miste majapidamiste kasutuses oleva 
põllumajandusmaa pindala on järjepi-
devalt vähenenud. 69% põllumajandus-

maast oli üle 100hektariste majapida-
miste käsutuses. Selliseid majapidamisi 
oli  1 549 (7% üldarvust).

Lisaks tootmistüübile määratakse 
igale põllumajanduslike majapidamiste 
üldkogumisse kuuluvale põllumajandus-
tootjale ka majanduslik suurus ESU-des, 
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mis võimaldab majapida-
misi grupeerida kasutatava 
põllumajandusmaa pindala 
kõrval ka majandusliku 
suuruse alusel. 

2001.- 2007. aastate 
jooksul on peaaegu kolm 
korda vähenenud väikse-
mate kui 2 ESU majapida-
miste arv. Väikesi majapi-
damisi oli 2007. a 16 034 ja 
nad moodustasid 68,7%. 
Oluliselt on kasvanud 
põllumajanduslike majapi-
damiste majanduslik suu-
rus. Kui 2001. a oli Eestis 
55 748 majapidamist kesk-
mise majandusliku suuru-
sega 2,5 ESU, siis 2007. a 
oli  23 336 majapidamist 
keskmise suurusega 7,6 ESU. 
Põllumajanduslike maja-
pidamiste standardko-
gutulu on nimetatud 
ajavahemiku jooksul 
kasvanud 139 tuhandest 
kuni 178 tuhande ESUni 
(suurenemine 28%). 

Vä ikema j ap ida -
miste (alla  2 ESU) 
kasutuses olev põllu-
majandusmaa on aas-
ta-aastalt vähenenud 
ja kuna kokkuvõttes 
ei ole kasutuses ole-
va põllumajandusmaa 
pindala vähenenud, 
siis võib öelda, et põl-
lumajandustootmine 
on kontsentreerunud 
suuremate tootjate 
kätte.
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1.2.2. Põllumajandustootjate arv
ja jaotus

Üldkogumi struktuuri analüüsi põhjal 
on Eestis kehtestatud põllumajandus-
tootja majandusliku suuruse alampiiriks  
2 ESU, mis tähendab, et põllumajandus-
tootja poolt toodetud saaduste väärtus 
(k.a toetused), millest on lahutatud kõik 
selle tootmiseks tehtud erikulud, peab 
olema suurem kui 37 552 krooni. Maja-
pidamised majandusliku suurusega alla  
2 ESU on tootmise mahult liiga väike-
sed, et sellest saadav sissetulek võiks olla 
piisav põhitegevusena arvestamiseks ja 
tegemist on pigem hobitalu 
kui põllumajandusettevõtte-
ga. Alampiiri seadmisel on 
põhimõte, et üldkogumiga 
saaks kaetud ligikaudu 90% 
riigi põllumajandustootmi-
sest (kogutulust, maakasutu-
sest, loomühikutest).

Jättes välja majapidami-
sed majandusliku suurusega 
alla 2 ESU, jääb Eestis põl-
lumajandustootjate üldko-
gumi suuruseks 7 302. 

Põllumajandustootja-
te üldkogumiga on Eestis 
kaetud 31,3% põlluma-
janduslike majapidamiste 
koguarvust, 92,6% põllu-
majandusliku tootmise stan-
dardkogutu lus t ,  87 ,0% 
kasutatavast põllumajan-
dusmaast ning  95% kasva-
tatavatest loomühikutest. 
Seega jääb põllumajandus-
tootjate üldkogumist välja 
rohkem kui 16 tuhat väga 
väikest majapidamist, kuid 
on hõlmatud peaaegu kogu 

põllumajanduslik tootmine. Ligi pooled 
(43%) üldkogumisse kuuluvatest tootja-
test jäävad kõige väiksema majandusliku 
suurusega tootjate gruppi.

Põllumajandustootjate üldkogu-
mi arenguid analüüsitakse iga-aastase 
FADN vaatlusega kogutud andmete 
alusel.

86% põllumajandustootjate üld-
kogumisse kuuluvatest tootjatest 
on 2007. a andmetel füüsilisest isikust 
ettevõtjad. Juriidiliste isikute arv on võr-
reldes 2001. aastaga kasvanud 57%, füü-
silisest isikust ettevõtjate arv on samal 
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ajavahemikul 18% võrra vähenenud.
Kui füüsilistel isikutel (üle 2 ESU) 

oli 2007. a kasutada keskmiselt 57 ha 
põllumajandusmaad, siis juriidilised isi-
kud olid maakasutuse poolest üle seits-
me korra suuremad (411 ha keskmiselt 

tootja kohta). Alates 2001. a on füüsilis-
te isikute maakasutus suurenenud 50%, 
juriidilistel isikutel vähenenud 16%. 
Kokkuvõttes võib öelda, et 48% põl-
lumajandusmaast on juriidiliste isikute 
kasutuses.
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2. Põllumajandustoodang ja toiduturg
2.1. Taimekasvatus

2.1.1. Kasvupinnad ja saagid

Eesti pindala on  4 523 tuhat ha. Statis-
tikaameti andmetel moodustas 2009. a 
sellest kasutatav põllumajanduslik 
maa 932 tuhat ha, millest põllumajan-
dustootmises kasutatav maa moodus-
tas 800 tuhat ha. Kasutatava põlluma-
jandusmaa osatähtsus kogupindalast 
moodustab 21%.

Statistikaameti andmetel moodustas 
põllukultuuride kasvupind 2009. a 567 
tuhat ha. 2000. aastaga võrreldes on põl-
lukultuuride kasvupind vähenenud 243 
tuhande ha võrra, kuid samas on märga-
ta põllukultuuride kasvupinna suurene-
mist pärast liitumist ELiga.

Teravilja kasvatati  2009. aastal  316 

tuhat ha, söödakultuure 151 tuhat ha, 
tehnilisi kultuure 83 tuhat ha ning kartu-
lit, köögivilja ja kaunvilja kokku 17 tuhat 
ha. Teravilja osatähtsus on aastate lõikes 
suurenenud, ulatudes 2009. a juba üle 
poole põllukultuuride kasvupinnast.

Taliteravilja osatähtsus teravilja kas-
vupinnast on viimasel kolmel aastal 
püsinud 20% ringis, kusjuures talinisu 
kasvatati 2009. a suuremal pinnal kui ku-
nagi varem – 45,3 tuhandel hektaril. Uue 
kultuurina on hakatud kasvatama taliot-
ra (2009. a 1,4 tuhat ha) ja suurenenud 
on ka tritiku kasvupind (2009. a 7,8 tu-
hat ha). 2009. aasta sügisel külvati 51 tu-
hat ha talinisu, 15,8 tuhat ha rukist, 1,6 
tuhat ha taliotra ning 8,2 tuhat ha tri-
tikut. Taliviljade külviks ja taimestiku 
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arenguks kujunes 2009. aas-
ta sügise ja 2010. aasta talve 
ilm suhteliselt ebasoodsaks, 
mistõttu paiguti suurem osa 
külvatud teraviljast hävis.

Teravilja kogusaagiks 
saadi 2009. aastal 879 tuhat 
t ning see näitaja on enam-
vähem samal tasemel püsi-
nud viimased kolm aastat. 
Teravilja kogusaagist olid 
kõige suurema osatähtsuse-
ga oder (43%) ja nisu (39%).

Teravilja keskmiseks 
saagikuseks kujunes 2009. a 
2,8 t/ha, mis on samal tasemel  
2008. aastaga. Alates  2000.  
aastast on teravilja keskmi-
ne saagikus olnud kõrgeim 
aastal 2007 (3,0 t/ha) ja ma-
dalaim aastal 2003 (1,9 t/ha). 

Rapsi kasvatati  2009. a  
82 tuhat ha. Võrreldes  
2000. aastaga on rapsi kas-
vupind suurenenud ligi kolm 
korda. Ka talirapsi ja -rüpsi 
kasvupind on viimastel aas-
tatel hakanud suurenema. 
Nii külvati 2009. aasta sü-
gisel 10 tuhat ha talirapsi ja 
-rüpsi, mis on 58% rohkem 
kui 2008. a. Rapsi ja rüpsi 
talivormid on ilmastiku ja 
külviaja suhtes väga tundli-
kud, mistõttu nende kasva-
tamise on riskantne.

Rapsi kogusaagiks saa-
di 136 tuhat t ning saagi-
kuseks kujunes  1,7 t/ha. 
Alates 2000. a on rapsi kesk-
mine saagikus olnud kõr-
geim aastal 2002 (1,9 t/ha) 
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ja madalaim aastal 2000 (1,3 t/ha).
Kartulit kasvatati 2009. a 9000 

hektaril. Võrreldes 2000. aastaga, mil 
kartuli kasvupind oli 31 tuhat ha, on 
vähenemine 3,4 korda. Kartuli saagi-
kus oli 2009. aastal suhteliselt kõrge 

(15,3 t/ha) ja kogusaa-
giks saadi 139 tuhat t. 
Alates  2000. aastast on 
kartuli saagikus olnud 
kõrg e im 2007 .  a a s t a l 
(17,2 t/ha) ja madalaim  
2004. aastal (10,3 t/ha). 
Teravilja ja õliseemne 
osas on vabariigi iseva-
rustatus tagatud, kuid 
kartulitoodang ei kata ko-
gutarbimist.

 Avamaa köögivilja 
kasvatati 2009. aastal 3 
tuhat ha, mis on küll 14% 
suurem kui 2008. a, kuid 
võrreldes 2000. aasta-
ga on avamaa köögivil-
ja kasvupind vähenenud 
tuhande ha võrra. Kõige 
levinumad avamaa köögi-
viljad on porgand, kapsas 
ja söögipeet, mida kasva-
tatakse 60% kogu avamaa 
köögivilja kasvupinnast.

Avamaa köögivilja ko-
gusaagiks saadi 2009. a 59 
tuhat t, mis on ala-
tes 2000. aastast suurim. 
Nii nagu kasvupinnast, nii 
moodustab ka kogusaagist 
kõige suurema osa porgand 
(21 tuhat t), kapsas (19 tuhat t) 
ja söögipeet  (7 000 t). 

Kõige ebasoodsam 
oli avamaa köögivilja kas-

vatamiseks 2003. aasta, kui kasvupinda 
oli  3 000 ha, kuid kogusaagiks kujunes ai-
nult 27 tuhat t. Avamaa köögivilja keskmi-
ne saagikus on aasta-aastalt veidi tõusnud, 
seda eriti porgandi ja kapsa osas.

2009. a oli köögivilja kogutarbimine  
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114 tuhat t ehk keskmi-
selt 80 kg ühe inimese koh-
ta. Toodetud köögiviljako-
gus katab ligikaudu poole 
vabariigi elanikkonna tar-
bimisest, ülejäänu veetakse 
sisse teistest riikidest. Põ-
hilisteks sisseveetavateks 
köögiviljadeks on tomat, 
kurk, sibul, ja mitmesugu-
sed kapsad. 

Viljapuu- ja marjaae-
dade üldpind oli 2009. aas-
tal 8 tuhat ha. Enamuse vil-
japuuaedadest moodustasid 
õunaaiad (4,2 tuhat ha), 
luuviljalisi kasvatati 900 ha 
ja marju 3,2 tuhandel hek-
taril. Puuvilja ja marjade ko-
gusaak oli 2009. a 10 tuhat 
t, mis katab 16% vabariigi-
sisesest tarbimisest. Õuna-
saak oli viimase viie aasta 
keskmisel tasemel (5 000 t), 
luuviljaliste saak oli viimase 
viia aasta suurim (800 t). Ka 
marjasaak oli küllaltki hea 
– 3 000 t.

Viljapuu- ja marjaaeda-
de kasvupindade vähene-
mine on viimastel aastatel 
peatunud. Saagitase on 
aastate lõikes väga eba-
ühtlane. Viimase viie aasta 
võrdluses on kõige sood-
samad tingimused puuvilja- ja marjakas-
vatuseks olnud 2005. ja 2009. aastal.

Eesti elanikkond tarbib puuvilju 
ja marju tunduvalt rohkem kui Eestis 
toodetakse. 2009. a tarbiti 69 tuhat t 
puuvilju ja marju ehk keskmiselt 45 kg 
inimese kohta, seejuures kattis tootmine 

vaid 16% tarbimisest. Põhilisteks sis-
seveetavateks puuviljadeks on õunad, 
tsitrusviljad ja luuviljalised. Marjadest 
imporditakse põhiliselt maasikaid ja vii-
namarju. Märkimisväärne osa on ka ar-
buusidel ja melonitel, mis sisseveol loe-
takse samuti puuviljade gruppi.
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Söödakultuuride kas-
vupind on viimastel aasta-
tel vähenenud, moodusta-
des 2009. a 151 tuhat ha. 
Alates 2004. a on suurim 
söödakultuuride kasvupind 
olnud 2005. a, 210 tuhat 
ha. Kõige enam on levinud 
mitmeaastased söödakul-
tuurid, mida kasvatati 141 
tuhat ha, sh ristik 43 tu-
hat ha, lutsern 11 tuhat 
ha, muud liblikõielised 26 
tuhat ha ning muud lühi-
ajalised söödakultuurid 62 
tuhat ha.

Söödakultuuride ko-
gusaak oli  2009. aastal 
1 936 tuhat tonni. Mit-
meaastaste söödakultuu-
ride keskmine saagikus 
oli 2009. aastal 13 t/ha, 
mis on küll veidi vähem 
kui 2008. a, kuid alates  
2004. aastast teine tulemus.
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2.1.2. Tootjahinnad Eestis ja ELis

Kõrgeimad teravilja ja 
rapsi tootjahinnad viima-
se kümne aasta võrdluses 
olid 2007. aastal, mil nisu 
hind kerkis  3 122 kroonini, 
odra hind 2 836 kroonini ning 
rukki hind  2 736 kroonini 
tonni eest. 2008. a langesid 
teravilja tootjahinnad oluliselt 
ja 2009. a jätkus langus veelgi. 
Võrreldes 2008. aastaga lan-
gesid kaera ja rukki tootjahin-
nad 39%, nisu hind langes 33% ja odra 
hind 26%. 2010. aastal on teraviljahin-
nad taas märgatavalt tõusnud.

Erinevalt teraviljast on kartuli 
realiseerimishind jäänud 2005. aasta 
tasemele ja vahepealset hinnatõusu 
ei toimunud. Rapsi hind tõusis jär-
sult 2007. a, ulatudes üle  5 000 krooni 
tonni kohta, ja on sellele tasemele pü-
sima jäänud. Avamaa köögivilja (kap-
sas, kurk, porgand, sibul, roheline her-
nes) realiseerimishindade osas on aga 
märgata pidevat kasvutendentsi ala-
tes 2005. aastast. Tomati realiseerimishind 

oli kõige kõrgem 2005. a (15 521 kr/t), 
edaspidi on see jäänud alla 14 tuhande 
krooni piiri.

Eesti turg on mõjutatud maailmas 
toimuvatest arengutest ja nii olid ka 
siinsete kokkuostuhindade languse pea-
misteks põhjusteks majanduskriis, suh-
teliselt kõrged saagid, eksportturgude 
vähesus ning maailma teraviljavarude 
suhteliselt kõrge tase. Viimati olid Ees-
tis teravilja hinnad sama madalal tase-
mel 2005. aastal, kui ELs toimus suur 
ületootmine. 
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2.2. Loomakasvatus

Statistikaameti andmetel oli sei-
suga 31. detsember 2009 Ees-
tis 234,7 tuhat veist (sh 96,7 
tuhat piimalehma), 365,1 tuhat 
siga, 80,4 tuhat lammast ja kitse 
ning 1796 tuhat lindu.

PRIA loomade registri and-
metel (31. detsember 2009)5  on 
Eestis 5 761 veisekasvatajat, 
sh 4 378 piimalehmade ja 997 
lihatõugu lehmade kasvatajat 
ning 1894 lamba- ja 511 kit-
sekasvatajat. Lihatõugu veiste, 
lammaste ja kitsede kasvatajate 
arv näitab kasvutendentsi.

5  Teatud erinevus Statistikaameti andmetest on tingitud asjaolust, 
et vastavalt põllumajandusloomade registri asutamise määrusele 
peavad loomapidajad, põllumajanduslooma tapmist ning loomsete 
jäätmete käitlemist korraldavad isikud andmed registrisse kandma 7 
päeva jooksul arvates põllumajanduslooma märgistamise, EL liikmes-
riigist Eestisse toimetamise või registrisse kantavate andmete muut-
mise päevast, põllumajanduslooma tapmise või loomsete jäätmete 
käitlemisse vastuvõtmise päevast. Lammas ja kits märgistatakse 
ja kantakse registrisse 6 kuu jooksul looma sünnist alates. Statisti-
kaamet esitab andmed aga konkreetse kuupäeva seisuga loomakas-
vatuse valikvaatlusega kogutud ja töödeldud andmete alusel.

Võrreldes aastaga  2000 on 
veiste arv vähenenud  18 tu-
hande, sh piimalehmade arv 34 
tuhande võrra. Samas on kasvu-
tendents lihatõugu veiste kasva-
tamisel ning PRIA andmetel oli 
lihatõugu lehmade arv  9 977 
(seisuga  31. detsember  2009). 
Maakonniti on piimaveisekas-
vatus levinud kõige enam Järva-
maal, lihatõugu veiste kasvatus 
aga Lääne- ja Saaremaal.

Lindude arv on võrreldes  
2000. aastaga vähenenud  574 
tuhande võrra. Sigade arv on 
suurenenud  65 tuhane võrra, 
seejuures  2007. a alates on sea-
kasvatus elavnenud tänu nõud-
luse kasvule idaturul.

Lammaste ja kitsede 
arv on  2,5 korda suurem 
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2.2.1. Piimatootmine

SA andmetel toodeti Ees-
tis 2009. aastal piima 501 kg 
elaniku kohta. 31. det-
sembri 2009 seisuga oli 
Eestis 96,7 tuhat piima-
lehma, piima toodeti 671 
tuhat tonni ning keskmine 
piimatoodang lehma kohta 
oli 6 838 kg.

Kuigi piimalehmade 
arv on aasta-aastalt vähe-
nenud, on tänu lehmade 
produktiivsuse tõusule pii-
ma kogutoodang suurene-
nud, välja arvatud 2009. a, 
mil võrreldes 2008. aastaga 
toodeti piima 23 tuhat t vä-
hem.

Piimatööstusele reali-
seeriti  2009. a  591,3 tuhat t  
4,1%-lise rasva- ja  3,3%-lise 
valgusisaldusega piima, 
mis on 14,6 tuhat t vähem 
kui 2008. aastal. Piimatöös-
tusele realiseeritud piima 
osatähtsus kogu piimatoo-
dangus ulatus 88%-ni.

kui 2000. a. Lammaste ja 
kitsede arv hakkas suure-
nema 2004. aastast, selle 
üheks põhjuseks võib pi-
dada toetuste maksmist 
uttede kasvatamise eest, 
sh mahetoetuse maksmist 
mahelammaste kasvatami-
se eest (üle poole lammaste 
koguarvust on mahelam-
bad). Lambaid kasvatatak-
se kõige enam Saaremaal, 
kitsi Pärnumaal.
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Jõudluskontrollis on 
registreeritud  88,4 tu-
hat lehma. JKK andme-
tel oli 2009. a Eestis 89,4 
tuhat aastalehma, kel-
lest 76,1% oli holsteini 
ja 23,3% Eesti punast tõu-
gu. Eesti maatõugu lehmi 
oli 475 ehk 0,5% aastaleh-
madest.

Piimatoodang aasta-
lehma kohta oli JKK and-
metel 2009. aastal 7 447 kg 
aastas, mis on 57 kg roh-
kem kui 2008. a.

Alates aastast 2004 on 
karjade arv pidevalt vähe-
nenud. 2009. aastaks on 
piimakarjade arv Eestis 
vähenenud üle kahe korra. 
Seejuures väiksemate kar-
jade (kuni 100 lehma) arv 
on vähenenud 2,7 korda, 
suuremate (üle 100 lehma) 
arv aga jäänud praktiliselt 
samale tasemele.

20% aastalehmadest 
peeti 2009. aastal väikse-
mates karjades (kuni 100 
lehma), samas piimatoo-
dangust toodeti selles gru-
pis 17%. Viimastel aastatel 
on väiksemate karjade osa-
tähtsus nii aastalehmade 
arvu kui ka piimatoodangu 
poolest olnud pidevas lan-
guses. 

Piimatoodang aastalehma kohta oli 
kõige kõrgem (9 157 kg) karjades suu-
rusega 901 kuni  1 200 lehma ja kõige 
madalam (5 576 kg) väikekarjades suu-
rusega kuni 10 lehma.

Eesti pole seni piimakvoodi täitmi-
sele väga lähedale jõudnud ning toot-
jad pole kvoodi piiravat mõju tundnud. 
Tootmine on kvoodiaastatel küll kasva-
nud, kuid suurenenud on ka kvoot. 1. ap-
rillist 2009 alanud kvoodiaastal suurenes 
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Eestis piima tootmiskvoot 665,9 tuhan-
de tonnini. Iga-aastase kvoodi suuren-
damise taotlemise tulemusel suurenda-
ti 194 kvoodiomanikul tarnekvooti 13,4 
tuhande tonni ja otseturustuskvooti 0,7 
tuhande tonni võrra.

Tootjad on suure hulga otseturus-
tamiskvooti ümber muutnud tööstusele 
tarnimise kvoodiks. 31. märtsil 2009 lõp-
penud kvoodiaastal tarnisid piimatoot-
jad tööstustele 600,9 tuhat t piima, mis 
on 92,4% aastasest tarnekvoodist, ja turus-
tasid otse lõpptarbijatele 6,3 tuhat t piima 
ehk 81,8% aastasest otseturustuskvoodist.

Vaadates piima tootjahindu ala-
tes 2003. aastast, on aastate lõikes märga-
ta väga suuri kõikumisi. Kui 2003. aastal 
oli piima keskmine tootjahind 2 882 kr/t, 
siis 2008. a 4 638 kr/t. Suur piima toot-
jahindade langus toimus taas 2009. a, 
kuid 2010. aasta lõpul näeme, et tootja-
hinnad on taas tõusuteel.

2.2.2. Lihatootmine

2009. aastal tapeti majapidamistes või 
müüdi lihatöötlemisettevõtetele tapaks 
eluskaalus 113,2 tuhat t linde ja loomi, 
mis on võrreldes 2008. aas-
taga 1,7% enam. Seejuures 
on eelmise aastaga võrrel-
des kasvanud ainult linnuliha 
toodang (tõus 15%).

Sealiha osa üldisest liha-
toodangust on alati olnud 
kõige suurem (60% ringis), 
veiseliha ning linnuliha osa 
aga tõusnud 20%-ni. Lamba- 
ja kitseliha osakaal lihatoo-
dangus on kasvamas ja üle-
tas 2008. a esmakordselt 1% 
piiri üldisest lihatoodangust.

Liha tootmise maht elaniku kohta on 
aasta-aastalt kasvanud: kui 2000. a too-
deti keskmiselt 39 kg liha elaniku kohta, 
siis 2008. a oli see näitaja tõusnud 57 kg-
ni elaniku kohta.

Veiseliha
Veiseid oli eelmise aasta 31. det-

sembri seisuga 235 tuhat, mis on 1,3% 
vähem kui 2008. aastal. Lihatõugu 
veiste üldarv on aga pidevalt kasva-
nud ning PRIA registrisse oli neid 31. 
detsembri seisuga kantud 33,6 tuhat. 
Lihaveisetõu nimistus oli kõige enam 
aberdiin-anguse tõugu veiseid – 9 216, 
järgnesid herefordid – 8 538 ja limusii-
nid - 7 897.

Veiseliha osatähtsus kogu lihatoo-
dangust oli 2009. aastal 18,7%. 1,3 tuhat 
veist müüdi kuni 3 kuu vanuselt välisrii-
kidesse.

Veiseliha toodeti 2009. a tapakaa-
lus 14,2 tuhat t, mis on 0,7% vähem 
kui 2008. a. 

Vasikaid sündis 2009. aastal 102,7 tu-
hat ja see on 1,5 tuhande vasika võrra 
vähem kui 2008. a. 
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Sealiha
2009. aasta sealiha toodang tapakaa-

lus oli 46,1 tuhat t. Lihatööstused ostsid 
kokku 352 tuhat siga (54,7 tuhat siga vä-
hem kui 2008). Kokkuostetud sigadest 
saadi 28,1 tuhat t liha. Alates aastast 2004 
on sigade kokkuost olnud kõige kõr-
gem 2008. aastal, mil osteti kokku 406,8 
tuhat siga ja sealiha saadi 32,1 tuhat t.

Sea lihakeha keskmine kaal oli 79 kg. 
Sealiha osatähtsus kogu lihatoodangus 
(tapakaalus) oli 2009. aastal 60,7%.

Põrsaid sündis 2009. aastal 724,4 tu-
hat. Viimastel aastatel on sündinud põr-
saste arv pidevalt kasvanud.

Lamba- ja kitseliha
Lambaid ja kitsi oli eelmise aasta 31. 

detsembri seisuga kokku 80,4 tuhat (seal-
hulgas kitsi 3900) ning lamba- ja kitseliha 
toodeti 0,8 tuhat t. Kokkuostu viidi 2 600 
lammast ja kitse. Kuigi lammaste ja kitsede 
arv on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, 
moodustab lamba- ja kitseliha endiselt väga 
väikese osa (1,1%) Eesti lihatoodangust. 

Linnuliha
Lindude arv oli mulluse 31. det-

sembri seisuga 1 792,2 tuhat, mis on 2% 

2.2.3. Munatootmine

2009. aastal toodeti 173 mln muna, 
mis on 18% enam kui eelmisel aastal. 
Munatootmise suurenemise peamiseks 
põhjuseks on turusituatsiooni parane-
mine ning uute kaasaegsete lindlate käi-
kuandmine Peri POÜs, OÜs Sanlind ja 
Linnu Talu OÜs.

2009. aastal oli keskmine munatoo-
dang kana kohta 263 muna. Ühe elani-
ku kohta toodeti Eestis 2009. aastal 129 
muna.

2.2.3. Meetootmine

SA andmetel oli 2009. aastal Eestis 
kokku 27,5 tuhat mesilasperet ja toode-
ti 575 t mett. Mee tootjahind tegi suure 
hüppe 2007. aastal, tõustes 58 kroo-
nilt 90-100 kroonini kilogrammi eest. 
Mee tootjahind ei ole eriti langenud ka 
järgnenud aastatel.

Kokkuvõttes võib öelda, et piima 
toodetakse Eestis rohkem kui elanik-
kond vajab, sea- ja veiseliha osas on vaja-
dus enam-vähem kaetud, kuid linnuliha 
osas jääb tootmine vajadusest kaugele 
maha.

enam kui eelmisel aastal samal 
ajal. Lindude koguarvust 98% 
moodustasid kanad ja kuked. 
Lindude arvukuse suurenemi-
ne on tingitud soodsast turu-
situatsioonist, mille tõttu Eesti 
ainus linnulihatootja AS Talle-
gg on oma kanabroilerite arvu 
suurendanud. 2009. aastal too-
deti linnuliha 14,9 tuhat t, mis 
on 13% enam kui eelmisel aas-
tal. Linnuliha osatähtsus kogu 
lihatoodangus oli 20%.
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2.3. Mahetootmine

Mahepõllumajandus on vii-
mastel aastatel hoogsalt are-
nenud. Oma osa mahepõl-
lumajanduse arengus on 
kindlasti toetustel, mis kom-
penseerib mingil määral 
tootmise eripärast tingitud 
madalamad sissetulekud.

Kui  2004. aastal oli 
Eestis  810 tunnustatud 
mahepõllumajandustoot-
jat, siis 2009. aastal oli neid 
juba 1278. Mahepõlluma-
janduslik maa on samal 
ajavahemikul kasvanud 46 
tuhandelt hektarilt 103 tu-
hande hektarini ehk üle 
kahe korra. 

Mahepõllumajandusli-
kust maast on kõige enam 
ühe- ja mitmeaastaste ro-
humaade all (64,1 tuhat 
ha). Teravilja kasvatati ma-
hedana 16 tuhandel hekta-
ril ja looduslikke rohumaid 
oli 7,2 tuhat ha.

Vaatamata sellele, et 
mahetootmine on viimastel 
aastatel laienenud, ei ole mahetoodangu 
töötlemine ja turustamine arenenud sa-
mas tempos ning enamasti realiseeritak-
se mahepõllumajanduslik toodang tava-
toodanguna. Seetõttu ei ole õnnestunud 

ka sellise toodangu eest kõrgemat hinda 
saada. Suur osa mahetootjatest on väi-
ketootjad, kes oma toodangut ei turusta, 
vaid see kasutatakse peamiselt oma pere 
tarbeks.
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Riikides, kus on arenenud põl-
lumajandus ja toiduainetööstus, 
on kohalikel ettevõtetel tavaliselt 
siseturul tugev positsioon ja tar-
bijad eelistavad hea meelega ko-
halikku toitu. Maailmamajanduse 
olulise muutumise - nii turgude 
kui ettevõtete globaliseerumise, 
elustiili muutumise jpm tõttu on 
muutumas ka tarbijakäitumine. 
Seda, milliseid muutusi on läbi 
teinud Eesti tarbijate toiduostud 
ja eelistused viimase kümnekon-
na aasta jooksul, aitavad selgitada 
EKI poolt põllumajandusminis-
teeriumi tellimusel läbi viidavad 
iga-aastased uuringud “Elanike 
toitumisharjumused ja toidukau-
pade ostueelistused”. 

Elanike toidu ostukäitumise 
muutustes võiks rõhutada järgne-
vaid aspekte:

1. Jaeturu kontsentreerumise 
ja arengu tingimustes teeb aina 
enam tarbijaid oma toiduostud 
suurest toidupoest. Väikekaup-
lused ja turud on aasta aastalt 
kaotanud ostjaid. Kui 2003. aas-
tal oli 15% elanike põhiliseks 
ostukohaks turg ja 25% väike 
toidukauplus, siis 2009. aastal 
oli turg peamiseks ostukohaks 
vaid 2% elanikest ja 82% tarbi-
jate peamiseks ostukohaks oli 
suur toidukauplus. Turg omab 
olulist kohta selliste kaubagrup-

Eesti elanike toiduostu eelistused
Marje Josing, EKI direktor

pide müügil, nagu kartulid, puu- 
ja köögivili, marjad ja mesi. Nii 
müüdi 2009. aastal 26% köögi-
viljast, 23% kartulitest, 23% puu-
viljadest ja 17% meest. Nende 
kaubagruppide osas saab tarbija 
turult suurema valiku, kõige värs-
kema kauba ja võimaluse suhelda 
otse tootjaga. 56% meest osteti 
otse mesinikult. 

2. Eesti elanikud käivad toi-
dupoes oluliselt sagedamini kui 
keskmine ameeriklane või lõu-
na-eurooplane. Selle asemel, et 
varude suurde külmikusse nädala 
toiduvaru leivast-saiast kõrgpastö-
riseeritud piimani, eelistatakse käia 
sagedamini poes ja osta värskeid 
toiduaineid. Kuigi aeglane trend 
on olnud ostude sageduse vähe-
nemise suunas, siis ka 2009. aastal 
käis 18% elanikest poes iga päev 
ja 32% 4 - 6 korda nädalas. 

3. Toidukaupade ostuvali-
ku tegemisel peavad Eesti ela-
nikud tähtsaimaks toidukauba 
värskust, maitset ja kvaliteeti. 
Värskust pidas 2009. aastal väga 
tähtsaks 91% vastanutest, mait-
set 89% ja kvaliteeti 84% vasta-
nutest. Nende kolme kriteeriumi 
olulisus ei ole aastatega märki-
misväärselt muutunud. Pärit-
olumaa Eesti oli elanikele olu-
line, kuid ostuotsuse tegemisel 
mitte kõige tähtsam kriteerium.                    
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Kodumaine päritolu 
püsib valikukriteeriu-
mide pingereas 10. 
positsioonil. Ostu-
otsuse tegemisel on 
tarbijatele päritolu-
maast olulisemad 
toote värskus, maitse, 
kvaliteet, tervislikkus, 
soodne hind, soo-
duspakkumised, too-
te välimus, koostis ja 
tuttav kaubamärk.

4. Kui on valida sarnase hin-
na ja kvaliteediga mitut kaupa, siis 
suur osa eestimaalastest eelistab 
eestimaist toidukaupa. Päritolu-
maa oli tarbijate jaoks kõige oluli-
sem 2002. – 2003. aastal, järgmis-
tel aastatel on eestimaise kauba 
eelistamine natuke vähenenud. 

5. Eesti tarbija jaoks on kauba 
kodumaiseks lugemisel väga olu-
line, et mitte ainult kaup ei oleks 
toodetud Eestis, vaid oleks ka 
võimalikult palju kasutatud kodu-

maist toorainet. 
6. Kuigi suur osa tarbijatest 

oleks huvitatud just kodumaise 
kauba ostmisest, siis selle kaup-
lusest ülesleidmine ei ole tarbija 
jaoks lihtne ja on aastatega aina 
keerukamaks läinud. 

7. Tarbija ei leia kaupluste 
suurest toiduvalikust kodumaist 
kaupa üles, sest kirjad pakendil 
on väga väikesed, sageli polegi 
enam kaubale märgitud tootjat, 
vaid ainul turustaja (privat labeli 
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kaubad), ka on Eesti toodete kau-
bamärgid sageli võõrapärased ja 
eksitavad.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
Eesti tarbijate jaoks on kõige täht-
sam toidu värskus ja kvaliteet. 
Kohalik toidutööstus on aastaid 
suutnud pakkuda laias sortimendis 
kvaliteetseid toidukaupu ja tarbi-
ja on vastanud sellele kodumaise 
kauba eelistamisega. Majandusuk-
riisi tingimustes on tarbijatel tulnud 
oluliselt korrigeerida oma toiduos-
tusid vastavalt õhemale rahakotile, 

kuid kodumaise kauba eelistamine 
on püsinud kõrge. Samas on kerki-
nud hinnatase muutnud Eesti turu 
atraktiivsemaks importijatele ning 
tarbijate hinnatundlikkus pakkunud 
paremaid müügivõimalusi ka oda-
vamale importkaubale. Kodumaisel 
tootjatel tasub igati hoida positsioo-
ne Eestis siseturul ja õigustada tar-
bijate usaldust, sest müües siseturul 
on kohalike ettevõtjate eeliseks tar-
bijate parem tundmine, lihtsamad 
reklaamivõimalused ning lihtsam 
juurdepääs jaeturule. 
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2.4. Toiduturg

Toiduainete tarbijahindade tõu-
su 2007. a ja 2010. a teisel poolel on 
majandusteadlased ja eksperdid põh-
jendanud mitmetes piirkondades aset 
leidnud ikaldustega, energiahindade 
tõusuga, üha suureneva näljahädaliste 
arvuga maailmas ning kaubanduse hu-
vide domineerimisega tarbijate huvide 
üle. Siiski iseloomustavad eeltoodud 
hinnangud olukorda maailma toiduai-
neteturul ainult osaliselt. 

Mitmed vaatepunktid, mis käsitavad 
majanduse arengut koostoimes ühis-
konna ja looduskeskkonna protsesside 
ja suundumustega, ei ole seni väärinud 
piisavalt majandusteadlaste tähelepanu. 
Sestap ei ole ka majandusarengu kohta 
tehtud prognoosid olnud piisavalt usal-
dusväärsed. 

Metodoloogilised möödalaskmi-
sed lähiminevikus majandusanalüüside 
koostamisel on põhjustanud pessimis-
mi majanduslike prognooside suhtes 
nii avalikkuses kui ka majandusteadlas-
te eneste hulgas. Mõned neist on tun-
nistanud, et majandusteadus olevat „ta-
gantjäreleteadus” ja majandusteadlased 
olevat „tagantjärele targad”. (vt Posti-
mees, 7.01.2010 Andres Arrak, Mis ei 
tapa, teeb tugevaks.) Majandusteaduse 
madala maine üle kurtis 2009. a aprillis 
Varssavis ELi ühise põllumajanduspo-

liitika teemal toimunud konverentsil ka 
Newcastle’i ülikooli agraarökonoomika 
professor David Harvey. 

Ei ole õige kuulutada majandus-
teadus tagantjärgi tarkuseks, kui üks 
majandusideoloogia ei täitnud avalik-
kuse ootusi. Majandusteadus ei saa olla 
teejuhiks senikaua, kuni majandustead-
lased õpivad nägema majanduslikke 
protsesse koostoimes ühiskonnas ja 
keskkonnas toimuvate protsessidega. 

Avalikkust huvitab siiski, mis võib 
juhtuda toiduainete turul lähemas ja 
kaugemas tulevikus. Miks ja kui palju 
võivad tõusta toiduainete hinnad? Põl-
lumehi huvitab, milliseks kujunevad 
põllumajandussaaduste hinnad, kui jät-
kub tendents, et tarbijahinna tõusust 
saadav täiendav tulu toidutootmise 
ahelas ei jaotu vastavalt selle ahela lüli-
de - põllumajandustootja, toidutööstu-
se ja kaubanduse panusele, vaid jaotub 
suurema turujõuga monopoolsete kau-
banduskettide kasuks. Sellest sõltub, 
millised on põllumajandusettevõtete 
investeerimise ja arengu võimalused 
tulevikus, samuti maapiirkondade elu-
jõud ja -kvaliteet. 

Põllumajanduses ja toiduturul toi-
muvaid muutusi tuleb käsitleda laiemas 
kontekstis: maailma elanikkonna jätkuva 
kasvu, elanikkonna toitumisharjumuste 
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muutumise, toiduainetega 
varustatuse, looduressurs-
side (muld, kättesaadavad 
vee- ja energiavarud) sei-
sundi, põllumajanduses 
toimuvate struktuursete 
muututuste ning majandus-
poliitikas valitsevate ideo-
loogiate taustal. 

FAO hinnangul suure-
neb maailma toidunõud-
lus mitte ainult rahvastiku 
kasvu arvel, vaid ka seoses 
loomse toidu osatähtsuse 
suurenemisega arenevates 
riikides. Seega kulub tule-
vikus suur osa toodetavast 
taimsest energiast, peami-
selt teraviljast, loomade 
elutegevuse tagamiseks. 
Näiteks teravilja kulub 
taimse toidu tarbimisega 
samaväärse toiduenergia 
tootmiseks sealiha tarbi-
misel vähemalt neli kor-
da ja linnuliha puhul kaks 
korda enam. Tõenäoliselt 
suureneb ka teravilja ka-
sutamine bioetanooli tootmiseks ning 
rapsiõli kasutamine biodiisliks. 

Prognoosi kohaselt suureneb 
maailma elanike arv  6,8 miljardilt  
2009. aastal 9,1 miljardini  2050. aastal 
peamiselt arenevate riikide rahvastiku 
kasvu arvel. Sealjuures on viimastel 
kümnenditel suurenenud näljahädalis-
te arv.  1995. aastal oli see madalaim,  
832 miljonit, suurenes aga  2009. aas-
taks 1,02 miljardini. 

FAO andmetel ei ole nälja põh-
juseks sõjad ja looduskatastroofid, 

vaid 90%-l juhtudest arenevate riiki-
de majanduses valitsevad struktuur-
sed probleemid, mis on seotud maa 
omandisuhetega, tootmisvahendite 
olemasoluga, maaelanikkonna tead-
miste ja oskustega, farmerite sissetu-
lekutega ja võimalustega investeerida 
arengusse, turustamise võimalustega, 
hindadega, põllumajandussaaduste 
väärindamise võimalustega, infrast-
ruktuuri olemasoluga, hügieeninõuete 
tagamisega jms. 



39

2.4.1. Teraviljaturg

Maailma teraviljatoodang (koos riisiga) 
oli USA põllumajandusministeeriumi 
(USDA) poolt 2009. a novembris an-
tud hinnangu kohaselt 2009/10. aastal 
2 195,6 miljonit tonni ja eeldatav tarbi-
mine 2 188,9 miljonit tonni. Sealjuures 
hinnati söödavilja vajaduseks 1 104 mln t, 
mis oli 13 mln. t võrra suurem kui ko-
gutoodang. 

Nõudlust söödavilja, peamiselt 
maisi järgi on kõrvuti loomakasvatuse 
vajaduste suurenemisega põhjustanud 
bioetanooli tootmise kasv. Viimase 
viie aasta jooksul on suurenenud tera-
vilja kasutamine bioetanooli tootmi-
seks 80 mln t võrra ehk ligi 2,5 korda 
ning moodustas 2009. a 136 mln tonni, 
millest suurim osa, 107 mln t, tarbiti 
USAs. Euroopa Liidus kasutati mullu 
bioetanooli tootmiseks 8 mln t tera-
vilja. Prognooside kohaselt suureneb 
teravilja kasutamine bioetanooli toot-
miseks veelgi, kuna arvestuste järgi 
on selle tootmine tasuv sel juhul, kui 
nafta hind ületab 60-70 USD/barrel. 
EL kavatseb suurendada 2015. aastaks 
teravilja kasutamist bioetanooli tootmi-
seks 20 miljoni tonnini. 

Rahvusvahelise teravilja-
nõukogu (ingl k IGC) poolt  
2010. a augusti lõpul antud 
hinnangu kohaselt oli maa-
ilma teravilja kogutoodang  
2010/11. a  1 745 mln t (ilma 
riisita 456 mln t), mis on 42 
mln t vähem kui 2009/10. a 
ja 34 mln t vähem kui prog-
noositav tarbimine. 

Nisu kogutoodang oli 

maailmas 2010. a augusti lõpul IGC poolt 
antud hinnangu kohaselt 644 mln t, mis 
on 33 mln t vähem kui eelmisel aastal 
ja 13 mln t vähem kui eeldatav tarbi-
mine. 

Saagid vähenesid 2010. aastal võr-
reldes eelmise aastaga mitmetes teravilja 
eksportivates riikides. Kõige enam vähe-
nes teraviljatoodang Venemaal, 97 mln 
tonnilt 2009. a hinnanguliselt 60-65 mln 
tonnini 2010. a, mille tõttu oli Venemaa 
sunnitud tänavu keelustama teravilja 
ekspordi. Alljärgnev tabel iseloomustab 
peamiste teraviljatootjate ekspordivõi-
met eelmisel aastal. 

Ekspordi pakkumise vähenemi-
ne 2010. a teisel poolel põhjustas maa-
ilmaturul teraviljahindade tõusu. Te-
raviljahinnad maailmaturul kujunevad 
maailma üldise teraviljabilansi ja varude 
järgi, kuid peamiselt siiski teravilja eks-
portivate riikide - USA, ELi, Kanada, 
Venemaa, Austraalia ja Ukraina saagi-
potentsiaalide ning ekspordivõimaluste 
alusel. 

Viimastel aastatel sagenenud põuad 
ja üleujutused, mis on põhjustatud 
kliimamuutustest, on mõjutanud olu-
liselt olukorda maailma teraviljaturul. 
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Majanduskriis omakorda 
suurendas teraviljaturul 
ebastabiilsust ja tootjate 
ebakindlust.

2006. a ja 2007. a esime-
sel poolel oli nisu hind AMI 
(Saksa agraarturu info) 
andmetel USA ja Saksa tu-
rul keskmiselt  150 EUR 
tonni eest. 2007. a teisel 
poolel tõusis hind nendel 
turgudel üle  260 EUR/t, 
langes  2009. a lõpuks alla
120 EUR/t ning hak-
kas 2010. a taas järsult tõus-
ma. Prantsuse nisu eks-
pordihind, mis oli  2010. a 
esimesel poolel keskmi-
selt  175 dollarit tonni eest, 
tõusis augusti lõpul enam 
kui 100 USD/t võrra ja jõu-
dis hinnani 275-300 USD/t. 

Kõrvuti üksikute suu-
remate hinnakõikumistega 
prognoosib OECD maa-
ilma teraviljaturul hinda-
de jätkuvat kasvu. 2000. a 
oli kõva nisu hind maa-
ilmaturul  127 USD/t, 
aga 2007. a 340 USD/t. Prognoosi koha-
selt on see 2018. aastal 220 USD/t. Mai-
si hind oli 2000. a 89 USD/t, 2007. a 
218 USD/t ning prognoosi kohaselt 
jääb  2018. aastal  165 USD/t kanti. 
Keskmise hinnatõusu taustal ei ole vä-
listatud üksikutel aastatel 1,5kordsed 
hindade kõikumised. 

Euroopa Liidus ületab teraviljatoot-
mise maht tarbimise mahu ning ülemi-
nevad varud, keskmiselt 65-70 mln t, on 
küllaldased. 

Kuna Eesti turgu mõjutavad mu-
jal maailmas toimuvad arengud, olid 
ka siinsete kokkuostuhindade languse 
peamisteks põhjusteks 2009. aasta ma-
janduskriis, nõudluse vähenemine ning 
suhteliselt head keskmised saagid Eli 
liikmesmaades  2008. aastal. Kriisiaas-
tal  2009 langesid Eestis teraviljahin-
nad 2005. aasta tasemele, mil hindu Eu-
roopa Liidus surus alla ületootmine. 

Siiski suureneb nõudlus teravilja järgi 
kaugemas perspektiivis kogu maailmas. 
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Maailm vajab aastal  2050 
FAO hinnangul 3,2 miljar-
dit tonni teravilja, mis on 
miljardi tonni võrra enam 
kui 2009. aastal. Sojaube 
vajatakse sama prognoo-
si kohaselt  515 mln ton-
ni, mis on 215 mln t võrra 
enam kui 2009. aastal. Liha 
vajadus tõuseb selleks ajaks 
470 mln tonnini, mis on 
ligi 200 mln t võrra enam 
kui tarbiti aastal 2009.

Samas prognoosib FAO 
lähematel kümnenditel te-

2.4.2. Õlikultuuride turg

Aastatel 2009/10 toodeti maa-
ilmas 428,9 miljonit tonni õliseem-
neid. Euroopa Liidus toodeti õliseem-
neid 29 mln t ning tarbiti 41,2 mln t. 
Euroopa Komisjoni hinnangul suure-
neb 2015. aastaks õliseemnete tarbimine 
ELis 45 mln tonnini. 

OECD hinnangu kohaselt oli Eu-
roopas õlikultuuride keskmine hind  
2003. a 322 USD/t, 2007. a 583 USD/t,  
2009. a 334 USD/t ning prognoosi ko-
haselt 2018. a 398 USD/t. Hindade 
tõusu põhjustab suurenenud nõudlus. 
Euroopa Liidus kasutati 2/3 rapsiõli 
toodangust biodiisli tootmiseks.

ravilja tootmise kasvu aeglustumist 0,8 
protsendini aastas. Võrdluseks: aasta-
tel 1950-1990 kasvas maailma teravilja-
toodang keskmiselt 2% aastas, pakkumi-
ne ületas nõudmise ja üleminevad varud 
kasvasid. Sel perioodil tekkis taasiseseis-
vunud riikides illusioon pidevalt jätkuvast 
põllumajandussaaduste ületootmisest, 
mis mõjutas nende riikide poliitikakujun-
dajate hoiakuid ja otsuseid. 

Viimasel kahel aastakümnel on tera-
viljatoodangu kui saagikuse kasvutempo 
aeglustunud eelneva perioodiga võrreldes 
poole jagu ning aeglustumise tendentsid 
süvenevad. Maailma teraviljavarud on 
aeglaselt, kuid pidevalt vähenenud. 

Söödavilja varud on aastatel  
1996/97 - 2000/01 keskmiselt  220 mln 
tonnilt vähenenud  166 mln tonni-
ni 2005/06.- 2009/10. aastal. Toiduvilja 
varud vähenesid samal perioodil 197 mln 
tonnilt 146 mln tonnini. Varude vähe-
nemine koos kliimamuutustest põhjus-
tatud ikalduste sagenemisega on suuren-
danud hindate volatiilsust, so. lühiajalisi 
järske kõikumisi. 

2.4.3. Piimaturg

Aastatel 2002 - 2008 suurenes Saksa 
turu-uuringute instituudi (saksa k ZMP) 
andmetel piima tootmine ja tarbimine 
maailmas 86 miljonit tonni, s.o 14%. Samal 
ajal piima tootmine edestas tarbimist kesk-
miselt 4 mln t võrra aastas. Piima tarbimine 
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maailmas keskmiselt ühe elani-
ku kohta suurenes samal pe-
rioodil 95,6 kilogrammilt 101,6 
kilogrammini aastas. 

Piima tootmise kasv maa-
ilmas jätkus ja 2009. aastal 
toodeti seda 695 mln t, mis 
on 5 mln t enam kui eelmisel 
aastal. Piima nõudluse ja pak-
kumise järgi tehtud varasemad 
hinnaprognoosid pidasid pai-
ka kuni majanduslanguseni. 

2007. a tõusid juustu, või 
ja piimapulbri hinnad maa-
ilmaturul võrreldes eelmise 
kolme aasta keskmisega 1,6 
korda.  2008.  aastal püsis 
maailmaturul kõrge hindade 
tase: juust 4 680 USD/t, või  
3 650 USD/t ja piimapulber  
3 910 USD/t. 2009. a lan-
gesid piimatoodete hinnad 
maailmaturul sajandivahetuse 
tasemele: juust  2 700 USD/t, 
või 1 830 USD/t ja piimapul-
ber 1 900 USD/t.

Suurimad piimatootjad maailmas 
olid 2009. a Euroopa Liit üle 150,5 mln 
t; India 106 mln t; USA 86 mln t ja Hii-
na 44,4 mln t. Võrreldes 2008. aastaga 
andsid 2009. a suurima panuse maailma 
piimatoodangu suurenemisse Hiina - 
2,5 mln tonni ja Uus-Meremaa - 0,9 mln 
t. Piima kogutoodang vähenes 2009. aas-
tal eelmise aastaga võrreldes Euroopa 
Liidus 0,6 mln t ja USAs 0,7 mln t.

Kuna piimatoodete kaubandus moo-
dustab üldisest tootmise ja tarbimise ma-
hust ainult 5,6%, siis põhjustavad suh-
teliselt väikesed nõudmise-pakkumise 
muutused maailmaturul suuri hinnakõi-
kumisi, mis kanduvad üle eriti nende rii-

kide siseturule, kus ekspordi osatähtsus 
on võrreldes kogu tootmise ja tarbimise 
mahuga suhteliselt suur. 

Alljärgnev joonis iseloomustab ar-
vestuslike piima tootjahindade kujune-
mist valitud riikides ja maailmaturul vii-
masel kahel aastakümnel.

Maailmaturu hind on arvestuslik 
ning tuletatud erinevate piimatoodete 
maailmaturu hindade alusel. 

Aastatel 1991 - 2005 olid piima 
tootjahinnad Euroopa Liidus suhteliselt 
stabiilsed piirides  29 - 31 EUR/100 kg. 
2006. a hinnad langesid tasemele 
27 EUR/100 kg, tõusid aastal 2008 ta-
semele  34 EUR/100 kg ning lange-
sid  2009. a tasemeni  27 EUR/100 kg. 
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Piima arvestuslik maailma-
turu hind oli  1991. aastal  
13 EUR/100 kg, tõu-
sis  2001.  aastal tasemele  
22 EUR/100 kg ning 2007. aas-
tal tasemele 34,50 EUR/100 kg.  
2009. aastal langes piimahind  
2001. aasta tasemele. Maa-
ilmaturu hind on järginud 
peamiselt suurima turuosali-
se Uus-Meremaa hinnataset. 
Erandiks on 2007. aasta, kui 
arvestuslik maailmaturu hind 
ületas Uus-Meremaa hinnata-
seme. 

Uus-Meremaa piima-
pulbri eksport moodustab 
maailma ekspordist 37% ja 
või eksport 42%, millega ta 
on maailmas turgu valitse-
vas seisundis. Euroopa Liit 
on maailmas suurim juustu 
eksportija. ELi juustu eks-
pordi osatähtsus maailmas 
on ligi kolmandik. 

Euroopa Liidus lõ-
peb 2015. aastal piimkvooti-
de kasutamine. OECD poolt 
kuni  2018. aastani antud 
prognoosi kohaselt jätkub piimatoodete 
nõudluse kasv ja mõõdukas hindade tõus: 
prognoositava perioodi lõpul oleks hind 
juustul 3 180 USD/t või 2 550 USD/t ja 
piimapulbril 2 690 USD/t. 

2009. a kevadel langes Eestis tootjale 
makstud piimahind ligi poole aasta jooksul 
tasemele 3 kr/kg, mis ei katnud tootmisku-
lusid. Väärib tähelepanu, et Eestis on olnud 
piima tootjahind pidevalt madalam isegi 
uute liikmesmaade (EL-10) hindade tase-
mest. 2010. a läheneb Eesti piima tootja-
hind esmakordselt ELi keskmisele tasemele. 

Piimatootjad Eestis reageerisid 
ebasoodsale konjunktuurile toodangu 
vähendamisega. 2009. aastal oli statis-
tikaameti andmetel piima kogutoo-
dang 676,1 tuhat t, mis on 2008. aas-
taga võrreldes 18,1 t ehk 3% vähem. 
Keskmine piimatoodang lehma kohta 
oli 2009. aastal esialgsete andmete ko-
haselt 6 849 kg, mis on 68 kg enam kui 
eelmisel aastal. 

Euroopa Komisjoni andmetel oli 
lehmade keskmine piimakus  2009. a       
6 277 kg, mis on Eesti keskmisest 8% 
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madalam. EK prognoosib 
lehmade keskmise piimaku-
se tõusu 2015. aastaks 6 753 
kiloni, mis vastab Eesti leh-
made 2007. a produktiivsuse 
tasemele. Kõrgem produk-
tiivusus on korrelatsioonis 
tootmise tasuvusega, kuid 
vaatamata sellele võitlesid 
paljud Eesti piimatootjad 
madala hinnataseme tõttu 
majandusliku ellujäämise eest.

Põllumajandussaaduste 
hindade madalal hoidmist on 
Eestis pidevalt püütud põh-
jendada tarbijakasuga. Toot-
ja- ja tarbijahinna võrdlus 
näitab, et tootjahinna tõusu 
kasutatakse pigem ettekään-
dena täiendava kasumi tee-
nimiseks. Samuti põhjenda-
takse tarbijahindade tõstmist 
kulutuste kasvuga. Mõni-

2.4.4. Lihaturg   

Lihatoodete piiriülese kaubandu-
se käive maailmas on viimastel aastatel 
23-24 mln t aastas ja moodustab toot-
mise mahust 8,5%. Kõige enam kaubel-
dakse maailmas linnulihaga, mille maht 
kasvab ja moodustab lähiajal kogu liha-
kaubanduse käibest ligi poole. 

Sealiha suurimad eksportijad maail-
mas olid 2008. a USA 2 miljoni tonniga, 
Euroopa Liit 1,7 mln t ja Kanada mil-
joni tonniga. Suurimad importijad riigid 
olid 2008. a Jaapan 1,2 mln t, Hiina mil-
jon t ja Venemaa 0,86 mln t. 

Linnuliha suurimad eksportijad rii-
gid olid 2008. a USA 3,8 mln t ja Bra-
siilia 3,7 mln t ning suurimad importijad 
riigid Hiina 2 mln t, Venemaa 1,2 mln t 

kord on see põhjendatud, kuid järgnevates 
analüüsides võime veenduda, et suurimaks 
kannatajaks on alati esmatootja, kuna põhi-
liste ostutoodete hinnad kasvavad müügi-
toodete hindadest tunduvalt kiiremini. 

Hindade kujunemine põllumajan-
dustootja kahjuks tuleb põllumajan-
dusliku tootmisprotsessi erinevusest, 
võrreldes teistes majandusharudega. 
Erinevust näitab ilmekalt põllumeeste 
seas levinud kujund: kui olukord turul 
halveneb ja lehm hakkab tootma kahju-
mit, ei saa teda nagu tööpinki vabrikus 
välja lülitada. Elav organism nõuab elu-
tegevuse jätkamiseks ning potentsiaali 
säilitamiseks endisel tasemel hoolitse-
mist, st. kulutusi. Niisiis kahjustavad 
hindade lühiajalised järsud muutused 
kõige enam esmatootmist. 
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ja Jaapan 0,9 mln t.
Veiseliha suurimad eks-

portijad olid 2008. a Brasii-
lia  1,6 mln t, Austraalia 
1,3 mln t ja USA 0,8 mln t. 
Veiseliha suurimad importi-
jad riigid olid USA 1,1 mln 
t ja Venemaa 0,9 mln t. Eu-
roopa Liit on veiseliha ne-
toimportija ja see suureneb 
lähitulevikus veelgi. 2009. a 
eksportis EL 240 tuhat t ja 
importis 425 tuhat t veiseliha. 
Euroopa Komisjoni hinnan-
gul väheneb veiseliha eksport 2015. aas-
taks 90 tuhande tonnini ja import suure-
neb 2015. aastaks 720 tuhande tonnini. 

OECD hinnangu kohaselt mõju-
tas majanduskriis negatiivselt lihaturgu. 
Hinnad kõikusid lühikese perioodi jook-
sul suurtes piirides, mis suurendas aegla-
se käibega lihatootmises riske. Looma-
liha tootjahind tapakaalus oli Euroopa 
turul 2003. aastal 2 550 EUR/t, 2008. a  

3 240 EUR/t  ja  2009. a 2 500 EUR/t 
ning on OECD prognoosi koha-
selt 2018. aastaks  2 810 EUR/t. Seali-
ha tootjahind tapakaalus oli 2003. aastal     
1 260 EUR/t, 2009. a  1 560 EUR/t ja 
langes 2010. a alguses  1 100 EUR/t. 
OECD prognoosi kohaselt sealiha hind 
kasvab mõõdukalt 2018. aastaks ja jõuab 
tasemele 1 360 EUR/t.

Eestis on alates 2004. aastast veise- 
ja sealiha tootja-
hinnad püsid suh-
teliselt stabiilselt 
tasemel 23-25 kr/kg. 
2008. a tõusid hin-
nad üle 28 kr/kg 
ning langesid 2009. a 
taas majanduskrii-
sieelsele tasemele. 
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Selle aasta üheks meeldejääva-
maks sündmuseks toidutootjate 
ja kaubanduse suhetes on ilmselt 
kaupluseketi Rimi otsus kõrval-
dada müügilt värske Eesti sea- ja 
veiseliha, millest vallandus mitu 
kuud kestev arutelu kodumaise 
liha ja kaubanduse omatoodete 
üle. Eesti tarbijate teadvusse jõu-
dis kodumaine liha ilmselt palju 
tugevamalt kui ükskõik millise 
varasema lihatoodete kampaania 
käigus.

Kõik sai alguse süütust  24. 
märtsil saadetud pressiteatest, 
milles teatatakse, et Rimi märgi-
tooted laiendavad veiseliha valikut 
Eesti turul. Rimi teate tegid erili-
seks ridade vahele pikitud halvus-
tavad väited Eesti veiseliha aad-
ressil. "Turule tuleva Rimi oma 
märgibrändi impordime küll sisse, 
kuid see-eest saame alati kliendile 
garanteerida lihaveise kvaliteetse 
liha ja võime olla kindlad, et paku-
tavad lihatooted ei pärine piima-
veiselt," seisab Rimi pressiteates.

See oli ilmselgelt Eesti liha-
tootjaid solvav ning põhjustas nii 
põllumeeste kui tööstuste valulise 
reaktsiooni. Kui Rimi algses pres-
siteates oli Eesti liha kvaliteedi 
kahtluse alla seadmine ridade va-
helt aimatav, siis arutelu kuume-
nedes julgeti tarbijatelt Eesti liha 

Lihast, kaubandusest, omatoodetest
Roomet Sõrmus, EPKK tegevjuht

halvustades juba otse küsida: „kas 
eelistate Itaalia pastat või Eesti ma-
karone?“. Harva esinevalt olid kõik 
Eesti põllumajandus- ja toiduor-
ganisatsioonid ühe mütsi all. Nii 
toiduliit, põllumajandus-kauban-
duskoda kui põllumeeste ja talu-
pidajate keskliidud leidsid, et Rimi 
selline ülbitsemine on lubamatu. 

Eesti liha kaitseks koondusid 
ka tarbijad. Sotsiaalvõrgustikku 
Facebook loodud grupp „Boikott 
Rimile – Eesti tootja toetuseks!“ 
kogus kiiresti toetust ja lühikese 
ajaga andsid pea viis tuhat tarbijat 
häälekalt teada, et nad hoolivad 
Eesti toidust ning mõistavad Rimi 
käitumise üheselt hukka. Kuna 
klient on kuningas, siis eks tarbijate 
protest sundis lõpuks ka kauplust 
oma poliitikat korrigeerima.

Kauplusekettide omatooted on 
asunud toidutootjate kaubamärke 
lettidelt välja tõrjuma

Julgen sügavalt kahelda, et 
Rimi selle jõulise manöövriga pel-
galt kvaliteetset liha oma lettidele 
igatses, sest lisaks veiselihale tõr-
juti lettidelt ka Eestimaine sealiha. 
Kui lihaveisekasvatus on tõesti alles 
arenev sektor, siis sealiha puudust 
meil kindlasti pole. Rimi tegelikult 
isegi ei varjanud, et kauplus oli 
Eesti tootjatele esitanud sisuliselt 
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ultimaatumi kaupluse allhankijaks 
asumiseks: "Kindlasti ei ole siinse-
tele lihakombinaatidele meeltmöö-
da, et turule lisandub konkurentsi 
Rimi oma lihatoodete brändi näol, 
aga siinkohal on võimalik igaühel 
vaadata asja kahe nurga alt, kas aja-
da kiusliku jonni ja protesteerida 
uuenduste vastu või vastupidiselt 
asuda müüma liha Rimi omamär-
gibrändi alt /.../".

Rimi järsk samm näitas meile 
kätte, kuhu meie kaubandus teel 
on. Ühes ketis püüti teha jõuline 
kannapööre ja müüa omatootena 
ainult importliha. Kõigis teistes 
tootegruppides toimub asi hiilivalt 
ja võib-olla viie aasta pärast jõua-
me kõigi toodetega sinna, kuhu li-
haga jõudsime mõne päevaga.

Pole ime, et meie lihatööstu-
sed diktaadile alluda ei tahtnud, 
sest Rimi sisseostupoliitika rõhub 
tootjaid ja ahendab Eesti tarbijate 
valikuvõimalusi. Kaupluste omab-
rändi (private label) all müüdavate 
toodete puhul puudub tarbijatel 
üldjuhul võimalus aru saada, mil-
lise kaubaga täpselt tegemist on 
ja kust konkreetne toode pärineb. 
See muudab kaupluste brändid 
suurepäraseks vahendiks Eesti toi-
dutööstusega manipuleerimiseks 
ja tarbijate eest info varjamiseks. 
Kaubanduse omatooted on tõhus 
vahend sisseostuhindade alla suru-
miseks ja kaupluste kasumi maksi-
meerimiseks. Omabrändide kaudu 

muudetakse toit anonüümseks ja 
kui vaja, saab selle tootja välja va-
hetada.

Baltiluxi või Alpenrose piim 
oli algul pärit Eestist, kuid kui ke-
vadise lihaloo ajal poode külasta-
sin, siis olid Läti, Leedu ja Poola 
piimatooted kodumaise kauba 
lettidelt välja söönud. Alpenrose 
kaubamärki kandsid väga erineva 
päritoluga piim, keefir, kodujuust, 
jogurt jne. Kaupluse brändi kand-
vate piimatoodete puhul levita-
takse tarbijatele sõnumit: milleks 
maksta rohkem, pakendi sisu on 
ju sama! Algul oli sisu tõesti sama, 
kuid lõpuks läks ikka kõik ootus-
päraselt ning kaupa osteti sisse 
sealt, kust odavamalt sai.

Arvan, et tarbijad ei tohiks 
ennast pimesi orienteerida kau-
banduse omabränditoodetele, sest 
inimestel ei jätku tähelepanu, et 
uurida, kust need on pärit ja pa-
hatahti ei ole võimalik spetsialist 
olemata ka täpselt aru saada, kus 
miski on toodetud.

Kas tuuleveskitega on mõtet 
võidelda?

Eesti pole kaubanduse omab-
rändide juurutamisel muidugi 
mingi pioneer. Pigem püüame üha 
enam jäljendada teistes riikides 
levinud praktikat. Omabrändide 
osakaal on mitmetes riikides saa-
vutanud märkimisväärse turuosa.

Minu kriitilisust kaubanduse 



48

omatoodete suhtes kannab mure 
kodumaise toidutootmise jätku-
suutlikkuse pärast. Eesti tööstu-
sed on liiga väikesed, et pikemas 
perspektiivis mahutoodangu toot-
jana läbi lüüa. Lõpuks leidub ikka 
kuskil keegi suurem, kes suudab 
odavamalt toota. Kui aga kord 
oled oma turuosa kaotanud, siis 
uuesti lettidele trügida on raske. 
Nii satuvad tööstused veel roh-
kem kaubanduse lõa otsa ja pea-
vad diktaadile alluma. Seega tuleb 
tuuleveskitega kindlasti võidelda!

Rimi ilmselge libastumine lõi 
seni vaikselt tuha all hõõgunud 
tule leegina lõkkele. Pinged toidu-
tootjate ja kaubanduse vahel on 
aastate jooksul suurenenud. Selle 
üheks põhjuseks on toiduainete 
jaekaubanduse kontsentreeru-
mine ja kauplusekettide turujõu 
suurenemine. Kahjuks ollakse 
seejuures üsna varmad saavutatud 
turujõudu tarneahelas ära kasu-
tama. Toidutööstustele seatakse 
aina hullemaid tarnetingimusi, 
alustades sisseostuhindade allasu-
rumisest ja lõpetades üle mõistu-
se pikkade maksetähtaegade ning 
mitmesuguste boonuste, trahvide 
ja tasudega.

Pole ka imestada, kui meie toi-
du kvaliteet halveneb - just kaup-
luste omatooted tõmbavad seda 
alla. Omabränditooted mõjutavad 
ka kvaliteetsemate kaupade hinda, 
sest nende tootjatel on raske võis-

telda. Kui toodad lihast vorsti, aga 
konkurent teeb seda kananahast, 
siis paraku tarbija vaatab hinda ja 
ka kauplusekett teeb kõik, et hind 
oleks madal.

Mitmed uuringud nii meil kui 
mujal näitavad, et inimesed siiski 
tahavad teada, kust nende tarbitav 
toit pärit on. Sageli eelistatakse just 
kodumaist või lähipiirkonnast pärit 
toitu. Hiljuti oli võimalus tundma 
õppida Saksamaa Schlesswig-Hols-
teini liidumaa kaubandusketi Coop 
tootesarja Unser Norden (Meie 
Põhjala) filosoofiat. Kuigi tegemist 
on kaupluseketi omatoodetega, on 
kõik tooted pärit Põhja-Saksamaa 
neljast liidumaast ja iga toote sildil 
on kirjas tootmise koht. Arvan, et 
sellest oleks meilgi midagi õppida 
– kui meie poelettidele jõuaks näi-
teks sari Meie Eesti, mille jogurt 
on toodetud Põlvas, leib Paides ja 
vorst Nõos, siis oleksin omatoo-
dete suhtes võib-olla natuke lepli-
kum. Kuigi pigem võiks see kauba-
märk ja tootesari olla toidutootjate 
enda kui kaubanduse kontrolli all.

Kokkuvõtteks

Lõpuks andis Rimi avalikkuse 
survele järele ja teatas 15. aprillil, 
et Eesti sea- ja veiseliha on poe-
lettidel tagasi. Tundub, et Rimi on 
sellest juhtumist õppinud. Pärast 
lihaskandaali otsis kaubandus-
kett ise kontakti tootjate ja nen-
de esindajatega. Tänaseks on poe 
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eestvedamisel paljud Eesti tooted 
märgistatud pilkupüüdvate süda-
mekujuliste sini-must-valgete hin-
nasiltidega. 

Kogu lugu oli õppetunniks, 
et Eesti tarbija hindab kodumaist 
ja on võimeline avaldama hääle-
kalt protesti, kui kaubandus im-

porttoitu jõuga peale surub ning 
valikuvabadus kaob. Rimi näitel 
saime lühikese perioodi jooksul 
jälgida, kuhu meie kaubandus teel 
on – omabrändid pressivad peale 
ja valdav osa toidust muutub ano-
nüümsemaks. Lahingu võitsime, 
kuid sõda kestab edasi...
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2.4.5. Tendentsid maailma toiduainete 
turul

Viimasel kümnendil on põlluma-
jandust ja maailma toiduainete turgu 
mõjutanud negatiivsed tendentsid: klii-
ma ebastabiilsuse suurenemine ja maa-
ilma erinevates paikades sagenenud 
ikaldused, tootmisvahendite hindade 
kiire tõus ning põllumajandussaaduste 
hindade järsud kõikumised, põlluma-
jandusettevõtete sissetulekute ja ka-
sumlikkuse langus jms. Need on teinud 
murelikuks nii põllumajandustootjad 
kui ka tarbijad.

WTO läbirääkimiste tulemusel tek-
kinud meetmed nagu kaubanduse ja 
põllumajanduspoliitika liberaliseerimi-
ne ning põllumajandustootjatele suure-
ma otsustusõiguse andmine, riigi sek-
kumise vähenemine ning farmeritele 
antud võimalus paremini orienteeruda 
turu nõudmistele ei ole täitnud põllu-
majandustootjate ootusi. 

Maailmaturul toimuvate protsessi-
de analüüs annab põllumajandustootja-
tele ja poliitika kujundajatele täiendavat 
informatsiooni mitte niivõrd konkreet-
sete sündmuste toimumi-
se tõenäosuse kohta, kui 
negatiivsete tendentside 
ja probleemide põhjuste 
kohta. OECD, FAO, EK 
ja teiste asjaomaste orga-
nisatsioonide prognoo-
sid toiduainete hindade 
ning tootmise ja tarbimise 
muutuste kohta iseloo-
mustavad siiski tendentse. 
See tähendab, et mõõduka 
hinnatõusu taustal võivad 
jätkuda järsud hindade 

kõikumised. 
 Maailma elanikkond kasvab ja ühes 

sellega suureneb vajadus toiduainete 
järgi. Hiinas ja Indias on järsult kas-
vanud elanike ostujõud ja muutunud 
toitumisharjumused loomse toidu tar-
bimise kasuks. Põllukultuuride saakide 
kasvutempo maailmas on aeglustunud. 
Mitmete arenenud riikide teadlased ja 
poliitikakujundajad on jõudnud veen-
dumusele, et teadusuuringuteks, kuidas 
jätkuvalt tõsta põllumajanduse tootlik-
kust ja efektiivsust, on vaja anda seni-
sest rohkem raha. 

Maailmapanga hinnangul kasva-
sid energiakandjate ja metalli hinnad 
aastatel 2003 - 2008 kuni 230%. (Agra 
Facts 13. 08. 2010.) Energia- ja metalli-
hindade tõus mõjutas omakorda mine-
raalväetiste, masinate ja ehituskonstrukt-
sioonide hindu. Mineraalväetiste hinnad 
tõusid maailmaturul tasemelt 200 - 260 
USD/t 2006. aastal rekordiliselt kõrgele 
tasemele 2008. aastaks, mil nad jõudsid 
hinnani 800 - 1200 USD/t. Seejärle lan-
gesid nad 2009. a teisel poolel taseme-
le 240 - 440 USD/t, mis on kriisieelse-
ga võrreldes keskmiselt poolteist korda 
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tud kokkulepped on mitmes olulises 
küsimuses vastuolus ELi põllumajan-
duspoliitika eesmärkidega ning piira-
vad Euroopa Liidu ÜPP eesmärkide 
saavutamise vahendite kasutamist. 

Majanduses domineerivad tänapäe-
val huvigrupid, kes on koostanud rah-
vusvaheliselt siduvad lepingud. Need 
on huvigrupid, kes ei suuda näha tervi-
kut, ei tunne ühiskonna arengu seadus-
pärasusi ega suuda ka ette näha oma 
otsuste tagajärgi. 

kõrgemad (Situatsionsbe-
richt, AMI). 

Samas, kui põllu-
majandustootjate ja 
tarbijate kulutused toi-
duainetele suurenevad, 
vähenes Eurostati and-
metel põllumajandus-
ettevõtete sissetulekute 
osatähtsus toidutootmi-
se ahelas aastatel  1995 
kuni  2005 enam kui 
viiendiku võrra.

19.- 20. juulil  2010 
Brüsselis toimunud 
ELi ühise põllumajan-
duspoliitika tulevikku 
käsitaval konverentsil 
toodi esile ja analüüsiti 
viimastel aastatel põllu-
majanduses toimunud 
negatiivsete tendentside 
põhjusi. Päevakorrale 
tõusis küsimus, millel on 
põhimõtteline tähendus 
– Euroopa Liit peaks 
leidma väljapääsu, kui-
das loobuda WTO-tüüpi 
(Maailma Kaubandus-
organisatsiooni reglementeeritud) põl-
lumajanduspoliitikast ning kujundada 
ELi suveräänne põllumajanduse aren-
gustrateegia ja -poliitika. 

Rahulolematuse põhjus on WTO  
1994. aasta põllumajandusleping, mil-
les on sätestatud kaugem eesmärk, mis 
on pigem soov ja vahend kui eesmärk: 
„Luua õiglane ja turule suunatud põl-
lumajandusalase kaubanduse süsteem.” 
Lepingus sisalduvad konkreetsed abi-
nõud, samuti WTO Doha voorus teh-



52

Eristumisel ja integ-
reerumisel varitseb oht 
samuti selles, et üks osa-
pooltest võib muutuda 
domineerivaks nii, et ta ei 
integreeri, vaid hakkab tei-
si osapooli alla suruma ja 
rõhuma. Kui erinevad tu-
rud: finants-, kinnisvara-, 
kauba- ja tööjõuturg ning 
tehis- ja looduskapital ei 
ole omavahel integreeritud 
ja mõni neist on ametlikult 
kuulutatud domineerivaks, 
siis järgnevad paratamatult 
ebakõlad ja katastroofid, 
mis pidurdavad normaa-
lset arengut. Finantsturu 
domineerimine teiste tur-
gude üle lõppes majandus-
katastroofiga, kaubaturu 
domineerimine tööjõu-
turu ja kinnisvaraturu üle 
on põhjustanud ulatusliku 
tööpuuduse kasvu ning 
suurendanud põllumajan-
dustootjate ja investorite 
riske. 

Arengut piiravaks teguriks ei ole 21. 
sajandil enam tehiskapital: masinad, 
seadmed ja tehnoloogiad, vaid loodus 
ise, mitte traktorite ja kombainide toot-
likkus, vaid muldade seisund, mitte ka-
lalaevade püügivõimsused vaid kalava-
rud, mitte niisutatavate alade pumpade 
võimsused, vaid kättesaadavate veeva-

rude vähenemine. 
Majandusteadus saab olla usaldus-

väärne teejuht sel juhul, kui majandus-
teadlased vabanevad vananenud, 18. 
ja 19. sajandil loodud kujutlustest ja 
teooriatest ning integreerivad majan-
dusteaduse ühiskonna- ja loodustea-
dustega. 
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OECD loodi aastal 1961. Orga-
nisatsiooni kutsutakse tihti rikaste 
riikide klubiks, kuhu kuulumine 
on auasi ja saavutus omaette. Selli-
ne nimetus on ehk organisatsioo-
nile pandud osaliselt tema väga 
tähtsate ja rahvusvahelisel tasandil 
tegijate riikide tõttu, aga ametli-
kuma versiooni kohaselt saavad-
ki organisatsiooni kuuluda vaid 
need riigid, kelle majanduselus 
on toimunud olulisi muudatusi ja 
arenguid, millest ka teised riigid, 
ka väljaspool organisatsiooni liik-
meskonda, saavad õppida. 

Täna kuulub OECDsse 33 rii-
ki: Austraalia, Austria, Belgia, Ka-
nada, Tšiili, Tsehhi, Taani, Soome, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, 
Ungari, Island, Iirimaa, Iisrael, 
Itaalia, Jaapan, Korea, Luksem-
burg, Mehhiko, Holland, Uus-
Meremaa, Norra, Poola, Portugal, 
Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, 
Rootsi, Šveits, Türgi, Ühendatud 
Kuningriigid, Ameerika Ühend-
riigid.

2010. aastal liitusid Tšiili, Slo-
veenia ja Iisrael ning käesoleva 
aasta mais kutsuti liikmeks ka 

OECD: Tark õpib teiste vigadest, teised omadest 
Andres Oopkaup, 

põllumajandusministeeriumi asekantsler

Eesti. Tihedamat koostööd luba-
ti alustada Brasiilia, Hiina, India, 
Indoneesia ja Lõuna-Aafrikaga.

Eesti on OECD tähelepanu 
fookuses olnud juba aastast 1995, 
mil Nõukogude Liidu lagunemise 
järel tekkis hulgaliselt nn ülemi-
nekuriike, kes kõik kasutasid väga 
erinevaid majanduse reformimise 
võimalusi ja meetodeid. Selle tule-
musena oli ka reformide kiirus ja 
tulemuslikkus väga erinev. 

Eesti poliitiline enamus otsus-
tas tookord radikaalsete reformi-
de kasuks, mis pidi tagama kiire 
ülemineku. Selge on see, et selline 
üleminek ei olnud kõige valutum 
ning just need protsessid pakkusid 
OECD majandusteadlastele huvi. 
Nii näiteks arvutati Eesti kohta 
toona välja nn põllumajandustoot-
ja subsiidiumi ekvivalent, mis oli 
ülemineku algusaastatel Eesti toot-
ja jaoks vähemalt miinus 100%. 
Lihtsamas keeles tähendab see, et 
põllumajandustootja andis oma 
toodangu ära ja maksis ise veel n.ö 
teise hinna toodangule peale. 

Ka täna on Eesti kaasatud sel-
le näitaja arvutamisse koos kõigi    



54

teiste ELi liikmesriikidega. Viima-
sel kolmel aastal jäi see näitaja ELis 
vahemikku 22 - 24%, mis näitab 
avaliku sektori poolset abi ning tu-
ruhinnatoetuse osakaalu põlluma-
jandustootja sissetulekutes. 

OECDga ühinemise üks kri-
teeriume on, et nii liituja kui ka 
OECD suudaksid vastastikku 
pakkuda kummalegi poolele kasu-
like ning huvipakkuvaid kogemusi 
ja teadmisi. Viimasel kahekümnel 
aastal toimunud kiire arengu tõttu 
on Eesti kogemus OECD jaoks 
oluline. 

OECDl omakorda on pakku-
da lisaks oma liikmesriikide ma-
janduse arengu jälgimisele ning 
parimate kogemuste jagamise-
le ka analüüse potentsiaalsetest 
turgudest. Nad saavad sooritada 
liikmesriikide jaoks kõrgekvalitee-
dilisi poliitika- ja sektorianalüüse, 
näiteks ülevaated Hiina ja Vene-
maa põllumajanduse ning poliiti-
ka arengust. OECD annab välja 
regulaarseid trükiseid, millele li-
sandub ca 250 uut publikatsiooni 
aastas. 

OECD üheks olulisemaks re-
gulaarseks tööks on 10 aasta põl-
lumajanduse ja toiduturu tuleviku 
perspektiivid (Outlook), mida 
OECD valmistab koostöös FAO-

ga ning mis on põllumajandustur-
gude arenguprognooside konteks-
tis väga oluline väljaanne. Samuti 
leiab igal aastal laia kajastust põllu-
majanduspoliitika arengute jälgimi-
se aruanne, kuhu on kaasatud kõik 
OECD liikmesriigid ning huvipak-
kuvad mitte-liikmesriigid. Aruan-
ne sisaldab juba eelpool mainitud 
näitajat, mis kirjeldab tootjate toe-
tuse taset tulenevalt vastavas riigis 
rakendatud põllumajanduspoliiti-
kast. 

Siiski pole põllumajandus ai-
nuke sektor, millega OECDs tege-
letakse, vaid pigem üks valdkond 
nn majandusküsimuste all. Üle-
jäänud tegevusvaldkonnad lisaks 
majandusele on arenguküsimused, 
ühiskonnakorraldus, rahandus, 
valitsemine, innovatsioon ja jätku-
suutlikus.

Alates 2009. aasta veebruarist 
on Eesti osalenud põllumajandus-
tootjate analüüsivõrgustiku koh-
tumistel. Eesti FADN andmed 
on kaasatud otseselt kahe uuringu 
koostamisse - käeoleva aasta juu-
nis avaldati uuring põllumajandus-
tootjate riskidest ja riski juhtimise 
strateegiatest ning valmimas on 
uuring toetuste ja sissetulekute jao-
tusest valitud OECD riikides.
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3. Põllumajanduspoliitika

Eestis on põlluma-
jandust toetatud ala-
t e s  1 9 9 3 .  a a s t a s t . 
Aastatel 1993 - 2000 
maksti toetusi ainult 
Eesti riigieelarvest, 
alates 2001. aastast 
on makstud toetusi ka 
ELi eelarvest. Esime-
seks toetusprogram-
miks oli SAPARD, 
mille raames toetati 
nii põllumajandustoot-
mist, -töötlemist kui ka 
maaelu arengut.

Kui 1993. aastal toetati põllumajan-
dust 57 mln krooniga, siis 2009. aastaks 
on summa suurenenud 3,275 mld kroo-
nini, kusjuures oluliselt on laienenud 
toetusesaajate sihtrühm.

3.1. ELi ühine 
põllumajanduspoliitika

Alates Eesti liitumisest ELiga 2004. a 
mais, on Eestis rakendatud ELi ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis koosneb 
kahest sambast. ÜPP esimesest sambast 
makstakse turukorraldusmeetmeid ja 
otsetoetusi. Teisest sambast toetatakse 
maaelu arengut 4 telje raames. 

Esimene telg on suunatud põllu-

majandus- ja metsandussektori konku-
rentsivõime parandamisele, teine telg 
keskkonna ja paikkonna parandamisele 
ning kolmas telg maapiirkondade elu-
kvaliteedile ja maamajanduse mitmeke-
sistamisele. Neljas telg ehk LEADER 
on suunatud kohalike tegevusgruppide 
toetamisele. 

Võrreldes 2004. aastaga on toe-
tuste kogusumma suurenenud 1,8 mld 
kroonilt 3,27 mld kroonini 2009. aas-
tal ehk 80%. ELi eelarve vahendid on 
suurenenud samal ajal 73% ja Eesti rii-
gieelarve vahendid 2 korda, kuigi nende 
osakaal on suurenenud vaid 3% võr-
ra 25%-lt 28%-le.

2009. aasta toetuste kogusummast 



56

moodustas ÜPP I samba 
meetmete osatähtsus 44%, 
ÜPP II samba meetmete 
osatähtsus 54% ja riiklikud 
toetused 2%.

Toetuste jagunemise 
kohta tehtud analüüs näitab, 
et ligikaudu 10% taotlejatest 
saavad 80% toetuste kogu-
summast ja ülejäänud 20% 
toetustest jaotub 90% toot-
jate vahel.

Põllumajandustoetusi 
maksti 2009. aastal 20 390 
taotlejale. Kõige rohkem 
taotlejaid oli Võrumaal 
(2 369) ja kõige vähem Hiiu-
maal (514).
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Otsetoetusi ja täiendavaid otsetoetusi 
makstakse ÜPP esimese samba raames.

ELis on võimalik otsetoetusi maks-
ta kahe skeemi alusel – ühtset otsemak-
set või ühtset pindalatoetust rakenda-
des. Ühtse otsemakse skeemi (Single 
Payment Scheme - SPS) rakendavad 
kõik EL-15 riigid ning uutest liikmesrii-
kidest Sloveenia ja Malta. Ühtse pind-
alatoetuse skeemi (Single Area Pay-
ment Scheme - SAPS) koos täiendavate 
otsetoetustega saavad rakendada ainult 
uued liikmesriigid. Ühtne pindalatoe-

3.2. Otsetoetused ja täiendavad otsetoetused 2004-2009

tus (ÜPT) on lihtsustatud skeem, kus 
ELi eelarvevahenditest eraldatav otse-
toetuste kogusumma jagatakse taotle-
mise aastal heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes olevate toetus-
õiguslike põllumajandusmaa hektarite 
arvuga.

ELi vahenditest makstav otsetoetus-
te tase on arvutatud vastavalt 30. april-
lil 2004. aastal ELis kehtinud toetustele 
ja liikmesriigile määratud toetusõigustele 
ning see summa suureneb aasta-aastalt, 
jõudes 2013. aastal 100%-ni. 2009. aastal 
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maksti Eestis ühtset pindalatoetust 60% 
tasemel ja täiendavaid otsetoetusi sai juur-
de maksta üldreeglina 90% tasemeni.

Täiendavaid otsetoetusi makstak-
se riigieelarvest, v.a aastad 2004 - 2006, 
kui selleks sai kasutada osaliselt ka 
MAK 2004 - 2006 vahendeid. Ala-
tes 2007. aastast võib kõiki tootmisega 
seotud otsetoetusi EL-27 liikmesriigis ra-
kendada ühesugusel tasemel. Kui aasta-
tel 2004 - 2006 maksti Eestis täiendavaid 
otsetoetusi põllumajanduskultuuride, 
veiste, piimalehmade ja uttede kasvatami-
se eest, siis 2007. aastal otsustati maksta 
täiendavat otsetoetust põllukultuuride, 
ammlehmade ja uttede kasvatamise eest. 
Sarnane skeem kehtis ka 2009. aastal, 
kuid alates 2010. aastast on otsustatud 
põllukultuuride kasvatamisega seotud 
toetust enam mitte maksta. 

Ülejäänud täiendavad otsetoetused 
seoti taotlemise aasta tootmise kohus-
tusest lahti ja taotlejale jäi vaid kohustus 
tegeleda mistahes põllumajandusliku tege-
vusega (st kasvatada põllumajanduslooma 
või -kultuuri ja hoida tema kasutuses ole-
vat põllumajandusmaad heas korras). 

Sarnaselt 2008. aastale rakendati 
ka 2009. aastal viit taotlemise aasta toot-
mise kohustusest lahtiseotud täiendavat 
otsetoetust – põllumajanduskultuuride, 
heinaseemne, veiste loomühikute, pii-
ma tootmiskvoodi alusel makstav ja ute 
täiendav otsetoetus.

Aastatel 2007 - 2009 rakendati Eestis 
ka ELi eelarvest rahastatavat energiakul-
tuuride toetuse skeemi, mille viimased 
väljamaksed tehakse 2010. aastal.

Otsetoetusi ja täiendavaid otsetoetu-
si on Eestis makstud kuus aastat. Kok-
ku määrati otsetoetusteks 2009. aas-
tal 1 403,82 mln kr ja seda on 10% 

vähem kui 2008. aastal, kuid siiski 1,9 
korda enam kui 2004. aastal. Kuigi Ees-
ti riigieelarvest oli 2009. aastal täienda-
vaid otsetoetusi võimalik maksta 42% 
vähem kui 2008. aastal, jäi otsetoetuste 
ja täiendavate otsetoetuste kogusumma 
vaid 10% eelmisest aastast madalamaks. 
ÜPTd määrati taotlejatele 2009. aas-
tal 946,6 mln krooni, mis on 19,8% 
enam kui 2008. aastal ja 2,8 korda enam 
kui 2004. aastal. 

ÜPT ja täiendavate otsetoetuste saa-
mise täpsemad nõuded ning toetuse ja 
taotluse menetlemise korra kehtestab 
põllumajandusminister vastavate mää-
rustega. Igal aastal kehtestab põlluma-
jandusminister oma käskkirjaga igale 
täiendavale otsetoetusele ühikumäära. 
Võrreldes 2004. aastaga on 2009. aastal 
ÜPT saamiseks esitatud taotluste arv 
vähenenud 16% (3010 taotluse võrra), 
samal ajal on heakskiidetud pind suure-
nenud 7% (803 tuhandelt hektarilt 856 
tuhandele hektarile). Kuna baaspinda 
ületati 2009. aastal 56 tuhande ha võrra, 
vähendati vastavalt ka ÜPT ühikumäära.

Põllukultuuri (kuni 2007. aastani põl-
lumajanduskultuuri) kasvatamise täien-
dava otsetoetuse heakskiidetud taotluste 
arv on vähenenud võrreldes 2004. aasta-
ga 26%, kuid pind taotlustel on suu-
renenud 21%. 2009. aastal ületas põl-
lukultuuride kasvupind Eestile ELiga 
liitumislepingus määratud baaspinda pea-
aegu 30 tuhande ha võrra, mille tulemusel 
selle toetuse ühikumäära samuti vähendati.

Ammlehma kasvatamise täiendava 
otsetoetuse taotluste ja toetust saanud 
veiste arvu kasv on jätkuvalt tõusu-
teel. 2009. aastal oli toetuse taotlejaid 86% 
ja ammlehmi heakskiidetud taotlustel 3,2 
korda enam kui 2005. aastal, mil alustati 
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ammlehma kasvatamise täiendava otse-
toetuse maksmist eraldiseisva toetusena. 
Võrreldes 2008. aastaga on suurenenud 
toetust saanud ammlehmade arv 25,8% 
ja vastavate taotluste arv 11,3%.

Lambakasvatus arenes vaadelda-
va perioodi kolmel esimesel aastal 
oluliselt ja siis stabiliseerus. Võrrel-
des 2004. aastaga on ute kasvatamise 

täiendava otsetoetuse heakskiidetud 
taotluste arv suurenenud veerandi võr-
ra. 2009. aastal oli heakskiidetud taot-
lusi sama palju kui 2008. aastal, kuid 
toetust saanud uttede arv on suurene-
nud 996 ute võrra (2,4%). 2009. aastal 
oli toetust saanud uttesid 2,2 korda 
rohkem kui 2004. aastal.
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LEADER on kolme sektori – 
omavalitsuse, kohalike ettevõtjate 
ja kodanikuühenduste - koostöös 
maaelu arendav Euroopa Liidu 
programm. Selles on oluline kol-
me sektori esindajate ühe laua äär-
de küsimusi otsustama toomine. 

Tänaseks on üle kogu Ees-
timaa 24 tegevusgruppi, kes on 
tegutsenud juba vähemalt neli 
aastat. Lisandunud on uued tege-
vusgrupid, mis peagi avavad oma 
esimesed taotlusvoorud taotlejai-
le. Programmi mõjualast jäävad 
välja vaid üksikud kohaliku oma-
valitsuse üksuste territooriumid. 

Nelja tegevusaastasse on 
mahtunud esmast selgitustööd 
ettevõtjate, seltsida ja kohalike 
omavalitsuste esindajate ühise 
koostööorganisatsiooni loomisel, 
unistusi suurest Euroopa Liidu 
rahalaevast ja kujutlust, et raha 
ongi tegevuse eesmärk, hurraa-
optimismist kainenemist ja olulis-
te valikute tegemist toetuste mää-
ramise aluseks olevas strateegias, 
kogemuste omandamist ja lõpu-
tult palju õppimist. Oleme olnud 
teerajajad, sest varasem kogemus 

LEADER – uudne lähenemine piirkonna arengule
Merle Adams, 

LEADERi tegevusgrupp Rohelise Jõemaa Koostöökogu

LEADERi programmi rakendami-
sel oli võtta vaid piiri tagant. 

Tänasel päeval tegutseb           
LEADERi tegevusgruppide toeta-
misel, koolituste, infopäevade läbi-
viimisel ja positiivsete kogemuste 
vahendamisel Jänedal asuv Maama-
janduse Infokeskus (www.maainfo.
ee). Samalt kodulehelt leiab lugeja 
kohalike tegevusgruppide kontak-
tid ja taotlusvoorude info.

LEADERi strateegia on rahastatud 
strateegia 

LEADERi heade kavatsuste ja 
tulevikuplaanide teostamiseks on 
juba täna olemas rahakott. Koha-
likul tasandil tehtavad otsused ku-
jundavad rahastuse poliitika ja selle 
kaudu määrame paljuski tuleviku 
ise: milliseid tooteid-teenuseid piir-
konnas edaspidi pakutakse, millise 
näo omandavad külaseltsid ja kui-
das muutub majanduselu kohaliku 
omavalitsuse territooriumil.

Maaelu arengukava 2007 – 2013 
LEADER-meetme kaudu on riik 
otsustanud jagada 10 % arenguka-
va eelarvest. See on 1,34 miljardit 
krooni, mis teeb keskmiselt aastas 
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üle 200 miljoni krooni kohalike te-
gevusgruppide osalusel jaotatavaid 
toetusi.

Tegevusgrupi poolt toetatud 
projektid esitatakse tegevusgru-
pis heakskiidu saamise järel edasi 
PRIAle. Aastal 2009 esitati PRIAle  
1 062 taotlust. 2010. aastal (seisu-
ga 23.09.2010) on esitatud taotlusi  
1 438. Prognoosi kohaselt esitatak-
se perioodil 2008 – 2010 ligikaudu  
3 000 taotlust. 

Taotluste arv on esialgu plaa-
nitust ligi tuhat taotlust enam. See 
näitab head tööd tegevusgrupi 
tasandil, aga ka kasvavat töökoor-
must taotluste ja kuludeklaratsioo-
nide menetlemisel ning kontrolli-
protseduuri läbiviimisel PRIAs. 

Piirkondliku eripära arvestamine

LEADERi kaart annab hea 
ülevaate vabatahtlikkuse ja piir-
kondliku kuuluvuse alusel moo-
dustatud tegevuspiirkondade koh-
ta (http://www.maainfo.ee/index.
php?page=3320). LEADERi te-
gevusgrupi piirkonna määramise 
otsus ja tahe on tulnud alt – koha-
likelt elanikelt piirkondliku ühisosa 
määramise kaudu.

Rohelise Jõemaa piirkond seob 
endasse Soomaa rahvuspargi ala, 
mis jääb tegevusgrupi territooriu-
mi südaalasse ning annab tooni nii 
igapäevastes tegemistes kui stra-
teegilistes valikutes. Oma pindalalt 
on Jõemaa ligikaudu kümnendik 

Eestimaast ja kaasab olulise elani-
ke arvu piirkonnas, ületades kolmel 
korral maakonnapiire. 

Ometi on ka siin paiku, kus elab 
karusid rohkem kui inimesi. Rah-
vuspargi keskosa on Euroopa suu-
rim kompaktne metsa- ja rabaala, 
kus püsielanikega külasid on väga 
vähe. Vallakeskused asuvad rõn-
gana ümber Soomaa ja seal asubki 
peamine taotlejate sihtala. 

Tuleb toetada suure asemel 
mõistlikke lahendusi

Suurte monstrumasulate rajami-
ne maapiirkonda on oma aja ära ela-
nud. Suured kaubandus- ja teenin-
dudkeskused külades ei sobi kokku 
maaelule omase arhitektuuri ja elu-
stiiliga. Paraku kipub suure eelista-
mine mõistlikule lahendusele olema 
veel tänaseni toetusprogrammides 
jätkuv eelistus. LEADERi prog-
rammis toetuste määramisel küsi-
takse, kellele ehitatakse, kelle heaks 
tegutsetakse - ikka inimese tarvis. 
Majanduslangus on toonud sisse 
vajaduse hinnata toetatava objekti 
kasutamise lisandväärtust ja otstar-
bekust. Tegemist on Euroopa Liidu 
toetusprogrammiga, kuid kohalik 
otsustustasand muudab toetusraha-
de käsitlemise kohaliku piirkonna 
vahendiks, paremini kontrollituks ja 
tegevused tagasisidestatuks. 

Majanduslangusest tuleneb tei-
negi korrigeeriv asjaolu – omafi-
nantseeringu ja objekti püsikulude 



62

katmise võime. Enam peame toe-
tusotsuste tegemisel jälgima jätku-
tegevusi ja hindama seda, kuidas 
võetakse investeering kasutusele 
peale selle valmimist, millised on 
selle kasutamise igapäevakulud. 

Valus on väärtushinnangute ja 
nende järgi toimuvate strateegiliste 
põhimõtete muutmine, kuid ei saa 
olla nõus, et Euroopa Liidu toetus-
te puhul on peamine eesmärk raha 
kasutamine. Pigem tegevuste ja 
objektide toetamine ja väljaarenda-
mine, mis tõotavad majanduslikku 
ja sotsiaalset kasu tulevikus.

Rohelise Jõemaa Koostööko-
gu kavatseb enam suunata vahen-
deid terviklahendust pakkuvatele 
projektidele. See tähendab, et in-
vesteeringu juurde kuulub selle 
kasutusele võtmist soodustava la-
henduse loomine. 

Ettevõtluse areng maapiirkonnas 
määrab LEADERi programmi 
edukuse

LEADERi programm on al-
dis uuendustele ja uute lähenemi-
se kasutuselevõtule. On oluline, et 
tegevusgrupid ise oma taotlusvoo-
rudes ettevõtlustegevusi piisavalt 
toetaksid. See on kohalik otsus 
ja prioriteetide valik kohaliku elu 
suunamiseks. 

Parem elukeskkond luuakse 
sotsiaalse elukeskkonna kaudu, 
kuid sealjuures on määrava täht-
susega atraktiivsete töökohtade 

loomine. Tegevused, mida Rohe-
lisel Jõemaal on toetatud, alga-
vad seenekasvatusest ja jõuavad 
välja kosmoseteaduseni, ulatuvad 
kompostmulla tootmisest liha 
tootmise ja töötlemiseni, turismi-
ettevõtte köögi väljaarendamisest 
puhkeala planeeringuni. Ettevõt-
lusvaldkonna toetamine moodus-
tab tegevusgrupis 50% toetuse 
eelarvest. Uute ja nutikate asjade 
ellukutsumine annab tööd ja leiba 
kohalikule ettevõtjale ja loob töö-
kohti, kujundab maine toimekast 
maapiirkonnast. 

Kokkuvõtteks

LEADERi tegevusgruppide 
meeskondadest ja karismaatilistest 
liidritest sõltub organisatsioonist 
väljuv sõnum, organisatsiooni käe-
kiri ja käekäik. Kogemus ütleb, et 
inimene suhtleb inimesega ja sel-
lega kaasneb organisatsiooniline 
suhtlemine. 

Kuna iga LEADERi tegevus-
grupp on oma olemuselt kaasav 
ja loodud inimeste arendusideede 
elluviimiseks, on see eelkõige or-
ganisatsioon. Tegevusgrupi rahas-
tamine LEADER programmist on 
projektipõhine, kuid igapäevaelu 
organisatsioonis peaks toimuma 
nagu elusorganismis. Organisat-
sioon asutatakse – sünnib orga-
nism, omandab teadmised ja koge-
muse, kasvab ja areneb, reageerib 
muutustele – hingab ja toimib oma 
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sise- ja väiseluga, lõppedes, kui 
aeg saab täis. 

Austria koostööpartneritelt 
saadud manitsuses öeldi meile: 
kipume liialt hoogu võtma ja siis 
kaljuserval peatuma, selle asemel, 
et takistus hüppega ületada. Kui 
oled juba hoogu võtnud, siis te-
gutse! Kui oled arenguplaanid 

valmis saanud, siis teosta need. 
„Ärgem unustagem, et mis 

meiega väliselt juhtub, see oleneb 
ikka meist endist - peitub meie 
olemuses. Välisilm on otsekui 
mets, mis kostab vastu nagu me 
sinna hüüame,“ on öelnud Rohe-
lise Jõemaa piirkonna tunnustatud 
mõtleja, folklorist Oskar Loorits. 
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„Poliitika ei tööta mitte üksnes 
raha, vaid ka heade ideede ja ko-
gemuste põhjal. Ideede eelis on, 
et neid jagades kasvab nende 
väärtus. Samuti on neil kombeks 
paljuneda. Ning kogemus aitab 
meil ideed edulugudeks kasvata-
da,” on öelnud EK endine põllu-
majandusvolinik Mariann Fisher 
Boel. Maaelu võrgustumine seis-
neb inimeste, piirkondade, pro-
jektide ja muude tasandite vahel 
sidemete loomises, kogemuste ja 
teadmiste vahetamises ja edasi-
andmises, koostöö edendamises 
erinevate osapoolte vahel ning 
saadud õppetundidest õppimises. 
Seeläbi aitavad võrgustikud luua 
kasvulava ideede idanemiseks ja 
kasvamiseks. 

LEADER põhineb just erine-
vate maamajanduse arengu tege-
vuste seostel ning võrgustumine 
on olnud üks selle läbivatest põ-
himõtetest.

LEADER on olnud edukas 
ideede looja, aga ka instrument, 
mis on aidanud need ideed ellu 

Maaelu arengu võrgustik – ideedest edulugudeni
Marko Gorban, 

Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna 
juhataja asetäitja

viia. See on piirkondlikul tasandil 
toonud kokku erinevad sektorid 
ning suunanud nad ühiselt mõt-
lema ja tegutsema nii piirkonna 
potentsiaali realiseerimisel kui 
piirkonnale omaste probleemide 
lahendamisel. Eelkõige on ta aga 
loonud suure suhtevõrgustiku, 
milles kogemusi vahetada, ükstei-
selt õppida, mujal proovitut oma 
piirkonnas rakendada. 

Nagu eelpool kirjeldatud po-
sitiivsed kogemused olid põhju-
seks LEADERi toomiseks maaelu 
poliitikaüleseks horisontaalseks 
lähenemiseks käesoleval program-
miperioodil (2007 - 2013), võeti 
võrgustikutöö positiivsed väärtu-
sed aluseks ka maaelu võrgustike 
loomisel, lootuses samasugust 
mõju saavutada ja laiendada seda 
maaelu poliitikale laiemalt. Seega 
tinglikult võib maaeluvõrgustikke 
pidada LEADERi eduloo tule-
museks. 

Selle kõige tulemusel sai maa-
elu arengu poliitika käesolevaks 
programmiperioodiks uue näo. 
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Maaelu arengu poliitika hõlmab 
ühtseid ELi tasandil kokku lepi-
tud prioriteete, riiklikke maaelu 
arengu programme, mis neid 
prioriteete kohalikke olusid ar-
vesse võttes ellu viivad, ja alt-
poolt tulevaid algatusi, mis tagab, 
et parimad kohalikest oludest 
kasvanud ideed läbi kohaliku ot-
sustusprotsessi ka realiseerumi-
seni jõuavad, kasvatades seeläbi 
kohalikku suutlikkust.

 Maaeluvõrgustike roll sel-
les struktuuris on pakkuda eri-
nevatele osapooltele platvormi 
kontaktide, ideede ja kogemuste 
vahetamiseks ning tagasiside ko-
gumiseks. Sellest tulenevalt on 
maaelu poliitika üheks uueks ele-
mendiks ELi maaelu arenguvõr-
gustik ning riiklikud maaeluvõr-
gustikud. 

ELi maaeluvõrgustik

Euroopa maaelu arengu võr-
gustiku (http://enrd.ec.europa.
eu/) ülesandeks on ühenduste 
tasandil maaelu arengu meet-
meid käsitleva teabe kogumine, 
analüüsimine ja levitamine, hea-
de maaelu arengu tavade kogu-
mine, levitamine ja koondami-
ne, maapiirkondades toimuvat 
arengut käsitleva teabe andmi-
ne, aktiivselt maaelu arengus 
osalejatele kohtumiste ja semi-
naride korraldamine, ekspert-

võrgustike loomine ja juhtimine, 
riiklike võrgustike ning riikide-
vaheliste koostööalgatuste toe-
tamine.

Võrgustiku tööd juhivad koor-
dinatsioonikomitee ja LEADERi 
allkomitee, kus on esindatud liik-
mesriikide maaelu arengu program-
mide korraldusasutused ja maaelu 
võrgutiku üksused ning suuremad 
ja aktiivsemad ELi tasandi esindus-
organisatsioonid.

Sisuline töö võrgustikus toi-
mub temaatiliste algatuste kaudu. 
Koordinatsioonikomitee juurde on 
selleks moodustatud töörühmad, 
mis tegelevad maaelu arengu prog-
rammide territoriaalsete vajaduste 
ja eripärade suunamise, põlluma-
janduse ja laiema maamajanduse, 
avalike hüvede ja ühiskondliku sek-
kumise ning maaelu arengu poliitika 
rakendamismehhanismide analüüsi-
misega. 

LEADERi allkomitee raames 
on samal eesmärgil moodustatud 
fookusgrupid, mis tegelevad alt-
poolt tuleva algatuse, innovatsiooni 
ning rahvusvahelise koostööga. Te-
maatiliste algatuste teemad lepitak-
se kokku eelpool nimetatud komi-
teedes. Nende raames koostatakse 
analüüse ning levitatakse nende tu-
lemusel loodud teadmisi. Euroopa 
maaeluvõrgustikku tehniliselt tee-
nindavaks tugistruktuuriks on Kon-
taktpunkt. 
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Eesti maaeluvõrgustik

Eesti maaeluvõrgustiku 
(http://www.maainfo.ee/) tege-
vuse eesmärgiks on anda lisand-
väärtust Eesti maaelu arengukava  
2007 - 2013 (MAK) rakendami-
seks ja meetmetest kasusaajate 
ning teiste maaelu arengust hu-
vitatud osapoolte kaasamiseks 
programmi elluviimisel, soo-
dustada teadmiste ja kogemuste 
vahetust ning olla tugi maaelu 
arengu poliitika rakendamise ja 
hindamise koordineerimisel.

Maaeluvõrgustiku üksuse 
ülesandeid täidab Maamajanduse 
Infokeskuse maaelu- ja kalandus-
võrgustiku osakond. Võrgustiku 
struktuuri kuulub ka erineva-
test organisatsioonidest koosnev 
koostöökoda, kes osaleb nõu-
andva organina maaeluvõrgusti-
ku arengusuundade kujundamisel 
ning maaeluvõrgustiku tegevuska-
va ettevalmistamisel ja elluviimi-
sel. 

Võrgustiku tegevused võib 
jagada teadmiste levitamiseks, 

siseriiklike ja rahvusvaheliste üri-
tuste korraldamiseks ning koostöö 
toetamiseks. Eelkõige panustab 
võrgustik MAKi rakendamise abil 
lisandväärtuse loomisse erinevate 
uuringute, ürituste korraldamise, 
Võrgukirja kaudu info levitamise 
jms abil. Teemadering, millesse 
võrgustik on panustanud, ula-
tub LEADERist, ÜPP tulevikust, 
ühistegevusest, maaettevõtlusest 
kuni noorteni. 

Kokkuvõtteks

Nii Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku kui riiklike maaelu-
võrgustike kujunemine on seo-
tud maaelupoliitika ajalooga ja         
LEADERi lähenemise arenguga 
selles. Selleks, et maaeluvõrgusti-
kest saaks samasugune edulugu kui 
LEADER, tuleb esmajärjekorras 
tegelda ideede ja nende kasvatami-
sega. Nähes kõrvalt seda suurt ja 
tänuväärset tööd, mida meie enda 
maaeluvõrgustik teeb, võib edulu-
gude osas julgelt tulevikku vaadata. 



67

4. Põllumajandussektori majanduslik olukord

Viimaste aastate põllumajandus-
sektori majandustulemusi iseloomus-
tab eriti kiire kasv pärast liitumist ELi-
ga 2004. aastal, mis tõi endaga kaasa 
toetuste märkimisväärse suurenemise 
ja müügihindade tõusu. 2005. aastal 
areng enam nii kiire ei olnud, sest tõu-
sid ka tootmissisendite (eelkõige kütu-
se ja elektrienergia) hinnad. 2006. aas-
tal tulukuse näitajad langesid, kuna 
tootmissisendite hinnad kasvasid kii-
remas tempos kui toodangu realiseeri-
mise hinnad.

2007. aasta oli erakordselt soodne nii 
ilmastikutingimuste kui ka realiseerimis-
hindade poolest. 2008. aastal põhjusta-

sid ülemaailmne majanduskriis ja sellest 
tulenevalt põllumajandustoodete hinna-
langus (samas kui tootmissisendite hin-
nad jätkasid tõusu), aga ka ebasoodsad 
ilmastikutingimused koristusperioodil, 
põllumajandustootjate sissetulekute jär-
su vähenemise.

2009. aastal süvenes majanduskriis, 
põllumajandustoodete hinnalangus 
ulatus 15%-ni, ent sisendite hinnad 
langesid aeglasemalt (7,1%). Peale tõu-
su aastatel 2004 - 2007 on põllumajan-
duse tulukus viimasel kahel aastal olu-
liselt vähenenud ja majandustulemusi 
ei ole suutnud tasakaalustada ka mää-
ratud toetuste maht.

Üheks võimalikuks indikaatoriks põllu-
majandustootmise tootlikkuse hindami-
sel on kasutada koefitsienti, milles kogu-
toodangu väärtus, k.a makstud toetused 
(v.a investeeringutoetused) on jagatud 
kogukuludega. Tulemus üle ühe näitab, 
et tootmisest saadav sissetulek on suu-
rem kui selleks tehtavad kulutused ning 
lõpptulemusena võib tootmine olla ka-
sumlik. 

Tootlikkus paraneb, kui sama kulu-

4.1. Tootlikkuse arengud põllumajanduses

tuste mahu juures kogutoodangu väärtus 
suureneb või kui sama kogutoodangu 
maht saavutatakse väiksemate kulutus-
tega. Tootlikkuse parandamine on võt-
meteguriks ettevõtte konkurentsivõime 
tõstmisel.

Analüüsides FADNi andmetel põl-
lumajandustootmise tootlikkust aas-
tatel 2004 kuni 2009, võib näha, et 
kogutoodangu väärtus kasvas järsult aas-
tal 2007 (25% eelneva aastaga võrreldes). 
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Kogukulude järsk suurenemine jõudis jä-
rele aasta võrra hiljem (2008), kus võrrel-
des eelnenud aastaga oli tõus 22%. Suur 
tagasilöök tuli 2009. aastal, mil kogutoo-
dangu väärtus langes tagasi 2006. aasta 
tasemele. 2009. aastal vähenesid küll ka 
kogukulud, kuid see langus ei olnud nii 
järsk kui kogutoodangu väärtuse langus. 
Kuna sellel perioodil makstud toetused 
kasvasid aasta aastalt enam-vähem üht-

laselt, v.a 2009, kus toimus vähenemi-
ne võrreldes eelmise aastaga 12%, siis 
kokkuvõttes langes ka tootlikkuse koe-
fitsient madalaimale tasemele (1,05) vaa-
deldava perioodi jooksul. Kõige kõrgem 
oli tootlikkuse indeks 2007. aastal (1,30), 
mil olid erakordselt soodsad nii ilmasti-
kutingimused kui ka turusituatsioon sil-
mas pidades.

Tootmistüüpide lõikes on olukord     
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4.2. Netolisandväärtus

Teise näitajana, mis iseloomustab põl-
lumajandustootmise majanduslikku 
olukorda ja konkurentsivõimet, võib 
kasutada netolisandväärtust tööjõu aas-

taühiku kohta. Netolisandväärtuse arvu-
tamiseks lisatakse kogutoodangu väärtu-
sele toetuste (v.a investeeringutoetused) 
ja ettevõtlusega seotud maksude bilanss 

erinev. Taimekasvatuse tootmistüübis olid 
väga soodsad tingimused 2007. aastal, mil 
tootlikkuse indeks kerkis 1,59ni. 2009.
aastaks langes see näitaja 1,08ni. Ilma 
toetusteta oleks taimekasvatajatel tootlik-
kuse indeks 2008. ja 2009. aastal jäänud 
alla ühe.

Piimatootjatel kulges tootlikku-
se indeks enam-vähem stabiilselt kuni 
aastani 2009, mil see näitaja kukkus ta-
semeni 1,01. See tähendas seda, et ko-
gutoodangu väärtus ja saadud toetused 
katsid enam-vähem täpselt kõik toot-
miseks tehtud kulutused, kuid tootmise 
arendamiseks ei jäänud üle enam mida-
gi. Ilma toetusteta oleks piimatootjatel 
vastav näitaja jäänud alla ühe juba ala-
tes 2006. aastast, mis näitab, et piima-
tootjatele on makstavad toetused kon-
kurentsivõime säilitamisel väga olulised.

Loomakasvatuse tootmistüübile on 
iseloomulik see, et kogutoodangu väär-
tus on tunduvalt madalam kui koguku-
lud ja ilma toetusteta jääb tootlikkuse 
indeks tublisti alla ühe (nt 2009. aastal 
0,71), kuid makstavad toetused tõsta-
vad selle tootmistüübi esindajad teiste-
ga võrreldes kõige kõrgemale tasemele 
(2009. aastal  1,26). Loomakasvatuse 

tootmistüübis on palju mahetootjaid 
(lihaveise- ja lambakasvatajaid), kes 
saavad tavatootjatega võrreldes suhte-
liselt rohkem toetusi.

Kuna sea- ja linnukasvatuse toot-
mistüüpi kuuluvad tootjad saavad teis-
test tunduvalt vähem toetusi, on nende 
puhul tootlikkuse indeks enam-vähem 
samal tasemel nii ilma toetusteta kui ka 
koos toetustega, jäädes aastatel 2007 
ja 2008 pisut alla ühe ning ülejäänud 
aastatel pisut üle ühe. See näitab, et ko-
gutoodangu väärtus katab enam-vähem 
tootmises tehtud kulud ja heal aastal tul-
lakse päris hästi toime (nt aastatel 2005 
ja 2006 oli tootlikkuse indeks vasta-
valt 1,11 ja 1,10).

Segatootjatel on rohkem võimalusi 
keerulistes oludes kohanemiseks ja seda 
peegeldab ka tootlikkuse indeks, mis on 
püsinud aastast aastasse üsna stabiilselt 
heal tasemel (kõrgeim 2007. a 1,28). 
Toetusteta oleks see näitaja olnud ena-
mikul aastatest alla ühe.

Võrdluses naaberriikidega on Ees-
ti selle näitaja poolest kõigi ettevõtete 
keskmisena Läti ja Soomega üsna samal 
tasemel. Leedu põllumajandustootjatel 
on tootlikkuse indeks tunduvalt kõrgem.
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ning lahutatakse eri- ja üldkulud ning põ-
hivara kulum. Tööjõu aastaühik võrdub 
arvestuslikult  2 200 töötunniga aastas.

Ka see näitaja annab tunnistust, 
et 2007. aasta oli majandustulemuste poo-
lest eriline, mil toodeti tööjõu aastaühiku 
kohta rekordiliselt üle 207 tuhande krooni 
lisandväärtust. 2009. aastal langes see näitaja                     

tagasi 2005. aasta tasemele (127 tuhat kr).
Võrdluses naaberriikidega on näha, 

et Lätist ja Leedust oleme selle näitaja 
poolest olnud läbi aastate paremad, kuid 
Soome tase (2008. aastal  363 tuhat kr) 
on 2,3 korda kõrgem. Soomes on netoli-
sandväärtus tööjõu aastaühiku kohta tun-
duvalt kõrgem kõigis tootmistüüpides. 
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5. Põllumajandus ja keskkond

Ligikaudu kolmandik Eesti territoo-
riumist on põllumajandusmaa. Seega 
on mõistetav, et põllumajandustootmi-
ne avaldab mõju keskkonnale ning osa 
Eesti elurikkusest on seotud just selle 
elupaigaga. Liiga intensiivne põlluma-
jandustootmine võib aga avaldada ne-
gatiivset mõju põhja- ja pinnavee ning 
mullastiku kvaliteedile.

 Ainult väljaspool põllumajandus-
maastikku asuvate alade kaitsmine ei aita 
säilitada põllumajandusmaastikele omast 
elustikku. Seetõttu on vaja tarvituse-
le võtta kaitsemeetmeid. Eesti maaelu 
arengukava põllumajandusliku keskkon-
natoetuse üheks eesmärgiks ongi kesk-
konnatingimuste parendamine ning bio-
loogilise ja maastikulise mitmekesisuse 
säilitamine ja suurendamine.

Vesi
Põllumajandustootmine on komp-

romiss inimeste toiduvajaduste rahulda-
mise ja ümbritseva keskkonna säästmise 
vahel. On selge, et piisava koguse kvali-
teetse toodangu saamiseks ei aita enam 
mulla looduslikust viljakusest, vaid ka-
sutada tuleb ka väetisi, taimekaitseva-
hendeid jm. Seega suureneb ka surve 
keskkonnale. Viimasel kümnendil on 
mineraalväetiste kasutamine Eestis sta-
biliseerunud, näidates küll 2008. aastal 
lämmastikväetiste kasutamise osas tõu-

sutendentsi. Fosforväetiste kasutamine 
on suhteliselt tagasihoidlik, jäädes tase-
mele 5-10 kg/ha. EUROSTATi andme-
tele tuginedes on Eestis kasutatavad N, 
P, K kogused teiste riikidega võrreldes 
oluliselt väiksemad. Samuti on suhteli-
selt tagasihoidlik pestitsiidide kasutami-
ne (0,69 kg/ha toimeaines).

Riikliku keskkonnaseire programmi 
raames läbiviidava jõgede hüdroloogi-
lise seire andmed näitavad nitraatiooni 
kontsentratsiooni tõusu aastatel 2007. 
ja 2008. 2008. aastaks tõusis kontsent-
ratsioon baastasemelt 5,84 mg/l (1992-
1994) kuni 8,54 mg/l. Nitraaditundli-
kul alal täheldati samal ajal nitraatiooni 
kontsentratsiooni tõusu nii pinna- kui 
põhjavees. 

Kas nimetatud muutus on seotud 
lämmastikväetiste kasutamise tõusu või 
taimetoitainete leostumiseks soodsate 
ilmastikuoludega, näitavad edasised uu-
ringud. Põllumajandusuuringute Kesku-
se poolt läbiviidava dreenivee kvaliteedi 
seire tulemused viitavad pigem viimasele 
võimalusele. Jooniselt 2 on näha, et nii 
keskkonnasõbraliku majandamise toe-
tust kui ainult ühtset pindalatoetust taot-
lenud ettevõtete seirepõldudel langes 
lämmastiku leostumine 2009. aastal. 

Taimetoitainete leostumise maksi-
mumid on sügistalvisel perioodil ja ke-
vadisel lumesulamisel. Neist omakorda 
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esimese jooksul leostub toit-
ained enim, kuna filtratsioon 
võib soodsate ilmastikuolu-
de korral kesta oktoobrist 
jaanuari lõpuni. Seega on 
just sügisperioodil võimalik 
hea põllumajandustava reeg-
litest kinnipidamisel oluliselt 
vähendada põllumajandus-
liku tootmise survet kesk-
konnale. Oluline on talvise 
taimkatte rakendamine, mis 
vähendab toitainete leos-
tumist sel perioodil. Kuid 
vähemoluline pole ka sõn-
niku, eriti vedelsõnniku õige 
kasutamine. Hoiatavaks näi-
teks on toitainete leostumine 
sügisese maaharimise alla 
antavast vedelsõnnikust. Sei-
reala talvise taimkatteta põl-
lule anti 2008. aastal sügisese 
maaharimise alla vedelat sea-
sõnnikut lämmastikuannuse-
ga 32 kg /ha. Sellest leostus 
kuni maapinna külmumiseni 
jaanuari lõpus rohkem kui 
pool – 17,6 kg/ha.

PMK poolt läbi viidud 
dreenivee kvaliteedi seire tulemused näi-
tasid, et perioodil septembrist 2008 kuni 
septembrini 2009 jäi nitraatiooni kont-
sentratsioon dreenivees enamikel juhtu-
del allapoole lubatud piirnormi (50 mg/l). 
Vedelsõnniku sissekünd sügisel põhjustas 
nitraatiooni kontsentratsiooni tõusu üle 
piirnormi nii sügistalvise kui varakevadise 
suurvee ajal. Kuigi fosfori bilanss oli ena-
mikel põldudel negatiivne või napilt ta-
sakaalus, ületas fosfori kontsentratsioon 
enamikes võetud veeproovides pinna-
veekogumite kesise kvaliteediklassi väär-

tuse. Fosfori leostumine oli seireperioodil 
KSM põldudel 0,22 - 0,38 kg/ha, mis vaid 
mõnevõrra ületab ärakannet looduslikelt 
aladelt.

Muld
2009. aastal jätkus meie põllumulda-

delt väetistarbe määramine ning väetis-
tarbekaarte koostati kokku 66 200 hek-
tarile. Väetistarbe üldine analüüs näitab, 
et ca 48% meie põllumuldadest sisalda-
vad taimedele omastatavat kaaliumi alla 
optimaalset taset ning liikuva fosfori 
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puhul on see näitaja ca 21%. Viimase 
3 - 4 aasta jooksul on P defitsiit mul-
dades veidi vähenenud, kuid K puudus 
püsib samal tasemel. Taimedele soodsa 
toitumiskeskkonna loomiseks ei piisa 
ainult õigest ja väetistarbest lähtuvast 
väetamisest, tuleb luua ka soodsad tingi-
mused toitainete omastamiseks. Selleks 
tuleb mullaharimisega luua soodne vee- 
ja õhurežiim. Mullaharimise käigus võib 
toimuda ka negatiivsed muutusi, näiteks 
muldade tihenemine, mille tagajärjel 
omakorda halvenevad taimede toitumis-
tingimused.

Põllumuldade tallamisest 
Head saaki saame kasvatada vaid 

heade omadustega mullal ja seepärast 
on tootjate peatähelepanu pööratud vas-
tavate mullaomaduste loomisele. Tehni-
ka areng on viinud ka põllumajanduses 
töötavate masinate massi ja võimsuse 

suurenemisele ning sellega kaasneva-
le suuremale mulla tallamisele, mis aga 
omakorda võib mõjuda halvavalt mulla 
tervisele ja sealtkaudu vähendab saake. 

Uurimaks vastavaid tendentse 
Eestis, viidi Põllumajandusuuringu-
te Keskuse ja Maaülikooli teadlaste 
koostöös 2008.- 09. aastal läbi vastav 
uuring, kus 15 tootmispõllult 9 maa-
konnast koguti mullaproovid ning ana-
lüüsiti põldude seisundit mulla tihene-
mise seisukohast.

Uuringu tulemusena selgus, et uu-
ritud muldade lasuvustihedus jäi valda-
valt vahemikku 1,45 - 1,55 g/cm3 ning 
selle põhjal võib öelda, et koguni 9 alal 
ehk 60% aladest oli lasuvustihedus mul-
las kriitiline või eelkriitiline. Taimedele 
kriitiline lasuvustihedus (toitainete omas-
tamine on sel juhul oluliselt raskendatud) 
oli ületatud 3 alal ehk 20% aladest.

Lisaks lasuvustihedusele on mulla 



74

tihenemise ja ühes sellega ka üldise seisundi 
oluline näitaja mulla poorsus, mis näi-
tab mullaosakeste vahel olevat valda-
valt õhu ja veega täidetud vaba ruumi. 
Huumusrikkas mullas on lasuvustihe-
dus alati väiksem kui orgaanilise aine 
vaeses mullas.

Mitte alati ei tähenda kõrge lasu-
vustihedus ja madal üldine poorsus 
ebasoodsaid tingimusi taimedele, sest 
kui muld on siiski struktuurne, on ka 
tingimused normaalsed. Selle kind-
lakstegemiseks kasutatakse aeratsioo-
nipoorsuse näitajat, mille abil selgi-
tatakse õhuga täidetud pooride hulk 
mullas. Enamikul aladest jäi antud 
näitaja keskmisel tasemele ehk 5-10%, 
kuid kahel alal oli tulemus üle 10% ehk 
hea ja 5 alal oli tulemus alla 5%, mis 
viitab mulla tihenemisele. Seega oli ae-
ratsioonipoorsuse järgi hinnates halvas 
seisus 30% uuritud muldadest.

Mulla tihenemist iseloomustavaid 
näitajaid kokku võttes selgus, et muldade 
seisund tallatuse aspektist oli valdavalt 
keskmine kuni halb. Mida teha muldade 
tihenemise vältimiseks? 

• Lisada mulda piisavalt orgaanilist 
ainet, millest tekkinud huumus parandab 
mulla omadusi.

• Vältida liigniiske mulla harimist - 
veega küllastunud muld talub tallamist 
halvemini kui kuiv.

• Niiskete muldade harimisel tuleks 
rasketel masinatel kasutada topeltrattaid, 
vähendamaks survet mullale.

• Künnisügavust peab aeg-ajalt 
muutma, vältimaks künnialuse kihi tihe-
nemist.

• Eriti tundlikud tallamise suhtes on 
mullad külvieelsel ajal.

Elurikkus
Maaelu arengukava põllumajandus-

liku keskkonnatoetuse ühe eesmärgi - 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 
ja suurendamine - saavutamise hinda-
miseks kogutakse Põllumajandusuurin-
gute Keskuse koordineerimisel Eestis 
igal aastal 66 alalt andmeid kimalaste ja 
põllulindude kohta. Lindude ja kimalas-
te seireks kasutatakse loendustransekte, 
mis lindude puhul kulgevad põldudel 
ning kimalaste puhul mööda põlluservi 
ja tolmeldamist vajavate kultuuridega 
põlde.

Kimalased Eesti põllumaastikul
Eestis leidub 22 liiki kimalasi, kel-

lest 10 on enamlevinud. Tootjale on 
kimalased eelkõige olulised kultuurtai-
mede tolmeldajatena. Suur osa meie 
igapäevasest toidust saadakse tänu tol-
meldajatele: umbes kolmandik inimes-
te tarbitavast toidust on otse või kaude 
seotud tolmeldajatega ja 84% Euroopa 
Liidus kasvatatavatest kultuurtaimedest 
vajab putukate tolmeldamist. Eriti olu-
lised on pikasuiselised kimalased (aed-, 
ristiku- ja urukimalane), kes suudavad 
tolmeldada ka pika õieputkega kultuur-
taimede õisi (punane ristik, põlduba), 
millega lühisuiselised meemesilased hak-
kama ei saa. 

Viimastel aastakümnetel on aga üha 
enam täheldatud tolmeldajate, sh kima-
laste, liigirikkuse ja arvukuse langust. 
Enim on ohustatud just pikemate suis-
tega ning kitsama toiduvalikuga kima-
lased. Tolmeldajate vähenemise üheks 
põhjuseks peetakse põllumajanduse in-
tensiivistumist, mille tõttu jääb järjest 
vähemaks kimalastele sobilikke toidutai-
mi ja pesitsuskohti. 
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PMK poolt koordineeritava põllu-
majandusmaastiku kimalaseseire tulemu-
sed näitasid, et haritavate alade osakaalu 
ja põllu keskmise pindala kasvades ki-
malaseseire transektidest 500 m raadiu-
ses kimalaste arvukus ja liigirikkus lan-
gesid oluliselt. Sellel võib olla mitmeid 
põhjuseid. Esiteks on mitmetel liikidel 
väga piiratud lennuraadius, nt põld- ja 
kivikimalase puhul on see vaid ca 450 m. 
See võib osaliselt seletada, miks paljud 
lühema lennuraadiusega kimalaseliigid 
on suurtelt intensiivselt haritavatelt põl-
dudelt kadunud. 

Samuti pakuvad suured homogeen-
sed põllud kimalastele väga vähe toidu-
ressursse ja pesitsus- ning talvitumis-
paiku. Seire tulemuste põhjal leiti, et nii 
kimalaste arvukus, liigirikkus kui mitme-
kesisus sõltuvad oluliselt õite tihedusest. 
Seetõttu on vaja säilitada põllu äärtes 
liigirikkaid õitsvaid taimeribasid, mis va-
rustavad kimalasi nektari ja õietolmuga 
terve korjeaja jooksul ning pakuvad va-
jalikke pesitsus- ja talvitumispaiku.

Lisaks analüüsiti seireandmete põh-
jal, kas ja kuidas mõjutab kimalasi pestit-
siidide kasutamine. Selgus, et kimalaste 
arvukus oli oluliselt madalam transek-
tidel, mille kõrval asuvatel põldudel ka-
sutati pestitsiide. Ilmselt mõjutab pes-
titsiidide kasutamine kimalaste arvukust 
vahetult, kas peletava efekti või toidutai-
mede kao läbi. 

Põllumajandusest tulevate negatiiv-
sete mõjude leevendamiseks on haka-
tud kasutama keskkonnasõbralikumaid 
majandamisviise. Seire tulemused näita-
sid, et kimalaste mitmekesisus oli aasta-
tel 2006 - 2008 Eesti maaelu arengukava 
mahepõllumajanduse ja keskkonnasõb-

raliku tootmise toetust saavates ettevõ-
tetes oluliselt kõrgem kui põllumajan-
duskeskkonna toetustega mitteliitunud 
ettevõtetes. Seega avaldab keskkonna-
sõbralikum tegutsemine mõju eelkõige 
kimalaste mitmekesisusele, mis näitab 
koosluste suuremat ühtlust ja avaldub 
ilmselt pikema aja jooksul. 

Linnud Eesti põllumajandusmaastikul

Eestis võib põllulindudeks lugeda 
üle 100 erineva linnuliigi. Umbes 10% 
nendest pesitsevad ja toituvad ainult 
põldudel (nt kiivitaja, põldlõoke). Ena-
mik liikidest on nn servaliigid, kes elavad 
kraavide kallastel, põlluservade mitme-
aastaste heintaimedega ribades või met-
saservades ning sinna ehitavad ka oma 
pesad (nt talvike, pruunselg-põõsalind). 
Toitu käivad servaliigid otsimas põllu-
majandusmaastikul. Põllulindudeks loe-
takse ka rändel perioodil põldudel toitu-
vaid linde, kes küll ei pesitse Eestis, kuid 
üliolulise rändepeatuskohana veedavad 
siin kevadrändel peaaegu kaks kuud (nt 
rabahaned, suur-laukhaned ja valge-
põsk-lagled). Eesti rahvuslindu võib sa-
muti põllulinnuks lugeda – suitsupääsu-
ke pesitseb küll õuealadel, kuid putukaid 
püüab ta meelsasti põldude kohal. 

Aastatel 2005 -2009 PMK poolt 
põllumajandusmaal läbiviidud linnusei-
re tulemuste põhjal registreeriti valitud 
seirealadelt pesitsejatena kokku üle 70 
linnuliigi. Linnuseire tulemuste põhjal 
võib öelda, et arvukamad liigid Eesti 
põllumajandusmaastikul on põldlõoke, 
kadakatäks, sookiur, kiivitaja, talvike ja 
pruunselg-põõsalind.

Põllulindude olulisus põllumehele on 
eelkõige kultuurtaimede kahjurputukate 
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hävitamine, sest enamik viljelusmaal ela-
vatest sulelistest on pesitsusajal valdavalt 
putuktoidulised linnud. Pesitsusvälisel 
ajal süüakse meelsasti erinevate umb-
rohtude seemneid. Lisaks eelnevale on 
avamaa lindudel märkimisväärne esteeti-
line väärtus, mida võib lugeda avalikuks 
hüveks (kevadsuvine linnulaul, kiivitajate 
mängulend kevadel jne). 

Kahjuks on paljude põllulindude 
arvukus alates 1970. aastatest lange-
nud märkimisväärselt (Euroopas kogu-
ni 49%) ja seetõttu peab nende kaitsele 
pöörama oluliselt rohkem tähelepanu. 

Seiretulemuste põhjal selgus, et levi-
numate põllulindude (põldlõoke ja kii-
vitaja) arvukus on perioodil 2006 - 2009 
näidanud väikest kasvutrendi. Üleeuroo-
palise kaitsetähtsusega linnuliikidest on 
aga Eesti aladel selgelt langenud puna-
selg-õgija ja põldtsiitsitaja arvukus. See-
tõttu vajavad need liigid rohkem tähe-
lepanu ja tõhusamat kaitset. Arvukuse 
languse põhjused on intensiivtootmine, 
toiduobjektide vähenemine (tingitud pes-
titsiidide kasutamisest) ja sobivate elupai-
kade kadumine või eelmainitud põhjuste 
koosmõju. Nende liikide kaitseks tuleks 
välja töötada eraldi meetmed, et vältida 
siinsete populatsioonide väljasuremist.

PMK poolt koordineeritavas põl-
lulindude seires võrreldi aastatel 2006 
kuni 2009 pesitsevate linnuliikide arvu, 
pesitsevate lindude isendite arvu (asus-
tustihedust) ning lindude mitmekesisust 
(Shannoni mitmekesisuse indeks, mis 
arvestab nii liikide kui ka isendite arvu) 
erinevate Eesti maaelu arengukava toe-
tustega ettevõtetes. 

Enamasti linnustiku näitajad erine-
va toetusega ettevõtetes oluliselt ei eri-
nenud. Siiski olid linnunäitajad mitmel 
juhul mahepõllumajandusettevõtetes 
statistiliselt oluliselt kõrgemad kui kesk-
konnasõbraliku tootmisega tegelevates 
ettevõtetes ja põllumajandusettevõtetes, 
mis ei ole liitunud põllumajandusliku 
keskkonnatoetuse kohustusega. Üldiselt 
võib nentida, et mahepõllumajandus on 
avaldanud linnustikule positiivset mõju.

Põllumajanduse- ja keskkonnatoe-
tustel on selgelt kaudne positiivset mõju 
nii lindudele kui elurikkusele üldiselt. 
Paljud viljelusmaa lindudele vajalikud 
elupaigad võivad ilma põllumajandus-
toetusteta sööti jääda ning metsastuda, 
mistõttu leiaks Eesti põllulindude jaoks 
aset pöördumatu elupaikade kadumine.
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Taasiseseisvunud Eestis on nõu-
annet antud juba 20 aastat. Seda 
tegevust on aastate jooksul koordi-
neerinud erinevad organisatsioonid 
- Eestimaa Talupidajate Keskliit, 
Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 
Eesti Põllumajandus-Kaubandus-
koda (EPKK).

Põllumajandusministri käsk-
kirjaga moodustati 2009. aastal 
töörühm nõuandesüsteemi kor-
rastamiseks. Töörühma kuulusid 
talupidajate, põllumeeste, konsu-
lentide, EPKK jt nõuandesüsteemi 
vajavate organisatsioonide esinda-
jad. Töörühma ülesandeks oli ana-
lüüsida nõuandesüsteemi olukorda 
ja võimalusi ning teha põllumajan-
dusministrile ettepanekuid süstee-
mi parema toimimise, Eesti põllu- 
ja maamajanduse nõuandesüsteemi 
arengukava sõnastamise, õigusakti-
de ning rahastamisskeemide muu-
datuste kohta. Töörühm sõnastas 
nõuandesüsteemi riiklikud eesmär-
gid ja alameesmärgid. 

Riiklikud eesmärgid on põl-
lu- ja maamajandussektori kon-
kurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
parandamine; nõuandesüsteemi 

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemist 
Thea Kaurla, MESi juhatuse liige

tugevdamine ja turupõhise nõuan-
de osatähtsuse suurendamine; riigi 
poolt võetud kohustuste täitmi-
ne. Riigi osalus nõuandesüsteemis 
muutub järjest rohkem nõuande-
teenistuse struktuuri ülalpidamisest 
riigile oluliste teenuste tellimiseks. 
Neid riigi seatud prioriteete peaks 
tegevuste planeerimisel arvestama 
ka tulevane ühtne nõuandeorgani-
satsioon. 

Hetkeseis

Praegu on Eestis 15 tunnusta-
tud nõuandekeskust, neist 7 ise-
seisvat juriidilist isikut ja 8 tootjate 
või taluliidu juures. Paraku kipub 
nõuandeteenistuse arendamise 
pool kesisemaks jääma, kuna olu-
lisemaks peetakse oma liikmete 
majanduspoliitilist esindamist. See 
võib olla takistuseks ühtse nõuan-
deorganisatsiooni arendamisel.

1. juuli seisuga oli kutsetunnistust 
omavaid konsulente 215: finantsma-
janduses 51, loomakasvatuses 24, 
taimekasvatuses 26, teistes maa-
elu puudutavates valdkondades 25, 
metsanduses 89. Kui me jätame 
välja metsanduskonsulendid, kelle   
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tegevust koordineerib ja rahastab 
SA Erametsakeskus, on nõuandetu-
rul 126 ettevõtjat, sest konsulendid 
tegutsevad füüsilisest isikust ette-
võtjatena.

Tulusid, mida need ettevõt-
jad teenivad (nt raamatupidamis-
teenus), ei ole võimalik kasutada 
organisatsiooni arendamiseks. Sa-
mas kasutatakse riigi rahastatavaid 
koolitusi, arengutoetusi jms. 

Riik rahastas temale vajaliku 
info levitamist ja nõuandeteenistu-
se arendamist 2010. aasta riigieel-
arvest 8,5 mln krooniga. See raha 
kulub teabe levitamisele (nõuetele 
vastavus ning töötervishoiu ja töö-
ohutus), nõuande kättesaadavaks 
tegemisele (nõuandekeskus peab 
olema 30 tundi nädalas avatud ja 
kompetentne inimene vastamas), 
tasuta nõuandeks tootjale 2 tunni 
ulatuses, konsulentide alustasudele 
ja koolitamisele ning koordineeri-
va keskuse administratiivkuludele. 

Praegu koordineerib 
maamajanduse nõuandesüsteemi 
MES 

Maaelu Edendamise Sihtasu-
tus lähtub sellest, et nõuandesüs-
teemi eesmärk on jõuda nõuande-
ga iga maaettevõtjani ning muuta 
ettevõtja töö kvaliteet ja maht ma-
janduslikult võimalikult efektiiv-
seks. Selle eesmärgi peab tagama 
ühtne nõuandeorganisatsioon. 

Iseseisva ühtse organisatsioo-

ni eelised on täispakett teenuseid 
(raamatupidamine, finantsnõus-
tamine, taime- ja loomakasvatus 
jmt), ühtne andmebaas, kiirem ja 
kvaliteetsem teenindamine, konsu-
lentide vastutuskindlustus (suure-
mas organisatsioonis on võimalik 
paremini kindlustada, FIE tegevust 
ei kindlustata), ühtne turundamine, 
jätkusuutlikkus (nt info ei ole ainult 
ühe inimese käes, ei sõltu FIE ter-
visest jne).

Käesoleva aasta alguses moo-
dustas MES Eesti põllu- ja maa-
majanduse nõuandesüsteemi aren-
gukava koostamiseks töörühma, 
kuhu kuuluvad Eestimaa Talupi-
dajate Keskliidu, Eesti Põllumees-
te Keskliidu, Eesti Tõuloomakas-
vatajate Ühistu, nõuandekeskuste, 
põllumajandusministeeriumi, SA 
Erametsakeskuse, Põllumajan-
dusuuringute Keskuse ja Maaelu 
Edendamise Sihtasutuse esindajad. 
Töörühmal on oktoobri alguseks 
olnud 4 kokkusaamist. 

Töörühma koosolekutel on väl-
ja toodud tootjaorganisatsioonide 
ootused nõuandeorganisatsioonile, 
saadud ülevaade Erametsakeskuse 
SA ja Eesti Tõuloomakasvatajate 
Ühistu juures toimuvast nõusta-
misest ning nende ootustest nõu-
andeorganisatsioonile; koostatud 
kõigi töörühma liikmete (sh toot-
jaorganisatsioonide ühine) nõuan-
desüsteemi analüüs, toodud välja 
süsteemi tugevused, nõrkused, 
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võimalused ja ohud; arutletud 
loodava organisatsiooni võimalik-
ku mudelit. (Taluliidu ja tootjate 
liidu esindajad olid ühisel arva-
musel, et nõuandeorganisatsioon 
peaks kuuluma tootjate liitudele.); 
kavandatud 2011. a nõuandetee-
nistuse tegevusi ja eelarvet.

Arengukava koostamisel on 
kirjeldatud Eesti põllu- ja maa-
majanduse nõuandesüsteemi mis-
sioon ja visioon ning eesmärgid. 
Missiooniks on nõuande kaudu 
arendada jätkusuutlikku (sotsiaa-
lselt vastutustundlik, keskkonna-
sõbralik ja konkurentsivõimeline) 
põllu- ja maamajandust Eestis. 
Visioon on nõuandesüsteemist 
kui on usaldusväärdest partnerist 
ettevõtjale põllu- ja maamajandu-
se kujundamisel.

Ühtse nõuandeorganisatsiooni 
eesmärgid:

• põllumajandustootjate tu-
lukuse suurendamine kvaliteetse 
nõuande kaudu;

• ettevõtjate arvu suurendami-
ne, töökohtade säilitamine ja uute 
töökohtade loomine;

• põ l luma janduspo l i i t i ka 
meetmete oskuslikule rakendami-
sele kaasaaitamine ja toetustaotlus-
te menetluskulude vähendamine;

• ühistegevuse arendamine;
• põllumajandustootjate nõus-

tamine nõuetele vastavuse ja tööo-
hutuse küsimustes.

Ühtse organisatsiooni tekkimi-
seks oleme koostanud ühise tegut-
semise kokkuleppe tööversiooni, 
mida tutvustame ja arutame toot-
jaorganisatsioonide üldkoosoleku-
tel. MES jätkab koostööd kõikide 
huvitatud osapooltega Eesti põllu- 
ja maamajanduse nõuandesüstee-
mi parendamiseks, ühtse nõuan-
deorganisatsiooni loomiseks ning 
arengukava koostamiseks.
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