Euroopa Komisjon

Andmete kasutajad:
- Maaeluministeerium
- Eesti Statistika
- Ülikoolid
- Põllumajandustootjad
- ...

Analüüs EL tasandil,
võrdlus teiste
liikmesriikidega

Tulemuste analüüs
ja levitamine:
- Aastaraamat
- Analüüsid
- Artiklid
- ...

Andmekogujad

Tagasiside
tootjatele
Testettevõtted
658

Põhjalikumat informatsiooni FADNi kohta leiab
Põllumajandusuuringute Keskuse kodulehelt www.maainfo.ee
Aadressil fadn.agri.ee/standardtulemused on välja toodud
põllumajandustootjate majandusnäitajad. Päringuid saab teha nii
maakondade lõikes kui ka ettevõtjate majandusliku suuruse või
maakasutuse alusel.
Põllumajandustootjate osalemine andmevõrgus on
kvaliteetsete andmete saamiseks väga oluline!

Põllumajandusuuringute Keskus
Teaduse 4/6, Saku
75501 Harjumaa
e-post: info@pmk.agri.ee

Põllumajandusliku
raamatupidamise
andmebaas

FADN

Põllumajanduslike majapidamiste majandustegevust käsitlevate andmete kogumise võrgustik (Farm Accountancy Data
Network - FADN) loodi 1965. aastal.
FADNis kasutatava metoodika eesmärgiks
on pakkuda esinduslikke andmeid kolme
kriteeriumi alusel: regioon, majapidamise
majanduslik suurus ja peamine tegevusala
(tootmistüüp).
FADN on ainus andmeallikas mikromajanduslikul tasandil, milles kasutatakse
ühtset metoodikat kogu Euroopa Liidus.
See annab võimaluse FADNi andmeid kasutada rakendatud põllumajanduspoliitikate
tulemuste hindamisel ja uute meetmete
väljatöötamisel.
Euroopa Liidu tasandil kogutakse andmeid ligikaudu 80 tuhandest kindlate
kriteeriumide alusel väljavalitud põllumajanduslikust majapidamisest, kes esindavad kokku ligi viit miljonit majapidamist.
FADNi valimiga on esindatud ligikaudu
90% kasutatavast põllumajandusmaast
ja põllumajanduslikust tootmisest kogu
Euroopa Liidus.

Jaanuar

Veebruar

Märts

Ettevalmistavad tegevused

Võrgustiku töö juhtimiseks on Euroopa
Komisjoni juurde moodustatud komitee,
kuhu kuuluvad kontaktasutuste esindajad
kõigist liikmesriikidest. Andmete kogumise
korraldamiseks on igas liikmesriigis määratud kontaktasutus, kes vastutab andmete
õigsuse ja Euroopa Komisjonile tähtaegse
edastamise eest.
Eestis alustati põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi loomisega 1996.
aastal. Kontaktasutuseks on määratud
Põllumajandusuuringute Keskus. Kontaktasutuse vastavat tegevust juhib komisjon,
kuhu kuuluvad esindajad Maaeluministeeriumist, Statistikaametist, Maaülikoolist
ja põllumajandustootjate organisatsioonidest. Andmete kogumiseks on Põllumajandusuuringute Keskusel lepingulised
koostööpartnerid üle Eesti.
Vastavalt põllumajandustootjate üldkogumi suurusele ja struktuurile koostatakse
valimiplaan, mille alusel valitavad ettevõtted peaksid tagama parima esindatuse nii
tootmistüüpide kui ka majandusliku suuruse gruppide lõikes.

Aprill

Mai

Juuni

Andmete kogumine

Alates 2010. aastast on Eestis FADNi valimi
plaaniliseks suuruseks 658 ettevõtet, kes
esindavad 7610 põllumajandustootjat.

tootmistüüp ja majanduslik suurus. Üldisel
tasandil on Eestis esindatud järgmised
tootmistüübid:

Kuna andmete esitamine on vabatahtlik,
siis küsitakse valimisse sattunud ettevõtte
esindajalt nõusolekut. Andmete kogumist
viivad läbi kogenud andmekogujad, andmete konfidentsiaalsus on tagatud ja ettevõtete üksikandmeid ei avaldata. Tähtaegade
ja muude tingimuste osas sõlmitakse koostööleping ning andmete esitamise eest on
ette nähtud ka väike tasu.

● Taimekasvatus
● Aiandus

Ettevõtte tasandil toimub andmete kogumine aprillist augustini, järgneb andmete
kontroll ja edastamine Euroopa Komisjonile
ning tulemuste analüüs ja avalikustamine.
Peamisteks andmeallikateks on ettevõtte
majandusaasta aruanne ja muud raamatupidamise dokumendid. Lisaks raamatupidamisandmetele kogutakse täiendavaid
andmeid ettevõtte struktuuri ja tootmise
kohta.
Igale andmeid esitanud ettevõttele määratakse vastavalt kehtestatud reeglitele

Juuli

August

September

Andmete töötlemine

● Püsikultuuride kasvatus
● Piimakarjakasvatus
● Lihaveise-, lamba- ja kitsekasvatus
● Sea- ja linnukasvatus
● Segatootmine
Aasta lõpuks koostatakse igale andmeid
esitanud ettevõttele majandustulemuste
analüüs, kus näidatakse arengutendentsid viimastel aastatel ning tuuakse välja
võrdlused tootmistüübi ja majandusliku
suuruse poolest sarnase tootjate grupi
vastavate näitajatega.
Mahetootjad saavad lisaks ka võrdluse mahetootjate vastava grupiga. Mida kauem on
ettevõte FADNi andmebaasi oma andmeid
esitanud, seda põhjalikumalt on võimalik
tema majandustulemusi analüüsida.

Oktoober

November

Detsember

Andmete analüüs ja
tulemuste avaldamine

