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Eesmärk

• Mudel koondab põllumajanduse otsustusprotsessiks vajalikud 
empiirilised andmed, mis võimaldavad läbi viia 
kompleksanalüüsi. 

• Süsteem (mudel) peab võimaldama prognoosida 
põllumajandusloomade arvu, maa ja väetiste kasutamist, 
samuti põllumajandustootjate sissetulekut vastavalt 
muutuvatele turu- ja makromajanduslikele tingimustele ning 
arvestades põllumajandus- ja kliimapoliitikat dünaamiliselt 10 
aastases perspektiivis ning sealt edasi staatiliselt kuni aastani 
2050.
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Eeldatav tulem

• Valmib kasutajasõbralik prognoosimise süsteem, mis võimaldab 
prognoosida ja annab väljundiks andmed, mis on sisendina 
kliimaeesmärkidega seotud põllumajandusliku KHG prognoosimiseks;

• Süsteem peab arvesse võtma Eesti eripära ja annab võimaluse 
analüüsida ja prognoosida erinevaid poliitikastsenaariumeid 
(toetusmeetmeid) eelkõige 10 aastases perspektiivis.

• Ökonomeetriline (sh ajaloole tuginev), dünaamiline (muudetavate 
näitajatega), mitmetine (erinevate saaduste mudeleid ühendav) 
süsteem keskendub avatud põllumajandusturule ega hõlma muutuste 
mõju teistele majandussektoritele.

• Prognoosida põllumajandustootjate sissetulekut vastavalt muutuvatele 
turu- ja makromajanduslikele tingimustele;
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Ajakava
Mai 2020 – jaanuar 2021 
• 12. november 2020 tutvustasime mudeli prototüüpi ja 

taimekasvatuse osamudelit 

Tehniline kirjeldus, kasutatav andmestik, valitud tehniline lahendus, 
valitud parameetrid ja arvutusloogika.

• 13. jaanuar 2021 tutvustasime loomakasvatuse osamudelit ja     
prototüüpi

Veebruar – detsember 2021 
Tervikliku dünaamilise süsteemi koostamine

23. september 2021 valminud mudeli esmane tutvustus

Järgnes testimine ja muudatuste tegemine

Lõppraporti koostamine
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Koostamisel kasutati eelnevaid töid (1)

• Põldaru, R., Roots, J., Viira, A.H. 2009. Eesti põllumajanduse 
analüüs ja prognoos ökonomeetrilise modelleerimise abil. 
Eesti Maaülikool

• Põldaru, R., Roots, J., Viira, A.H., Ariva, J.  2015. Eesti peamiste 
põllumajandustoodete hindade ja tootmisstruktuuri 
muutuste analüüs makroökonoomiliste 
prognoosimudelitega. Eesti Maaülikool

• Põldaru, R., Ariva, J., Roots, J., Viira, A.H. 2015. Eesti peamiste 
põllumajandustoodete hindade ja tootmisstruktuuri muutuste 
analüüs makroökonoomiliste prognoosimudelitega -
Põllumajandusloomade poolt eritatavate kasvuhoonegaaside 
emissiooni analüüs. Eesti Maaülikool. Teadusartikkel 
https://journal.fi/afs/article/view/51446. 
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Eesti Maaülikooli 
koostatud 
makro-
ökonoomiline 
prognoos

https://journal.fi/afs/article/view/51446


Koostamisel kasutati eelnevaid töid (2)
• Luhamaa, A., Männik, A., Kallis, A., Mändla, K., Pedusaar, T., Rosin, K., 2014. Eesti 

tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100. Keskkonnaagentuur

• Meeliste, S., Tammiste, L., Grünvald, O., Kirsimaa, K., Suik, K., Org, M. 2019. Eesti 
kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs. SEI Tallinn.

• Patton, M., Moss, J., Zhang, L., Kim,I.S.,  Binfield, J., Westhoff, P. 2010. FAPRI-UK 
Greenhouse Gas Emission Modelling System for England, Wales, Scotland and 
Northern Ireland.

• Salamon, P., Banse, M., Barreiro-Hurlé, J., Chaloupka, O., Donnellan, T., Erjavec,
E., Fellmann, F., Hanrahan, K., Hass, M., Jongeneel. R., Laquai. V., Van Leeuwen,
M., Molnár, A., Pechrová, M., Salputra, G., Baltussen, W., Efken, J., Hélaine, S., 
Jungehülsing, J., Von Ledebur, O., Rac, I., Santini, F. 2017: Unveiling diversity in
agricultural markets projections: from EU to Member States. A medium-term
outlook with the AGMEMOD model. JRC Technical Report.

• Sinabell, F. (WIFO), Schönhart, M., Schmid, E. (INWE-BOKU). 2018. PASMA and 
BOKU: Austrian Agriculture 2020-2050. Scenarios and Sensitivity Analyses on 
Land Use, Production, Livestock and Production Systems

• Tapio J. Salo, Taru Palosuo, Kurt Christian Kersebaum, Claas Nendel, Carlos 
Angulo, et al. 2016. Comparing the performance of 11 crop simulation models 
in predicting yield response to nitrogen fertilization
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• Kliima-
stsenaariumid

• Aglink Cosimo

• FAPRI, 
AGMEMOD, 
PASMA,       
BOKU
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Meeldetuletuseks EMÜ teraviljamudeli skeem

Teraviljahind 

Eesti turul

Piima kokkuostuhind Eestis

Lihatoodang
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EMÜ piimandussektori mudeli skeem
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EMÜ lihatootmise mudeli skeem
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Käesolev mudel
Mudelivälised prognoosid

Eesti pikaajaline 
majandusprognoos 

(Rahandusministeerium)

Eesti rahvastiku-
prognoos

(Statistikaamet)

OECD-FAO 
Agricultural-Outlook

(OECD-FAO)

Mudeli prognoosivõrrandid

Loomade arv ja
kultuuride pindala

Produktiivsus

Saaduste 
inimtarbimine ja 

import

Võrdused

Kokkuostuhind ja 
hinnaindeksid

Eksport

Kogutoodang

Tarbimine kokku koefitsiendid
sööda, seemne 

ja kadude 
määramiseksIlmastik

Mudel on ühesuunaline; Puudub ettevõtte tasand; Puudub kulu-tulu mudel



Metoodika valik - regressioonanalüüs

• Võrrand kirjeldab uuritava (sõltumatu) ja kirjeldavate 
tunnuste vahelisi seoseid. Mudeli “headust” hinnataksegi
selle põhjal kui tugev on seos sõltumatu tunnuse ja 
kirjeldava tunnuse vahel. 

• GLM (General Linear Models) ja GAM (Generalized
Additive Models) 

• Ei eelda andmetes normaaljaotust ja on avara 
mittelineaarsete seoste tuvastamise võimalusega

• Võrrandite kordustestimist on soovitav teha 3-aastase 
intervalliga
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Loogika

Üldised lineaarsed 
segamudelid

Üldistatud 
lisandmudelid 



Metoodika valik 
• Aegrida 2004(7)–2020  

• Valdavalt masinloetavad 

• Statistilised andmed ei ole piisavalt suuremahulised nn 
masinõppe algoritmide jaoks (otsustuspuu, närvivõrgud)

Regressioonanalüüsi eesmärk on aidata mõista, millised 
muutujad mõjutavad uuritavat muutujat kõige enam ja kui 
tihedalt need on korrelatsioonis. Aitab vältida nn „sisetundest“ 
tekkivaid ekslikke arvamusi. 

Regressioonimudel prognoosib uusi väärtuseid võrrandi 
koostamiseks kasutatud andmete vahemikus, kuid uue 
vahemiku jaoks toimub ekstrapoleerimine.  Tulemused võivad 
olla äärmuslikud!
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Andmed

Eesmärk

Piirangud



Koondatud andmed (1)
• Keskkonnaagentuur. Ilmastiku andmed (Exceli tabel, andmepäring asutusele)

• OECD-FAO. OECD-FAO Agricultural Outlook prognoos (Exceli tabel). 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2020#

• Rahandusministeeriumi pikaajaline prognoos kuni 2070 (Exceli tabel). 
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigieelarve-ja-
majandus/majandusprognoosid

• Taimekasvatussaaduste tootmine (PM0281, PM0646, PM65, PM07); 
Loomakasvatussaaduste tootmine (PM09, PM10, PM12, PM13, PM178, PM18, 
PM190, PM192); Põllumajandussaaduste ressurss ja kasutamine (PM20, PM31, 
PM33, PM34, PM37, PM42, PM45, PM47)

• Rahvastikunäitajad ja koosseis, rahvaarv ja rahvastiku koosseis: Prognoositav 
rahvaarv aastani 2080 soo ja vanuse järgi (RV086)

• Tarbijahinnaindeks (IA02); Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks, 2015 = 
100 (kvartalid) (IA1471); Põllumajandussaaduste tootmise vahendite 
ostuhinnaindeks, 2015 = 100 (kvartalid) (IA1491)
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Keskkonnaagentuur

OECD-FAO

Rahandus-
ministeerium

Statistikaameti 
andmed



Koondatud andmed (2)

• Kokkuostuhinnad FADN andmetel (Exceli tabel); 

• Väetiste kasutamine FADN andmetel (Exceli tabel); 

• Kaalutud keskmine boniteet maakondades (Exceli tabel)

• Toetuste absoluutsummad (Exceli tabel)
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CSV andmetabelid

PMK

PRIA

Maaelu-
ministeerium



Probleemid andmetega

• Andmete ulatusliku koondamise ja tabelite struktureerimise 
vajadus;

• Aretusindeks, tehnoloogilise taseme indeks

• Lüngad aastate lõikes (täidetakse keskmiste väärtustega);

• Osalised puuduvad vajalikud andmed (nt kaunvilja 
tarbimine, loomade bilanss, tapetud loomade arv ja 
lihatoodang kõikide vajalike liikidele jne)

• Mahetootmise valdkonna andmed on ebapiisavad; 

• Andmete detailsusaste, st eelistatud võiks olla ettevõtte 
tasand.
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Eeltöötluse 
vajadus

Kvaliteet

Tasand



Valitud tarkvara
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Vabavaraline programm 

- Mudeli koostamine ja testimine toimus RStudios

- Mudeli rakendus on R Shiny (lisapakett)

- Script on koostatud R versioonis 3.6.3

Rakenduse sisene andmebaas (34 tabelit, sh mudelid)

Rakenduse suurus 16MB.

R-statistics

R Studio

R Shiny



Mudeli skeem
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Stsenaariumite koostamine
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Eksogeensed andmed 2030. aastal 
• Keskmine brutopalk: 2463 eurot kuus
• Tarbijahinnaindeks (muutus eelneva aasta suhtes): 0,020
• Rahvaarv: 1 313 906
• SKP püsivhindades: 46 473 mln euro
• Nisu maailmaturu hind 0,2536 $/kg
• Juustu maailmaturu hind 4,5454 $/kg
• Sisendite ostuhinnaindeks: 125
• Tarbijahinnaindeks (toit): 276
• Toetused: ÜPT 115,07 mln euro; POLLUKULT 5,26 mln euro; PIIM 

12,48 mln euro; AMM 5,75 mln euro; UTT 1,12 mln euro; 
OKO_KSM 43,54 mln euro ja OKO_MAH 20,30 mln euro;

• Ilmastiku mõju saagikusele: sademed ja temperatuur 0%;
• Väetamine ja boniteet: N, P2O5 ja K2O indeks 0%; boniteet 

(maakonnapõhine keskmine).

Baas-stsenaarium    

(kuvatakse 
koheselt)

Stsenaarium 1+n

(kasutaja iga 
muudatus)



Arendamise võimalused
• Dünaamika täiendamine, kus kõik sõltumatud (kirjeldavad 

tunnused) oleksid muudetavad;

• Mudeli tulemuse täpsuse suurendamiseks täiendavate 
prognoosimeetodite lisamine (ARIMA, Holt-Winters, Lasso 
regressioon, otsustuspuu)

• Kulu-tulu mudeli lisamine ja kahesuunalise võrrandsüsteemi 
loomine;

• Nn suurandmete kasutusele võtmine (põlluraamatu ja 
majandusaasta aruannete info; loomade monitooringu info 
ja loomade register). Mahetootmise andmed. 
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Shiny lahendus 

Mudeli 
võrrandite 
lisamine

Üleminek 
detailandmetele



Küsimused töögrupile
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Mati Mõtte: mati.motte@pmk.agri.ee

Marju Aamisepp: marju.aamisepp@pmk.agri.ee

Marek Kärner: marek.karner@pmk.agri.ee

Anne Varendi: anne.varendi@pmk.agri.ee

Agnes Naarits: agnes.naarits@pmk.agri.ee

Eduard Matveev: eduard.matveev@pmk.agri.ee

mailto:mati.mõtte@pmk.agri.ee
mailto:marju.aamisepp@pmk.agri.ee
mailto:marek.karner@pmk.agri.ee
mailto:agnes.naarits@pmk.agri.ee
mailto:eduard.matveev@pmk.agri.ee


Stsenaarium 1 ja seosed
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Millist mõju avaldab maailmaturuhind 2030 aastal, kui: 
• juust 5,1 $/kg
• ÜPT + 15 mln € 

Lõpptulemuse leidmisel tuleb arvestada uuritavate muutujate omavahelisi seoseid

Juustu maailmaturuhind

Toorpiimahind

Piimalehmade arv

Tapetud veiste arv

Või tarbimine inimese kohta, kg

Kohupiima ja värskejuustu
tarbimine inimese kohta, kg

ÜPT ja KSM toetus; 
sisendite ostuhinnaindeks

tootjahinna indeks



Stsenaarium 2 ja seosed
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Millist mõju avaldab maailmaturuhind 2030 aastal, kui: 
• nisu 0,31 $/kg
• ÜPT + 15 mln € 

Lõpptulemuse leidmisel tuleb arvestada uuritavate muutujate omavahelisi seoseid

Nisu maailmaturuhind

Nisu kokkuostuhind

Veiseliha hind, €/kg

Teiste kultuuride 
kokkuostuhind

Teravilja kasvupind, ha

Nisu osatähtsus, %
tarbijahinnaindeks

ÜPT + muud sõltumatud muutujad

ÜPT + muud sõltumatud muutujad



Aitäh!
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