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Alameede 1.6.1 „Põllumajandustoodete ja 
mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine“

Eesmärk: Parandada põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi 
töötlevate ettevõtete konkurentsivõimet ja tulemuslikkust ning tagada nende 
ettevõtete jätkusuutlikkus.

Sihtrühm: Mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes 
põhitegevusena töötlevad ja turustavad põllumajandus- või mittepuidulisi 
metsasaadusi ja nendega seotud tooteid.

Toetatavad tegevused: seadmete ja tehnoloogia ost, paigaldus ja rakendus; 

lao- ja tootmishoonete ehitus ja renoveerimine; 

töötlemiseks ja turustamiseks tarkvara ja riistvara ost, paigaldus ja rakendus; 

puhastusseadme osa ost, paigaldus ja rakendus ja puhastusseadme rajatise 
ehitus ja rekonstrueerimine.

Rakendamise tulemused: meede rakendus aastatel 2008−2012, toetust sai 
104 ettevõtet, keskmine investeeringu summa ettevõtja kohta oli 899 657 
eurot. Seisuga 31.12.2014 oli välja makstud 79% määratud toetusest. 
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1. Analüüsida investeeringutoetust saanud ettevõtete 
ja kogu sektori konkurentsivõimet, leida tegurid, 
mis pärsivad ettevõtete konkurentsivõimet 
võrreldes turul tegutsevate konkurentidega ning  
milliste tegurite kõrvaldamiseks oleks ettevõtjatel 
vaja avaliku sektori abi.  

2. Leida vastused Euroopa Komisjoni poolt püstitatud 
viiele hindamisküsimusele.
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Uuringu eesmärgid



•

• Kvootvalim

• Standardiseeritud küsitlus personaalintervjuu (face-to-face) ja 
veebiküsitluse vormis. Küsitlus toimus 22.09.−14.10.2014

• Majandusnäitajad äriregistrist ettevõtete 2009., 2011. ja 2013. 
a majandusaasta aruannetest 

• Tulemused kuue tegevusala (liha töötlemine, pagaritoodete 

tootmine, puu- ja köögivilja töötlemine, valmistoidu 

tootmine, piimatoodete tootmine, muude toiduainete 

tootmine) ning 2009. ja 2011. a küsitlustulemuste 

võrdluses. 

•
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Uuringu metoodika





Ettevõtete üldised näitajad

• 63% olid OÜ, 33% AS esindajad ja 4% FIEd.

• Vastajad esindasid 13 Eesti maakonnast. 

• 1/3 tegutsesid linnas. Linnas asusid eelkõige 
pagaritoodete tootjad.

• Ettevõtete keskmine tegutsemise aeg oli 13,2 aastat 
(mediaan 15 aastat).

• 2013. aastal ettevõtete keskmine müügitulu oli 4,1 mln 
eurot (mediaan 1,3 mln eurot).

• Müügitulu alusel 63% ettevõtetest olid mikroettevõtted.

• 82% ettevõtetel peaks lähema viie aasta jooksul 
müügitulu kasvama. 
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Kokkuvõte
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• Ettevõtte ja tegevusvaldkonna konkurentsivõime on Eestis pigem 
rahuldav.

• Konkurentsivõime eelised on olnud aastate lõikes samad: kiire 
reageerimine turu nõudmistele, toodangu kvaliteet ning 
niššitooted.

• Tööhõive languse taustal püsib sektoris suur tööjõu puudus, mis on 
üks peamine konkurentsivõimet vähendav tegur.  

• Toodangu turustamise viisid või -kohad on mitmekesistunud, kuigi 
ettevõtete keskmine ekspordimaht müügitulust on langenud.

• Suurimad turutõrked on konkurentide madalam hinnatase ning 
toodete tundmatus, lisaks Eestis jaekaubanduse „ketistamine“.

• Koostööd tehakse eelkõige konkurentidega.

• Alameede 1.6.1 on mõjutanud ettevõtteid eesmärgipäraselt olulisel 
määral paljudes valdkondades. 

•

•



kersti.aro@emu.ee

Tänan kuulamast!


