
 

Lk 1 / 12 

Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 
6 kuu ülevaade

Lühikokkuvõte 

 Lihatöötlemise sektori müügitulu oli 149,0 mln eurot (-0,7%), kogukulud 143,2 mln eurot 
(+1,0%) ja kogukasum1 5,9 mln eurot (-28,9%). 

 Tootmiseks on varasemast rohkem saadaval odavat kohalikku toorainet, lisaks on Euroopa 
Liidus liha keskmised hinnad poolaasta kokkuvõttes odavnenud. Liha tarbimine siseturul on 
kiirelt kasvanud ning kasvanud töötlemismahud tõid kaasa sektori toodangu rahalise 
väärtuse kasvu. Statistikaameti andmetel tootis lihatööstus 2016. aastal 6 kuuga 139,1 mln 
euro väärtuses toodangut, mis oli väärtuselt 0,7% rohkem kui aasta varem. 

 Viimase SA liha ressursi ja kasutamise statistika järgi (arvestatuna tapakaalus 2015. aasta 
kohta) liha inimtarbimine kasvas tugevalt – kokku tarbiti 101,4 tuhat tonni ning tarbimine 
kasvas 10,0%. Inimese kohta tarbiti 77,1 kg liha, mida oli varasemast aastast 10,0% rohkem. 
Enim tarbiti sealiha 41,8 kg (+13,0%). Linnuliha tarbiti 24,7 kg (+5,6%) ja veiseliha 8,1 kg 
(+8,0%). 

 Sigade Aafrika katku kolmanda tsooni eritingimused liha töötlemiseks ja turustamiseks 
mõjutasid tugevalt ekspordi käivet. Liha ja lihatoodete ekspordi käive oli 6 kuuga 40,6 mln 
eurot, mis varasema aastaga võrreldes vähenes 47,1%. Eestimaise päritoluga liha ja 
lihatoodete osakaal koguekspordis oli 71,9% ja püsis varasema aastaga samal tasemel.  

 Kodumaise liha, eriti tarbitavaima sealiha, odav hind ja laialdane saadavus jaekaubanduses 
on vähendanud liha ja lihatoodete importi. 6 kuuga imporditi 65,9 mln euro väärtuses liha ja 
lihatooteid, ning impordi käive vähenes 39%.  

  

                                                           
1 Kogukasum = müügitulu - kulud kokku (ei ole sama mis puhaskasum) 
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Sissejuhatus 

Eesti lihatöötlemise sektori ülevaate tegemisel on kasutatud Eesti Statistikaameti (SA) 
lühiajastatistika avaliku andmebaasi andmeid2, mis hõlmavad 6 kuulist vaatlusperioodi (esimest 
poolaastat – I pa) 2016. aastal. Lihatöötlemissektori võrdluse korral toiduainetööstusega sisaldab 
toiduainetööstuse sektor lisaks toiduainete tootmisele ka joogitootmise andmeid.  

Lihatöötlemissektori statistilisi näitajaid tõlgendades tuleb arvestada, et valimisse kuulub ettevõtjaid, 
kellel on põhitegevusele lisaks mitmeid lisategevusalasid (nt looma-, linnu- ja taimekasvatus, sööda 
tootmine, transporditeenused jm). Antud ülevaates on käsitletud sektori kõigi valimisse kuuluvate 
ettevõtjate keskmisi näitajaid, mis ei pruugi kajastada kõigi sektori ettevõtjate olukorda võrdselt, vaid 
näitavad valimi statistilist üldistust. Üksikute ettevõtjate näitajad võivad ülevaate keskmisest oluliselt 
erineda. 2015. aastal SA lihatööstuste valim muutus ja sellesse lisandus suurettevõte, kelle 
põhitegevusala eelnevalt ei olnud liha töötlemine, säilitamine või lihatoodete tootmine ning antud 
ettevõtte andmed mõjutavad sektori koondpilti oluliselt.  

Lihatööstusena üldistatuna käsitletakse antud ülevaates lihatöötlemise sektori ettevõtteid, kelle 
põhitegevusala kood EMTAK 20083 kohaselt on C101 (liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete 
tootmine) sh:  

 liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus4 : 
o loomade tapmine ning liha (looma-, sea-, lamba-, lambatalle-, küüliku-, jänese-, 

kaameliliha jne) ettevalmistamine ja pakkimine tapamajades;  
o värske, jahutatud või külmutatud liha tootmine lihakehadena (rümpadena);  
o värske, jahutatud või külmutatud liha tootmine raietükkidena;  
o toornahkade tootmine tapamajades, k.a karvatustamine;  
o peki ja muu toidukõlbliku loomse rasva sulatamine (v.a linnurasva sulatamine); 
o loomse rupsi töötlemine;  
o kitkevilla tootmine;  

 linnuliha töötlemine ja säilitamine, k.a sulgede tootmine5: 
o kodulindude tapmine, kitkumine ja pakkimine tapamajades;  
o värske, jahutatud või külmutatud liha tootmine raietükkidena;  
o toidukõlbliku linnurasva sulatamine;  
o sulgede ja udusulgede tootmine;  

                                                           
2 Statistikaameti andmebaas http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/databasetree.asp  
3 Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator 
4 Siia ei kuulu liha pakendamine 
5 Siia ei kuulu liha pakendamine 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/databasetree.asp
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 liha- ja linnulihatoodete tootmine6:  
o kuivatatud, soolatud ja suitsutatud liha tootmine;  
o lihast, rupsist (k.a maksast) või verest toodete ja konservide tootmine (nt viinerid, 

salaami, servelaatvorstid, teevorstid, keedusingid, veri- ja maksavorstid, pasteedid, 
tarrendid, rulaadid);  

o inimtoiduks kõlbmatu pulbri, jahu ja graanulite tootmine lihast või rupsist; rasvakõrnete 
tootmine. 

Positsioon majanduses 

Lihatöötlemise sektori moodustavad Eestis keskeltläbi 50 töötlemisettevõtet ja väikemajapidamist, 
millest viis suuremat tööstust annavad üle 90% lihatöötlemise sektori kogu müügitulust. 

Piimandussektori kriisi tagajärjel kasvanud veiste tapmismahud, samuti sigade Aafrika katku tõttu 
sigade tapmismahud, on suurendanud tooraine osakaalu turul. Töötleja jaoks tähendas see 
odavamat toorainet ning varasemaga võrreldes madalamate jaehindade tagajärjel nõudlus liha ja 
lihatoodete ostmiseks kasvas. Seeläbi kasvasid töötlemismahud, mis tõid kaasa sektori toodangu 
rahalise väärtuse kasvu. SA esialgsetel andmetel tootis lihatööstus 2016. aastal 6 kuuga 139,1 mln 
euro väärtuses toodangut, mis oli oma väärtuselt 0,7% rohkem kui aasta varem sama perioodiga. 
Maaeluministeeriumi arvutustel moodustas lihatööstuse rahalisse väärtusesse arvestatud toodang 
3,0% töötleva tööstuse (+0,0 protsendipunkti) ja 20,3% toiduainetööstuse (+0,4 protsendipunkti) 
toodangu väärtusest.  

Viimaste saadaolevate SA andmete järgi oli Eestis (2015. aasta lõpus) 256,2 tuhat veist, 304,5 tuhat 
siga, 90,9 tuhat lammast ja kitse ning 2161,8 tuhat lindu.  

Tegevusloaga lihakäitlemisettevõtetes tapeti 2016. aastal 6 kuuga 18,1 tuhat veist ning seeläbi saadi 
4520 tonni liha. Võrreldes 2015. aasta sama perioodiga vähenes tapetud veiste arv 700 veise  
(-3,7%) võrra ja liha saadi 125 tonni (-2,7%) vähem. Kuigi piimanduskriisi järgne veiste tapmiste arv 
on vähenenud, on üldine veiste tapmiste foon oluliselt kõrgem võrreldes näiteks 2014. I pa.  

Sigasid tapeti 261,1 tuhat ja saadi 21,3 tuhat tonni liha, mis oli 5,5 tuhat siga (-2,1%) vähem, aga liha 
saadi 270 tonni (+1,3%) rohkem kui varasema perioodiga. Sigade Aafrika katku tõttu kasvas 
varasemast enam põhikarja hukkamine, mis suurendas lihakogust, vaatamata tapmiste arvu 
vähenemisele.  

Lambaid ja kitsi tapeti 2100, mida oli 100 looma (+5,5%) rohkem kui aasta varem. Lamba- ja kitseliha 
saadi 35 tonni, mida oli 2,0 tonni (-5,4%) varasemast vähem.  

Tabelis 1 on esitatud viimased saadaolevad andmed lihatoodangu ja liha tööstustoodangu kohta, 
seda aastastatistikana. 

                                                           
6 Siia ei kuulu külmutatud valmisroogade tootmine lihast ja linnulihast, lihasuppide tootmine, liha hulgikaubandus, ning 
liha- ja linnulihatoodete pakendamine. 
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Tabel 1. Eesti lihatoodang kokku (tapakaalus) ja liha tööstustoodangu struktuur, tuhat tonni 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Lihatoodang kokku 75,4 80,6 78,4 79,8 80,7 85,8 .. 
Liha tööstustoodang 45,5 43,1 .. .. .. .. .. 
Vorsttooted 36,7 36,5 34,5 33,5 30,4  29,6 .. 
… keeduvorst 10,8 11,9 11,5 11,3 11,2 10,0 .. 
… sardellid 3,8 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2  
… viinerid 12,4 11,3 10,2 9,8 9,4 9,0 .. 
… poolsuitsuvorst 4,7 5,8 4,4 4,2 3,6 3,5 .. 
… täissuitsuvorst 0,7 1,0 1,0 1,3 1,6 1,7 .. 
… maksavorst 1,0 0,9 1,1 0,9 2,1 1,0 .. 
… verivorst 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 .. 
… muud vorsttooted 1,9 0,8 1,5 1,4 1,7 1,2 .. 
Allikas: Statistikaameti aastastatistika. .. – andmed pole avaldatud. Andmed 7.10.2016 seisuga. 

Viimase SA liha ressursi ja kasutamise statistika järgi, mis on arvestatuna tapakaalus, 2015. aastal 
liha inimtarbimine kasvas tugevasti, ületades 100 tuhande piiri – kokku tarbiti 101,4 tuhat tonni ning 
tarbimine kasvas 10,0% (joonis 1). Inimese kohta tarbiti 77,1 kg liha, mida oli varasemast 10,0% 
rohkem. Enim tarbiti sealiha 41,8 kg (+13,0%); linnuliha 24,7 kg (+5,6%); veiseliha 8,1 kg (+8,0%) ja 
lamba- ja kitseliha 0,5 kg (+0,0%).  

 
Joonis 1. Liha inimtarbimine ja inimese kohta 2010–2016, 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Sama statistika järgi vähenes elusloomade eksport tapakaalus 9,9% ja suurima languse tegi läbi 
elussigade eksport, mis vähenes 7,3 tuhandelt tonnilt 6,4 tuhande tonnini (-12,3%). Varasema 
aastaga võrreldes kasvas märgatavalt elussigade import (+1,1 tuhat tonni). Elusloomade impordiga 
koos kasvas ka sealiha import 60,4 tuhande tonnini (+8,6%) ning väiksemal määral sealiha eksport 
(+3,6%). Sealiha eksport oli 2015. aastal 20,4 tuhat tonni, mis teeb Eestist netoimportija. Teistest 
lihadest kasvas vähesel määral linnuliha osas nii import kui eksport.  

2015. I pa lõpus kinnitas Euroopa Komisjon Viljandi- ja Valgamaal suurel alal sigade Aafrika katku 
kolmanda tsooni piirangud, mis tõid kaasa täiendavad eritingimused liha töötlemiseks ja 
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turustamiseks7. Eritingimuste rakendudes oli neil tugev mõju ekspordi dünaamikale. Liha ja 
lihatoodete ekspordi käive oli 6 kuuga 2016. aastal 40,6 mln eurot, mis varasema aastaga võrreldes 
vähenes 47,1%. Eestimaise päritolu liha ja lihatoodete osakaal koguekspordis oli 71,9% ja püsis 
varasema aastaga samal tasemel.  

Kodumaise liha, eriti tarbitavaima sealiha, odav hind ja laialdane saadavus jaekaubanduses on 
vähendanud liha ja lihatoodete importi (jaehinnad lk 8). 6 kuuga imporditi 65,9 mln euro väärtuses 
liha ja lihatooteid, ning impordi käive vähenes 39%. 

Euroopa Liidu turuolukord ja mõjud 

Euroopa Liidu (EL-i) sealiha turuolukord on 2016. I pa lõpuks paranenud. Välisturu nõudlus sealiha 
osas on paranenud ja ka sealiha hinnatase on tõusnud. E-klassi searümba EL-i keskmine hind juunis 
oli 151,3 eurot/kilogramm, Eestis oli see ligi 12% madalam. Kaheksa liikmesriigi toodang moodustab 
EL-i sealiha kogutoodangust 83%, suurima osa sellest moodustavad Taani ja Hispaania. EL-i sealiha 
kaubandusbilanss oli positiivne, kuigi impordi maht vähenes. EL-i sealiha eksport kasvas 40%, enim 
eksporditakse Hiinasse, kuhu sihtriikidest kasvas eksport võrreldes varasemaga samuti kõige enam.  
Täpsemalt EL-i lihaturul toimuvatest arengutest saab lugeda Maaeluministeeriumi kodulehel 
avaldatavast Põllumajandussektori ülevaatest8 (alates lk 44) või uurida täpsemat hinnainfot Euroopa 
Komisjoni vaatluskeskuse veebilehel9, mida hakati sarnaselt piimale ka lihade kohta alates 2016. 
aasta juulist avaldama.  

EL-i veiseliha keskmine hind 2016. I pa langes 356 euroni/kilogrammi kohta. Veiseliha hind on suure 
surve all, kuna mitmetes liikmesriikides on piimalehmi varasemast rohkem tapetud ja samuti avaldab 
survet inglise naela langev kurss. Veiseliha toodangu maht kasvas 2,2%, kuna piimaveiste tapmine 
on suurenenud 5,2% ja mullikate tapmine 2,2%. Elusveiste eksport kasvas 14,7% – enim Türki, aga 
keskmine kokkuostuhind oli piimalehmade suure osakaalu tõttu turul siiski languses. EL-i veiseliha 
import kasvas 7,7%10.  

Majandusnäitajad 

Kohaliku lihatööstuse müügitulu püsis vaatamata ekspordi käibe suurele langusele kõrgel tasemel ja 
viimases kvartalis kasvas. Statistika järgi on liha sisetarbimine Eestis eelneval neljal aastal pidevalt 
kasvanud ning liha tarbimise kasvu võib eeldada ka 2016. I pa ja aasta kokkuvõtteski. Lihatööstuse 
müügitulu oli 6 kuuga 149,0 mln eurot, mis oli eelmise aastaga võrreldes 0,7% väiksem (joonis 2).  

                                                           
7 Seakatku info http://www.agri.ee/et/seakatk (sektsioon „Lihakäitlejale“ kirjeldab tsoonidest tulenevaid tingimusi) 
8 Põllumajandussektori ülevaade http://www.agri.ee/sites/default/files/content/ylevaated/2016/ulevaade-
pollumajandussektor-2016-02_0.pdf  
9 Euroopa Komisjoni liha vaatluskeskus http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/index_en.htm  
10 Euroopa Komisjoni veiseliha faktileht http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/beef/doc/beef-market-
factsheet_en.pdf  

http://www.agri.ee/et/seakatk
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/ylevaated/2016/ulevaade-pollumajandussektor-2016-02_0.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/ylevaated/2016/ulevaade-pollumajandussektor-2016-02_0.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/beef/doc/beef-market-factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat/beef/doc/beef-market-factsheet_en.pdf
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Sektori kogukulud olid 143,2 mln euro suurused ning kasvasid 1,0%. Nende väikest kasvu mõjutas 
tööjõukulude ning töötasude tõus. Lihatööstuse kogukasum1 oli I pa lõppedes 5,9 mln eurot ning 
vähenes 28,9%.  

 
Joonis 2. Lihatööstuse müügitulu, kogukulud ja kogukasum (-kahjum), 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Lihatööstuse puhas lisandväärtus11 oli 28,3 mln eurot, mis oli eelmise aasta sama perioodiga 
võrreldes 5,4% väiksem (joonis 3). Puhta lisandväärtuse languse põhjustas tööjõukulude 3,8%-line 
kasv, mida ei kompenseerinud teenitud tulu. Sektori tööjõukulud olid I pa 22,4 mln euro suurused ja 
lihatööstuse puhas lisandväärtus moodustas 2,6% töötleva tööstuse ja 17,2% toiduainetööstuse 
puhtast lisandväärtusest. 

 
Joonis 3. Lihatööstuse puhas lisandväärtus, 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

                                                           
11 Puhas lisandväärtus = (müügitulu - kulud kokku) + tööjõukulud 
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6 kuu arvestuses oli lihatööstuses keskmiselt tööga hõivatud isikuid12 2866 (joonis 4) ning seda oli 
3,1% vähem võrreldes varasemaga. Sulgeti Atria Eesti AS Vastse-Kuustse lihatööstus. Lihatööstuses 
hõivatute osatähtsus töötleva tööstusega võrreldes vähenes ja oli 2,7% (-0,1 protsendipunkti), 
toiduainetööstusega võrreldes suurenes ja oli 19,7% (+0,1 protsendipunkti). 

 
Joonis 4. Lihatööstuses keskmiselt tööga hõivatud isikute arv, 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Tööviljakus13 hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel oli lihatööstuses 9,9 tuhat eurot ja eelmise 
aastaga võrreldes vähenes 2,0% (joonis 5), püsides siiski kõrgel tasemel võrreldes eelneva fooniga.  

 
Joonis 5. Lihatööstuse tööviljakus hõivatu kohta puhta lisandväärtuse alusel, 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Maaeluministeeriumi arvutustel oli lihatööstussektori keskmine 6 kuu brutotöötasu 6,5 eurot tunnis, 
mis oli varasema aasta sama perioodiga võrreldes 6,6% suurem (joonis 6). Lihatööstuse töötasu 

                                                           
12 Tööga hõivatud isikud – kõigi ettevõttes töötavate isikute arv, olenemata töönädala pikkusest (sh omanikud ja nende 
tasuta töötavad pereliikmed, osaajaga töötajad, hooajatöötajad jt) 
13 Tööviljakus = puhas lisandväärtus / tööga hõivatud inimeste arv  
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võrreldes töötleva- ja toiduainetööstusega on olnud madalam, siiski on selle tase ühtlustumas kogu 
toiduainetööstuse sektori keskmisega. 

 
Joonis 6. Lihatööstuse keskmine bruto töötasu tunnis, 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Investeeringud 

2016. aasta 6 kuuga investeeris lihatööstus materiaalsesse põhivarasse kokku 4,4 mln eurot, mida oli 
2,1 mln eurot rohkem kui aasta varem (joonis 7). Võrreldes varasema aastaga on investeeringute 
summa küll kasvanud, kuid siiski moodustasid need kõigest 3,0% sektori käibest ning investeeringute 
osakaal ei ole viimasel kuuel aastal ületanud 5% piiri. 

 
Joonis 7. Lihatööstuse investeeringud, 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 07.10.2016 seisuga 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Töötlev tööstus 5,0 5,4 5,6 6,1 6,5 6,8 7,1
Toiduainetööstus 4,8 4,9 5,3 5,7 5,9 6,4 6,6
Lihatööstus 4,4 4,5 4,8 5,2 5,5 6,1 6,5
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Suurimad investeeringud tehti tehnoloogilise poole uuendamiseks masinate, seadmete ja inventari 
soetamisega – kokku 2,1 mln eurot, mida oli 57,0% varasema perioodiga võrreldes enam (joonis 8). 
Ehitamise ja rekonstrueerimise tarbeks tehti investeeringuid 2,0 mln eurot (suurenes üle kolme 
korra), arvutitesse ja - süsteemidesse investeeriti 41 tuhat eurot ning transpordivahenditesse 86 tuh 
eurot. 

 
Joonis 8. Lihatööstuse investeeringud 2016. aastal 6 kuuga 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Liha kokkuostuhind 

SA andmetel oli lamba- ja kitseliha 6 kuu keskmine 1 kg kokkuostuhind 2016. aastal 2,92 eurot, mis 
langes 8,8% (joonis 9). Veiseliha hind kallines ja maksis keskmisena 1,97 eurot (+1,0%) ja sealiha 
hind langes 1,43 euroni (-5,9%).  

 
Joonis 9. Lihade keskmised kokkuostuhinnad, 2010–2016 6 kuud 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 
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Liha ja lihatoodete jaehinnad 

Varasemalt kogus liha- ja lihatoodete jaehindu TNS Emor, aga alates 2016. aasta jaanuarist kogub 
neid Eesti Konjuktuuriinstituut (EKI). Sellest tulenevalt võib esineda kogutavates hindades erinevusi, 
osade toodete hindade kogumine on jätkunud aga teise tootegrupina.  

Vaadeldes jaehindu lihade lõikes (joonis 10), siis 6 kuu keskmisena maksis 1 kg veiseliha 9,36 eurot  
(-4,7%), sealiha 5,24 eurot (+2,1%), kohalik broileriliha 2,62 eurot (+4,0%) ning imporditud broileriliha 
2,05 eurot (vastavat hinda hakati koguma 2016. aasta algusest). Kohalik sea- ja broileriliha on 
võrreldes varasema aastaga kallinenud, veiseliha vastupidiselt odavnenud.  

 
Joonis 10. Lihade keskmised jaehinnad, 2012–2016 6 kuud 
Allikas: EKI, TNS Emor, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Euroopa Komisjon kogub erinevate lihade osas kategooriate kaupa müügihinda14 nii EL-i keskmise 
kui liikmesriikide kohta.  

Lihatoodete 6 kuu keskmised jaehinnad müügikohtades olid EKI andmetel 1 kg kohta järgnevad 
(joonis 11): kodune hakkliha maksis 4,60 eurot (-4,2%), lahtised viinerid 4,12 eurot (+12,6%), 
pakendatud viinerid 4,95 eurot (+13,5%), suitsukarbonaad 8,51 eurot (+2,9%) ja seakarbonaad 5,69 
eurot ning searibi 5,17 eurot (seakarbonaadi ja –ribi hindu hakati samuti 2016. aasta alguses 
koguma).  

                                                           
14 Euroopa Komisjoni kogutavate lihade müügihindade statistika http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-
prices/price-monitoring/monthly-prices/index_en.htm  

2012 2013 2014 2015 2016
Veiseliha (kondita) 8,87 9,28 10,55 9,82 9,36
Sealiha (kondita) 5,65 5,91 5,83 5,13 5,24
Broiler (kohalik) 2,50 2,54 2,60 2,52 2,62
Broiler (imort) 0 0 0 0 2,05
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Joonis 11. Lihatoodete keskmised jaehinnad, 2012–2016 6 kuud 
Allikas: EKI, TNS Emor, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

Lihasektori andmete võrdlev tabel 

Tabel 2. Olulisemad näitajad 2015. ja 2016. aasta 6 kuu võrdluses 
  2015 2016 Muutus (%) 
Positsioon majanduses 
Toodangu väärtus, mln € 138,2 139,1 +0,7 
Toodangu väärtuse osatähtsus töötlevas tööstuses, %  3,0 3,0 +0,0 
Toodangu väärtuse osatähtsus toiduainetööstuses, % 19,9 20,3 +0,4 
Majandusnäitajad 
Keskmine tööga hõivatute arv  2957 2866 -3,1 
Müügitulu, mln € 150,1 149,0 -0,7 
Kulud kokku, mln € 141,8 143,2 +1,0 
Kogukasum (-kahjum), mln € 8,3 5,9 -28,9 
Puhas lisandväärtus, mln € 29,9 28,3 -5,4 
Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel, tuh € 10,1 9,9 -2,0 
Keskmine bruto töötasu tunnis, € 6,1 6,5 +6,6 
Investeeringud materiaalsesse põhivarasse kokku, mln € 2,3 4,4 +91,3 
Keskmine kokkuostuhind 
Veiseliha, €/kg 1,95 1,97 +1,0 
Sealiha, €/kg 1,52 1,43 -5,9 
Lamba- ja kitseliha, €/kg 3,20 2,92 -8,8 
Legend 
 suurenes 
 vähenes 
pp protsendipunkt 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 

2012 2013 2014 2015 2016
Kodune hakkliha 4,78 5,48 5,21 4,80 4,60
Viinerid (lahtised) 3,15 3,41 3,54 3,66 4,12

Viinerid
(pakendatud) 3,95 4,01 4,47 4,36 4,95

Seakarbonaad 0 0 0 0 5,69
Searibi 0 0 0 0 5,17
Suitsukarbonaad 7,56 8,09 8,31 8,32 8,51

3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

eur/kg 



Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade 
Joosep Lukk / kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond 

Maaeluministeerium, 27. oktoober 2016 

Lk 12 / 12 

Lihasektori andmete pikk aegrida 

Tabel 3. Olulisemate näitajate aegrida 2001–2016 6 kuu arvestuses 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tööga hõivatute arv 2170 2423 2444 2498 2462 2772 3207 2758 3004 2876 2815 2743 2714 2752 2957 2866 
Müügitulu, mln € 58,9 62,6 62,3 68,8 75,5 93,1 106,8 108,7 118,8 108,0 110,6 119,4 145,4 148,2 150,1 149,0 
Kulud kokku, mln € .. 59,3 58,9 65,3 73,1 88,5 101,7 107,2 116,8 107,0 111,6 116,7 140,2 143,2 141,8 143,2 
Kogukasum (-kahjum), mln € .. 3,2 3,4 3,5 2,5 4,6 5,1 1,6 2,0 1,0 -1,0 2,7 5,2 5,0 8,3 5,9 
Tööjõukulud, mln € 5,5 6,5 6,9 7,9 8,5 10,7 14,3 15,1 16,3 14,9 14,4 15,3 16,3 18,1 21,6 22,4 
Investeeringud materiaalsesse 
põhivarasse, mln € 

2,7 4,9 5,2 4,6 7,8 6,4 8,0 9,6 3,2 5,9 2,2 4,0 3,1 4,4 2,3 4,4 

Ekspordi väärtus, mln € .. .. .. 28,2 31,0 33,1 36,2 52,3 45,8 61,1 74,4 81,8 88,6 75,1 76,8 40,6 
Allikas: Statistikaamet, Maaeluministeeriumi arvutused. Andmed 7.10.2016 seisuga 


	Lühikokkuvõte
	Sissejuhatus
	Positsioon majanduses
	Euroopa Liidu turuolukord ja mõjud
	Majandusnäitajad
	Investeeringud
	Liha kokkuostuhind
	Liha ja lihatoodete jaehinnad
	Lihasektori andmete võrdlev tabel
	Lihasektori andmete pikk aegrida

