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Teravilja töötleva tööstuse 2014. aasta ülevaade 
 

 
Lühikokkuvõte 
 

 Teraviljatööstuse1 müügitulu oli 2014. aastal 408,9 mln eurot, kasvades aastaga 10,2%. Uute 
tootmisüksuste valmimine võimaldas toodangu mahtu tõsta ja seeläbi suurendada müügitulu. 

 2014. aastal eksporditi ~30% teraviljatööstuse toodangust.  
 Müügitulu kasvas kuludest kiiremini ja kasvatas teravilja töötlevate ettevõtete kasumit. 2014. 

aastal oli teraviljatööstuse kogukasum 26,9 mln eurot, mida oli 36,9% rohkem kui eelmisel aastal.  
 Kasumi kasvu kiirenemise tulemusel kiirenes ka lisandväärtuse kasv. Teraviljatööstuses loodi 

2014. aastal 67,1 mln eurot lisandväärtust, suurenedes aastaga 21,3% (2013. a - 8,5%). 
 Suvel toimunud Tallinna Tänavatoidufestivalil võitis EXPO tänavatoidu konkursi rukkileivatasku 

vürtsikilu ja vutimunaga. Võitnud lemmiktoit hakkab Eestit esindama maailmanäitusel EXPO 
Milano 2015. 

 Septembris teatas Eesti üks juhtivamaid pagaritööstusi – Fazer Eesti AS, et 2015. aasta aprillis 
lõpetatakse tootmine Eestis ja tegevus Balti riikides koondatakse Läti ja Leedu tehastesse. 

 Oktoobris allkirjastas põllumajandusminister Eesti teraviljasektori arengukava aastateks 2014–
2020. Arengukavas analüüsiti Eesti teraviljasektori (sh õlikultuuride ja kaunviljade) hetkeseisu 
ning selle alusel pandi paika sektori edasiseks arenguks vajalikud meetmed ja tegevused 
püstitatud eesmärkide täitmiseks. 

 

 
Sissejuhatus 
 
Ülevaates on käsitletud teravilja töötleva tööstusena ettevõtteid, mis kuuluvad järgmistesse 
majandustegevusaladesse (EMTAK2 2008): 

 taimse õli tootjad (C104); 

 jahu ja tangainete tootjad (C106); 

 pagaritoodete tootjad (C107); 

 loomasööda tootjad (C109) 

Vaadeldud on ettevõtete positsiooni majanduses, investeeringuid ning põgusalt on puudutatud ka 
väliskaubandust. Ülevaate tegemisel on kasutatud Eesti Statistikaameti (SA) lühiajastatistika andmeid. 
 

 

Positsioon majanduses 
 
SA lühiajastatistika andmetel oli teravilja töötlevas tööstuses 2014. aasta keskmine tegutsevate 
ettevõtete (juriidiliste isikute) arv 179, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 10 võrra. Vaatamata suurele 
ettevõtete arvule on teraviljatööstuse ettevõtted viimastel aastatel märkimisväärselt kontsentreerunud, 
mis tuleneb omavahelisest konkurentsist nii turgude leidmisel kui seal läbilöömisel. Näiteks nii jahu- kui 
ka õlitööstuses annab üks ettevõte üle 90% tööstusharu müügitulust. Küllalt kontsentreerunud on ka 
                                                 
1
 Ülevaates on käsitletud teraviljatööstusena taimse õli, jahu, pagaritoodete ja loomasööda tootjaid 

2 Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 
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loomasöödatööstus, kus kolm suuremat tööstust annavad üle 90% tööstusharu müügitulust. Väiksem on 
praegu veel kontsentratsioon pagaritööstuses, kus 5 suuremat tööstust annavad üle 70% tööstusharu 
müügitulust. 
 
Suurusgrupiti (tööga hõivatud isikute3 arvu järgi) oli teravilja töötlevas tööstuses kõige enam alla 10 
töötajaga nn mikroettevõtteid – 121, moodustades 68% kogu ettevõtete arvust. Tihedas 
toiduainetööstuste konkurentsis on just mikroettevõtted kõige tundlikumad, mis avaldub ettevõtete arvu 
suures muutumises. Samal ajal on mikroettevõtted oma väiksuse tõttu kõige paindlikumad ja 
suurettevõtetega võrreldes on neil lihtsam oma tegevusala vajaduse korral vahetada. Teiste 
suurusgruppide ettevõtete arv on stabiilsem. 
 

 
Joonis 1. Teravilja töötleva tööstuse ettevõtete arv tööga hõivatud isikute arvu järgi 
Allikas: SA 
 
SA lühiajastatistika andmetel toodeti 2014. aastal teravilja töötlevate ettevõtete poolt kokku 262 mln euro 
eest toodangut, millest ~30% eksporditi. Uute tootmisüksuste valmimine võimaldas toodangu mahtu 
tõsta. Võrreldes eelneva aastaga suurenes teravilja töötleva tööstuse toodangu väärtus 7%. 2013. aasta 
teisel poolel valmis Scanola Baltic AS-il uus tootmisüksus rapsiõli valmistamiseks ning Vaasan Grupp 
avas Sauel külmutatud pagaritoodete tehase, AS Hagar avas 2014. aasta jaanuaris laiendatud 
tootmiskompleksi. Teravilja töötleva tööstuse toodang moodustas 2014. aastal 18% toiduainetööstuse 
ning 3% töötleva tööstuse toodangust. Teravilja töötleva tööstuse toodangust poole (50%) annab 
pagaritööstus.  
 
Esialgsed andmed teravilja töötlevate ettevõtete 2014. aasta toodangu mahtude kohta on ebatäpsed ja 
selletõttu ei ole SA kõiki andmeid avaldanud, kuid eelnevate aastate andmete põhjal võib öelda, et 
erinevate toodete osakaal teraviljatööstuste kogutoodangus on aastate lõikes püsinud suhteliselt 
muutumatuna. Peaaegu poole teraviljatööstuse kogutoodangust moodustab segasööt. Kõige väiksema 
osa (~2%) teraviljatööstuse kogutoodangust moodustavad jahust kondiitritooted. 
 

 
 
 

                                                 
3 Kõik ettevõttes töötavad isikud, olenemata töönädala pikkusest 
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Tabel 1. Teraviljatööstuse toodangu mahud tootegrupiti, tuh t 

 
*- esialgsed andmed 
Allikas: SA 
 

SA on võtnud põllumajandussaaduste ressursi ja kasutamise arvestuse aluseks saagiaasta4. Eesti 
teraviljatoodang 2013/14 saagiaastal oli 975,5 tuh tonni. Siseturu vajadus teravilja ja teraviljasaaduste 
osas (ümber arvestatuna teraks) oli 649 tuh tonni. Selle hulka kuulub tarbimine loomasöödana (70%), 
toiduna (15%), seemneviljana (10%) ning tööstuslik tarbimine5 (5%). Võrreldes eelneva perioodiga 
suurenes teravilja kogutarbimine 9%. Eelnevast aastast enam kasutati teravilja loomasööda ja piirituse 
tootmiseks. Jätkuvalt toodetakse Eestis teravilja rohkem kui tarbitakse ning 2013/14 saagiaastal oli 
isevarustatuse tase 150%. 2014. aastal koguti teravilja rekordsaak -1 222 tuh tonni. Kui tarbimine oluliselt 
ei muutu, siis 2014/15 saagiaasta isevarustatuse tase on ~190%. 
 
Õlikultuure kasvatatakse Eestis peamiselt õlitööstuse tooraineks. Eestis on õlitööstus väga 
kontsentreerunud ja suurim tööstus annab ~95% kogu õlitööstuse müügitulust. Rapsiseemneid 
kasutatakse taimse õli valmistamiseks. Eesti on end ise õliseemnega varustav riik. 2013/14 saagiaastal oli 
isevarustatuse tase 116%. Võrreldes eelmise perioodiga isevarustatuse tase langes, mis tulenes 
tööstusliku tarbimise kasvust. Pärast uue rapsiõli tootmishoone käivitamist 2013. aastal, suurenes 
rapsiseemne tööstuslik tarbimine üle kolme korra.   
 
Kuumpressimise teel saadud õlikook on tänu oma kõrgele proteiinisisaldusele väärtuslik söödalisand 
loomadele. Viimastel aastatel on õlikoogi tarbimine oluliselt kasvanud, mille tulemusena on õlikoogi 
isevarustatuse tase 40% – 60%. Eesti olulisema õlitööstuse majandusraskused ja sellega kaasnevad 
tootmishäired langetasid  isevarustatuse taset aastatel 2011 -2012 väga madalaks. 2012. aasta 

                                                 
4 Periood 1.juuli - 30.juuni. 
5 Tööstusliku tarbimise all on mõeldud teravilja tarbimist alkohoolsete jookide ja muude toodete 
valmistamiseks, v.a toit ja loomasööt. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Pagaritooted 78,8 77,3 74,1 75,5 77,0 77,7 79,2 80,8

..leib 32,2 32,0 31,1 29,9 30,3 26,6 25,4 ..

..sai, sepikulised 35,1 33,5 31,3 33,4 34,7 37,3 40,2 ..

..suhkru- ja rasvarikkad saiad, pirukad 8,8 9,1 9,0 8,7 7,9 8,4 8,8 ..

..kuivikud, röstleib, krõbeleivad, barankad 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 ..

..pitsad 1,0 1,0 1,4 2,4 2,7 3,5 3,1 ..

Jahust kondiitritooted 9,7 8,7 7,1 8,4 9,5 8,1 8,7 ..

..tordid, koogid 5,9 5,1 4,1 5,2 5,6 5,6 5,9 ..

..keeksid, rullbiskviidid 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 ..

..vahvlid 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 ..

..küpsised 1,9 2,0 1,8 1,9 2,3 1,6 1,5 ..

..präänikud, piparkoogid 0,9 0,8 0,6 0,8 1,1 0,5 0,5 ..

Jahu 71,9 73,5 74,4 78,7 81,2 89,4 88,4 92,0

..nisujahu 51,8 52,4 51,6 51,8 55,4 63,5 59,2 56,4

..rukkijahu 20,0 20,9 22,3 25,8 25,7 25,8 28,2 35,6

Tangained 2,2 2,8 3,2 7,5 2,5 2,5 3,0 2,4

..manna 0,7 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 0,6 ..

Segasööt 214,2 229,5 201,3 204,5 216,2 198,8 161,9 124,0

Toorõli 29,9 27,5 29,3 23,5 13,0 16,0 .. ..

Õlikook 46,4 44,3 43,1 39,0 25,2 30,5 10,8 ..
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omanikuvahetuse tulemusel taastus õlitootmine. 2013/14. aastal toodetud õlikook kattis  59% siseturu 
vajadusest. 
 

 
Joonis 2. Teravilja, õlikoogi ning taimse rasva isevarustatuse tase (%) 
Allikas: SA 
 
 
Majandusnäitajad 
 
Teravilja töötlevate ettevõtete müügitulu oli 2014. aastal 408,9 mln eurot. Võrreldes eelmise aastaga 
kasvas teraviljatööstuse müügitulu 10,2%. Teraviljatööstuse müügitulu kasv oli kiirem kui 
toiduainetööstuses keskmiselt. Tegevusaladest panustas müügitulu kasvu kõige enam pagaritööstus. 
Aastases võrdluses kasvas pagaritööstuse müügitulu 12,9%. Vähesel määral suurendas pagaritööstus 
müüki koduturul, kuid olulisem kasv tulenes ekspordi suurenemisest. Vaasan Grupp avas 2013. aasta 
sügisel Sauel külmutatud pagaritoodete tehase, kus valmistatakse saiatooteid Põhja- ja Baltimaade 
turgudele. Teraviljatööstuse müügitulu moodustas 2014. aastal 22,1% toiduaine- ning 3,7% töötleva 
tööstuse müügitulust. Tegevusaladest oli pagaritööstustel suurim osakaal (43,3%) teraviljatööstuse 
müügitulus.  
 
Teravilja töötlevate ettevõtete 2014. aasta kulud olid 381,9 mln eurot ehk 8,7% suuremad kui eelmisel 
aastal. Teravilja hinna langus tõi kaasa mõningase toorainekulude vähenemise, kuid samal ajal suurenesid 
oluliselt kulud tööjõule. Tööjõukulud moodustasid kuludest kümnendiku. Kvalifitseeritud tööjõupuudusest 
tingitud palgasurve suurendas tööjõukulusid peaaegu 13%.  
 
Müügitulu kasvas kuludest kiiremini ja kasvatas teravilja töötlevate ettevõtete kasumit. 2014. aastal oli 
teraviljatööstuse kogukasum 26,9 mln eurot, mida oli 36,9% rohkem kui eelmisel aastal. Teraviljatööstuse 
kogukasumis on aastast- aastasse olnud kõige suurem osakaal pagaritööstusel, jäädes ~40-75% vahele. 
Teraviljatööstus teenis 2014. aastal 3,9% töötleva ning 23,8% toiduainetööstuse kogukasumist. 
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Joonis 3. Teraviljatööstuse müügitulu, kulud, kogukasum (mln €) 
Allikas: SA 
 

Teraviljatööstuse efektiivsus 2014. aastal kasvas. Teraviljatööstuses 2014. aastal loodud puhas 
lisandväärtus6 oli esialgsetel andmetel 67,1 mln eurot, suurenedes aastaga 21,3% (2013. a – 8,5%). 
Lisandväärtus kasvas toodangu mahust kiiremini, millest võib järeldada, et kõrgema väärtusega toodangu 
osakaal tõusis. Suurima panuse teraviljatööstuse lisandväärtuse loomisse annab pagaritööstus (~70%). 
Samas kasvu panustas kõige enam loomasöödatööstus, kus eelmise aastaga võrreldes suurenes puhas 
lisandväärtus ~45%. Teraviljatööstus annab 20,8% toiduaine- ning 3,0% töötleva tööstuse 
lisandväärtusest. 
 

 
Joonis 4. Teraviljatööstuses loodud puhas lisandväärtus (mln €), osatähtsus töötlevas ja 
toiduainetööstuses (%) 
Allikas: SA 
 
Teraviljatööstuses tegutseb keskmiselt 21,2% toiduainetööstuses ning 3,0% töötlevas tööstuses hõivatud 
inimestest. Tööjõumahukam tegevusala teraviljatööstuses on pagaritööstus, kus tegutseb ~90% 
teraviljatööstuses tööga hõivatud inimestest.  
 

                                                 
6 Puhas lisandväärtus = kogukasum (-kahjum)+ tööjõukulud 
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SA andmetel oli 2014. aastal teraviljatööstuses tööga hõivatud keskmiselt 3 067 inimest, mida oli 95 
inimese võrra (+3,2%) rohkem kui eelneval aastal. Majanduskriisi aastatel tööga hõivatute arv 
teraviljatööstuses järsult vähenes. Vaatamata mõningasele hõivatute arvu suurenemisele viimasel aastal, 
jääb see endiselt alla kriisieelsele tasemele. Tööhõive vähenemine tuleneb tehnoloogiliste lahenduste 
juurutamisest ning uuendamistest. 
  

 
Joonis 5. Tööga hõivatute arv teraviljatööstuses, osatähtsus toiduaine- ja töötlevas tööstuses (%) 
Allikas: SA 
 
Teraviljatööstuse tööviljakus7 on aastases võrdluses oluliselt kasvanud. Teraviljatööstuses loodi 2014. 
aastal 21,9 tuh eurot lisandväärtust töötaja kohta ehk 17,6% rohkem võrreldes eelmise aastaga. 
Teraviljatööstuse efektiivsus suurenes nii töötleva kui ka toiduainetööstuse tegevusalade keskmisest 
kiiremini. Samas on tööviljakuse kasv teravilja töötlevates ettevõtetes väga erinev. Tööviljakuse kasv on 
aeglasem pagaritööstuses, kus kasutatakse endiselt palju inimtööjõudu. Tunduvalt üle toiduainetööstuse 
keskmise on tööviljakus loomasööda ja jahutööstuses. 
 
Tööviljakuse suurenemine sõltub nii tööjõu kvaliteedist  kui ka uute seadmete ning tootmistehnoloogia 
kasutuselevõtust.  
 

                                                 
7 Tööviljakus = puhas lisandväärtus/ tööga hõivatud inimeste arv 
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 Joonis 6. Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel (tuh €) 
Allikas: SA, PM arvutused 
 
Nii nagu Eestis tervikuna, mõjutas ka teraviljatööstust 2014. aastal professionaalse tööjõu nappusest 
tulenev palgasurve. Teraviljatööstuse 2014. aasta keskmine brutotunnitasu8 oli 5,5 eurot, mida oli 8,5% 
rohkem kui eelneval aastal. Võrreldes toiduainetööstuse keskmisega kerkis teraviljatööstuses töötasu 
oluliselt kiiremini. Tunnitasu kasvu vedas pagaritööstus, kus olid tööjõukulud töötaja kohta teiste 
toiduainetööstuse tegevusaladega võrreldes kõige madalamad. Sellest tulenevalt võib arvata, et üheks 
pagaritööstuse brutotunnitasu kiirema kasvu põhjuseks oli 2014. aastal kasvanud miinimumpalga tase.  
 
Eesti Panga prognooside kohaselt9 püsib järgnevatel aastatel ilmselt tööjõu vabast liikumisest ja tööealise 
elanikkonna vähenemisest tulenev palgasurve, kuid ilmselt ei ole kasv enam nii kiire, sest töötasu peab 
tootlikkusega kooskõlas olema. 
 

 
Joonis 7. Keskmine brutotunnitasu ( € ) 
Allikas: SA, PM arvutused 
 

 

                                                 
8 Brutotunnitasu = palgakulu/ töötatud tunnid 
9 http://www.eestipank.ee/publikatsioon/rahapoliitika-ja-majandus/2013/rahapoliitika-ja-majandus-22013 
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Investeeringud 
 
Teraviljatööstuse toodangu maht ja käive 2014. aastal kasvasid. Toodangu suurenemine tuli vabade 
tootmisvõimsuste arvelt, sest investeeringud jäid väikesemaks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 
Teraviljatööstuse ettevõtted investeerisid materiaalsesse põhivarasse 2014. aastal 10,0 mln eurot ehk üle 
kahe korra (-14,2 mln €) vähem kui eelmisel aastal. Kuigi madalad laenuintressid on loonud ettevõtjatele 
soodsa laenukeskkonna, pole see investeerimist elavdanud. Investeerimisaktiivsuse piduriks võib olla 
ebakindel (välis)nõudlus. Kuigi euroala majandus on tasapisi taastumas ja ka Rootsi majanduskasv 
tugevneb, on Eesti jaoks olulise kaubanduspartneri – Soome - majandustulemused endiselt 
tagasihoidlikud. Üheks languse põhjuseks võib olla Euroopa Liidu (EL) abifondide investeeringute 
vähenemine. ELi uue eelarveperioodi alguses uute projektide finantseerimist veel ei toimu ja vanade 
finantseerimine lõppeb. 
 

 
Joonis 8. Teraviljatööstuste investeeringud materiaalsesse põhivarasse (mln €) 
Allikas: SA 
 
Teraviljatööstuse investeeringutes oli kõige suurem osakaal pagaritööstusel, kes tegi 2014. aastal 
investeeringuid 5,0 mln euro eest moodustades poole kogu teraviljatööstuse investeeringutest.  
 
Kõige rohkem investeeris teraviljatööstus 2014. aastal muudesse masinatesse ja seadmetesse (va arvutid 
ja transpordivahendid), kokku 3,8 mln euro väärtuses, mis moodustas kogu materiaalsesse põhivarasse 
tehtud investeeringutest 38,6%. Kõige vähem investeeriti arvutitesse – 0,1 mln eurot, mis moodustas kogu 
investeeringust vaid 0,6%. 
 
Võrreldes eelmise aastaga vähenesid kõige enam investeeringud muudesse masinatesse ja seadmetesse 
(va arvutid ja transpordivahendid) (-11,5 mln €) ning ehitiste soetamisse (-2,8 mln €). Kõige enam 
suurenesid investeeringud maasse (+1,4 mln €). 
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Joonis 9. Investeeringute jaotumine teraviljatööstuses 2014. aastal (%) 
Allikas: SA 
 

 

Hinnad 
 
Teravilja kokkuostuhinnad Eestis sõltuvad maailmaturu hindadest. Maailma teraviljatoodangu kasvu ja 
varude taastumise tulemusel olid 2013. aasta teisel poolel teravilja hinnad languses. Sama trend jätkus ka 
2014. aastal. Kuigi tööstuse hinnamuutused on üldiselt seotud tooraine maksumusega, siis alati ei kandu 
need mõjud üks-üheselt tootjahindadesse. Hinnakujunduses mängib olulist rolli ka nõudlus nii Eestis kui 
ka välisturgudel. Tavaliselt kandub tooraine hinnamuutus tootjahindadesse ajalise nihkega. 
  
TNS Emori andmetel maksti toidunisu eest 2014. aastal keskmiselt 0,17 €/kg, mis oli 16,7% vähem kui 
2013. aastal. Tooraine hinnalangus jõudis ka toodete hinda. Teraviljatoodete hinnad muutusid vähem, 
kuna toodete hinna kujunemisel on mitmeid komponente ja seega teravilja hinnalanguse mõju väiksem. 
Nisujahu maksis 2014. aastal keskmiselt 0,63 €/kg ehk 4,3% vähem kui eelmisel aastal. Saia keskmine 
hind 2014. aastal oli 1,32 €/kg ja langes 1,8% eelmise aastaga võrreldes.  
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Joonis 10. Saia, toidunisu, nisujahu hind10 (€/kg)  
Allikas: EKI, TNS Emor 
 
Toidurukki keskmine kokkuostuhind 2014. aastal oli 0,13 €/kg. Võrreldes eelmise aastaga langes 
toidurukki kokkuostuhind 19,6%. Leivakilo keskmine hind kauplustes oli 2014. aastal 1,31 eurot. Eelneva 
aastaga võrreldes leiva hind pisut tõusis (+3,5%). 
 

 
Joonis 11. Leiva ja toidurukki hind (€/kg)  
Allikas: EKI, TNS Emor 
 
Rapsiseemne eest maksti 2014. aastal keskmiselt 0,35 €/kg, mis oli 14,7% vähem kui 2013. aastal. 
Rapsiseemne oluline odavnemine mõjutas ka toodete hinda. Rapsiõli keskmine tööstusest väljamüügihind 
oli 2014. aastal 0,83 €/kg ehk 16,4% vähem kui eelmisel aastal. Rapsiõli maksis keskmiselt 1,87 €/kg ehk 
12,5% vähem kui eelmisel aastal. Rapsikoogi keskmine hind 2014. aastal oli 0,28 €/kg ja langes 6,2% 
eelmise aastaga võrreldes.  
 

                                                 
10 Teraviljatoodete hinnad sisaldavad käibemaksu 
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Joonis 12. Rapsiseemne ja -toodete hind (€/kg) 
Allikas: TNS Emor 
 

 
Kaubandus 
 
Esialgsetel andmetel eksportis teraviljatööstus 2014. aastal 82,9 mln euro eest toodangut, mida oli ~25% 
rohkem kui eelneval aastal. Kõige enam panustas ekspordi suurenemisse pagaritööstus, mis suurendas 
eksporti ~30%. Sauel avati 2013. aasta lõpus Vaasan Grupi poolt külmutatud pagaritoodete tehas, mille 
toodang läheb põhiliselt Skandinaavia ja Baltimaade turule. Pagaritoodete eksport moodustas peaaegu 
poole kogu teravilja tööstuste toodangu ekspordist. Teraviljatööstuse eksport moodustas 2014. aastal 
16% toiduainetööstuse ning 2% töötleva tööstuse toodangu väljaveost.  
 
Täpsemalt on võimalik lugeda teraviljatööstuse kaubavahetuse kohta Põllumajandusministeeriumi 
kodulehelt (http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajandus-ja-
toiduturg/statistika/tahtsamate-pollumajandustoodete). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajandus-ja-toiduturg/statistika/tahtsamate-pollumajandustoodete
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajandus-ja-toiduturg/statistika/tahtsamate-pollumajandustoodete
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Tabel 2. Teraviljatööstuse koondandmed 

  2013 2014 Muutus (%) 

Positsioon majanduses       

Ettevõtete arv  169 179 +10 tk 
Toodangu väärtus, mln € 245,9 262,4 +6,7 
Teraviljatööstuse toodangu osatähtsus (%)       
...toiduainetööstuses 17,6 17,6 - 
..töötlevas tööstuses 2,7 2,8 +0,1pp 

Majandustegevuse näitajad**       
Müügitulu, mln € 370,9 408,9 +10,2 
Kulud, mln € 351,2 381,9 +8,7 
Kogukasum, mln € 19,7 26,9 +36,9 
Puhas lisandväärtus, mln € 55,3 67,1 +21,3 
Teraviljatööstuse lisandväärtuse osakaal (%)       
…toiduainetööstuses 20,0 20,8 +0,8pp 
.. töötlevas tööstuses 2,6 3,0 +0,4pp 
Tööviljakus lisandväärtuse alusel, tuh € 18,6 21,9 +17,6 
Tööga hõivatute arv teraviljatööstuses 2972 3067 +3,1 
Keskmine brutotunnitasu, € 5,1 5,5 +8,5 

Investeeringud       
Investeeringud materiaalsesse põhivarasse, mln € 24,1 10,0 -58,6 
 ...ehitiste soetamine 1,0 0,3 -71,7 
…ehitamine ja rekonstrueerimine 7,1 3,2 -54,9 
…transpordivahendid 0,6 1,1 +88,0 
…arvutid  0,1 0,1 -40,9 
…muud masinad ja seadmed 15,3 3,8 -74,9 
…maa 0,1 1,5 +2519,5 
pp- protsendipunkti       

  suurenenud     

  vähenenud     
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Tabel 3. Teraviljatööstuse põhinäitajate aegrida 

 
Allikas: SA lühiajastatistika andmed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ettevõtete arv (juriidilised isikud) .. .. .. .. .. .. .. .. 133 121 140 153 169 179

Keskmine tööga hõivatud isikute arv 5688 5503 5011 4841 5073 5397 4730 5157 3793 3363 3046 2891 2971 3067

Kogukasum, mln € .. 9,0 9,1 7,9 8,7 7,9 13,4 16,6 12,7 13,1 14,8 19,6 19,7 26,9

Puhas lisandväärtus, mln € .. 32,8 33,5 33,9 37,2 43,0 51,2 62,9 48,7 44,8 46,1 50,9 55,3 67,1

Tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel, tuh € .. 6,0 6,7 7,0 7,3 8,0 10,8 12,2 12,8 13,3 15,1 17,6 18,6 21,9

Müügitulu, mln € 167,9 153,0 157,2 164,8 182,8 213,4 241,5 293,0 239,2 248,6 286,6 328,5 371,2 408,9

Kulud kokku, mln € .. 144,0 148,2 156,9 174,2 205,6 228,1 276,4 226,5 235,5 271,9 308,9 351,5 381,9

Tööjõukulud, mln € 23,1 23,8 24,4 26,0 28,5 35,1 37,8 46,3 35,9 31,7 31,3 31,3 35,6 40,1

Toodang, mln € .. .. 148,8 159,9 167,3 186,4 195,3 233,7 190,0 188,8 207,9 195,3 245,9 262,4

Eksport, mln € .. .. 26,8 27,2 34,2 39,9 42,0 64,9 26,3 30,0 30,8 41,4 66,7 82,9


