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Põllumajandus- ja toidusektori 
väliskaubandus – 2016 vs 2015

2016. aastal eksporditi Eestist põllumajandussaadusi ja toidukaupu jooksevhindades 1,1 miljardi 
ja imporditi Eestisse 1,4 miljardi euro eest. Kaks eelnevat aastat languses olnud eksport vähenes 
2016. aastal täiendavalt 5%. Impordi väärtus kasvas aastases võrdluses 2%. Kasvanud impordi ja 
kahanenud ekspordi mõjul väliskaubanduse puudujääk süvenes, jõudes aasta kokkuvõttes 
möödunud kümnendi kõrgeimale tasemele. 

Joonis 1. Põllumajandussaaduste ja toidukaupade kaubavahetus 2007-2016, mln € 

 

*Statistikat enne 2013. aastat toimunud Eesti päritolu kaupade ekspordi kohta pole pärast selle avaldamist  
korrigeeritud.  

28% põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordist moodustas mullu re-eksport ehk 
välismaalt sisse toodud kaupade taasväljavedu. Kuna vahenduskaupadest  saadav tulu on 
majanduse jaoks väike, omab ekspordi kogukäibe kõrval sisulisemat tähendust Eestis toodetud 
kaupade väljavedu.  
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Eesti põllumajandus- ja toidusektori eksport  

Joonis 2. Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport, mln € 

 

Eestis toodetud põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksportööride jaoks polnud 2016. aasta 
kuigi edukas. Kodumaist päritolu kaupade müük välisturgudele edenes vahenduskaupade omast 
oluliselt kehvemini. Eksport vähenes niigi madalalt võrdlusbaasilt aastaga 8% ulatudes 778 miljoni 
euroni. Langus toimus toiduainete ja põllumajandussaaduste ekspordihindade positiivse arengu 
kontekstis, mis tähendab, et reaalmahtudes langes eksport veelgi enam.  

Languses oli oma osa kõigil peamistel kaubagruppidel. Toodete lõikes kahanes absoluutarvudes 
enim pehme ehk hariliku nisu eksport (-27 mln €), mis vähenemisele vaatamata suutis teist 
järjestikust aastat tagada peamise ekspordiartikli positsiooni. Oluliselt langes ka külmutatud 
atlandi väärislõhe (-18,5 mln €) ja piimakontsentraadi (-16,7 mln €) eksport. Seejuures vähenes 
aastases võrdluses suurimat ekspordi langust näidanud sihtriikidesse - vastavalt Alžeeriasse, 
Prantsusmaale ja Leetu - enim just nimetatud kaupade müük. Siin peegeldub üheaegselt Eesti 
toidusektori ekspordi kaks olulist probleemi: eksportivate ettevõtete suur sõltuvus üksikutest 
sihtturgudest ja eksporti vedavate toodete väike arv.  

Ekspordikäibe kasvu vaadates oli aasta kõige edukam toorpiima (+11 mln €), kuivatatud 
puuviljade ja pähklite segude (+5,9 mln €) ning kuivatatud herneste (+4,9 mln €) ekspordile. 
Muutumatu aastakeskmise ekspordi hinna juures saadi toorpiima ja hernest müügist mahtude 
kasvamise tõttu 2016. aastal vastavalt 33% ja 35% suuremat eksporditulu. Siin segu valmistamise 
läbi Eesti toodanguks muutuv pähklite ja kuivatatud puuviljade väljavedu kasvas pea olematu 
eelneva aasta ekspordikäibe baasilt. Olulist ekspordi kasvu näidanud sihtriikidest tõusis esile Läti 
(+6,6 mln €), kuhu viidavatest kaupadest suureneski enim toorpiima vedu. Eksport hoogustus 
märkimisväärselt ka Tuneesiasse (+3,8 mln €) ja Suurbritanniasse (+3,4 mln €), kuhu viidi 
möödunud aastast suuremas mahus vastavalt otra ja nisu.  

Toidusektori ekspordi struktuuri iseloomustas 2016. aastal jätkuvalt madala lisaväärtusega ja 
töötlemata toodete domineerimine. Mitte vaid suurimat ekspordikäibe kasvu, vaid aasta 
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kokkuvõttes ka suurimat kogukäivet näitasid väärindamata tooted. Kõige suuremat eksporditulu 
tõid nisu, toorpiim ja oder.  

Positiivseks suundumuseks oli eksporditurgude portfelli mitmekesistumine. 2015. aastaga 
võrreldes kasvas Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade sihtturgude arv 6 võrra 
98 riigini.1 Kogu 2016. aasta vältel teenitud eksporditulust saadi 21% ekspordist EL välistesse 
riikidesse. Ka kolmandatesse riikidesse müüdi paraku valdavalt mahukaupu, peamisteks 
ekspordiartikliteks olid oder, kaer ja kuivatatud herned.  

Fookus: 2016. aasta Eesti piima-, liha-, kala- ja teraviljasektori 
ekspordile 

Eesti piimasektori jaoks oli 2016. aasta vastuoluliste suundumustega. Piimatoodete kogueksport 
vähenes aastaga 5% 122 miljoni euroni, kuid selle taga olid pigem üksikud tooted. Langust vedas 
piimakontsentraat, mille väljavedu 2016. aastal praktiliselt lakkas. 11%-ga kahanes ka või 
ekspordikäive. Samas hoogustus toorpiima kui peamise ekspordiartikli müük lõunanaabritele, 
kokku 47 tuhat tonni (34%) 11,1 miljoni euro võrra (33%). Kusjuures toorpiima aasta keskmine 
ekspordihind püsis 2015. aasta tasemel, 24 sendi juures. Oluliselt suurenes (16%) ka teatud 
fermenteeritud või hapendatud piimatoodete kaubagruppi kuuluvate toodete (pett, hapupiim, 
keefir, jogurt) eksport. Juustu väljaveo käive jäi praktiliselt samale tasemele. 

98% piimatoodete eksporditulust tuli EL liikmesriikidelt. Peamisteks Eesti piimasektori 
välisturgudeks  olid lõunanaabrid ja Soome. Leetu ja Lätti müüdud piimatoodete ekspordikäibest 
moodustas valdava enamuse toorpiim. Soome müüdi peamiselt juustu. Kokku eksporditi 
piimatooteid 45 erinevasse riiki, neist esmakordselt Bahreini, Bangladeshi, Etioopiasse, Kameruni 
ja Slovakkiasse. 

Joonis 3 

 

                                                        
1
 Arvestatud on vaid neid sihtturge, mille suunaline eksport ületas 1000 eurot. 

Toorpiim 44,1 
mln € 

Juust (va 
värske) 40,3 

mln € 

Värske juust 
8,4 mln € 

Vadak 8,0 
mln € 

Joogipiim 
4,2 mln € 

Või 3,7 mln € 

Kontsen-
treeritud piim 
ja -tooted 2,3 

mln € 

Kontsen-
treerimata 

piimatooted 
(va toor- ja 

joogipiim) 1,3 
mln € 
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Sarnaselt piimasektorile vähenes ka lihasektori ekspordikäive aastaga 5%. Langus leidis aset pea 
kõigi lihade ja lihatoodete ekspordis, erandiks olid vaid väikeses mahus eksporditavad lamba- ja 
hobuseliha ning rups. 52,8 miljoni euroni küündinud eksporditulust tuli valdav osa lihatoodete 
müügist, millest omakorda ligi pool (12,9 mln €) moodustas vorstide väljavedu.  

Aastases võrdluses suurenes eksport enim Hongkongi, kuhu hoogustus sea rupsi ja kanatiibade 
müük. Uute turgudena lisandusid Uus Meremaa ja Island, kuhu viidi vastavalt sealiha ja kuivatatud 
või suitsutatud veiseliha. Nendele suundumustele vaatamata on kolmandate turgude osatähtsus 
lihasektori ekspordis aga jätkuvalt väike moodustades 2016. aastal vaid 4% kogu liha ja 
lihatoodete väljaveost. Sarnaselt eelneva aastaga eksporditi Eesti lihasektori toodangut 28 
sihtriiki, samas valdav osa tulust tuli üksikutelt turgudelt - naaberriikidest Lätist (47%), Soomest 
(19%) ja Leedust (18%).  

 

Suurim ekspordikäibe langus (-26%) toimus teraviljasektori väliskaubanduses. Aastases võrdluses 
vähenes ekspordi väärtus kõigi teraviljade lõikes. Selle taga on Alžeeria kui eelneval aastal kõrge 
võrdlusbaasi seadnud sihtturu nõudluse vähenemine, aga ka kevadisest põuast ja koristusaja 
vihmast tingitud madal saak ja vilja kehv kvaliteet. Enim kahanes teist järjestikust aastat 
põllumajandussektori kõige suurema ekspordiartikli positsiooni hoidva nisu väljavedu - 132 tuhat 
tonni (28%) 28 miljoni euro võrra (35%). Eksporditud nisu keskmine hind oli 153 euroga tonni 
kohta ühtlasi ka konkurentsitult möödunud aastate madalaim. 

28% teravilja 102 miljoni euroni ulatuvast eksporditulust tuli Saudi Araabiast, kusjuures eksport 
sinna aastases võrdluses mõnevõrra kasvas. Saudi Araabiale järgnesid oluliste sihtriikidena 
Saksamaa (15%) ja Hispaania (9%). EL liikmesriikide osatähtsus teravilja sihtturuna kasvas 2016. 
aastal 47 protsendini, ent oder ja kaer jäid sellest hoolimata peamisteks kolmandatesse riikidesse 
müüdud põllumajandussektori ekspordiartikliteks.  

Veiseliha 3,7 
mln € 

Sealiha 12,1 
mln € 

Lambaliha 0,01 
mln € 

Hobuse-, eesli-, 
muula- või 

hobueesliliha 

Rups (va 
kodulindude) 

4,5 mln € 
Kodulindude 

liha ja rups 6,3 
mln € 

Seapekk või 
muu sea- ja 
kodulindude 

rasv 0,04 mln € 

Lihatooted 
26,2 mln € 
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Teine suur kaubagrupp, mille väljavedu 2016. aastal oluliselt, ligi 25% võrra vähenes oli kala ja 
kalatooted. Põhjuseks on siin Norra lõhe kallinemine maailmaturul, mis puudutab lõhet sisse 
ostvate tööstuste eksporti. Nõnda vähenes Eestis külmutatud atlandi väärislõhe kui kalasektori 
ühe peamise ekspordiartikli müük aastaga 97%. Valmistoodete eksport kahanes 2015. suvel 
sulgunud Vene turu valguses üllatavalt vähe, seda peamiselt vürtsikilude ekspordi langust 
kompenseerinud krevettidest toodete väljaveo kasvu tõttu. Hoogustus kalafileede eksport, mis 
aasta kokkuvõttes saavutas viimase dekaadi rekordkäibe.  

106 miljoni euroni küündinud kalasektori ekspordi väärtusest tuli 61% EL liikmesriikidest. 
Suurimat eksporditulu (26%) saadigi Soomest kui kalafileede ekspordi peamisest sihtriigist, 
järgnesid Rootsi (10%) ja Ukraina  (9%). Sihtturgude arv (47) vähenes 2015. aastaga võrreldes 
kahe võrra. 

 

 

  

Nisu 53,8 mln € 

Rukis 2,3 mln € 

Oder 41,5 mln € 

Kaer 
5,8 

mln € 

Tatar 0,13 mln € 

Eluskalad 0,3 mln 
€ 

Värske või 
jahutatud kala 3,8 

mln € 

Külmutatud kala 
15,4 mln € 

Kalafileed 27,7 
mln €  

Kuivatatud, 
soolatud või 

suitsutatud kala 
17,8 mln € 

Vähid 14,0 mln € 

Limused jms 
veeselgrootud 

0,01 mln € 

Kalatooted 27,2 
mln € 
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Tabelid 

Tabel 1. Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport – 15 peamist 
väljaveoartiklit, jaanuar-detsember 2015 vs 2016 

Väljaveoartikkel 2015, € 2016, € 2016 vs 2015, % 

Nisu  82 237 426 53 873 143 -34,5 

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata 38 055 569 49 580 179 30,3 

Juust ja kohupiim 48 429 312 48 640 952 0,4 

Leiva- ja saiatooted jms pagaritooted 44 889 721 43 916 111 -2,2 

Oder 46 265 627 41 517 079 -10,3 

Kastmed ja tooted nende valmistamiseks 35 668 313 35 849 603 0,5 

Rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid 32 416 169 35 207 261 8,6 

Elusveised 26 180 876 28 736 493 9,8 

Kalafileed ja muu kalaliha (k.a kalahakkliha) 24 141 326 27 694 605 14,7 

Kuivatatud kaunviljad, poetatud, kooritud või 
koorimata, tükeldatud või tükeldamata 

16 695 345 24 683 112 47,8 

Pärmid 21 408 850 23 957 943 11,9 

Kalatooted ja -konservid; kaaviar ja kalamarjast 
valmistatud kaaviariasendajad 

23 735 706 19 615 869 -17,4 

Kuivatatud, soolatud või soolvees kala; külm- või 
kuumsuitsukala  

31 759 012 17 835 504 -43,8 

Linnaseõlu 11 496 053 15 547 224 35,2 

Külmutatud kala 36 048 147 15 355 516 -57,4 

 

Tabel 2. Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport –15 peamist sihtriiki, 
jaanuar-detsember 2015 vs 2016 

Sihtriik 2015, € 2016, € 2016 vs 2015, % 

Soome 165 516 831 165 240 248 -0,2 

Läti 125 189 617 131 745 437 5,2 

Leedu 113 994 474 100 534 320 -11,8 

Rootsi 53 592 609 50 706 693 -5,4 

Saksamaa 43 525 885 40 050 448 -8,0 

Taani 32 111 734 28 485 234 -11,3 

Saudi Araabia 25 781 780 28 256 943 9,6 

Holland 30 558 832 23 237 172 -24,0 

Norra 13 482 540 15 262 041 13,2 

Poola 18 919 114 14 519 176 -23,3 

Itaalia 15 363 916 14 261 393 -7,2 

Hispaania 12 460 201 13 127 522 5,4 

India 8 130 154 10 468 193 28,8 

Ukraina 13 269 796 10 266 509 -22,6 

Venemaa 13 184 985 9 993 788 -24,2 

Ülejäänud riigid 160 493 911 122 181 438 -23,9 

Kokku 845 576 379 778 336 555 -8,0 
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