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Kokkuvõte
COVID-19 pandeemia on mõjutanud kõiki majandussektoreid. Pandeemiast
põhjustatud šokk on oluline test Kesk- ja Ida-Euroopa majanduse vastupidavusele.
Nii ettevõtted kui ka poliitika suunajad peavad kiiresti muutuvale majanduse
maastikule tõhusalt reageerima.
Vaatamata stabiilsele kasvule ja suhtelisele vastupidavusele on see mõjutanud ka
põllumajandus- ja toiduainetööstust. Ehkki
šokk nõudis mõjutatud inimeste toetamiseks
ulatuslikku reageerimist, kiirendas see ka
teatavaid suundumusi, mis on põllumajandusja toiduainetööstuses juba välja kujunenud.
Selles analüüsis kasutatakse põllumajandus- ja toiduainetööstuse ajaloolist ja hiljutist
pandeemiaga seotud arengut Kesk- ja Ida-Euroopas, et teha kindlaks, kuidas põllumajanduses toodetud toit tulevikus mitmesugustes
välistekkelistes tingimustes areneb.

Arengusuundumused ja
omadused
Peamised siseriiklikud haavatavused kogu
Kesk- ja Ida-Euroopas, mis võivad majandusli-

4

ke vapustuste ajal kasvu pidurdada, on tööjõu
vananemine, tööjõupuudus, kasvav surve
kulude konkurentsivõimele ja suur sõltuvus
välisturgudest. Lisaks on ka toiduainetööstusele omaseid haavatavusi. Need hõlmavad
tööhõive osatähtsuse vähenemist põllumajanduses, tootlikkuse kõikumist, tootmise kohandamise kulusid, samuti sõltuvust impordist
ja ekspordist lähtuvat nõudlust konkreetsete
tootjate järele.

COVID-19 mõju kaardistamine
Põllumajandus- ja toiduainetööstusele on
COVID-19 pandeemiaga seotud kolmekordsed
löögid. Tõeliselt kõige vahetumad löögid, mis
hõlmavad nõudluse ja pakkumise poolseid
muutusi. Teist tüüpi löögid on finantsšokid.
Finantssektori impulsside kaudu seisab põl-
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lumajandus- ja toiduainetööstus, on raskem
saada vajalikke investeeringuid ja kapitali,
olles samal ajal piiratud rahvusvaheliste
kapitalivoogude all. Kolmandat tüüpi löögid on
seotud käitumuslike muutustega nii tarbijate
poolel, kes võivad oma tarbimisharjumusi vastavalt oma riskikartlikkuse tasemele muuta,
kui ka ettevõtte poolelt, suureneva ebakindlusega seoses tulevase tootmise ja võimalike
seadusemuudatustega.

Ettenägelikkus - stsenaariumi
analüüs
Põllumajandus- ja toiduainetööstuse lühi ja
kesk perioodi perspektiivis analüüsitakse nelja
stsenaariumi prisma kaudu, võttes arvesse
majandus-, avalikku poliitikat ja muid väliseid
tegureid.

Põllumajandusliku toidu tulevik
COVID-19 pandeemia häiris oluliselt Kesk- ja
Ida-Euroopa põllumajanduse ja toiduainetööstuse kõiki sektoreid. Need häired, kuigi põhjustavad suurt negatiivset mõju, on kiirendanud
ka suundumusi, millega tööstus oleks pidanud
sellest hoolimata kohanema. Kõige olulisemad
neist suundumustest on digitaliseerimine ja
tarbijate eelistuste muutmine. Need kiirendid
loovad jätkusuutlikuma taastumise võimalused. Kuid põllumajanduse ja toiduainete
väärtusahela erinevad sidusrühmad peavad
valmistuma struktuuriliselt suuremaks, sektorit mõjutavaks muutuseks, sealhulgas kliimamuutused ja rangemad keskkonnaalased
regulatsioonid. Teatud määral on pandeemia
nende muutuste preambul.

Avalik kord ja muud tegurid
Ebasoodsast soodsaks

Üldine põllumajandus- ja toiduainetööstuse maatriks
Uus tarbija

Täielik taastumine

• Tarbijad, kes eelistavad kohalikke
tooteid
• Toiteväärtuse kasvav tähtsus
• Jaemüüjatele on kasulik minna üle
toiduvalmistamisele, mõjutades
samal ajal HoReCa

•
•
•
•

Moonutamine ja segadus

Uus reeglistik

Liigne kaubavaru
Tööjõuvoogude katkemine
Sisenõudluse vähenemine
Madalad välis- ja siseriiklikud
investeeringud
• Uued poliitikad ja määrused, mis
toovad lisakulusid

• Uued poliitikad ja määrused, mis
toovad lisakulusid
• Protektsionism, mis vähendab
konkurentsi, kaubanduse
keerukamaks muutumise oht
• Digitaalsete väärtuspakkumistega
seotud võistlus

•
•
•
•

Katkematu tööjõu voog
Leevendatud hinnasurve
Kaubanduse katkestused puuduvad
Tarbijate eelistuste muutmine loob
kasvuvõimaluse väiksematele
kohalikele mängijatele

Majanduslikud tegurid
Madalalt kõrgele

EESTI
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Eesti põllumajandus- ja
toiduainetööstus: peamised
suundumused ja omadused
enne COVID-19
Eesti toiduainetööstus
Eesti põllumajandussektorit iseloomustab
niinimetatud "dualistlik struktuur", kus on palju
väiksemaid talusid, mis hõlmavad tehniliselt
tõhusaid, sisendi mahukamaid ja innovaatilisemaid talusid.1 Põllumajandustoodangu koguväärtus oli 2018. aastal umbes 856 miljonit
eurot, millest umbes 49% toodangust pärineb
kariloomadest.2 Eesti maaeluministeerium
märgib, et Eesti tarbijad pöörduvad järjest
enam mahetoodangu poole, toetades säästva
tootmise suundumust Eestis. 2017. aastal
tuli 9% kogu Eesti põllumajandustoodangust
mahepõllundusest; 2018. aastal oli 21% Eesti
põllumajandusmaast mahepõllumajandusliku
tootmise all, registreeriti 1948 mahepõllun-
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dusettevõtet ja 168 mahepõllumajandusliku toidu töötlemisüksust (mis on tavaliselt
väikeettevõtted).3 Maaeluministeerium märkis,
et mahetoodangu eksport on "viimase kolme
aasta jooksul peaaegu kahekordistunud".4
Eesti kogu tootlikkus on alates aastatuhande
vahetusest kasvanud jõudsalt, kajastades
investeeringuid kaasaegsesse tehnoloogiasse (töömahukuse vähendamine), geneetilisi
parendusi, tootmise kasvu ja mastaabisäästu.5 OECD toidu- ja põllumajandusülevaate
kohaselt on "tööjõu tootlikkus endiselt palju
madalam kui EL15 riikides, mis moodustavad
Põhja-Euroopa".6

EESTI TOIDUAINETÖÖSTUS

Joonis 1. Põllumajandus, osakaal kogu brutolisandväärtusest (%)
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Allikas: Deloitte, Eurostat

Põllumajandussektor moodustas 2017. aastal
kogu lisandväärtusest umbes 1,2%. Võrdluseks
oli Kesk- ja Ida-Euroopa riikide mediaanosakaal umbes 2,7%. 2018. aastal teenis see
tööstus umbes 242,7 miljonit eurot, mis oli 3,1%
muutunud võrreldes eelmise aastaga.
Tööhõive põllumajandussektoris on Eestis
Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest madalam. 2017.
aastal oli selles valdkonnas hõivatud umbes
2,7% inimestest. 2018. aastal moodustas Eesti

põllumajandustöötajate keskmine sissetulek kogu majanduses umbes 93% keskmisest
palgast, ehkki põllumajanduse sissetulekud
näevad Eestis märkimisväärset volatiilsust,
ulatudes kõigest 50% -st (2016. aastal) kuni
166% -ni (2012. aastal) keskmise palga laiemas
majanduses.7
Eesti toidutöötlussektorit peetakse samuti
dualistlikuks, "võitlusvõimega ja konkurentsivõimeline".8 Eestis on suur toidukaubanduse

Figure 2. Manufacture of food products, beverages and tobacco products,
share in total Gross Value Added (%)
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defitsiit, mis tuleneb töödeldud toodete suurest impordist ja analüüs näitab, et toiduainetööstus on esmatootmisest vähem arenenud.9
Nagu põllumajandustootmise puhul, peetakse
toiduainete töötlemise sektoris ka tööjõu
tootlikkust madalaks (võrreldes Põhja-EL15 riikidega).10

Toiduainete, jookide ja tubakatoodete tootmine oli 2017. aastal ligikaudu 400,9 miljonit
eurot ja 2018. aastal 355,9 miljonit eurot.
See oli –11,2% muutus aastases võrdluses ja
moodustas 2018. aastal 1,7% kogu lisandväärtusest.

Rahvusvahelise kaubanduse roll põllumajandus- ja
toiduainetööstuses
Viimase paarikümne aasta jooksul on kogu
maailmas täheldatud tootmisprotsessi märkimisväärset rahvusvahelistumist. Ülemaailmsete väärtusahelate (GVC) arendamine pakub
tootjatele ja tarbijatele palju võimalusi, kuid
kujutab endast ka teatud riske, eriti ootamatute majanduse vapustuste ajal, nt. nõuda ühes
riigis šokki, mis võib levida ülesvoolu (sisendi
tarnijatele) või allavoolu (tarbijatele), suurendades esialgset šokki. Tarneahela ühendustest
tulenevate konkreetsete haavatavuste hindamiseks analüüsiti Eesti ja teiste KIE riikide
põllumajandus- ja toiduainetööstuse impordi
ning ekspordi sõltuvus, sealhulgas otseseid ja
kaudseid seoseid.

Põllumajandus- ja toiduainetööstuse impordisõltuvus Eestis
Vahesisenditega seotud impordisõltuvus
Imporditud vahesisendite, kaupade ja teenuste
kasutamine antud majanduses kujutab endast
rahavoogu, mis kodumajandusest välismaale
välja voolab. Vahepealsete sisendite sõltuvust
impordist saab analüüsida kahel viisil - otsese
impordisõltuvuse (nimetatakse ka impordi
sisuks) ja kaudse impordisõltuvusenai - nende
kahe näitaja summa annab täieliku ülevaate
ühe põllumajandus- ja toiduainetööstuse toodanguühiku tootmiseks vajalike vahesisendite
koguarvust. Ehkki mida suurem on koguimpordi väärtus, seda suurem on haavatavus
kaubanduse šokkide suhtes, peetakse teataval
impordimahul positiivseid mõjusid, näiteks
hõlbustades toodete mitmekesistamist ja
käivitades konkurentsi soodustavaid mõjusid,

i

põhjustades kulude vähendamist ja lõpptoote
kvaliteedi parandamist.11
Eesti põllumajandus- ja toiduainetööstusel on
üsna väike sõltuvus vahe-sisendite impordist,
kuid siiski on see kõigis kolmes põllumajandus- ja toiduainetööstuse sektoris Kesk- ja
Ida-Euroopa keskmisest kõrgem. Otseimpordi
sisaldus on kõigil juhtudel suurem kui otsene
impordisõltuvus, kõrgeim suhe on toiduainete
ja jookide tootmissektoris.
Lõppnõudluse komponentidega seotud impordinõudlus
• Eesti kodumajapidamiste otsene sõltuvus
impordist on kõrgem kui Kesk- ja IdaEuroopas keskmiselt nii taimekasvatuse
ja loomakasvatuse kui ka toiduainete
ja jookide tootmise sektoris. Kala- ja
vesiviljelustoodete import on seevastu
madalam kui teistes Kesk- ja Ida-Euroopa
riikides keskmiselt.
• Valitsussektori imporditud
lõpptarbimiskulud, mis hõlmavad
valitsemissektori ostetud või toodetud
kaupade ja teenuste väärtust, mida
tarnitakse otse kodumajapidamistele
tarbimise12 eesmärgil,on Eestis suurem kui
Kesk- ja Ida-Euroopa riikides keskmiselt
kõigis kolmes põllumajandusliku
toiduainesektoris tööstuses.
• Imporditud kapitali kogumahutus kalandusja vesiviljeluse sektoris on kõigi KIE riikide
seas kõrgeim, kuid taimekasvatuses
ja loomakasvatuses on see piirkonna
madalaimate väärtuste hulgas.

Täpsema selgituse saamiseks vaadake palun piirkondlikku aruannet.
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Joonis 3. Eesti ja Kesk- ja Ida-Euroopa riikide põllumajandus- ja toiduainesektori
vahesisenditega seotud otsene ja kaudne impordisisaldus
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Joonis 4. Otsene impordisõltuvus põllumajandus- ja toiduainesektori lõpunõudluse
komponendiga Eestis ja KIE riikides
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Eesti toiduainetööstuse
ekspordimahukus
Tänu kaubanduse liberaliseerimisele maailmaturgudel, sealhulgas põllumajandus- ja
toiduaineturgudel, on ekspordi konkurentsivõime muutunud ettevõtete pikaajalise edu
tagamisel üha olulisemaks, aidates kaasa nende konkurentsieeliste loomisele.

10

Eesti toiduainetööstuse ekspordimahukus
on põllukultuuride ja loomakasvatuse ning
kalanduse ja vesiviljeluse sektoris üsna madal
ning see on kooskõlas Kesk- ja Ida-Euroopa
keskmisega, mis on vastavalt 20% ja 27%.
Toiduainete, jookide ja tubaka tootmise sektori
ekspordi osatähtsus on üsna kõrge, moodustades 43%, mis on 15 protsendipunkti võrra
kõrgem Kesk- ja Ida-Euroopa põllumajandusja toiduainesektori keskmisest.

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE ROLL PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAINETÖÖSTUSES
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Tuvastatud haavatavused makrotasemel
Eesti majandustulemused on püsinud tugevad,
osaliselt tingitud tugevatest institutsioonidest
ja tõhusatest struktuurireformidest.13 SKP
reaalkasv on püsinud kolm aastat järjest (enne
pandeemiat) kõrge, mida toetab kodumaine
eratarbimine.14
Eesti reaalne majanduskasv ulatus 2019.
aastal hinnanguliselt 3,8%-ni.15 Majanduskasvu peamiseks tõukejõuks oli sisenõudlus, mida
toetasid investeeringute taastumine ja kõrge
tööhõive, mis suurendas reaalsissetulekuid.
Enne pandeemiat oli majandustegevus enamikus majandussektorites üsna tugev, välja
arvatud kaevandamine ja energiatootmine.16
Eesti majandusele on soodsast tööturust
ja ettevõtluskeskkonnast kasu olnud, kuid
probleemid püsivad. Ehkki innovatsioon on
kasvanud, ei ole märgitud, et see tooks kaasa
tööjõu tootlikkuse olulist tõusu. Oskuste puudus on endiselt selge probleem, mis süveneb

tööturu suundumuste tõttu. See on omakorda
avaldanud firmadele selget survet, vähendades nende konkurentsivõimet, kuna nende
juurdepääs talentidele väheneb.17 Sellele
probleemile lisandub vananev elanikkond ning
pensioni- ja tervishoiusüsteemide piisavuse küsimused.18 Palgad on aastaid ületanud
tööviljakust, vähendades veelgi ettevõtete
kulukonkurentsivõimet ning tootlikkuse kasvu
on selgelt piiranud püsiv oskuste puudus ja
mittevastavus.
Eesti pikaajaline majanduslik potentsiaal
sõltub suuresti suurest investeerimistaristust
ning teadusuuringutest ja innovatsioonist.
Edasised investeeringud haridusse, oskustesse, tervishoidu ja sotsiaalteenustesse
võivad soodustada jätkusuutlikku ja kaasavat
kasvu.19 Ettevõtete investeeringud on Eestis
kiirenenud, kuid investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning intellektuaalomandi varadesse on endiselt ebapiisavad.

Järeldused - peamised makro haavatavused

Oskuste puudus

Suurenenud kooli poolelijätmine

Surve kulude konkurentsivõimele

Majanduskasvu aeglustumine

Madalad investeeringud teadusesse ja
innovatsiooni
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TUVASTATUD HAAVATAVUSED MAKROTASEMEL

COVID-19 mõju kaardistamine
COVID-19 põhjustatud häired on ainulaadsed ja neid ei saa võrrelda teiste
viimaste aastate kriisidega, sealhulgas 2009. aasta suure majanduslangusega.
Suur ebakindlus selle kestuse, sügavuse ja valmis retseptide puudumise osas
"majandusõpikutest" nõuab põhjalikku stsenaariumianalüüsi. Kuid ollakse
üksmeelel, et COVID-19 avaldab mõju nii majanduse nõudlusele kui ka pakkumisele.
Samuti võiksime selle löögi majandusanalüüsis eristada nii tegelikke šokke,
finantsšokke kui ka ootusi.
Teeme järeldused andmete põhjal, mis käsitlevad pandeemia levikut ja selle
suremust, majandustegevust ning valitsuse võetud meetmeid - kehtestatud
piiranguid ja pakutavat tuge. Andmeid võrreldakse ka kogu piirkonna keskmiste
andmetega, et mõõta, kui hästi riik leviku piiramisel ja oma kodanike toetamisel
toimis.

COVID-19 pandeemia Eestis
COVID-19 pandeemia on otseselt mõjutanud
tuhandeid inimesi kogu Kesk- ja Ida-Euroopas. 2020. aasta septembri keskpaiga seisuga
on aruandes analüüsitud kaheteistkümnes riigis olnud üle 335 tuhande kinnitatud
COVID-19 juhtumit. Sama aja jooksul on
COVID-19 tagajärjel piirkonnas hukkunud ligi
10 tuhat inimest.

EESTI
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Joonis 5. COVID-19 kinnitatud juhtumid, kokku 1000 elaniku kohta
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Allikas: Deloitte, Macrobond

Joonis 6. COVID-19 surmade koguarv kokku 1000 elaniku kohta
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Allikas: Deloitte, Macrobond
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TUVASTATUD HAAVATAVUSED MAKROTASEMEL

Märgitud juhtumite ja surmade arv kasvas
Eestis pandeemia alguses kõrgelt Kesk- ja
Ida-Euroopa keskmisest, kuid mais aeglustus
see järsult. Sellest ajast alates kasvab juhtumite arv väga aeglaselt ja surmade koguarv
tasandub peaaegu täielikult. Võrreldes piirkonna tulemustega tabas Eestit infektsioonide
kiire kasv, kuid ta suutis selle kiiresti kontrolli
alla saada.

Eesti karantiinimeetmed on sarnased ülejäänud Kesk-Euroopas täheldatutega. Riigi
ranguse indeks püsis kogu pandeemia jooksul
kogu 12 riigi keskmisest madalamal või samal
tasemel. Paigutatud avalikud toetusmehhanismid tunduvad asjakohased.

Tabel 1. Piiramismeetmed ja avalikud toetusmehhanismid Eestis
Kategooria

Kirjeldus

Piiramismeetmed

Erakorraline seisukord on kehtinud ajavahemikul 12. märts
kuni 17. mai. Mõneks ajaks olid restoranid, baarid jms sunnitud
tegevuse lõpetama. Piirangute lõdvenedes said nad uuesti
tegevust alustada. Samuti suleti mitteolulised ettevõtted.

Avalikkuse toetusmehhanismid

• Toetuspakett väärtusega umbes 2 miljardit eurot (7% SKPst);
• Toetused töötaja töötasu kompenseerimiseks kuni kaheks
kuuks (märts - mai 2020). Toetuse suurus moodustab 70%
töötaja keskmisest kuupalgast, kuid mitte rohkem kui
1000 eurot;
• Pangalaenude tagatised/tagatised maksete ajatamise
võimaldamiseks;
• Maksud tuli tasuda igal võimalusel õigeaegselt, kuid intressi
arvestamine peatati;
• Ettevõtete laenud maaettevõtetele ning laenud likviidsuse
säilitamiseks.

Allikas: Deloitte, IMF Policy Responses to COVID-19, European Commission Policy measures taken against the
spread and impact of the coronavirus – 17 July 2020

EESTI
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Joonis 7. Piiramismeetmed - Stringency Index
90
80
70
60
50
40
30
20

Eesti

.0
9.
20
20

30

31
.0
8

01
.0
1.
20
20

01
.0
2.
20
20
01
.0
3.
20
20
31
.0
3.
20
20
30
.0
4.
20
20
31
.0
5.
20
20
30
.0
6.
20
20
31
.0
7.2
02
0

0

.2
02
0

10

Keskmine 12

Allikas: Deloitte, Hale, Thomas, Noam Angrist, Emily Cameron-Blake, Laura Hallas, Beatriz Kira, Saptarshi
Majumdar, Anna Petherick, Toby Phillips, Helen Tatlow, Samuel Webster (2020). Oxford COVID-19 Government
Response Tracker, Blavatnik School of Government.

Järeldused

Nii kinnitatud juhtumite kui ka
surmajuhtumite arv oli Eestis esialgu palju
suurem kui KIE regioonis, kuid riik suutis
kõvera tasandada ja on nüüd alla keskmise

Riigi ranguse indeks näitas tavaliselt
leebemat lähenemist kui ülejäänud
piirkonnas

Eestis on leviku piiramiseks sobivad
isoleerimismeetmed ja tugimehhanismid
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COVID-19 Mõju Eesti toiduainetööstusele
COVID-19 mõju kvantifitseerimiseks analüüsiti
mitmeid näitajaid. Esiteks vaatasime läbi andmed tarbijate liikuvuse kohta, mis on tarbijate
meeleolu ja / või tõkestamismeetmete tõsiduse aluseks. Seejärel eraldati ja arvutati ümber
kättesaadavad lühiajalised indeksid, et näidata

majandusšoki sügavust ja kestust nii pakkumise (tootmine) kui ka nõudluse (enamasti jaekaubandus) osas. Iga näitaja kuvatakse koos
12-st majandusest koosneva keskmise KIE
võrdlusalusega.

Joonis 8. Tarbijate, toidukaupade ja apteekide liikuvus võrreldes algtasemega (%)
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Allikas: Deloitte, Macrobond

Nii vajalike kaupade kui ka puhkeaja liikuvust
jaemüügisektoris mõjutasid kõige enam
esialgsed lukustuspiirangud. Mai alguses, kui
tõkestamismeetmed hakkasid lõdvenema,
hakkas liikuvus järk-järgult suurenema oma
tavapärasele, pandeemiaeelsele tasemele.
Eesti kliendid püsisid mõlemal juhul aktiivsemad kui Kesk- ja Ida-Euroopa riikide keskmine.
COVID-19 juhtude tegelik kasv mõjutab Eesti
liikuvuse keskmist palju vähem, see tähendab,
et enamik tarbijaid reageeris kõige tugevamalt
võetud ennetusmeetmetele ise. Juhtumite ja
surmade arv oli keskmisest madalam, mis võimaldas ehk vabamaid piiranguid ja suuremat
liikumisvabadust.

EESTI

Google'i pakutavad liikuvusandmed näivad
positiivsed, kuid kauplustes veedetud aeg ei
erine külastuste arvuga. Ja siiski, see ei pruugi
olla kogu elanikkonna jaoks tarbijate esinduslik
valim, seega on paljudel kaupluste omanikel
endiselt likviidsusprobleeme või isegi pankrot.
Ehkki tarbimine võib tööturu halvenemise
tõttu (näiteks mõne inimese töökoha kaotuse
tõttu, kelle töökoht on säilinud tänu valitsuse
programmidele), aeglustuda või isegi uuesti
langeda, on toidu ja jookide müük suhteliselt vastupidav. Seetõttu toimib toiduainete
tootmine sarnaselt. Seda ootust kinnitavad
viimaste kuude tõendid, mis on kuvatud "kuumakaartidel".
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Tabel 2. COVID-19 mõju soojuskaart - tootmise toodang

Valitud kaupade tootmine

Eesti

Mittekestvate
tarbekaupade
tootmine

Toidukaupade
ja jookide
tootmine

Aprill
2020 kui
% 2019 a.
aprillist

Mai
2020 kui
% 2019 a.
maist

Juuni
2020 kui
% 2019 a.
juunist

Juuli
2020 kui
% 2019 a.
juulist

88%

74%

71%

90%

93%

81%

51%

65%

84%

93%

Eesti

83%

60%

65%

107%

104%

Kesk- ja IdaEuroopa SKP
kaalutud
keskmine

84%

57%

79%

101%

112%

Eesti

99%

88%

93%

98%

102%

Kesk- ja IdaEuroopa SKP
kaalutud
keskmine

98%

84%

91%

96%

98%

Eesti

102%

91%

94%

100%

95%

Kesk- ja IdaEuroopa SKP
kaalutud
keskmine

104%

87%

93%

98%

101%

Kapitalikaupade Kesk- ja IdaEuroopa SKP
tootmine
kaalutud
keskmine

Kestvate
tarbekaupade
tootmine

Märts
2020 kui
% 2019 a.
märtsist

Tabelis on toodud hooajaliselt ja kalendriga kohandatud andmed.
Allikas: Deloitte, Eurostat

Töötleva tööstuse toodangus suutis Eesti
püsida märtsis ja aprillis peaaegu kõigis kategooriates üle keskmise. Juulis võib täheldada
ka seda, et kapitalikaupade ja mittekestvate
kaupade osas õnnestus see hästi taastuda
ning toiduainete ja kestvuskaupade tootmise
osas oli see kehvem. Samuti võib täheldada,
et kooskõlas majandusteooriaga toodeti krii-

18

sihooajal kestvuskaupu vähem kui kestvuskaupu. Kuid nad suutsid kiiremini taastuda,
ulatudes juunis 107%-ni ja juulis 104%-ni,
võrreldes mittekestvuskaupadega, mis jõudsid
juunis 98%-ni ja juulis 102%-ni. Toiduainete
tootmine tundis vaid vähest langust ja suutis
ka pandeemiaeelsele tasemele kiiresti naasta.

COVID-19 MÕJU EESTI TOIDUAINETÖÖSTUSELE

Tabel 3. COVID-19 mõju soojuskaart - hulgi- ja jaemüük

Käive (püsivhindades)

Märts
2020 kui
% 2019 a.
märtsist

Eesti

Mai
2020 kui
% 2019 a.
maist

Juuni
2020 kui
% 2019 a.
juunist

Juuli
2020 kui
% 2019 a.
juulist

103%

87%

103%

107%

104%

98%

87%

98%

100%

102%

108%

100%

104%

105%

101%

106%

94%

97%

97%

99%

100%

80%

103%

108%

106%

93%

83%

98%

102%

104%

Eesti

108%

100%

104%

104%

100%

Kesk- ja IdaEuroopa SKP
kaalutud
keskmine

106%

94%

97%

96%

99%

111%

99%

108%

127%

136%

99%

86%

92%

97%

97%

Jaekaubandus, va
Kesk- ja Idamootorsõidukid
Euroopa SKP
ja mootorrattad
kaalutud
keskmine
Eesti
Toiduainete,
Kesk- ja Idajookide ja tubaka
Euroopa SKP
jaemüük
kaalutud
keskmine
Eesti
Toidukaupade (sh Kesk- ja Idakütuse) jaemüük Euroopa SKP
kaalutud
keskmine
Jaemüük spetsialiseerimata
kauplustes, kus
domineerivad
toidud, joogid või
tubakas

Aprill
2020 kui
% 2019 a.
aprillist

Eesti
Toiduainete,
jookide ja
Kesk- ja Idatubaka jaemüük
Euroopa SKP
spetsialiseeritud
kaalutud
kauplustes
keskmine

Tabelis on toodud hooajaliselt ja kalendriga kohandatud andmed. Puuduvad andmed hulgimüügi kohta, välja
arvatud mootorsõidukid ja mootorrattad
Allikas: Deloitte, Eurostat
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Ka kaupade jaemüük Eestis osutus pandeemia
löögile vastu pidamiseks piisavalt vastupidavaks. Üldine jaekaubandus (va sõidukid ja
mootorrattad) ning toiduks mittekasutatavate
toodete jaemüük olid ainsad kategooriad, mis
aprillis langesid oluliselt alla 100% aastaga.
Toidukaupade ja jookide müüki hõlmavad

kategooriad sel perioodil ei kasvanud, kuid
ei saanud ka olulist kahju ja jäid piirkondlikust keskmisest tublisti kõrgemale. Pealegi
täheldasid spetsialiseeritud kauplused mai
ja juuli vahelisel perioodil suurt kasvu (ulatudes 136%-ni, võrreldes Kesk- ja Ida-Euroopa
97%-ga).

Järeldused

COVID-19 kinnitatud haigusjuhud olid kuni
augusti alguseni Kesk- ja Ida-Euroopa
riikidest üle

COVID-19 suremus oli alguses kõrge, kuid
kõver oli kiiresti tasandatud, et langeda
oluliselt alla Kesk- ja Ida-Euroopa taseme

Toiduainete ja jookide tootmine toimis
võrreldes teiste kodumaiste tööstustega
palju paremini ning Kesk- ja Ida-Euroopa
riikide eakaaslastega võrreldes veidi
paremini

Tarbijate nõudlus toiduainete järele ei
langenud ühegi kuu jooksul eelmise aasta
tasemest madalamale

Piiramismeetmete rangus kogu
pandeemia kestel oli alla piirkonna
keskmise, meetmed ilmnesid hiljem ja
muutusid kiiresti leebemaks
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Ettenägelikkus - stsenaariumid
ja tagajärjed
Taastamise olek
On liiga vara ennustada, kas järgmise aasta
SKP kasv võimaldab Eestil taastada suurema osa pandeemia mõjudest või osutuvad
need nii drastilisteks, mis pärsivad endiselt
majandust aastal 2021. Samuti tasub meeles
pidada prognooside äärmiselt suur ebakindlus
pidevalt muutuva pandeemiaolukorra tõttu.
Võrdlevas perspektiivis võiksime siiski välja
tuua mõned olulised tegurid, mis määravad
kindlaks riigi ja põllumajandusliku toidutööstuse võimalikud tulevikustsenaariumid.
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Eesti majandust mõjutas praegune kriis kõige
vähem, SKP vähenes esimeses kvartalis vaid
veidi ja teises kvartalis 6,5%. Euroopa Komisjon
prognoosib siiski aasta sügavamat kahanemist, millele järgneb üsna kiire taastumine,
mis on tõenäoliselt tingitud riigi majanduse
varasematel aastatel väga headest tulemustest.

TAASTAMISE OLEK

Joonis 9. SKP muutus, % aastas
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Allikas: Deloitte, Eurostat, Slovakkia Vabariigi statistikaamet

Tabel 4. Euroopa Komisjoni makromajanduslikud prognoosid
SKP (% muutus
aasta/aasta)

Inflatsioonimäär
– THHI (%)

Tööhõive*
(% muutus
aasta/aasta)

Eratarbimine*
(% muutus
aasta/aasta)

Valitsemissektori saldo*
(% SKPst)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Bulgaaria

-7.1

5.3

1.0

1.1

-2.5

0.5

-5.8

5.6

-2.8

-1.8

Horvaatia

-10.8

7.5

0.4

1.4

-3.9

3.0

-6.9

6.1

-7.1

-2.2

Tšehhi Vabariik -7.8

4.5

2.8

2.2

-3.1

0.8

-4.6

4.0

-6.7

-4.0

Eesti

-7.7

6.2

0.3

1.9

-5.7

3.7

-7.2

7.1

-8.3

-3.4

Ungari

-7.0

6.0

3.5

2.8

-3.8

1.1

-6.0

5.5

-5.2

-4.0

Läti

-7.0

6.4

0.4

2.0

-2.6

0.9

-6.1

7.0

-7.3

-4.5

Leedu

-7.1

6.7

0.8

1.5

-3.5

2.0

-9.9

7.8

-6.9

-2.7

Poola

-4.6

4.3

2.7

2.8

-4.5

2.2

-4.9

3.8

-9.5

-3.8

Rumeenia

-6.0

4.0

2.5

2.8

-2.5

0.6

-6.2

4.9

-9.2

-11.4

Serbia**

-2.4

4.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Slovakkia

-9.0

7.4

1.9

0.8

-3.4

2.0

-7.1

7.2

-8.5

-4.2

Sloveenia

-7.0

6.1

0.2

1.1

-2.7

2.0

-6.1

6.3

-7.2

-2.1

Riik

* Kevad 2020 prognoosid. Muud prognoosid alates suve 2020 väljaandest.
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**Maailmapanga prognoosid Serbia kohta.
Allikas: Deloitte, Eurostat, Maailmapank
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Euroopa Komisjoni prognoos eeldab piirangute
järkjärgulist kaotamist ja tervisliku olukorra
normaliseerumist. Seepärast eeldatakse, et
viiruse taastumist ei toimu - "teine laine". Lisaks koronaviirusele sõltub eelseisvates kvartalites üha enam vastuvõetud strateegiast ja

keskpikas perspektiivis taastumise meetmetest, samuti ettevõtluskeskkonna kvaliteedist
ning vähem lühiajalistest meetmetest, näiteks
likviidsuse tagamine ettevõtetele või tööhõivet
toetades.

Eesti põllumajandusliku toiduainetööstuse
stsenaariumide määratlemine ja kontekstis vaatlemine
Ettenägelikus analüüsis kasutatakse stsenaariumi kavandamise metoodikatii 22. Maatriks
on koostatud kahe kõrgetasemelise muutuja
põhjal (mis kapseldavad endas mitut asjakohast alamuutujat), saades neli alternatiivset stsenaariumi kvadrandit, mis nende
vahel esindavad pessimistlikku, mõõdukat
ja optimistlikku tulevikukeskkonda. Need
stsenaariumid töötatakse üksikasjalikult välja
kohaliku turu ja piirkondliku analüüsi põhjal
ning rikastatakse iga piirkonna esindavate
EIT Toiduekspertidega korraldatud töötu-

bade sisendite kaudu. See tagab, et meie
reguleerimisalasse kuuluvad põllumajanduse
ja toiduainete väärtusahelad asuvad oma piirkondlikus kontekstis ettenägemismaatriksis
asjakohaselt, integreerides "alt üles" analüüsi
"ülalt alla" raamistikku.
Valitud kaks kõrgetasemelist muutujat on
majandustegurid ning avalik poliitika ja muud
tegurid. Nende raames hinnatud alamuutujad
(eksogeensed muutujad) on järgmised

Aruandes vastu võetud prognoosistsenaariumide kavandamise metoodika põhineb Royal Dutch Shell Plc
populariseeritud metoodikal, mis on tänaseni aktsepteeritud kui tugev mudel, mis võimaldab tulevaste riskide ja
ohtude paremat ettenägemist ning leevendamise strateegiat.
ii

24

EESTI PÕLLUMAJANDUSLIKU TOIDUAINETÖÖSTUSE STSENAARIUMIDE

Majanduslikud tegurid
Sisenõudlus
Kõrge: tarbijate nõudlus kaupade järele taastub ja tarneahelad on häiritud minimaalselt.
Madal: majanduse kokkutõmbumine (ja
tööpuudus) vähendab tarbijate kulutamisvõimet ja sellest tulenevalt nõudlust. Tarbijate
käsutuses olevad sissetulekud vähenevad ja
kulutamisharjumused muutuvad konservatiivsemaks, vältides kulutusi esmaklassilistele
toitudele.
Väliskaubanduse tingimused
Soodne: turgude taastumisel saavad kohalikud
tarneahelad naasta tavapärase kauplemistegevuse juurde, mis kajastub pandeemiaeelsetes hindades. Pandeemiaga seotud kaubandustõkked ELis ja väljaspool seda ületatakse.
Ebasoodne: nõudluse hävitamine rahvusvahelistel tooraineturgudel vähendab kohaliku

ekspordi ja toodangu väärtust. Kitsa marginaalturuna kannatavad kohalikud põllumajandustootjad väliste hinnashokkide käes.
Kaubandushäired ilmnevad nii üksikjuhtumite
kaupa ELis kui ka muudel välisturgudel.
Tarbijate ja ettevõtete enesekindlus
Soodne: tarbijate nõudlus kaupade järele taastub säästvalt ja tarneahelad tunnevad häireid
minimaalselt. Tervisega seotud riskikartlikkus
on šoki-eelsel tasemel. Tarbijad muutuvad aja
jooksul teadlikumaks ja haritumaks.
Ebasoodne: Tarbijad ei naase täielikult vanade
kulutamisharjumuste ja harjumuste juurde,
vähendades kulutusi luksusele ja kõrge lisandväärtusega toodetele, säilitades mõningase
nihke odavamate põhi- ja kestvuskaupade
poole. Tarbijad on vähem valmis sööma restoranides ja valmistama kodus sagedamini toitu,
kasutades madala lisandväärtusega tooteid.

Avalik kord ja muud tegurid
Piiramismeetmed

Poliitikatoetus

Soodne: sulgemised hõlbustavad, lõpetades
tarneahelate ja tööjõu vooluhäired.

Kõrge: Valitsused pakuvad asjakohaseid
abipakette, mis toetavad majandustegevust,
toetades tarbijate ja ettevõtete kindlustunnet
ning kulutamisjõudu - aidates seeläbi säilitada
nõudlust toidu ja jookide järele.

Ebasoodne: korduvate "lainetega" püsivad lukustused - karantiinid ja lisakontroll muutuvad
normiks. Restoranid jäävad piiratud osariikidesse piiratud võimsusega, hävitades otseselt
nõudlust.

EESTI

Madal: valitsuse toetus ei ole piisav tarbijate
rahustamiseks, töökohtade säilitamiseks
ja majanduse jätkusuutliku taastumise
toetamiseks.
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Stsenaarium 1: "Täielik taastumise rada"

Stsenaarium 1
Täielik taastumise rada
Sisenõudlus

Tabijate ja ettevõtete enesekindlus

Positiivne

Negatiivne

Väliskaubanduse tingimused

Isoleerimismeetmed

Poliitiline tugi

"Täieliku taastumise" stsenaariumi nägemiseks võib eeldada, et paljud nii endogeensed
kui ka eksogeensed muutujad liiguvad soodsas suunas. Soodsate tingimuste nõue kõikjal
muudab selle optimistlikuks stsenaariumiks.
• Piiramismeetmed on täielikult tühistatud.
Vaktsiini või ravimit arendatakse ja
levitatakse edukalt.
• Töö- ja kaubavoogude ning HoReCa sektori
häirete leevendamine.
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• Ettevõtete ja tarbijate usalduse
paranemine. Peamiste kaubanduspartnerite
ja turismiallikate tingimused on sama
soodsad.
• Riikide valitsuste tõhus poliitiline tugi
varajaste muutuste kiirendamiseks ja
käivitamiseks.

EESTI PÕLLUMAJANDUSLIKU TOIDUAINETÖÖSTUSE STSENAARIUMIDE

Stsenaarium 2: "Uute tarbijate
rada"
Stsenaarium 2
Uute tarbijate rada
Sisenõudlus

Tabijate ja ettevõtete enesekindlus

Positiivne

Negatiivne

Väliskaubanduse tingimused

Isoleerimismeetmed

Poliitiline tugi

Ühena kahest mõõdukast stsenaariumist võib
eeldada, et uue tarbija stsenaarium on konkreetse tingimuste segu tulemus, mis ühelt
poolt annab võimaluse täielikult taastuda ja
teiselt poolt takistab seda, märkimisväärse ja
püsiva mõju kaudu tarbijate suundumustele ja
käitumisele, mis viivad nõudluse muutumiseni,
millega kogu põllumajandus- ja toiduainetööstuse väärtusahelad peavad mingil määral
kohanema.
• Isoleerimismeetmete tühistamine on
iseloomulik eelkäija. Vaktsiin või ravim on
välja töötatud ja edukalt levitatud.

EESTI

• Põllumajandus- ja toiduainetööstuse
väärtusahelas filtreerivate käitumuslike
mõjude säilitamine.
• Nõudluse muutus, mis tõenäoliselt
ilmneb nõudluse vähenemises suurema
lisandväärtusega toidu järele.
• Madal poliitika toetus (tarbimise
taaselustamine ei õnnestu).
• Ülemaailmne majanduse taastumine
liigub positiivses suunas, võimaldades
välisturgudel teatud määral omastada uusi
siseriiklikke ülejääke.
• HoReCa sektori jõudlus väheneb (kui ainult
sisereiside langus).
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Stsenaarium 3: "Uute reeglite teekond"

Stsenaarium 3
Uute reeglite teekond
Sisenõudlus

Tabijate ja ettevõtete enesekindlus

Positiivne

Negatiivne

Väliskaubanduse tingimused

Isoleerimismeetmed

Poliitiline tugi

Ühe kahest "mõõdukast" stsenaariumist tuleneb "uue reeglistiku" stsenaarium "Uue tarbija"
tingimustega võrreldes mõnevõrra vastupidistest tingimustest. Vastupidiselt ülalmainitud
juhtumile on siin tarbijabaas tegelikult selgelt
valmis pandeemiaeelsesse seisundisse naasmiseks, kuid valitsuse poliitilised tagajärjed
- piiravad tõkestamismeetmed - on sellised, et
see on mõnevõrra koormatud.
• Piiramismeetmete tühistamine pole
tagatud. Vaktsiin või ravim, mida pole veel
riigisiseselt levitatud.
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• Valitsuse poliitika pakub segu rahalisest
toetusest ja ohjeldamise meetmetest.
• HoReCa sektor kannatab, püüdes püsivate
riskide ja sulgemiste aura all taastuda.
• Seetõttu muutub sektorite ja neis
sisalduvate kaupade vahel tarbimise
struktuur.
• Tarneahela katkestused ja hooajalise
(sisserändajate) tööjõu voolu takistused.
• Teatavate investeeringute potentsiaalne
viivitamine ja peatamine lisaväärtust andva
toiduainete töötlemise tootmisvõimsuses.

EESTI PÕLLUMAJANDUSLIKU TOIDUAINETÖÖSTUSE STSENAARIUMIDE

Stsenaarium 4: "Moonutuste ja häirete rada"

Stsenaarium 4
Moonutuste ja häirete rada
Sisenõudlus

Tabijate ja ettevõtete enesekindlus

Positiivne

Negatiivne

Väliskaubanduse tingimused

Isoleerimismeetmed

Poliitiline tugi

"Moonutuste ja häirete" rada on "pessimistliku" stsenaariumi ilming, kus nii majandus- kui
ka avaliku korra.
• Tugevad ohjeldamismeetmed, ebasoodsad
väliskaubandustingimused ja ebapiisav
poliitiline tugi. Masendunud tarbijate ja
ettevõtete enesekindlus; sisenõudlus
langeb. Kaubandustingimuste halvenemine
võib põhjustada madalat maailmaturu
hinda - ohtu põllumajandustootjatele.
Protektionismi spiraalide oht, mis
võimendab kokkutõmbumist.

EESTI

• Rangemad sanitaarnormid, sotsiaalse
distantseerumise reeglid ja muud
regulatsioonide muudatused suurendavad
äritegevuse kulusid/ vähendavad
tootlikkust (sissetulek töötaja kohta).
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Stsenaariumi analüüsi tulemused ja tagajärjed
Põllumajanduse ja sisendite pakkujad
• Põllumajandus- ja sisenditeenuste pakkujad
(kolmest hinnatud sektorist) puutuvad
globaalsetel tooraineturgudel ainulaadselt
kokku hinnashokkidega
• Pandeemiaga seotud tarbijate nõudluse
nihkumine tervislikuma toidu poole (eriti
seotud uue tarbija ja täieliku taastumise
stsenaariumidega) võib olla Eesti
mahepõllumajandusliku toidu ekspordi
suurenenud nõudluse allikas, mis võimaldab
Eestil säilitada hoogu oma praeguses
juhtpositsioonis ja vastata kasvavatele
nõudmistele (ehkki võib-olla sõltub
jälgimistehnoloogiatest)
• Kuna ligi pool Eesti
põllumajandustoodangust on seotud

kariloomadega, võivad uued ohutusnõuded
ja karantiinimeetmed loomakasvatajatele
ja kauplejatele märkimisväärseid häireid
tekitada.
• Üleminek madalama lisandväärtusega
toodetele (mis on seotud uue tarbija ja
katkestuste stsenaariumiga) pakuvad
potentsiaalset võimalust väikeste
nõudlushoogude näol
• Hooajalised tööjõukatkestused on selle
sektori jaoks selge risk, kuna töösulgemised
rakendavad tugevat palgasurvet, tunneb
Eesti seda mõju eriti hooajatoodetes
• Eesti põllumajanduse tööjõu tootlikkust
peetakse madalaks, mistõttu see on järjest
enam seotud hooajaliste tööhäiretega

Avalik kord ja muud tegurid
Ebasoodsast soodsaks

Uus tarbija

Täielik taastumine

• Tarbijate eelistuste muutmine kohalike • Tootmise ülejääk hajub, kui nõudlus
toodete jaoks suurema teadlikkuse toel
taastub pandeemiaeelses staadiumis
• Toiteväärtusega kaupade tähtsuse kasv • Hinnasurve põllumeestele leevendab
• Tööjõuvood taastuvad häireteta
Moonutamine ja häirimine

Uus reeglistik

• Hooaja ja rahvusvaheliste
tööjõuvoogude katkemine
• Liigne pakkumine pärsib tooraineturge
• Sisenõudlus väheneb majanduslanguse
tagajärjel

• Kasvav palgasurve põllumehele
• Kaubandustüsistuste oht
• Vajadus järgida täiendavaid tervise- ja
ohutusmeetmeid
• Tarbijate nõudlus taastub
pandeemiaeelses struktuuris

Majanduslikud tegurid
Negatiivsest positiivseni
Allikas: Deloitte analüüs
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Söökide ja jookide tootmine
• Toidutöötlussektori edu ja kuju on tugevalt
seotud nõudlusega kõrge lisandväärtusega
toodete järele
• Oluline nõudlus kõrge lisandväärtusega
toodete järele sõltub HoReCa sektorist.
Eesti turism andis 2016. aastal
umbes 6% SKPst, sel aastal külastas
6 miljonit väliskülastajat (ja üle
3 miljoni siseturisti.23Seetõttu võivad
ohjeldamismeetmetega stsenaariumid
häirida märkimisväärset nõudlust
töödeldud ja lisandväärtusega toodete

järele)
• Piiriliikluse piiramine mõjutab tugevalt Balti
riike, mille turud on tihedalt seotud
• Karantiini mõju restoranidele saab
kohandada kohaletoimetamise rakenduste
ja eeskirjade ranguse järgi
• Tootjad saavad kasu ülemaailmsest
ülejäägist - väärtus on seotud sisendite
langevate hindadega

Avalik kord ja muud tegurid
Ebasoodsast soodsaks

Uus tarbija

Täielik taastumine

• Muudetud tarbijamudelid restoranidest • Kasvu ja nõudluse tase naaseb
eemal ja kodus söömiseks
minevikusse
• Toidutootjate vajadus muutuva
• Sektor püsib investorite jaoks
nõudluse tõttu end ümber paigutada
konkurentsivõimeline ja atraktiivne
• Toidutootjad saavad kasu
• Tarbijate enesekindluse ja
madalamatest hindadest
kulutamisvõime kasv
rahvusvahelisel turul
Moonutamine ja häirimine

Uus reeglistik

• Toiduainete tootmine, mida mõjutavad
HoReCa häired
• Konservatiivsed tarbijate
tarbimisharjumused õõnestavad
protsessorite ja tootjate
kasvupotentsiaali.
• Uued poliitikad ja määrused, mis
toovad lisakulusid
• Investeering
toidutöötlemisettevõtetesse ja
ajakohastatud tootmisprotsessidesse

• Toiduainete tootmine, mida mõjutavad
HoReCa häired
• Uued poliitikad ja määrused, mis toovad
lisakulusid
• Protektsionism, mis vähendab
konkurentsi
• Toidutootjad saavad
põllumajandustoodete madalamatest
hindadest potentsiaalselt kasu

Majanduslikud tegurid
Negatiivsest positiivseni
Allikas: Deloitte analüüs
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Jaemüük

Avalik kord ja muud tegurid
Ebasoodsast soodsaks

• (Toidukaupade) jaemüüjad on
pandeemiašokkide eest paremini isoleeritud
kui muud sektorid - üleminek restoranide
tarbimiselt kodutarbimisele toetab
toidukaupade tarbimist, seda suundumust
täheldati tõepoolest ka Eestis
• HoReCa sektor, nagu ka restoranid ja
kohvikud, on rangete ohutusmeetmetega
stsenaariumide korral selgelt häirete
ohus. Arvestades turismi tähtsust
Eesti majanduses24, võib eeldada, et
pessimistlikud stsenaariumid toovad
kaasa nõudluse suure languse ja HoReCa
tarbimise vähenemise.

• Toidukaupade veebipõhine jaemüük muutub
võtmetähtsusega konkurentsiks, mis nõuab
suuri investeeringuid logistikavõrkudesse ja
veebireklaamide struktuuridesse.
• Toidukaupade veebipõhisele ostule üleminek
võib vähendada liiklust tavakaupluste
kaudu, avaldades survet kauplustele, mis
võivad üldkulude maksmisega vaeva näha.

Uus tarbija

Täielik taastumine

• Vajalik jaemüüjate jaoks
turundusstrateegiate kohandamiseks,
et need vastaksid muutuvatele tarbijate
vajadustele
• Kliendi ootustele vastamiseks on vaja
suuremat veebipõhist ostumahtu
• Jaemüüjate vahel on suur konkurents
nõudluse ja ootuste rahuldamiseks.

• Suurte jaemüüjate jaoks tavapärane äri
• Kasvuvõimalus väiksematele kohalikele
mängijatele
• Jalaliikluse ja tarbijate
kulutamisvõimsuse suurenemine toob
kaasa tarbimise kasvu
• HoReCa sektor naaseb
pandeemiaeelsele tasemele,
suurendades ühendatud sektoreid.

Moonutamine ja häirimine

Uus reeglistik

• Tarbijate usalduse vähenemine viib
tarbimise vähenemiseni
• Konservatiivsed tarbimisharjumused
põhjustavad harvemaid kaupluste
külastusi ja väiksemaid kulutusi
• Jaemüüjatel on tervise- ja
ohutusnõuete täitmise tagamiseks
lisakulud.

• Jaemüüjad saavad kasu
toiduvalmistamise vahetamisest
• Toiduteenused ja toitlustamine, mis
kannatavad madala nõudluse all
• Digitaalsete väärtuspakkumistega
seotud konkurss.

Majanduslikud tegurid
Negatiivsest positiivseni
Allikas: Deloitte analüüs
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Mõju poliitikale ja
investeeringutele
Võimalused ja kasvuala
COVID-19 pandeemia on jätkuvalt märkimisväärne oht kogu majandusele. Nagu see analüüs on näidanud, on see häirinud ka protsesse
kõigis põllumajandusliku toiduainetööstuse
segmentides. Need häired, võib öelda, on
muutnud "mängureegleid". Põllumajandustootjad puutusid tarbijatega tihedamini kokku,
jaemüüjad olid sunnitud kiiresti parandama
oma veebipõhiseid tellimusi ja tarbijad arves-

34

tasid rohkem toidu ostmise toiteväärtusega. Sellised dünaamilised arengud pakuvad
põllumajandus- ja toidutööstuses kasvu ja
innovatsiooni võimalusi.
Eesti on teravilja ja elusloomade netoeksportija, kuid töödeldud teravilja ja liha netoeksportija. See on selge viide tootmise ületöötlemisele suunatud tööstusele, mille OECD tuvastas

VÕIMALUSED JA KASVUALA

ja mida tuleks käsitleda kui selget võimalust
kodumaiste töötlemisrajatiste arendamiseks,
et saavutada suurem väärtus. Pessimistlikud
stsenaariumid (isoleerimismeetmete ja karantiinide kasutamine) häirivad oluliselt karjakaubandust ja halvem majanduslik kliima (tarbija
ostujõu vähenemise kaudu) viib kallimate
toodete (näiteks liha) tarbimise vähenemiseni, kusjuures tarbijad lähevad üle odavamad
klambrid. Selline keskkond võib pakkuda selget
stiimulit ja võimalust kodumaise liha töötlemise suutlikkuse arendamiseks, eriti kui seda
toetab asjakohane poliitika.

Mitme stsenaariumi korral tegeleb terviseteadlikum tarbija toiduohutuse ja hankimisega üha enam. Kui paljudes aspektides on
märgitud, et see toetab nõudlust kohalike
toiduainete järele, on Eestil mahepõllumajandusliku tootmise liidrina võimalus kasutada
seda tugevust ja kasutada ära RFID-jälgimistehnoloogiate rakendamise kaudu tugevnevaid
tervisetrende. Keskkonnas, kus teistel mahetootjatel võib pandeemia tõttu olla selge surve
ja häired, võib Eesti mahepõllundussektor olla
piisavalt arenenud ja vastupidav, et koguda
väärtust tervislikuma toidu nõudluse kasvust,
eriti kui neil on juhtiv roll jälgimistehnoloogiate
eest võitlemisel. nagu RFID, et suurendada
tarbijate usaldust.

Jätkusuutliku taastumise peamised võimalused
Põllumajandustootjad ja sisenditeenuse pakkujad
Võimalus

Allikas

Potentsiaalne uus tarbijabaas

Rohkem inimesi, kes otsivad kohalikke tooteid

Tootmisprotsessi uuendused parema ressursi- Muutuv nõudlus ja sotsiaalsed eelistused, mis
tõhususe ja väiksema keskkonnamõju suunas nõuavad tootmisprotsessi muutmist
Otsesem kontakt tarbijatega ja suurem marginaal

Põllumeeste ja tarbijate vaheline kaugus tarbijate eelistuste muutumise tagajärjel

Mastaabisääst suurema riikliku ja piirkondliku
koostöö kaudu

Suuremate rahvusvaheliste tarneahelate katkemine, kuid investeeringute jätkamine Kesk- ja
Ida-Euroopa transpordi infrastruktuuri

EESTI
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Toidu töötlemine, ladustamine ja transport
Võimalus

Allikas

Kohalike tarnijate võimalused oma tooteid
tutvustada

Tarbijate kasvav huvi kohalike kaupade ja
toodete vastu vähendab keskkonna jalajälge

Võimalus toiduainete tootmisprotsessi rohelisemaks muuta

Muutuv nõudlus nõuab tootmisprotsessi
muutmist

Uued ja tõhusad transpordi- ja ladustamislahendused

Transpordihäired

Vajadus suurema iseseisvuse järele riigis või
piirkonnas

Kaubandus- ja tarneahela katkestused

Jaemüüjad, restoranid ja tarbijad
Võimalus

Allikas

Teadlikumad tarbijavalikud ja uued
konkurentsivaldkonnad

Kasvav kalduvus valmistada toitu kodus ja
teadlikkus jätkusuutlikkusest

Suurem huvi kohalike toidukaupade jaemüüjate
ja turgude vastu ning sellest tulenev positiivne Tarbijate kasvav huvi kohalike toodete vastu
mõju marginaalidele
Kasvav huvi spetsialiseeritud kaupluste vastu
ja selle positiivne mõju marginaalidele

Nõudlikumad tarbijad jätkuva
sotsiaalmajandusliku arengu või tervise- ja
toitumisvajaduste tõttu

Digitaliseerimine - veebipõhiste tellimuste ja
toidu kojutoomise kasv

Vajadus või soov koju jääda
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Toetavad meetmed
1 Poliitikamuudatused - nii

tõkestamismeetmed kui ka toetusskeemid
- tuleks luua tasakaalus kaitse, stabiilsuse
ja jätkusuutliku taastumise vajaduse
vahel. Lisaks peaksid poliitikakujundajad
piirangute rakendamise või kaotamise
kavadest aegsasti teatama ning lisama
abikõlblikkuse ja muud rahalise abi
tingimused.

2 Iga peamist poliitilist muudatust, mille

eesmärk on pandeemia ennetamine või
selle mõju leevendamine, peaks toetama
läbipaistev ja terviklik majandusmõju
hindamine. Alates märtsist said paljud
valitsused ja muud sidusrühmad vajalikke
ja väärtuslikke teadmisi erinevate
programmide ja vahendite piisavuse,
kulude ja mõju kohta. Eelkõige on palju
tõendeid ja andmeid COVID-19 kriisi mõju
jaekaubandusele, sealhulgas toiduainetele.

3 Poliitikakujundajad peavad tagama

nõuetekohase järelevalve ja reageerimise
riskidele, mis võivad häirida kohalikke
turge ja rahvusvahelist kaubandust.
Kriisireguleerimine, sealhulgas
tõkestamismeetmed, piirikontroll ja muud
haldusotsused, mis võivad põllumajandusja toiduainetööstust mõjutada, peaksid
olema intensiivsema ja tõhusama
valitsustevahelise koostöö objektiks.

EESTI

4 Kesk- ja Ida-Euroopa riikide valitsused

ja piirkondlik põllumajandus- ja
toiduainetööstus peaksid Euroopa rohelist
kokkulepet käsitlema pigem võimalusena
kui üksnes väljakutsena. Samal ajal on vaja
korralikku struktuuripoliitikat, et parandada
KIE põllumajandus- ja toiduainetööstuse
positsiooni ülemaailmses väärtusahelas
ning lahendada pakilisi jätkusuutlikkuse
probleeme ja sotsiaalseid ootusi.

5 Uute turgude saamiseks, VKEde kasvu

hoogustamiseks ja põllumajandusja toiduainetööstuses rahuldava
mastaabisäästu saavutamiseks on vaja
KIE-riikides transpordi infrastruktuuri
ja klastrite edasist täiustamist. Kesk- ja
Ida-Euroopa riikide valitsused peaksid
jätkama investeeringuid maantee- ja
raudteevõrkudesse, parandades nii
suuremate linnade, sadamate kui ka
maapiirkondade ligipääsetavust.

6 Kesk- ja Ida-Euroopa riikide valitsused

peaksid jätkama investeeringuid maanteeja raudteevõrkudesse, parandades nii
suuremate linnade, sadamate kui ka
maapiirkondade ligipääsetavust. Kohalikud
ja piirkondlikud omavalitsused peaksid
tegema koostööd tööstuse esindajatega
ja tegema koostööd ettevõtluskeskkonna
parandamiseks säästva taastumise nimel.
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Lisa: Uuringu metoodika
Kaetud riigid
See projekt hõlmab 12 riiki Kesk- ja Ida-Euroopaga:
Bulgaaria

Horvaatia

Tšehhi

Eesti

Ungari

Läti

Leedu

Poola

Rumeenia

Serbia

Sloveenia

Slovakkia

Metoodiline lähenemine
Projekti metoodika ühendab nii sektoritasandi andmete kvantitatiivse analüüsi kui ka kirjandusest kogutud teadmiste ja ekspertidega peetud arutelude kvalitatiivse analüüsi. Ajalooliste andmete ja iga riigi hetkeolukorra uuringute lõpuleviimisel viiakse läbi prognoosianalüüs, et analüüsida, kuidas areneb sektoritevaheline mõju mitme COVID-19 stsenaariumi korral. Sellest lähtuvalt
kaardistatakse pandeemia konkreetsed lühi- ja pikaajalised tagajärjed tööstuse konkreetsetele
piirkondadele. See omakorda võimaldab koostada lühi- ja keskmise tähtajaga meetmete kavandeid, mida erinevad sidusrühmad, sealhulgas riigiametnikud, saavad põllumajanduse ja toiduainetööstuse jätkusuutliku taastumise tagamiseks.
Lisateavet metoodika kohta leiate dokumendist:
Food Foresight: COVID-19 mõju Kesk- ja Ida-Euroopa toidusektorile
eitfood.eu/foodforesight
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Disclaimer
Deloitte Consulting S.A. (Deloitte) has prepared this report in order to assist EIT Food CLC North
East (EIT Food) in undertaking a foresight analysis regarding the impact of COVID-19 on the agri-food sector in Central and Eastern Europe. No other party is entitled to rely on this document
for any purpose whatsoever and Deloitte accepts no responsibility or liability to any party other
than EIT Food in respect of this document and/or any of its contents.
This document does not constitute a fairness opinion or investment advice and should not be
interpreted as such. Furthermore, services provided do not and will not constitute audit or audit
services or financial, operational or tax due diligence services, legal services and tax and bookkeeping services of any nature. This document also includes statements, estimates, projections and
opinions provided by the experts engaged by the Deloitte concerning anticipated future scenarios,
which are subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies, and which are or may be beyond the control of EIT Food.
Accordingly, such statements, estimates, projections and opinions may not actually be realised
(whether materially or otherwise), and no representations are made by any party as to their
accuracy, completeness or achievability. By using this document any such user agrees that this
document has been prepared in the interests and for the needs of EIT Food and not those of any
other party. Its contents do not constitute financial or other professional advice. Any such other
party should seek its own professional advice in relation to its specific circumstances. To the fullest extent possible, both Deloitte and the EIT Food disclaim any liability whatsoever arising out of
or connected with the use (or non-use) of this document and its contents, including any action or
decision taken as a result of such use (or non-use). No third party user acquires any right as a result of such access that it would not otherwise have had and Deloitte has not assumed any duties
or obligations that it would not otherwise have had.
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