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Piimandus: tootmine

2017 - Piima kogutoodang  787,8 tuh tonni  – 176,3 mln eurot

Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtusest 

Põllumajandussaaduste toodangu väärtusest 

Loomakasvatustoodangu väärtusest 

27%

30%

56%



Piimandus: tootmine



Piimandus: kogutoodang kg lehma kohta 2016

Source: DG Agri



Piimandus: töötlemine

2017 Toodetud kogus, 
tuhat tonni

Toorainena kasutatud 
osa kokkuostetud

piimast 

Joogipiim 100,2 10%

Juust ja kohupiim 44,4 22%

Hapendatud piimatooted 40 4%

Koor 27,3 22%

Või 4,3 12%

Lõssipulber 2,9

Pakendamata piima ja koore väljavedu 218,1 29%



Piimandus: eksport

EKSPORT

2017 - piima ja piimatoodete 
ekspordikäive 171,7 mln €

• 21%
põllumajandussaaduste ja 
toidukaupade ekspordist

• 45 sihtriiki

Leedu; 54,1

Läti; 42,6

Soome; 28,2

Itaalia; 11,0

Holland; 9,2

Saksamaa; 
7,7

Poola; 4,0
Kreeka; 3,6
Jaapan; 1,9

Ameerika 
Ühendriigid; 

1,6

Ülejäänud 
riigid; 7,8

Piimasektori ekspordi sihtriigid 2017, mln €



PõKa eesmärgid



Globaalsed makrotrendid

• Suurenenud sissetulekud elaniku kohta, tarbimise suurenemine

• Muutuv tehnoloogia,

• Tootmise kontsentreerumine

• Keskkonnaseisundi muutused

• Kaubanduse liberaliseerimine, globaalse kaubavahetuse 
osatähtsuse tõus

• Linnastumine



Põllumajandussektori väljavaated

• Nõudlus põllumajandussaaduste järele kasvab jätkuvalt, kuid 
seda mõnevõrra aeglasemas tempos kui varasemalt

• Nõudluse kasvumootoriteks on eelkõige Aasia ning Aafrika

• Põllumajandustootmise arengut maailmas veavad eelkõige 
taimekasvatuse saagikuse kasv ning liha- ja piimatootmise 
suurenemine

• Põllumajanduskaubanduse kasv jätkub aeglases, kuid stabiilses 
tempos ning põllumajandussaaduste reaalhinnad püsivad 
lähitulevikus küllaltki stabiilsetena

• Sisendi hindade (kütused, väetised) kasv



Eesti võimalused / eeldused

• Tootmiseks head aluseeldused

• Kuulume maailma tippu põllumajandusliku maa hulgas inimese 
kohta

• Looduslikult sobivad tingimused, pikaajalised traditsioonid ja 
kogemus loomakasvatusega

• Kasutada laialdased veeressursid, mis annab globaalselt 
tugeva konkurentsieelise

• Erinevate kliimaprognooside kohaselt võib meie piirkond olla 
üks vähestest, kus tootmistingimused ajas pigem paranevad, 
ehkki muutunud kliima eeldab ka meilt tootmispraktikate ja 
tugisüsteemi ümberkujundamist



Põllumajandussaaduste tootmise, 
väärindamise ja turustamise eesmärgid 

• Eesti põllumajandus- ja toiduainesektor on 
konkurentsivõimeline nii sise- kui ka välisturul
o Lisandväärtus
o Struktuur (sh vanuseline)
o Töödeldud toodete osakaal ekspordis
o Avatud turgude arv, uute stabiilsete turgude arv
o Ekspordi maht

• Toidutarneahel on tasakaalus
o Ühistute müügitulu, liikmed, lisandväärtus
o Hinnamarginaalide jagunemine

• Tarbijad eelistavad ja tarbivad eestimaist toitu
o Tarbijate osakaal, kes eelistavad kodumaist
o Kodumaiste toodete osakaal jaekaubanduse sortimendis
o Regulaarselt mahetoitu tarbivate tarbijate osakaal



Aitäh!


