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• Konkurentsivõimeline farmitasand 
• Efektiivne, innovaatiline, paindlik, ekspordivõimeline tööstuse 

tasand. 
• Mõtestatud rahvusvahelise kaubanduse poliitika 
• Mõtestatud toetuste poliitika. 
• Suured strateegiliselt toimetavad tootjate ühistud. 
• Ühistute domineeriv roll piimandussektoris. 
• Piirkonna kõrgeim kvaliteet. 
• Meie kõigi panustamine Eesti piimandussektori konkurentsivõime 

tõstmisele. 



 
 Õigeid asju tuleb teha õigesti.  

• Pikaajalise (riikliku)strateegia puudumiseta ei ole see võimalik..! 
• Pikaajaline strateegia on sisend rahvusvahelise 

kaubanduspoliitika ja siseriikliku piimandussektori 
(toetus)poliitika kujundamisel. 

• Strateegia olemasolu  väldib tegevuste vastandumist(luik, haug , 
vähk), võimaldab väheste vahenditega saavutada maksimumi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Piimanduse(äri) on nagu väljakutsete rohke 

kümnevõistlus- hea lõpptulemuse saavutamiseks 
peab kõik alad hästi tegema ehk „lihtsustamine“ pole 

siin lahendus. 
 

Viimaseid sente piimaliitri kohta on turult püüda kõige 
keerulisem. 

 



Strateegia olemasolu 

• Piimandus on paljusid sektoreid hõlmav valdkond. (sektori sisene 
/ülene ja erasektor/riigisektor) 

• Piimandus on siseriiklikult ja rahvusvaheliselt väga reguleeritud. 
• Kaubanduspiirangud. (kvoodid, tollid, litsentsid-riikidevahelised 

kokkulepped) 
• Toiduohutus. (järelvalvekorraldus, toiduohutuspoliitikate 

tunnustamine riikide vahel) 
• Keskkonna-ja loomapidamisnõuded. (riikide vaheline reeglite 

harmoniseerimine) 
 



   Globaalne ja lokaalne 
turg  ehk kuidas 

piimandusturg töötab? 



 
 
 

Puust ja punaseks põhi ja kõrvaltoodete olemus 
ehk universaalset piimatoodet pole olemas.  

 
• Põhitoode juust ja kõrvaltooted: 
• Rõõskkoor, või, UHT koor, hapukoor. 
• Vadak, laktoos, permeaat, WPC 35, WPC80, WPI, Demin 50, 

Demin 90, Fatfilledpowders, Pulbrisegud. 
 



EU ekspordid 15% piimast selles aga sõltub 
ülejäänud 85% piimatoodete hind ja farmeritele 

makstav piimahind. 



Eesti on väike ja (väga) avatud majandusega. 
Globaalsed turumuutused mõjutavad meie 

hinnataset kiiresti. 



Edukas eksport on Eesti sugusele 
riigile võtmetähtsusega. 

 
 

• See ei tähenda, et siseturg poleks tähtis. 
• Ekspordikeskseks ehk ekspordist suuresti sõltuvaks loetakse 

sektorit juba siis kui kõigest 20% kogutoodangust tuleb 
eksportida. 



 
 

Vajalik on võimalikult palju 
erinevaid ekspordi sihtriike. 

Kriitilise tähtsusega on riigitöö 
turgude avamisel. 



Iga uus avatud turg on ettevõttele nagu uus litsents, 
tegevusluba või sertifikaat, mis laiendab 

valikuvõimalus ja muudab ettevõtte(riigi) kriisidele 
vastupidavamaks. 



Uue sihtriigi tunnustuse saamine suurendab 
ärivõimalusi ka siis kui ise otse sihtriiki ei 

müüda. 



Ekspordisihturgudel toimub pidevalt 
tingimuste muutusi. 

• Hiina muudab/uuendab impordireegleid sisuliselt iga aastaselt. 
• Jaapan reformib järgmise kümnendi jooksul piimasektorit 

radikaalselt. 
• Jaapan vähendab järgmise 16 aasta jooksul EL –st pärit juustule 

tollimaksu 29,8%-0%. 
• Prognoositakse Jaapani piimatootmise vähenemist 7,8 MT -> 5,5 

MT. 
• Jaapani juustu import tõuseb märkimisväärselt vaatamata selle ,et 

ollakse juba täna üks maailma suurimaid juustu importijaid. 



Euroopa komisjon plaanib muuta 
interventsiooni reegleid.  

Mis see endaga kaasa toob? 

• Täna: Lõssipulbri interventsiooni kokkuost 109 000 tonni 
hinnaga 1,69 eur/kg. Peale selle koguse täitumist võimalik üle 
minna vähemuspakkumuse (tender) süsteemile. 

• Homme: Fikseereritud hinda ja kogust ei ole. 
• Tulemuseks senisest veelgi suurem volatiilsus  ning hinnapõhja 

puudumine. 



Ühistuline piimandus-hormoonilise 
piimandussektori jätkusuutlikkuse 

garantii arenenud maailmas rohkem kui 
viimase 100 aasta jooksul. 

 
 
• Näited Uus-Meremaast  kuni Norrani 
• Ühistute ja riigi omavahelise koostöö laabumine. 
• Ühistutele erandid konkurentsiseaduse rakendumiste osas. 
• Läbirääkimistejõud kaubandusega. 
• Avalikkuse toetus. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Harmoonia mõiste: 
Harmoonia on seisund kui kõik 

see mida inimene usub, mõtleb, 
räägib ja teeb omavahel 

harmoneeruvad 
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