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Paar ühistegevuse alguslugu
• Saksamaal tegid talunikud ühistu, et
palgata nõustaja, kes eristaks savist tehtud
seemneid ehtsatest (18 saj?)
• Müncheni muuseumis esimene ühistu:
suitsusaunas lahtisel tulel suur pada,
milles ühistu kuumutas müügipiima.
(Pasteuri teadusliku avastuse kasutamine!)
* *
*
*

• NB! Kui kusagil käite või loete, püüdke
seda iva, mis toimib, teeb ühistu tugevaks.

Ühistegevus Euroopas
Kui 1869 sai valmis Suessi kanal ja Euroopasse
tuli Austraalia ja Ameerika odav teravili, siis
Euroopa talunikke ähvardas pankrott.
• Saksamaa, Prantsusmaa jt maad kehtestasid
kaitsetollid. Sellest sai alguse Euroopa
põllumajanduse protektsionismi poliitika, mis
jätkub EL ÜPP näol tänini.
• Taani ja Holland ei kehtestanud tolle, talunikele
soovitati odava teraviljaga toota piima ja liha,
rajada ühistapamaju ja meiereisid, õpetati
ühistegevuse korraldamist.
• Kus on põllumajandus nüüd paremal järjel?

Taani loomakasvatajate ühistud
Ühistu liikme huvi on toodangu turustamine ja
väärindamisega suurema tulu saamine;
• asutamisel tuleb liikmetel panustada nt tapamaja ehitamise laenu saamiseks annab
iga liige tagatise oma varast 5% ulatuses;
• põhikirjas karmid reeglid ja vastutus:
kogu tervete lehmade piim või loomad ühistule
ka juhtivas organis vastutus – kohtuni välja!
• tegevjuhtkond – ärijuhil peab olema hea
kvalifikatsioon, mis tuleb kinni maksta.

Miks meil ühistegevus ei edene?
• Me ei taha panustada – rehepapp tahab ikka
muidu saada, midagi “tõmmata”;
• Tahetakse ühistu majandustegevust kangesti ise
juhtida, aga tegelikult? (Eelist saada - “omale teha”
või palka saada – teiste õigustatud usaldamatus.)

• Suured ja väikesed tegijad – ühistus igal liikmel
üks hääl, suurtel mõju eelis, väikesed pelgavad.
• Me ei taha võtta kohustusi, väidame, et pole
mida panustada ega pantida, riik andku ja
jäämegi seda ootama.
• Oskamatu riigiabi ühistegevust ei edenda.
Toetada tuleb: “kasta kapsast, mis kasvab”!

Suurimad takistused?
• Üleminekuaja paratamatus on moraali allakäik –
ebaeetiliste võtetega rikastumine ja edu!
• Konkurendid või “ärastajad” liikmete seas või
juhatuses püüavad eeliseid või palka saada,
ühistust vara “ärastada”, teha puukfirma jne.
• Ausal on tegevjuhtkonnas raske olla, mingil hetkel
tuleb valida, kas kaasa minna või sinu ümber
tekib infosulg ja tuleb arvestada, et varsti pole
sind vaja ja puksitakse välja (koondatakse).
• JOKK ja hea jutt käib sinna juurde.
• Idealism, sinisilmsus, heausklikkus = PANKROT!

Salakaval kari: ühistu juhtimine
• Kui ametikoht luuakse eeldusega, et seal peab
olema aus inimene, siis jõuab sinna varem või
hiljem suli. (Autor: Jaapani ühistegelane)
• Ühistu on aumeeste mäng, aga inimesed jäävad
ausaks siis kui on nii selge järelevalve, et
reegleid rikkuda ei saa. (PRIA toetused?)
• Omandireformi ajal “ärastajate” ja ka varade
tagasisaajate käitumine annab põhjust eeldada,
et igaüks võib suliks osutuda. (Toetused?)
• Ühistu nõrkused - aeglus ja avatus tulenevad
demokraatiast; konkurendid kasutavad ära.

Mõned üldpõhimõtted
• Valik (vaikimisi): kas liikmetega suhtlemise eest
makstakse tegevjuhtidele palka või teevad
(nõukogu) liikmed seda ise ilma palgata.
• Ühistu majandustegevus pole see, millega
liikmed ise tegelevad, vajab eriteadmisi
sh toodangu turundusalast kompetentsi.
• Ennesõjaaegse tarbijate ühistu ega piimaühistu
tegevjuhti ei valitud liikmete seast, vaid palgati
ärijuht või meier.
• Piimaühistu meieril polnud lehmi – ta oli ühistu
palgal ja sõi küll võid nii palju kui tahtis, aga nii
kaua kui ühistu teda pidas.

Ühistu juhtimine
• Ühistu majandustegevust korraldab juhatus.
Juhatusse on ohtlik valida palju liikmeid, sest kõik võivad
teha tehinguid. Näide: Rapla Piimaühistu, ka Tartu…
• Juhatusse tegevjuht - juhataja ja liikmetest nõukogu.
Kui väike ühistu (liikmeid <10), siis üldkoosolek.
Nõukogu ja üldkoosolek teevad otsused, juhatus täidab.
• Juhataja toimetab ühistu nõukogu kinnitatud eelarve
alusel ja (nt. kord kvartalis) annab nõukogule aru.
Eelarve muutused - uued projektid – nõukogu kinnitab.
• Üldkoosolek on juhtimisorgan! Järgida seadust!
Kodukord, vältida laata ja kiirustades tehtud otsuseid.
• Nõukogu liikmeks olek võib olla auamet. Näide: USA
väikelinna veeühistu nõukogu: arst, jurist, veeinsener.

Teine kari: ühistul ei ole eelist
 Ühistu on äriettevõte ja tal on konkurendid.
 Miks liige peaks oma toodangu ühistule müüma
kui ühistu ei maksa teistest rohkem?
 Kui ühistu liikmetel on õigus müüa sinna, kus
rohkem pakutakse, siis ühistu ei suuda liikmetele
lisatulu tagada, lõpuks müüvad kõik mujale ja
ühistu on pankrotis.
 Nii on konkurentidel ühekordse parema hinnaga
lihtne ühistu lõpetada. Ilma otseselt sekkumata.

Äriplaan ja konkurents
• Ühistul peaks olema mingi konkurentsieelis: uus
tehnoloogia, turunišš, ühistu liikmete eritoodang;
teenindusühistul (vesi, soojus) kindel klientuur.
• Ühistu äri ei pea olema väga tulus kui annab
võimaluse liikmetel saada majapidamisest kasu,
nt rohkem loomi pidada või peenmetsa hakkeks teha.
• Ühistu tootmine peaks olema lihtne
nt ühistapamaja toodab pakitud liha, vorsti teeb as/oü;

ja toodang kiiresti müüdav (üle maailma):
lattu tootmisega kaasnevad kohe täiendavad kulud.

• Äriplaanis tuleb selgeks saada, kas ühistu
suudab liikmetele eelist pakkuda.

Ühistu eelis?
Ühistu on turul konkurentsis.

Milles võib ühistu eelis olla? Toodangu töötlemisel:
kui liikmed tagavad pidevalt tooraine ja võimsuse 100%
kasutamise, siis:
1) püsikulud (palk + kulum) tooteühikule on väiksemad.
Sääst on suurem keeruka ja kalli tehnoloogia puhul.
2) säästetakse varumise (ja varude hoidmise) kulud.
Nende arvel on ühistul võimalik maksta paremat hinda.
•
Kui ühistu võtab laenu, siis maksab intresse.
Kui liikmed panustavad, saavad raha omale (ühistule).
•
Ühistu eelis ei selgu kohe esimesel (poolikul ja
ettevõtte käivitamise) majandusaastal.

Uued ühistud Kanadas ja USAs
• Ühistu liikmetel tuleb töötlemisettevõttele tagada
1) investeeringud ja 2) tooraine (aastas).
• Ühistu asutajad lepivad kokku ühistu käitise
töötlemisvõimsuse ja investeeringu eelarve ning
nende põhjal arvutatakse
1) osamaks ja sellega proportsionaalne
2) toodangu müügi kvoot: t, tk, tm jm;
• Liige võib maksta mitu osamaksu (ja kvooti).
• Liige võtab müügi õigusega ka kohustused:
– müüa ühistule tema kvoodi kogus tooret;
– kui ta kvooti ei täida, ostetakse tooraine tema
kulul vabalt turult (tema enda toodang?).

Kvoot on õigus ja kohustus müüa…
• Liige ei pea müüma kogu oma toodangut, vaid
nii palju kui on tema kvoot (kvoodid).
• Väiketootjad võivad võtta osamaksu ja kvoodi
mitme peale (lepingus määratakse esindaja).
• Üle kvoodi ei osteta, sest pole vaba võimsust.
Ühistul pole mõtet ehitada ülearust võimsust!
Kas liikmed panevad selleks raha?
Mitteliikmete teenindamine oleks ebavõrdsus? Miks nemad on
vabad kohustusest investeerida ja tagada tooraine?

• Liige saab oma kohustusest vabaneda ainult
oma osalust üle andes kui uus liige need
kohustused üle võtab. (See võib olla hea äri!)

Ühistupank - Farm Credit (USA)
• Tutvusin 20 a tagasi. Peale 1980-date pankrotilainet.
• Algus: (1916) riik andis 125 mln$ (loomakasvatajate
ühistule - kasteti kapsast mis kasvas!) Põllumajanduse ja
maaelu laenud. Ei tegele letipangandusega. Jur. AS.
Laenaja ostis laenu summast 5%(?) aktsiaid (laenuga).
• Ostab raha 5 promilli kallimalt, laenab soodsamalt.
• Eelis: odavam laen, mida võimaldab madal riskimäär!
Klientuur (aktsionärid) on farmerid, kes kindlalt tagasi
maksavad. Farmeritest edukam osa, tollal 27%. (80:20)
• Laenu tingimus, et kõik raha ja tehingud selles pangas,
seega pangal on täielik kontroll laenaja finantside üle.
Laenuavalduse juures põhjalik analüüs, rahakäibe plaan.
Alul teeb farmer makseid vaid laenuametniku loal.
• Kinnisvara tagatis? Müük on aja ja raha kulu. Maine!

Ühistu alustamine
•

Inimesed, kellel on ühised huvid ja kes asjast
ise aru saavad tõmbavad teisi kaasa.
Korteriühistute tegevuse laiendamine? Vesi, soojus?
Hoiu- laenuühistu kiirlaenud SMS laenu asemele?

•

Ühistu võib olla hea töökoht sellele, kellel on
äriidee, tunneb tehnoloogiat või turgu.
(Teraviljaühistu Kevili võttis juhatajaks Euroopas toimetanud mehe,
kes pole agronoom, aga ega ta teravilja kasvama ei hakkagi.)

•
•

Äriplaan. Rahastamine. Panused ja kvoodid.
Reeglid. Juhtimine. Asutamisdokumendid.
Küsimused: matitamm@hot.ee, 5094557
TÄNAN KUULAMAST!

