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1. ÜHISKONDLIKU TOITLUSTAMISE OLEMUS JA 

RAHVAMAJANDUSLIK TÄHTSUS

1 .1 . ühiskondliku toitlustamise koht 

sotsialistlikus ühiskonnas

Kogu inimkonna eksisteerimise vältel on toidul olnu* 

keskne koht ühiskonna materiaalses elus, sest inimese ek

sisteerimise ja inimlihi.skonna taastootmise vajalikest eel

dustest on see primaarseim. Uksikinimeste, inimgruppide»ko

gu ühiskonna aktiivsus, iseteadvus ning nende suhtumine 

ümbritsevasse keskkonda on otseselt sõltuv ühiskonna liik

mete primaarsete vajaduste rahuldamisest. "Vajadused on in

diviidi põhiomadused, mis omavad tendentsi määrata isiku 

tegevuse suunitlust, tema suhtumist ümbritsevasse kesk

konda."^

Toiduvalmistamine kui ini ralihi skonna esmase vajaduse ra

huldamine on läbi teinud dialektilise arengu. Inimühiskonna, 

künnisel oli see ühiskonnastatud, eraomanduse ja perekonna 

tekkimisel muutus aga iga perekonna eraasjaks. Nüüd, mil 

kodune majapidamine (ka toiduvalmistamine) muutus perekonna 

eraasjaks, kaotas naine oma ühiskondliku tähtsuse, "...muu-
О

tudes oma isanda orjaks ja tema laste sünnitajaks" . Selle 

igivana sotsiaalse probleemi lahendust nägi F. Engels naise 

lülitumises ühiskondlikkus ellu ja tootmisse. Ta kirjutas:

1 А.Г. Ковалев. Психология личности. Л., 1963, 
стр. 70.

р
F. E n g e l s .  Perekonna, eraomanduse ja riigi tek

kimine. Tallinn, ERK, 195S, lk. 58.
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"Haise vabastamine saab võimalikuks ainult siis, kui ta
л

saab suures, ühiskondlikus mastaabis osa võtta tootmisest.

Toitlustusettevõtted kaubanduse erivormina tekkisid ja 

arenesid koos kaubandusega ühiskondliku tööjaotuse tulemu

sena. Inimeste igapäevaseid vajadusi rahuldavate teenuse- 

liikide tekiimine "soodustab üldist tööviljakuse kasvu tänu 

sellelef et tööjaotus muudab mittetootliku töö ühe, tootli
ku töö aga teise osa ainsaks funktsiooniks"^.

Kapitalismi tingimustes muutusid toitlustusettevõtted 

massiliseks nähtuseks, kuna sinna paigutatud kapital ring

leb suhteliselt kiiresti, töö baseerub aga laialdasel mada

lakvaliteedilise tööjõu ekspluateerimisel.

Arenenud kapitalistlikes maades on ka suhteliselt häs

ti arenenud elanikkonna tegevuskohajärgne toitlustusvõrk, 

mille põhjusteks on:

1 ) maksimaalselt intensiivistatud tööprotsess;
2) töötajate streigiliikumise ühe majandusliku nõudena 

esineb töökohajärgse toitlustamise organiseerimine;^

3) töö- ja elukoha ruumiline kaugenemine.
Toitlustusettevõtete töö klassiiseloomu rõhutab kõige

ilmekamalt kodanliku Eesti toitlustusettevõtete võrk, sest 

1937* a. majandusloenduse andmeil oli Eestis 514- toitlustus- 

ettevõtet, millest ainult 15 1 olid loetletud alajaotuses - 

"söögi- ja teemajad, alkoholita einelauad", ülejäänud olid 

aga restoranid, kohvikud, õllekauplused. Seega "kodanlikus 

Eestis puudus ühiskondlik toitlustamine selle otseses mõt- 

tes"^.

Sotsialistlike tootmissuhete kehtestamisega meie тяя! 

said ka toitlustusettevõtted uue sisu,nende esmaseks üles- 
----- --------------

Sealsamas, lk. 62.2
K. M a p к с. Теория прибавочной с т о и м о с т и ,  I. М.. 

Госполитиздат, 1954, стр. 274.
ъ
N. Ко r n e  r. Die Aufgaben des sozialistischen 

Gaststättenwesens der Versorgung im Betrieb. Dissertation. 
Leipzig, 1962, S. 69.Ц.

F. S а u к s. Kaubanduse arengust Eestis kapitalis
mi tingimustes (1900 - 1940). Tallinn, "Eesti Raamat",1968,
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andeks sai "tõotava rahva tH ng õppiva noorsoo toitlustamine.

Organiseeritud toitlustamise tähtsust rõhutab see fakt, 

et Suure Oktoobrirevolutsiooni võidu kolmandal päeval -

- 28. oktoobril 1917. a. anti Nõukogude valitsuse dekreet 

"Linnade omavalitsuse õiguste laiendamine toiduainete as

janduses", mis pani aluse nii nõukogude kaubandusele kui ka 

ühiskondlikule toitlustamisele.^ Iseloomulik on see, et 

ühiskondlik toitlustamine kui rahvamajandusharu esiklaps 

tekkis juba 1. novembril 1917« a. Petrogradis nn. Rahva Ma

ja töötajate-teenistujate teenindamiseks.

V.I. Lenin hindas erakordselt kõrgelt uusi toitlustus- 

ettevõtteid, nähes nendes ühiskondlikult ratsionaalsemat 

toiduainete fondide ja perekonna olustiku muutmise vahen

dit: "...Kui suurt inimese töö kokkuhoidu, kui suuri muga

vusi tarbijale, kui suurt produktide säästu, kui suurt nai

se vabastamist kodusest orjusest, kui suurt sanitaartingi

muste parandami st saavutatakse ja võib saavutada eeskujuli

ku kommunistliku tööga, ja seda võib laiendada kogu ühis-2
konnale, kogu töörahvale."

Toitlustusettevõtted, saanud uue sotsiaalse sisu, hak

kasid oma eksisteerimise esimestest päevadest täitma ja la

hendama neile omaseid spetsiifilisi ülesandeid ning sotsi

aalseid probleeme. Nad võimaldasid:

1 ) kõige ratsionaalsemalt ja minimaalsete kuludega 

toitlustada töötavat ning õppivat elanikkonda;^

1 Termin "ühiskondlik toitlustamine" pärineb eespool ni
metatud dekreedist, kus uut toiduainete jaotamise ja tarbi
mise korda nimetati ühiskondlikuks toitlustamiseks.

2 V.I. L e n i n .  Teosed. 29. kd. Tallinn, ERK, 1954, . 
lk. 397.

^ ühiskondliku toitlustamise kui rahvamajanduse eeli
sed avaldusid kõige kontrastsemalt just sotsiaalsete vapus
tuste perioodil (majanduslik laos, Kodusõda ja Suur Isamaa
sõda), mil nad tõestasid oma suurt elujõudu ning oma ainu
õigust laiade rahvamasside toitlustamise organiseerimisel.
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2) ellu viia sotsialistlikke jaotusprintsiipe;
3) vabastada ühiskondlikult kasulikuks tööks oss. ö 

se tööga hõlmatud elanikkonnast.
fthiяк-ппдт ik toitlustamine kujutab endast erilisi rah 

va majandusharu, mis täidab 3 funktsiooni (toot юле, reali
seerimine ja tarbimise o r g a n i s e e r i m i n e ) ,  erinedes selle poo

lest nii jaekaubandusettevõtetest kui ka toiduainetetööstu

sest. Seega ühendab ühiskondlik toitlustamine endas vahe

tult ühiskondliku taastootmisprotsessi 3 faasi. Kuna toit

lustuses toimub uue väärtuse loomine, siis vötab ta osa rah

vatulu moodustamisest.

ühiskondlik toitlustamine toimub tarbija suhtes 3 vor

mis:

1 ) tasuline e. kaubanduslik ühiskondlik toitlustamine;
2) toitlustamine soodustatud tingimustel e. pooltasu- 

line (elanikkonna tegevuskohajärgne, laste, puhkeasutuste 

jne.);

3) tasuta toitlustamine.
Loetletud vormidest on teisel ja kolmandal juba nüüd 

kaalukas osa. Arvestades töö- ja õpingukohajargse toitlus

tamise organiseerimise perspektiive, muutub tasuta toitlus

tamine meie ühiskonnas domineerivaks vormiks .Vastavalt NLKP 

programmi nõudele elanikkonna tegevuskohajärgse toitlusta

mise eelisarengust, süveneb veelgi ühiskondliku toitlusta

mise vastavus tema põhiülesandele. NLKP XXIV kongressi di

rektiivides on rõhutatud, et tunduvalt tuleb laiendada toit

lustusettevõtete võrku, eriti tootmises ja õppeasutustes.

Alahinnata ei tohiks üldkasutatavate toitlustusettevõ

tete osa. Nende funktsiooniks on elanikkonna toitlustamine 

väljaspool tööaega ja —kohta, samuti vaba aja kultuurne si

sustamine.^ Nad esinevad perekonna tarbimiskulude olulise

autorid hindavad kriitiliselt 
meie uniskondliku toitlustamise ühekülgset orientatsiooni 
kasutada toitlustusettevõte id ainult toitlustamiskohana.
? Г Cvf * m * Zweigokonomik des Gaststättenwesens. Ber
lin, Verlag "Die Wirtschaft", 1966, S. 23.
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vahendajana. Nimetatud toitlustusvõrgu arengu vajadust rõ

hutab elanikkonna reaaltulude pidev kasv.

ühiskondliku toitlustamise spetsiifiliseks ülesandeks 

meie ühiskonnas on perekonna tarbimiskulude ahendamine,eel

kõige aga töötavate naiste koormuse kergendamine.

Tarbimiskulud on ühiskonna seisukohalt mittetootlikud 

kulutused, mis "krossi võrragi ei suurenda ühiskonna mate

riaalset rikkust"'*'. Nende vähendamise eeldused on:

1 ) hästi väljaarendatud ühiskondliku teenindamise võrk 
(s. h. elanikkonna tegevuskohajärgne ja üldkasutatav toit- 

lustusvõrk);

2) kõrgelt arenenud kulinaartööstus, mis kindlustaks 

kodust majapidamist (ka toitlustusettevõtteid) maksimaal

selt tarbimisvalmis toodetega.

Vaatamata suurtele edusammudele ühiskondliku teenin-

dusvõrgu väljaarendamisel, esineb veel küllaltki suuri llin-2
ki selles valdkonnas. Seega ei ole ka kaasajal veel kaota

nud aktuaalsust V.I. Lenini mõte naise rakenduslikust eba

võrdsusest koduses majapidamises. Ta kirjutas, et naist

1 K. li a p к с, ук. раб., стр. 275.

2 .•
Perekonna ajabüdžeti uurimised naitavad, et tööpaeva-

lisest ajast moodustavad tarbimiskulud siiski veel 30-40 %„ 
Töövälisest ajafondist moodustas vaba aeg perekonnas tööta
vatel emadel 1 3 »5 » isadel aga 44,5 %• Eriuurimused näitavad, 
et koduse ja ühiskondlikult kasuliku töö hulgast tingituna 
esineb raskusi naiste rakendamisel üksikutel elualadel, mis 
nõuavad suurt erialast ettevalmistust, tööprotsessis aga 
suurt kontsentratsiooni. Г.С. Мотолянский. М.Г. 
Левитина и др. К вопросу о выборе наиболее эффек
тивных предприятий общественного питания в условиях Донбас
са, - Материалы научной конференции по проблемам торговли 
■ общественного питания. Донецк, 1968, стр. 16;

"Freie Welt", 1961, Heft 3 6 , S. 36; Z. S t a j a k o v .  
Untersuchung der Abhängigkeit der Entwicklung der gesell
schaftlichen Speisung und der Freizeit für die Hausfrau.
- "Sozialistischer Handel", I960, Heft 10 - 11, S. 11.
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". . • rõhub I lämmatab, alandab kodune väikemajapidamine. • • 

Tõeline naise vabastamine, tõeline kõmmuni sm algab aJ i.es 

seal ja siis, kus ja пИПяТ algab massiline võitlus ве1 1 е 
koduse väikemajapidajnise vastu või õigemini - selle massi-- 

line umberkujundamine sotsialistlikuks suurmajapidamiseks •

Järgides Nõukogude riigi rajaja nõudeid, on märgitud 

NSVL Kommunistliku Partei programmis, et ühiskondlik toit

lustamine peab asuma domineerivale kohale võrreldes koduse 

toiduvalmistamisega. Kodune toiduvalmistamine kui põhiline 

toiduainete isikliku tarbimise vorm muutub tule vi kus ai

nult täiendavaks vormiks. "Ühiskondlik toitlustamine kom

munistlikus Ühiskonnas muutub domineerivaks toiduainete ja- 2
gamise vormiks."

K. Marx ennustas, et kommunistlikus ühiskonnas ei ole 

ühiskonna rikkuse mõõduks mitte tööaeg, vaid töötajate va

ba aeg. Ta väljendas mõtet, et inimeste vaba aeg avaldab 

kõige suuremat mõju ühiskondlikule tööviljakusele.^ ühis

kondliku toitlustamise ülesandeks sotsiaalsete probleemide 

vallast on töövõimelise elanikkonna vabastamine ühiskond

likult kasulikuks tööks. Meie vabariigis, kus tööjõu prob

leem on väga terav, oli linnades ja linnalistes asulates 

1970. aastaks hõlmatud ühiskondlikult kasuliku tööga 95,9» 

maal aga 83,0 % töövõimelisest elanikkonnast.Seega on ole
mas mõningane töövõimelise elanikkonna reserv, keda saaks 

rakendada ühiskondlikku tootmisse, kui koduse majapidami

se üksikute elementide ühiskonnastamise tase oleks seni

sest kõrgem.

ühiskondliku toitlustamise üheks spetsiifiliseks üles-

1  V. I. L e n i n, osund, teos, lk. 396.
p

П.Ф. Целиковский. Роль общественного пита
ния в социалистическом обществе и задачи его дальнейшего 
развития. Диссертация. Л., 1966, стр. 53. 

3 
Из неопубликованных рукописей К.Маркса. - "Больше

вик", 1938, № II-I2, стр. 65. р ьольше
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andeks on elanikkonna ratsionaalse toitlustamise organisee

rimine, mis avaldub kabes aspektis:

1 ) ühiskonnas tat ud toiduvalmistamise majanduslik as

pekt - toidu ja toorainete ning aja ökonoomne kasutamine 

võrreldes koduse majapidamisega;

2) tervislike toitumisviiside juurutamine ja propagee
rimine elanikkonna laiades massides, võitlus koduste harju

muslike ühekülgsete toitumisviisidega.**"

1.2. Elanikkonna tegevuskoha järgne toitlustamine 

töö sotsiaalse lülina

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustamise objektiks 

on kogu ühiskondlikult kasuliku tööga tegelev elanikkond. 

Tegevuskohajärgse toitlustamise organiseerimise vajadus tu

leneb eelkõige toitlustushügieeni põhinõuetest: söögikorda

de vaheldumisest kindlate ajaintervallide järel. Ollakse 

seisukohal, et töö- ja õpinguprotsessis, kus energiavajadus 

on kõige suurem, peab inimene saama töö vaheajal oma töö

võime taastamiseks kuni 1/3 päevasest kalorite hulgast ning 
kuni 50 % vitamiinide ja mineraalainete kogusest. 2

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustamise tähtsust 

sõnastab kokkuvõtlikult tšehhi majandusteadlane M. Boõek: 

"Toitlustamine kindlustab tööjõu taastootmise tööprotsessis 

ning on otseses sõltuvuses iga ettevõtte brutosissetuleku- 

ga. Töötajate vajaduste täielik rahuldamine sellel alal 

kindlustab töö kvaliteeti, avaldab positiivset mõju tööta-

Meie vabariigis on siiamaani tervisliku toitumise 
propageeri mi sel veel vabe ära tehtud, seda eriti aga toit
lustusettevõtete poolt. Põhjuseks on siin kehtiv hinnaku
jundus, mis ei stimuleeri valgu- ning vitamlinirikaste toi
duainete valmistamist. Teiselt poolt on aga ka ajakirjandu
se osa toitumisviiside ja ratsioonide propageeri mi sel väga 
väike. Näit. Saksa DV-s koostatakse perenaistele aastaaegu 
arvestades igaks nädalaks tüüp-menüüd, mis avaldatakse re
gulaarselt ajakirjanduses.

2 .. .. ..
H. K. G r a f e. Ernährung des Werktätigen Menschen.

- "Ernährungsforschung". Berlin, Akademie-Verlag, 1962, 
Heft 3, S. 298.

9
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jate tervislikule ja psüühilisele seisundile, mis on vaja

lik suurte rahvamajanduslike ülesannete lahendamisel.

Elanikkonna tegevuskohajärgne toitlustamine on tähtis 

ökonoomilisest, sotsiaalsest ja poliitilisest aspektist, 

ökonoomiliseks aspektiks on konkreetne tagasimõju töötaja

te töösaavutustele.
Otsest majanduslikku efekti väljendavad meie majandus

teadlaste järgmised uurimisandmed:

1 . Dr. Kotšerga (kodu- ja välismaa teadlaste uurimus

te üldistusena) — võimaldab tõsta tööviljakust 7 — 8 % •
2. Dots. Tšernošov (üraali tehaste detailuurimustel) -

- võimaldab tõsta tööviljakust 2 - 7 A  $  vähen

dab mao- ja sooltehaigusi kuni poole võrra, töötraumatismi
lL

aga kahekordselt .

Sotsiaalseks aspektiks on kaasaja nõuetele vastava 

sotsiaalse tööolustiku loomine.^ Meie vabariigis on tera-

M. В о б e k. Organisation und Ökonomik der Betriebs- 
speisegaststätten. - "Öekoslovenske ponostinstvi", 1966, 
Hr. ß teine Arbeitsübersetzung von der Karl-Marx-Universi- 
tät, Leipzig), S. 115*

2
А.И. Кочерга. Экономические проблемы общест

венного питания. Автореферат. Киев, 1971, стр. 22. 
3 
А. Чернышов. Хозяйственная реформа на заводе 

и столовая. пОбщественное питание", 1969, « 4, стр. 15.
4

А. Чернышов. Место заводской столовой в про
изводственном процессе. - "Общественное питание", 1968. »7. 
стр. 17. ’ *

^ Asutused ja ettevõtted ning nende kollektiivid ei 
ole^ainult majanduslikud üksused, kelle põhifunktsiooniks 
on ühiskondlik tootmine või selle organiseerimine, vaid ka 
ühiskonna sotsiaalsed lülid. Seepärast tuleb neil lahendada 
rida sotsiaalseid ülesandeid, mis otseselt või kaudselt soo
dustavad töötamist või selle organiseerimist. Asutuse—ette
võtte plaanis oleksid nendeks sotsiaalseteks komponentideks: 
toitlustus-, jaekaubandus- ja teenindusettevõtted, tervis
hoiu— ja lasteasutused, elamufond, kultuuri— ninp spordi— 
asutused jne.
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vaks sotsiaalseks probleemiks tööjõu voolavus,mis toob rah

vamajandusele suurt kahju. Praktika näitab, et tööjõu voo

lavuse juured ei peitu niivõrd palkade erinevas tasemes,kui 

just sotsiaalses tööolustikus (töötingimustee), eriti tera

valt ilmneb see ehitusorganisatsioonidesHästi organisee

ritud töö mobiliseerib töötajat япДтя oma parima.

Poliitiliseks aspektiks on meie ideaalide ja tegelik

kuse vahekord tööliste-teenistujate vajaduste arvestami

sel, millest oleneb meie ühiskondiiku korra prestiiž ni i 

sise- kui välismaal.

Käesoleval ajal esineb elanikkonna tegevuskohajärgse 

toitlustamise vajadus ob.iektilvse paratamatusena. Seda tin

gib:

1 ) Ühiskondlikult hõivatud elanikkonna tegevuskohajärg- 
se tasuta toitlustamise perspektiiv;

2) töö intensiivsuse kasv - Štšokino Keemiakombinaadi 

ja Tootmiskoondise "Marat" töömeetodite laiendamine kogu va

bariigile ;

3) NLKP Keskkomitee 1965» a. septembripleenumi otsuste 

alusel toimuv majandusreform lõi soodsad tingimused asutus- 

te-ettevõtete fondide moodustamiseks ja arendamiseks. Nime

tatud fondide areng on töötajate sotsiaalse töö olustiku
О

primaarsete komponentide hüvitamise materiaalseks aluseks. 

Asutuste-ettevõtete fondid, mille moodustamise aluseks on

К. P а r m a s.Ehitus,ehitue. - "Edasi*,27. 05. 1969;
G. H a u d v e r. Tööjõupuudus. - "Edasi”, 20. 05. 1970.

Jaotades tinglikult tööolustiku sotsiaalsed lülid 
tööprotsessi mõjutamise seisukohalt kaudseteks ja otses
teks, tuleks viimaste hulka arvata peale konkreetse tooko- 
ha hoolduse (spetsriietus, eripiim jne.) toitlustusette
võtted ja esmase arstiabi punktid.



kasumieraldised,on Ehi Rknndl iкякя tarbimisfondideks. Prae 

gusel ajal on ühiskondlikud tarbimisfondid s o t s i a l i s t l i k u  

jaotusviisi vastastahuks, milles on läbi põimunud sotsia

listliku ja kommunistliku jaotuse elemendid.
Osa asutuste-ettevõtete plaanis jaotatavatest ühis

kondlikest tarbimisfondidest täidab materiaalse ja moraalse 

stiimuli rolli (elamufond, puhke-, lasteasutused jne.) -

- need kuuluvad jaotamisele vastavalt kollektiivi liikmete 

vajadustele ning nende panusele ühiskond]Ikka tootmisse. 

Teise osa jaotamine toimub aga võrdselt kollektiivi liikme

te vahel, arvestamata nende panust ühiskondlikku tootmisse 

(töökohajärgne tasuta toitlustamine, muud sotsiaalse töö- 

olustiku elemendid). Seega tähendab elanikkonna tegevuskoha-

jargne tasuta toitlustamine kommunistlike jaotusprintsiipi-2
de rakendamist tegelikkuses.

Tööprotsessi teenindavate sotsiaalsete komponentide ar

vukus asutuse-ettevõtte plaanis oleneb reeglina töötajate 

arvust ning nende töö iseloomust.

ühiskondlikud tarbimisfondid jaotatakse suuremas 
enamuses elanikkonnale, sõltumata nende töötulemustest või 
nende osast ühiskonnas. Väiksem osa, ca 15 %, aga jaotatak
se kindlatele elanikkonna kontingentidele asutustes, ette
võtetes. Nendega kaetakse tasuta kommunaalteenused, dotat
sioon toitlustusettevõtete kulude kattftkfi ninp; t M t n ^  <oga
liselt või täielikult) eest tasumiseks-! kulutused tervis
hoiule, kultuuri- ning spordiüritusteks jne.

2
Siin ja alamal on arvutused tehtud riikliku ja ko- 

operatiivkaubanduse jaekäibe (ka põllumajandussaaduste müük 
kohalike turuhindadega) kohta järgmistest allikatest võetud 
materjalide põhjal (kui ei ole osutatud teistele allikate
le): Народное хозяйство СССР. 1922 - 1972. Юбилейный ста
тистический ежегодник. М.. "Статистика", ctd 3R7 и гл 
Без*! НЭТ rahvamajandus а. Statistiline aa”taJkL»at.
Tln., kirjastuse Statistika Eesti osakond, 1974, lk. 24-9 
j j .
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1 .3 . Ühiskondliku toitlustamise osa 

elanikkonna isiklikus tarbimises

Kõige üldisemalt iseloomustatakse käesoleval ajal ühis

kondliku toitlustamise arengut riikliku ja kooperatiivse 

kaubanduse tоi11ustuskäibeка. Sellise näitaja kasutamine on 

tingitud põhiliselt ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe 

arvestuse ja planeerimise praktikast. Seejuures kasutatakse 

põhiliselt kolme analüütilist näitajat, kusjuures kõige ül

disemaks näitajaks on toitlustuskäibe osatähtsus .jaekäibes 

(vt. tabel 1 ).
T a b e l  1 

Toitlustuskäibe osatähtsus jaekäibes (%)

Piirkond I960 1965 1970 1973 Üälve^l|60-1973

NSV Liit 8,9 9|6 9,7 ЭЛ  +0,5

Eesti NSV 9,8 10,3 10,1 10,1 +0,5

Selle meetodi kasutamisel ei arvestata asjaolu,et ela

nikkonna tulude suurenemisega kasvab tööstuskaupade osatäht

sus (tööstuskaupade osas ei põrku vajadused selliste piiri

de vastu nagu toitumisfüsioloogiline küllastatus). Võrdlu

seks võib märkida, et toitlustuskäibe osatähtsus jaekäibes 

oli 1972. a. Läti NSV-s 9,4 %, Leedu NSV-s 8,7 %.
Nimetatud näitaja osas võib täheldada teatud erinevusi 

ka linnades ja maal (vt. tabel 2).
T a b e l  2 

Toitlustuskäibe osatähtsus jaekäibes (%)

1221_____________ 122Ž_____________ 1221
Piirkond linnades тяя1 linnades тяяТ linnades тяя!

NSVL 10,9 5Д 10,7 4,9 10,7 4,9

Eesti NSV 10,9 5,8 10,9 5,5 11,0 5,3
Läti NSV 10,3 5,1 10,1 5,1 10,3 5,2
Leedu NSV 9,5 6,0 9,4 5,6 9,6 5,8
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Mõnevõrra konkreetsemalt; väljendab ■toitlustamise osa

Eesti NSV-s on toitlustuskäibe osakaal suurem NSV Lii

du keskmisest ja ületab tunduvalt Leedu NSV (1972. a. 

16,8 %) ja mõnevõrra ka Läti NSV (18,9 %) •

Kummagi esitatud näitaja järgi hindamisel ei võeta ar

vesse toitlustamise põhifunktsiooni - omatoodangu valmista

mist ja realiseerimist. Kõige objektiivsemalt kajastub 

toitlustamise osa omatoodangu, osatähtsusena toidukaupade 

.jaekäibes. Meie arvates peaks see näitaja olema aluseks 

ühiskonnas tat ud toiduvalmistamise osa hindamisel ühiskonnas.

Omatoodangu osatähtsus toidukaupade käibes on Eesti 

NSV-s (10,5 % 1972. a.) väiksem kui Läti NSV-s (11,5 %) 
ja keskmiselt NSV Liidus (11,2 %), Jcuid ületab mõnevõrra 

Leedu NSV vastavat näitajat (10,0 %j.
ühiskondliku toitlustamise osa näitab ka toitlustanr: 

osakaal tähtsamate toiduainete .jaekäibes (vt. tabel 4).
Ka mitmete ostukaupade müügis on toitlustamise erikaal 

väga suur. Näiteks müüdi 1972. a. NSV Liidus 55,2 % õllest, 
54,2 % karastavatest jookidest, 36,3 % jäätisest, 18,2 % 
konjakist, 2 6 , 7 %  šampanjast toitlustusettevõtete kaudu.- 

1973* ä. ENSV—s aga 40,4 % õllest,28,6 % karastavatest joo
kidest, 53 % jäätisest, 36,9 % konjakist, 42,8 % šampanjast.

Piirkond I960 1965 1970 1973
Hälve 

I960.- 1973 
1 *

NSV Liit 16,4 16,6 17,4 17,3 

Eesti NSV 18,5 18,3 19,1 19,3

+0,9
+0,8
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T a b e l  4 

Toitlustamise osakaal tähtsamate toiduainete 

NSV Liidu jaekäibes (%)

NSVL ENSV
Kaubagrupid

1971 1972 I960 1970 1973

Liha ja linnud 34,0 34,6 19,8 25,1 25,8

Kala 13,3 13,4 7,1 9,5 9,7
Toidurasvad 20,4 20,1 14,4 17,1 15,4

Margariin 23,2 23,3 23,3 19,9
Piim 18,6 18,8 15,5 17,3 14,1

Munad 27,3 26,5 39,3 30,0 26,4

Keedis, mesi 17,2 18,1 18,2 18,3
Jahu 19,3 21,2 11,9 36,1 32,0

Kartul 25,7 22,0 28,6 35,3 29,8

J uurvili 18,5 18,8 17,4 20,8 17,0

Marjad, aedvili 13,3 13,5 16,8 18,6 19,9

Kõigi nimetatud analüütiliste näitajate tähtsust vä

hendab asjaolu, et riikliku ja kooperatiivkaubanduse toit- 

lustuskäive ei ole täiuslik majanduslikuks hindamiseks, ku

na tegelikult toimub elanikkonna ühiskondlikult organisee

ritud toitlustamine kolmes liinis:

1 ) kaubandussüsteemide,
2) laste-, ravi- ja tervishoiuasutuste,
3) põllumajanduslike majandite kaudu.
Toitlustuskäive hõlmab ainult kaubandussüsteemide toit

lustuskäibe, seega ainult selle osa käibest, mille organi

seerimisega tegelevad kaubandusorganisatsioonid. Kui põllu

majanduslikes majandites ja üldhariduslikes maakoolides or

ganiseerivad toitlustamist majandid, siis see kujutab en

dast majandisisest käivet, mis statistilises toitlustuskäi- 

bes ei kajastu. Samuti ei kuulu kehtiva arvestussüsteemi 

juures toitlustuskäibesse laste-, ravi- ja tervishoiuasu

tustes organiseeritud toitlustamine, vaid nendes realisee
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ritud toiduained lähevad väikehulgikäibesse (see m o o d u s «ab 
ühe osa kaupluste käibest). Sellepärast on vaja ühiskondliku 

toitlustamise arengu majanduslikul hindamisel nende 3 naita- 

ja põhjal liiduvabariigis ja linnas (rajoonis)^ leida ühis

kondliku toitlustamise üldine müük, sõltumata realiseerimis- 

kohast ja -hindadest (s.t. kas realiseerimine toimus müügi

hindadega, soodustatud hindadega või tasuta). Alles selline 

toitlustuskäive võimaldab õigesti hinnata toitlustamise osa 

tarbimises.

Peale ülaltoodute esineb veel mitmesuguseid meetodeid 

ühiskondliku toitlustamise osa määramisel elanikkonna tarbi

mises. Esitaksime kaks huvipakkuvamat:

1. Majandusteadlase G.H. Korovkini poolt soovitatakse 

esitada ühiskondliku toitlustamise osa toidukaupade turu- 

fondides põhiliste toiduainete gruppide lõikes.^

1969* a. NSV Liidus realiseeriti üle 1/3 toidukaupade 

turufondidest elanikkonnale toitlustusettevõtete kaudu järg

mistest kaubagruppidest: liha ja linnud, alkoholita joogid, 

jäätis ja õlu; üle 1/4 - kanamunad ja kartul. Meie arvates 

on nimetatud meetod suure praktilise tähtsusega üldtendent

side dünaamiliseks uurimiseks, kuid see ei kajasta toitlustus

ettevõtete põhifunktsiooni täitmist; paraku täidab osa toit- 

lustusettevõtteid veel põhjendamatult üksnes kaubandusf unkt- 

sioone.

2. Majandusteadlane E.A.Ozolin soovitab toitlustus

ettevõtete osa määratlemiseks elanikkonna tarbimises kasuta-

Märkus. Kaubandusorganisatsioonides ja -ettevõtetes 
jääb majandusliku hindamise aluseks ikkagi vastava organi
satsiooni või ettevõtte toitlustuskäive. -----

2
Põhilisteks toiduainete gruppideks on: liha- ia pii

matooted, rasvained, kanamunad, kala- ja kalasaadused, aed- 
qa juurviljad, kartul, leiva-saia- ja makaronitooted, suhkur 
ja kondiitritooted. Need toiduained moodustavad rahva isik
likust toiduainete tarbimise fondist üle 90 % vt J  H Ко
E.S вт5с§ H; "ap???oe потРвблвни® В торговля. М., "Эконом«-
К а  I С Т р «  Х о Х •
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da tarbijaskonna määramise statistilisi meetodeid^, mille 

aluseks on toitumise füsioloogilised normid, s.t. on lähtu

tud eeldusest, et 2 - 3 roast koosnev lõuna annab inimesele 

1400 - 1500 kcal energiat. Matemaatiline mudel on järgmine:

7*
x = —  , (1.1.)

f

kus x - keskmine 3 roast koosnevate lõunate arv päevas;

7 - roogade arv roagruppide lõikes päevas;
f - roagruppide erikaal täisväärtuslikus lõunas.

Kasutades nimetatud meetodit, võime väita, et I960, a. 

väljastasid vabariigi kaubandusorganisatsioonid päevas kesk

miselt 54,2 tuh. 3 roast koosnevat lõunat,1968.a. 86,5 tuh. 

Kõrvutades saadud tulemust elanikkonna arvuga, saame üle

vaate elanikkonna haaratusest toitlustusettevõtete teenus

tega. Selle meetodi nõrgaks küljeks on meie arvates see, et

siin kajastub ainult tingroogadeks ümberarvestatav too- 
2 •• 

dang. Kõigil nimetatud naitajatel ja meetoditel on oma kit

saskohad. Kõige objektiivsemalt näitaks ühiskondliku toit

lustamise osa toitlustusvõrgu (nii üldkasutatava kui tege

vuskoha järgse) vahendusel realiseeritavate toiduainete osa

kaal kõikides toiduainetes, mis kulutatakse elягпккпппя 

jffifriikuks tarbimiseks. Selleks tuleb arvesse võtta kõiki 

toiduainete tarbimise katteallikaid; toidukaupade turufon- 

did, kolhoositurult ostetud kogused, saadused õueaiamaadelt 

ning isiklikest majapidamistest. Toitlustamise osa tähtsa

mate toiduainete tarbimisallikana Eesti NSV-s iseloomustab 

tabel 5•

1 Э.А. 0 3 о л и и. Статистические методы определения 
числа обедающих. - Сборник трудов Ленинградского института 
советской торговли им. Ф. Энгельса. Вып. 26. Л., 1966, стр. 
238. 2

Ка puudub kaesoleval ajal võimalus niisuguse arves
tuse tegemiseks statistiliste andmete põhjal, sest alates 
1969. a. ei peeta roogade struktuuri kohta tsentraliseeri
tud arvestust.

3
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T a b e l

Liha, kala, munade ja köögivilja tarbimine 

ühe elaniku kohta Eesti NSV—s 1975* a *

. , Eesti sellest toitlustusettevõtete kaudu
Toiduained n s v -s kg kg osakaal %

Liha 74 12,2 16,2

Kala 23 1.7 7,39

Munad tk. 244 54,7 22,41

Köögivili 83 7,9 9»51

Dr. A.T. Kotšerga arvestuste järgi moodustab käesole

val ajal ühiskondliku toitlustamise osa 14,5 % kõikidest 

toiduainetest, mis kulutatakse elanikkonna isiklikuks tar- 

bimiseks. ühiskondliku toitlustamise domineerivuse kritee

riumiks on majandusteadlase G.N. Korovkini käsitluse järgi 

aga moment, kui põhiliste toiduainete gruppidest üle 50 % 
suunatakse elanikkonna tarbimiseks toitlustusvõrgu vahendu

sel . 3
Meie arvates on selle kriteeriumi täitmise eeldusteks:

1 ) elanikkonna täielik haaratus tegevuskohajärgse toit
lustamisega,

2) üldkasutatava toitlustamisettevõtete võrgu arengu

tase, mis oleks vastavuses elanikkonna maksevõimelise nõud
lusega.

K a n  g u r .  ühiskondliku toitlustamise arengu
suunad Eesti NSV riiklikus kaubanduses (I960 - 197^'t тт?-п 
lomitöö. Tartu, 1974, lk. 62. * P~

2
А.И. Кочерга, ук. раб., стр. 28. 

5 Г.Н. Коровкин, ук. раб., стр. 162.
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2. TOITLUSTUSKÄIVE

2.1. Toitlustuskäibe mõiste

Toitlustusettevõtted täidavad tootmis- ja kaubandus- 

funktsioone, see kajastub ka iga ettevõtte majandusliku te

gevuse näitajates. Toitlustusettevõte põbinäitaja on toit

lustuskäive (ehk toitlustusettevõte kogukaubakäive), mis 

hõlmab kogu müügi, sõltumata sellest,

1 ) millisel kujul produktid müüdi (kas valmistoodan

guks või pooltoodeteks ümbertöödelduna või ümbertöötlemata 

kujul);

2) kellele müüdi (kas üksiktarbijale, kollektiivtarbi- 
jaile või kauplustele, toitlustusettevõtetele).

Kuni I960, a. oli toitlustuses majandusliku tegevuse 

põhinäitajaks jaekäive. Kuid viimastel aastatel hakkasid 

paljud toitlustusettevõtted tootma suurel arvul kulinaar- 

tooteid ning hakkasid neid väljastama teistele toitlustus

ettevõtetele või kauplustele. Sellise toodangu valmistamine 

ja müük teistele kaubandusettevõtetele ei ole enam jaekäi

ve, vaid müük toimub edasimüügi eesmärgil ja tegemist on 

hulgikäibega. Sellepärast tekkiski vajadus uue põhinäitaja

- kogukaubakäibe järele, mis kajastaks iga ettevõtte kogu 

majanduslikku tegevust. Kogukaubakäibe kui majandusliku 

näitaja sisseviimine lõi toitlustusettevõtetes huvi pool- 

ja kulinaartoodete tootmise laiendamiseks ning seoses sel

lega ka olemasolevate tootmisvõimsuste paremaks ärakasuta

miseks. Toitlustuskäive iseloomustab ettevõtte kogu tege

vust. Kuid sellel tegevusel on mitmekülgne iseloom, ühelt 

poolt töötleb toitlustusettevõte ümber toorainet ja pool

tooteid, valmistab neist toitu ja realiseerib selle tarbi-
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jaile. Teiselt poolt on selliseid kaupu., mida toitlustuse 

tevõtted müüvad kulinaarselt töötlemata (kondiitri— j ■■ 
bakatooted, joogid, puuviljad). Majanduslikult ei o l e  õige 

võrdväärtustada neid käibevorme, kuna esimesel juhul uä_da 

vad toitlustusettevõtted kõiki ? funktsiooni, teisel juhul 

ainult kaubandusfunktsiooni (või ka tarbimise organiseeri

mise funktsiooni).
Seoses sellega jagatakse kogukaubakäive 2 ossa (vt. 

joonis 1 ): 1 ) omatoodangu käive, 2) ostukaupade käive.
Omatoodangu hulka kuuluvad valmis- ja pooltooted, mis 

on valmistatud antud ettevõtte köögis või tootmistsehhides 

tooraine kuum- või külmtöötlemise teel — lõunaroad, kuu

mad, külmad road, kulinaartooted, keedetud munad, kuumad 

joogid jm. Omatoodangu käibesse läheb kogu realiseerimine, 

sõltumata sellest, kas see toodang realiseeritakse vahetult 

tarbijaile või teistele kaubandusettevõtetele edasimüügiks. 

Siiski on need realiseerimisvormid erineva majandusliku si

suga. Kui toitlustusettevõte müüb omatoodangu vahetult tar

bijaile (individuaal- või kollektiivtarbijaile), siis toi

mub jaekäive, teistel juhtudel on meil tegemist hulgikäibe- 

ga.

Omatoodangu realiseerimisel toimuvate protsesside õi

geks iseloomustamiseks jaotatakse omatoodangu käive kauba- 

käibe vormide järgi 2 gruppi:
1. Jaekäive, mis koosneb valmistoodangu ja omavalmis

tatud pooltoodete müügist a) elanikkonnale söögisaali või 

einelaua kaudu, b) asutustele ja organisatsioonidele, ette

võtetele, koolidele, sotsiaal-kultuuriasutustele) nende 

poolt teenindatava kontingendi toitlustamiseks.

Seega kuulub siia gruppi jaemüük üksik- ja kollektiiv

tarbijaile. Müügi iseloom ei muutu sellest, kas see toimub 

isiklike tulude või ühiskondlike fondide abil. Sellepärast 

juhul, kui toidu maksumus osaliselt või täielikult makstak

se riigieelarve või teiste taoliste vahendite arvel, peab 
see lülituma jaekäibesse täielikus jaehinnas.

2) Hulgikäive: a) teistele toitlustusettevõtetele ja

20



T o i t l u s t u s k ä i v e

Ostukaupade

käive O m a t o o d a n g u  k ä i v e

müük elanikkonnale
ja

kollektiivtarbijaile

müük elanikkonnale
ja

kollektiivtarbijaile

müük teistele 
toitlustus

ettevõtetele

müük
kaübandus-
valitsuse,
kaubastu
kauplus

tele
toitlustus- oma kulinaa- 
ettevottest riakauplusest

toitlustus- oma kulinaa- 
ettevottest riakauplusest

trusti- trusti 
sisene väline

J a e k ä i v e Hulgikäive

T o i t l u s t u s k ä i v e

Joonis 1. Toitlustuskäibe klassifikatsioon majandusliku sisu ja 

kaubakäibevormide järgi.



-organisatsioonidele. See grupp ei ole majanduslikul^ u*10 

sugune. Siia kuulub trustisisene käive, s.o. hulgiEiüuk oma 

organisatsiooni (trusti, TVO) ettevõtetele, ja trustivaline 

käive, s.o. hulgimüük teiste organisatsioonide toitlustus

ettevõtetele ja -organisatsioonidele. Erinevus nende kabe 

osa vabel seisneb selles, et esimesel jubul toimub toodangu 

ümberpaigutamine organisatsiooni sisemuses, mistõttu orga

nisatsiooni kaubakäibe üldmahu määramisel tuleb need suminad 

välja arvata, et ei tekiks dubleerimist.Teistsugune olukord 

esineb, kui toimus müük teise organisatsiooni ettevõtetele. 

See võetakse 'täielikult arvesse mitte ainult ettevõtte,vaid 

ka organisatsiooni toitlustuskäibesse ning kajastub ka ost- 

ja-organisatsiooni kaubakäibes. Selles osas tuleb dubleeri

mist vältida toitlustuskäibe leidmisel linna (rajooni) või 

liiduvabariigi mastaabis; b) hulgikäive jaekaubandusettevõ

tetele ja organisatsioonidele hõlmab peamiselt toitlustus- 

trustis toodetud kulinaar- ja pooltooted, mis müüakse kau- 

bandusvalitsuse või kaubastu kauplustele tarbijatele edasi

müümiseks. Toitlustustrusti kulinaarkauplustesse üleantavad 

tooted siia käibesse ei kuulu.

Ostukaubad on kaubad, jnida toitlustusettevõtted saavad 

ladudest, hankijailt ja müuVad tarbijaile ilma igasuguse 

töötlemiseta, näiteks leib, vorst, piim, puuvili, jäätis, 

joogid, tubakatooted, tikud, konservid.Ostukaupade müük lä

heb jaekäibesse, kuna müük toimub vahetult tarbijaile. Sel

lisel juhul täidab toitlustusettevõte jaekaubandusele ana

loogilist funktsiooni, ainult täiuslikumalt: selline müük 

on tingitud vajadusest teenindada elanikkonda mitte ainult 

omatoodanguga, vaid paljude kaasnevate kaupadega.

Ostukaupade müügi üleliigne suurenemine võib tuua kah

ju sooja toiduga teenindamisele, mis on toitlustamise põhi

ülesanne. Sellepärast loetakse soovitavaks ostukaupade osa

tähtsuse vähendamist toitlustuskäibes.

Siiski tuleb silmas pidada, et real juhtudel on rahva

majanduse seisukohast lähtudes mitu korda otstarbekam rea

liseerida toituainetetööstuse või suurte mehhaniseeritud
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ettevõtete valmistоõdangut kui toota seda igas väikeses 

toitlustusettevõttes (näiteks stilt, verivorstid, kotletid, 

pelmeenid, pirukad). Nende arvel võib ostukaupade osatäht

sus mõnevõrra suureneda.

Toitlustuskäibe erinevad osad - ostukaupade ja omatoo

dangu käive - on erineva töömahukusega. Omatoodangu käive 

on umbes 3 korda töömahukam kui ostukaupade käive. Peale 

selle pole ka omatoodangu käive töömahukuselt ühesugune, 

osade produktide töötlemine on teistega võrreldes töömahu

kam. Ukraina NIITOP-i^ poolt on välja töötatud kulumahuku- 

se koefitsiendid põhilistele toorainegruppidele. Korrutades 

iga peamise toorainegrupi maksumust vastava kulumahukuse 

koefitsiendiga ning liites vastavad tulemused, saame ting- 

käibe, mis on väljendatud kõrvutatavates kulumahu ühikutes 

(vt. tabel 6).
Nende andmete põhjal võib leida ka keskmise kulumahu- 

kuse koefitsiendi (K). See leitakse kaalutud keskmisena:

К = — ----± (i s 1,2.... n), (2.1.)
€  *i

kus qi - i tooraine maksumus või i tooraine osakaal üldises 

tooraine kulus; 

k^ - i tooraine kulumahukuse koefitsent.

Tingkäibe arvutamisel on väga suur tähtsus toitlustuset

tevõtete majandusliku tegevuse tulemuste objektiivsel hin

damisel.

^ Lühend venekeelsest nimest Научно-исследовательский 
институт торговли и общественного питания.
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T a b e l  6

Tingkäibe arvutamine

Tooraine
rimetus

Tooraine 
maksumus 
tub. rbl.

Töömahu- Tingkäive 
kuse koeT t n h V b l  
fitsient tub- rbl*

А 1 i\>

Liba ja linnud Andmed saadakse 0,6 v.3.=v.l.*v.2.
aruande vormilt

"4-torg"

Liba pooltooted 0,5

Liba pooltooted
väikestes tük
kides 0,4

Kala 1,5
Kala pooltooted 1 ,0
Kartul,j uurvili 4,5
Kartuli, juur

vilja pooltoo
ted 2,7

J abu 3,5
Teised toiduai

ned omatoodan
gus 1 ,0

Ostukaubad 0,4

^  v.l. ^  v.3.

1 А.И. Кочерга. Экономические проблемы обществен
ного питания. М., "Экономика", 1972, стр. 201.

Märkus. Peale selle võib ka ostukaupu diferentseerida 
jne 0П likooride toömahukuse koefitsient 0,2 , õllel 0,5*
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2.2. Toitlustuskäibe arengu seaduspärasused

Toitlustuskäibe arengu tähtsamaks seaduspärasuseks on 

selle katkematu kasv nii üldmahus kui ka arvestatuna ühe 

elaniku kohta. Järjekindla kasvu peamiseks aluseks on ela

nikkonna reaaltulude kasv, toiduainete ressursside suure

nemine ja toitlustustöö parem korraldamine. Toitlustuskäive 

ja omatoodangu käive kasvavad aasta-aastalt, kusjuures sea

duspärane on omatoodangu käibe kiirem kasv kogukäibega võr

reldes (vt. tabel 7).
T a b e l  7 

Toitlustuskäibe, s.h. omatoodangu käibe dünaamika 

Eesti NSV-s aastail I960 - 1973 

(% vastavate aastate hindades)"*-

Toitlustuskäive___________Omatoodangu käive
Aasta Eesti

NSV-s
Riikli
kus
kauban
duses

KM süs
teemis

Eesti
NSV-s

Riikli
kus
kauban
duses

KM süs
teemis

I960 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1965 136,4 135,3 140,4 165,5 171,1 165,2
1970 212,5 209,9 212,8 267,4 283,4 250,1

1971 223,9 221,2 221,5 279,8 296,1 256,3

1972 235,8 235,9 231,5 297,3 314,4 268,6

1973 247,4 244,8 243,4 320,5 339,6 288,1

Uuritaval perioodil oli toitlustuskäibe kasv kõige in

tensiivsem aastail 1966 - 1970. Alates 19 7 1* aastast on 

käibe kasv aeglustunud.Võrreldavates hindades on toitlustus-

1  Siin ja alamal on käibe arengu seaduspärasuste ise
loomustamisel kasutatud andmed Eesti NSV riikliku kaubandu
se ja Kaubandusministeeriumi (KM) süsteemi kohta võetud 
järgmisest allikast: E. К a n g u r, osundatud teos, lk. 
44-81.

4
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kalbe kasv olnud, mõnevõrra väiksem (aastatel I960 - 1973 
229 %), mis annab tunnistust keskmise hinna tõusust rooga

de struktuuri muutumise tõttu.
Toitlustuskäibe kasv on spetsiifiline erinevates kaa- 

bandussüsteemides. Kooperatiivse kaubanduse toitlustuskäi

be arengule avaldavad mõju mitmed spetsiifilised tegurid ja 

tingj mused, nagu:
— oma toiduainete olemasolu maae1 anikkonnal,
— paljude maa—asulate vähene asustatus,

- põllumajandusliku tootmise territoriaalselt hajuta

tud iseloom,

- oma sööklate organiseeri mine sovhoosides ja kolhoo

sides.
Nimetatud põhjustel on toitlustuskäibe osakaal jaekäi

bes шяяТ tunduvalt väiksem kui linnas. Kuid see ei tähenda, 

et toitlustuse areng kooperatiivses kaubanduses oleks ta

kistatud. Vastupidi, eeldused kaubakäibe kasvuks on koope

ratiivses kaubanduses olemas maaelanikkonna keskmise töö

tasu kiirema kasvu, kolhoosnikute pensionisüsteemi paranda

mise, maaelanikkonna tulude denaturaliseerimise, maaelanik

konna sotsiaalse koosseisu muutumise ja ühiskondlikult ka

suliku tööga hõivatuse suurenemise ning maaelanikkonna paik

nemise kontsentreerumise näol.^ Eelduste realiseerumist näi

tab asjaolu, et aastatel I960 - 1973 ongi toitlustuskäive 

kooperatiivses kaubanduses kasvanud kiiremini. Omatoodangu 

käibe kasv on seevastu olnud kiirem riiklikus kaubanduses.

Elanike arvu muutumise mõju käibe arengule saame kõr

valdada, kui uurime toitlustuskäibe arengut ühe elaniku 
kohta (vt. tabel 8).

4 l k a . 1 l I J i tt^ 7 ? “ i k . '42 0 S - i 2 2 . m °  J a e k a “ b a m i u s e  Sfconoo-
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T a b e l  8

Toitlustuskäive ühe elaniku kohta 

aastail 1965 - 1972 rublades

Asukoht 1965 1970 1972 Dünaamika % 
1965 - 1972

Toitlustuskäive:

NSV Liit 43,6 61,4 66,6 153
Läti NSV 38,7 64,7 69,8 180

Eesti NSV 66,4 95,9 112,5 169
Eesti NSV KM süsteem 95,3 130,8 138,2 135

Omatoodangu käive:

NSV Liit 23,9 36,1 42,0 176
Läti NSV 32,9 49,6 60,0 182

Eesti NSV 33,6 50,2 57,0 170
Eesti NSV KM süsteem 5 1 ,2 74,9 73,9 144

Toodud andmetest võib teha järgmised järeldused:

- toitlustuskäive ühe elaniku kohta on Eesti NSV-s 

kõrgem Üleliidulisest keskmisest ja naaberliiduvaba- 

riikide tasemest, kuid kasvutempo on Läti NSV-s kõr- 

rem;

- omatoodangu käive tzhe elaniku kohta on alates 1972.a. 
Läti NSV-s kõrgem kui keskmiselt NSV Liidus ja Eesti 

NSV-s, kusjuures kasvutempolt jääb Eesti NSV teis

test maha;

- linnades on kaubakäive ühe elaniku kohta tunduvalt 

kõrgem kui maal, kuid käibe kasvutempo on maal tun

duvalt kiirem.

Toitlustuskäibe arengut iseloomustavad progressiivsed 

kvalitatiivsed muutused kaubalises struktuuris. See seadus

pärasus ilmneb kõigepealt omatoodangu osa suurenemises toit- 

lustuskäibes (vt. tabel 9).
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T a b e l  9

Omatoodangu osakaal toitlustuskäibes

aastail I960 - 1973 (%)

Piirkond I960 1965 1970 1973
Ijlälve 
— %

NSV Liit 47,9 54,7 58,9 61,9 +14,0

Eesti NSV 40,9 51,8 55,3 56,8 +15,9

ETKVL 29,6 46,0 57,8 62,8 +33,2

Riiklik kaubandus 44,5 54,4 54,5 55,0 +10,5
KM süsteem 46,1 54,2 56,0 54,5 + 8,4

Omatoodangu osakaalu mõjustab oluliselt bind. Alko

hoolsete jookide jaehinna tõus 1970. a. ja muu omatoodangu 

juurdehindluse määrade alandamine 1972. a. põhjustasid oma
toodangu osatähtsuse aeglasemat kasvu, KM süsteemis koguni 

langust.

Uuritaval perioodil on omatoodangu osakaal kasvanud 

kõige enam ETKVL-is, nimelt 2,2 korda. Peale eelnimetatud 

põhjuste on mõju avaldanud ka 1) baasperioodi tase (ETKVL-is 

I960, a. väga madal), 2) tegevuskoha järgse toitlustamise 

eelisareng (ETKVL-is on viimase osakaal toitlustuskäibes 

kõrgem). Perioodil 1963 - 1970 oli toitlustuskäibe keskmi

ne aastane juurdekasv elanikkonna tegevuskohajärgses toit

lustamises 1 1 ,6  %, üldkasutatavas toitlustamises 7 ,1
Kaasajal ei ole toitlustamise ülesandeks ainult toitu

de kohapeal tarbimise organiseerimine, vaid ka elanikkonna 

varustamine pool- ja kulinaartoodetega, kuna elanikkonna 

nõudluse kasv pool- ja kulinaartoodetele on oluline tarbi

mise arengu seaduspärasus. Selline arengusuund on ühiskon

nale vajalik ja objektiivselt paratamatu.

^ I. S i i m o n .  Elanikkonna tegevuskoha järgse toit
lustamise probleeme (Eesti NSV näidetel). DissertafRinnn 
Tartu, 1973, lk. 37. -^a-csioon.
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Muu omatoodangu realiseerimist tuleb kõrgelt hinnata 

koduse toiduvalmistamise kiirendamise seisukohalt.Viimastel 

aastatel on märgata pool- ja kulinaartoodete kiix*emat kasvu 

pagari- ja kondiitritoodete müügiga võrreldes (vt. tabel 

10 ), kuigi viimaste osakaal on veel väga kõrge.

T a b e l  10

Muu omatoodangu müük ühe elaniku kohta 

Eesti NSV KM süsteemis 1973* a.

Toodangu nimetus „У-Г struktuur juurdekasv
rD1* % e.a.v. %

Muu omatoodang 24 ,00 100 7,7
s.h. pooltooted 2 ,50 10,5 14,4

kulinaartooted 4 ,40 18,3 1 0 , 1
pagaritooted 10 ДО 42,0 8,2
kondiitritooted 7 ,00 29,2 3,0

Pagari- ja kondiitritoodete kõrget osatähtsust põhjus

tavad ajalooliselt kujunenud kohvikutraditsioon ning arene

nud kondiitri- ja pagaritööstus, kuid oluliselt ka kuli

naartoodete vähene pakkumine.

Iseloomulikud nihked toimuvad ka toitlustuskäibe kau- 

balises struktuuris (vt. lisa 1 ).
Kaupadeks, mille osa_on toitlustuskäibes kasvanud, on 

liha ja linnud, kala, juust, liha-, kala-, köögivilja-,puu- 

vilja-marjakonservid, kanamunad, köögivili, puuviljad-mar- 

jad, makaronid. Liha, kala, kanamunade, köögivilja, puuvil- 

ja-marjade osatähtsuse suurenemine näitab toitlustusettevõ

tete tähtsuse tõusu elanikkonna füsioloogiliselt põhjenda

tud toitlustamisel. Vaatamata positiivsele arengutendentsi

le on kala osatähtsus toitlustuskäibes liiga madal. Kala 

tarbimise suurendamiseks on vaja toitlustusettevõtteid pa

remini varustada kala pooltoodetega ja kohaliku eluskalaga. 

Võrreldes I960, aastaga ei ole 1973« a. suurenenud alko-
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Poolsete jookide osa, kuid 1970.(ENSV) ja 1971- (NsV Liit) 
aastaga võrreldes selgub, et viimastel aastatel kasvab li

kööride, konjaki ja šampanja osakaal veinide osa vähenemise 

arvel. Seda arengutendentsi ei saa lugeda õigeks. Kangete 

alkohoolsete jookide ja veinide õige proportsiooni kujunda

miseks tuleb eelkõige tagada naturaalveinide laialdane pak

kumine alkohoolsete jookide müügiga tegelevates toitlustus

ettevõtetes. Тспят—уяЬатп Tihe sugune on olnud toitlustuskäibes 

margariini, tee, soola, viimastel aastatel ka viina ja al

koholita jookide osa. Alanemist näitab vorstitoodete, hee

ringa, või, piima, suhkru, kondiitritoodete, keedise, lei

va, jahu, tangude, kartuli, alkohoolsete jookide, õlle,vii

masel ajal. ka jäätise osatähtsus. Kui enamuse nende toidu

kaupade osa vähenemist võib lugeda objektiivselt põhjenda

tuks, siis piima rohkemaks kasutamiseks on võimalik leida 

reserve eriti kohupiima arvel.

Toitlustuskäibes võime täheldada aastasiseseid hälbeid 

kvartalite lõikes. Toitlustuskäibe aastasisest kõikumist 

Eesti NSV-s iseloomustavad järgmised jooned (vt. tabel 11):

1) kõige väiksem läbimüük on I kvartalis, kõige suurem oli 

müük varem III kvartalis (aastail I960 - 1965), viimastel 

aastatel II kvartalis (1970 - 1972).erinevalt jaevõrgu käi

best, mis on kõige suurem 17 kvartalis; 2) toitlustuskäibe 

kvartalitevahelised hälbed vähenevad: I960, a. oli kvarta
li osatähtsuste piirhälve 5 punkti (sesoonsuse indeks hal

bes 87,2 - 10 7,2), 1973. а. 3 , 1 punkti (91,6 - 104);

3) toitlustuskäive on esimesel poolaastal natuke väiksem 

kui teisel poolaastal, kuid erinevus väheneb aasta-aastalt: 

I960, a. moodustas toitlustuskäive esimesel poolaastal 

47,7 %, 1973. a. 48,9 % (jaevõrgu käibest 47,3 %)• Toodud 

an dmetest nähtub, et toitlustuskäibe sesoonsus väheneb ja 

on mõnevõrra väiksem kui jaevõrgu käibel (variatsioonikoe- 

fitsiendid 1973. a. vastavalt 5,1 ja 5,7 %). Erinevused tu

lenevad sesoonsust põhjustavate tegurite spetsiifikast ja 
nende mõ.ju erinevast tugevusest. 1

Sesoonsust põhjustavaid tegureid vt. A. S i н m r. « 
osundatud teos, lk. 45-49. 1 1 m о n,
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T a b e l  11

Toitlustuskäibe sesoonsus Eesti NSV-s 

aastail I960 - 1973 kvartalite lõikes

Käive,
aasta I

Kvartalid 

II III IV

Kokku või 
keskmine

Toitlustuskäibe 
jagunemine kvar
talite vabel 

(%)
I960 21,8 25,9 26,8 25,5 100,0
1965 21,9 25,4 26,9 25,8 100,0
1970 22,5 26,3 25,9 25,3 100,0
1973 22,9 26,0 26,0 25,1 100,0

1970 - 1973
k-A як-mi nfl 22,8 26,1 26,0 25Д 100,0

Sesoonsuse in
deksid (%)

I960 87,2 103,6 107,2 102,0 100,0
1965 87,6 101,6 107,6 103,2 100,0
1970 90,0 105,2 103,6 101,2 100,0
1973 91,6 104,0 104,0 100,4 100,0

197O - 1973 
keskmine 91,3 104,5 103,8 100,3 100,0

Toitlustuskäive 
197З. a. x, 
(milj.rbl.) 35,1 39,9 39,9 38,5 153 ,4
ХГ*1 0 -3,25 +1,55 +1,55 +0,15 xx= 38,35
(x^-x-^ 10,56 2,40 2,40 0,23 ■̂(хд-х-l)2 =

Jaevõrgu käive 1973. a.
(milj.rbl.) 
x2 _

x2-x2
_  2

(Xo-^)

316,5 329,5 352,0 367,0 

-24,75 -11,75 +10,75 +25,75
612,56 138,06 115,56 663,06

= 15,59

1365,0 

= 341,25

^ ( x 2-š2)2 = 

= 1529,24
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£  = ^ (*1 -  *lj f  .  у iSjSä = \| 3,90 = 1,975

V ž  • ЮР д 1.975 • 100. = 5,i  %
5, 3S.35

,24 " 382,31 = 19,55

V - ž> • 100 = 1,9,55.1,100. = 5,7 
341,25

2.3. Toitlustuskäibe planeerimine

2.3-1. üldisi märkmeid

Toitlustuskäibe planeerimine toimub leninlike planee- 

rimisprintsiipide alusel analoogiliselt teiste rahvamajan

dusharudega. Mõningaid erinevusi võime aga täheldada pla

neerimise korras ja plaaninäitajate süsteemis, üleliiduli

ses rahvamajandusplaanis toitlustuskäivet eraldi välja ei 

tooda, vaid see lülitatakse ühtsesse jaekäibeplaani. Seega 

toimub toitlustuskäibe planeerimine neljal planeerimista- 

sandil - liiduvabariikides (LV), kaubandussüsteemides (ES), 

-organisatsioonides (КО) ja -ettevõtetes (KE).Viimases või

me eraldi rääkida kolmest paralleeltasandist (planeeri mine 

täielikul isemajandamisel töötavates ettevõtetes, mitte

täielikul isemajandamisel töötavates ettevõtete koondistes 

ja mitteisemajandavates ettevõtetes).

üleminek planeerimise uuele korrale tõi kaasa olulisi 

muutusi kogu planeerimistöös. Käesoleval ajal toimub toit

lustuskäibe planeerimistöö kolmes etapis.
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I etapp - kooskõlas kõrgemalseisvate organisatsioo

nide direktiivkorraldustega koostatakse toitlustusettevõte

tes majanduslikult põhjendatud plaanikavand aastaks.Plaani- 

kavand esitatakse kõrgemalseisvale organisatsioonile (trus

tile, tarbijate kooperatiivile, need omakorda Kaubandusmi

nisteeriumile, ETKVL-ile);

II etapp - kõrgemalseisev lUli kinnitab põhilised 

plaaninäitajad ja viib need ettevõtteni;

III etapiks on kõigi ülejäänud tootmis-kaubandusplaani 

arvestuslike näitajate väljatöötamine vastavuses kinnitatud 

plaaninäitajatele, aga ka plaani viimine mitteisemajandava- 

te ettevõteteni (filiaalideni), mis kuuluvad bilansiettevõt- 

te koosseisu.

Toitlustuskäibe ulaanikavandis on omatoodangu reali

seerimine (summas ja % kaubakäibest), s.h. 

jaekäive,

hulgikäive teistele toitlustusettevõtetele ja -organi- 

satsioonidele, 

hulgikäive jaekaubandusettevõtetes ja «organisatsioo

nidele , 

ostukaupade kaubakäive; 

toitlustuskäive (kokku), 

s.h. jaekäive; 

roogade väljalase.

Plaaninäitajate hulgast võime igal planeerimistasan

dil eristada direktiivseid (kõrgemalt poolt kinnitatud) ja 

arvestuslikke (kohapeal väljatöötatud) näitajaid (vt. ta

bel 12).

5
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T a b e l  12

Toitlustuskäibe plaaninäitajate süsteem

Planeeri mis- 
t as and

Direktiivsed
näitajad

Arvestuslikud
näitajad

LV

KS

Toitlustuskäive kauban

dussüsteemide lõikes 

(kinnitab ENSV Minist

rite Nõukogu), s.h. 

omatoodangu kaubakäive 

Toidukaupade turufondid

Põhiliste looma

kasvatussaadus

te, kartuli ja 

aedvilja riikli

ke ressursside 

bilansid

КО

Täielikul ise

majandamisel 

töötavad KE

Toitlustuskäive (aasta 

ja kvartalite lõikes), 

s.h. omatoodangu kauba

käive

Toidukaupade turufondid

Kaubakäibe struk

tuur

Kaubavarude nor

matiivid 

Roogade arv, 

struktuur 

Kaubakate

Mittetäielikul 

isemajandami

sel töötavad 

KE koondised

Toitlustuskäive, 

s.h. omatoodangu kauba

käive

Toidukaupade turufondid 

Kaubavarude normatiivid

Kaubakäibe struk

tuur

Roogade arv,

struktuur

Kaubakate

Mitteisemajan- Toitlustuskäive, Kaubakäibe struk-

davad KE s.h. omatoodangu kauba- tuur

käive Roogade struktuur

Roogade arv Kaubakate 

Kaubavarude normatiiv

Direktiivsed ja arvestuslikud toitlustuskäibe plaani

näitajad on omavahel tihedasti seotud ja moodustavad toit
lustuskäibe bilansi, milles võime (analoogiliselt jaekäibe- 
bilansile) välja tuua 3 elementi:
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1) toitlustuskäive (M), 2) kaubavarud (V), 3) kauba- 

kate (S)

Vx + S = M + V2 (2.2.)

Kõik teised tabelis esitatud näitajad kuuluvad kas ot

seselt või kaudselt nende 3 elemendi juurde.

Sellepärast ongi edaspidi toitlustuskäibe planeerimist 

käsitletud nende 3 elemendi lõikes.

2.3*2. Toitlustuskäibe planeerimine

ühiskondliku toitlustamise mastaapide laienemine nõuab 

toitlustuskäibe planeerimise pidevat täiustamist.

ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe planeerimise põ

hilisteks puudusteks on järgmised asjaolud:

1) plaanid on vähe põhjendatud majanduslike arvestus

tega, juurdekasvutempode määramisel lähtutakse saavutatud 

tasemest ja kujunenud proportsioonidest;

2) puudub teaduslik metodoloogia, mis võimaldaks komp

leksselt planeerida ühiskondliku toitlustamise kaubakäivet 

liiduvabariigis, kaubandussüsteemis »kaubandusorganisatsioo

nis ja -ettevõttes. Majandusteadlased on seni kõige rohkem 

metoodilisi soovitusi andnud kaubakäibe planeeri mi seks kau

bandusorganisatsioonides ja -ettevõtetes, vähem planeerimi

seks liiduvabariigi mastaabis.

Planeerimises esinevate puuduste ületamiseks tuleb es

malt välja selgitada toitlustuskäivet mõjutavad üldised ja 

spetsiifilised tegurid ning tingimused.

üldisteks toitlustuskäivet kujundavateks teguriteks .ia 

tingimusteks on:

1) kõrgemalseisvate organisatsioonide direktiivkorral- 

dused kaubakäibe ja omatoodangu väljalaske suurendamiseks 

(direktiivkorraldused on välja töötatud partei ja valitsu

se määruste ning toitlustamise arengu perspektiivplaanide 

alusel);

2) toitlustusettevõtete varustamise võimalused toorai-
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ne ja pooltoodetega tsentraliseeritud fondidest, kohalikest 

allikatest ja oma abimajanditest (toidukaupade turufondide 

suurenemine, toitlustusettevõtete osa suurenemine üldises 

toiduainete realiseerimises, võimalused täiendavate toidu- 

aineteressursside saamiseks, pooltoodete tsentraliseeritud 

tootmise laiendamine ja toitlustusettevõtete parem varusta

mine);
3) teenindatava kontingendi arvu ja koosseisu muutumi

ne (põhjusteks on kõige sagedamini uute tootmisettevõtete, 

asutuste, õppeasutuste rajamine ja elamuehituse areng, aga 

ka aastaaeg - kuurortlinnades, talispordikeskustes, aga ka 

uusehitustel, turbarabades, elektrijaamade ehitustel jne.);

4) nõudluse kasv toitlustusettevõtete toodangule ja 

nõudluse struktuurinihked (põhjusteks on elanikkonna raha

liste tulude suurenemine, naiste laieB kaasatõmbamine ühis

kondlikku tootmisse, madalapalgaliste elanikkonnagruppide 

оsatähtsuse vähenemine);

5) materiaalse baasi olukord (ka toitlustusvõrgu ette

nähtud suurenemine) ja selle ärakasutamise tase,toitlustus

ettevõtete tootmisvõimsuste ja läbilaskevõime muutumine; 

tootmise ja teenindamise progressiivsete vormide juurutami

se võimalused, pooltoodetega kompleksse varustamise pers

pektiivid;

6) kvalifitseeritud kokkade olemasolu;

7) kaubakäibe- ja tootmisplaanide täitmise analüüsi 

materjalid (võimaldavad avastada olemasolevaid reserve ja 

ette näha abinõusid töö parandamiseks);

8) paremate toitlustusettevõtete töökogemuste kasuta

mine;

Nimetatud üldiste materjalide kasutamisel on oma spet

siifika olenevalt 1) planeerimisperioodi pikkusest, 2) pla- 

neerimistasandist ja 3) kasutatavast planeerimismeetodist.

Põhimõte on selles, et igal konkreetsel juhul valitak

se loetelust välja niisugused vajalikud kättesaadavad läh

tematerjalid, mis on kõige otsesemalt seotud toitlustuskäi

be arenguga vastavas piirkonnas ja vastaval perioodil, üht

lasi võetakse arvesse veel täiendavalt spetsiifilisi tegu
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reid, mis on ära määratud selle või teise toitlustusette— 

võtte konkreetsete töötingimustega.

Objektiivsete tegurite ja tingimuste arvessevõtmisega 

tagatakse toitlustuskäibe progressiivsed arengusuunad

- toitlustuskäibe mahu kasv,

- toitlustusvõrgu kaudu realiseeritavate toiduainete 

osatähtsuse tõus üldises toiduainete tarbimisfondis,

- elanikkonna tihe täielikum haaratue toitlustusettevõ

tete teenustega,

-> omatoodangu osatähtsuse tõus toitlustuskäibes,

- sortimendi ja kvaliteedi parandamine, roogade hinda

de alandamine.

Toitlustuskäibe planeerimiseks on 2 põhimõtteliselt 

erinevat võimalust.
1. Planeerimine toimub osalt tervikule, s.t. planee

ritakse eraldi kaubakäibe üksikud elemendid (valmisroad, 

muu omatoodang, ostukaubad) ja plaaniline toitlustuskäive 

saadakse nende summeerimisel.

2. Planeerimine toimub tervikult osale, s.t. algul 

planeeritakse toitlustuskäibe üldmaht ja hiljem toitlustus

käibe struktuur, s.o. selle üksikud elemendid.

Planeerimise praktikas kasutatakse mõlemat võimalust 

kõikidel plaanitasanditel, kuid siiski domineerib esimene 

lähenemisviis planeerimisel toitlustusettevõttes, teine 

piirkonna (linna, liiduvabariigi) toitlustuskäibe planeeri

misel. Mõlema võimaluse realiseerimiseks on palju erinevaid 

meetodeid.

Osalt tervikule planeerimise mõhimõtteline skeem on 

järgmine (vt. joonis 2).
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1. Valmisroogade 
arv X

2. Roa keskmine 
hind

=
3 . Valmi.sroogade 

kaubakäive

+

4.Muu omatoodang 
(t, kg, tk.)

X 5. tfhiku kesk
mine hind =

6.Muu omatoodan
gu kaubakäive

=

7. Omatoodangu kaubakäive

+

8. Ostukaupade kaubakäive

9. Toitlust uskäive

Joonis 2. Osalt tervikule planeerimise põhimõtteline 

skeem.

Roogade arvu (1) planeerimiseks soovitatakse mitmeid 

erinevaid meetodeid. Seejuures need meetodid ei välista, 

vaid täiendavad üksteist, mistõttu soovitatav on nende ühe

aegne kasutamine teaduslikult põhjendatud plaani koostami

seks .

1. meetod. Roogade arvu planeerimine tarbi.iate arvu 

.järgi. Seda meetodit soovitatakse kasutada tegevuskohajärg- 

setes sööklates (töölis-, õpilassööklates), kus on tegemist 

püsiva tarbijate kontingendiga. Roogade arv (R) leitakse

järgmise valemiga:

R = T . P . r, (2.3.)

kus T - tarbijate arv plaaniperioodil;

P — söökla tööpäevade arv plaaniperioodil;

r — keskmine roogade arv ühe tarbija kohta.

Tarbijate arv (T) määratakse kas kaudselt või otseselt. 

Töölissööklates määratakse tarbijate arv sageli lähtudes

3ö



tööliste üldarvust ja sööklat külastavate tööliste osakaa

lust tööliste üldarvus. Siinkohal tuleks arvesse võtta kõi

ki muutusi teenindatavate töötajate arvus nii aastaringselt 

kui ka kvartalite, kuude järgi (seoses puhkuseperjoodiga, 

sesoonse tööga jne.).

Tähtsamaks reserviks roogade väljalaske suurendamiseks 

on suurendada töötajate ühiskondliku toitlustamisega haara- 

tuse taset. Sellele aitab kaasa:

- toitlustusettevõtted õige töörežiimi määramine,

- diferentseeritud lõunavaheaegade kasutamine osakon

dade, tsehhide lõikes,

- aktiivsete teenindusvormide arendamine (abonement- 

toitlustamine, toidu viimine töökohtadele),

- kõrvaliste tarbijate kaasatõmbamine sööklasse.

Ettevõtte tööaeg päevades (P) planeeritavaks aastaks

määratakse lähtudes kalendripäevade arvust (lahutatakse ma

ha puhkepäevad, pidupäevad, sanitaarpäevad, remondipäevad).

Keskmine roogade arv 1 tarbija kohta (r) leitakse 

nõudluse analüüsi andmetel, kusjuures tehakse vastavad kor

rektiivid plaaniperioodiks. Korrektiivide tegemisel võetak

se arvesse teenindatava tarbijaskonna ostuvõimet, toiduai

nete nõudluses toimuvaid üldisi nihkeid, toidukaupade jae

kaubanduse iseloomu toitlustustrusti või -ettevõtte tege

vuspiirkonnas, toitlustusettevõtete võrgu edasist arengut, 

roogade ja kulinaartoodete kvaliteeti, tooraine olemasolu, 

roogade hindu jne.

Kuigi nimetatud meetod sobib kõige paremini tegevusko- 

hajärgsete sööklate roogade arvu planeerimiseks, on seda 

meetodit võimalik kasutada ka a) üldkasutatavate sööklate 

puhul. Sel juhul tuleb määrata keskmine tarbijate arv väl- 

javõttelise vaatluse teel kõige iseloomulikumatel nädala

päevadel, kuudel. Planeeritavaks aastaks võetakse siis ana

lüüsi andmed aluseks ja viiakse sisse teatud korrektiivid 

paranduskoefitsiendi abil. Paranduskoefitsiendi määramisel 

tuleks arvesse võtta muutusi nõudluses toitlustusettevõtte 

toodangule, uute teenindusvormide juurutamist, ettevõtte
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töörežiimi muutusi jne.; b) perspektiivsel planeerimisel 
linna või liiduvabariigi tasandil. Sellisel juhul

T on eeldatav elanike arv, kes kasutab p l a a n i p e r i o o d i l  

ühi sknnfi 1 i k n toitlustamise teenuseid ja

r on keskmine toiduratsioon ehk tarbitavate roogade 

arv ühe külastaja kohta.
Sisuliselt on siinkohal tegemist omatoodangu vajaduse 

ir-jпгП яУяшяя-ряшт Hflga liiduvabariigis (linnas) kaugperioodiks 

ja arvestus tuleb läbi viia diferentseeritult, s.t. leida 

omatoodangu vajadus naturaalnäitajates eraldi toiduliikide 

järgi (hommikusöök, lõunasöök, Õhtusöök, jm.)»tarbijate ka

tegooriate kaupa (töölised, teenistujad, üliõpilased, õpi

lased, muud elanikkonna grupid) ja kaubandussüsteemide koh

ta (riiklik ja kooperatiivne). Seejuures võetakse aluseks 

plaaniline elanikkonna arv ja elukutseline struktuur liidu

vabariigis ja eeldatav tarbijate arv, kes kasutab ühiskond-
*

liku toitlustamise teenuseid. Võetakse arvesse ka asjaolu, 

et töölised-teenistujad ja õpilased-üliõpilased kasutavad 

ühiskondliku toitlustamise teenuseid erineval määral töö- 

(kooli)päevadel ja puhkepäevadel.

2. meetod. Roogade arvu planeeri mine menminl яятП jär

gi. Menüüplaan on roogade väljalaske tootmisülesanne, mil

les on ära näidatud roogade sortiment (kas roa nimetuste 

järgi või roagruppide lõikes) ja kogus igaks plaaniperioodi 

päevaks.

Menüüplaan koostatakse lühikeseks ajavahemikuks (näda

laks, dekaadiks, kuuks). Koostamisel võetakse tingimata ar

vesse järgmisi üksikasju:

- külastajaskorma koostis ja külastajate nõudluses toi

muvad nihked, nõudluse sesoonsus;

- sööjate eri kategooriaid rahuldavad teaduslikud toit- 

lusnormid;

- toormaterjali ja toiduainete olemasolu roogade val

mistamiseks vajalikus valikus;

- toitlustusettevõtte tüüp ja tootmisalased võimalused;

- toitlustusettevõtte läbilaskevõime;
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- antud tüüpi toitlustamisettevõtte jaoks kindlaks

määratud roogade miinimumsortiment;

- kvalifitseeritud kokkade olemasolu, kes oleksid suu

telised plaanis ettenähtud toitusid valmistama;

- eelmise perioodi toodangu väljalaskeplaani täitmise 

analüüsi mi sel saadud andmed.

Roogade arvu planeerimine menüüplaani järgi toimub 

järgmiselt: 1) määratakse roogade nimekiri ja arv toodangu- 

grupis igaks dekaadi päevaks; 2) leitakse roogade arv de

kaadi kohta kokku; 3) leitakse päeva keskmine roogade arv 

dekaadi jooksul; 4) roogade üldarv plaaniperioodil (korru

tatakse päeva keskmine roogade arv plaaniperioodi päevade 

arvuga). Kogu see arvutustöo tehakse kõigi toodangugruppide 

kohta eraldi (vt. tabel 13)* Summeerimisel saadakse rooga

de üldarv.

T a b e l  13 

Roogade arvu planeerimine menüüplaani järgi

Rooga Roogade plaaniline arv
Päevade
arv
kvarta
lis

Roogade 
plaani - 
line arv 
kvarta
lis

de ni
metu
sed

1. 2. ... 10. 
dekaadipäeval

dekaadis
kokku

kesk
miselt
päevas

1 2 ... 10 11 12 13 14

1 Šr.l...
...V.lO

v.ll
~TÜ~

v.12 x v.13

2
3

Kokku

Nimetatud meetod sobib planeeri mistooks üldkasutatava

tes ettevõtetes, kus tarbijate kontingent ei ole aasta jook

sul alaline ning nõudlus kõigub järsult päevade, dekaadide 

lõikes.
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3 . meetod. Eoogade arvu planeerimine a r u a n d e д д ataulaa- 

ni loodetava täitmise .iärgi. Aluseks võetakse aruandeaasta 

roogade loodetav arv ja korrigeeritakse seda vastavalt kõr

gemalseisva organisatsiooni korraldustele.Viimased määravad 

v-inriiаТгя roogade arvu kasvutempod roogade lõikes. Arvutust 

võib teha järgmise tabeli vormis.

T a b e l  14 

Eoogade arvu planeerimine plaani loodetava 

täitmise järgi

Roagrupid Loodetav 
täitmine 
an. a. 
roogades

Planeeritud 
kasvutempo %

Roogade plaaniline
arv

1 2 3

Esimesed 1
Teised, 

s . h .

V.l X V 
' 1 ÖÖ —  = v.3

kolmandad

Külmad

5 ^ v . 3  I 100 
^  v.l

2
^  v.J.

Nimetatud meetodit võib kasutada toitlustuskäibe pla

neerimiseks üldkasutatavates sööklates.

4. meetod. Roogade arvu planeerimine tarbi.iate nõudlu

se uurimise andmetel. Meetodi olemus seisneb selles, et lü

hikese ajavahemiku (nädala, dekaadi, kuu) jooksul toimunud 

vaatluste põhjal määratakse kindlaks päeva keskmine roogade 

arv ja sortiment. Seejärel määratakse päeva keskmine rooga

de plaaniline arv edaspidiseks. Arvesse võetakse ka vaat

lustel kindlaks tehtud rahuldamata nõudlust ja toitlustus- 

ettevõtte toö perspektiive. Roogade plaaniline arv leitakse 

ühepäevase roogade arvu ja ettevõtte tööpäevade arvu korru

tisena. Seda meetodit võib kasutada roogade arvu planeeri



miseks mistahes toitlustusettevõttes. Eriti suure tähtsuse

ga on aga nimetatud meetod roogade arvu määramiseks sesoo

nide lõikes. Ainult sel teel on võimalik kvantitatiivselt 

määratleda 1) nõudluse vähenemist esimeste roogade ossis 

suvel ja suurenemist sügisel-talvel; 2) nõudluse vähenemist 

teistele liharoogadele suvel ja samaaegset suurenemist koo- 

givilja-, kala-, piimaroogadele; 3) nõudluse vähenemist ma

gustoitudele juulis, augustis, septembris jne.

Boa keskmise hinna (2) määramine on vajalik roogade 

kaubakäibeplaani leid mi seks (vt. joonis 2). Keskmist hindw 

võib leida kahel teel: a) eelmiste aastate tegelike kesk

miste hindade alusel. Kui plaaniperioodil ilmnevad olulised 

muutused roogade struktuuris (tooraine, valmisroogade nime

tuste osas), siis on vaja möödunud perioodi keskmist hind« 

korrigeerida. Näiteks kui teiste roogade hulgas suureneb 

juurviljaroogade osakaal, siis toodangu väljalase rahas 

kasvab aeglasemalt kui kasv roogades (juurviljatoidud on 

odavamad). Või vastupidi, liharoogade osatähtsuse tõus toob 

kaasa keskmise hinna tõusu; b) kaalutud aritmeetilise kesk

misena, kusjuures kaaludeks on kas osatähtsused roogade ar

vus või roogade plaaniline arv:

■ i = 1 Pl 4  ■
P = n » (2.4.)

i = 1 qi 

kus p - keskmine hind}

pi - ühe roa hind (i = l,2,...n - i on roa nimetuste 

arv);

qi - vastava roa osatähtsus üldises roogade arvus või

vastava roa plaaniline arv.
I

Niisugust arvestust on võimalik teha ka tabelis (vt. 

tabel 15).
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T a b e l  -̂3 

Liharoogade keskmise hinna arvestus

Liharoogade
nimetus

Roogade 
pl. struktuur 

%
ühe roa 

hind
Protsentarv

A
k ... 1 - H

2 3

1 v.l x v.2 = v.3

2 ©
3

Kokku 100,0 3) £  v.3
Г ' "1ÖÖ ©<£,v.3

Keskmine hind leitakse eraldi, põhiliste roagruppide 

jaoks (vt. tabel 16, veerg A).

Roogade kaubakäibeplaan (3) leitakse otsese arvestuse 

meetodil (vt. tabel 16).

T a b e l  16 

Roogade kaubakäibeplaani arvestus

Põhilised
roagrupid

Roogade pl.arv 

päevas aastas

Roogade 
p l .struk
tuur %

ühe roa 
keskmine 

hind

Roogade
kauba
käibe
plaan

A 1 2 3 4

Esimesed road

Teised road, 
s.h. lihast

kalast

juurviljast

jahust, 
tangudest

pii mast

muud

Kolmandad
(magusad)
road

KUlmad road

v.2 x v.4= 
= v.5
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Pärast roogade tootmisplaani ja kaubakäibeplaani leid

mist määratakse muu omatoodangu tnotmiярТяяп (4). Muuks 

omatoodanguks nimetatakse tinglikult poolf ab r üa at e, kuli- 

naartooteid, võileibu, pirukaid, kondiitritooteid, jäätist, 

teed, kohvi.

Muu omatoodangu mahu ja sortimendi planeeri mi sel läh

tutakse a) elanikkonna nõudluse uurimise andmetest,

b) toorainega varustamise perspektiividest, c) ettevõtte 

tootmisvõimsustest, d) kaadri olemasolust, e) ettevõtte 

teenuseid kasutavate toitlustusettevõtete ja kaupluste võr

gu arenguperspektiividest, f) viimaste tellimustest.

Keskmine hind (5) leitakse muu omatoodangu liikide 

lõikes analoogiliselt roogade keskmisele hinnale. Muu oma

toodangu kaubakäibeplaan (6) leitakse naturaalnäitajates 

tootmisplaani ja toodanguühiku keskmise hinna korrutisena.

Roogade kaubakäibeplaani ja muu omatoodangu käibeplaa- 

ni summa annab meile omatoodangu kaubakäibeplaani (7).

Ostukaubad on täiendavaks sortimendiks roogadele ja 

muule omatoodangule. Ostukaupade kaubafrai.be (8) planeerimi

seks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid.

1. meetod - arvutatakse välja ostukaupade müügi kasvu

tempod möödunud perioodil ja ektrapoleeritflk.qe need plaani- 

perioodile. See meetod sobib kõige paremini kaugplaneerimi- 

seks linna või liiduvabariigi mastaabis, kuid on kasutatav 

ka madalamatel planeerimistasanditel.

2. meetod - lähtutakse omatoodangu ja ostukaupade op

timaalsest proportsioonist kaubakäibes. Toitlustamise eda

siarenemise üheks iseloomulikumaks jooneks on omatoodangu 

osatähtsuse suurenemine. Seda asjaolu silmas pidades võib 

planeerida omatoodangu osatähtsuse plaaniperioodüks ja os

tukaupade käibe leida selle osakaalu kaudu.

Näiteks on söökla omatoodangu käibeplaan 1976. a. 

2,1 milj. rbl., kusjuures omatoodangu osatähtsus peab suu

renema 70 protsendini.
Ostukaupade käibeplaan = ^  = 0,9 milj. rbl.

Selline meetod on hästi kasutatav toitlustusettevõtete
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ostukaupade kaubakäibe planeerimiseks. Igale toitlustuset

tevõtted tuleb läbeneda diferentseeritult, sest omatoodan

gu osatähtsus on oluliselt erinev ettevõtte tüüpide lõikes: 

sööklates - 70 % (s.h. tegevuskohajärgsetes sööklates 75 - 

-85/6), restoranides 45 - 50 %, kohvikutes - 35 %» eine

laudades 10 - 15 %•
3. meetod - iga kaubagrupi kaubakäive planeeritakse 

eraldi, kusjuures võetakse arvesse a) plaanieelse aasta 

loodetavat plaanitäitmist, b) tarbijate nõudlust, c) üksi

kute kaupade realiseerimise sesoonsust, d) nende tähtsust 

täiendava sortimendina omatoodangu realiseerimisel jt. te

gureid. Nii võib ostukaupade kaubakäivet planeerida eelkõi

ge toitlustustrustis, aga ka toitlustusettevõttes.

Ostukaupade kaubakäibel on allutatud tähendus toitlos- 

tuskäibes, sest põhiülesandeks on omatoodangu valmistamine 

ja realiseerimine. Sellepärast planeeritakse ostukaupade 

kaubakäive ainult selles mahus, mis on vajalik tarbijate 

normaalseks teenindamiseks toitlustusettevõtetes. Nimetatud 

eesmärgiga on kõige enam kooskõlas ostukaupade kaubakäibe 

planeerimise 2. meetod.

Toitlustuskäibe plaan (9) leitakse omatoodangu ja os

tukaupade kaubakäibe summana.

Viimastel aastatel on enam tähelepanu pälvinud plane e- 

rimisskeem tervikult osale. Selle planeerimisskeemi kasuks 

räägib asjaolu, et kõikide toitlustusettevõtetes tehtud os

tude üldsumma on seotud ostufondide ühe osa - toitlustusku

lude mahuga ja igal kaubakäibeliigil on enam või vähem olu

line koht tarbimisbüdžetis. Kui planeerimine toimub ossilt 

tervikule, siis võivad tulemused kujuneda ebareasLLseteks - 

suuremateks toitlustusettevõtetes kulutamiseks ettenähtud 

ostufondist.

Tervikult osale planeerimisel võib traditsiooniliste 

meetodite kõrval kasutada edukalt ka majandusmatemaatilisi 

meetodeid. Traditsiooniliste meetodite hulgast võib eraldi 
iseloomustada kahte:

1. meetod - toitlustuskäibe planeerimine aruandeaasta
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plaani loodetava täitmise .iärgi. Seda meetodit kasutatakse 

Üldkasutatavate sööklate, aga ka trusti kaubakäibe planee

rimiseks. Loodetava kaubakäibe põhjalik analüüs, konkreet

sete tingimuste väljaselgitamine, kõrgemalseisva organisat

siooni ülesannete arvessevõtmine võimaldavad määrata ette

võtte jaoks kasvutempo planeeritavaks aastaks. Kui on teada 

toitlustuskäibe üldine kasvutempo, siis võetakse kaubakäibe 

struktuur (omatoodang, s.h. valmisroad peamiste gruppide 

lõikes, muu omatoodang, ostukaubad) plaanieelsel perioodil 

ja korrigeeritakse seda üldise kasvutempo piirides. Korri

geerimise eesmärk on sisse viia muutused, mis tagaksid tar

bijate nõudluse parema rahuldamise. Korrigeerimise aluseks 

on nõudluse uurimise materjalid, tarbijaskonna ettepanekud, 

soovid. Nii saadakse toitlustuskäibe struktuur.

Arvutuste täpsustamiseks võetakse aluseks trusti, et

tevõtte kaubakäibeplaani täitmiseks kavandatud organisatsi- 

oonilis-tehniliste abinõude plaan. Organisatsioonilis-teh- 

niliste abinõude plaanis nähakse muu hulgas ette ka

- teenindusvormide täiustamine,

- otsesidemete laiendamine tooraine hankijatega,

- materiaalse baasi täiustamine - ettevõtete arvu 

suurendamine, läbilaskevõime suurendamine, tehnilise 

varustatuse parandamine,

- poolfabrikaatide tootmise laiendamine,

- koju väljastatavate roogade arvu suurendamine jne.

Nende abinõude eesmärgiks on kaubakäibe suurendamine,

kusjuures iga teguri osas on võimalik välja arvutada kauba

käibe suurenemine selle abinõu juurutamisest. Näiteks iste

kohtade arvu suurendamisest saadav täiendav käive = iste

kohtade arvu kasv x käive ühe istekoha kohta jne. Niisugus

te arvutuste alusel leitakse toitlustuskäibe plaan järgmi

selt: toitlustuskäive möödunud aastal + toitlustuskäibe 

juurdekasv istekohtade arvu kasvu alusel + toitlustuskäibe 

juurdekasv istekohtade koormatuse kasvu alusel + toitlus

tuskäibe juurdekasv roogade kojuviimise suurendamise arvel 

+ kaubakäive pooltoodete realiseerimisest + kaubakäibe juur- 

dekasv muude tegurite arvel. .
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2. normatiivne meetod on kaubanduse planeerimisel 

laialt levinud, kuid ühiskondlikus toitlustamises seda. mee

todit kaubakäibe, omatoodangu käibe ja kasumi — planeerimi

seks varem ei kasutatud. Nende näitajate plaani koostamisel 

ja hindamisel lähtuti-saavutatud tasemest. Seejuures kuju

nes välja ebavõrdne seisund. Mida paremini ettevõtted töö

tasid, seda kõrgemad olid nende majandusliku tegevuse näi

tajad, seda kõrgemad näitajad kehtestati neile ka tulevikus, 

aga teised kindlustasid endale nende arvel suhteliselt sood

sad tingimused plaani, täitmiseks.

Käesoleval ajal on ühiskondliku Toitlustamise Tea

dusliku üürimise Instituudi (NIIOP^) poolt välja töötatud 

ja NSVL Kaubandusministeeriumi kirjaga 30. augustist 

1972. a. soovitatud normatiivsed kaubakäibe ja omatoodangu 

käibe näita.iad ühe Istekoha koüta ettevõtte põhitüüpide 

jaoks. Need normatiivsed näitajad on diferentseeritud veel 

kõige intensiivsemate mõjutegurite alusel. Niisugusteks te

guriteks ja tingimusteks on järgmised: üldkasutatavate et

tevõtete jaoks - asukoht, vahetuste koefitsient, istekohta

de arv saalis, ettevõtte kategooria juurdehindluse määra 

järgi; tegevuskohajargsete sööklate jaoks - tarbijate kon

tingent, nende kindlustatus toitlustusettevõtetega, teenin

datavate vahetuste arv, teiste tarbijakontingentide teenin

damise võimalus.

Mõningaid töötingimusi on arvesse võetud täiendavates 

normatiivides.

Nimetatud normatiivide süsteemi soovitatakse kasuta

da järgmistel eesmärkidel:

1 ) plaanieelse perioodi majandusliku tegevuse analüü

simisel ja plaani kavandi, koostamisel.Siin kõrvutatakse saa

vutatud kaubakäibe näitajaid normatiivsetega. Sel teel on 

võimalik suurendada plaanikavandite majanduslikku põhjenda

tust. Sel etapil kasutatakse normatiive ettevõtte tasandil;

2) kinnitatud kaubakäibe ja omatoodangu käibe plaani

1 Научно-исследовательский институт общественного пи
тания.
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põhjendatumaks jaotamiseks trusti (kontori, kombinaadij 

poolt isemajandavatele allettevõtetele, aga ka plaani mää

ramiseks uutele ettevõtetele. Seega kasutatakse antud juhul 

normatiive plaani näitajate kinnitamise perioodil toitlus- 

tustrusti tasandil.

Normatiivse meetodi juurutamine planeerimise prakti

kasse aitab parandada ettevõtete majanduslikku tööd, tagada 

plaanide teadusliku põhjendatuse.

Ma.iandusmatemaatiliste meetodite kasutamise eesmärgiks 

on tõsta ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe planeerimise 

teaduslikkust ja suurendada plaanikavandi majanduslikku põh

jendatust. Nende meetodite hulgast võime välja tuua a) büd- 

žetistatistika materjalidel põhineva meetodi ja b) kauban

dusstatistika materjalidel põhineva meetodi.

Budžetiuurimuste materjalidel põhinevat meetodit võib 

kasutada täiendavate majanduslike arvestuste tegemiseks NSV 

Liidu mastaabis, aga ka liiduvabariikides, kus büdLžetista- 

tistika representatiivses on küllaldane.

Büdžetiandmed võimaldavad välja selgitada toitlustus

kulud elanikkonna tulukusegruppides. Neid andmeid võib pä

rast vastavat töötlemist ja korrektuuride sisseviimist 

laiendada kogu elanikkonnale.

Selle meetodi lähteinformatsiooniks on 1) toitlustus

kulude võrreldavad suurused ühe inimese kohta erinevates tu

lukusegruppides rea aastate jooksul;^" 2) elanikkonna jagu

nemine tulukusegruppideks planeeritaval aastal.
»« P

Arvutuskäik toimub järgmiselt:

a) määratakse graafiliselt ühe inimese toitlustuskulud 

planeeritavaks aastaks eraldi kõigi tulukusegruppide osas.

^ Toitlustuskulud baasaastal esimeses tujukusegrupis 
(kõige madalama tulude tasemega grupis) on võrdsustatud
1,0-ga, kõigi teiste aastate ja kõigi teiste tulukusegrup
pide toitlustuskulud on arvutatud siis suhtarvuna esimese 
suhtes. Vt.r.H. К о p о в к и н, ук. раб., стр. 170.

2 Arvutuskäik on toodud joonistel 9 ja 10. Vt. Г.H. 
К о p о в к и н, ук. раб., стр. I7I-I72.
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Selleks määratakse analüüsitava perioodi (koostatud aegre 

andmete põhjal teoreetiline joon, mille pikendus enneb et

tekujutuse selle tulukusegrupi toitlustuskuludest plaani pe

rioodil;
b) joonistatakse välja toitlustuskulude joon planeeri

taval aastal (x-teljel on elanikkonna grupid ühele inimeee- 

le osaneva tulu suuruse järgi, y-teljel toitlustuskulud aas

tas ühele inimesele rbl.);
c) korrutatakse ühe inimese keskmised planeeritud toit

lustuskulud planeeritava aasta elanike arvuga igas tuluku

se grupis - saadakse iga tulukuse grupi toitlustuskulud, mil

le summeerimisel saame kogu elanikkonna toitlustuskulud pla

neeritaval aastal.

Kaubandusstatistika materjalidel põhineva meetodi ar

vutused te-iakse elektronarvutil.

Meetod sobib nii ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe 

ja omatoodangu käibe mahu planeerimiseks kui ka nende näi

tajate muutumistempode määramiseks. Kasutatakse mitmese 

regressiooni sirgevõrrandit

7 = ao + al xl + a2 *2 + a3 x3* (2.5.)

Tähistused on erinevad olenevalt sellest, kas planeerime 

kaubakäibe mahtu või muutumistempot. Kaubakäibe mahu pla
neerimisel on^

у - ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe maht;

x^ - elanikkonna rahalised tulud;

X2 - ühiskondliku toitlustamise toodangu hinnaindeksid;
Xj - tööliste, teenistujate ja üliõpilaste arv;

a0 * ai» а2 » аз “ regressioonvõrrandi parameetrid.

Kaubakäibe või väljastatavate roogade arvu muutumistem

po kindlaksmääramisel on tähistused järgmised:2

у — ühiskondliku toitlustamise roogade arvu muutumis— 
tempo;

А.И. Г p e б и e в. Автоматизированная система пла- 
нирования розничного товарооборота. M.f п Экономика11 f 1972 
стр* 81 • * * 

2 
Г.Н. К о R о в к и н, ук. раб., стр. 168.
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aQ - võrrandi vabaliige (parameeter);

â _ - roogade arvu elastsuskoefitsient tulude suhtes;

- tulude muutumistempo (võrreldavates hindades);

&2 - roogade arvu elastsuskoefitsient komparatiivse 

hinnalndeksjl suhtes;

i2 - komparatiivse hi nnaindeksi muutumistempo; 
a^ - roogade arvu elastsuskoefitsient tööliste, tee

nistujate ja üliõpilaste arvu suhtes;

Xj - tööliste, teenistujate ja üliõpilaste arvu muu

tumiste шро.

Selle meetodi olemuseks on toitlustuskäivet mõjutavate 

tegurite lülitamine mudelisse. Vaatleme, kuidas nimetatud 

tegurid mõjutavad toitlustuskäivet.

ühiskondliku toitlustamise kaubakäivet ja omatoodangu 

kaubakäivet kujundavate majanduslike tingimuste analüüsist 

selgub, et elanikkonna rahaliste tulude (x^) kasvu tulemu

sena suureneb toitlustusettevõtete osa toidukaupade reali

seerimises. Büdžetistatistika andmetel on toitlustusettevõ

tetes tehtud ostu suurus ühe perekonnaliikme kohta seda suu

rem, mida kõrgemasse tulukusegruppi tarbija kuulub. Samuti, 

mida suurem on ühele perekonnaliikmele osanev tulu, seda 

suurem on toitlustusettevõtetes kulutatud raha osakaal ül-
p

distes toitumiskuludes.^

Seejuures erinevad kulutused ühiskondlikus toitlusta

mises oluliselt ka elanikkonna sotsiaalsete gruppide lõikes. 

(Ukraina NSV-s olid need kulutused ühe inimese kohta töös-

^ Komparatiivne (reaal-) hinnaindeks

Antud juhul on Individuaalindeksiks ühiskondliku toit
lustamise hinnaindeks (x£), üldindeksiks toidukaupade üldine 
hinnaindeks (xjj).

2 Näiteks oli Ukraina NSV-s 1968. a. ühiskondlikust 
toitlustamisest tehtavate ostude ..osa toitumiskuludes kõige 
madalama tulude tasemega tööstustööliste grugis 8,86 %,kõi
ge kõrgemas tulukusegrupis aga 20,28 % (tööstustööliste 
keskmine 11,45 %). Vt. А.И. Г p 0 0 H в B t yK. раб., Ctp* 
78.
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tustööliste perekondades 7,6 korda suuremad kui kolhoosni

kute perekondades).^"
Teatud mõju ühiskondliku toitlustamise osale toidukau

pade jaekäibes avaldavad toitlustusettevõtete toodangu M n -  

naindeksid_£x2l) ja riiklikus ning kooperatiivses jaekau- 

bandusvõrgus realiseeritavate toidukaupade üldbirmaindeksid 

(xij). Hinnategur mõjub pikema perioodi jooksul,mistõttu se

da on vaja mudelisse lülitada pikaajalisel prognoosimisel.

Vaga tähtsaks mõjuteguriks on tööliste-teenistu.jate .ia 

õpilaste-üliõpilaste arvu muutumine (x^), sest need elanik

konna grupid moodustavad praegu ühiskondliku toitlustamise 

teenuseid kasutava kontingendi põhiosa. On ilmne, et töö- 

liste-teenistujate ning õpilaste-üliõpilaste osa tõus suu

rendab toitlustusettevõtete kaubakäivet.

Nimetatud ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe pla

neerimise meetodit võib edukalt kaisutada planeerimise prak

tikas, kuid seoses jaekäibe planeerimise automatiseeritud 

süsteemi loomise vajadusega tuleb Ukraina N3V majandustead

laste soovituste kohaselt seda planeerimi.se meetodit täius

tada kahes suunas:

1 ) lülitada majandusmatsmaatilisse mudelisse täienda

vaid tegureid, mis avaldavad olulist mõju ühiskondliku toit

lustamise ja omatoodangu kaubakäibele;

2) kasutada mudeli koostamisel nii lineaarseid kui mit
telineaarseid funktsioone, kuna majanduslike nähtuste vahel 

esinevad mõlemat liiki funktsioonid.

Analüüsi tulemused näitavad, et eespool nimetatud te

gurite kõrval võib välja tuua ka veel mitmeid teisi mõjute

gureid. Nimelt oleneb ühiskondliku toitlustamise kaubakäi

be suurus ka elanikkonna kindlustatusest toit1 ustusettevõ- 
tetega. Tähtsamaks näitajaks, mis iseloomustab toitlustus- 

ettevõtetega kindlustatuse taset, on istekohtade arv 1000 
elaniku kohta (x^). Seos ühiskondliku toitlustamise kauba

käibe ja toitlustusettevõtetega kindlustatuse taseme vahel 

avaldub linnade (rajoonide) kohta tehtud analüüsis. Beegli-

А.й. Гр e Ö а e в, ук. раб., стр. 77.
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na on ah.iskond.liku toitlustamise kaubakäive ühe elaniku 

kobta suurem piirkondades, kus elanikkonna kindlustatus 

toitlustusettevõtetega on kõrgem. TJbiskondliku toitlustami

se kaubakäibele avaldavad mõju ka linnaelanike arv (x,-) ja 

elanikkonna üldarv (x̂ -).

ühiskondliku toitlustamise kaubakäivet mõjutavad veel 

mitmed teised tegurid, mida käesoleval ajal ei suudeta veel 

kvantitatiivselt hinnata ega planeerimisel arvesse võtta. 

Nendeks on

- ühiskondliku toitlustamise organiseerimise täiusta

mine ,

- valmistatava toidu kvaliteedi tõus,

- roogade sortimendi laienemine,

- teeninduskultuuri tõus jt.

ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe (või omatoodan

gu kaubakäibe) prognoosimise mudel, mis töötati välja Uk

raina NSV Plaanikomitee arvutuskeskuses, põhineb regressi- 

oonanalüüsi meetodite kasutamisel. Mudeli üldkuju on järg

mine:1 '
m

7 = a° + ** f* (х±) * (2*6 *) 

kus у - ühiskondliku toitlustamise kaubakäive või omatoo

dangu kaubakäive;

aQ , a^ (i = l,2,...,m) - mitmese regressiooni võrrandi

parameetrid;

к - funktsiooni indeks (k = l,2,...,s);

i - teguri indeks (i = l,2,...,m);

x^ - ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe mõjutegurid.

Elanikkonna arvu mõju elimineerimiseks tehakse selle 

mudeli järgi arvutus ühe elaniku kohta.

Kõiki vaadeldud tegureid mudelisse lülitada ei saa, 

sest see muudab mudeli kohmakaks, raskesti lahendatavaks.

1 Matemaatilise funktsiooni valik toimub järgmiste hul

gast: у = ах + b; у = ax® + b (0,5< ß  <1); у = algx + b;

у = а + -С1 + b (l/loU2); у = f + Ъ. Vt. А.И. Г p б б H e В, 
ук. раб., стр. 84.
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Mudelisse lülitatavate tegurite väljavalimisel võetak

se arvesse nende mõju tähendust (1 ), prognoosimisperioodi 

kestust (2), vajaliku informatsiooni olemasolu (3) 3a ^e~ 
guri kvantitatiivse määramise võimalust plaaniperioodiks 

(4). Kui plane eritaval perioodil ei ole mingi teguri muör- 

tust ette näha, siis see tegur omab mudelis 0 tähendust. 

Seda esineb kõige enam lähiprognoosi koostamisel ( 1 — 2 aas

taks) .

Tegurite mõjukust hinnatakse analüütilisel meetodil. 

Tegurite valiku kriteeriumina võib analüütilise meetodi por- 

hui kasutada korrelatsioonikoefitsiente, mis iseloomustavad 

toitlustuskäibe ja iga üksiku mõjuteguri vahelise seose tu

gevust. Korrelatsioonikoefitsientide põhjal avaldavad ühis

kondliku toitlustamise kaubakäibele kõige tugevamat mõju 

istekohtade arv 1000 elaniku kohta, elanikkonna rahalised 

tulud ja ühiskondliku toitlustamise toodangu hinnaindeksid. 

Linnaelanike osatähtsus avaldab näiteks vähe mõju ja see 

tegur võib lähiprognoosi misel välja jääda.1

2 .3 .3 . Tooraine ja kaupade vajaduse ja varude 

planeerimise spetsiifika

Pärast tootmisprogrammi ja toitlustuskäibeplaani koos

tamist määratakse tooraine, pooltoodete ja kaupade vajadus 

plaani täitmiseks.

Toitlustusettevõtete varustusplaan koosneb 3 osast:

1 ) tooraine ja kaupade vajadus vastavalt tootmisprog- 

rammile ja toitlustuskäibe plaanile;

1 üldine korrelatsioonikoefitsient, mis iseloomustab 
ühiskondliku toitlustamise kaubakäibe seost kõigi mõjutegu
ritega, oli Ukraina NSV andmetel 0,99943.Osakorrelatsiooni- 
koefitsiendid (teiste tegurite mõju elimineerimise juures) 
olid järgmised: r = 0,943311; r ^  = 0,90535;

ry*2 = 0,84201; = 0 ,11571, kus ^  ^  Ja on

tähistuselt samad tegurid. Vt. А.И. Грвбвев тк пай 
стр. 82. * * * •  рао*
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2) tooraine ja kaupade varud planeeritava perioodi al

guseks ja lõpuks;

3) tooraine ja kaupade sissetulek.

Tooraine ja kaupade vajaduse planeerimise küsimused on 

tähtsad, kuna tooraine puudus takistab sageli tootmist ja 

nõudluse rahuldamist. Toorainega varustamise plaan koosta

takse kas organisatsiooni või suuremate ettevõtete kohta. 

Lähteandmeteks toorainete ja kaupade vajaduse määramisel on

- toodangu väljalaske ja kaubakäibe maht ning struk

tuur plaaniperioodil,

- varustusplaani täitmine analüüsitaval aastal,

- toitlustusettevõtete suurus ja struktuur plaaniaas-

- põllumajandussaaduste kokkuostu maht ja struktuur 

plaaniperioodil,

- põllumajandussaaduste varud kestusvarudena,

- tooraine kulunormid roogade valmistamisel (retsepti

de kogumikust).

Tooraine vajaduse määramiseks on olemas kaks printsi

piaalselt erinevat meetodit.

Esimene meetod on praktikas laialdaselt kasutatav ja 

kujutab endast tooraine vajaduse määramist kas individuaal

sete või grupikeskmiste normide alusel.

Tooraine vajaduse määramiseks individuaalsete normide 

alusel korrutatakse retseptuuris ettenähtud tooraine kulu

norm iga menüüs ettenähtud roaliigi planeeritud arvuga:

kus Q - tooraine vajadus tootmisprogrammi täitmiseks kg, 

n - tooraine norm 1 roa kohta g, 

q - realiseeritavate roogade arv plaaniperioodil. 

Tooraine vajaduse määramine individuaalsete kulunormi

de alusel on võimalik ainult väikestes toitlustusettevõte

tes. Suuremates toitlustusettevõtetes ja toitlustustrustis 

kasutatakse tooraine vajaduse määramiseks grupikeskmlsi ku

lunorme , mis arvutatakse kaalutud aritmeetilise keskmisena

tal,

(2.7.)
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kahel viisil: kas absoluutsuuruste, s.t. roogade arvu või 

suhtarvude — roogade struktuuri abil. Uldvalem ke 

leidmiseks on järgmine:

_ Z  ni 4  (2.8.)

П = _Х 5Г " ’
kus n — grupikeskmine kulunorm g,

n. - roaliigi kulunorm g,
q. _ roogade arv või osatahtsuse protsent.

Toitlustusettevõtete tööpraktikas kasutatakse keskmise leid

miseks enamasti roogade osatähtsusi.

Tooraine grupikeskmiste kulunormide alusel on võimalik 

määrata ka esimeste ja teiste roogade,magustoitude ja külm- 

roogade kaalutud keskmised kulunormid. Need arvutatakse 

välja tooraine põhigruppide kohta ja neid saab kasutada 

tooraine üldvajaduse määramiseks (vt. tabel 17).

T a b e l  17 

Tooraine üldvajaduse määramine

Toodangu liik, 
milleks vasta
vat toorainet 
(liha, kala) 
kasutatakse

Tootmis
plaan 
(tuh. roo
gades või 

kg)

Tooraine 
grupikeskmi
ne kulunorm 
1000 roa 
või kg kohta

Tooraine
vajadus

üld-
kg

1 2 3 4

Esimesed road 
Teised llharoad 
Külmad suupisted 
Kulinaartooted kg 
Pooltooted kg

v.4 = v.2 x v.3

Kokku x x .v.4

Keskmised kulunormid töötatakse välja tavaliselt toit- 

lustustrusti poolt iga ettevõtte-tüübi jaoks,olenevalt roo

gade sortimendilisest struktuurist ja kulunormidest iga roa 

valmistamiseks. Toitlustusettevõtted, mis töötavad pooltoo- 

detel, määravad tooraina vajaduse kõrval ka pooltoodete va

jaduse. Siinjuures on vaja silmas pidada, et tooraine üld
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vajadus määratakse brutokaalus, pooltoodete vajadus aga ne

tokaalus.

Tooraine vajadus naturaalühikutes arvutatakse ümber ka 

rahalistesse näitajatesse, korrutades tooraine vajaliku ko

guse keskmise hinnaga1 , sest toitlustuskäibe bilanss koos

tatakse rublades. Niisuguseid arvutusi tehakse ainult toor

aine põhigruppide kohta (liha, kala, kartul, köögivili, ja

hu, tangud, makaronid). Kõigi ülejäänud toiduainete vajadus 

(suhkur, rasvad, joogid, puuviljad) planeeritakse analüüsi

tava aasta tegeliku kulu põhjal, kusjuures seda vajadust 

korrigeeritakse kaubakäibe ja toodangu mahu kasvu ning kau

bakäibe ja toitlustusvõrgu struktuuri muutusi silmas pida

des. Vajadus ostukaupade järele planeeritakse samuti raha

lises väljenduses kaubagruppide lõikes, kusjuures aluseks 

on ostukaupade käibeplaan.

Tooraine ja osjfcukaupade üldvajadus leitakse kõigi toor

aine gruppide ja kaubarühmade vajaduse summana.Liites juur

de plaanilise juurdehindluse summa, saamegi toitlustuskäi

be. Leitud toitlustuskäibe kõrvutamine varem planeeritud 

toitlustuskäibega võimaldab kontrollida planeerimise õig

sust ja tagada tootmisprogrammi ja käibe seose tooraine ja 

kaupade vajadusega.

Teise meetodi järgi soovitavad majandusteadlased toor

aine vajadust määrata ka füsioloogiliste toi tnmi япогпп Дв2
alusel.

Nimetatud meetod ühendab ratsionaalse toitumise print

siibid elanikkonna mitmekesiste nõudmiste üha täielikuma 

rahuldamisega ja on eelkõige kasutatav alalise tarbijaskon

naga toitlustusettevõtetes. Tooraine vajaduse määramiseks 

soovitatakse järgmist valemit:

°k x К

Q = 1ÖO x * T * (2.9.)

1 Keskmise hinna arvutus on toodud eespool, vt. valem
2.3.

2 Ф.Я. Успенский, К.Д. Волков. Экономика и 
планирование предприятий общественного питания. Изд. 4-е,М., 
"Экономика", 1974., стр. 104-106.
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kos Q - vastava tooraine vajadus,
0^ - tooraine osakaal üldises tooraine vajaduses (ka- 

1 lorsuse järgi),
К - ratsiooni vajalik kalorsus autud elukutsega ini

meste jaoks,1 
- tooraine kaaluühiku kalorsus (kaaluühik on 10 g),

T - tarbijate arv.

Nii määratakse kõigi tooraine põhigruppide vajadus.

Kui on vaja välja arvutada ainult lõunasöökideks vajalik 

tooraine kogus, siis võetakse 50 % üldisest energiakulust. 
Selliselt arvutatud tooraine kogus ja sortiment on aluseks 

toitlustusettevõtte tootmisprogrammi koostamisel.

Kaubavarud on toitlustuskäibe bilansi tähtsaks koos

tisosaks. Kaubavarude planeerimiseks toitlustusettevõtetes 

tuleb arvestada järgmist põhinõuet: varud peavad olema mi

nimaalsed, kuid täiesti küllaldased ettevõtte tootmis- ja 

müügiprotsessi häireteta kulgemiseks. See nõue vastab ise

majandamise ülesannetele. Kaubavarude suurus mitteisemajan- 

davatele toitlustusettevõtetele määratakse toitlustustrusti 

poolt. Isemajandavad toitlustusettevõtted planeerivad kau

bavarud ise.

Toitlustusvarude suurus sõltub

- tootmisprogrammi mahust ja struktuurist, käibe koos

seisust,

- nõudluse iseloomust (selle määrab ettevõtte tüüp),

- tooraine ja kaupadega varustamisest ja nende saa

bumise rütmilisusest,

- põllumajandussaaduste kokkuostu seisundist kohalikul 

turul ja abiettevõtete tootmistegevuse mahust,

- ühtede või teiste produktide tootmise ja tarbimise 

iseärasustest ja sesoonsusest.

Kaubavarude normeerimise metoodika toitlustuses on ana-

1 Kalorsus on diferentseeritud vastavalt töö inten
siivsusele järgmiselt: elukutsed, mis ei ole seotud füüsi
lise tööga - J208; on seotud mehhaniseeritud tööga - 3592; 
on seotud osaliselt mehhaniseeritud tööga^-^4112; on seotud 
raske mehhaniseeritud tööga - 4698 kcal ööpäevas.
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loogiline jaevõrgus kasutatavale metoodikale. Toitlustuses 

planeeritakse samuti kõigepealt kaubavarude normatiiv käi- 

bepäevades. Ka toitlustusvarudes on otstarbekas eristada sa

mu koostiselemente (Vla> V-^, V2 , V^, V^)1 , ainult mõninga- 

te sisuliste erinevustega:

1) toitlustusvarude hulka kuuluvad nii tooraine kui 

kaupade varud, Ostukaupadel on abistav tähendus, nende osa 

peab varudes olema väiksem. Kuid tooraine ja kaupade varude 

omavaheline suhe võib muutuda sõltuvalt ettevõtte tüübist, 

selle ees seisvatest majanduslikest ülesannetest;

2) Vla - on varu, mis peab alaliselt asuma köögis,toi

du j aotusruumis või einelauas toodangu valmistamiseks, val- 

misroogade ja ostukaupade demonstreerimiseks ja realiseeri

miseks;

3) seoses tooraine, pooltoodete jm. saabumisega põhi

liselt kohalikelt hankijatelt väikeste partiidena on kaupa

de vastuvõtuks ja müügiks ettevalmistamise aeg (V2 ) väike 

ja võib kehtestada ettevõtte tööpraktika põhjal 0,5 - l 

päev ilma üksikute operatsioonide detailse arvestuseta.Eri

nevuseks on ka asjaolu, et mõningad toorained (külmutatud 

liha, soolakala) on seotud kindlate tehnoloogiliste nõuete

ga (ülessulatamine, leotamine) ja vajavad sellepärast spet

siaalset tootmiseks ettevalmistamise aega;

4) varud teel (V^) esinevad harva (kohalikud hankijad, 

väikesed partiid);

5) garantiivaruks (V^) on ette nähtud kuni 100 % kau

banduslikust varust. Selle varude elemendi konkreetne suu

rus oleneb aga säilitamistingimustest (kiiresti riknevate 

kaupade, tooraine puhul külmutuskambrite mahutavusest) ja 

tooraine vastastikusest asendatavusest (kala - liha, kar

tul - makaronid) - ainult üht kahest toorainest võetakse 

100 % kindlust us varust. Edasine normeerimiskäik on analoo

giline - leitakse normatiiv rahalises väljenduses, keskmine 

varude normatiiv käibepäevades ettevõtte või trusti jaoks.

Tooraine ja kaupade sissetulek (S) mäaratakse bilansi—

1 уt , 1 õhemal -h A . S i i m о n, osundatud teos,lk.213-
221.
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meetodil. Selleks koostatakse toitlustuskäibe bilanss (pro- . 

duktide bilanss) plaaniperioodiks vastavalt toodangu valja- 

laske- ri-ing toitlustuskäibe plaanile ja normatiivsetele kau- 

bavarudele (vt. tabel 18).
T a b e l  18

Toitlustuskäibe plaaniline bilanss (tub.rbl.)

Produktide v, M И, S 
nimetus 1 J-

s.h. allikate 

Sa Sb

lõikes

Sc T2

Liha ja
linnud
vorstitooted

Kokku

Toitlustuskäibe bilanss võimaldab kindlustada kõigi 

näitajate vastastikuse seose ja määrata produktide bulga, 

mis tuleb sisse vedada ettevõtte normaalse töö tagamiseks. 

Kõigepealt määratakse uldsissetulek (S = M + + V2~V1),

siis saabumisallikad.

s = sa ♦ Sb + Sc>
kus S - sissetulek tsentraliseeritud fondidest, a ’

S^ - sissetulek oma abimajanditest,

Sc - sissetulek detsentraliseeritud kokkuostust.

Esimeses järjekorras määratakse S^. Oma abimajandi too

dang arvestatakse järgmistes bindades = omabind + juurde- 

bindlus, kusjuures saadud-bind ei tobi ületada jaebinda 

(kui ületab, siis arvestatakse abimajandi toodang jaehinda- 

des). Seejärel SQ : kohalikest allikatest saadavad produktid 

arvestatakse hinnas, mis leitakse kokkuostuhinna ja juurde

hindluse summana, kusjuures see ei tohi samuti ületada jae- 

hinda. ülejäänud osa sissetulekust planeeritakse tsentrali
seeritud fondidest (S„).Sl

Toitlustusettevõtte ülesandeks on kohalike tooraine- 

ressursside maksimaalne kaasatõmbamine,et alandada toodangu 

hindu, parandada sortimenti ja kvaliteeti.

1 JL - muu tooraine dokumenteeritud väljaminek (loomu
lik kadu jt.).
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3- TOITLUSTUSE MATERIAALNE BAAS

3.1. Toitlustuse põhifondide ja 

materiaalse baasi mõiste

Toitlustusettevõtetes kasutatakse kulinaartoodangu 

tootmiseks, realiseerimiseks ja tarbimise organiseerimi

seks kindlaid töövahendeid ja objekte. Töövahendite abil 

mõjutavad inimesed töö objekti. Töövahenditeks on tööriis

tad, tootmishooned, ehitused, transpordivahendid jne. Töö 

objektiks on asi või asjade kompleks, mida inimene tööprot

sessis materiaalsete hüvede tootmise eesmärgil tööriista

dega mõjutab. Siia kuuluvad toorained, põhi- ja abimaterja

lid, kütus jne. Töövahendid ja töö objekt moodustavad 

tootmisvahendid. Tootmisvahendeid, mis võtavad osa produkti 

tarbimisväärtuse ja väärtuse loomise protsessist»nimetatak

se tootmisfondideks. Sotsialistliku ettevõtte tootmisfondid 

jagunevad vastavalt nende väärtuse ülekandmise aj eile toot- 

mispõhifondideks ja käibefondideks. Tootmispõhifondideks on 

need sotsialistliku majanduse fondid, mis teenindavad toot

mist pikema perioodi jooksul, võttes tootmisprotsessist osa 

korduvalt. Nad annavad oma väärtuse üle nende abil toodeta

vale toodangule osade kaupa, sedamööda, kuidas nad ise ku

luvad. Kulunud tootmispõhifondide asendamine toimub amorti

satsioonieraldiste alusel, ühiskondlikus toitlustamises on 

tootmispõhifondideks tootmishooned, kaubanduslikud ja teh

noloogilised seadmed, hoidlad, transpordivahendid jne. Käi- 

befondideks nimetatakse seda osa ettevõtete tootmisfondi- 

dest, mis tootmisprotsessis tarbitakse ära tervenisti ühe
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tootmistsükli vältel ja mille väärtus kandub uuele tootele
(ühtlasi ka selle tootmiskuludesse). T o i t l u s t u s e t t e v õ t e t e s  

kuuluvad käibefondide hulka toorained, pooltooted, p õ h i -  ja 

abimaterjalid, väheväärtuslikud ja kiiresti kuluvad ese

med hinnaga kuni 50 rbl. ja kasutamisajaga alla 1 aasta.
Toitlustuse tootmispõhifondid, mis võtavad osa tootmi

se, realiseerimise ja tarbimise organiseerimisest, moodus

tavad selle materiaalse baasi. Kuid toitlustuse materiaalse 

baasi mõiste on laiem kui toitlustuse põhifondide mõiste. 

Nimelt on toitlustuse materiaalne baas kõigi töövahendite 

kogum, mi я võtab osa tootmis-, realiseerimis- ja tarbimise 

organiseerimise protsessist toitlustuses ning mis esineb 

ühelt poolt toitlustuse omapõhifondidena (vähesel määral ka 

käibefondidena) ja teiselt poolt teiste rahvamajandusharude 

põhifondidena, mida kasutatakse toitlustuses (vt. joonis 3).

Toitlustuse iseloomulikuks jooneks on tootmise, reali

seerimise ja tarbimise organiseerimise funktsioonide orgaa

niline põimumine. Nagu näitavad uurimuste andmed, dominee

rivad toitlustusettevõtete põhifondide struktuuris põhifon- 

did tootmiseks - 55 %» realiseerimise ni ng tarbimise orga

niseerimise funktsioonide osas jagunevad pohifondid vasta
valt 10 Ja 35 %. Seega laheneb toitlustamise pohifondide 

struktuur toiduainetetööstuse pohifondide struktuurile.

Toitlustuse ja jaekaubanduse põhifonde ei ole õige sa

mastada, nende majanduslik olemus on erinev. Nagu teada, 

teenindavad jaekaubanduse põhifondid põhiliselt kaupade käi- 

beprotsessi. Oma funktsioneerimi sega jaekaubanduse põhifon

did ei loo uusi tarbimisväärtus! ning ainult osa nendest 

suurendab kaupade väärtust (transportimine, pakkimine, säi

litamine jne.).

Kõik meie ühiskondliku toitlustamise põhifondid jagu

nevad vastavalt omandivormile riiklikuks ja kooperatiiv- 

-kolhoosi omandiks. Sõltumata omandivormist jagunevad ühis

kondliku toitlustamise põhifondid:

a) omapõhifondideks, mis asuvad kaubandusorganisatsi
oonide bilansil;
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b ) teistelt rahvamajandusharudelt renditud põhixondi- 

deks, mis asuvad rentija bilansil;
c) tasuta eraldatud põhifondideks (tööstusettevõtete, 

koolide jne. toitlustusettevõtted), mis asuvad vastavate

ettevõtete bilansil.
Meie maal tervikuna moodustavad ühiskondliku toitlus

tamise oma põhifondid vaid 22 %, renditud ning tasuta 

eraldatud põhifondide maksumus moodustab vastavalt 28 ja 

50 %. ühiskondliku toitlustamise põhifondide osa väljenda

mine kogu rahvamajanduse põhifondidest on raskendatud, kuna 

vastavasisulist regulaarset statistilist materjali ei ka

jastata vastavates allikatest. Rahvamajanduse ulatuses ter

vikuna kajastatakse toitlustusettevõtete põhifondid (oma- 

põhif ondid) koos jaekaubanduse, materiaal-tehnilise varus

tamise ning varumise põhifondidega. Nimetatud harude põhi

fondide maksumus kogu rahvamajanduse tootmispõhifondidest 

moodustas 1. jaanuaril 1972. a. (1955* a. hindades) 3,7 %.

ühiskondliku toitlustamise põhifondide osas on väga 

tähtis uurida nende struktuuri. Toitlustusettevõtete põhi

fondid jagunevad 2 osaks: I) põhifondide aktiivne osa 

masinad, seadmed, tehnoloogilised liinid jne., mille arvust 

ja kvaliteedist sõltuvad otseselt toodangu maht ja töötaja

te tööviljakuse tase; 2) põhifondide passiivne osa - ehi

tused, hooned, hoidlad, transpordivahendid jne. ühiskondli

ku toitlustamise põhivahendite struktuuris kajastab tema ak

tiivse osa suurenemine põhifondide kvalitatiivset muutust, 

mis on kaubakäibe, omatoodangu ja tööviljakuse tagatiseks. 

NSV Liidu ühiskondliku toitlustamise põhif ondidest (ka 

teistele rahvamajandusharudele kuuluvad toitlustuse põhi

fondid) moodustas tema aktiivne osa I960, a. 8,8 %, 1972. a. 

aga juba 16 %. Toitlustuse põhifondide aktiivse osa kasv cn 

seaduspärane, kuna toitlustusvõrk laieneb uute, ajakohaselt 

sisustatud toitlustusettevõtete arvel ni n g  olemasolevad et

tevõtted rekonstrueeritakse praktiliselt iga 5 - Ю  aasta 

jooksul. Ettevõtete rekonstrueerimisele kaasneb aga põhi

fondide aktiivse osa kas täielik või osaline asendamine.

Riiklikus ja kooperatiivses kaubanduses on põhifondi-
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elide struktuur kullaltki erinev. Kooperatiivse kaubanduse 

toitlustusettevõtted on suhteliselt väiksemad ni ng seetõttu 

ka tehnoloogiliste seadmete osakaal (põhifondide aktiivne 

osa) nende majandusliku ebaotstarbekuse tõttu sageli väike. 

Kui keskmises sööklas (150 istekohta) rakendatakse tavali

selt 5 0 - 3 5  erinevat tehnoloogilist seadet, siis väiksema

tes ettevõtetes on kõigi seadmete rakendamine majandusli

kult ebaotstarbekas. Hiikliku ja kooperatiivse kaubanduse 

toitlustusettevõtete põhifondide struktuur erinevates kau

bandusorganisatsioonides varieerub oluliselt (vt. tabel 19):

T a b e l  19 

Põhifondide struktuuri varieerumise intervallid 

NSV Liidu riiklikus ja kooperatiivses kaubanduses (%)

Põhifondide liik ELlklii
kaubandus

kooperatiivne
kaubandus

Hooned 60 - 65 75 - 85

Ehitused 4 - 6 3 - 5
Masinad ja seadmed 16 - 20 4 - 8

Transpordivahendid 2 - 4 4 - 7
Tootmis-majanduslik inventar 3 - 5 1,5 - 2,5
Muud põhifondide liigid 4 - 7 3 - 6

Juba pikemal perioodil on olnud meie maa materiaalse 

tootmise harude üheks põhiülesandeks olemasolevate tootmis- 

põhifondide maksimaalne ärakasutamine ehk fonditootluse 

tõstmine. Fonditootlus peab aga tõusma eelkõige põhifondide 

aktiivse osa (masinad, seadmed, tehnoloogilised liinid) 

efektiivsema kasutamise teel. Analoogiline nõue kehtib 

ka toitlustusettevõtete kohta, kuna selle põhifondide ak

tiivne osa näitab ilmset kasvutendentsi.

9
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3.2. Toitlustamise materiaalse baasi arengu 

seaduspärasused

Toitlustamise materiaalse baasi arengu kõige üldise

maks seaduspärasuseks on selle põhifondide laiendatud taas

tootmine. Nagu teisteski rahvamajandusharudes, toimub toit

lustamises põhifondide plaani pärane uuendamine ja suurenda

mine, s.t. põhifondide juurdekasv ületab alati nende kulu

mist ja likvideerimist, öeldu illustreerimiseks olgu märgi

tud, et aastail 1971 - 1973 kasvasid ENSV Kaubandusminis

teeriumi süsteemi kaubanduse ja toitlustamise põhifondid 

22,60 %, ETKVb-i süsteemis aga 17,24 %.1

Toitlustamise materiaalse baasi arengut ning elanik

konna kindlustatust toitlustusvõrguga iseloomustavad järg

mised näitajad:

1) 10 000 elanikule osanev toitlustusettevõtete arv;

2) 10 000 (või 1000) elanikule osanev istekohtade arv;

3) 1 toitlustusettevõtted osanev elanikkonna arv;

4) 1 istekohale osanev elanikkonna arv.

Elanikkonna toitlustusvõrguga kindlustatust ning selle

dünaamikat aastatel I960 - 1972 NSV Liidus tervikuna ja 

Eesti NSV-s iseloomustavad järgmised andmed (vt. tabel 20).

Esitatud elanikkonna toitlustusvõrguga kindlustatuse 

näitajaid kasutatakse suuremate regioonide (vabariigid) ja 

regionaalsete üksuste (linnad, rajoonid) toitlustusvõrgu 

analüüsimisel. Toodud näitajatest on kõige üldistavama toi

mega 1 toitlustusettevõtte istekohale osanev elanikkonna 

arv. Teades 1 istekoha kasutamise keskmist intensiivsust 

päevas, võimaldab 1 istekohale osaneva elanikkonna arv li

gikaudselt väljendada antud regiooni elanikkonna haaratust 

ühiskondliku toitlustamisega.

1 Toodud andmed haaravad ka vastavate süsteemide jae- 
Oa hulgikaubandust.
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NSV Liidu ja Eesti NSV elanikkonna kindlustatus 
toitlustusvõrguga aastail I960 - 1972

Dünaamika
Näitajad I960 1965 1972 I960 - 1972

-------------------------------------------------- ------- g_.

NSVL

10 000 elanikule osanev 
toitlustusettevõtete

T a b e l  20

arv 7 8 11 157,1
10 000 elanikule osanev 
istekohtade arv 206 295 443 215,0
1 toitlustusettevõttele 
osanev elanikkonna arv 1429 I25O 909 X
1 istekohale osanev 
elanikkonna arv 49 54 23 X

ENSV

10 000 elanikule osanev 
toitlustusettevõtete
arv 8 10 12 150,0

10 000 elanikule osanev 
istekohtade arv 317 5О4 767 242,0

1 toitlustusettevõtted 
osanev elanikkonna arv 131S 977 817 X

1 istekohale osanev 
filflnikkonna arv 32 20 13 X

1000 elanikule osanevat toitlustusettevõtete istekoh

tade arvu kasutame analüütilise näitajana põhiliselt väik

semate regionaalsete üksuste elanikkonna ühiskondliku toit

lustamisega kindlustatuse analüüsimisel (vt. tabel 21).

Elanikkonna toitlustusvõrguga kindlustatuse analüüsimi

sel regionaalses lõikes oleks täiesti väär piirduda ainult 

kaubandusorganisatsioonide majandada olevate toitlustuset

tevõtete analüüsiga. Peale kaubandusorganisatsioonide tege

levad ühiskondliku toitlustamise organiseerimisega paljud 

põllumajanduslikud majandid, üldhariduslikud koolid ning 

tööstusettevõtted. Toitlustusvõrgu niisuguse haldusliku ha-
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Elanikkonna regionaalne kindlustatus ühiskondliku 

toitlustamisega ENSV KM süsteemis 

1973. a.

T a b e l 21

Linnad

Elanik-e arv

1 ettevõt
te kohta

1 isteko
ha kohta

Ettevõt- Istekohti 
teid 1000 ela- 
10 000 ni.ku koh- 
elaniku ta 
kohta_____________

Tallinn 980 13 12 80

Tartu 737 ЛЗ 14 79

Pärnu 773 12 13 85

Narva 925 12 10 82

Kohtla-Järve 740 12 14 0Э 4M

Viljandi 648 11 15 " 91
Rakvere 1180 18 10 53
KM 812 12 12 80

jutatuse peamiseks põhjuseks on nende ettevõtete kahjumiga 

töötamine. Meie vabariigis töötas 1971. a. 198 põllumajan

dusettevõtete toitlustusettevõtet 5753 istekohaga, üldhari

duslike koolide endi poolt oli aga õpilaste toitlustamine 

organiseeritud 260 maakoolis.

Toitlustusettevõtete võrgu kvalitatiivset külge ise

loomustavateks analüütilisteks näitajateks on:

1) toitlustusvõrgu sisemine struktuur,sest selles näi

tajas peegelduvad otseselt ühiskondliku toitlustami.se põhi

funktsiooni — omatoodangu valmistamine ja realiseerimine — 

täitmise potentsiaalsed eeldused ja võimalused;

2) toitlustusettevõtete keskmised suurused istekohtade 

arvu alusel - see näitaja iseloomustab "piltlikult" olemas

olevat võrku (eriti aga erinevate regioonide võrdlusel), 

teiselt poolt peegelduvad siin kaudselt tarbijaskonna po

tentsiaalsed teenindamisvõimalused ja selle muutused.

Meie vabariigi kaubandussüsteemide toitlustusvõrgus 

toimunud dünaamilisi ja struktuurilisi nihkeid kajastab ta
bel 22.
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T a b e l  22
ENSV kaubandussüsteemide toitlustusvõrgu struktuur 

ja selle dünaamika aastail I960 - 1973

Näi taiad Dünaamika
ü I960 1965 1970 1973 I960 - 1973

---------------------------------------------------------------------------- ________
Toitlustusettevõte
te arv 922 1328 1583 1736 188,3 

Istekohtade arv
(tub.) 38,7 65,4 91,4 108,8 281,1

Keskmine istekohta
de arv ühe ettevõt
te kohta 42,0 49,2 57,7 62,7

Sööklate, restora
nide arv 449 849 1145 1275 284,0

Sööklate, restora
nide osatähtsus % 48,7 63,9 72,3 73,4 x

Sööklate, restora
nide istekohtade
arv (tuh.) 29,0 54,6 79,5 95,2 328,3

Sööklate, restora
nide istekohtade
osatähtsus % 74,9 83,5 87,0 87,5 x

Keskmine istekoh
tade arv ühe söök
la, restorani
kohta 64,6 64,3 69,4 74,7 115,6
Toidubaarid,
einelauad 473 479 438 461 97,5

Toidubaaride, ei
nelaudade istekoh
tade arv (tuh.) 9,7 10,8 11,9 13,6 140,2

Keskmine istekoh
tade arv ühe toi- 
dubaari, einelaua
kohta 20,5 22,5 27,2 29,5 143,9

Võrdlusena olgu märgitud, et Läti NSV ja Leedu NSV 

toitlustusvõrgu struktuuris oli 1972. a. sööklate-restora- 

nide osatähtsus 74 ja 72,4 %. NSV Liidus tervikuna on toit

lustusvõrgu sisemine struktuur mõnevõrra halvem: 1965« a. 

moodustasid sööklad-restoranld toitlustusvõrgust 50,2 ja
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1972. a. - 57»3 %• Sööklate-re зt orani de keskmine istekohta

de arv vastavatel aastatel oli 56 Õa 64,1 istekohta.

Toodud näidete varal võime konstateerida,et toitlusta

mise materiaalse baasi kvantitatiivse suurenemisega kaasneb 

tema kvaliteedi - struktuuri pidev paranemine. Toitlustami

se väike j aevõrgu (einelauad, kioskid) suhteliselt suur osa

tähtsus räägib siiski sellest, et osa kaubakäibest toimub 

mitte kõige otstarbekamalt (teatavasti on ostukaupade müük 

toitlustusvõrgu kaudu kallim kui jaekaubanduses, kuna riik 

Jcaotab siin täiendavate mahahindluste tõttu, tarbija aga 

juurdehindluse tõttu). Küllaltki suur väikejaevõrgu olemas

olu on aga alati eelduseks toitlustusettevõtete põhifunkt

sioonide unustamiseks.

Toitlustamise materiaalse baasi regionaalse analüüsi 

puhul tuleb jälgida toitlustusvõrgu paigutust. Oma paigutu

selt jaguneb toitlustusvõrk linnade ja linna tüüpi asulate 

ning maa-asulate toitlustusvõrguks. On igati loogiline, et 

ka maa-as ulas tikus peab olema kaasaegne toitlustusvõrk,mil

lel on oma spetsiifika tulenevalt maa asustatud punktide 

suhteliselt väikesest elanikkonna arvust. Nii näiteks moo

dustasid 1971. aastal maa-asulad elanike arvuga alla JOO 

elan iku 73,6 % vastavast asulastikust. Olgu märgitud,et kui 

veel umbes 15 aastat tagasi suhtuti küllaltki skeptiliselt 

maa-as ulas tiku laialdase toitlustusvõrgu väljaarendamise va

jadus se , siis käesoleval ajal paljude maa-asulate väiksemad 

(30 - 40 istekohta) toitlustusettevõtted ei jõua rahuldada 

tarbijaskonna nõudeid.

Viimasel aastakümnel on oluliselt paranenud meie maa- 

as ulas tiku toitlustusvõrguga varustatus. 1972. aastal osa- 

nes koos põllumajanduslike ettevõtete toitlustusvõrguga va

bariigis igale 10 000 maa-elanikule 540 istekohta. Meie va

bariigi maa-as ulas tiku kaubandusorganisatsioonide poolt tee

nindatavas toitlustusvõrgus toimunud dünaamilisi ja struk- 

tuurilisi nihkeid kajastab tabel 23.
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T a b e l  23
ENSV maa-asulastiku kaubandusorganisatsioonide 

toitlustusvõrgu struktuur, selle diinaarnika ning 

maavõrgu osatähtsused aastail I960 - 1973

Dünaamika
Näitajad I960 1965 1970 1973 I960 - 1973

JL

To i tl ust use tt e-
võtete arv 128 315 427 477 372,7

Istekohtade arv
(tuh.) ... 14,1 21,2 25,0

Ohe ettevõtte 
keskmine iste
kohtade arv ... 44,8 49*6 52,4

Sööklate, resto
ranide arv 101 304 410 458 453,5

Sööklate, resto
ranide osatähtsus

78,9 96,5 96,0 96,0

Sööklate, resto
ranide istekohta
de arv (tuh.) ... 14,0 20,8 24,5

Keskmine istekoh
tade arv ühe 
söökla, restorani
kohta ... 46,1 50,7 53,5

Maa toitlustus- 
võrgu osatähtsus 

%
ettevõtete arvus 13,9 23,7 27,0 27,5 

istekohtade arvus ... 21,6 23,2 23,0

Vastavad võrdlusandmed näitavad, et NSV Liidus on maa- 

asulastiku toitlustusvõrgu osatähtsus 1967. a. 23,5 %-lt 

kasvanud 1972. a. 30,3 %-ni. 1972. aastal moodustasid söök
lad ja restoranid aga ainult 65,1 % ettevõtetest ning kesk

miseks toitlustusettevõtte suuruseks istekohtade arvu alu

sel oli vaid 30,6 istekohta (sööklates-restoranides -

37,6 ).
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E-jitatud analüütilised andmed võimaldavad k o n s t a t e e r i 

da maa-asulastiku toitlustusvõrgu osatähtsuse pidevat Jias- 

vu. Lähtudes maa—asulastiku spetsiifikast peaks aga m&a- 

toitlustusvõrk oma kvantitatiivsetelt näitajatelt (ettevõ

tete ja istekohtade arv) olema suhteliselt suurem k u i  vas

tav linnade ja linna tüüpi asulate toitlustusvõrk.

Toitlustamise materiaalse haasi arengutendentside uuri

misel on oluline eristada üldkasutatavat ja elan ikkonna te

gevuskoha järgset toitlustusvõrku. Viimane asub tehaste »koo

lide , ettevõtete jne. juures ning teenindab kindlaid tarbi

jaskonna kontingente . Elanikkonna tegevuskohajärgse toit

lustusvõrgu põhif ondid üldreeglina ei kuulu ega ole ka ren

ditud kaubandusorganisatsioonidele, kuid nii statistilistes 

aruandlustes kui ka kaubandusorganisatsioonide igapäevases 

analüütilises töös vaadeldakse neid kui kaubandusele kuulu

vaid.

Meie maa toitlustusvõrgu arengu üldtendentsiks on ol

nud elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu eelis

areng. Nimetatud tendents on igati mõistetav, kui arvesta

da, et on:

1) kasvanud tunduvalt töö intensiivsus;

2) peaaegu täielikult rakendatud kogu töövõimeline ela

nikkond;

3) ruumiliselt kaugenenud elanikkonna elu- ja rakendus- 

kohad.

Olgu märgitud, et elanikkonna tegevuskoha järgse nõue

tekohase toitlustamise organiseerimise rahvamajanduslik 

efektiivsus avaldub:

1) otseselt - võimaldab tõsta töötajate tööviljakust 

nende tööprotsessis 7 - 8 %;

2) kaudselt - vähendab töötajate haigestumist kutse- 

ja seedetrakti haigustesse.

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu eelis

arengu vajadust on rõhutatud paljudes direktiivsetes mater

jalides, sealhulgas ka NLKP XXIV kongressi direktiivides, 

kus on öeldud "... on vaja tunduvalt laiendada toitlustus-
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ettevõtete võrku, eriti aga tootmisettevõtetes ja Õppeasu

tustes"1 . 9« viisaastaku ülesandeid elanikkonna tegevusko- 

hajärgse toitlustusvõrgu arengus konkretiseeriti NLKP KK ja 

NSVL Ministrite Nõukogu määrusega nr. 30 7» jaanuarist 

1972. a. "Mõningatest abinõudest kaubanduse parandamisel ja 

tema tehnilisel kindlustamisel".

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu eelis- 

kasvu illustreerib tabel 24.

Tabeli 24 andmetest ilmneb elanikkonna tegevuskohajärg- 

se toitlustusvõrgu domineerimine ja selle süvenemine. Põhi

liste kvantitatiivsete näitajate keskmised kasvutempod üle

tavad üldkasutatava toitlustusvõrgu vastavaid näitajaid ku

ni kaks ja enam korda.

Toitlustusvõrku iseloomustavate kvantitatiivsete näi

tajate dünaamika ja keskmiste kasvutempode analüüsil on pea

le üldtendentside väljatoomist vaja kõrvutada istekohtade 

arvu ning kaubakäibe arengu näitajaid. Nimetatud näitajate 

arengu vahekorras avaldub: 1) otseselt - toitlustusvõrgu 

kasutamise intensiivsus; 2) kaudselt - tarbijaskonna tee

nindamise (kultuur) tase. Oleks loogiline, et istekohtade 

arvu ja kaubakäibe dünaamilised näitajad asuksid samal ta

semel või istekohtade dünaamika ennetaks kaubakäibe dünaa

mikat.

Analüüsist ilmneb (vt. tabel 24), et elanikkonna te

gevuskoha järgses toitlustusvõrgus istekohtade arvu kasvu

tempod ületavad mõnevõrra kaubakäibe kasvutemposid; üldka

sutatavas toitlustusvõrgus on kaubakäibe kasv olnud kiirem 

kui toitlustusvõrgus. See viitab üldkasutatava toitlustus

võrgu kasutamise intensiivsuse kasvule. Arvestades üldkasu

tatava toitlustusvõrgu käesoleva aja ebapiisavaid tarbijas

konna teenindamise võimsusi, on see tendents äärmiselt eba

soovitav. Analoogiline terav probleem on ka jaekaubanduses, 

kus kaubakäive kasvab kiiremini kui j aevõrgu vastav võimsus.

Toitlustusvõrgu analüüsimisel tarbijaskonna teeninda- 

mistunnuse alusel on oluline uurida ka toitlustusvõrgu si

semist struktuuri ja selle nihkeid. Selle eeemärgiks on ana-

хМатериалы XXIV съезда КПСС. М. Политиздат, I971, с.275.
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Elanikkonna tegevuskoha järgse ja üldkasutatava toitlustusvõrgu 

proportsioonid Eesti NSV ja NSV Liidu kaubandussüsteemides

T a b e l  24

Eesti NSV NSV Liit

Näitajad
dünaamika, osa
tähtsused %

aasta kesk
mised juur- 
dekasvutem- 
pod 1963 - 

1973

dünaamika, osa
tähtsused %

aasta kesk
mised juur- 
dekasvutem- 
pod 1966 - 

1972
196? 1973 1966 1972

1 2 3 4 5 6 7

Toitlustusettevõtete
arv 100,0 167,2 5,30 100,0 125,5 3,85

Istekohtade arv 100,0 221,8 8,30 100,0 154,9 7,55
Kaubakäive1 100,0 196,6 7,00 100,0 153,2 7,35

Sealhulgas:

Elani kkonnn tegevus- 
коЬалагкпе toitlus
tus võrk

Toitlustusettevõtete
arv 100,0 188,6 6,55 100,0 133,8 4,95
Osatähtsus % 60,7 68,4 X 65,9 70,2 X

1 Kaubakäive väljendab vastavate aastate neljandate kvartalite kaubakäivet.



__________1____________________2_

Istekohtade arv 100,0

Osatähtsus % 63,8
Kaubakäive 100,0

Osatähtsus % 30,8

üldkasutatav toit
lus tusvõrk

Toitlustusettevõtete
arv 100,0
Istekohtade arv 100,0

Kaubakäive 100,0

___L .
255,0

73.4 

244,8

38.4

134,3

163,0
175Д

Tabel 24 (järg)

9,80 100,0 170,0 9,25

x 67,4 74,0 X
9,35 100,0 164,4 8,65

X 46,8 50,2 X

3,00 100,0 108,8 1,40

5,00 100,0 123,7 3,60

5,75 100,0 143,4 6,20

/



lüüsida ja võrrelda üksikute regioonide toitlustusvõrgu vas

tavust toitlustamise põhifunktsiooni täitmisele. Eriti olu

line on see elanikkonna tegevuskohajärgses toitlustusvõr- 

gus, kus kõik töötajad ning õpilased peaksid olema kindlus

tatud sooja toiduga. Seega elanikkonna tegevuskohajärgses 

toitlustusvõrgus väikejaevõrgu (puhvetid, einelauad) ole

masolu ainsa ettevõtteliigi na tuleb lugeda mitteõigustatuks. 

üldkasutatavas toitlustusvõrgus on väikejaevõrgu ning kit

salt spetsialiseerunud toitlustusettevõtete olemasolu vaja

lik nii tarbijaskonna seisukohalt kui ka antud majandusha

rule majanduslikel kaalutlustel - nimetatud ettevõtted töö

tavad reeglina suhteliselt suure kasumiga.

Toitlustusettevõtete sisemise struktuuri analüüs NSV 

Liidus ja Eesti NSV-s tarbijaskonna teenindamistunnuse alu

sel aastail 1966 - 1972 näitab (vt. tabel 25), et
1) elanikkonna tegevuskoha järgne toitlustusettevõtete 

struktuur on mõnevõrra paranenud, kuid siiski NSV Liidus 

tervikuna 36,8 % ja meie vabariigis 20,7 % tootmisettevõt

ted ei seisa oma ülesannete kõrgusel;

2) üldkasutatava toitlustusvõrgu juurdekasvust NSV Lii

dus tervikuna moodustasid kaaluvama osa toidubaarid, eine

lauad ja kohvikud, mitte aga sööklad ning restoranid.

Toitlustamise materiaalse baasi olukorra ja selle ka

sutamise efektiivsuse väljendamiseks kasutatakse teatud pe

rioodis (päev, kvartal, aasta) 1 istekohale osanevat kauba

käivet. Nimetatud näitajat saab kasutada suurte regioonide 

toitlustusvõrgu kasutamise intensiivsuse analüüsimisel ja 

võrdlemisel (vt. tabel 26). Väiksemate regioonide kauban

dusorganisatsioonide toitlustusvõrgu analüüsimisel tuleks 

aga toitlustusvõrku vaadelda diferentseeritult: eraldi üld

kasutatavat, koolide, tööstusettevõtete jne. toitlustuset

tevõtted. Väiksemate regioonide diferentseeritud analüüsimi

sel on otstarbekohane välja tuua ka 1 istekohale osanev oma

toodangu ja tingkaubakaive• Toitlustusvõrgu kasutamise in

tensiivsuse naitaja — 1 istekohale osanev kaubakäive (osa

liselt ka omatoodangu käive) - ei ole küllaldaselt täpne, 

kuna siin siiski ei kajastu küllaldaselt kaubakäibe tööma—



T a b e l  25
Tarbijaskonnale sooja toitu väljastavate 

toitlustusettevõtete osatähtsused aastail 1966 - 1972

------  1966 _______________1222 ......
flarcajaa % ette_ % iste_ % ette- % iste- 

_____________________võtetest kohtadest võtetest kohtadest

üldkasutatav toit
lus tusvõrk

NSV Liit 44,2 72,0 43,6 68,8

Eesti NSV 41,6 64,1 55,4 73.8

Elanikkonna tege
vuskoha j ärgne 
toitlustusvõrk

NSV Liit 54,6 83,8 63,2 86,7

Eesti NSV 78,6 91,5 79,3 93,0

)
hukuse muutused. 1 istekohale osanev kaubakäive lihtsa suht

arvuna (kaubakäive jagatud istekohtade arvuga - vt. ta

bel 26) on kõige üldistavama iseloomuga,kusjuures see oman

dab aga konkreetse analüütilise näitaja tähenduse siis, kui 

me teame tarbija ühe ostu keskmist maksumust (näit. üldha

riduslike koolide puhul - 0,20 rbl.). Toitlustusettevõtete 

istekohtade päevane käive ning tarbija ühe ostu keskmise 

maksumuse jagatis võimaldab väljendada istekohtade kasuta

mise intensiivsust (kordades) päevas. Viimane on üheks kõi

ge paremaks näitajaks, mis peegeldab otseselt toitlustusvõr

gu vastavust tarbijaskonna kontingentidele.

Nagu ülalpool märgitud, on toitlustusvõrgu kasutamise 

intensiivsuse näitaja ebatäpne, kuna siin ei kajastu kül

laldaselt kaubakäibe töömahukuse muutused. 1 istekohale osa- 

neva kaubakäibe väljendamisel eeldatakse, et kogu toitlus- 

tuskäive toimub toitlustusettevõtete söögisaalide kaudu 

ning et kogu tarbijaskonna poolt ostetud omatoodang ja os— 

tukaubad tarbitakse kohapeal. Tegelikkuses tarbitakse aga 

üha suurem osa toitlustusettevõtete toodangust väljaspool 

ettevõtete söögisaale - toimub kulinaarkaupluste võrgu
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NSV Liidu ja Eesti NSV toitlustusettevõtete 1 istekohale osaneva kvartali 

(päevased) kaubakäibe dünaamika aastail 1966 - 1972

l a b e l  26

Näitajad

NSVL

Toitlustusettevõtted kokku

Elanikkonna tegevuskoha järgne 
toitlustusvõrk

sh. tööstusettevõtete juures

üldhariduslike koolide juures

ENSV

Toitlustusettevõtted kokku

Elanikkonna tegevuskohajärgne 
toitlustusvõrk

sh. tööstusettevõtete juures

üldhariduslike koolide juures

1 istekohale osanev IV kvartali 
(päevane) kaubakäive

1966 -12Z2.

346.6 (3,85)

240,9 (2,67)

290,8 (3,23)
129.6 (1,44)

302,6 (3,61)

162,2 (1,80)

292,3 (3,25) 

54,5 (0,61)

Dünaamika %

1966 - 1972

342,9 (3,80)

233.0 (2,58)

300,3 (3,34)

108.0 (1 ,20)

306,0 (3,39)

159,3 (1,77) 
288,27 (3,20)

59,9 (0,67)

98,91

96,70
103,24

83,35

101,24

98,25

98,61
109,85



laienemine, toitlustusettevõtete omatoodangu realiseerimine 

jaekaubandusettevõtetest jne. Lõpuks puuduvad ka mõninga

tes toitlustusettevõtetes, nagu paljudes einelaudades ja 

kitsalt spetsialiseerunud ettevõtetes, täielikult isteko

had. Järelikult toitlustusvõrgu kasutamise intensiivsuse 

näitaja on kullaltki tinglik. Viimasel ajal on avaldatud 

arvamust, et toitlustusvõrgu kasutamise intensiivsuse näi

tajana oleks otstarbekohane, analoogiliselt jaekaubanduse

ga, kasutada 1-le müügisaali põrandapinna ruutmeetrile osa- 

nevat kaubakäivet.

Toitlustamise materiaalse baasi arengu üheks seaduspä

rasuseks on selle põhifondide aktiivse osa - tehnoloogilis

te, külm-, mehhaaniliste jne. seadmetega varustatuse kasv. 

Põhifondide aktiivse osa eeliskasvus peegeldub kaasaja tea- 

duslik-tehniline progress ning toitlustamise kui rahvamajan

dusharu suundumine industriaalsetele rööbastele.

Toitlustamise tehnilise varustatuse areng on mõneti 

vastuoluline. Ideaalselt peaksid kõik toitlustusettevõtted 

olema täiuslikult varustatud kõikide tööde mehhaniseerimise 

vahenditega - siin avaldub ettevõtete tehnilise varustatuse 

kasvutendentsi paratamatus. Toitlustusettevõtete tehnilise 

varustatuse kasvutendentsi piiravateks teguriteks on:

1) rahvamajanduslikud võimalused;

2) tööde mehhaniseerimisvahendite rakendamise majandus

lik otstarbekus.

Viimati nimetatud põhjust on oluline rõhutada seetõttu, et 

yäga paljud toitlustusettevõtted on oma toodangu mahult 

(viimast tingivad tarbijaskonna olemasolu,aga ka tootmis

ruumide suurus) niivõrd väikesed, et suhteliselt suure toot

lusega seadmeid ei ole otstarbekohane rakendada. Teiselt 

poolt aga toitlustusettevõtete seadmeid tootev tööstus,väl

ja arvatud väikeste eranditega (näit. universaalajamid) ar

vestab ainult suurte tootmisvõimsustega tootmisettevõtete 

huve.

Toitlustamise tehnilist varustatust piiravaks teguriks, 

põhiliselt mehaaniliste seadmete osas, on toitlustusettevõ

tete komplektne varustatus pooltoodetega. Kahjuks nimetatud
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piirava teguri mõju käesoleval ajal ei ole veel küllaldane, 

kuna pooltoodetega varustamise lüngad ei stimuleeri toit

lust use tte võtte id vastavaid seadmeid likvideerima.
Toitlustamise tehnilise varustatuse analüüsimisel ka

sutatakse üldistavate näitajatena järgmisi põhinäitajaid:

1) ettevõtete külmseadmetega varustatus - kasutatakse 

1 toitlustusettevõtted osanevat keskmist kUlmsead- 

mete arvu;

2) ettevõtete tehnoloogiliste seadmetega varustatus - 

kasutatakse täieliku tootmistsükliga ettevõttele 

osanevat keskmist tehnoloogiliste seadmete arvu;

3) ettevõtete mehaaniliste seadmetega varustatus 

analoogiliselt punktiga ”2".

Analoogilised näitajad on võimalik välja tuua mõõte

tehnika, arveldusaparaatide jne. osas. Loetletud näitajad 

on eelkõige üldistavad näitajad ning need on rakendatavad 

üksikute regioonide ja suuremate kaubandusorganisatsioonide 

võrdlemisel ning tehnilise varustatuse dünaamiliste ten

dentside väljendamisel. Kuivõrd üldistavad ja piltlikud on 

siiski ülaltoodud üldistavad näitajad, näitab see fakt, et 

Eesti NSV-s osanes 1973. a. 1 toitlustusettevõtted 2,59 

külmseadet (vt. tabel 27), samal ajal oli kõigil toitlus- 

tusettevõtteil vähemalt üks külmseade peale meie vabariigi 

1972. a. veel vaid riiklikus kaubanduses Leedu, Moldaavia, 

Kirgiisi ja Turkmeeni NSV-s. NSV Liidu riikliku ja koope

ratiivse kaubanduse toitlustusettevõtetest olid samal ajal 

varustatud vähemalt 1 külmseadmega vastavalt 88,8 ja 60,1 %.

Konkreetsete kaubandusorganisatsioonide tehnilise va

rustatuse analüüsimisel on otstarbekohane vaadelda eraldi 

üksikuid toitlustusettevõtete tüüpe (restoranid, sööklad, 

kitsalt spetsialiseerunud ettevõtted jne.) ning samuti ka 

üksikute seadmete liike (näit. universaalajamid, külmkamb

rid jne.). Ettevõtete tehnilise varustatuse diferentseeri

tud analüüs võimaldab teha küllaltki objektiivseid järeldu

si. Toitlustusettevõtete tehnilise varustatuse üldistava 

analüüsi puuduseks on vastavate kriteeriumide puudumine .mi
da peab korvama diferentseeritud analüüs.
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T a b e l  27

ENSV kaubandusorganisatsioonide toitlustusettevõtete tehnilise varustatuse

areng aastail I960 - 1973

Tehnilise varusta-

Näitajad i960 1965 1970 1973 S- Ü ^ i ? ^ tajat6 

____________________________________________________________ _________________I960 - 1973________

Külmseadmed 100,0 211,7 303,2 352,1 x

Toitlustusettevõttele 
osanev keskmine külm-
seadmete arv 1,38 2,03 2,44 2,59 187,7

Tehnoloogilised seadmed 100,0 305,0 631,4 700,5 x

Täieliku tootmistsükli
ga toitlustusettevõtte
le osanev keskmine teh
noloogiliste seadmete
arv 0,85 1,37 2,11 2,10 247,1

Mehaanilised seadmed 100,0 236,1 332,1 371,3 x

Täieliku tootmistsükli
ga toitlustusettevõtte
le osanev keskmine me
haaniliste seadmete arv 0,94 1,17 1,22 1,23 130,9



Toitlustamise kui rahvamajandusharu tehnilise varus

tatuse probleemid on vaga aktuaalsed, kuid tunduvalt raske

mini lahendatavad kui teistes rahvamajandusharudes, ja seda 

eeskätt vaga suure arvu toitlustusettevõtete olemasolu ning 

suhteliselt väikese tootmismahu tõttu.Vaatamata ülal

öeldule on ühiskondliku toitlustamise tehniline varustatus 

kasvanud küllaltki jõudsalt (vt. tabel 27). Viimase 15 aas

ta jooksul on meie тяя! tervikuna toitlustusettevõtete teh

nilise varustatuse kasvutempod ületanud tunduvalt toitlus

tusvõrgu, kaubakäibe ja omatoodangu kaubakäibe kasvutempo

sid. Sellel perioodil ületavad ettevõtete tehnilise varus

tatuse aastakeskmised juurdekasvutempod 20 %, mis on tundu

valt kõrgem vastavate põhifondide kasvutempodest teistes 

rahvamajandusharudes.1

Toitlustusettevõtete tehnilise varustatuse dünaamika 

ja tehnilise varustatuse põhinäitajate dünaamika peab olema 

seostatud ettevõtete töö resultaadiga. On loogiline, et mi

da paremini on toitlustusettevõtted varustatud tehniliste 

vahenditega, seda paremad peaksid olema ka töö resultaadid. 

Antud'juhul on otstarbekohane kasutada ettevõtete töö re

sultaatide näitajatena (kvartalis, aastas):

1) täieliku tootmistsükliga toitlustusettevõttele osa

nev roogade arv; P г
2) roogade arv 1 tootmispinna m kohta;

3) omatoodangu kaubakäive 1 tootmispinna m2 kohta.

ülaltoodud näitajate kasutamine eeldab samuti dife

rentseeritud lähenemist* ülevaate ENSV kaubandusorganisatsi

oonide toitlustusettevõtete poolt valmistatud roogade ar

vust annab tabel 28. Tabelite 27 ja 28 andmete võrdlus lu

bab järeldada, et toitlustusettevõtete tehnilise varustatu
se kasv ületab nende töö resultaadi dünaamikat

А.И. Кочерга. Повышение эффективности исполь-

22м % Я197“?““ .Ф8??°В Явственного питания? М?, 8эЖ -
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t
ENSV kaubandusorganisatsioonide toitlustusettevõtetes 

toodetud roogade arvu dünaamika aastail 1965 - 1973

Näitajad 1965 1970 1973 ige“-1197*

Eoogade arv (milj.tk.) 121,0 181,1 206,4 1 7 0 , 5 7
Täieliku tootmistsük
liga toitlustusette
võtted osanev kesk
mine roogade arv
(tuh.tk.) 142,5 158,2 161,9 113,58
Toitlustusettevõttele 
osanev keskmine roo
gade arv 91,1 114,4 118,9 130,5

Lõpuks tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et palju

des töödes kasutatakse ekslikult 1 toitlustusettevõtted 

osanevat roogade arvu naitajat, mis on aga metoodiliselt va

le, kuna paljudes ettevõtetes puudub tootmisfunktsioon (vt. 

tabel 28, rida 3)» Sellega vähendatakse ekslikult ettevõte

te tegelikke näitajaid.

3 .3. Toitlustuse materiaalse baasi planeerimine

Toitlustuse materiaalse baasi arengu põhitendentsiks 

mBie тяяТ on tema põhifondide laiendatud taastootmine, s.t. 

kapitaalehituse korras juurdetulnud toitlustusettevõtete arv 

ületab tunduvalt ettevõtete väljalangemist (likvideerimist). 

Lihtsa taastootmise protsessis on suur osa kapitaalremon

dil, mille ülesandeks on olemasolevate põhifondide taasta

mine.

Toitlustuse põhifondide laiendatud taastootmise vaja

duse tingib objektiivselt elanikkonna hõivatus ühiskondli

kult kasuliku tööga, ühiskondliku toitlustamise hinnakujun

dus, mis stimuleerib toitlustusettevõtete kasutamist, ela

nikkonna sissetulekute kasv, kasvav mobiilsus, turism jt.

T a b e l  28
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tegurid. Teiselt poolt kasvab iga aastaga elanikkonna har

jumus kasutada toitlustusettevõtteid - viimane tingib pa

ralleelselt toitlustusvõrgu laiendatud taastootmisega ka 

teeninduskultuuri tõstmist. Seega ühiskondliku toitlustamise 

materiaalse baasi laiendatud taastootmine tähendab toitlus

tusvõrgu nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset arengut.

Toitlustuse materiaalse baasi laiendatud taastootmisel 

on 3 lähtealust:

1) partei ja valitsuse poliitika ühiskondliku toitlus

tamise valdkonnas - ühiskondliku toitlustamise muut

mine tõeliselt massiliseks ning kättesaadavaks kogu 

elanikkonnale;

2) omatoodangu domineerimine toitlustuses - eelkõige 

toitlustusettevõtete avamine, kus toimub omatoodan

gu valmistamine (realiseerimine);

3) toitlustusvõrgu ratsionaliseerimine - toitlustus

ettevõtete erinevate tüüpide rakendamine vastavalt 

tarbijaskonna kontingentidele, nende harjumustele 

ja linnaehituslikule omapärale.

Toitlustusvõrgu juurdekasvu planeerimine toimub eraldi 

üldkasutatava ning elanikkonna tegevuskohajärgse toitlus

tusvõrgu osas. üldkasutatava toitlustusvõrgu planeerimine 

toimub esialgselt kohalikes kaubandusorganisatsioonides,kus 

määratakse konkreetsed vajadused toitlustusvõrgu juurde

kasvu osas. Nimetatud plaaniprojektid kinnitatakse n-ing 

kooskõlastatakse kõrgemalseisvates organites (kaubandusmi

nisteeriumid, tarbijate kooperatiivide liidud, vabariikide 

ministrite nõukogud). Toitlustusvõrgu juurdekasvu plaani- 

projektide kinnitamine kõrgemalseisvates organites on vaja

lik seetõttu, et enamus kapitaalmahutustest eraldatakse 

tsentraliseeritud korras. Elanikkonna tegevuskohajärgse 

toitlustusvõrgu planeerimine toimub erinevates ametkondades 

(tööstus-, haridusorganid jne.) vastavalt direktiivsetele 

materjalidele (määrused, käskkirjad, mis kohustavad toit

lustusettevõtete asutamist). Nimetatud toitlustusvõrgu ra

jamine ja laiendamine toimub vastavate asutuste, ^ettevõtete 

kasumi eraldiste või spetsiaalsete fondide arvel. Nii üldka-
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sutatava kui elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu 

juurdekasvu plaanid moodustavad ühtse regionaalse (vaba

riik, rajoon linn) toitlustusvõrgu juurdekasvu plaani.

Toitlustusvõrgu juurdekasvu plaanide väljatöötamisel 

ning nende põhjendamisel on olulise tähtsusega ulatuslik 

olemasoleva toitlustusvõrgu analüüs,kus üldtendentside väl

jatoomisel vaadeldakse nii pikemaid kui ka lühemaid perioo

de. Analüüsi eesmärgiks on välja selgitada toitlustusvõrgu 

arengu üldsuunad, viimast tuleb seostada elanikkonna nõud

luse mahuga (kaubakäivte 1 elaniku kohta) ning toitlustus

võrgu kasutamise intensiivsuse näitajatega (kaubakäive 1 

istekohale, istekohtade ringlus jne.).

ENSV kaubandusorganisatsioonide toitlustusvõrgu põhi

näitajate areng aastatel I960 - 1973 on esitatud tabelis 29.
Tabeli 29 andmetest ilmneb, et toitlustusvõrgu iste

kohtade arvu aastakeskmine juurdekasvutempo I960 - 1973. a. 

ületab mõnevõrra kaubakäibe vastavat näitajat (tõsi, 1965-- 

1970. a. on olukord vastupidine) - igale kaubakäibe mahu 

juurdekasvu protsendile vastab 1,14%-line istekohtade juur

dekasv. Toitlustuskäibe ja istekohtade aastakeskmiste juur- 

dekasvutempode proportsioonide suhtes on kahesuguseid sei

sukohti. Varem oldi seisukohal, et kaubakäive peab kasvama 

kiiremas tempos kui istekohtade arv. Selle seisukoha loogi

liseks põhjenduseks on toitlustamise põhifondide kasutamise 

efektiivsuse tõstmise ning kapitaalmahutuste tasuvusaja lü

hendamise tungiv vajadus. Nimetatud seisukoht ilmnes reaal- 

se tendentsina meie maa toitlustamise põhinäitajate arengus 

kuni 1955* aastani. Näiteks aastatel 1940 - 1955 suurenes 

NSVL toitlustusettevõtete kaubakäibe maht 2,5 korda, ette

võtete arv aga ainult 1,3 korda. Käesoleval ajal tulenevad 

toitlustusvõrgu istekohtade arvu suuremad juurdekasvutem- 

pod võrreldes kaubakäibega eelkõige kaubakäibe koostisosa

de muutustest - omatoodangu kaubakäibe eeliskasvust (oma

toodangu realiseerimine nõuab tunduvalt rohkem söögisaalide 

pinda võrreldes võrdse osa ostukaupadega) ning elanikkonna 

teeninduskultuuri tõusust (toitlustusvõrgu arengutaseme lä

henemine normatiivsele tasemele). Seega istekohtade arvu
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T a b e l  29

ENSV toitlustuskäibe ja toitlustusvõrgu põhinäitajate dünaamika ja 

aastakeskmised kasvutempod I960. - 1973• a »

Kaubakäive Omatoodangu kaubakäive Istekohtade arv

Aasta Kasvu
tempod
%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

Kasvu
tempod

%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

Kasvu
tempod

%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

I960 100,0 _ 100,0 100,0 -

1965 136,5 6,40 165,5 10,60 169,0 11,20
1970 212,6 9,25 267,4 10,10 256,2 6,95

1973 247,4 5,20 320,5 6,25 281,1 6,00

I960 - 
1973

247,4 7,20 320,5 9,35 281,1 8,30



aastakeskmised juurdekasvutempod peavad ületama kaubakäibe 

vastavad näitajad. >

Toitlustusvõrgu analüüsi loogiliseks jätkuks on toit

lustusvõrgu kasutamise intensiivsuse ning elanikkonna toit- 

lustusettevõtetega ja nende teenustega varustatuse analüüs. 

Tähtsamaks näitajaks on siinjuures 1 istekohale osanev kau

bakäive. Selles näitajas kajastub otseselt toitlustusvõrgu 

kasutamise intensiivsus: selle näitaja tunduv suurenemine 

viitab ka toitlustusvõrgu võimsuste mahajäämusele elanik

konna nõudlusest.1

Nimetatud näitaja tunduv vähenemine viitab aga,et toit

lustusvõrgu kasv ennetab elanikkonna nõudlust või osutab 

mõnele muul* nähtusele (näiteks tarbijaskonna teeninduskul

tuuri tõus jne.).

Eesti NSV-8 võime täheldada aastail I960 - 1973 toit

lustusvõrgu ühele istekohale osaneva kaubakäibe mõningat 

langustendentsi - keskmiselt 0,95 % aastas, mis on tingitud 

põhiliselt omatoodangu osatähtsuse suurenemisest kaubakäi- 

bes 41,6 %-lt 53,9 %-ni. Eriti tunnetatav oli kaubakäibe 

struktuuri muutuse mõju aastail I960 - 1965» kui omatoodan

gu osatähtsus suurenes 41,6 %-lt 50,4 %-ni, mis tingis kül

laltki olulise 1 istekohale osaneva kaubakäibe languse. Va

bariigi toitlustusvõrgus 1 istekohale osaneva kaubakäibe mõ

ningat langustendentsi oleks aga väär seostada toitlustus

võrgu kiirema kasvuga, võrreldes elanikkonna nõudlusega, ku

na 1 istekohale osanev omatoodangu kaubakäive on kasvanud 

keskmiselt 1 % aastas (vt. tabel 30).
1 istekohale osanev kaubakäive näitab toitlustusvõrgu 

istekohtade kasutamise intensiivsuse muutumise üldtendent- 

se ning võimaldab teha rea üldistavaid järeldusi. Toitlus

tusvõrgu võimsuste kasutamise põhinäitajana esineb aga toit

lustusettevõtete istekohtade kasutamise kordaja (päevas).Ni

metatud näitaja arvutamiseks on 2 teed:

1 Toitlustusettevõtete istekohtade arvu statistika 
toimub alates 1953* aastast.
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T a b e l  30
ENSV kaubandusorganisatsioonide toitlustusvõrgu 

1 istekobale osaneva kaubakäibe dünaamika ja 
aastakeskmised kasvutempod I960. — 1973» a.

Kaubakäive 1 istekohale Omatoodangu kaubakäive 
1 istekohaleAasta

Kasvu
tempod

%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

Kasvu
tempod
%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

I960 100,0 - 100,0 _

1965 80,7 -4,20 97,9 -0,40

1970 90,0 2,20 113,2 2,95
1973 88,0 -0,75 114,0 0,20

I960 - 
1973

88,0 -0,95* 114,0 1,00

1 ) otsene - tarbijaskonna loendamine konkreetsetes et

tevõtetes;

2) kaudne - toitlustusettevõtete kaubakäibe jagamine 

keskmise übe ostu maksumusega või ka tarbijaskonna 

arvutamine realiseeritud roogade alusel (tavaliselt 

võetakse aluseks II road).

Istekohtade kasutamise kordaja on otstarbekohane välja 

tuua üksikute toitlustusettevõtete tüüpide lõikes »konkreet

setel kaubandusorganisatsioonidel aga ka toitlustusettevõ

tete asukoha järgi (linna keskus, elamurajoonid jne.), üle

vaate ENSV üldkasutatavate toitlustusettevõtete istekohtade 

kasutamise kordaja kohta saame 1 .01.1963. a. korraldatud 

toitlustusettevõtete loenduse põhjal (vt. tabel 31).
1965. a. toitlustusettevõtete istekohtade kasutamise 

kordajate uurimiste tulemused on suurel määral üldistatavad 

ka käesolevale ajale, kuna 1 istekohale osanev kaubakäive 

(ja ka omatoodangu käive) on võrreldes 1965» aastaga isegi 
mõnevõrra kasvanud (vt. tabel 30). Toitlustusettevõtete is

tekohtade kasutamise kordaja uurimisel tuleks saadud resul

taate võrrelda optimaalse istekohtade kasutamise näitajaga,
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4 T a b e l

ENSV üldkasutatavate toitlustusettevõtete 

istekohtade kordajad

31

Toitlustusettevõtete
tüüp

Istekohtade
kordaja
päevas

Istekohtade kordaja 
lõuna ajal 

(kell 12.00 - 
- 1^.00)

Sööklad 6,8 2,9
Restoranid 1,6 1,1
Kohvikud 7,9 2,3 -
Toidubaarid 5,6 2,3
Piruka- ja piimabaarid 23,9 6,8

kahjuks aga viimane üldtunnustatud kujul puudub. Tegelik 

toitlustusettevõtete istekohtade kasutamise kordaja oleneb 

suurel määral tarbija ajakulu struktuurist antud toitlus

tusettevõtete kasutamisel. Majandusteadlase H. Aarma uuri

mused näitavad, et meie vabariigis tarbijaskond kasutab lõu- 

natundidel toitlustusettevõtetes viibitud ajast söömiseks 

üldkasutatavates sööklates 42 %, restoranides 37 toidu- 

baarides 46 % ja kohvikutes 32 %?~ Toodud andmed viitavad 

otseselt meie vabariigi toitlustusvõrgu väga intensiivsele 

kasutamisele (istekohtade kasutamise kordaja) ning toitlus

tusettevõtete suhteliselt väikesele läbilaskevõimele (tar

bijaskonna ajakulu toitlustusettevõtetes).

Toitlustusvõrgu analüüsimisel on oluline uurida ela

nikkonna kindlustatust ühiskondliku toitlustamise teenuste

ga ja selle dünaamikat ning seostada seda toitlustusvõrguga 

kindlustatuse arenguga. Meie vabariigis moodustas 1973« 

aastal igale elanikule osanev toitlustuskäive 108,8 rbl., 

sellest omatoodangu kaubakäive aga 58,7 rbl. Vastavad näi

tajad NSVL-is tervikuna moodustasid 1972. aastal 68,8 ja

1 H. A a r m a. ühiskondliku toitlustamise materiaalse 
tehnilise baasi arendamise suunad vabariigis. Dissertatsi
oon. Tln., 1969, lk. 195-
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42,8 rbl. I960 - 1973. aastatel suurenes vabariigis ühele 

elanikule osanev toitlustuskäive 212,1 %, omatoodangu kau

bakäive aga 275,6 %, vastavad aastakeskmised juurdekasvu

tempod moodustasid 5»95 ja 8,10 % (vt. tabel 32). Seega 1 
elanikule osaneva kaubakäibe kasvutendents näitab pidevat 

elanikkonna nõudluse suurenemist ühiskondliku toitlustami

se teenuste suhtes, teiselt poolt kajastab see aga ka kaud

selt mitteteenindatud (potentsiaalse) tarbijaskonna olemas

olu.
1 elanikule osaneva toitlustuskäibe dünaamika ja kas

vutempod I960. - 1973» a. eeldavad ka kogu elanikkonna toit- 
lustusvõrguga kindlustamise tunduvat tõusu. Vaadeldaval pe

rioodil on paranenud tunduvalt vabariigi elanikkonna kind

lustatus toitlustusvõrguga - 1000 elanikule osanev toitlus
tusettevõtete istekohtade arv kasvas 241,3 %• Kui vaadelda

va perioodi lõpul osanes igale 1000-le meie vabariigi ela

nikule keskmiselt 77»2 istekohta (vt. tabel 33)» siis 

1972. a. oli NSV Liidus tervikuna vastav näitaja 46 (lin

nades — 60, maal - alla 2 0 ).1 t

T a b e 1 32

ENSV 1 elanikule osaneva toitlustuskäibe dünaamika 

ja keskmised kasvutempod I960. - 1973. a.

Aasta
Kaubakäive 1 istekohale Omatoodangu kaubakäive 

1 istekohale
Kasvu
tempod

%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

Kasvu
tempod

%

Aastakeskmine 
j uurdekasvu- 
tempo %

I960 100,0 - 100,0 —  /

1965 128,3 5,10 155,9 - 9,30

1970 189,5 8,10 239,0 8,90
1973 212,1 3,80 275,6 4,85

I960 - 
1973

212,1 5,95 275,6 8,10

1 Arvestused on teostatud teatud ligikaudsusega, kuna 
puudusid täpsed andmed NSVL elanikkonna struktuuri kohta.



T a b e l  33 

Eesti NSV elanikkonna kindlustatus 

kaubandusorganisatsioonide toitlustusvõrguga 

(1000 elanikule osanev istekohtade arv)

I960. - 1973. a.

Aastad

Näitajad
I960 1965 1970 1973

Vabariik 32,0 50,9 67,4 77,2
ТпппяТ iste asustatud 
punktide elanikkond 64,3 79,7 83,1
Maa-asulastiku ela
nikkond 29,0 44,6 52,8

Meie poolt teostatud ENSV kaubandusorganisatsioonide 

toitlustuse materiaalse baasi I960. - 1973* a. põhinäitaja

te analüüsi tulemused tõestavad veenvalt, et ka lähemas tu

levikus peaksid nimetatud perioodi kaubakäibe .ia toitlus

tusvõrgu .i uurdekasvutempod säilima kui miniшяяТRed näitajad. 

Nagu näitavad meie ühe juhtivama toitlustusökonoomika eri

teadlase dokt. A.I. Kotšerga arvestused,valitseb elanikkon

na toitlustusettevõtete teenuste kasutamise (kaubakäive 1 

elanikule) ning toitlustusettevõtete võimsuste vahel kül

laltki tihe korrelatiivne seos: koefitsient - 0,8979. "Ar

vestades elanikkonna sissetulekuid, võiks juba käesoleval 

ajal realiseerida kulinaartoodangut ning ostukaupu ühis

kondlikus toitlustamises umbes poolteist korda rohkem kui 

seda faktiliselt tehakse.

Seega, arvestades elanikkonna rahuldamata nõudlust, 

peaksid lähema 8 - 1 0  aasta jooksul aastakeskmised kauba

käibe juurdekasvutempod ühiskondlikus toitlustamises moo

dustama 12 - 13 %.m1 ülalöeldu kehtib ka meie vabariigi 

kohta.

Põhjusteks, пИкя toitlustuse materiaalse baasi areng 

ei jõua sammu pidada elanikkonna nõudlusega, on:

1 А.И. К о ч e p г а. Повышонио эффоктивности стр.
+0.
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1) toitlustusettevõtete ehitamise ja nende varustamise 

suhteliselt suur maksumus - keskmiseks 1 istekoha 

maksumuseks on 1000 - 1050 rbl. (kitsalt spetsiali

seeritud ettevõtetes aga 600 - 650 rbl.);

2) toitlustuse kapitaalmahutuste plaan kujutab endast 

osa kogu meie maa kapitaalmahutuste plaanist, mis

tõttu ainult ühe rahvamajandusharu materiaalse baa

si täielikke vajadusi pole lühemal perioodil rahva

majanduslikult võimalik ega ka otstarbekohane ra

huldada;
3) ajalooliselt kujunenud linnade tsentrumite hoones

tus (näit. Tallinn, Tartu) ei võimalda reeglina 

suurte ajakohaste toitlustusettevõtete rajamist;

4) uute toitlustusettevõtete rajamine toimub valdavas 

enamuses uutesse elamumassiividesse ning elanikkon

na töörajoonidesse, mis mõnevõrra suurendab varem 

väljakujunenud asustatud punktide funktsionaalsete 

keskuste toitlustusvõrgu pinget.

Toitlustuse materiaalse baasi arengu planeerimise põ

hivormiks on viisaastaku plaanid. Need perspektiivplaanid 

aitavad kindlustada õigeaegset ettevalmistamist materiaalse 

baasi juurdekasvu ülesannete täitmiseks. Alates 1966. a. on 

nii jae- kui toitlustusvõrgu arengu- ja paigutamise plaanid 

linnade generaalplaanide kohustuslikeks koostisosadeks.Ela

nikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu väljaarendamise 

perspektiivsed vajadused on fikseeritud konkreetsete asu- 

tuste-ettevõtete sotsiaalse arengu plaanides.

Toitlustuse materiaalse baasi juurdekasvu planeerimisel 
lähtutakse:

1) kaubakäibe ja omatoodangu väljalaske riiklikest 
plaanidest;

2) antud regioonis toimuvatest muutustest (uute linna

osade, tööstusettevõtete jne. rajamine);

3) elanikkonna arvulisest suurenemisest;

4) elanikkonna osatähtsuse suurenemisest, kes kasuta

vad ühiskondliku toitlustamise teenuseid.
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Toitlustuse materiaalse baasi planeerimise aluseks on 

normatiivne planeerimise meetod. Normatiivsel planeerimisel 

eristatakse etapi ning kaugema perspektiivi normatiive.Eta

pi normatiivid kujutavad toitlustusvõrgu väljaarendamise 

kõige lähemaid Ülesandeid, lähtudes konkreetsetest rahva

majanduslikest võimalustest. Kaugema perspektiivi normatii

vid peavad kajastama valdava enamuse elanikkonna hõlmamist 

ühiskondliku toitlustamisega. Kaugema perioodi perspektiiv

plaanide koostamisel määratakse toitlustusvõrgu üldvajadus 

planeeritavaks perioodiks; lähemate perioodide (viisaasta

kud) toitlustusvõrgu plaanid konkretiseeritakse ettevõtete 

tüüpide, nende tootmis- ning tarbijaskonna teenindamisvõi- 

maluste osas. Toitlustusvõrgu väljaarendamise normatiivid 

on kehtestatud eraldi nii üldkasutatavale kui elanikkonna 

tegevuskohajärgsele toitlustusvõrgule.

3.3.1. üldkasutatava toitlustusvõrgu planeerimine

üldkasutatava toitlustusvõrgu planeerimise alusena ka

sutatakse käesoleval ajal NSV Liidu Ministrite Nõukogu Ehi

tuskomitee poolt soovitatud istekohtade arvestusnormatiive. 

NSVL MN Ehituskomitee soovitab kasutada linnaliste asulate 

üldkasutatava toitlustusvõrgu planeerimise alusena jooksva 

planeerimise korras 28 istekohta iga 1000 elaniku kohta, 

perspektiivplaneerimise korras aga vastavalt 40 istekohta.1 

Jooksva planeerimise korras soovitatav üldkasutatava toit

lustusvõrgu istekohtade arvestusnormatiiv võib tunduda esi

mesel pilgul küllaltki tagasihoidlikuna, kuid nagu näitavad 

acvestused, oli nimetatud taseme saavutanud 1974. a. meie 

vabariigis ainult Pärnu, ülejäänud vabariigi suuremates 

linnades jääb nimetatud normatiivi täitmisest puudu 1/4 ja 

enam.

1 Госстрой СССР. Строительные нормы и правила. "Плани
ровка и застройка населенных мест", М., 1967, стр. 35-36.
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Paralleelselt istekohtade arvestusnormatiividega lin

nade üldkasutatava toitlustusvõrgu väljaarendamiseks on väl

ja töötatud ka maa-asulastiku üldkasutatava toitlustusvõrgu 

planeerimise arvestusnormatiivid. ülalnimetatud istekohtade 

arvestusnormatiivid on välja tõotatud mitmesuguste ametkon

dade poolt ning ka soovitatavad istekohtade arvestusnorma

tiivid on mõnevõrra erinevad.

1. NSV Liidu Ministrite Nõukogu Ehituskomitee soovitab 

maaelanikkonna toitlustusvõrgu arvestusnormatiivina jooksva 

planeerimise korras kasutada 25 - 30 istekohta 1000 elaniku 
kohta, perspektiivse planeerimise korras aga 40.1

2. Töö Teadusliku Organiseerimise, Ratsionaliseerimi

se ja Juhtimise Keskinstituudi poolt soovitatakse maaela

nikkonna üldkasutatava toitlustusvõrgu ajutise arvestusnor

matiivina 1975. aastaks kasutada üleliiduliselt 21 istekoh
ta iga 1000 elaniku kohta, Eesti ja Läti NSV-s J>0 istekohta 

(Leedu NSV-s 25) . 2
3 . Moskva Õppeasutuste Teadusliku Uurimise ja Projek

teerimise Instituudi poolt soovitatakse maaelanikkonna üld

kasutatava toitlustusvõrgu istekohtade arvestusnormatiivi- 

dena kasutada iga 1000 elaniku kohta 1980. aastaks 40 iste

kohta, 2000. aastaks aga 80 istekohta.^

üldkasutatava toitlustusvõrgu väljaarendamisel on kül

laltki suur tähtsus: ühelt poolt teenindatakse tarbijaskon

da ning realiseeritakse enamsoodsates tingimustes (üldkasu

tatav toitlustusvõrk reeglina töötab rentaablilt) kaubakäi

ve, teiselt poolt on üldkasutatav toitlustusvõrk ja selle 

täiuslikkus lj nnallste asulate omamoodi visiitkaardiks

1
Госстрой СССР, ук. раб., стр. 119. 

2 
Центросоюз - ДИНОТУР. Временные методические рекомен

дации по развитию и размещению открытой сети общественного 
1ительской кооперации на период I97I-

цшшпэд учеиных зданий. Прогнозы развития системы куль- 
т̂но-бытового обслуживания и типов общественных зданий. М.,



viimane on väga tähtis turisminduse, eriti aga välisturis

tide puhul.

üldkasutatava toitlustusvõrgu tarbijaskonna moodusta

vad nii antud asustatud punkti kui ka väljastpoolt tulev 

elanikkond. Iga asustatud punkti väljastpoolt külastatavuse 

intensiivsus sõltub asustatud punkti funktsioonidest (admi- 

nistratiivkeskus, turismi-, kuurordi- jne keskused). ülal

öeldust järeldub, et ka üldkasutatava toitlustusvõrgu väl

jaarendamisel peab arvestama asustatud punktide erinevaid 

funktsioone, ühtsete üldkasutatava toitlustusvõrgu pla

neerimise normatiivide kasutamine viiks välja selleni, et 

ühtedes linnalistes asulates toitlustusvõrk töötab alakoor

mat usega, teistes ei vasta see aga tarbijaskonna nõudluste

le. Meie vabariigis on majandusteadlase H. Aarma poolt väl

ja töötatud üldkasutatava toitlustusvõrgu arendamise inten

siivsuse koefitsiendid vabariigi linnalistele asulatele. 

Nimetatud koefitsientide realiseerimine üldkasutatava toit

lustusvõrgu väljaarendamisel tagaks nimetatud toitlustus

võrgu enam-vähem võrdse koormatuse, üldkasutatava toitlus

tusvõrgu arendamise intensiivsuse koefitsiendid oleksid 

järgmised-1

1. Vabariigi keskmine üldkasutatava toitlustusvõrgu 

arendamise koefitsient - 1,0.

2. Vabariigi majandus- ja kultuurikeskused: Tallinn - 

1,6, Tartu - 1,3.

3« Tööstuslinnad ja -alevid:

a) tööstuslinnad (Kohtla-Järve, Kunda, Järvakandi 

jne) - 1,0.

b) arenenud kuurordi ja turismi funktsioonidega - 

- 1,5.

4. Transpordi- ja tööstuslinnad ning -alevid (Valga, 

Tapa jne.) - 1,0.

5. Mitmekülgselt arenenud funktsioonidega regionaalsed 

keskused (Rakvere, Võru jne.) - 1,3 - 1,8.

H. A a r m a ,  osundatud teos, lk. 236.
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6. Põllumajandusliku suunaga kohalikud keskused - 

i»o - 1 I3•
7. Kohalikud majandus- ja kultuurikeskused 1,0 - 1,2, 

s.h. arenenud turismi- ja kuurordikeskused (Tõrva, 

Otepää jne.) 1,5 - 2,8.

Paralleelselt üldkasutatava toitlustusvõrgu väljaaren

damise vajadusega tuleks osutada tõsist tähelepanu nimeta

tud võrgu väljaarendamisele mastaapides, mis rahuldaksid 

tarbijaskonna nõudlust, üldkasutatava toitlustusvõrgu eba

piisavale arengutasemele viitavad tunduvad järjekorrad ni

metatud ettevõtetes nende töö tipptundidel. Mitteküllaldane 

toitlustusvõrgu areng ning ebaühtlane paigutus viib välja 

selleni, et ühelt poolt kaob see vaba aja kokkuhoid, mida 

elanikkond saavutaks tänu ühiskonnastatud toiduvalmistami

sele, teiselt poolt tingib olemasolev toitlustusvõrgu üle

koormatus tarbijaskonna teeninduskultuuri langust. Majan

dusteadlase H. Aarma soovitusel peaks valdava enamuse vaba

riigi elanikkonna ühiskondliku toitlustamisega hõlmamiseks 

üldkasutatavas toitlustusvõrgus olema 7 0 - 8 0  istekohta iga 

1000 linnalise asula elaniku kohta.^ ülevaate Eesti NSV 

elanikkonna kindlustatusest toitlustusvõrguga 1965.-1973.a. 
annab tabel 54 (käesoleva aja statistiline aruandlus ei või

malda välja tuua eraldi üldkasutatavat toitlustusvõrku maa

ja linnalistes asustatud punktides).

üldkasutatava toitlustusvõrgu planeerimisel asustatud 

punkti (kaubandusorganisatsiooni) lõikes on väga tähtis 

toitlustusettevõtete ratsionaalne paigutus ning õige tüübi 

valik. Kui toitlustusettevõte asukoha määravad reeglina 

elanikkonna kontsentratsioonipunktid (linnade - mikrorajoo

nide keskused, elava liiklusega magistraalid, ameti-kultuu- 

riasutuste kontsentratsioon jm. tegurid), siis toitlustus

ettevõtete tüüpide valikul on küllaltki kaalukas osa nende 

rajamise majanduslikul põhjendatusel, mille tähtsamateks 

näitajateks on rajatava ettevõtte põhifondide maksumus, et-

^ H. A a r m  a, osundatud teos, lk. 263.
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Т а b © 1 34 
Eesti NSV elanikkonna kindlustatus 

toitlustusvõrguga 1963- - 1973. а.

Näitajad 1963 1965 1970 1973

1000 elanikule osanev toit
lustusvõrgu istekohtade arv 39,3 54,2 63,4 76,6
1000 elanikule osanev üld
kasutatava toitlustusvõrgu 
istekohtade arv 14,2 15,3 18,8 20,8
üldkasutatava toitlustus
võrgu osatähtsus % 36,1 28,2 29,6 27,2

2
tevõtte üldpinna 1 m maksumus, kapitaalmahutuste tasuvuse 

aeg, 1 istekoha kasutamise keskmine intensiivsus jt. tegu

rid.

Toitlustusettevõtete põhifondide maksumus sõltub pal

judest teguritest, nagu ehitamine individuaal- või tüüppro

jektide alusel, istekohtade arvust, tarbijaskonna teeninda- 

misvormist, poolfabrikaatide kasutamise võimalustest jt. 

teguritest. Ukraina NIITOP-i uurimuste andmeil väheneb eri- 

nevates toitlustusettevõtete tüüpides 1 m maksumus sõltu

valt ettevõtte üldpindala suurenemisest järgmiselt (vt. 

tabel 35).
Nagu näitavad tabelis 35 esitatud uurimuste andmed, 

õigustab end majanduslikult suuremate üldpindadega toitlus

tusettevõtete rajamine. Positiivset mõju avaldab toitlus

tusettevõtete tarbijaskonna teenindamisvõimsuste suurenda

misele ettevõtete rajamine tööks poolfabrikaatidega. Ukrai

na NIITOP-i andmeil võimaldab poolfabrikaatide kasutamine 

vähendada tootmispindu kuni neljandiku võrra, samaaegselt 

vabanevad 7 - 1 1  nimetust tehnoloogilisi seadmeid. Samuti 

üldtuntud on kitsalt spetsialiseeritud toitlustusettevõtete 

rajamise eelised - tagavad 2 - 3  korda intensiivsema iste

kohtade kasutamise võrreldes sööklate-restoranidega.

Toitlustusettevõtete rajamise majanduslikul põhjenda

misel on kaaluv osa kapitaalmahutuste kasutamise efektiiv—

13
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Erinevate suurustega toitlustusettevõtete
2

tüüpide 1 m pinna maksumus

---------------------------------- — ----------------------------------- 2-----------
..... Üldpind 1 m maksumus

Toitlustusettevõte tuup £ rbl.

T a b e l  35

üldkasutatavad sööklad 170 216

417 168

735 150

Restoranid 320 374

590 233
925 203

Kohvikud ja spetsiali
seeritud ettevõtted 67 302

133 289
352 189

suse ja nende tasuvuse küsimustel. Toitlustuses, nagu teis

teski rahvamajandusharudes, arvestatakse kapitaalmahutuste 

efektiivsuse näitajat järgmise valemiga:

^ef = К ’ (3.1.)
er* кар.mahut. 

kus Kef. - kapitaalmahutuste efektiivsuse koefitsient;

К - kasum (aastas, kvarralis);

K^ap mpihn.h - kapitaalmahutuste summa.

Kapitaalmahutuste tasuvuse aeg kujutab endast kapitaal

mahutuste efektiivsuse pöördväärtustг

T = KM£-.mahut. _ 1___
aeg К ~ ’ (3*2.)

kus Taeg - kapitaalmahutuste tasuvuse aeg.

Kapitaalmahutuste efektiivsus ja nende tasuvuse aeg 

toitlustuses sõltub paljudest teguritest, nagu ettevõtete 

tuup, "tarbijaskonna ceenindamisvõimsused (istekohtade arv, 

nende kasutamise intensiivsus), rentaabluse tase jm. tegu-
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guritest. Ukraina NIITOP-i andmeil on rentaablilt töötava

te toitlustusettevõtete tasuvuse aeg küllaltki ühtlane eri

nevate toitlustusettevõtete tüüpide lõikes (vt. tabel 36).

T a b e l  36 
Erinevate toitlustusettevõtete tüüpide 

kapitaalmahutuste tasuvuse aeg

Toitlustusette
võ t e  tüüp

Keskmine 
toitlus
tusette
v õ t e  põ
hifondide 
maks umus 
(tuh.rbl.)

Keskmine 
toitlus
tuse tte- 
võtte ka
sum (tuh. 

rbl.)

Kapitaal
mahutuste 
efektiiv
suse koe
fitsient

Kapitaal
mahutuste 
tas uvuse 

aeg 
(aastad)

üldkasutatavad
sööklad 36,3 4,1 0,0 7 14

Restoranid 151,0 10,2 0,0 7 14

Kohvikud ja spet
sialiseeritud 
ettevõtted 37,1 2,9 0,08 13
Kombineeritud 
ettevõtted (asu
kohaga ühes hoones) 295,0 16,8 0,06 17

Keskmiselt 111,4 7,3 0,07 14

Kahjumiga töötavad toitlustusettevõtted ei oma kapi

taalmahutuste tasuvuse aega. Nimetatud ettevõtetele tehtud 

kapitaalmahutused hüvitatakse rentaablilt töötavate toit

lustusettevõtete kasumiga. Seetõttu kujunebki ühiskondlikus 

toitlustamises tehtavate kapitaalmahutuste tasuvuse aeg 

küllaltki pikaks - UV'aina NIITOP-i väljavõtteliste uuri

muste andmeil keskmiselt 32 aastat.
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3.3.2. Elanikkonna tegevuskoha järgse

toitlustusvõrgu planeeri mine

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu planee

rimise aluseks on konkreetsetes tehastes, ametiasutustes, 

koolides jne. hõivatud elanikkonna arv. Eesti NSV-s moodus

tas 1973. a. elanikkonna tegevuskoha j argne toitlustusvõik 

vabariigi kaubandusorganisatsioonidele kuuluvatest ettevõ

tetest 69,6 % ja istekohtadest 72,8 %. Elani.kkon.na tegevus
koha järgse toitlustusvõrgu senised arengutempod ning tema 

arengu vajadused lubavad väita, et nimetatud ühiskondliku 

toitlustami.se koostisosal on kõige kaalukam osa koduse toi

duvalmistamise piiramisel. Vajab ju ühiskondlikult kasuliku 

tegevusega hõivatud inimene toitlustusettevõtete teenuseid 

eelkõige oma rakenduskohas.

Elanikkonna tegevuskoha järgne toitlustamine haarab 

praktiliselt kõiki elualasid, kuid kaaluvam osa toitlustus- 

võrgust kuulub üldhariduslike koolide õpilaste ning töös

tusettevõtete töötajate teenindamiseks (vt. tabel 37).
Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu planee

rimise aluseks on ühes või teises rahvamajandusharus olev 

töötajate arv, aga samuti ka konkreetsetes ettevõtetes-asu- 

tustes rakendatud töötajate arv. Elanikkonna tegevuskoha

järgse toitlustusvõrgu planeerimise meetodiks on normatiiv

ne meetod. Kuna erinevate rahvamajandusharude töötajate 

töötingimused on küllaltki erinevad, siis ka toitlustusvõr

gu planeerimisel kasutatakse erinevaid normatiive.



T a b e l  37

Eesti NSV kaubandusorganisatsioonide tegevuskohajargse toitlustusvõrgu 

struktuur ja dünaamika 1963« - 1973- a. ,

Toitlustusvõrgu asukoht

Ettevõtete
osatähtsus

_____ %____

Dünaamika
%

1963 -

Istekohtade
osatähtsus

%

Dünaamika
%

1963 -

1963 1973 - 1973 1963 1973 - 1973

Elanikkonna tegevuskohajärgne 
toitlustusvõrk 100,0 100,0 191,9 100,0 100,0 252,8
sh. teenindavad

1) tööstusettevõtteid 30,8 29,3 163,5 24,9 22,2 225,5

2) ehitusorganisatsioone 1.4 3,6 488,9 1,2 2,0 424,4

3) transpordiorganisatsioone 6,2 5,2 159,0 3 3 2,5 191,2
4) ametiasutusi 6,7 11,7 335,7 4,3 6,3 375,4

5) üldhariduslikke koole 32,4 2 7,7 164,2 46,9 49,4 266,0

6) kõrgemaid koole ja 
tehnikume 6,0 4,0 126,3 6,9 4,5 167,5

7 ) kutsekoole 2,5 2,2 168,8 4,7 4,3 229,1

8) sovhoose 13,0 14,6 215,9 7,5 8,0 269,6
9) metsamajandeid ja 

varumisettevõtteid 1,0 1,7 350,0 0,3 0,8 612,3



Tööstusettevõtete tööta.iate tegevuskoha järgse toitlus

tusvõrgu planeerimine peab algama nimetatud võrgu üksikas

jalikust analüüsist. Analüüsil selgitatakse välja järgmised 

näitajad:

1) Toitlustusettevõte 1 istekohale osanev töötajate 

arv - nimetatud näitaja võimaldab kõige üldisemal kujul an

da hinnangut tööstusettevõtete töötajate toitlustusvõrguga 

kindlustatusele. 1969. a. osanes Eesti NSV-s toitlustuset

tevõte 1 istekohale tööstusettevõtetes 16,2X töötajat 

(NSVl. - 13,2, Läti NSV - 15,7, Leedu NSV - 16,9); 1975- a. 

aga 10,8.
2) 1000 töötajale osanev istekohtade arv - nimetatud 

näitaja on analoogiline eelnevaga. Arvutused nimetatud näi

taja puhul 1971. a. näitavad, et 1000 töötajale osanes 

Eesti NSV-s 66,8 istekohta, NSV Liidus 85,1, Leedu NSV-s

68,1, Gruusia NSV-s - 110,2 ja Armeenia NSV-s - 113,8 iste

kohta .

3) Toitlustusettevõte 1 istekohale osanev suurima 

(maksimaalse) vahetuse töötajate arv - nimetatud näitaja 

võimaldab juba küllaltki üksikasjalikult iseloomustada eri

nevates tööstusharudes ja regioonides toitlustusvõrguga 

kindlustatuse taset ning võrrelda seda kehtiva normatiivse 

tasemega. 1969. a. osanes meie vabariigis 1 istekohale 

10,4- suurima vahetuse töötajat, 1975. a. - 6,8.

Л) Keskmine päevane kaubakäive 1 töötajale - nimeta

tud näitaja baasil on võimalik teatud ligikaudsusega väl-

^ Siin ja edaspidi kasutatakse elanikkonna tegevusko- 
hajärgse toitlustusvõrgu analüüsimisel otseste statistilis
te andmete puudumisel 1969. a. faktilisi näitajaid, 1975-, 
1980. jne. aastate loodetavaid näitajaid. Andmete allikaks 
on I. Siimoni dissertatsioon. Vt. I. S i i m o n ,  osunda
tud teos.

3*3.2.1. Tööstusettevõtete töötajate

tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu planeerimine
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jendada antud rahvamajandusharus ühiskondliku toitlustami

se teenuseid kasutavate töötajate arvu. Selle allikaks on 

keskmine 1 ostu maksumus (III kategooria toitlustusettevõ

tetes esineb see küllaltki stabiilse näitajana). Meie arvu

tused näitavad, et 1969. a. oli tööstustöötajatest haaratud 
ühiskondliku toitlustamisega NSV Liidus - 43,6, Eesti NSV-s

- 40 %.

Paralleelselt elanikkonna tegevuskohajärgse toitlus

tusvõrgu arengu üldists näitajate uurimisega tööstuses ja 

selle üksikutes harudes, tuleks tõsist tähelepanu osutada 

üksikute tööstusettevõtete ja nende eraldi asuvate tsehhide

- osakondade toitlustamise organiseerimise uurimisele. Na

gu näitavad meie uurimused vabariigi kerge-; toiduainete- 

ja metallitööstuses, puudus 1970. a. tööliste toitlustamise 

organiseerimine täielikult ettevõtetes (eraldi asuvates 

tsehhiõ.es), kus töötajate arv suurimas vahetuses oli kuni 

50 inimest; tööstusettevõtetes 50 - 100 inimesega suurimas 

vahetuses oli toitlustamise organiseerimine täiesti juhus

lik - valdavas enamuses aga puudus. Toetajate toitlustamise 

organiseerimine muutus aga regulaarseks nendes tööstusette

võtetes, kus töötajate arv ületab 250 inimest suurimas va

hetuses. Nii meie kodumaa kui ka rahvusvaheline praktika 

näitab, et väikeettevõtetes, kus toitlustatakse vähemalt 50 
inimest, on vaja organiseerida statsionaarne toitlustus- 

puhkt. USü-s on aga töökohajärgse toitlustamise objektiks 

isegi pisiettevõtted, kus töötab 5 - 7  töötajat (kasutatak

se liikuvaid toitlustusettevõtteid).

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu analüü

simisel tuleb tähelepanu osutada toitlustusettevcte-ce sise

misele struktuurile, kuna elanikkonna tegevuskohajärgne 

toitlustamine peab tagama tarbijale tööpäeva jooksul vähe

malt ühekordse sooja lõuna. Nagu näitavad statistilised and

med, moodustasid einelauad-puhvetid siiski veel 1972- a. 
N3VL tööstusettevõtteid Teenindavas toitlustusvõrgus 29*2. %, 

Eesti NSV-s - 2.2,6 %. Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlus

tamise esmaseks ülesandeks on kindlustada kõigi töötajate 

nõImamine töökohajärgse toitlustamisega. Lähtudes tegevus-



kohajärgse toitlustamise organiseerimise ökonoomilisest as

pektist, on otstarbekohane organiseerida:

1) toidujaotuspunktid statsionaarsete söögisaalidega 

tootmisettevõtetes töötajate arvuga kuni 50 inimest 

suurimas vahetuses}

2) einelaud-toidujaotuspunktid 50-250 töötajale suuri
mas vahetuses}

3) sööklad - töötajate arvuga üle 250 inimese suurimas 
vahetuses.

Elanikkonna tegevuskohajärgse toitlustusvõrgu vasta

vust tarbijaskonna kontingentidele võimaldab väljendada 

toitlustusettevõtte 1 istekohale osanev kaubakäive. Nimeta
tud näitaja võimaldab väljendada 1 istekoha keskmist ring

lust, samuti ka 1 istekoha kasutamise intensiivsust (vt. 

tabel 38).
T a b e l  38

Eesti NSV vabariikliku alluvusega linnade 

tööstusettevõtteid teenindavate sööklate 

söögisaalivõimsuste ja istekohtade kasutamise 

intensiivsuse vaheline sõltuvus 1969. a.

Ainult suuri
mat vahetust 
teenindavad 
sööklad is

1 istekoha 
päevane

1 istekoha 
keskmine 
ringlus ar
vutatuna

1 istekoha 
kasutamise 
intensiivsus 

%1
tekohtade
arvuga kau-

ba-
käive
rbl.

oma
too
dangu
käive
rbl.

kauba
käibe
alusel

oma
too
dangu
käibe
alusel

kauba
käibe
alusel

oma
toodan
gu käi
be alu
sel

kuni 60 iste
kohta 4.6 ЗД 8,4 3,6 210,0 140,0

61 - 100 is
tekohta 3,5 2,5 6,4 4,5 160,0 112,5
üle 100 iste
koha 2,3 2,0 4,2 3,6 105,0 90,0

1 istekoha kasutamise intensiivsuse arvutamise alu
seks on võetud 4—kordne istekoha ringlus, mis peab tagama 
tarbijaskonna rahuldavad tarbimistingimused.
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Analoogiline kõrge istekohtade kasutamine valitseb ka 

einelaudade-toidujaotuspunktide puhul. Esimesel pilgul võib 

näida, et kõrge istekohtade kasutamise intensiivsus tagab 

toitlustusettevõtete suhteliselt paremad majanduslikud näi

tajad (tegelikult see nii ongi), kuid tööstusettevõtete pu

hul viitab see kaudselt sellele,et toitlustusettevõtete ka

sutamine toimub suurel määral töötajate tööaja arvel. Meie 

uurimused näitavad, et kuni 1/4 tööstusettevõtetee (kus on 

toitlustusettevõtted) toimuvad lõunavaheajad üheaegselt;

53,8 % toitlustusettevõtete tootmispindadest ja 44,1 % 

söögisaalide võimsustest ei vasta antud tööstusettevõtete 

töötajate vajadustele. Kui aga sellele lisada, et kuni 30 % 

toitlustusettevõtted omavates tööstusettevõtetee on suuri

ma vahetuse lõunavaheaja pikkuseks ainult 15 - 20 minutit, 

siis on arusaadav, et tööstusettevõtteid teenindavate toit

lustusettevõtete söögisaali võimsused peavad maksimaalselt 

vastama töötajate arvule. Kui nimetatud proportsiooni ei 

tagata, siis elanikkonna tegevuskohajärgne toitlustamine 

muutub oluliseks töötajate tööaja kadude põhjustajaks.

Käesoleval ajal kasutatakse tööstusettevõtete töötaja

te toitlustusvõrgu planeerimise normatiivina 250 istekohta 

iga 1000 suurimas vahetuses töötava inimese kohta. Konk

reetsete tööstusettevõtete puhul soovitatakse kirjanduse 

andmeil saadud istekohtade vajadus korrutada 0,9-ga, s.t. 

vähendada istekohtade vajadust 10 % puhkusel viibijate, : 

haigete, komandeeritute jne. arvel. Konkreetse tööstusette

võtte puhul toitlustusettevõtete istekohtade vajadus väl

jendub valemiga:

I - T * 25P * 0,9 x Q (3.3.)-Lk ” lööö *

kus Ijj. - toitlustusettevõtete istekohtade arv;

T - tööstusettevõtete töötajate arv suurimas vahetu

ses;

Q - töötajate ühiskondliku toitlustamisega hõivatus 

(%).
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Nagu näitab praktika, on paljudes tööstusettevõtetee 

komandeeritud töötajaid, praktikante jne., seega praktili

selt koefitsient 0,9 kaotab oma mõtte; samuti ka Q (tööta

jate tibiskondliku toitlustamisega hõlmatuse %), kuna juba 

käesoleval ajal toimub töötajate toitlustamine soodustatud 

tingimustel või isegi tasuta - see stimuleerib tarbimist. 

Seega konkreetse tööstusettevõtte toitlustusettevõtete va

jadus väljendub valemiga:

Ik = ehk Ik = "T" *

Toitlustusettevõtete istekohtade normatiivi on ots

tarbekohane kasutada üksikute tööstusharude, samuti ka re

gioonide tööstusettevõtteid teenindava toitlustusvõrgu ana

lüüsimisel ja planeerimisel (vt. tabel 39)*

T a b e l  39

Toitlustusettevõtete istekohtade normatiivi täitmise 

tase Eesti NSV juhtivates tööstusharudes 1970. ja 

1976. aastal

Istekohtade normatiivi 
Tööstusharu (250:1000) täitmise tase %

1 .01.1970. 1.01.1976,

Laevaehitus- ja remonditööstus 100,0 114,3
Masinaehitus 70,2 117,6

Elektri- ja soojusenergia- 
tööstus 51,3 66,7
Keemia-, plastmasside ja me
ditsiinitööstus 47,0 69,0

Elektrotehnikatööstus 35,1 61,5
Küt usetööstus 31,5 45,5
Kergetööstus 35*7 65,6

Käesoleval ajal kehtiva tööstusettevõtete toitlustus

võrgu istekohtade arvestusnormatiivi aluseks on konkreetsed 

rahvamajanduslikud võimalused. Toitlustusvõrgu arendamine 

normatiivsele tasemele võimaldaks oluliselt suurendada töö-
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tajate arva, kellel avaneks võimalus kasutada töökohajärg

se toitlustamise teenuseid. Uute, progressiivsete toitlus

tusvõrgu istekohtade normatiivide rakendamise vajadust rõ

hutavad järgmised momendid.

1) Tööstusettevõtetes avanevad seoses majandusreformi

ga järjest suuremad materiaalsed võimalused oma töötajate 

töökohajärgse toitlustamise organiseerimiseks soodustatud 

tingimustel või tais uta.

2) 4— tsükliline lõunavaheaeg tööstusettevõtetes vahe

tuse jooksul häirib paljudel juhtudel tsehhide omavahelist 

normaalset töö kulgu.

3) Nii rahvusvahelises"1" kui ka kodumaises suurtööstujs- 

ettevõtete toitlustamise organiseerimise praktikas ollakse 

seisukohal, et suuremas vahetuses olev töötajate arv peab 

vastama toitlustusettevõtete istekohtade arvule.

Meie arvates oleks otstarbekohane kehtestada Eesti 

NSV-s alates uuest viisaastakust tööstusettevõtteid teenin

dava toitlustusvõrgu uueks istekohtade üldistavaks etappar- 

vestusnormatiiviks 330 istekohta 1000 töötaja kohta suuri

mas vahetuses. Optimaalseks tööstusettevõtete toitlustusvõr

gu väljaarendamise üldistavaks istekohtade arvestusnorma- 

tiiviks meie vabariigi oludes tuleks lugeda 500 istekohta 

1000 töötaja kohta suurimas vahetuses.

3 .3 .2.2. Õppivat noorsugu teenindava 

toitlustusvõrgu planeerimine

Õppivat noorsugu teenindav toitlustusvõrk jaguneb põ

himõtteliselt kolmeks:

^ Olgu siinjuures märgitud, et Saksa Demokraatlikus 
Vabariigis osanes juba 1959* a » suurimas vahetuses ühele 
toitlustusettevõtte istekohale tööstuses tervikuna 2,9 töö
tajat (sealhulgas masinaehituses,ehitusmaterjalide ja polü
graafiatööstuses 1,7, metallurgias 1,8 töötajat). N. К ö r- 
n e r, osundatud teos, lk. 230.
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1) üldhariduslike koolide,

2) kutse- ja internaatkoolide,

3) kõrgemate koolide ja tehnikumide toitlustusvõrk.

UirihK-riduslike koolide toitlustusvõrk. Erinevalt teis

test rahvamajandusharudest, kus veel käesoleval ajal ela

nikkonna tegevuskohajärgse toitlustamise organiseerimise 

kriteeriumina esineb üldreeglina antud ettevõttes, asutu

ses töötavate inimeste arv, on koolitoitlustamise objektiks 

kõik õpilased, sõltumata koolide suurusjärgust.Kahjuks mit

te kõikjal ja mitte alati seda ei arvestata - mõnede ühis

kondliku toitlustamise ökonomistide poolt seatakse kooli

toitlustamise organiseeri mine sõltuvusse selle majandusli

kest tulemustest. Näiteks majandusteadlase A. Umeni poolt 

soovitatakse koolisööklate organiseerimist koolides, kus 

õpilaste arv on üle 320.^ Koolitoitlustamine tasub aga end 

majanduslikult alles siis, kui toitlustamisega on haaratud 

vähemalt 400 — 500 õpilast.2

üldhariduslike koolide tarbijaskonna moodustavad;

1) ühekordse koolieinega kõik õpilased ja koolide teenistu

jad - õpetajaskond; 2) kahekordse koolieinega - pikapäeva

rühmade õpilased; 3) neljakordse toitlustamisega koolide in

ternaatides elavad õpilased.

üldhariduslike koolide toitlustusvõrgu arengu kõige 

üldistavamaks näitajaks on koolide arv, kus on organiseeri

tud õpilaste toitlustamine. Eesti NSV-s puudus 1969/70. õp

peaastal koolitoitlustamine 16,1 % koolides, kus õppis

4,2 % õpilastest. Valdava enamuse nendest koolidest moodus

tasid väikesed 15 - 20 õpilasega algkoolid, mis kuuluvad 

käesoleval viisaastakul likvideerimisele. Olgu märgitud, et 

meie vabariigis organiseerivad koolitoitlustamist: 1) kau-

1 A.M. Умен. Общественное питание учащихся в ооще- 
образовательных школах и пути его совершенствования. Авто
реферат. Киев, 1У70, стр. 17.

2 
А.М. У и е н. О стоимости питания школьников. - “Об

щественное питание". Сборник докладов .Укр. НИИтОП-в. киев, 
"техника", 1967, стр. 66.
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bandusorganisatsioonid - 75,1 % õpilaskonnast} 2) põlluma

janduslike majandite toitlustusettevõtted - 1,8 % õpilas

konnast} 3) üldhariduslikud koolid - 18,9 % õpilaskonnast.

üldhariduslike koolide toitlustusvõrgu arengu väga 

tähtsaks näitajaks on õpilaskonna haaratus toitlustamisega.^ 

Eesti NSV-s oli vastav näitaja 1969/70. õppeaastal 76,9 % 

vabariigi õpilaskonnast. NSV Liidus tervikuna oli aga 1973.

aastaks koolitoitlustamisega haaratud vaid 1/4 õpilaskon-
2

nast.

üldhariduslike koolide toitlustusvõrgu üldist arengu

taset ning õpilaskonna hõlmatust koolitoitlustamisega ise

loomustab kõige üldisemalt 1 õpilasele osanev kaubakäive. 

Nimetatud näitaja iseloomustab kvantiteeti (päevas, kuus, 

aastas) ning võimaldab võrdsetel lähtealustel võrrelda ük

sikuid koole, kaubandusorganisatsioone ning suuremaid re

gionaalseid üksusi. Meie arvutused näitavad, et 1972. aas

tal moodustas 1 õpilasele osanev päevane kaubakäive Eesti 

NSV-s 0,17 rbl., Läti NSV-s - 0,16, Leedu NSV-s - 0,08 rbl. 

ja üleliiduliselt - 0,07 rbl. Toodud näitajates kajastub 

kaudselt koolitoitlustamise materiaalse baasi olukord. Hu

vitava detailina võib lisada, et küllaltki oluliselt erine

vad 1 õpilasele osanevad päevased kaubakäibed-. meie vaba

riigi vabariikliku alluvusega linnades - 13,6 кор., maara

joonide koolides aga 18,5 kop. päevas. Järelikult, oluline 

erinevus 1 õpilasele osaneva päevase kaubakäibe osas viitab 

vabariikliku alluvusega linnade koolitoitlustusettevõtete 

ebapiisavale materiaalsele baasile.

Koolitoitlustamise olukorra teiseks üldistavaks näita

jaks on 1 õpilasele osanev omatoodangu kaubakäive. Selles 

näitajas peegeldub otseselt koolitoitlustamise põhieesmärk ,

^ üldhariduslike koolide toitlustamise organiseerimi
sel kasutatakse mõisteid: 1) õpilaste soetoitlustamine •- 
õpilaste arv, kes saavad sooja koolieinet} 2) üldtoitlus- 
tamine - soetoitlustamisega ning einelaudade teenustega 
haaratud õpilaste üldarv.

2
А.И. Кочерга. Повышение эффективности..., стр.
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Antud juhul on üldistava kriteeriumina otstarbekohane kasu

tada koolis, kaubandusorganisatsioonis jne. *uhe koolieine 

keskmist maksumust. 1 õpilasele osaneva omatoodangu kauba— 

käibe ni ng keskmise koolieine maksumuse põhjal saame väl

jendada koolitoitlustusettevõtte, kaubandusorganisatsiooni 

jne. poolt teenindada oleva õpilaskonna kindlustatuse mää

ra omatoodanguga. Meie arvutuste alusel moodustas 1969/70. 

õppeaastal Eesti NSV omatoodanguga kindlustatus vabariikli

ku alluvusega linnades 57»9» marajoonides - 80,8 %.

Koolitoitlustusettevõtete materiaalse baasi vastavust 

selle eesmärkidele iseloomustab üldistavalt toitlustusette

võtete struktuur.Koolitoitlustamise organiseerimiseks meie 

vabariigis kasutatakse järgmisi koolitoitlustamisettevõtete 

tüüpe:

1) lõppköögiga koolisööklad, mis töötavad saadavatel 

poolfabrikaatidel - kasutatakse vabariikliku allu

vusega ning enamikus maarajoonide linnades;

2) täieliku tootmistsükliga koolisööklad - kasutatakse 

põhiliselt maakoolides ning väiksemates linnades, 

kus poolfabrikaatidega varustamist ei ole mitme

sugustel põhjustel organiseeritud;

3) toidujaotuspunktid (linnakoolides täiendavad neid 

enamikus einelauad);

4) einelauad.

Kui kaks esimest tüüpi vastavad täielikult koolitoit

lustamise nõuetele ja eesmärkidele, siis toidujaotuspunkte 

tuleks üldjuhul hinnata kui koolitoitlustamisettevõtete ma

teriaalse baasi puudujääki, erandjuhul (kooli ja seda va

rustava statsionaarse toitlustusettevõtete vahetu lähedus) 

on need aga õigustatud. Einelaud koolitoitlustamise ainsa 

objektina ei vasta õpilaskonna toitlustamise eesmärkidele, 

kuid selle täiendava vormina (eriti suurema õpilaste arvuga 

koolide puhul) õigustab end täielikult. Vastavalt 1972. a. 

statistilistele andmetele vastas kaubandusorganisatsioonide 

toitlustusvõrgust NSV Liidus tervikuna koolitoitlustamise 

eesmärkidele (õpilastele sooja koolieine kindlustamine)
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48,8 % koolitoitlustusettevõtetest; Eefcti NSV-s - 94,8, 

Lati NSV-s - 96,7 ja Leedu NSV-s - 77,2 %.

üldhariduslike koolide toitlustusvõrgu materiaalse Ьяя— 

si keskseks probleemiks on toitlustusettevõtete võimsuste 

vastavus õpilaskontingentidele. Nimetatud vastavuse väljen

damiseks kasutatakse koolitoitlustamisettevõtte 1 istekoha
le osanevat õpilaste arvu vahetuse jooksul.Omaette problee

miks on, missugune peab olema koolitoitlustusettevõtetes 1 
istekoha ringlus, et tagada kõikide õpilaste toitumine vas

tavalt toitlustushügieeni nõuetele. Arvestades õpilaste mi

nimaalselt neljakordse toitumise vajadust ning seda, et 

toit seedub 3 , 5 - 4  tunni jooksul, peaks I vahetuse toit

lustamine toimuma kella 10.30 - 11.30 ja II vahetuses 

15.30 - 16.ЗО piirides. Siit järeldub, et õpilaste soetoit-
1 usta mine peaks toimuma, minimaalselt kahes tsüklis ning sel
liselt, et õpilased saaksid toidu koolipäeva keskel. Toit

lustusettevõtete majandamise aspektist on seda tulusam, mi

da rohkem tööpäeva jooksul istekoht ringleb (kasutatakse is

tekohta). Koolitoitlustamise õige organiseerimise aspektist 

viitab aga istekohtade liiga intensiivne kasutamine kooli

toitlustamise materiaalse baasi puudustele (vt. tabel 40). 

Optimaalseks tuleks lugeda kahekordset istekohtade ringlust 

vahetuse jooksul, s.t. 500 istekohta iga 1000 õpilase koh
ta. Rahuldavaks võib lugeda veel olukorda, kus vahetuse 

jooksul istekoht ringleb kuni 3 korda, s.t. 330 istekohta 

iga 1000 õpilase kohta vahetuse jooksul.
Koolitoitlustamise materiaalse baasi probleemi üheks 

tahuks on: missugune osa olemasolevast toitlustusvõrgust 

vastab kindlaks ajamomendiks koolitoitlustamise organisee

rimise optimaalsele režiimile või on sellele lähedal. Hin

nangu kriteeriumina kasutatakse istekohtade tinglikku ring

lust (vt. tabel 41).

ökonoomilisest aspektist on huvipakkuv, mida annab ma

janduslikult üldhariduslike koolide materiaalse baasi nor

maliseerimine. üldtuntud tõena võib siin väita,et see loob 

eeldused kõikide õpilaste koolieinega hõlmamiseks. Meie 

poolt läbiviidud 136 maarajooni üldharidusliku koolitoit-
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Vabariigi kaubandussüsteemide poolt teenindatavate 

üldhariduslike koolide grupeerimine 1.01.1970. a. 

seisuga toitlustusettevõtete istekoha arvu, kesk

mise ringluse ning arvestusnormatiividele vastava

se järgi

T a b e l  40

Toitlustusette
võtted istekoh
tade arvuga

Ette- Iste- 
võtted kohad

Istekohtade 
keskmine 
ringlus ar
vestatuna 
õpilaste 
arvule

Istekohtade
normatiivi
(330:1000)
täitmine

%
I va
hetus

II va
hetus

Vabariikliku al
luvusega linnad

\5 1 cr> о 19,5 8,0 6,4 3,1 47,3
61 - 90 16,5 10,6 6,3 3,7 48,0

91 - 120 29,1 24,9 4,8 3,2 63,3
121 - 150 7,8 9,0 3,5 2,4 86,7
151 - 180 9,7 13,5 4,1 2,7 74,4
181 - 210 8,7 14,3 3,5 2,1 86,8

211 - 240 1,9 3,6 4,9 0,8 62,3
üle 240 6,8 16,1 3,1 0,8 97,1

Kokku 100,0 100,0 4,4 2,5 ' 68,6

Maara.ioonid

30 - 60 40,7 23,6 3,9 0,6 78,3
61 - 90 33,7 32,4 3,0 0,5 100,1

91 - 120 13,6 18,2 2,5 0,7 87,2

121 - 150 4,0 6,8 3,8 0,7 79,9
151 - 180 5.5 11,6 3,4 0,8 88,2
181 - 210 1,5 3,7 2,7 0,3 114,2
211 - 240 - - - - -

üle 240 1,0 3,7 2,5 0,7 122,4

Kokku 100,0 100,0 3,4 0,6 89,8
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T а Ъ в 1 41 

ENSV kaubandusorganisatsioonide majandada olevate 

üldhariduslike koolide toitlustusettevõtete gru

peerimine istekohtade tingliku ringluse alusel 

seisuga 1.01.1970. a.

„ .. _ _. . I vahetus II vahetus 
Toitlustusettevõtete _________ _______  ______
istekohtade tinglik koolid 3pü ased koolid õpilased 
ringlus kordades ^ ^ ^ ^

Vabariik

kuni 2,0 22,2 7,4 37,6 21,9

2,1 - 3,0 19,9 12,7 15,2 16,1

3,1 - 4,0 18,5 21,8 18,4 22,3

4,1 - 5,0 14,6 20,3 12,8 17,1

üle 5,1 24,8 37,8 16,0 22,6

Kokku 100,0 100,0 100,0 100,0

Vabariikliku allu
vusega linnad

kuni 2,0 5,8 1,5 31,8 20,0

2,1 - 3,0 6,8 7,6 17,6 17,7

ЗД - 4,0 28,2 27,2 20,0 21,7

4,1 - 5,0 18,4 20,9 14,1 18,6

üle 5,1 40,8 42,8 16,5 22,0

Kokku 100,0 100,0 100,0 100,0

Maara.ioonid

kuni 2,0 30,7 13,5 50,0' 28,2

2,1 - 3,0 26,6 18,0 10,0 10,9

3,1 - 4,0 13,6 16,3 15,0 24,1

4,1 - 5,0 12,6 19,7 10,0 12,1

üle 5,1 16,5 32,5 15,0 24,7

Kokku 100,0 100,0 100,0 100,0

1 ustusettevõtte analüüs näitas, et 1 õpilasele osanev oma

toodangu kaubakäive 1 istekoha tingliku ringluse grupis "ku

ni 2 korda" on 40,3 % suurem kui grupis "4,1 - 5” ning ise

gi 186,7 % suurem kui grupis "5,1 ~ 6". Siin täheldame ti-



hedat sõltuvust toitlustusettevõtete istekohtade ringluse 

normaalsuse1 ning 1 õpilasele osaneva omatoodangu kaubakäi— 
be vahel. Seega majanduslikult tähendaks üldhariduslike 

koolide materiaalse baasi normaliseerimine stabiilset kau— 

bakäivet ning võimaldaks uuelt tasapinnalt lahendada kooli— 

toitlustamise probleeme (õpilaste diferentseeritud toitlus

tamine, dieettoitlustamine).

üldhariduslike koolide materiaalse baasi normaliseeri

mine tähendab sisuliselt 1 istekohale osaneva kaubakäibe 

langust. Meie poolt läbiviidud vabariigi 261 koolisöökla 

analüüsimisel ilmnes, et 1 istekohale osaneva omatoodangu 

mahu (rahalises väljenduses) ja toitlustusettevõte suuru

se (istekohtade arvu järgi) vahel on seos, mida saab väl

jendada järgmisel kujul:

у = a0 + axx , (^.5.)

kus x - toitlustusettevõtete istekohtade arv;

у - 1 istekohale osanev omatoodangu kaubakäive (tuh. 

rbl.);

aQ ; a-̂  - regressioonikordajad.

Vastavate arvutuste teostamisel saime korrelatsiooni- 

koefitsiendiks (r) - (-0,96). See tähendab, et toitlustus

ettevõtete suuruste ning nende 1 istekohale osaneva omatoo
dangu kaubakäive vahel on peaaegu funktsionaalne sõltuvus: 

mida suurem on kooli toitlustusettevõtetes istekohtade arv, 

seda väiksem on 1 Istekohale osanev omatoodangu kaubakäive. 
Siin ilmneb kujukalt elanikkonna tegevuskohajärgse toitlus

tusettevõtete ökonoomika spetsiifika - ettevõtete materi

aalse baasi paranemisega kaasneb selle majanduslike näita

jate suhteline halvenemine (seda peavad kompenseerima riik

likud ja ettevõtete dotatsioonid).

üldhariduslike koolide toitlustusvõrgu materiaalse 

baasi hindamise üldistava kriteeriumina kasutatakse iste-

1 Istekoha normaalse ringluse all on mõeldud toitlus
tusettevõtete istekohtade ringlust vahetuses 2 - 3  korda.
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koiatade arve st usnormat iive 1000 õpilase kohta - selleks on 

käesoleval ajal meie maal 250 istekohta iga 1000 Õpilase 

kohta. Nimetatud arvestusnormatiivi täitmine loob eeldused 

kõikide õpilaste hõlmamiseks koolitoitlustamisega,kuid siin 

ei tagata õpilaste toitlustushügieeni nõudeid. Meie vaba

riigis nimetatud normatiivi nõuded olid täidetud 1972. aas

taks. Selleks, et hõlmata kaubandussüsteemide poolt tee

nindada olevate Üldhariduslike koolide kogu õpilaskonda 

soojade koolieinetega rahuldavates tingimustes, peaks koo

litoitlustamise istekohtade arvestusnormatiivina olema vä

hemalt 330 istekohta 1000 õpilase kohta esimeses vahetuses. 
Käesoleval ajal seda arvestusnormatiivi kasutatakse Eesti 

ja ka Läti NSV-s. Selle arvestusnormatiivi üldtase saavu

tatakse vabariigis tervikuna eeldatavasti I viisaastaku 

algaastail, kuid see ei tähenda seda, et kaoksid koolitoit

lustamise materiaalse baasi probleemid - teravalt aktuaal

seks jäävad nad eelkõige linnade üldhariduslikes koolides.

üldhariduslike koolide toitlustusvõrgu istekohtade ar

ve st usnormat ii viks tuleb lugeda 500 istekohta 1000 õpilase 
kohta esimeses vahetuses, kuna see vastaks täielikult koo

litoitlustamise eesmärkidele ning arvestab koolitoitlusta

mise spetsiifikast tulenevaid nõudeid.

Kõrgemate koolide ,1a tehnikumide toitlustusvõrk. Kui 

elanikkonna tegevuskohajärgsete toitlustusettevõtete põhi

funktsiooniks on konkreetse ettevõtte töötajate töökoha

järgne toitlustamine, kaasnevaks aga ka kultuuriline funkt

sioon, siis kõrgemaid koole ja tehnikume teenindavate toit

lustusettevõtete põhifunktsioonideks on;

1) õpingukohajärgne toitlustamine (õppekorpused);

2) elukohajärgne toitlustamine (ühiselamud);

3) üliõpilaste, õppejõudude ning teenistujate vaba aja 

sisustamine (kultuuriline funktsioon).

Kõrgemate koolide ja tehnikumide õpilaskonna töö- ja 

olmetingimuste iseärasuseks on nende väga tihe seos kooli 

ning ühiselamutega. Kõrgemate koolide ja tehnikumi de õpi

laskonnast on mitmekordse toitlustamise objektiks sovhoos-
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tehnikumide ning eritehnikumlde õpilaskond, ülejäänud õpi

laskond, samuti ka teenindav personal on vähemalt ühekordse 

toitlustamise objektiks. TRÜ üliõpilaste UTU uurimisandmeil 

külastavad meesüliõpilased toitlustusettevõtteid keskmiselt

2, naisüliõpilased aga 0,5 korda.
Tehnikumide ja kõrgemate koolide toitlustusvõrgu ana

lüüsil tuleb tähelepanu osutada samadele materiaalset baasi 

iseloomustavatele näitajatele nagu tööstusettevõtete ning 

üldhariduslike koolide puhulgi. Kõrgemate koolide ja tehni

kumide toitlustusvõrgu analüüsil peab aga tõsist tähelepa

nu pöörama ühiselamute toitlustusettevõtete materiaalse baa

si olukorrale. Nimetatud probleemi tähtsust näitab Leedu 

NSV majandusteadlaste seisukoht, et kuni 75 % üliõpilas- 

toitlustusvõrgust peaks asuma uhiselamutes.

Käesoleval ajal on kõrgemate koolide ja tehnikumide 

toitlustusvõrgu võimsuste hindamisel kriteeriumiks NSV Lii

du Kaubandusministeeriumi poolt kinnitatud istekohtade ar

ve st usnormatiiv - 180 istekohta iga 1000 õpilase, üliõpila

se ja õppejõu kohta. Nimetatud normatiivi nõuded olid vaba

riigi keskeriõppeasutuste osas juba 1970. aastaks täidetud 

ja ületatud: vabariigis tervikuna 131,9 %, sellest sov

hoostehnikumides 169»5 % ja linnades asuvates tehnikumides

104,1 %. Kõrgemate koolide osas oli istekohtade normatiiv 

täidetud ainult osaliselt - statsionaarsete üliõpilaste pu

hul 60,9 %, koos õppejõudude ja teenistujatega aga ainult

42,9 %.5

1 U . R a n d m a a .  Olmekultuuriet. - "Noorte Hääl", 
13.01.1972.

2
Б. черешка. Сеть предприятий общественного пи

тания потребительской кооперации Литовской Сир и дальнейшее 
ее развитие. Автореферат. Вильнюс, 1а70, стр. 21.

2 Arvestades 9. viisaastaku küllaltki tagasihoidlikku 
kõrgemate koolide ja tehnikumide toitlustusvõrgu arengupers
pektiive, võib eeldada, et 9. viisaastaku lõpuks toitlus
tusvõrgu pingeline olukord säilib enam-vähem samal tase
mel.
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ülalnimetatud istekohtade arvestusnormatiivi väljatöö

tamisel lähtuti kõrgemate koolide ja tehnikumide toitlus

tusvõrgu konkreetsest olukorrast ning õpilaskonna töö ise

loomust, mis võimaldab üldkasutatavate toitlustusettevõte

te külastamist. Viimast võimalust kitsendavad nimetatud tar

bijaskonna rahalised sissetulekud. Teiselt poolt aga õppe

asutuste kompleksne väljaehitamine (ehk õppeasutuste lin

naosade moodustamine) ahendab õpilaskonna sidet üldkasuta

tava ühiskondliku teenindamisega, mistõttu nimetatud prot

sess peaks leidma konkreetse kajastuse tehnikumide ja kõr

gemate koolide toitlustusvõrgu istekohtade arvestusnorma- 

tiivides. Meie arvates tuleks vabariigis lähtuda tehniku

mide ja kõrgemate koolide toitlustusvõrgu väljaarendamisel 

järgmistest istekohtade arvestusnormatiividest:

1) vabariigi linnade tehnikumides 330 istekohta iga 

1000 õpilase ja õpetaja kohta, kaugemas perspektiivis aga 

kuni 500 istekohta;
2) sovhoostehnikumides, arvestades õpilaskonna mitme

kordse toitlustamise vajadust, 500 istekohta iga 1000 õpi

lase ja õpetaja kohta;

3) kõrgemates koolides, lähtudes toitlustusvõrgu olu

korrast, aga 250 istekohta iga 1000 statsionaarse üliõpila
se, õppejõu ja teenistuja kohta, kusjuures 40 - 50 % toit- 

lustusvõrgust peaks asuma ühiselamutes^ Kaugemas perspek

tiivis peaks aga istekohtade normatiiviks olema 330 iste

kohta iga statsionaarse üliõpilase, õppejõu ja teenistuja 

kohta.

З.З.2.3. Põllumajandustöötajaid teenindava 

toitlustusvõrgu planeerimine

Põllumajanduses toimuvad väga suured muutused, mille 

tulemusena põllumajanduslik tootmine majandisiseselt kont

sentreerub, samaaegselt toimub ka maaelanikkonna kontsent

reerumine perspektiivsetesse kesk- ja abiasulatesse. Elanik

konna kontsentratsioon perspektiivsetesse kesk- ja abiasu-
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latesse tähendab maaelanikkonna sotsiaalse olustiku põhja

likku muutust, mis seab ka uued, kõrgendatud nõuded ühis

kondliku teenindamise sfääris, sealhulgas ka ühiskondlikus 

toitlustamises.
Põllumajandustöötajaid teenindava toitlustuvõrgu se

nist laialdast arengut takistavaks teguriks on olnud objek

tiivse tegurina Eesti NSV maa-asustuse struktuur - maaela

nikkonna väga väikene kontsentratsioon. Nii moodustas vii

mase rahvaloenduse andmeil (15.01.1970. a.) vabariigis maa 

asustatud punktide osatähtsus elanikkonnaga kuni 100 ini

mest 82,3 %> maaelanikkonnast haaras see aga 46,5 %• Asus

tatud punktide arv maa-asulastikus elanikkonnaga üle 200 

inimese moodustas aga vaid 5»4 %*

Subjektiivse tegurina esineb aga majandusjuhtide suh

tumine oma majandite töötajate vajaduste arvestamisel. Nii 

omasid 1972. aastaks vabariigis toitlusiusettevõtteid 91,3% 

sovhoosidest ning 44,2 % kolhoosidest.

Põllumajandustöötajate toitlustusvõrgu materiaalse baa

si käsitlemisel'1’ ning selle perspektiivsete vajaduste mää

ramisel eristatakse tavaliselt kolhooside ja sovhooside

töötajaid või rõhutatakse eriti viimaste toitlustamise or-
2

ganiseerimise primaarsust. Oleme seisukohal, et meie va

bariigis selleks vajadust ei ole, kuna nii kolhoosides kui 

sovhoosides 1) põhiliseks töötas uvormiks on rahapalk;

1 Põllumajandustöötajate toitlustusvõrgu küsimustele 
pööratakse siin mõnevõrra suuremat tähelepanu, kuna olemas
olevas kirjanduses on nendele küsimustele väga vähe tähe
lepanu osutatud ja üldse ei leia kajastamist põllumajandus
like majandite endi poolt organiseeritud toitlustusvõrk. 

p
C.C. Васильев, экономика оощественного пита

ния. М., Госторгиздат, 1у68, стр. 217; В.Р.м а х н ю к. Оп
ределение потреоности и размещение сети предприятий оощест
венного питания в сельской местности, соорник "ПроОлемы раз
вития материально-технической базы розничной торговли на 
селе“. Новосибирск. Институт советсеой кооперативной тор
говли. Новисиоирск, I97U, стр. 114.



2) "toimub intensiivne tootmise ja elanikkonna kontsentree

rumine; 3) tööviljakuse tase pfil1nnw jgndия1 i kui я põhitoo- 

dangule on ühtlane.

öeldust järeldub töötingimuste võrdsus nii kolboosides 

kui sovhoosides, järelikult peavad ka ühiskondliku teenin

dussfääri arengunõuded (s.h. ühiskondlikule toitlustamisele) 

olema võrdsed.

Vabariigi põllumajandustöötajaid teenindavat toitlus- 

tusvõrku iseloomustavad järgmised põhimomendid (1. jaan. 

1972. a.).

1. Rohkesti on väikese istekohtade arvuga toitlustus- 

ettevõtteid. Kui põllumajandustöötajaid teenindavaks toit

lustusettevõtte keskmiseks suuruseks oli 31,8 istekohta, 

siis allapoole seda statistilist keskmist oli vabariigis 

51,8 % ettevõtetest ning 40,3 % istekohtadest.

2. Toitlustusettevõtetesisene struktuur on majandisi

sese toitlustusettevõtete süsteemi puudumisest tingituna vär- 

ga hea - valdav enamus kaubandus organi sats ioonide ja majan

dite toitlustusettevõtteid on täieliku tootmistsükliga 

sööklad, mis töötavad põhiliselt toorainetel. Sellest as

pektist lähtudes vastab põllumajandustöötajaid teenindav 

toitlustusvõrk elanikkonna töökohajärgse toitlustamise põ

hinõuetele.

3. Toitlustusvõrgu dislokatsioon, lähtudes kolhooside- 

sovhooside asulastiku suurusjärkudest, on lähedane ratsio

naalsele - valdav enamus toitlustusettevõtetest (88,2 %) 

asub majandite keskasulates.

4. Suur on väikese kaubakäibega toitlustusettevõtete 

osatähtsus. Toitlustusettevõtete jagunemist kaubakäibe alu

sel iseloomustavad järgmised andmed (vt. tabel 42).

5. Madal on olemasoleva toitlustusvõrgu kaisutamise in

tensiivsus. Uuritud ETKVL-i toitlustusettevõtetes oli kesk

miseks päevaseks istekohtade ringluseks, arvestatult kau— 

bakäibelt, 2,9 korda päevas; omatoodangu kaubakäibelt aga
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Põllumajandustöötajaid teenindavate toitlustus

ettevõtete grupeerimine 1971» a. kaubakaibe1 alusel

T a b e l  42

Aastane (kuu) kaubakäive ETKVL—i Majandite
tub.rbl. - toitlustusettevõtetest %

Kuni 15,0 (kuni 1,25) 60,0 62,5

15,1 - 25,0 (1,25 - 2,08) 28,4 22,5
üle 25,1 (üle 2,08) 11,6 15,0

.. 2
1,9 korda paevas. Seega peaksid nii põllumajandustöötajaid 

teenindava toitlustusvõrgu minimaalsed kaubakäibed kui ka 

olemasoleva võrgu madal kasutamise intensiivsus, selle eba- 

rentaablus (ETKVL-i 3. kategooria ettevõtetes - 5,62 %) 

paratamatult viima järelduseni nimetatud võrgu ebaotstar

bekusest. Seda enam, et Ukraina NIITOP-i teadlaste arves

tustel õigustavad end majanduslikult need toitlustusette- 

võrred, mille minimaalseks suuruseks on 24 istekohta ning 

sovhooside puhul maa-asula suuruseks vähemalt 750, kolhoo

side puhul aga 2000 elanikku.^

ETKVL-i 3. kategooria ja majanditele kuuluvatele 
toitlustusettevõtete kaubakäibed ei ole omavahel otseselt 
võrreldavad, ETKVL-is toitude hind = jaehind + uhiskondli- 
ku toitlustamise juurdehindlus; põllumajanduslike majandite 
toitlustusettevõtetes toitude hind koosneb põhiliselt põl
lumajandussaaduste täisomahinnast (liha ja piim on jae
hinnas).

2
Tegelik istekohtade kasutamise intensiivsus on nende 

piirväärtuste vahel, kuna ostukaubad kuuluvad tavaliselt 
(osaliselt) ka omatoodangu juurde, teiselt poolt tarbitakse 
aga osa ostukaupu väljaspool söögisaale.

5 A.M. Иванов, Н.д. Пазуха. Принципы постро
ения сети предприятии общественного питания в сельской мест
ности. Соорник j k u . ниитоп-а "Достижения науки - в практику 
торговли". Киев, Т̂ех̂ка", 1967, стр. 231.
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Elanikkonna töökohajärgse toitlustusvSrga efektiivsu

se hindamiseks on 2 kriteeriumi: esimene on majanduslik ta

suvus j mis on tagasisidestatud konkreetse kaubandusorgani

satsiooni finantsmajandusliku tegevusega (eriti aktuaalne 

on see majandusreformi põhimõtete rakendamisel kaubanduses), 

teiseks ja primaarseks on tema sotsiaalne sisu, mis on ta

gasisidestatud otseselt Ühiskondliku tööviljakuse tasemega. 

Sellest aspektist lähtudes ja arvestades meie maa-asulate 

spetsiifikat, leiab nimetatud toitlustusvõrk Hhlakondlikku 

tunnustust.

Teoreetilist huvi pakuvad maaelanikkonna toitlustus

võrguga kindlustatuse probleemid. Globaalsete üldistuste te

gemiseks kasutatakse toitlustusettevõtete istekohtade arvu 

1000 elaniku kohta. Lähtudes nimetatud kriteeriumist, soo

vitatakse NSV Liidu juhtivate plaani- ja projekteerimisasu- 

tuste poolt" kasutada jooksva ja perspektiivplaneerimise' 

korras maaelanikkonna toitlustusvõrgu vajaduste arvestami

sel lähtuda istekohtade arvust vastavalt 30 kuni 40 ja 80 

istekohta iga 1000 maaelaniku kohta. Nimetatud kriteeriumi 

positiivseks omaduseks on lildistav iseloom, puuduseks aga 

diferentseerituse puudumine. Lähtudes nimetatud kriteeriu

mist, osanes 1. jaanuariks 1972. a. vabariigis igale 1000 

maaelanikule 43,2 istekohta, koos kolhooside ja sovhooside 

majandada olevate toitlustusettevõtetega moodustas see

1 I. Планировка и застройка населенных мест, нормы пла
нирования СН и П U-к, 2-62, Госстрой СССР. Издательство ли
тературы по строительству. ül.t 1967, стр. 119. 2. Временные 
методические рекомендации по развитию и размещение открытой 
сети общественного питания в системе потребительской коопе
рации на период I97I-I975, Центросоюз 2 ЦИНОТ УР. М.. 1972, 
стр. II. 5, Прогнозы развития системы культурно-бытового 
обслуживания и типов общественных зданий, цйииш учебных зда
ний, м., 197U, стр. 48.
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arv 55,2.^ Tähelepanuväärselt kõrge on Hiiumaa, Paide, Rap

la, Kingissepa, RaJcvere ja Viljandi rajoonide maaelanikkon

na kindlustatus ühiskondliku toitlustamisega, kus igale 

1000 elanikule osanes keskmiselt 93,6 kuni 61,1 istekohta.

Põllumajanduslikes majandeis on oma toitlustusvõrgu 

planeerimise spetsiifika. Nimetatud majandites on ühiskond

liku toitlustamise objektiks kogu selle elanikkond, kaasa 

arvatud eelkooliealised lapsed ning õpilaskond, keda toit

lustatakse reeglina oma rakenduspunktides. Kuna aga toit

lustusettevõtted asuvad siiski ainult keskasulates, farmi

des ja osakondades, siis langeb reeglina ära väljaspool ni

metatud punkte elav elanikkond ja ka see osa -töötavast ela-
2

nikkonnast, kes on rakendatud teistes asustatud punktides. 

Väär oleks aga lähtuda ainult keskasulate või farmide ja 

osakondade asulate töövõimeliste elanike arvust, kuna see 

vähendab kunstlikult toitlustusvõrgu vajadust. Oleme seisu

kohal, et põllumajanduslike asulate toitlustusvõrgu analüü

si ja perspektiivsete vajaduste arvestuste alusena on kõi

ge objektiivsemaks näitajaks antud majandi terr i t nn-r i na-n 

ühiskondlikult kasuliku tööga hõivatud elanik-k-pima arv.

Kasutades ülalnimetatud kriteeriume, osanes 1. jaanua

riks 1972. a. vabariigis igale 1000 põllumajandustöötajale 

86,4 istekohta, sealhulgas kolhoosides ja sovhoosides vas

tavalt 72,6 ja 98,3 istekohta. Samaks ajamomendiks omasid 

toitlustusettevõtteid 91,3 % sovhoosidest ning 44,2 % kol

hoosidest, kus töötas 71,9 % vabariigi põllumajandustööta

jatest.

Toitlustusvõrku arenevas sotsialistlikus suurmajandis 

tuleks vaadelda kui süsteemi, mis koosneb kahest põhiele- 

mendist:

Olgu siinjuures märgitud, et kolhooside majandada 
olev toitlustusvõrk ei leia siiamaani mitte mingisugust 
statistilist kajastust.

2
Meie vabariigis toimub tunduv töövõimelise elanik

konna "pendelliikumine" - eriti maalt linna. ENSV TA Ma
jandusinstituudi teadlaste arvestustel jääb 1980. aastaks 
tööalasesse "pendelliikumisse" ca 24 tuh. inimest.

122



1) toitlustusettevõtetest, kus teenindatakse majandi 
töötajaid ja ülejäänud elanikkonda;

2) toitlustusettevõtetest, kus teenindatakse majandi 

territooriumil asuvaid koole ja lasteasutusi.

Sotsialistliku põllumajandusliku suur majandi toitlus- 

tussüsteemi keskseks lüliks peaks olema keskasula baas— 

toitlustusettevõte, mida varustatakse tsentraliseeritud kor

ras poolfabrikaatidega. Tarbijaskonna teenindustunnuselt 

oleks meie vabariigi oludes kõige otstarbekohasemaks kohvik- 

söökla, mis asuks keskasula kaubanduskeskuse kompleksis. 

Keskasula kohvik-söökla (baasettevõtte) funktsioonideks 

peaks kujunema:

1) majandi töötajate ja keskasula elanikkonna toitlus

tamine ja kulinaar- ning kondiitritoodanguga varustamine;

2) majandi alevasulate toitlustusettevõtete varustami

ne kõigi poolfabrikaatide, kulinaar- ja kondiitritoodetega;

3) tähtsamate tööobjektide (põllutöö, suurfarmid, ehi

tus- ja maaparandusobjektid) toitlustamise organiseerimine;

4) nii kesk- kui ka abiasulates asuvate kooli- ja las

teasutuste varustamine poolfabrikaatidega või valmistoidu- 

ga;
5) kultuurilise funktsiooni täitmine.

Baas-toitlustusettevõtete istekohtade arvu määramisel

tuleb lähtuda keskasula mõjusfääris olevast töötajate ar

vust. Siinjuures omapäraks on see, et lähtuda tuleks mitte 

keskmisest, vaid maksimaalsest töötajate arvust (põlluma

janduslike tööde sesoonse iseloomu tõttu). Kuna aga osa 

põllumajanduslikke keskasulaid täidavad nii administratiiv

seid kui ka teeninduslikke funktsioone, tuleks nende toit

lustusettevõtete istekohtade arvu suurendada 10 - 15 %.
Põllumajanduslike majandite abiasulad peaksid samuti 

omama toitlustusettevõtteid, mis asuksid kompleksis kaup

lustega. Nende funktsioonid ühtuksid üldjoontes ulalloetle— 

tutega (välja arvatud punkt 2). Farmasulatesse statsio

naarsete toitlustusettevõtete raj amine ei ole otstarbekoha

ne .
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Käesoleval ajal pole põllumajanduslike majandite toit- 

lustussüsteemid veel välja kujunenud. Selle„peamiseks põh

juseks on põllumajanduslike majandite töötajaid teenindava

te toitlustusettevõtete mitterentaabel töö. Umbes 3/4 toit

lus t use tte võte te st majandatakse kolhooside-sovhooside endi, 

ülejäänud 1/4 kaubandusorganisatsioonide poolt. Meie poolt 

läbiviidud 79 kaubandusorganisatsiooni ning 161 kolhoosi ja 

sovhoosi toitlustusettevõte analüüs näitas, et esimesed 

sööklad töötasid kahjumiga -5»62 %, teistes moodustasid 

ainuüksi töötasud 19»3 % käibest1 (intervallis 10,3 kuni 

53,6 %). Eeltoodust võib järeldada, et kolhoosidel - sov

hoosidel pole toitlustusettevõtete majandamine odavam v-ni 

kaubandusorganisatsioonidel# Sama analüüsi tulemused näita

sid ka vahet toitude hiqdades, kuid see ei ole terav; teh

noloogiliste-, külmseadmetega ja inventariga varustatuselt 

on tunduvalt paremas olukorras kaubandusorganisatsioonid. 

Kokkade kvalifikatsioon määrab toitude kvaliteedi - meie 

uurimuse andmeil kolhooside - sovhooside majandada olevais 

ettevõtetes aga 34,6 % kokkadest ei omanud mingit kvalifi

katsiooni.

Sotsialistlike põllumajanduslike suurmajandite toit- 

lustussüsteemide väljaarendamise esmaseks eelduseks on 

toitlustusettevõtete ühtne haldamine kohalike tarbijate ko

operatiivide poolt. Tarbijate kooperatiivide ja põllumajan

duslike majandite omavaheliste suhete sfääri tuleks aga sel

lel juhul põhjalikult korrigeerida. Meie arvates peaks ni

metatud majandussuhete aluseks olema järgmised põhimõtted:

1) kaubandusorganisatsioonide poolt teenindatavate ma

jandite aktiviseerimine kulude kandmisel, mis on seotud 

selle majandi töötajate (elanikkonna) toitlustamise organi

seerimisega;

2) kaubandusorgani satsioonidel tekkinud kulusid kindla 

majandi töötajate (elanikkonna) teenindamisel tuleks vaa

delda kui teenustasu, mille koostisosana esineks minimaal- 
ne kasum.__________

Kolhooside jja sovhooside majandada olevate toitlustus—

?ttevõtete kaubakaive väljendatakse põllumajandussaaduste 
äisomahinnas. ..... .
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Põllumajandustöötajate toitlustamise organiseerimisel, 

nii nagu teistes rahvamajandushartideski, olgu ülesandeks 

kõigi töota.iate ja enamuse elanikkonna Ьяятяпппе tihi як-т̂2-1.~ 

ku toitlustamisega» Põllumajandustöötajaid ja elanikkonda 

teenindavate toitlustusettevõtete istekohtade normatiivid 

kui toitlustusvõrgu arengutaseme peegeldus peaksid vasta

ma nii etapi- kui ka perspektiivsetele nõuetele. Toitlus

tusettevõtete etapinormatiivid peaksid üldistavalt kajas

tama põllumajanduses toimuvaid muudatusi, leus puuduvad veel 

objektiivsed võimalused kõigi töötajate ja valdava enamuse 

elanikkonna ühiskondliku toitlustamisega haaramiseks. Meie 

arvates tuleks põllumajandustöötajaid teenindava toitlus- 

tusvõrgu planeerimisel üldistava etapinormatiivina lähtuda 

1980. aastaks nõudest 125 istekohta iga 1000 põllumajandus

töötaja kohta (see on reaalne olemasolevate plaanide täit

misel). Sellisel normatiivsel tasemel olev toitlustusvõrk 

võiks 3-kordsel 1 istekoha keskmisel kasutamisel haarata 

37»5 % põllumajandustöötajaist ühiskondliku toitlustamise

ga; 4-kordsel 1 istekoha kasutamisel aga 50 %• Alates 1980. 
aastast tuleks aga lähtuda üldistavast istekohtade arves- 

tusnormatiivist 180 istekohta iga 1000 põllumajandustöötaja 

kohta. Meie arvates optimaalseks istekohtade normatiiviks 

on 250 - ЗЗО istekohta, mille täitmine on reaalne alles pä
rast I99O . aastat.
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4. TOO, KAATVFTR JA TÖÖTASU TOITLUSTUSES

4.1. Töö spetsiifika ja toitlustuskaadri 

arengu seaduspärasused

Toitlustusettevõtetes toimub produktide ümbertöötleai- 

n e , vaimisrоogade ja kulinaartoodete valmistamine, omatoo

dangu ja ostukaupade realiseerimine elanikkonnale ning or

ganiseeritakse nende tarbimist. Seega toimub toitlustuses 

ühiskondlik* taastootmise 3 faasi.

Toitlustusettevõtete funktsioonid määravad ka selles 

rahvamajandusharus töötavate inimeste töö spetsiifika.Toit- 

lustustöötajate töö olemus väljendubki kolmesugustes tööku- 

ludes - tootmisega, realiseerimisega ja tarbimise organi

seerimisega seotud töökuludes.

Tootmisprotsessis loovad toitlustustöötajad uusi tar

bimisväärtus i, järelikult ka uut väärtust. Seega võtavad 

toitlustustöötajad vahetult osa materiaalsete hüvede ja 

ühiskonna rahvatulu loomisest.

Toodangu realiseerimise ja tarbimise organiseerimise 

protsess on seotud ainult väärtusvormi muutumisega, vahetu

sega ega lisa midagi väärtusele. See osa toitlustustööta- 

jate tööst on mittetootlik töö. Kuid need töökulutused on 

vajalikud toodetud kaupade väärtuse realiseerimiseks. Seega 

võtavad toitlustustöötajad aktiivselt osa sotsialistlikust 

laiendatud taastootmisprotsessist»tagavad ühiskondliku pro

dukti ringluse ja avaldavad omapoolset mõju laiendatud 

taastootmise tempole.

Sõltuvalt toitlustusettevõtte tüübist, tehnilisest va

rustatusest, asukohast, tootmise organiseerimisest ja oma



toodangu osast jaguneb toitlustuses töömaht järgmiselt: 

tootmiseks 45 - 55 %t toodangu realiseerimiseks 25 - 50 % 

ja tarbimise organiseerimiseks 20 - 25 %. Töökulutuste 

struktuuri iseloomustab ka toitlustustöötajate struktuur 

(vt. tabel 44).

T a b e l  44-

Toitlustustöötajate struktuur NSV Liidu 

riiklikus kaubanduses aastail I960 - 1972 (%)1

Toitlustustöötajad I960 1966 l.XII
1972

Struktuuri
nihked

+

Admi nistratiiv-juhtiv 
personal 16,8 14,4 13,4 -3,4
Tootmistöötajad 42,6 47,4 49,9 +7,3
Saalitöötajad 20,4 20,8 21,2 +0,8

Kaubandustöötaj ad 20,2 17,4 15,5 -4,7

Kokku 100,0 100,0 100,0 -

Toodud andmetest nähtub, et toitlustamises on suurene

nud tootmistöötajate osakaal administrativ-juhtiva perso- 

nali ja kaubandustöötajate osa vähenemise arvel.

See on tingitud omatoodangu mahu olulisest kasvust ja 

tootmispersonali töö mitteküllaldasest mehhaniseerimisest.

Tekib probleem, missugune on optimaalne suhe üksikute 

töökulutuste vahel. Selles küsimuses on kaks vastandlikku 

arvamust: 1) tootmisega seotud töökulud peavad süstemaati-

1 А.П. и л ь и н .  Пути повышения производительности 
труда в общественной питании, м., "Экономика",I9vl, стр.4. 
Märkus. Siin ja alamal on andmed toitlustuskaadri kohta NSV 
Liidus aastail 1960-1968 võetud osundatud teosest, lk. 4-25
1972.-1973* a. andmed on autori poolt täiendavalt lisatud.

^ Saalitöötajate hulka arvatakse statistilises aruand
luses kelnerid, administraatorid, koristajad, nõudepesijad, 
kassapidajad; kaubandustöötajate hulka einelauamüüjad, väi- 
kejaevõrgu ja kulinaarkaupluste müüjad.



liselt alanema; 2) vähenema peavad väärtusvormi ja tarbija— 

te teenindamisega seotud töökulud.1
Toitlustuse täiustamise ja arenemise tingimustes peak

sid suhteliselt vähenema tootlikud töökulud. Tootliku töö 

osaline üleandmine toitlustusest tootmisharudesse (näiteks 

pooltoodete valmistamine) suurendab kogu ühiskondliku taas

tootmise efektiivsust. Pealegi lahendaks teenindava perso

nali arvu suurendamine teeninduskultuuri parandamise ja ku- 

linaarkaupluste võrgu laiendamise probleemi. Selle suuna 

elluviimiseks on vaja tootmise tsentraliseerimise kõrval 

täiustada toidu valmistamise tehnoloogiat, tõsta töö mehha

niseerimise taset, organiseerida, tööd teaduslikult. Kõik 

need abinõud võimaldavad tõsta tootmistöötajate töövilja

kust toitlustuses ning järelikult stabiliseerida nende ar

vu.

Toitlustamise areng oleneb suuresti toitlustustöötaja- 

te arvust ja koosseisust, sest toitlustuses on elavtöö osa

kaal suur.

Toitlustustöötajate ülesandeks on mitte ainult kõrge

kvaliteedilise toodangu väljastamine ja realiseerimine, 

vaid ka elanikkonna toitlustamise organiseerimine teadus

lik -hügieenilistel alustel, sanitaareeskirjadest kinnipida

mise jälgimine ning teeninduskultuuri tõstmine.

Toitlustuskaadri üheks peamiseks ülesandeks on muuta 

toitlustus elanikkonna jaoks kasulikuks ja mugavaks ning 

luua kõik tingimused toitlustusettevõtete teenuste massili

seks kasutamiseks elanikkonna poolt. Toitlustuskaadri täht

sust kriipsutavad alla ka NLKP otsused selles küsimuses, 

kusjuures edasiarengu suunaks peab olema

- parem kindlustamine kvalifitseeritud kaadriga,

- noorte töötajate osatähtsuse suurenemine,

- kaadri õige valik ja paigutamine.

Toitlustuskaadri õige valik on väga suure tähtsusega 

ning väga vastutusrikas ülesanne, sest

1) toitlustustöötajad puutuvad kokku laiade elanik-

1 Ä .n . l/l л ь и H. ук . раб., стр. 4 -5 .
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konna massidega ja teenindavad nende igapäevaseid vajadusi, 

on sotsialismi põhilise majandusseaduse elluviijad;

2) toitlustusse on koondatud suured kaubalis-materi- 

aalsed väärtused, mis on sotsialistlikuks omandiks ja neid 

on vaja heaperemehelikult kasutada ja säilitada.

Viimasel ajal on võetud vastu tähtsad otsused, raken

datud olulisi abinõusid, mis on suunatud toitlustuskaadri 

täiendamiseks, nende materiaalse heaolu ja elutingimuste 

parandamiseks, spetsialistide ettevalmistamise laiendami

seks ja parandamiseks.

On parandatud toitlustustoötajate töö- ja olmetingi

musi:

- I960, a. mindi üle 7-tunnisele tööpäevale sama pal

gataseme säilitamisel;

- 1964. a. tõsteti töötasu, isikliku materiaalse huvi- 

tatuse tugevdamiseks viidi sisse preemia ületatud kuukäi- 

beplaani eest;

- 1965. a. lisandus täiendavalt premeerimine 10 % ula

tu jes palgamäärast kuuplaani täitmise eest. 1964. - 1965.a. 

läbiviidud palga tõstmise ja korrastamise tulemusena kasvas 

ühe toitlustustöötaja keskmine palk 25

- elutingimuste parandamiseks on alates 1965» a. õigus 

suunata elumajade ehitamiseks (üle kapitaalmahutuste plaa

ni) kuni 50 % ettevõttes saadud üleplaanilisest kasumist. 

Neid vahendeid võib tsentraliseerida;

- tootmisettevõtted, asutused peavad andma elamispin

na või koha ühiselamus söökla töötajatele, kes nende kollek

tiivi teenindavad. Toitlustustoötajate lapsed paigutatakse 

nende ettevõtete, asutuste lasteasutustesse;

- toitlustustoötajate moraalne stimuleerimine - kau

bandustöötajate päev, aunimetused, riiklikud autasud;

- uue materiaalse stimuleerimise korra sisseviimine 

toitlustuses (katseliselt 1966. a., massiliselt 1. I 

1971. a.);

1 н .и . В а с е н и н .  Оплата тшгда работников оощест- 
венного питания, м ., “Экономика'1, 1974, стр. 4 .

129
17



— vastavalt NLKP xx i V kongressi direktiividele tõste

takse тттНтяяТряТк 1975* a. 70 rbl.-ni.
Tööjõuressursside jaotamine meie maal toimub plaanipä

raselt, plaanipärase arengu majandusseadustest ja üksikute 

rahvamajandusharude reaalsetest vajadustest lähtudes.

Iga rahvamajandusharu jaoks tööjõuressursside planee

rimisel vaadatakse selle rahvamaj andusharu arengutemposid 

(võrreldes teistega) ja võetakse arvesse mõjutegureid.

Käesoleval ajal kasutatakse põhiosa tööjõuressurssi- 

dest tootmisvahendeid ja tarbeesemeid tootvates rahvamajan

dusharudes. Nende osa suurenes sotsialismi 'ülesehitamise 

perioodil. Kuid nüüd on olukord mõnevõrra muutunud.

NLKP programmis, partei ja valitsuse otsustes käes

olevaks ajaks kindlaks määratud suund kaubanduse, toitlus

tuse jt. teenindusharude kiirendatud arengule. Toitlustuse 

areng tähendab kõige üldisemalt 1) omatoodangu mahu ja 

realiseeritava kaubamassi katkematut kaevu, 2) materiaalse 

baasi laiendamist, 3) teeninduskultuuri tõstmist.

Kõik need 3 tegurit kutsuvad esile toitlustustöötajate 

arvu kasvu.

Seevastu 1) tehniline progress, 2) teenindusvormide 

täiustamine, 3) töö organiseerimise parandamine võimaldavad 

suurendada tööviljakust ning põhjustavad töötajate arvu suh

telist vähenemist.

Lõppkokkuvõttes käesoleval ajal toitlustustöötajate 

arv absoluutselt suureneb sel põhjusel, et toitlustuskäive 

kasvab kiiremini (tempo kõrgem) kui toitlustustöötajate 

tööviljakus (vt. tabel 45).

T a b e l  45 

Töötajate arvu ja tööviljakuse kasv 

toitlustusettevõtetes

'Kasv * m a g  1Q7TV
Näitaja____________________ Ngy

NSV Liit

Töötajate arv 202,3 194,1

Tööviljakus 116,9 119,7

Toitlustuskäive 247,4 249,6
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Kuid toitlustustoötajate arv kasvab mitte ainult abso

luutselt, vaid ka suhteliselt; tõuseb toitlustustoötajate 

osatähtsus. Eriti oluliselt suurenes toitlustustoötajate 

osa tööliste - teenistujate hulgas aastail I960 - 1965; 

NSV Liidus 1,7 protsendilt 2,3 protsendile. Viimastel aas

tatel on toitlustustöotajate osakaal stabiilne — umbes
2,2 % NSV Liidus.

Teenindussfääris töötavate inimeste osatähtsuse suu

rendamiseks loob võimalusi tootlike jõudude areng (1) ja 

tööviljakuse tõus tootmisharudes (2), rahva rikkuse suure

nemine (3)*

Marxi sõnade järgi on riik seda rikkam,mida väiksem on 

lihe ja sama toodangu hulga juures tootmisega tegelevate 

inimeste arv, võrreldes mittetootmissfääris rakendatud töö

tajatega. Tootmistöötajate suhteliselt väike arv annab 

tunnistust tööviljakuse suhteliselt kõrgest tasemest. Eel

toodust võib teha 2 järeldust.

1. Toitlustustoötajate osatähtsuse tõus on tingitud 

sellest, et tööviljakus kasvab materiaalse tootmise harudes 

kiiremini kui toitlustuses.

2. Kui tööviljakus tootmissfääris ei kasva, siis ei 

tohi suurendada mittetootmissfääris tegutsevate inimeste 

osatähtsust. Teisiti öeldes võib toitlustustoötajate arv 

suureneda ainult sel määral, kuidas kasvab ühiskonna töö

viljakus.

Toitlustustoötajate osatähtsuse tõus väljendab kaud

selt elanikkonna materiaalsete ja olmetingimuste parane

mist.
Jaekaubandus- ja toitlustustoötajate omavahelist suhet 

iseloomustades (vt. tabel 46) selgub, et kõigi kaubandus

organisatsioonide osas kokku oli see suhe NSVL—s

1971. a. 1,9:1 (jaekaubanduse osatähtsus 65,1 %),

s.h. TK-s 3,6:1 (jaekaubanduse osatähtsus 7S,3 %)• 

Seejuures tendentsina ilmneb toitlustustoötajate osa suu

renemine alates I960, a.
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Toitlustustöötajate osa protsentides 

jaekaubandustöötajate üldarvust NSV Liidus ja 

Eesti NSV-s aastail I960 - 1973

T a b e l  46

NSV Liit_________________ Eesti NSV

Aasta kõigis tau- s.h. tarbi- kõigis kau- s.h. tarbi- 
bandussüs- jate koope- bandussüs- jate koope- 

_________ teemides_____ ratiivis_____ teemides ratiivis

I960 32,4 18,1 33,7 25,6

1965 33,2 19,5 36,6 29,8

1970 34,5 21,0 38,2 30,3

1971 34,9 21,7 38,2 30,9
1972 55,1 22,0 39,0 50,9

1973 37,9 31,8

Põhiosa toitlustustöötajatest moodustavad tootmistöö- 

ta.iad (vt. tabel 47). Uuritaval perioodil on toimunud olu

lised nihked tootmistöötajate elukutselises koosseisus (vt. 

tabel 47).

T a b e l  47 

Tootmistöötajate struktuur NSV Liidu riiklikus 

toitlustuses aastail I960 - 1972 (%)

Tootmistöö- tqIÕ lnca l.XII struktuuri- s.h. aastail 
ta.iad________ 1972 nihked - % 1968 - 1972

Tootmisjuhid 5,9 5,6 6,0 +0,1 +0,4
Kokad 58,8 51,4 52,7 -6,1 +1,3
Kondiitrid,
pagarid 5,7 8,0 9,4 +3,7 +1,4
Kartuli,j uurvil 
ja puhastajad 3,5 2,6 1.9 -1,6 -1,3
Tabelipidajad 1,7 1,3 1,5 -0,2 +0,2
Abitöölised 23,2 30,1 27,6 +4,4 -2,5
Uuud 1,2 1,0 0,9 -0,3 -0,1

100,0 100,0 100,0 _ __
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Ebasoovitava tendentsina ilmneb perioodil I960 - 1972 

kokkade osakaalu vähenemine ja abitööliste osa suurenemine 

tootmistöötajate hulgas. Abitöötajate osa kasv on tingitud 

nende käsitsitööst (tooraine, valmistoidu viimine, nõude pe

semine, koristamine). 1968. a. võrreldes on selles osas po

sitiivseid nihkeid.

Tootmistöötajate struktuur sõltub valmistatava toodan

gu keerukusest ja pooltoodete kompleksse kasutamise ast

mest. Sellepärast on erinevates toitlustusettevõtete kate

gooriates tootmistöötajate struktuur spetsiifiline. Kokka

de jagunemine kvalifikatsiooni järgi aastail I960 - .1972 on 

antud tabelis 48.

T a b e l  48

Kokkade struktuur kvalifikatsiooni järgi 

NSV Liidu riiklikus kaubanduses aastail 

I960 - 1972 (%)

Kokkade kvali
fikatsiooni 
.iärk

I960 1968 1. XII 
1972

Struktuuri
nihked

VI 7,2 6,5 7,6 +0,4

V 21,4 20,6 22,3 +0,9

IV «) ,4 40,6 40,8 +0,4

III 31,0 32,3 29,3 -1,7

100,0 100,0 100,0 -

Perioodil I960 - 1968 langes kvalifitseeritud kokkade 

osa. üheks objektiivseks põhjuseks oli tegevuskohajärgse 

toitlustuse intensiivsem arendamine. Töölis- ja õpilas- 

sööklates on aga kvalifitseeritud kokkade osa madalam. Vii

mastel aastatel võib täheldada soodsat arengutendentsi.Soo

vitavaks peetakse VI järgu kokkade osakaalu 13 - 17 % kok

kade üldarvust.1 Kvalifitseeritud kokkade osa suurendamine 

aitab kaasa toidu kvaliteedi paranemisele»sortimendi laien-

1 Анализ и планирование хозяйственной деятельности 
предприятии общественного питания, киев, "техника", 19бь>, 
стр. 32.
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damisele, tööviljakuse t õu s u l e  ja t o ö j õ u r e s s u r s s i d e  öko

noomsele kasutamisele.
Teenip^av регэопя1 organiseerib kogu teenindusprotses— 

si — müüki ja tarbimist. Teenindava personali bulgas on 

aastail I960 - 1972 (vt. tabel 49) suurenenud koristajate, 

nõudepesijate, kassapidajate, kulinaarkaupluse töötajate, 

administraatorite osa, oluliselt on aga vähenenud einelaua- 

müüjate, kelnerite ja väikejaemüüjate osa.

T a b e l  49

Teenindava personali struktuur NSV Liidu 

riiklikus toitlustuses aastail I960 - 1972 (%)

Teenindav
personal I960 1968 i . m

1972
Struktuuri

nihked 

i  %
Saali administraa
torid 1.3 1,7 2,1 +0,8

Kelnerid 13,6 10,7 10,3 -3,3
Kassapidajad 5,8 7,5 9,0 +3,2
Leivalõikajad 0,9 0,5 0,4 -0,5
Saalikoristajad, 
nõudepesijad 23,2 30,7 31,4 +8,2

Uuud saalitöötajad 5,5 4,4 4,6 -0,9

Kokku saalitöötajaid 50,3 55,5 57,8 +7,5

Einelauamüüjad 37,6 31,6 29,1 -8,5

Väikejaevõrgu müüjad 7,8 6,2 5,8 -2,0

Кulinaarkaupluste 
müüjad — 2,9 3,3 +3,3
Muud kaubandustöö
tajad 4,3 3,8 4,0 -0,3

Kokku kaubandus
töötajaid 49,7 44,5 42,2 -7,5

Kokku teenindav 
personal * 100,0 100,0 100,0 -
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Admi л!stratiiv—juhtiva personali hulgas on vähenenud 

ettevõtete direktorite, nende asetäitjate ja arvestustööta- 

jate osa teiste töötajate kategooriate osa suurenemise juu

res (vt. tabel 50). Sellised muudatused on positiivsed ja 

seaduspärased.

T a b e l  50 
Administratiiv-juhtiva personali struktuur 

NSV Liidu riiklikus toitlustuses aastail I960 - 1972 (%)

Administratiiv- 
juhtiv personal I960 1968 l.XII

1972
Struktuuri

nihked

Direktorid, asetäit
jad 18,7 17,0 15,4 -3,3
Arvestustöötajad 28,6 29,6 25,9 -2,7
Insenerid, tehnikud, 
mehaanikud 2,0 2,0 3,4 +1,4

Arstid, dieet- ja 
sanitaarõed 1.1 1,2 1,6 +0,5
Ekspediitorid, agen
did, laopidajad 13,3 14,7 15,8 +2,5

Muud materiaalselt 
vastutavad töötajad 2,7 3,2 3,1 +0,4

Muud töötajad 33,6 32,3 34,8 +1,2

Kokku administra
tiiv- j uhtiv per
sonal 100,0 100,0 100,0

Toitlustustöötajate hulgas on väga suur naiste osa,kus

juures võib täheldada nende osa tõusu kõigi töötajate kate

gooriate osas (vt. tabel 51)* Nimelt see asjaolu rõhutab 

töömahukate ja raskete tööde kiire mehhaniseerimise vaja

dust.

Tööjõuressursside täiendamine toimub põhiliselt kesk

haridusega noorte arvel (vt. tabel 52).
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T a b e l  51 

Naiste ning noorte osa toitlustustoötajate 

hulgas NSV Liidu riiklikus toitlustuses aastail 

1964 - 1973

Periood
Trusti
direk
torid

Ette
võtete
direk
torid

Toot
mis
juhid

Insener
tehno
loogid

Kokad

Naisi %

l.I 1964 50,0 56,6 70,7 - 86,9

l.I 1973 31,6 67,1 81,2 88,0 90,7

Kuni 30. a. %
l.I 1964 12,5 8,3 26,1 - 43,3

l.I 1973 3,8 8,2 21,2 41,1

T а b e

50,3 

1 52
Toitlustustoötajate jagunemine haridustaseme järgi

NSV Liidu riiklikus toitlustuses aastail 1964 - 1973 (%)

Haridustase, 
periood

Trusti
direk
torid

Ette
võtete
direk
torid

Toot
mis
juhid

Insener
tehno
loogid

Kokad

Kõrgema haridusega

1.1 1964
1.1 1973

25,0
46,8

4,9
14,8

1,4
4,0 46,4 0^2

Keskeriharidusega

1.1 1964
1.1 1973

12,5
32,8

12,0
30,1

13.5
30.5 44,0

5,0
6,5

Keskharidusega

1.1 1964
1.1 1973

12,5
9,5

27,3
24,1

18,4
25,3 6,5

22,2
27,7

Mittetäieliku
keskharidusega

1.1 1964
1.1 1973

50,0
10,9

55,8
31,0

66,7
40,2 3,1

72,ö 
65,6

s.h. kulinaaria- 
kooli lõpetanud

1.1 1964
1.1 1973

- 5,0
6,6

24.8
26.8

26,2
31,7
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Vaatamata toitlustustöötajate haridustaseme tõusule ei 

ole veel kõrgema ja keskharidusega spetsialistide osa kül

laldane (vt. tabel 53), mistõttu tuleb laiendada toitlus

tusspetsialistide ettevalmistust.

T a b e l  53 

Spetsialistidega asendamist vajavad töötajad 

NSV Liidu riiklikus toitlustuses 1.1 1973. a. (%1)

Tuupnomenkla- Tegelikult
tuuri jargi on sneteia- Vajaka on
peaks olema liste spetsialiste

Töötajad kõrge
ma ha
ridu
sega

kesk-
eri-
hari-
dusega

kõrge
ma ha
ridu
sega

kesk-
eri-
hari-
dusega

kõrge
ma ha
ridu
sega

kesk-
eri-
hari-
dusegE

Trusti di
rektorid 94, i 5,9 46,8 32,8 47,3

Ettevõtete
direktorid 22,1 55,5 14,8 30,1 7,3 25,2

Tootmis
juhid 4,9 73,9 4,0 30,5 0,9 43,4

Insener
tehnoloogid 81,6 18,4 46,4 44,0 35,2 _

Positiivselt tuleb märkida, et toitlustuses toimub 

kaadri tugevnemise ja alalise kaadri kujunemise protsess. 

Sellest annab tunnistust üle 5 - aastase staažiga toitlus- 

tustöötajate osa kasv, alla 1 aastase staažiga töötajate 

osa vähenemise arvel (vt, tabel 54).

1.1 1969. a. seisuga oli täiendav spetsialistide va
jadus tunduvalt suurem. Näiteks kõrgema haridusega trusti 
direktoreid 55,6 %, ettevõtete direktoreid 8,3 %, insener
tehnolooge 63,7 %, tootmisjuhte 3,4 %, vaatamata sellele et 
tüüpnomenklatuuri järgi ettenähtud suhtarvud olid vaikse
mad. ä7H. И л ь и н , ук. pao., стр. 24.
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т а Ъ е 1 54

Toitlustustöötajate jagunemine tööstaali järgi 

HSV Liida riiklikus kaubanduses 

aastail 1964 - 1973 (%)

Kuni 1 a.___________  Ple 5 *»
Töötajad l.I

1964
l.I

1969
l.I

1973
l.I

1964
l.I

1969

Trusti direk
torid 12,5 5,9 4,3 62,5 77,9

Ettevõtete
direktorid 10,3 6,1 4,2 60,3 74,2

Tootmisjuhid 5,4 3,7 3,1 67,6 77,6

Insener-teh
noloogid _ 12,9 10,7 - 54,7

Kokad 12,9 13,2 12,6 43,1 48,2

4.2. Tööviljakus toitlustamises

4.2.1. Tööviljakuse mõiste ja mõõtmise meetodid

Tööviljakus väljendab töötaja poolt ajaühikus valmis

tatud toodangu hulka ning on kõigi materiaalsete tootmisha

rude üheks tähtsamaks kvalitatiivseks näitajaks, väljenda

des otseselt ühiskondliku töö efektiivsust tootmisprotses

sis.

Tööviljakuse pideva kasvu tagamine on olnud sotsia

listliku ühiskonna majanduselu põhiülesandeks. V.I. Lenin 

kirjutas: "Tööviljakus on lõpuks uue ühiskonna võiduks kõi

ge tähtsam, kõige peamine. Kapitalism lõi tööviljakuse, mis 

oli feodalismi ajal ennenägematu. Kapitalismi saab lõpli

kult võita ja ta võidetakse sellega, et sotaialism loob uue, 

palju kõrgema tööviljakuse

1 V.I. L e n i n .  Teosed. 29. kd., lk. 394.
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Sotsialistlikus ühiskonnas toimib tööviljakuse pideva 

kasvu majandusseadus. Selle toime avaldub tõigas« et toode

tud toodanguuhikus alaneb pidevalt elavtöö, suureneb aga 

asjastatud too osatähtsus, sest elavtöö hulk väheneb kiire

mini kui asjastatud töö hulk. Järelikult tööviljakuse tõus 

tähendab kaupade väärtuse alanemist.

Käesoleval etapil ja ka edaspidi on nii Ühiskondlikus 

toitlustamises kui kõikides teistes rahvamajandusharudes 

toodangu juurdekasvu põhiliseks teguriks tööviljakuse kasv. 

Viimane saavutatakse põhiliselt asjastatud töö, s.t. uute 

masinate, seadmete, täiendatud tehnoloogiliste režiimide 

jne. rakendamise teel.

Tööviljakuse tõus on sotsialistlikus ühiskonnas rahva 

heaolu kasvu ja sotsialistliku riigi võimsuse suurenemise 

tähtsamaid eeldusi. Tööviljakuse kasvu tagab töö järgi jao

tamise sotsialistliku printsiibi rakendamine, töötajate 

isikliku materiaalse huvi loomine oma töö tulemuste vastu.

Majandusreformi põhimõtete rakendamine toitlustusette

võtetes suunab tähelepanu tööviljakuse näitajatele, milles 

kui analüütilises näitajas kajastuvad kõige enam tööjõu ka

sutamise efektiivsus, töötajate kvaliteet, töövahendites 

toimunud muutused ning potentsiaalne tarbijaskonna teenin

damise maht.

Toitlustuses kui rahvamajandusharus on tööviljakuse 

näitaja väljatoomine küllaltki komplitseeritud, kuna selles 

rahvamajandusharus on orgaaniliselt seotud nii kulinaarse 

toodangu tootmin* kui ka selle realiseerimine koos ostukau- 

padega ning tarbimise organiseerimine.

Toitlustuses on kõige üldisemaks tööviljakuse taset 

kajastavaks näitajaks kaubakäibe mahu ja keskmise nimesti

kulise töötajate arvu suhe ajaühikus (kvartal, aasta):

Tv

kus T - keskmine tööviljakuse tase 1 töötaja kohta rubla- 
v des;

M - kaubakäibe maht ajaühikus;

T - perioodi töötajate keskmine nimestikuline arv.
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Nimetatud tööviljakuse taseme näitaja võimaldab kõige 

üldisemalt binnata toitlustustöötajate tööviljakuse olukor

da ja selle dünaamikat. Seda näitajat kasutatakse suuremate 

regibnaalsete üksuste (näit. vabariik) või siis ka suurema

te kaubandusorganisatsioonide tööviljakuse taseme väljenda

misel ja võrdlemisel* Nimetatud näitajat kasutatakse ka 

statistikaorganite poolt. Ülevaate toitlustustöötajate töö

viljakuse tasemest ja selle dünaamikast NSV Liidus ja Balti 

liiduvabariikides aastatel I960 - 1973 annab tabel 55*

T a b e l  55

Toitlustustöötajate tööviljakus ja selle dünaamika 

NSV Liidus ning Balti liiduvabariikides aastail 

I960 - 1973 (rublades 1 töötaja kobta)

Regioon I960 1965 1970 1973
Dünaamika % 
1960-1973

NSVL 6,6 6,9 7,7 7,9 119,7

Leedu NSV 7,6 7,1 7,9 7,7 101,3
Läti NSV 6,8 6,9 8,1 8,4 123,5

Eesti NSV 7,1 6,9 8,1 8,3 116,9

Toitlustustöötajate keskmise tööviljakuse taseme näi

taja nõrkadeks külgedeks on:

1) ei leia kajastamist toitlustusettevõtete kaubakäibe 

struktuuri ja selle muutumise mõju;

2) toitlustusettevõtete kaubakäive sisaldab ühiskond

liku toitlustamise juurdebindlust (kuni 20 ja enam 

protsenti jaehinnast), viimase määr sõltub toitlus

tusettevõtete, samuti ka kaubakäibe struktuurist;

3) mitte alati ei ole kõrvaldatud hinnamuutuste mõju.

Et vältida jaehindade ja toitlustuse juurdehindluse

muutumise mõju menaaninsT; uxe-nanumist tööviljakuse näita

jale, tuleb toitlustusettevõtete (organisatsioonide) kauba- 

käibed korrigeerida vastavate hinnaindeksitega. Tööviljaku

se näitaja objektiivsemaks muutmisel on otstarbekohane kõr
valdada korrigeeritud kaubakäibest ühiskondliku toitlustuse 
juurdehindluste mõju.
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Objektiivsemalt- kajastab toitlustustöötajate töövilja

kuse taset ja selle dünaamikat omatoodangu mahu ja keskmise 

nimestikulise tootmistöötajate arvu suhe ajaühikus:

Mot

Tv(t) = ’ (4-2.)

kus ^v (^) _ keskmine tööviljakuse tase 1 tootmistöötaja 

kohta rublades ajaühikus;

Mot - omatoodangu maht rublades ajaühikus;

T^ - perioodi tootmistöötajate keskmine nimestiku

line arv.

Nimetatud näitajat kasutatakse toitlustusettevõtete 

tööviljakuse taseme ja selle dünaamika väljendamisel.Toodud 

näitaja sisaldab toitlustusettevõtete põhifunktsiooni - 

omatoodangu tootmist. Tootmistöötajate tööviljakuse taseme 

näitaja on kasutatav nii suurte rajoonide kui ka kaubandus

organisatsioonide üksikute toitlustusettevõtete tööviljaku

se taseme analüüsimisel ja võrdlemisel. Nimetatud meetodi 

tugevaks küljeks on see, et siin avaldub otseselt toitlus

tusettevõtete tootmistöötajate töö efektiivsus ja selle dü

naamika; nõrgaks küljeks tuleks lugeda aga seda, et siin 

ei kajastu omatoodangu sisemine struktuur ja selle muuturni- 

se mõju (näit. oma maksumuselt ja töömahult ei ole omavahel 

võrreldavad liha- ning aed-juurviljaroad).

Toitlustuskäibes sisalduvad omatoodangu ja ostukau

pade käibed on oma kulumahukuse poolest tunduvalt erine

vad: omatoodangu osatähtsuse suurenemisega suurenevad elav- 

ja asjastatud töö kulutused. Kui ei arvestata vastavates 

proportsioonides toimunud kaubakäibe struktuuri muutusi, 

siis toitlustusettevõtete tööviljakuse näitaja (kaubakäive 

1 töötaja kohta) ei kajasta objektiivselt tegelikku olukor

da. Meie vabariigis moodustas toitlustusettevõtete kauba- 

käibes omatoodangu osatähtsus I960, a. 40,6 %, 1973- a. aga 

juba 53,9 % (üksikutes kaubandusorganisatsioonides aga üle 

60 %). Mitte ainult kaubakäibe üldine struktuur, vaid ka 

omatoodangu sisemine struktuur avaldab olulist mõju toit

lustustöötajate tööviljakuse näitajale. Näiteks toitlustus—
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ettevõtetes töökulutused omatoodangu 1—rublase kaubakaibe 

saavutamiseks kartuli ja juurviljade puhul on 8 - 9  korda 

suuremad kui liha puhul. Et kõrvaldada toitlustustoötajate 

tööviljakuse näitajast nii kaubakäibe kui omatoodangu struk

tuuri muutuste mõju, on otstarbekohane kasutada tingkäivet.

Tlngkäibe põhjal arvestatud tööviljakust on otstarbe

kohane väljendada 2 näitajana:

1. Toitlustustoötajate keskmine tööviljakuse tase 

(tingkäive rbl.) ajaühikus ehk

, . ü ü ä a ü .  , (4.3.)
v T

kus *(ting) ” tingkäibe maht (rbl.) ajaühikus.

2. Tootmistöötaja keskmine tööviljakuse tase (omatoo

dangu tingkäive rbl.) ajaühikus ehk

ü

ku* “ot(ting) - »“toodangu tingkäibe maht (rbl.) aja- 

ühikus.

Erialases kirjanduses1 soovitatakse kaubakäibe struk

tuuri muutuse mõju kõrvaldamiseks ostukaupadele kaubakäive 

jagada 3-ga (töökulutused ostukaupade 1 rbl. kaubakäibele 

on keskmiselt 3 korda väiksemad vastavatest kulutustest oma

toodangule) ning liita see omatoodangu kaubakäibele —  sel

lega saadakse nn. lihtsustatud tingkäive. Siit tööviljakuse 

näitaja:

m Mot + 1/3 Mok .
Ty = ----- тр-------  , (4.5.)

kus Mot - omatoodangu kaubakäibe maht (rbl.) ajaühikus;

Mok - ostukaupade kaubakäibe maht (rbl.) ajaühikus;

T - perioodi keskmine nimestikuline töötajate arv.

Toodud tööviljakuse väljendamise meetodi tugevaks kül

jeks on selle arvutamise lihtsus, kuid kahjuks jäävad siin

1 Ф.Н. У с п е н с к и й ,  к.д . В о 1 к о в, je .  раб., 
$тр. 137.
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IFF'
kajastamata JcüllaltJci olulised omatoodangu struktuuris toi- 
monod sisemised nihked.

Toitlustusettevõtete tootmistöötajate tööviljakuse ta
seme •valjendamiseks naturaalsetes näitajates kasutatakse 
jSrgitiei näitajaid:

1. Tootmistöölistele osanev keskmine roogade arv aja

ühikus. Selle naitaja arvutamine põhineb toitlustusettevõ

tete roogade statistikal. See meetod on hästi rakendatav sa

ma kategooriatunnusega masstoitlustusettevõtete tootmistöö

tajate tööviljakuse taseme ja dünaamika valjendamisel. Olgu 

margitud, et 1973. a. osanes meie vabariigis ühele tootmis

töötajate koni 25 tuh. rooga.
2. Tootmistöötajatele osanev keskmine tingroogade arv 

ajaühikus. Nimetatud näitaja väljatoomiseks arvestatakse 

füüsilised road vastavate koefitsientidega ümber tingrooga- 

deks. See näitaja oleks tootmistööliste tööviljakuse väl

jendamisel naturaalnäitajates.üheks objektiivsemaks, kuna 

erinevate roogade valmistamise töökulutused on ühiamõõdus- 

tatud. Kahjuks takistab praktikas selle meetodi rakendamist 

erakordselt suur arvutustööde maht.^

3 . Tootmistöötajate poolt ajaühikus valmistatud Gheni- 

meliste toodanguühikute keskmine arv (tk., kg, ts). Sellist 

tööviljakuse näitajat saab kasutada ainult kitsa sortimen

diga tootmistsehhide (poolfabrikaadid, kondiitritoodang) 

töötajate tööviljakuse tulemuste väljendamisel.

Toitlustusettevõtete töötajate tööviljakuse analüüsil 

nii regionaalsel kui organisatsiooni tasemel esineb töövil

jakuse näitaja kui keskmine töötajate töö efektiivsuse dü

naamikat kajastav näitaja. Keskmine tööviljakuse näitaja, 

mille arvestamise aluseks on keskmine nimestikuline tööta

jate arv, sisaldab endas ka aega (puhkused, haiguspuhkused, 

tööluusid jne.), mille jooksul töötajad ei ole seotud töö

ga. Seega keskmine tööviljakuse näitajate süsteem on eel

kõige kasutatav toitlustusettevõtete gruppide, kaubandusor-

1 Ф.Я. Успенский, К .д. в о л к о в ,  ук. раб., 
стр. 155-136.
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ganisatsioonide ja regioonide "töötajate töö efektiivsuse 

dünaamikat kajastavate näitajatena.

üksikute kaubandusorganisatsioonide ja toitlustusette

võtete tööviljakuse analüüsil on suure praktilise vaartuse- 

ga need tööviljakuse näitajad, millede arvestamise aluseks 

on tegelik tööaeg. Nimetatud näitajad on aluseks tootmis

tööta j atele töökoormusnormide väljatöötamisel kui ka töo 

teadusliku organiseerimise abinõude otsingul ja rakendami

sel. Siin on tähtsamaks näitajaks toitlustusettevõtte toot

mistöötajate (tsehhide lõikes) 1 töötunni tööviljakus nii 

väärtuselises kui naturaalses väljenduses:

M .
= -zr5- » (4-6.)

kus - omatoodangu maht (rbl., tk., kg, ts jne.);

- tootmistööliste tegelik töötundide arv.

Taolist tööviljakuse näitajat on otstarbekohane raken

dada ka otseselt tarbijaskonda teenindavate töötajate (et

tekandjad, puhvetipidajad jne.) suhtes - 1 töötunnis laeku

nud arvete summa.

Toitlustusettevõtete tootmistöötajate tööviljakuse väl

jendamisel üheks näitajaks võiks olla 1 tootmistöötaja töö- 

tunni keskmine väärtus. Antud näitaja ei esine niivõrd et

tevõtte analüütilise näitajana (erineva kvalifikatsiooni 

tõttu töötajate tööpanused töötulemusse on erinevad) kui 

ettevõtte sotsialistliku võistluse näitajana.

4.2.2. Tööviljakuse analüüs ja tähtsamad seosed

Toitlustustöötajate tööviljakuse näitajaid üldriikli

kus mastaabis ei planeerita, need esinevad ettevõtte (orga

nisatsiooni) plaani- ja analüütiliste näitajatena. Vaatama

ta toitlustustöötajate tööviljakuse näitajate lokaalsele 

iseloomule, on nende analüüs siiski tähtis. Tööviljakuse 

analüüs on vajalik toitlustusettevõtete (organisatsioonide)



tööjõu kasutamise efektiivsuse seisukohalt, aga samuti ka 

rea majanduslike seaduspärasuste uurimiseks.

Toitlustustoötajate tööviljakuse näitajate analüüsi 

üheks eelduseks on toitlustusettevõtete grupeerimine nende 

tüüpide alusel (restoranid, kohvikud, üldkasutatavad söök

lad, kooli-töölissööklad jne.), aga samuti ka grupeerimine 

kaubakäibe mahu või istekohtade arvu alusel. Erinevate et

tevõtete grupeerimine on vajalik selleks, et välja selgita

da enam-vähem ühtlastes tingimustes töötavad toitlustusette

võtted.

Toitlustustoötajate tööviljakuse analüüsimisel võrrel

dakse plaanilist (kui see on olemas) tööviljakuse näitajat 

tegeliku näitajaga või siis aruandeperioodi tööviljakuse 

näitajat baasperioodi vastava näitajaga. Saadud suhtarvu 

nimetatakse tööviljakuse indeksiks:

У'Ш Tvo - tööviljakuse tase baasperioodil (plaaniline)\

Tv^ - tööviljakuse tase aruandeperioodil (tegelik).

Toitlustustoötajate tööviljakuse taseme näitajale aval

davad küllaltki olulist mõju (eriti pikemate perioodide pu

hul) analüüsitaval perioodil toimunud hinnamuutused. Hinna 

muutumise mõju kõrvaldamiseks kasutatakse aruandeperioodi 

kaubakäivet, mis väljendatakse baasperioodi hindades. Toit- 

lustustöötajate tööviljakuse indeks saab järgmise kuju:

käivet väljendatuna baasperioodi hindades,

TQ ja T, - keskmine nimestikuline töötajate arv baas- 

ja aruandeperioodil.

Toitlustusettevõtete kaubakäibe (omatoodangu) maht 

sõltub otseselt töötajate tööviljakuse tasemest, aga samuti 

ka töötajate keskmisest nimestikulisest arvust (vöi iixim—

e. iT = — --- . 100 (4.7.)V vo

kus
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tööpäevadest). Tähistades vastavad indeksid aruande— ja 

baasperioodil, saame järgmised valemid:

1) kaubakäibe indeks i^ = д- ; (4.9*)

T
2) tööviljakuse indeks i™ = m7'— ~ • (4.10.)

v vo

3) töötajate keskmise nimestikulise arvu indeks

T,
im * -m—  • (4.11.)

о

Nende kolme indeksi omavaheline sõltuvus väljendub va- 

lemeis:

1) iT - —  ; (4.12.)
v iT

iM
2) iT = - ^  ;

iTv

3) iM = iT^ . iT .

Toitlustusettevõtete kaubakäibe (omatoodangu) mahu 

muutumine toimub mitmesuguste tegurite mõjul. Kaubakäibe 

mahu muutumist vahetult tööviljakuse tõusu (languse) arvel 

saame arvestada järgmise valemi abil:

= M>- -Ta ■— x 100, (4.13.)
M, - M0

kus “ kaubakäibe juurdekasv (alanemine) töövilja

kuse tõttu %-des.

Peale toitlustustöötajate tööviljakuse taseme dünaami

kat kajastavate näitajate ning tööviljakuse mõju väljasel

gitamist kaubakäibele (omatoodangule) on otstarbekohane 

seostada pikemat perioodi käsitlevates analüüsides toitlus

tustöötajate tööviljakuse näitaja
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1) toitlustastöötajate keskmise palgaga;

2) toitlustusettevõtete tootmispõhifondide kasutamise 

efektiivsuse näitajatega.

Toitlustuses, nagu kõigis rahvamajanduse materiaalse 

tootmise harudes, peab töötajate tööviljakus kasvama mõne

võrra kiiremini kui töötajate keskmine palk. Töötajate töö

viljakuse kiirema kasvuga nende palga suhtes tagatakse häi

reteta laiendatud sotsialistlik taastootmine.Toitlustustoo

tajate tööviljakuse ja nende keskmise palga dünaamika ning 

keskmiste kasvutempode võrdlemisel on otstarbekohane kasu

tada tingkäivet, kuna pikematel perioodidel toimunud kauba

käibe struktuuri muutused moonutavad oluliselt tegelikke 

proportsioone.

Toitlustustoötajate tööviljakuse tõstmise oluliseks 

teguriks on ettevõtete pidev varustamine täiuslikumate toot

misvahendite ga. Kaasajal on mõeldamatu, et tööviljakuse 

kasv saavutataks ainult töötajate töö (elavtöö) efektiivse

ma kasutamise arvel. Põhiline tööviljakuse kasv langeb 

s .ski asjastatud töö (masinad, seadmed) efektiivsemale ka

sutamisele. On loogiline, et mida täiuslikumalt on toitlus

tusettevõtted varustatud tootmisvahenditega ning mida efek

tiivsemalt neid kasutatakse, seda kõrgemad on ka töövilja

kuse näitajad.

Toitlustustoötajate tööviljakusele avaldab mõju tööjõu 

tootmispõhifondidega varastatus. Seda näitajat väljendatak

se tootmispõhifondide maksumuse ning töötajate arvu suhte

na:

P ^  = -Trr- , (4.14.)
varustatus J-

kus F  ̂^ - tootmispõhifondide maksumus tuh. rbl. 1 
varustatus ^ ^

töötajale;

— tootmispõhifondide maksumus tuh. rbl.;

T - keskmine nimestikuline töötajate arv.

Tähtis on rõhutada seda, et tööviljakus peab kasvama 

mõnevõrra kiiremini kui toojõu tootmispõhifondidega varus

tatus (näitajaid võrreldakse nii dünaamikas kui keskmiste
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juurdekasvu tempodega). Selle nõude täitmine tähendab fon- 

ditootluse suurendamist ehk tootmispõhifondide kasutamise 

efektiivsuse tõusu.
ühiskondliku toitlustamise fonditootlus valjendab toot- 

mispõhifondide ühikule osanevat kaubakäibe (omatoodangu) 

mahtu:

Ftootlus = ’ (4*15.)

kus ^tootlus “ ‘fcoo‘tmisPõ1:î on<ii^e ühikule (100, 1000 rbl.)
osanev kaubakäibe (omatoodangu) maht.

Toitlustustöötajate tööviljakuse, ettevõtete tööjõu 

tootmispõhifondidega varustatuse ning fonditootluse vahel 

on funktsionaalne sõltuvus, mida saab väljendada valemiga

, M

Tv = тг- • 't ;

Toitlustustöötajate tööviljakuse põhjalikul analüüsi

misel tuleks uurida korrelatsioonimeetodil tööviljakuse, 

tööjõu tootmispõhifondidega varustatuse ja fonditootluse 

omavahelise seose tihedust.1 Nimetatud analüüsimeetod on 

kasutatav suure arvu ettevõtete puhul (vabariik, suurte 

linnade toitlustusettevõtted jne.). Meie vabariigis puudu

vad andmed nimetatud analüüsi tulemuste kohta. Ukraina 

NIITOP-i andmeil on toitlustustöötajate tööviljakuse ja 

tööjõu tootmispõhifondidega varustatuse vahelise korrelat- 

sioonikoefitsiendi suuruseks 0,23; fonditootluse ja töö

viljakuse vahel aga ainult 0,12.

1 Korrelatsioon-analüüsi metoodikat vt,C.C.Васильев, 
ук. раб., стр. 256-267.

2
А.И. Кочерга. Использование основных фондов 

общественного питания. М., "Экономика, 1974, стр. 87-89.

148



4.2.3. Tööviljakuse tõstmise probleeme 

toitlustuses

Tööviljakuse kasv on meie ühiskonnas põhiliseks mate

riaalse tootmise ja rahva heaolu kasvu allikaks. Toitlustu

ses kui materiaalse tootmise harus on tööviljakuse kasv ol

nud üks väiksemaid kogu meie rahvamajanduses. Professor 

S.S. Vassiljevi andmeil suurenes viimase 30 aastaga (1940 - 

I97O) tööviljakus ühiskondlikus toitlustamises 1,6 korda, 

samaaegselt toiduainetetööstuses ning jaekaubanduses vasta

valt 2,6 ja 2,5 korda.^ Erinevalt teistest rahvamajandus

harudest on ühiskondlikus toitlustamises veel käesoleval 

ajal kaubakäibe (omatoodangu) juurdekasvu põhilisteks tegu

riteks töötajate arvu suurendamine.Toitlustustöötajate töö

viljakuse tõusu arvel on kaubakäive kasvanud vaid 25 - 30 %
2ulatuses.

Madala tööviljakuse peamised põhjused toitlustuses on 

järgmised:

1) toitlustusettevõtetes ei ole õnnestunud efektiiv

selt (nii ajaliselt kui ka ruumiliselt) eraldada toiduval

mistamise protsessi üksikuid faase;

2) suur toitlustusettevõtete arv, mis pidevalt kasvab;

3) toitlustusettevõtete suhteline väiksus;

4) traditsioonilised toiduvalmistamise ja säilitamise 

viisid ei võimalda luua olulisi valmistoitude tagavarasid.

Toitlustustöötajate töö organiseerimise omapäraks, 

võrreldes toiduainetetööstusega, on järgmised tegurid:

C.C. Васильев. В ногу с развитием социалис
тического общества. - "Общественное питание", )Ё 4, 1970, 
стр. 10.

^ В.Р. И а х н ю к. Пути повышения эффективности об
щественного питания. - тезисы докладов по теме “Социально- 
-зкономическая роль и перспективы развития общественного 
питания". М., 1973, стр. 39.
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1) toitlustusettevõtete suuruse ja töötajate arvu mäa— 

rab "tipptundide" tarbijaskonna kontingent, millest tule

nevalt töötajate töörežiim on küllaltki ebarütmiline, kuna 

tööstuses on tagatud kogu tööperioodi jooksul rütmiline too- 

režiim;

2) toitlustustöötajad ei ole üldreeglina "operatsioo- 

nitöölised" übenimelise toodangu tootmisel nagu tööstusette

võtetee, vaid osalevad tööpäeva jooksul mitmesuguse kuli- 

naartoodangu tootmisel;

3) toitlustusettevõtete ku]i naartооdangu mabt piirdub 

reeglina tarbijaskonna päevase nõudlusega, tööstusettevõte

tee toimub aga "tootmine lattu".

ülalloetletud tegurid tingivad teatud määral objek

tiivselt madalama tööviljakuse taseme ja selle kasvutempod 

kui toiduainetetööstuses. Vaatamata toitlustustöötajate töö

viljakuse madala taseme teatud objektiivsusele,jääb töövil

jakuse tõstmine antud rahvamajandusharu esmaseks ülesan

deks. Doktor A.I. Kotšerga arvestused näitavad, kui 1970. 

aastal oli meie maal toitlustuses rakendatud ligi 2 miljo

nit töötajat, siis meie maa kogu elanikkonna ühiskondliku 

toitlustamisega haaramiseks olemasoleva tööviljakuse taseme 

juures peab see kasvama vähemalt 7 korda.^

Tööviljakuse kasvu tegureid on toitlustuses palju,neid 

võib jagada järgmisteks gruppideks:

1) materiaal-tehnilist laadi tegurid, mis sõltuvad 

tootmise,realiseerimise arengutasemest (masinad, tehnilised 

jseadmed, kulinaartoodangu säilitamise seadmed jne.);

2) organisatsioonilis-tehnilist laadi tegurid - sõl

tuvad tootmise realiseerimise ja tarbimise organiseerimise 

tasemest (töö organiseerimine, TTO, teenindusvormid, pool- 

fabrikaatide tootmine, juhtimisvormid jne.);

3) sotsiaal-majanduslikku laadi tegurid (töötajate 

kvalifikatsioon, tööaja kasutamine, töösse suhtumine jne.).

Tööviljakuse tõstmise materiaal-tehnilist laadi tegu-

1 А.И. Кочерга. Экономические проблемы обществен
ного питания. М., "Экономика", 1972., стр. 232.
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ritele on meil pidevalt tähelepanu osutatud. Nii on kasva

nud meil vabariigi toitlustusettevõtete varustatus I960. -

1973. a. külmseadmetega 3,4 korda, tehnoloogiliste ja me

haaniliste seadmetega aga vastavalt 7 ja 3,5 korda. Toit

lustusettevõtete tööviljakuse tõstmise materiaal-tehnilist 

laadi tegurid ei kindlusta mitte alati loodetud efekti, ku

na toitlustusettevõtete seadmeid väikeste tootmismahtude 

tõttu ei saa rakendada kogu tööaja jooksul. Meie vabariigi 

baasil tehtud uurimused näitavad, et väikestes ja keskmis

tes (kuni 120 istekohaga) toitlustusettevõtetes kasutatakse 

kartulikoorimismasinaid 17 - 53, juurvilja- ja lihatsehhide 

universaalajameid vastavalt 5 - 1 3  ja 49 - 305 minutit 

päevas.1

"Kui põhilistes tööstusharudes tootmisprotsessi mehha

niseerimine ja automatiseerimine võimaldab tõsta töötaja

te tööviljakust kümneid, isegi sadu kordi, siis ühiskondli

kus toitlustamises töö mehhaniseerimine võimaldab tõsta töö

viljakust vaid 30 — 40
Kuni käesoleva ajani on toitlustustoötajate töövilja

kuse tõstmise eelduste loomisel tõsist tähelepanu pööratud 

just organisatsioonilis-tehnilist laadi teguritele, isetee

nindamise rakendami sole, töö teaduslikule organiseerimise

le, ettevõtete üleviimisele tööle poolfabrikaatidega jne.

NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu

28. veebruari 1959» a. määrusega nr. 182 "Ühiskondliku

toitlustamise töö edasisest täiustamisest ja parandamisest"

loodi eeldused seni toitlustusettevõtetes kulgenud täieliku

tootmisprotsessi ajaliseks ja ruumiliseks eraldumiseks -

pandi alus poolfabrikaatide tootmisele. Poolfabrikaatide

tsentraliseeritud tootmise vajadust rõhutab asjaolu, et
Ъ ....

toiduvalmistamisel üle 70 % tookuludest on seotud toor—

H. А а г m a, osundatud teoe, lk. 92.

^ А.И. Кочерга. Повышение эффективности ...,стр. 

109. 
5 Ч Y о I о D о в а. Организация промышленного произ

водства полуфабрикатов - важное Усл°в5®ятпРои|̂°ДИзоЛЬНОмТИ 
труда общественного питания. - Труды МйНХ-а, Вып. 50. м., 

, стр. 175. 151



ainete esialgse töötlemisega тП ng poolfabrikaatide toot

misega.

Ühiskondliku toitlustamise poolfabrikaatidega varusta

misel on 2 teed:

1) rahvamajandusharusisene koopereerimine, vabrik—köö

kide ning spetsialiseeritud poolfabrikaatide tsehhide loo

mine ;

2) ühiskondliku toitlustamise koopereerimine toiduai

netetööstusega ehk poolfabrikaatide industriaalne tootmine.

Viimase koopereerimistee kasuks räägib asjaolu, et 

töökulutused 1 tonni poolfabrikaatide tootmisel iniatöötun- 

dides on oluliselt väiksemad.1

Toitlus
tusette
võtetes

Toitlustus
ettevõtete
spetsiali
seeritud
tsehhides

Toidu
aine te- 
töös- 
tuses

Liha 100,5 49,7 24,2

Kala 30,1 22,8 14,8

Kartul 76,9 53,1 51,5

Meie maal tervikuna on domineeriv rahva ma j andushar u- 

sisene koopereerimine poolfabrikaatide tootmisel, kuna ule 

55 % poolfabrikaatidest toodetakse ühiskondliku toitlusta

mise süsteemis.

Balti liiduvabariikides domineerib aga koopereerumine 

toiduainetetööstusega liha- ja kalapoolfabrikaatide tootmi

sel, kuna siin vastavad tööstusharud on suhteliselt hästi 

arenenud. Meie maal tervikuna moodustasid 1973» aastaks 

poolfabrikaadid kasutatud lihast 52,9 %, kalast 33,7 % ning 

kartulist 21,8 %. Samaks ajaks meie vabariigi riiklikus 

toitlustuses moodustas kõigist ülalloetletud kaubagruppi- 

dest poolfabrikaatide osatähtsus 85 - 90 %• Toodud andmed 

tõendavad, et poolfabrikaatide rakendamisel toitlustusette

võtete töös ei ole veel kõik raskuspunktid ületatud, öeldu 

kehtib ka meie vabariigi kohta.

^  А.1Л. К о ч е р г а .  Повышение эффективности . . .  стр.



Poolfabrikaatide rakendamine toitlustusettevõtetes an

nab majandusliku efekti siis, kui see on süstemaatiline, 

alati garanteeritud ja kompleksne. Nagu näitavad arvutused, 

võimaldab toitlustusettevõtete kompleksne varustamine pool— 

fabrikaatidega tõsta kokkade tööviljakust kuni 2 korda rnng 

alandada ettevõtete käibekulusid 2,5 - 3,5 % kaubakäibest.1

Toitlustusettevõtete garanteeritud ja kompleksne pool- 

fabrikaatidega varustamine on aluseks nn. lõppköögiga toit

lustusettevõtete süsteemile. Nimetatud süsteemi ettevõtetes

on võimalik väbendada keskmiselt 15 % tootmis-laopindu ning
•• •• 2 

alandada käibekulusid kuni 5 % kaubakaibest.

Poolfabrikaatide kompleksne kasutamine peab kindlusta

ma ühiskondlikus toitlustamises tööviljakuse tõusu. Nagu 

näitavad doktor A.J. Kotšerga korrelatsioonlmeetodil tebtud 

arvutused, on toitlustusettevõtete poolfabrikaatidega va

rustamise ja tööviljakuse taseme vabel korrelatsioon, kuid 

väike - korrelatsioonikoefitsient 0,180. ülalöeldu ei ole 

negatiivseks binnanguks toitlustusettevõtete tööle poolfab

rikaatidega, vaid käesolevat etappi tuleb vaadelda kui üle

minekuperioodi kõigi sellest tulenevate edusammude ja puu

dujääkidega.

Toitlustusettevõtete töö organiseerimine poolfabrikaa- 

tidel on tinginud rea uusi tootmis- ja jubtimisvorme.

Tootmisvormidena tuleb eelkõige nimetada spetsialisee

ritud poolfabrikaatide tsebbe, vabrik-köökide ning toitlus- 

tamiskombinaatide loomist, juhtimisvormidest aga toitlus- 

tuskombinaadi vormi, kus rakendatakse täieliku isemajanda

mise põhimõtteid. Suurte vabrik-köökide ja toitlustuskombi- 

naatide loomine meie maal on eelduseks sellele, et toitlus-

1 A.VI. й л ь и н, ук. раб., стр. 44.
Ои

В.К. Сухарев. Перевод предприятий на работу с 
полу - фабрикатами - основной путь снижения уровня из удер- 
жек общественного питания. - Научные ТРУД“ Тя мРКа"ч£пно- 
кооперативного института им. Куйбышева. Юм 18, М., j k o h o  

мика;|, 1968, стр. 26.
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tusettevõtetest kaotada toorainete esialgne töötlemine, 

järkjärguliselt aga ka kulinaartoodangu tootmise funktsioonj 

Nad on kulinaartööstuse tekkimise eelduseks, millest meil 

käesoleval ajal on terav puudus. Kulinaartööstuse ülesan

deks peaks olema mitte ainult kaubanduslike, vaid kõikide 

toitlustusettevõtete ja jaekaubanduse varustamine kulinaar- 

selt töödeldud toodetega, põhiliselt aga sügavkülmutatud 

valmisro о gadega.1

Kulinaartööstus kui toiduainetetööstuse eriliik peaks 

arenema meil nii toiduainetetööstuse kui ka ühiskondliku 

toitlustamise raamides. Tema iseseisvustamine võimaldaks 

aga eri ametkondade toitlustusettevõtete koondamist tsent

raliseeritud juhtimis-jja varustussüsteemiks. Seega võimal

daks kulinaartööstuse loomine luua eeldused ühtse toitlus- 

tussüsteemi kujundamiseks meie maal.

Kulinaartööstuse loomine võimaldaks:

- eri rahvamajandusharude toitlustusettevõtete töö or

ganiseerimist võrdsetel alustel - nagu näitavad 

uurimused, moodustavad haiglates ja lasteasutustes 

toiduvalmistamise kulud 1/3 kuni pool (42,5 %) toidu 

maksumusest;

- suhteliselt väiksemate kuludega organiseerida üldka

sutatavaid ning elanikkonna tegevuskohajärgseid toit

lust usettevõtteid;

- täielikult arvestada tarbijaskonna kontingentide soo

list ja vanuselist koosseisu ning nende töö omapära;

- standardiseerida kulinaartoodangu kvaliteeti.

1 Sügavkülmutatud roogade kasutamine toitlustus
ettevõtetes algas kapitalistlikult arenenud maades 60-ndate 
aastate^algul* Nende kasutamise efektiivsust näitab see, et 
ainult üks suur vabrik-köök on võimeline varustama 1500 - 
1600 massilise toitlustamise ettevõtet valmiskaupadega.Lää
ne majandusteadlaste^hinnangul (1967. a.) saavutavad sü-- 
gavkülmutatud road lähema 10 aasta jooksul massilise toit
lustamise ettevõtetes osatähtsuse kuni 40 % (vt. vastavaid 
artikleid ajakirjast 'торговля за рубежом”),



Kulinaartööstus, mille alglülid meil juba eksisteeri

vad toitlustuskombinaatide, vabrikköökide, toiduainetetöös

tuse vastavate tsehhide naol, võimaldab tõsta tunduvalt 

ühiskonnastatud toiduvalmistamise efektiivsust, samaaegselt 

aga alandada tarbimiskulusid koduses toiduvalmistamises. 

Ühiskonnastatud toiduvalmistamise käesoleva arenguetapi 

iseloomustavaks jooneks on toiduvalmistamise tehnoloogilise 

protsessi esimese osa - toorainetest poolfabrikaatide val

mistamise - tsentraliseerimine ning toitlustusettevõtete 

töö organiseerimine nende komplekssel poolfabrikaatidega 

varustami sel, ühiskonnastatud toiduvalmistamise organisee

rimise kõrgemaks astmeks on kogu tehnoloogilise protsessi 

koondamine tööstusesse. Kõrgeltarenenud kulinaartööstus on 

olulisel määral võimeline asendama traditsioonilist kodust 

toiduvalmistamist.

Nimetatud protsessi on võimalik esitada skemaatiliselt 

(vt. tabel 56).

T a b e l  56 

ühiskonnastatud toiduvalmistamise arenguetapid

Rahvamajanduse sfäärid

Jaekau- Kõik ühiskond- S õ 5 ü ~  
Astmeo. Kulinaar- bandus liku toitlus- maja-

tööstus tarnise harud pida-
_____________________________ mine

I R R T-0

II T-R(J)-0

III T - R(J)-0

IV T R -  TK-0

kus T - tootmine;

R(J) - realiseerimine (jaotus);

0 — tarbimise organiseerimine;

R' - koduköökide, kulinaarkaupluste toodang, mille 

osa on suhteliselt väike;

Ж - tarbimiskulud, mis kaasnevad paratamatult töös

tusliku valmisroogade tarbimisega.



Astmed I ja II vastavad põhimõtteliselt meie prae

gusele ühiskormastatud ja kodus toiduvalmistamise meetodi

tele; III ja IV vastavad aga arenenud kulinaartööstusele. 

Arenenud kulinaartööstuse korral jääks toitlustuses domi

neerivaks III aste, seda aga eriti elanikkonna tegevuskoha- 

järgsel toitlustamisel, samuti ka laste-, ravi- ja sotsi

aalkindlustuse asutustes} kaubanduslikes toitlustusettevõ

tetes esinevad paralleelselt nii II kui ka III aste, kus

juures Ülekaalus on viimane. Koduses majapidamises saab do

mineerivaks IV aste, kuid säilib ka I aste.

1
4.3» Toitlustustöötajate too tasustamine

4.3.1. Töötasu olemus

Sotsialismi tingimustes on töötasu ühiskondliku pro

dukti osa rahalises vormis, mis hüvitab vajaliku töö kulu 

ja mida makstakse vastavalt töö järgi jaotamise printsiibi

le.

Vaatamata sellele, et ühiskondlikud tarbimisfondid kas

vavad kiires tempos, jääb töötasu ikkagi põhiliseks hüvede 

rahuldamise allikaks.

Töö järgi jaotamise majandusseadus nõuab:

1) tarbeesemete jaotamist töö hulga ja kvaliteedi jär

gi (vastavalt töötajate kvalifikatsioonile, kogemustele, 

töötingimustele);

2) võrdset tasu võrdse töö eest, sõltumata töötaja 

soost, vanusest, rahvusest.

Töö järgi jaotamise majandusseaduse nõuete täitmiseks

1 Viidatud õpikute kõrval on selle osa kirjutamisel 
kasutatud järgmisi allikaid: Ю.И. 3 л о к а з О в. Оплата 
труда работников торговли и общественного питания. М.,“Эко
номика , 196У. ь.С. Левченко. Заработная плата в 
общественном питании и пути ее совершенствования (на матери
алах Министерства торговли .УССР). Автореферат. киев.,1971. 
Н.И. В а с е н и н. ук. раб.
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on vaja luua kõigi rahvamajandusharude (s.h. ka toitlusta

mise) töötajatele sellised majanduslikud tingimused, mi я 

tekitaksid nendes maksimaalse huvi tehnilise progressi, oma 

к vaiifikatsiooni tõstmise ja tööviljakuse tõusu vastu, in

nustaksid plaani täitma ja ületama, teeninduskultuuri tõst

ma ning parandama ettevõtte majanduslikke näitajaid. Seega 

on töötasul sotsialismi tingimustes kaks funktsiooni: 1) msr 

teriaalse heaolu tagamine ja 2) materiaalne stimuleerimine.

Majandusreformi tingimustes toimuvad töö tasustamises 

olulised muutused. Töötasu sõltub mitte ainult individuaal

se töö tulemustest, vaid kogu kollektiivi töö efektiivsu

sest. Nimelt kujuneb töötasu kahe allika arvel: 1) tööta

sufondist ja 2) materiaalse ergutamise fondist tehtavate 

väljamaksete arvel. Esimene osa garanteeritakse tarbimis- 

fondiga ja reguleeritakse riigi poolt, teine kujuneb iga 

ettevõtte kasurni eraldiste arvel, sõltuvalt kollektiivi majan

dusliku tegevuse tulemusest.

4.3.2. Tariifisüsteem ja töötasu vormid

Toitlustustoötajate töötasu põhineb kahel vastastikku 

seotud elemendil: tariifisüsteemil ja töötasu vormidel.

Tariifisüsteemi elemendid on tariifimäärad, tariifi- 

graafikud ja tariifi-kvalifikatsiooniteatmikud.

Tariifimäärad annavad võimaluse määrata töötasu suu

ruse ajaühikus (päevas, kuus) vastavalt tariifijärgule.

I järgu tariifimäär on kõige väiksem, kusjuures see on di

ferentseeritud töötingimuste ja rahvamajandusliku tähtsuse 

järgi.

Tariifigraafikud diferentseerivad töötasu sõltuvalt 

töötajate kvalifikatsioonist ja töö iseloomust. Tariifi- 

graafik koosneb tariifijärkudest, mis iseloomustavad kvali

fikatsiooni taset (mida kõrgem kvalifikatsioon, seda kõrgem 

tariifijärk) ja neile vastavaist tariifikoefitsientidest, 

mis neitavad, kui palju antud töo eest tasutakse rohkem, 

võrreldes lihtsa tööga. Tariifikoefitsiendid äärmiste jär

kude vahel moodustavad tariifigraafiku diapasooni.See dia—
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pasoon ühiskondiikus toitlustamises ja toiduainetetööstu

ses on 1. jaanuarist 1968. a. 1,35. See tähendab, et kuuen

da kategooria töö eest makstakse 1,55 korda rohkem koi esi

mese kategooria töö eest.
Tariifi-kvalifikatsiooniteatnn к sisaldab erinevate 

tööde tootmisiseloomustusi, mis on aluseks kvalifikatsioo

ni määramisel, omistamisel või tariifijärku kandmisel.Teat

mikus formuleeritakse antud ameti ja antud tariifijärgu 

kohta järgmised üldnõudmised: mida peab minimaalselt tead

ma, oskama, missuguseid töid peab täitma. Peale selle on 

iga ameti osas veel erinõuded.Tariifi-kvalifikatsiooniteat- 

mikus toitlustusettevõtte jaoks on sisse võetud 25 ameti
nimetust. Arvestades töö keerukust (töötaja kvalifikatsioo

ni) sisaldab teatmik 44 iseloomustust.1 Töötajale kõrgema 

kvalifikatsioonijärgu andmine toimub administratsiooni 

poolt kohaliku ametiühingukomitee nõusolekul, pärast seda

kui töötaja on teinud läbi katsed vastavalt kehtivale ta-2
riifi-kvalifikatsiooniteatmikule.

Põhilised töö tas uvormid on toitlustamises samasugused 

nagu teisteski rahvamajandusharudes - tüki- ja ajatöötasu.

Tükitöötasu korral määratakse töötasu suurus tehtud 

töö hulga ja tükito'öhinnetega. Tükitööhinne on töötasu suu

rus tehtud tööühiku eest. Kasutatakse individuaalseid ja 

brigaadilisi tükitööhindeid.

Markus. Teatmikku ei ole sisse võetud administra- 
tiiv- ja nooremat teenindavat personali - saali administraa
toreid, šveitsereid, riidehoidjaid, liftööre ja teisi töö
ta jaidÄ kellele makstakse kuupalka. Remondimebaanika töö
koja töötajate, elektrikute, san.-tehnikute jt. tasustamine 
toimub vastavate ametite tariifi-kvalifikatsiooniteatmiku 
alusel, 

p
Liiduvabariigi kaubandusministeeriumil on lubatud 

koostada täiendavad teatmikud kokkade töö tarifitseerimi
seks, arvestades nende töö spetsiifikat - rahvusliku köögi 
iseärasusi.



vastava järgu päevane tariifimäär
Tükitööhinne = ------------------------------------------ _____

päevane jõudlusnorm (rbl., roogades, tk.)

Tükitöötasu võib olla otsene või tüki-premiaaltöötasu.

Otsene tükitöötasu kasvab proportsionaalselt tebtud 

töömahuga.

Tiiki-pre ml aalt öö tasu erinevus seisneb selles, et töö

tajad saavad täiendavat preemiat teatud näitajate saavuta

misel - kõrge kvaliteedi, plaani täitmise ja ületamise eest 

jne.

Sõltuvalt ülesande täitmisest osavõtnute arvust eris

tatakse individuaalset na brigaadilist tükitöötasu. Tüki

töötasu stimuleerib tööviljakuse tõusu, uute töömeetodite 

ja võistlusmeetodite arengut, loob materiaalse huvitatuse 

koguseliste näitajate suurendamiseks. Nimetatud töötasuvorm 

domineeris toitlustamises kuni 1958« aastani ja seda kasu

tati kokkade, ettekandjate, kassapidajate, einelauamüüjate 

töö tasustamisel. Pärast 195Ö. a. hakkas domineerima aja- 

töötasu.

A.iatöötasu puhul sõltub töötasu tegelikust tööajast ja 

töötajate kvalifikatsioonist. Nimetatud töötasuvormi kasu

tatakse nende töötajate kategooriate tasustamisel: 1) kel

le töö ei vaja või ei võimalda normeerimist, 2) kelle toö- 

kulusid ei saa panna sõltuvusse toodangu mahust. Eristatak

se lihtsat ja aja-premiaaltöötasu.

T.ihtme a.iatöötasu kasvab proportsionaalselt kulutatud 

tööajaga. Suurus määratakse kas tunni-, päeva-1 või kuuta- 

riifimäärade järgi. Lihtne ajatöötasu ei stimuleeri töövil

jakuse kasvu ega töö kvaliteedi parandamist, mispärast seda 

kasutatakse vähem. Kõige enam on levinud a.ia-premiaaltöö

tasu. Nimetatud töötasuvormi korral saavad ergutuse pälvi

nud töötajad täiendavalt tööaja eest arvestatud töötasule 

veel preemiaid teatud kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete 

näitajate eest.

^ Мя-pkus. Tunni- ja päevatariifimäärade alusel määra
tav töötasu on erinevatel kuudel erinev. Kuul, kus on töö
päevi rohkem ning töötundide arv suurem, on ka töötasu suu
rem ja väiksema tööpäevade arvu puhul väiksem (veebruar).
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4.3*3. Eri töötajate kategooriate töö 

tasustamise spetsiifika

Kaubandus- ja toit lust ustöötajad viidi iile uuele ta

sustamise süsteemile 1964. - 1965. aastal. Nii suurt ümber

korraldust tasustamises ei olnud siiani kaubanduses läbi 

viidud.

Kuni uute tingimuste kinnitamiseni oli töötasu kau

banduses ja toitlustamises tunduvalt madalam kui sama kate

gooria töölistel kerge- ja toiduainetetööstuses. Uue süs

teemi sisseviimisega tõsteti kokkade ja teiste töötajate 

tariifimäärasid, aga ka insener-tehniliste tõotajate ame- 

tipalgamäärasid. Keskmiselt tõusis töötasu toitlustuses 

25 %.
Uue tariifisüsteemiga likvideeriti töötasu erinevused 

NSV Liidu eri rajoonides. Viidi sisse ainult koefitsiendid 

töötasudele Kaiur-Idas ja Põhja-Euroopas (.koefitsiendid

1,2 - 2). Palga ülemmaar nendes piirkondades on 300 rbl. 

kuus.

Likvideeriti töötasude erinevused sõltuvalt ettevõtte 

järgust. Ainult järguvälistes restoranides on töötasu 25 % 
kõrgem. Maa-alustes tingimustes töötajad saavad 10 % kõr

gemat töötasu. Toitlustustöötajad, kes valdavad võõrkeeli 

ja kasutavad neid igapäevases töös, saavad 10 % (üks võõr

keel) ja 15 % (kaks või enam võõrkeelt) kõrgemat töötasu.

Kokkade .ja teiste tootmistöötajate1 töö tasustamisel 

on valdavaks aja-premiaaltöötasu. Arvestuse aluseks on ta

riif ne tunnitasu, mis on diferentseeritud tariifijärkude ja 

toitlustusettevõtte asukoha järgi (vt. tabel 57).

Teiste tootmistöötajate hulka kuuluvad kondiitrid, 
nõudepesijad, abitöölised, tootmisalajuhatajad, nende ase
täitjad.
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T a b e l  57 

Kokkade ja teiste tootmistöötajate 

tariifne tunnitasu sööklates (kop.)

Söökla
asukoht

tariifijärk

I II III IV V VI

Linnades ja
töölisasulates 34,4 34,4 35*8 37,2 41,0 46,4

Maa-asulates 34,4 34,4 35 »8 37.2 38,7 41,4

Restoranides on tariifne tunnitasu 10 %, järguvälistes 

restoranides 25 % kõrgem. Meisterkokk ja -kondiiter saavad 

lisatasu 25 % kuupalgamäärast. Juhataja ülesannete täitmi

se eest lisatasu 20 %.

Individuaal-brigaadilisel väljaõppel viibijad saavad 

olenevalt õppeaja pikkusest 75»8 ja 90 % minimaalpalgamää- 

rast.1

Premeerimine toimub 1) töötasufondi ja 2) materiaalse 

ergutamise fondi arvel. Töötasufondist premeeritakse

a) toodangu kõrge kvaliteedi eest - 15 %  palgamäärast,

b) omatoodangu plaani ületamise eest - igalt ületatud prot-2
sendilt 1 % palgamaarast. Materiaalse ergutamise fondist 

antakse teisi preemiaid ja autasusid.

Kassapidajatele on kehtestatud kindlad kuupalgadi va- 

nemkassapidaja — 66 rbl., kassapidaja 62 rbl.,noorem—kassa

pidaja 60 rbl. Moskvas ja Leningradis on kuupalgad 10 % 

kõrgemad.

Ettekand.iate. kelnerite töö tasustamine toimub kas in

dividuaalsete tükitööhinnete järgi või sõltuvalt ostjate

1 75 % makstakse esimese ja teise väljaõggekuu eest, 
80 % kolmanda ja neljanda ning 90 % kõigi ülejäänud kuude 
eest.

2 kiH -fcöö "tasustamine toimub tuki—premiaaltöötasuna, 
siis makstakse preemiat 15 % palgamaärast tingimusel, et 
omatoodangu plaan on täidetud.

21
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poolt makstud arvete summast. Maksimaalne määr on sel juhul 
5 % arve summast. Konkreetne тяяг kinnitatakse töötingimusi 
surve stades.

Antud palgasüsteemil on häid külgi. Kiire teenindamise 
korral suureneb kaubakäive ühe ettekandja kohta ja sama
aegselt suureneb ka ettekandja töötasu. Selle töötasuvormi 
efektiivsust suurendab diferentseeritud protsendi kasuta
mine ettekandjate töö tasustamisel: kõrgendatud omatoodangu 
eeet ja alandatud ostukaupade eest (viin, vein, õlu jt.). 
Sellega kõrvaldatakse ettekandjate huvi alkohoolsete jooki
de müügi vaistu.

Einel auapida.iate töö tasustamine toimub kas aja-pre- 
miaaltöötasu vormis või 100 rbl. kaubakaibe kohta kindlaks
määratud tükitööhinnete alusel. Premeerimise kord on nendel 
töötajate kategooriatel analoogiline. Töötasufondist saavad 
nad preemiat 3 % iga ületatud kaubakäibeplaani-protsendi 
eest (erandiks on kelnerid, kelle töötasu on 5 % arvete 
summast - nemad preemiat ei saa). Preme erimis tingimusteks 
on kõrge teenindamiskultuur. Peale selle saavad kassapida
jad, ettekandjad, einelauapidajad preemiaid ka materiaalse 
ergutamise fondist. Toitlustustöötajate põhikategooriate 
(kokkade, kassapidajate, einelauapidajate) premeerimine 
võib toimuda ka ainult ühest allikast, s.t. materiaalse er
gutamise fondist; siis lõpetatakse preemiate väljamaksmine 
töötasufondist. Kuid see võib igal üksikjuhul toimuda ai
nult NSVL Kaubandusministeeriumi, ja Ametiühingute Kesknõu
kogu loal. -v

Juhtivate tööta.iate puhul rakendatakse aja-premiaal- 
töötasu. Juhtivate töötajate kuupalk sõltub sellest, missu
gusesse gruppi toitlustusettevõte kuulub. Kõik toitlustus
ettevõtted on jaotatud seitsmesse gruppi ja toitlustustrus- 
tid kaheksasse gruppi, sõltuvalt kaubakäibeplaanist (vt. 
lisad 2, 3). Seejuures süstemaatiliselt halvasti töötavad 
ettevõtted (ei taga kõrget teeninduskultuuri, ei täida oma- 
toodanguplaani) võib viia kaubandusministeeriumi poolt ma
dalamasse gruppi. Toitlustusettevõtte juhataja minimaal- 
palk on 80 - 85 rbl., s.o. nendes ettevõtetes, kus käive on
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alla 10 tuh. rbl. kuus. Vagunrestorani direktori kuupalk on 
100 rbl., asetäitjal 90 rbl. Kõik juhatajate asetäitjad 
saavad 10 - 20 % väiksemat töötasu kui juhatajad, direkte- 
rid. Juhtivate töötajate preemia oleneb kaubakäibeplaani 
täitmisest (hindamisel on maha arvatud viina käive), tarbi
jate kooperatiivides ka kasumiplaani täitmisest.1

I - IV gruppi kuuluvate toitlustusettevõtete juhtivad 
töötajad saavad preemiat 7 % iga ületatud protsendi eest, 
ülejäänud ettevõtte juhtkond 5 %. Preemiaid saadakse ainult 
materiaalse ergutamise fondist. Erikord kehtib kuni 10 töö
tajaga toitlustusettevõtete kohta, kus kõik töötajad saavad 
preemiat 15 % kõrgekvaliteedilise toodangu eest ja 1 % iga 
plaaniületamise protsendi eest, kusjuures täidetud peab 
olema omatoodanguplaan. 2Ule.iaanud toota.iatel on kindlad ametipalgamäärad. 
Juurdemakseid saavad nad öötundide eest. Premeeritakse õi
geaegse ja kvaliteetse töö eest 10 - 20 % ulatuses kuupal
gast 1 materiaalse ergutamise fondist. Arvesse võttes töö
jõupuudust toitlustuses, vajadust kaasa tõmmata ühiskond
likku tootmisse koduperenaisi jt., on toitlustusse Õigus 
tööle võtta töötajaid lühema tööajaga - tasustamine toimub 
siis tegelikult töötatud aja eeslfi

4.3.4. Tasustamissüsteemi täiustamise võimalused
Tasustamissüsteemi täiustamise küsimused said eriti 

aktuaalseks uue majandusliku stimuleerimise korra katseta
mise ja juurutamise tingimustes. Uus majandusliku stimulee
rimise kord viidi sisse eksperimendi korras 1966. a. 10 
suuremas Moskva ja Leningradi ettevõttes ja alates 1966.a. 
kõikide liiduvabariikide 9 tuhandes ettevõttes. Eksperiment

1 See on tingimuseks ainult juhataja, tema asetäitja 
ja pearaamatupidaja premeerimisel.

2 Mehaanikud, masinistid, sorteerijad, pakkijad, ko
ristajad, kaubakandjad.

 ̂Koristajaid, kaubakandjaid premeeritakse sõltumata 
kaubakäibeplaani täitmisest, teisi ainult plaani täitmiseд.



õigustas endi Tulemuseks oli soodne mõju ettevõtte majan
duslikule tegevusele, teenindamisele, kaubakaibe kasvule, 
mittetootlike kulude vähenemisele. Alates 1. jaanuarist 
1971 toimus kõigi ettevõtete järkjärguline üleviimine uue
le majandusliku stimuleerimise korrale.

Uue majandusliku stimuleerimise korra tingimustes on 
laiendatud toitlustustrusti direktori õigusi. Nimelt on an
tud õigus ametiühingukomitee osavõtul lahendada terve rida 
tasustamise küsimusi: 1) valida töötasu vormj ainsaks kit
senduseks on nõue, et palgamäärad ja tükitööhinded peavad 
olema kooskõlas kehtestatud skeemidega, 2) kehtestada töö
tajate premeerimise kord omatoodangu kasvu»rentaabluse tõu
su, teeninduskultuuri parandamise, toidu kõrge kvaliteedi 
jt. näitajate eest.

Tasustamissüsteemi täiustamise teede määramisel on es
majärguliseks küsimuseks, missugune on kõige efektiivsem 
töötasu vorm. Õige vormi valik on oluline ka toitlustamise 
ees seisvate ülesannete lahendamise seisukohalt. Eriti ak
tuaalseks on viimastel aastatel tõusnud probleem: kas ee
listada aj a-premiaal- või tüki-premiaaltöötasu. Aja-pre- 
miaaltöötasu on hakatud real põhjustel küllalt laialdaselt 
kasutama viimase 15 aasta jooksul. Kuid sellel töötasu vor
mil on ka mõningad olulised puudused, mis vähendavad te*a 
stimuleerimisfunktsiooni omatoodanguplaani täitmiseks ja 
ületamiseks, roogade sortimendi laiendamiseks, eriti töö
mahukate ja odavate roogade valmistamiseks, nende kvalitee
di parandamiseks.

Stimuleerimisfunktsiooni vähenemise põhjusi naeme mit
meid.

1. Planeerimise praktika, mille kohaselt a) kaubakäibe 
planeerimine toimub plaanieelsel perioodil saavutatud käibe 
alusel, arvestamata tegureid, mis mahtu mõjutasid, b) sa
geli muudetakse plaaninäitajaid aasta jooksul kõrgemalseis
va organi poolt.

2. Aja-premiaaltöötasu ei võta üldse arvesse suhet 
roogade maksumuse ja töökulude vahel roogade valmistamisel. 
See loob stiimuli väiksema töömahukusega roogade (liharoad)
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osa suurendamiseks töömahukamate (juurviljaroad) arvel, mis 
mõjub halvasti tarbijate nõudluse rahuldamisele.

3. Juhtivate töötajate, insener-tehniliste töötajate 
ja spetsialistide preemiad ei ole diferentseeritud kaubakäi- 
be struktuuri järgi, seega tekib huvitatus ostukaupade rea
liseerimise vastu.1

4. Preemiad ei ole tootmise efektiivsuse stiimuliks2sel põhjusel, et need on liiga väikesed.
Majanduslikult kõige efektiivsemaks loetakse tasusta

missüsteemi, mis kõige enam vastab kulutatud töö mahu ja 
kvaliteedi järgi tasustamise sotsialistlikele printsiipide
le, stimuleerib omatoodangu kasvu, sortimendi laiendamist 
ja kvaliteedi tõstmist, aitab kaasa tööviljakuse kasvule. 
Efektiivsuse hindamiseks on majandusteadlased viinud läbi 
spetsiaalseid uurimusi. V. S. Levtšenko uurimistulemuste 
järgî  on tüki-premiaalsüsteem suurema majandusliku efek
tiivsusega, sest selle töötasuvormi korral 1) oli keskmine 
palk ja tööviljakus kõrgem nii restoranides kui sööklates, 
2) ületas tööviljakuse diferents keskmise palga suhtelise 
erinevuse, 3) olid kvaliteedi eest saadavad preemiad suure
mad (nii absoluutselt kui suhteliselt), 4) 70 % ettevõte
test saavutasid palgafondi ökonoomiat (aja-premiaalpalga ka

1 Juhatajate, tootmisalajuhatajate, tootmistöötajate 
preemiaid suurendatakse 15 %» kui on täidetud juurvilja ja 
kartuli töötlemise ülesanne kuus, kuid see ei loo küllal
dast stiimulit.

 ̂V.S. Levtšenko andmetel oli ühe toitlustustöötaja 
kuu keskmine preemia Ukraina NSV linnades plaani ületamise
eest restoranides 4,15 rbl., sööklates 2,47 ja 3»58 rbl., 
kõrge kvaliteedi eest vastavalt 4,71» 2,71 ja 3,41 rbl.

5 Võrreldi omavahel kaht ettevõtete gruppi: I grupp - 
66 restorani ja sööklat Donetskis, Ždanovis, Makê evkas, 
Harkovis jm., kus tasustamine toimus aja-premiaalsusteemi 
j'argi, II grupp - 83 ettevõtet Dnepropetrovskis, Zaporož- 
jes, Kiievis, Harkovis jm., kus kasutati tüki-premiaaltöö
tasuvormi .
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sutamisel 50 % ettevõtetest). Seejuures tuleb rõbutada, et 
mitte igasugune tüki-premiaalpalgasüsteem ei anna efekti. 
Käesoleval ajal kasutatakse kõige enam nelja tüki-premi- 
aalpalgavormi, mille tUkitööbinded on kindlaks määratud 
vastavalt 100 rbl. omatoodangu (1), 1 tonni töödeldud 
tingtooraine (2), 100 tingroa (3) ja kulinaartoodete ja 
pooltoodete sortimendi (4) kobta.

Konkreetsed uurimused (V.S. Levtšenko) näitavad, et 
majanduslikult kõige otstarbekamad on sööklatöötajate jaoks 
Ukraina. NIITOP-i poolt väljatöötatud binded ja a.ianormid 
kulinaar- ja pooltoodetele. Põhimõte seisneb selles, et 
töötasu arvestamise aluseks on toodangu maht naturaalnäi- 
tajates, arvestades ajanorme toodangu valmistamiseks.

Nimetatud tüki-premiaaltöötasu peamised eelised seis
nevad alljärgnevas: 1) kajastab kõige õigemini töokulusid 
(on kõrvaldatud hinna mõju) ja rahuldab sellega täieliku
malt töö järgi jaotamise sotsialistliku printsiibi nõudeid, 
2) võtab arvesse valmistatava toodangu töömahukuse erinevu
si, tugevdab tunduvalt materiaalset huvitatust odavate,kuid 
töömahukate (juurvilja, tangainete, piima) roogade toodangu 
suurendamiseks ja sortimendi laiendamiseks. Ukraina 
NIITOP-i tUkitööhinnete juurutamine andis positiivseid tu
lemusi Donetskis.1 Nimetatud töötasuvormi sisseviimiseks on 
vaja uuesti hakata pidama arvestust roogade sortimendi koh
ta (mitte nelja rea liigi kobta nagu praegu) ja täiustada 
pooltoodete arvestust. Tüki-premiaaltöötasu majanduslikku 
efektiivsust silmas pidades soovitatakse NSVL Kaubandusmi
nisteeriumi ja Kaubandustöötajate Ametiühingute Kesknõukogu 
kirjaga 10. juulist 1973. a. laiendada tükitöötasu kasuta
mise praktikat tootmistöötajatel Ukraina NIITOP-i poolt 
väljatöötatud ajanormide ja hinnete alusel. Nendes söökla
tes, kus tüki-premiaalsüsteemi Ukraina NIITOP-i hinnete 
alusel ei ole otstarbekas kasutada, soovitab V.S. Levtšenko

A Seda töötasuvormi kasutanud sööklates kasvas töö
viljakus ;Ja keskmine palk rohkem kui ülejäänud sööklates, 
pealegi vähenes seejuures töötajate arv.
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aja-premiaalsüsteemi ühendada tükitöötasu elementidega - 
üleplaanilise omatoodangu eest tasuda kindlaksmääratud 
protsendi ulatuses, nii nagu seda tehakse mõningates sotšia- 
lismimaades.

Nimelt kasutatakse Euroopa sotsialismimaades aja- ja 
tükipalga puhul laialdaselt nende segavormi, mis ühendab 
mõlema palgavormi elemente. Olemus seisneb selles, et töö
tasu on jaotatud kahte ossa: püsiv ja muutuv. Esimene arvu
tatakse tegelikult töötatud aja ja tariifide alusel, teine 
sõltub käibe mahust ja kujutab endast protsenti omatoodangu 
ja ostukaupade müügist.1 Kuna käesoleval ajal saadavad 
preemiad oma väiksuse tõttu sisuliselt ei stimuleeri toit- 
lustustöötajaid, siis teeb V.S. Levtšenko ettepaneku tõsta 
tootmistööta.iatele .ia tootmis.iuhtidele kvaliteedi eest 
makstava preemia määra 20 - 25 protsendini tariifimäärade 
või tükitööhinnete alusel arvutatud töötasust (seega nii 
aja- kui tükitöö korral), kusjuures preemia määrasid võiks 
liigendada kvaliteedi hinnangu kriteeriumi de vahel:

väljaprakeerimiste puudumise
korral 7 või 9 %
sanitaar-tehnoloogilise labora
tooriumi pretensioonide puudu
mise korral 10 või 12 %
tarbijate põhjendatud kaebuste
korral 3 või Mr %

20 või 25 %

Märkus. Kõigis Euroopa sotsialismimaades, kus tasus
tamiseks kasutatakse segavormi, arvutatakse muutuv osa tü
kitöö koefitsientide alusel:

к = . 100, kusjuures
valemi näitajatel on erinevatel maadel erinev sisu. Saksa 
DV, Poola RV, Ungari RV majanduslikus kirjanduses^on aval
datud arvamust mitte orienteeruda koefitsiendi määramisel 
plaanilisele käibele.
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Aja-premiaalslisteemi järgi töötavatele tootmistöötaja- 
tele viia sisse veel kaks täiendavat premeerimistingimust:
1) teiste roogade sortimendiplaani täitmise eest suurenda
da üleplaanilise toodangu eest makstava palga määra 13 %,
2) juurvilja- jt. töömahukate roogade plaaniülesannete mit
tetäitmisel vähendada üleplaanilise toodangu eest makstava 
palga maara kuni 50 %. Niisugune premeerimissüsteem suuren
dab aja-premiaaltöötasu efektiivsust ja suurendab huvi oma
toodangu suurendamiseks ja sortimendiplaani täitmiseks.

Tootmisjuhtide töötasu efektiivsuse suurendamiseks 
soovitatakse kvaliteedipreemia määrade tõstmise kõrval sis
se viia töötajate atesteerimine kolme kategooriasse olene
valt staažist vastaval ametikohal, haridustasemest, kvali
fikatsiooni tõstmisest jne. Kuna tootmisjuhtide ametipalk 
on antud intervallina, siis I kategooriasse kuuluv juht 
saab mini, maal määra, II - maksimaalmäära, III kategooria 
tootmisjuht saaks maksimaalmäärale lisaks veel 25 - 30 %.^

Väikeettevõtete (kuni 10 töötajat) töötajate tasusta
mise efektiivsuse suurendamiseks on tehtud ettepanek viia 
ka nemad tükitööle - tasuda nendele protsendina toitlustus- 
käibest.

Ainult tootmistöötajate ja -juhtide tasustamise täius
tamine ei anna veel head lõpptulemust. Tuleks suurendada ka 
kelnerite huvitatust omatoodangu realiseerimise suurendami
seks ja teeninduskultuuri parandamiseks. Ajatöötasu ei leia 
kasutamist kelnerite osas, kuid tükitöötasu esineb kahes 
vormis: 1) tüki-premiaaltöötasuna, 2) otsene piiramatu tü
kitöötasu - % arvete summast. pEriuurimused näitavad (V.S. Levtšenko), et teine vorm 
on efektiivsem: kelnerite tööviljakus on kõrgem, restorani 
plaaniülesannete täitmine parem, kelnerite tegelik arv on

1 Приказ министра торговли СССР от 2?. августа 1968.г. 
№ 149.

2 Võrdlus tehti restoranide gruppide kohta: I grupp - tüki-premiaaltöötasu kasutavad, II grupp - otsest piira
matut tükitöötasu kasutavad restoranid.
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plaanilisest väikseni. Tulemuseks on kõrgem kuupalk 79 - 
116 rbl. (I grupis 84 - 101 rbl.). Kuid otsesel piiramatul 
tükitöötasul on ka mõningad puudused:

1} stimuleerib ostukaupade müüki (s.h. viina-likööri- 
toodete müüki), sest nende realiseerimine on väiksema töö— 
mahukusega ja kõrgema hinnaga;

2) ei võta arvesse kelneri kvalifikatsiooni, puuduvad 
stiimulid teeninduskultuuri tõstmiseks.

Nende puuduste ületamiseks on soovitatav:
1) diferentseerida tasu protsent kaubakäibe liikide 

lõikes, arvestades nende töömahukust ja arvesse võttes see
juures ka kelneri kvalifikatsiooni;

2) vajaduse korral välja jätta viina-likööritoodete 
käive, kusjuures võib kasutada siis kõrgemat tasu protsen
ti ülejäänud realiseerimise osas;

3) ostjate põhjendatud kaebuste jm. pretensioonide 
korral teha mahaarvamisi töötasust 5 - Ю  %•

4.4. Tööjõuplaani koostamine

Tööjõuplaan on toitlustusettevõte tootmis-kaubandus- 
plaani osa, mis peab kajastama ettevõtte ees seisvaid üles
andeid tööviljakuse suurendamiseks, omatoodangu kasvuks, 
selle kvaliteedi parandamiseks, teeninduskultuuri tõst
miseks ning töötasu taseme alandamiseks.

Tööjõuplaani peamisteks elementideks on tööviljakus 
(T ), töötajate arv (T) ja palgafond (P). Plaaninäitajate 
väljatöötamise järjekord määratakse nende naitajate tähteu— 
sega: esimesena määratakse tööviljakuse plaan, selle alusel 
plaaniline töötajate arv ja seejärel palgafond.

Lähteandmeteks tööjõuplaani koostamisel on:
— nende näitajate analüüsi materjalid plaanieelse aas
ta kohta,1

1 Analüüsinäitajate kohta vt. U. M e r e s t e  jt. 
Kaubandusstatistika II. Tartu, 1973» lk. 52 - 105.
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- toitlustuskäibe ja omatoodangu plaan (nii rahalises 
kui naturaalnäitajates),

- uute seadmete juurutamine,
- tasustamise organiseerimine.
Iseseisval bilansil töötavad toitlustusettevõtted töö

tavad ise välja ja kinnitavad oma tööjõuplaaninäitajad (töö
tajate arvu ja koosseisu, palgafondi summas ja % käibest, 
tööviljakuse). Ettevõtetele, kes ei tööta iseseisval bilan
sil, kinnitab toitlustustrust palgafondi taseme ja mitte
koosseisuliste töötajate palgafondi summa. Ettevõtete juhid 
võivad iseseisvalt kinnitada vajalikud koosseisud, kasutada 
määrustes ettenähtud tasustami.ssüsteeme. Ettevõtetes tehtud 
arvestused üldistatakse trustis, kus määratakse trusti ül
dine palgafond summas ja tasemena.

4.4.1. Tööviljakuse planeerimine

Tööviljakust planeeritakse käesoleval ajal ainult põ
hiliselt iseseisval bilansil töötavates toitlustusettevõte
tes. Tööviljakuse planeerimisele ettevõttes eelneb suur et
tevalmistustöö. Esiteks määratakse kindlaks tööviljakuse 
objektiivsed näitajad (vt. eespool). Teiseks analüüsitakse 
tööviljakust plaanieelsel aastal eelmise aastaga võrreldes, 
eesmärgiga määrata üksikute tegurite mõju ja leida kasuta
mata reserve. Seejärel määratakse tööviljakuse plaan arves
se võttes kõrgemalseisva organisatsiooni korraldusi ja ole
masolevaid tööviljakuse suurendamise võimalusi. Planeerimi
sel ei saa orienteeruda ainult aruandeaasta keskmistele, 
vaid tuleb silmas pidada ka viimaste kuude tulemusi. Kuna 
tööviljakuse plaan peab olema progressiivne, siis kehtesta
takse tööviljakuse plaaniline suurus aruandeaasta keskmi
sest kõrgem (näiteks võrdsena viimaste kuude tegeliku töö
viljakusega). Lõppetapiks on organisatsioonilis-tehniliste 
abinõude väljatöötamine ettenähtud tööviljakuse kasvu taga
miseks .

Tööviljakuse plaanilise juurdekasvutempo määramiseks
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soovitatakse välja arvutada eeldatav tööviljakuse kasv iga 
kavandatud abinõu osas eraldi. See on tööviljakuse .juurde
kasvu -p]япаа-нmine peamiste mõ.iutegurite kaudu.1 Teguri
teks, mille mõju saab kvantitatiivselt määratleda, on
1) käibe töömabukus, 2) töö mehhaniseerimine, 3) pooltoode
te laiem kasutamine, 4) töö parem organiseerimine, 5) toit
lustusvõrgu struktuuri muutumine, 6) tööajafondi efektiiv
sem kasutamine, 7) administratiiv-teenindava personali osa2muutumine.

Kaubakäibe töömabukuse eeldatava mõ.iu (1) tööviljaku
sele saab välja arvutada järgmiselt:

<lTm, ' 4  > • 100
ii----1- °-----------  . (*.17.)

kus jj_ - tööviljakuse juurdekaevutempo töömabukuse muu
tumise tõttu;

IT ja IT - töömabukuse indeks vastavalt planeeritaval 
mx . mo ja analüüsitaval aastal.

Siinkohal (4.18.)
m

kus - tinglik käive tub. rbl.}
M - kaubakäive tuh. rbl.
Töö edasise mehhaniseerimise (2) mõju leitakse konk

reetsete arvutuste alusel. Lähteandmeteks on kasutusele 
võetavate seadmete nimekiri ja arv, kasutusele võtmise aeg 
n-ing iga masina või seadme osas võimsus, s.t. kui suure osa 
käsitsitööst asendab vastav masin. Siinjuures on oluline 
märkida, et osa seadmeid (elektripliidid, elektrimarmiit, 
elektrikeetja) parandavad toidu valmistamise tehnoloogiat,

1 А.И. К о ч е р г а .  Планирование хозяйственной дея
тельности общественного питания. М., "экономика", 1970.стр. 
?8-825 . , , Alamal toodud planeerimiskäigu paremaks mõistmiseks 
on lisas 4 toodud näide tööviljakuse plaanilise juurdekasvu- 
tempo leidmise kohta mõjutegurite kaudu.
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tõstavad, tootmise sandtaartehnilist taset, kuid töökulutusi 
oluliselt ei mõjuta. Tööviljakuse eeldatav juurdekasvutem- 
po töö mfthhani Rftari mi яа arvel leitakse kokkuhoitud tõotaja
te arvu suhtena üldisesse töötajate arvusse:

А T . 100
= --------  , (4.19.)

To
kus 4 1 - töötajate arvu vähenemine masinate kasutuselevõtu 

arvel;
TQ - töötajate arv analüüsitaval aastal.
Pooltoodete kompleksse kasutamise mõ.iu (3) leidmiseks 

arvutatakse kõigepealt töökulutuste ökonoomia inimpäevades 
(ЛА) pooltoodete täiendava kasutusele võtmise tõttu.

APt . а
ДА = --------  , (4.20.)8,2

sellest A Pj_ = P+. - P+. , t tx tQ
kus P^ ja P^ - on vastavalt pooltoodete kogus (ü.a.

0 1 toorainele) analüüsitaval ja planeerita-
taval aastal tonnides, 

а - ajakulu norm 1 tonni pooltoote valmistamiseks 
inimt undi des.

8,2 - ühe tööpäeva keskmine pikkus tundides 
(41 : 5 = 8,2).

Tööviljakuse eeldatav juurdekasvutempo pooltoodete 
täiendava kasutamise tõttu (jj) leitakse järgnevalt:

j, = A k  ‘ ^  , (4.21.)
5 Ao

kus Aq - üldine töökulu inimpäevades analüüsitaval aastal.
Töö parema organiseerimise mõju (4) väljatoomiseks on 

vaja teada analüüsitava aasta tööviljakust kvartalite lõi
kes. Kui tööviljakus kvartalist kvartalisse suureneb ning 
see suurenemine pole tingitud käibe sesoonsusest ega muu
dest objektiivsetest põhjustest, siis võib leida töövil
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jakuse eeldatava kasvu töö parema organiseerimise arvel 
Q 4) järgmiselt:

T
= TV" ~ - » (4.22.)

vo
kus T ~ keskmine tööviljakus analüüsitava aasta II

v 11 poolaastal,
T - analüüsitava aasta keskmine tööviljakus.

0
Toitlustusvõrgu struktuuri muutumise mõjul eeldatava 

tööviljakuse muutumise (ĵ ) leiame valemist:

ä VtiBBl _ (4.23.)
' VO

kus Tv(ting) ” tinglik tööviljakus plaanitaval aastal, mis 
arvutatakse plaanilisest käibest (MQ) läh
tudes ja analüüsitava aasta tegeliku- töö
viljakuse alusel arvutatud töötajate arvust
T̂(ting))*

Vting) = (kUS ^ting ■ ̂ 7  >• <*■»■>
Tööviljakuse kasvu üheks oluliseks teguriks on tööaja

fondi parem ärakasutamine. Selle teguri mõjul tööviljakuse 
eeldatava kasvu väljaselgitamiseks (jg) leitakse töötajate 
põhikategooriate1 eeldatav tööaja kokkuhoid planeeritaval 
aastal töötingimuste parandamise (vähendab haiguspäevade 
arvu) ja töödistsipliini tugevdamise (vähendab põhjuseta 
puudumiste arvu) tõttu:

. T %2
o6 = —

kus л - tööaja kokkuhoid planeeritaval aastal inimpäeva- 
des ühe inimese kohta;

1 Tootmis-, saali- ja kaubandustöötajad.
P ••••Tööaja kokkuhoid arvutatakse töötajate põhikategoo

riate kohta, sellepärast korrigeeritakse juurdekasvutempot 
nende osakaaluga üldises töötajate arvus.Nii saadakse juur- 
dekasvutempo ühe keskmise nimestikulise töötaja kohta.



A0 — töötajate põhikategooriate tööajafond analüüsita
val aastal ühe inimese kohta;

v  - põhitöötajate osa analüüsitaval aastal töötajate 
üldarvus.

Tööviljakuse juurdekasvutempot mõjutab ka administra
tiiv-teenindava personali osa muutumine töötajate üldarvus. 
Tööviljakuse eeldatav juurdekasvutempo administratiiv-tee- 
nindava personali osakaalu muutumise tõttu (jr>) leitakse 
järgmisest valemist:

(Ta (arv ) - Ta 1 > * 100j9 = -- a ш ■ ft -------  , (4.26.)
' - о

kus T& Qgjyf ) “ arvestuslik administratiiv-teenindava per
sonali arv, mis leitakse järgmiselt:

Ta (arv.) = Tao * ^m » (4.27.)
Tao ja T&1 - administratiiv-teenindava personali arv 

analüüsitaval ja planeeritaval aastal;
I - kaubakäibe ettenähtud kasvul ndeks planeerita

vaks aastaks analüüsitava aastaga võrreldes.
Tööviljakuse üldine j uurdekasvutempo (J) kujuneb üksi

kutest mõjuteguritest tingitud muutuste koondtulemusena:
J = -31+32+ з̂+ 4̂+05+^6+;}7 ,:L (4.28.)

kus J - jooksvates hindades kaubakäibe alusel arvutatud 
tööviljakuse juurdekasvutempo.

Kui välja jätta töömabukuse muutumise mõju (ĵ )* siis 
saame tingliku käibe alusel arvutatud tööviljakuse j uurde
kasvutempo (J-tinĝ *

Tööviljakuse planeerimiseks kasutatakse ka normatiiv
set meetodit» Töö normeerimisel jaotatakse tootmisprotsess 
operatsioonideks ja viiakse läbi üksikute operatsioonide 
täitmiseks vajalike ajakulude kronometraaž. Selline normee-

1 Täpsem oleks J leidmine indeksite korrutisena (mitte 
juurdekasvutempode summana). Summeerimise meetod on tundu
valt lihtsam ja täiesti sobiv jooksvaks planeerimiseks,sest 
siis iga teguri mõju ei ületa 2 - 3 % ning tulemused lan
gevad uhte indeksite korrutisena saadud tulemustega.
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riMne võimaldab eesrindlike töömeetodite põhjal välja töö
tada progressiivsed töönormid, leida teid ajakulu, maksi
maalseks vähendamiseks ja tootmisvõimsuste täielikumaks ka
sutamiseks. Normeerimistöö lihtsustamiseks on soovitav väl
ja töötada tööviljakuse tuupnormid. Tuüpnormide järgi saab 
arvutada vajaliku töötajate arvu ning arvutada nende töö- 
kulusid. Tüüpnormid võib kehtestada ühe tootmistöötaja, aga 
ka Ehe töötaja kohta.1 Normid olenevad 1) toodangu välja
laskest, 2) vahetuste arvust, 3) mehaaniliste seadmete, 
sealhulgas kartuli- ja juurviljapuhastajate olemasolust,
4) külmseadmete olemasolust, 5) gaasi- ja elektripliitide 
olemasolust. Nendest esimese tunnuse järgi ongi normid di
ferentseeritud (vt. tabel 58), teiste tunnuste osas tuleb2viia kehtivatesse normidesse sisse vastavad korrektiivid.

Normid on suuremates ettevõtetes kõrgemad, sest nendes 
vähenevad tootmisprotsesside kõrgema mehhaniseerituse tõttu 
mitte ainult põhilised (tehnoloogilise protsessiga seotud 
ajakulud), vaid ka täiendavad ning vältimatud tööajakulud. 
Suuremates toitlustusettevõtetes on võimalus kogu tööpäeva 
jooksul kasutada töötajaid nende kvalifikatsioonile vasta
valt, suhteliselt vähem aega kulutada töökohtade ja mehha
nismide ettevalmistamiseks.

Normid ühe töötaja (tootmis-, saali-, kaubandustöö
taja) kohta määratakse nendes ettevõtetes, kus kõik nime
tatud töötajad töötavad ühes brigaadis ja eraldi arvestust 
tootmistöötajate kohta ei peeta. Normid ühe töötaja kohta 
on madalamad kui ühe tootmistöötaja kohta.

2 Näiteks vahendatakse tööviljakuse normi kahes ja 
rohkemas vahetuses töötavais ettevõtteis 8 %, kartuli- ja 
juurviljapuhastajate puudumisel 13 % (s.h. kartulikoorimis- 
masina puudumisel 5 %)» külmseadmete puudumisel 3 % ja suu
rendatakse tööviljakuse normi 4 % gaasi- ja elektripliidi
kasutamisel. А.И. К о ч е р г а  и др. Планирование........... ..
стр. 62-63.



Ukraina NIITOP-i poolt väljatöötatud tüüpnormid 
III kategooria sööklate jaoks

T a b e l  58

Toodangu välja
lase kuus tuh. 
tingroogades

Tootmistöö
tajate arv

Uhe tootmistöö ta j a norm 
kuus tuh. 
tingroogades

Päevane töö- 
viljakusnorm 
tingroogades

35 - 47 6 - 8 5,9 230
47-80 8 -1 2 6,7 260
80 - 105 12 - 14 7,5 290
105 - 144 14 - 18 8,0 310
144 - 204 18 - 24 8,5 330

4.4.2. Töötajate arvu planeerimine

Töötajate arvu planeerimisel on vaja silmas pidada ad- 
ministratiiv-teenindava personali osa vähendamise ning 
tootmis- ja kaubandustöötajate ratsionaalsema kasutamise 
võimalusi. Töötajate arv ja koosseis oleneb töö mahust ja 
struktuurist, iseloomust, ettevõtte töörežiimist, tarbijas
konna teenindamise vormist, tööviljakusest, töö mehhanisee
rimisest, toitlustusvõrgu muutustest. Töötajate arvu pla
neerimiseks võib kasutada mitmeid meetodeid:

1. meetod. Planeerimine kaubakäibeplaani ,1a lihe tööta- 
.ia plaanilise tööviljakuse või .Iõudlцяпо-ппИ alusel:

T = -S—  ehk T = ̂ --T , (4.29.)
v tv * А

kus T - keskmine töötajate plaaniline arv;
M - plaaniline kaubakäive
Ty, tv - ühe töötaja plaaniline tööviljakus või jõud- 

lusnorm vastavalt aastas ja päevas;
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t^ - tihe tõotaja reaalne tööaeg päevades
Olenevalt tööviljakuse planeerimise meetodist võib se

da tõotajate arvu planeerimise meetodit nimetada kas norma
tiivseks või statistiliseks* Kui me töötajate arvu planee
rimisel kasutame tööviljakuse tüüpnorme, on tegemist norma
tiivse meetodiga, kui aga eelmise perioodi analüüsi põhjal 
ettevõttes endas planeeritud tööviljakuse näitajat, siis 
statistilisega.

Sel meetodil saab leida kõigi nende töötajate keskmise 
nimestikulise arvu, kelle tööd saab normeerida ja kelle pu
hul rakendatakse tükitöötasu,näiteks kondiitritsehhi, juur- 
viljatsehhide töötajate, kelnerite arvu ja toot mis-kauban
dusliku kompleksbrigaadi suuruse määramisel. Nimetatud mee
todit saab kasutada olenemata sellest, millistes ühikutes 
on normid kindlaks määratud, kas naturaalsetes, rahalistes 
või tingühikutes. Pärast tootmistöötajate üldarvu või toot- 
mis-kaubandusbrigaadi suuruse kindlaksmääramist tehakse ar
vestus kvalifikatsiooni järgi. Tootmistöötajate optimaal
seks struktuuriks soovitab Ukraina NIITOPs VI ja V järguga 
töötajaid ä 13 - 17 %, IV ja III järguga a 18 - 22 %, I japII järguga kokku 28 - 32 %. Olenevalt pooltoodete kasuta
mise astmest, toodangu sortimendist ja tootmise spetsiali
seerimisest tuleks neid proportsioone korrigeerida.

2. meetod. Planeerimine ettevõtte töörežilmi. töökoh
tade. istekohtade arvu, seadmete olemasolu.kehtestatud töö
graafikute järgi:

T =
Tk * Kvah

4
tjj .3 (4.30.)

kus T̂  - töökohtade arv;

1 t. = 233 päeva, s.o. 365 päeva - 104 puhkepäeva - 8 
pidupäeva - 13 päeva puhkust - 7 päeva põhjusega puudumisi.

2 А.и. К о ч е о г а и д р .  Планирование..., стр. 62.

3 С.С . В а с и л ь е в .  Экономика общественного пита
ния, стр. 271.
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Kvah ” vaiietuste koefitsient;
tg - ettevõtte tööpäevade arv aastas;
t̂  - üh.e töötaja keskmine tööpäevade arv aastas.
Sel meetodil määratakse kulinaarkaupluse ja väikejae- 

võrgu müüjate, kassapidajate ja einelauamütijate»saalikoris- 
tajate, nõudepesijate jt. põhiliselt ajatöötasu saavate töö
tajate arv.

3. meetod. Töötajate arvu määramine tüüpkoosseisude 
järgi. Kasutatakse põhiliselt administratiivpersonal! arvu 
ja koosseisu määramiseks. Tüüpkoosseisude määramise aluseks 
on kas kaubakäibe aastaplaan (toidubaaride, kohvikute, tee- 
majade kohta) või keskmine toodanguplaan kuus (sööklates). 
Restoranidele, mis kaubakäibe mahult ja töötingimustelt ei 
vasta tüüpkoosseisudele, määratakse administratiivpersona- 
li suurus individuaalselt.

4.4.3. Palgafondi planeerimine

Podgafondi planeerimisel on väga suur tähtsus kasumi
plaani majandusliku põhjendatuse seisukohalt. Viimane on 
reaalne ainult sel juhul, kui see on põhjendatud kolme plaa
niga, s.o. kogutulu, käibekulude ja palgafondi plaaniga.

Palgafond planeeritakse kõikides ettevõtetes, sõltuma
ta nende majandusliku iseseisvuse astmest. Palgafondi pla
neerimisel tuleb silmas pidada, et

- kõik koosseisulised töötajad saaksid tehtud tööle ja 
kvalifikatsioonile vastavat palka;1

- tõuseks toitlustustöötajate materiaalne heaolu, s.t. 
et suureneks keskmine palk;

1 Mittekoosseisuliste töötajate töötasud arvestatakse 
eraldi, kuna neid ei kanta käibekulude töötasu kirjesse, 
vaid vastavatesse teistesse kulukirjetesse. Näiteks mitte
koosseisuliste laadijate töötasu arvestatakse transpordi
kuludes, mittekoosseisuliste remonditöötajate töötasu jooks
va remondi kuludes jne.
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— tööviljakuse kasv ennetaks keskmise palga kasvu.
Planeeritakse 3 näitajat:
1) palgafond summas,
2) palgafondi tase - % käibest,
3) keskmine palk.
Esimeses järjekorras planeeritakse palgafond summas. 

Planeerimise seisukohalt on Õige jaotada palgafond kahte 
ossa: põhitöötasu ja juurdemaksed, kuna nende suurust mõju
tavad eri tegurid (vt. tabel 59)»

Põhitöötasu planeerimise metoodika oleneb töötasu vor
mist. Aja-premiaaltöötasu vormi korral leitakse põhitöötasu 
planeeritud töötajate arvu ja kuupalga alusel. Nii toimub 
adminisoratiivpersonali, saali- ja kaubandustöötajate palga
fondi planeerimine. Köögitöötajate kui tükitöötasu saajate 
põhipalga arvutamise aluseks on:

1) omatoodangu plaaniline käive või tingkäive,
2) keskmine tükitööhinne 100 rbl. käibe või 100 rbl. 

tingkäibe kohta.
Viimase leidmiseks arvutatakse kõigepealt ühe köögi- 

töötaja keskmine päevane tariifimäär (kaalutud keskmisena, 
kaaludeks on töötajate arv).1 Keskmine tükitööhinne 100 rbl. 
käibe kohta leitakse, kui päevane tariifimäär korrutatakse 
100-ga ja jagatakse päevase jõudlusnormiga. Köögitöötajate 
põhipalgafond (^gggit) leitaJcse järgmiselt:

M 4./ -1 \ . h
. W t  ■ —  • (4-51->

kus h - tükitööhinne 100 rbl. käibe või 100 rbl. tingkäibe 
kohta;

M̂ t(pl) - plaaniline omatoodangu käive või tingkäive.
Analoogiliselt on keskmine tükitööhinne 100 rbl. käibe

1 Vajadus keskmise leidmise järele tuleneb sellest, et 
köögitöötajate kvalifikatsioon on erinev Bi£g iga kvalifi- katsioonijargu eest on ette nähtud erinev päevane tariifi— 
määr.
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T a b e l  59 
Palgafondi plaan toitlustusettevõtetes

Kuu- Tõota- Palga- s.b. kvarta- 
palk jate fond lite lõikes 
rbl. arv aas- j H  III IY

I. Töötasu palgamäärade ja tükltoöhinnete järgi
1. Administratiivpersonal x 

direktor
direktori asetäitja 
vane mraamatupidaja

2. Köögitöötajad hinnete 
järgi

5. Saalitöötajad x
nõudepesijad 
koristajad

4. Kaubandustöötajad x müüjad
5. Kokku x
6. Sotsiaalkindlustuse 

summadest makstav tasu 
haiguspäevade eest x

II. J uurdemaksed x
1. Preemiad x kokad x 

kassapidajad, müüjad x 
muud töötajad x

2. Tükitööliste puhkuse
tasu x

J. Tasu öösel töötamise
eest x

4. Tootmisõppe või prakti
kantide juhendamise tasu x

5̂  Tasu meisterkoka, -kon- 
tiitri nimetuse eest x

6. Muud juurdemaksed1 x
Kokku palgafond

1 Tasu ületunnitöö ja pidupäevadel töötamise eest, kelneritele lisatasu võõrkeelte valdamise eest jt.
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kohta ja käibeplaan aluseks ka kelnerite palgafondi planee
rimisel. Kuna põhitöötasu planeeritakse töötajate keskmise 
nimestikulise arvu alasel, siis on vaja planeeritud summast 
aaha arvata sotsiaalkindlustuse summadest makstav tasu hai- 
guspaevade eest. Mahaarvestuse suuruseks on määratud 2 %. 
Põhitöötasu planeeritakse aastaks, kvartalite lõikes.

Juurdemaksete hulgast moodustavad kõige suurema osa 
preemiad. Vastavalt kehtivale korrale makstakse preemiaid 
palgafondist ainult kokkadele, kondiitritele, kelneritele, 
kassapidajatele, müüjatele. Preemiasummade planeerimine on 
komplitseeritud järgmistel asjaoludel: 1) osa preemiaid 
makstakse plaani ületamise eest, mida loogiliselt ei saa 
planeerimisel ette näha, 2) aastaplaani täitmise või mit
tetäitmise juures saavad paljud töötajad preemiat kuuplaa
nide ületamise eest (ebaühtlane plaanitäitmine üksikutel pe
rioodidel ja ettevõtetes), 3) paljud töötajad, kes ületavad 
plaaniülesandeid, jäetakse preemiast ilma või vähendatakse 
preemiaid muude premeerimistingimuste mittetäitmise tõttu 
(kaebuste olemasolu, tootmisdistsipliinl rikkumine).

Seoses sellega soovitavad majandusteadlased kasutada 
keskmisi protsente preemiasummade määramisel: kokkadel ja 
kondiitritel 15 %* kassapidajatel ja ülejäänud töötajatel 
10 % põhipalgaf ondist. ̂

Puhkusetasu arvestatakse eraldi ainult tükitöötasu saa
vatel töötajatel, s.o. põhiliselt kõõgitöötajail. Puhк use- 
tasu planeerimise aluseks on põhipalgafond ja puhkuse pik
kusele vastavalt diferentseeritud protsendimäärade (vt. 
tabel 60).

1 A.J4. К о ч е р г а и д р .  Планирование . . . ,  стр. 99.
2 имTabelis toodud palgamäärad on ümber arvutatud põhi

palgaf ondile. Need on 5»6 ja 8 % üldisest palgafondist. Vt.
A.ld. К о ч е р г а и д р .  Планирование . . . ,  стр. 99-100.
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Puhkusetasu arvestus
T a b e l  60

Puhkuse Tööta- Aastane 
pikkus jate põhipalga päevades arv fond --- %-----põhipalgast

Puhkusetasu
summasrbl.

15
18
24

5.6
6.7 
9,0

Kokku

ülejäänud juurdemaksed leitakse otseste arvestuste 
teel tööseadusandluses ja tasustamiseeskirjades fikseeritud

Põhipalgafondi ja juurdemaksete summa annabki meile 
plaanilise palgafondi. Siis leitakse palgafondi tase ja 
keskmine palk:

kus P - palgafond,
P^ - palgafondi tase, 
M - käive,
T - töötajate arv, 
p - keskmine palk.

Oösel töötamise eest on lisatasu 1/6 tunnimäärast iga 
töötunni eest. Meisterkoka, *>kondiitri nimetuse eest juur
demaks 25 %. Ettevõttes väljaõppel olijate juhendamise eest
10 (1 õpilane), 15 (2 õpilast) ja 20 % (3 ja enam)/ tootmis- 
praktika juhendamise eest 10 % Cl - 2), 15 % (3-4), 20 % 
(5-6), 30 % (9,.- 10 praktikanti), ületunnitööde eest lisatasu 50 %, pidupäevadel töötamise eest 100 %.

(4.32.)
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5. KOGUTULU, KÄIBEKULUD JA KASUM TOITLUSTUSES

5*1. Kogutulu
5.1.1. Kogutulu olemus toitlustuses

Toitlustuse kogutulu kujutab endast uuesti loodud 
väärtuse rahalist väljendust, mis esineb kui vabe realisee
rimisest saadud tulemi ja ostetud tooraine ning kaupade 
väärtuse vahel. Kogutulu arvel hüvitatakse tootmiskulud ja 
moodustatakse kaeum (vt. joonis 4). Eealiseerimiskulude hü
vitamiseks saavad jaekaubandusettevõtted kaubanduslikku ma
hahindlust. Toitlustusettevõtete jaoks on kaubanduslik ma
hahindlus ebapiisav kulude hüvitamiseks, kuna peale reali
se erimi skul ude tekivad toitlustuses veel tootmiB- ja tarbi
mise organiseerimise kulud. Täiendavate kulude hüvitamise 
allikaks toitlustuses on juurdehindlus. üldine realiseeri
tud kaubandusliku mahahindluse ja toitlustuse juurdehindlu
se summa kujutab endast toitlustuse kogutulu (vt.tabel 61). 
Kogutulu allikate struktuurile avaldavad otsest mõju kau
bandusliku mahahindluse ja toitlustuse juurdehindluse mää
rade muutmine, toitlustuskäibe ja toitlustusvõrgu struktuu
ri nihked.

T a b e l  61 
Kogutulu allikad Eesti NSV toitlustuses

Kogutulu allikad I960 1965 1970 1971 1972 1973
Kogutulu milj. rbl. 10,8 16,7 30,1 31,3 32,8 34,2
s.h. juurdehindlus 8,3 12,8 21,4 22,2 23,6 26,3

mahahindlus 2,5 3,9 8,7 9,1 9,2 7,9
Juurdehindluse osa 
kogutulus % 76,8 76,6 71,1 70,9 72,0 76,9
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Joonis 4. Kogutulu kujunemine ja kasutamine toitlustusettevõtetes.



Erinevates toitlustusettevõtete kategooriates on see 
proportsioon spetsiifiline.

Hagu jaekaubanduses, nii kasutatakse ka toitlustuses 
kaubanduslikku mahahindlust jaehinnast kulude katmiseks ja 
kasumi moodustamiseks. Kaubanduslike mahahindluste dife
rentseerimise printsiibid on ühesugused jaekaubanduse ja 
toitlustuse jaoks. Mahahindlused on diferentseeritud:
1) kaubagruppide lõikes, 2) sõltuvalt ettevõtte, organisat
siooni asukohast (kaugusest transpordi sõlmpunktidest - 
linn, maa, kaug- ja magirajoonid; Kaug-Pöhi ja nendega 
võrdsustatud kaug- ja mägirajoonid, s.h. eraldi linn, maa, 
eripiirkonnad). Kuni 1966. a. olid kaubandusliku mahahind
luse määrad toidukauplustele ja toitlustusettevõtetele Ühe
sugused, alates 1. I 1966 aga erinevad, sest siis viidi 
sisse kolmas diferentseerimise tunnus, mille kollaseltt 
a) Haudtee TVO1, sõjaväekaubastu, b) isemajandavate toit
lustusettevõtete ja c) ülejäänud kaubandusettevõtete ja 
-organisatsioonide jaoks hakkasid kehtima erinevad maha- 
hi ’luste määrad. Kõige kõrgemad määrad on isemajandavatel 
toitlustusettevõtetel, aga ka TVO ja sõjaväekaubastu süs
teemi kuuluvatel ettevõtetel (vt. tabel 62).

T a b e l  62
Kaubandusliku mahahindluse määrad NSV Liidu2linnades (tooraine maksumusest jaehinnas)

Kaubagrupid TVU, sõjaväe
kaubastu Isemajandavad toit

lustusettevõtted
Ülejää
nud

Liha 12,0 12,0 9,0
Vorst 8,0 8,0 6,0
Kala 8,0 12,0 8,0
Või 7,5 10,0 5,0
Jahu 14,0 14,0 12,0
Suhkur 7,0 15,0 6,0

1 Tööliste Varustamise Osakond.
2 ^Peale nimetatute kehtestati kõrgemad määrad veel

margariinile, kondiitrisaadustele, tubakatoodetele.
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Stabiilse rentaabluse tagamiseks viidi 1. VII 1967 lä
bi teistkordne kaubandusliku mahahindluse määrade tõstmi
ne. Mahahindluste suurendamine 1966 - 1967* a. °H väga 
suure tähtsusega seoses toitlustustöötajate palga suuren
damisega (1965. ja 1968. a.) 1. I 1970. a. tõsteti veelkord 
mõningate kaupade kaubanduslike mahahindluste määrasid (ja
hu, suhkur, õlu, tubakatooted). Mahahindluse määrade tõst
mine on tähtsaks teguriks toitlustusettevõtete rentaabluse 
suurendamisel ja valmistoodangu hindade alandamisel.
1 . VII 1970. a. vähendati kaubanduslikke mahahindluste mää
rasid neil alkohoolsetel jookidel, mille jaehinda tõsteti.

Peale kaubandusliku mahahindluse annavad hankijad 
toitlustusettevõtetele täiendavaid mahahindlusi ettenägema
tute kulude ja kadude hüvitamiseks - suitsulihale, kala- 
kaupadele (kui saabuvad suures tükis, aga realiseeritakse 
tükeldatult), kalamarjale, povidlole (kui saabuvad purkides, 
tünnides) jne.

Kuigi mahahindluste taset toorainele ja ostukaupadele 
on püütud ühtlustada, on see ostukaupadel ikkagi veel kõr
gem ja 1972. a. andmeil toorainel keskmiselt 10 % ning os
tukaupadel 14,2

Juurdehindlus on valmistoodangu müügihinna element. 
Tema vajadus on tingitud sellest, et kaubanduslikud maha
hindlused, mis on ette nähtud käibekulude hüvitamiseks, ei 
kata tootmiskulusid ja tarbimise organiseerimisega seotud 
kulusid. Nende kulude katmiseks ja kasumi saamiseks tehakse 
juurdehindlusi toodangu maksumusele jaehinnas. Juurdehind
luse tase toitlustuskäibes moodustab keskmiselt 13 %, s.h. 
omatoodangul 14,5 %» ostukaupadel 11 %. Juurdehindlused di
ferentseeritakse : 1) sõltuvalt toitlustusettevõte kategoo
riast (kas ettevõtted kuuluvad kõrgemasse, I, II või III

1 Я .С . С т о л я р о в .  Рентабельность и формирование 
и пути повышения. - "Существенное питание", 1974, № 1,стр. 
1у.
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kategooriasse),1 kusjuures kõige kõrgemad juurdehindluse 
määrad on kõrgema kategooria ettevõtetes, kõige madalamad 
XII kategooria ettevõtetes« Jaotamine kategooriatesse toi
mub vastavalt ettevõtte tüübile, osutatavate teenuste ise
loomule, teenindatavale kontingendile ja kulude osalisele 
hüvitamisele tootmis- ning õppeasutuste poolt; 2) iga kate
gooria sisemuses vastavalt toodangu töötlemise töömahukuse- 
le: a) tooraine- ja kaubagruppide lõikes. Vastavalt kehti
vale korrale kehtestatakse juurdehindluse määrad üksikute
le toorainegruppidele sõltumata sellest, missuguste rooga
de (esimeste, teiste, kolmandate roogade, suupistete jne.)2valmistamiseks neid kasutatakse. Põhitoorained on jaota
tud 2 - 4  gruppi iga toitlustusettevõtte kategooria piires: 
Eesti NSV kooperatiivses toitlustuses on jaotatud 2 gruppi 
(vt. lisa 5), Vene NFSV-s 4 gruppi,^ b) omatoodangu liiki
de lõikes. Sellist diferentseerimismoodust kasutatakse Ees
ti NSV riiklikus toitlustamises (vt. lisa 6).^

x Kõrgemasse kategooriasse kuuluvad parimad Moskva, 
Leningradi, liiduvabariikide pealinnade restoranid, I - üle
jäänud restoranidA vagun-restoranid, kohvikud, teatrieine- 
lauad, II - ülejäänud kohvikud, üldkasutatavad sööklad, 
toidubaarid, III - elanikkonna tegevuskoha järgsed toitlus
tusettevõtted, kooli-, töölissööklad jt.).

P ••Käesoleval ajal on säilinud juurdehindlus te dife
rentseerimine roogade järgi ainult Usbeki NSV-s. Sellisel 
juhul on igal toorainel erinev juurdehindluse määr, sõltu
valt tema kasutamisest kas lõunaroogade või kulinaartoodete 
valmistamiseks.

 ̂Kõige kõrgema juurdehindluse määraga realiseeritakse 
produktid, mis reeglina alluvad kuumtöötlusele (kartul, 
juurvili, kala, jahu jt.), madalam juurdehindluse määr õn 
kehtestatud lihtsat kulinaarset töötlust vajavatele pro
duktidele (vorstitooted, suitsuliha jt.). II kategooria 
toitlustusettevõtete jaoks on esimese toorainegrupi juurde
hindluse määr 35 %» neljanda grupi jaoks 15 % T vahe peal
se tel 27 ja 20 %). vt. ф.'я. У с п е н с к и й  »K. Д. В О ЛК О В, 
ук. р а о ., стр. 22U-22I.4- ••••Juurdehindluste maarad on igas liiduvabariigis eri
nevad. Näiteks Leedu NSV KM süsteemis on kõrgema kategooria 
ettevõtetes juurdehindlus 45 %, I kategooria ettevõtetes 36 %, aga TK süsteemis juurdehindlus kuni 22 %. Tellitud 
roogadele on kõrgendatud juurdehindlused KM süsteemi kõrge-
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Nende mõlema liigituse Juures kasutatakse tellitud või 
portsjonroogadele kõrgemat juurdehindlust. Mõningates Lii
duvabariikides täiendavat J uurdehindlust portsjonroogadele 
ei kasutata (Läti NSV-s, ka mõningates Eesti NSV restorani
des), kusjuures nendes restoranides sõltuvad kulinaartoo- 
dangu hinnad realise eri, mi. saj as11 päeval realiseeritakse 
valmisroad II kategooria ettevõtete Jaoks kehtestatud hin
dadega, aga Õhtutundidel kõrgema juurdehindlusega. Roogade 
kojuviimisel alandatakse müügihinda 10 %, abonementtoitlus- 
tamisel 3 %• Ostukaubad võib jagada 3 gruppi: kaubad, mis 
müüakse jaehinnas, s.t. ilma juurdehindluseta, nagu leib, 
sai, ostetud pirukad, mahlad, tubakatooted, tuletikud (ei 
allu kulinaarsele töötlusele ja on väikese kulumahukusega 
säilitamisel ja realiseerimisel) ja jäätis (kõrge kauban
duslik mahahindlus)} b) kaubad, mis müüakse toitlustusette
võtetes juurdehindlusega, nagu puu- ja tsitrusviljad, alko
holita joogid (vt. lisad 5, 6)i c) kaubad, mis realiseeri
takse vastavalt toitlustuse jaoks kehtestatud hinnakirjade
le: õlu, alkohoolsed joogid. Eesti NSV-s kehtib praegu ENSV 
Kaubandusministeeriumi käskkiri nr. 18 h, 26. juunist 
1970. a.1

Vaadeldud ajavahemikul (I960 - 1973) on toitlustuse 
kogutulu Eesti NSV-s kasvanud 23,4 milj. rbl. võrra (vt. 
tabel 61). Kogutulu muutumist on põhjustanud kaks põhilist 
tegurit: 1) toitlustuskäibe maht ja 2) kogutulu tase.pNagu näitavad konkreetsed arvutused, on põhiline osa,

ma kategooria ettevõtetes 20 %, I. kategooria ettevõtetes
15 %» II kategooria ettevõtetes 10 %, aga TK süsteemis sel
liseid täiendavaid juurdehindlusi ei kasutata. Vt.
В . В е н г р а у с к а с .  Проблемные вопросы осуществления 
экономической реформы в оощественном питании ^на примере ли
товской CCPJ. Автореферат. Вильнюс, 1у72, стр. 16.

1 Alkohoolsetele jookidele on kinnitatud kindlad juur
dehindluse määrad: viinale ja nastoikale - 50 %, konjakile 
25 %, veinile ja šampanjale - 20 %, likööritoodetele 30 %.

2) Lähteandmed arvutusteks on järgmised: (b0 (I960) = 
= 17,92 %, £ ,(1 9 7 3 ) = 23,77 %, M (I960) = 62,0 milj. rbl., 
M1(1973) = 153,4 milj. rbl. 0



d.o« 16,4 milj. rbl. kogutulu kasvust saavutatud toitlus
tuskäibe kasvu tulemusena*.

■Р в ц ю  M = -Za2100 31,4 = 16,4 milj. rbl.* (5.1.)
kus Д К, (M) - kogutulu muutumise toitlustuskäibe kasvu mõ

jul»
|ö0 - kogutulu tase I960. a.{ 

д M - toitlustuskäibe juurdekasv aastail I960 -
- 1973 (AM = - M0).

ülejäänud osa kogutulu kasvust, s.o. 9 milj. rbl., on 
toimunud kogutulu taseme tõusu tulemusena;

g = 9»° ДЦЗ» гЪ1»» (5.2.)
kus К^ф) - kogutulu muutumine kogutulu taseme muutumise 

m õju l;

д а  - kogutulu taseme muutumine aastail I960 - 1975 
<A(b -pe )*

li, - toitlustuskäive 1973» a.

5.1.2. Kogutulu tase ja seda mõjutavad tegurid

Maha- ja juurdehindlused kehtestatakse protsentides 
tooraine maksumusest jaehinnas. Kogutulu taseme leidmiseks 
tuleb need protsendid Umber arvutada müügihinna suhtes, üm
berarvutuseks on järgmine valem:1

(h*, + h.) x 100 f>° 10?+K, • (5.3.)

kus p> - kogutulu taseme % müügi hinnast;
h,, - kaubanduslik mahahindluse * tooraine maksumusest 

jaehinnas;
hj - juurdehindluse % tooraine maksumusest jaehinnas.
1 А.И. К о ч в p г а и др. Планирование . . . ,  стр. 154.
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Kogutulu suurus* väljendamisel suhtarvuna on väga suur 
tähtsus analüüsi ja planeerimise seisukohalt, sest kogutulu 
tase on orgaaniliselt seotud käibekulude ja rentaabluse ta
semega. Keskmist kogutulu taset mõjutavad peale maha- ja 
j пгП пятяягяДя veel kaubakäibe struktuur (omatoodangu 
ja ostukaupade vahekord), omatoodangu ja ostukaupade de- 
tailsortiment, realiseeri mi skoht (ettevõtte tüüp, profiil, 
kategooria), tootmise organiseerimise vormid (töo pooltoo- 
detel, spetsialiseerumine, koopereerimine tööstusettevõtete- 
ga), teenindusvormid (roogade väljastamine koju, abonement- 
toitlustamine) jt. tegurid.

Suurt mõju keskmisele kogutulu tasemele avaldab kauba
käibe struktuur, omatoodangu .ia ostukaupade vahekord. Kuna 
keskmine juurdehindluse määr on omatoodangul kõrgem, siis 
on ka kogutulu tase omatoodangul kõrgem kui ostukaupadel ja 
omatoodangu osatähtsuse suurenemisel kasvab kogutulu tase. 
Arengutendentsina esineb seaduspärasus, et kogutulu tase 
omatoodangul süstemaatiliselt alaneb, aga ostukaupadel mõ
nevõrra tõuseb. Omatoodangu kogutulu taseme alanemist on 
põhjustanud hinnakujundamise printsiibi muutmine (1956 -
- 1957)1, alandatud juurdehindlusmäärade rakendamine päeval 
realiseeritavale omatoodangule enamuses liiduvabariikides 
(1958 “ I960), liba-, lihasaaduste ja või juurdehindlusmää
rade alandamine (1962), kulinaarkaupluste toitlustuskäibe 
oluline suurenemine viimastel aastatel (nendes realiseeri
tava omatoodangu juurdehindlusmäärad on mõnevõrra madalamad 
toitlustusettevõtetest). Ostukaupade kogutulu taseme mõnin
gane tõus on tingitud veini- ja viinatoodete juurdehindlus
määrade suurendamisest.

Omatoodangu kogutulu taseme süstemaatilise alanemise 
ning ostukaupade kogutulu taseme mõningase suurenemise tõt
tu nendevaheline diferents väheneb ja moodustab käesoleval

Roa toorainekomplekti maksumusele tehtavate juurde- 
hindluste asemel võeti kasutusele juurdehindlused kaupadele, tooraineliikidele.
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ajal umbes 1,3 - 1,4 : l.1 Kuna otseselt ei ole võimalik 
arvestada kogutulu taset eraldi omatoodangule ja ostukau- 
padele, siis soovitavad majandusteadlased leida kogutulu 
taseme toitlustuskäibe koostisosadele järgmise valemi abil£

100 x x a „ 
^ 0 t = ----- :-----П Т ------Г7Т- » ( 5 . 4 . )с (a - 1) + 100

't
kus p q - kogutulu tase omatoodangul %;

p - kogutulu keskmine tase %*, 
с - omatoodangu osakaal %;
а - toitlustuskäibe koostisosade kogutulu tasemete 

vaheline proportsioon (mis on erinev ettevõtete 
kategooriate lõikes).^

Kogutulu tase on kõrge kondiitritsehhis toiduainete
tööstuse retseptide põhjal valmistatud kondiitritoodetel. 
Seoses sellega on kondiitritsehhide olemasolu toitlustuset
tevõtete juures tähtsaks rentaabluse suurendamise allikaks.

Kogutulu taseme suuri kõikumisi põhjustab ostukaupade 
detailsortimendi muutumine, kõige enam viina, likööri, vei- 
nitoodete, õlle (kõrgema kogutulu tasemega) ja leiva (mada
lama kogutulu tasemega) osakaalu muutumine toitlustuskäi- 
bes. III kategooria ettevõtetes, kus õlut ja viina ei müü
da, kus leiva osa on aga ostukaupade hulgas suurem, on os
tukaupade kogutulu keskmine tase tunduvalt madalam. Nagu 
näitavad spetsiaalsed uurimused, on kogutulu tasemes oluli
si erinevusi ühe ja sama ettevõtte kategooria piires. Seda 
põhjustab ettevõtte tüüp .ja profiil. Näiteks elanikkonna 
tegevuskoha järgse te toitlustusettevõtete hulgas on sööklate

1 А.И. К о ч e p г а ,  Я.и. С т о л я р о в ,  Б .Г . Л а 
з а  р е в ,  ук. р аб ., стр. 156.
Märkus. 1950. а. oli Ukraina NSV-s see diferents 2,1 : 1.2

Я .ü. С т о л я р о в ,  иеиес'А'Оииость, цена и приоыль в 
существенном питании. М., "экономика“ , 1*71 ., стр. 1у8.

з Arvestuste kohaselt on see suhe III kategooria ette
võtetes 1,5 : 1, II - 1,3 : 1 ja I - 1,2 : 1,kusjuures väike erinevus I kategooria ettevõtetes on seletatav põhili
selt veini- ja viinatoodete kõrge juurdehindlusmääraga. Vt. 
И.О. С т о л я р о в ,  Цена и рентабельность в божественном 
питании. М., “экономика", 1*67. сто. I4U - I4 I.



kogutulu tase 22 - 23 %, einelaudades 14 - 15 Erinevus
te põigusi on kaks:

1) omatoodangu osakaal on sööklates tunduvalt kõrgem;
2) einelaudades realiseeritava omatoodangu hulgas on 

suurem osakaal тяДяТ ятя nfll nfimäÄraga toor
aine grupp idel•

Kogutulu tase oleneb v*H ira lae võrgu olemasolust (v t. 

tabel 63).
T a b e l  63

Kogutulu taseme alanemine väikejaevõrgu2olemasolu mõjul %

Sttevõtte Väike .lae võrgu osa toitlustuskäibe s
kategooria 1 % 6 % 10 %

III 0,09 0,5 0,9 '
II 0,13 0,8 1,3

Kogutulu taseme alanemine on tingitud sellest, et väi- 
kejaevõrgus realiseeritakse põhiliselt ostukaupu, mille ko
gutulu tase on madalam kui omatoodangul. Samaaegselt tuleb 
märkida, et väikejaevõrgu kogutulu tase on kõrgem kui ostu
kaupade kogutulu tase põhitoitlustusettevõttes, sest suur 
osakaal on väikejaevõrgu käibes jäätisel, alkoholivabadel 
jookidel.

Pooltoodete kasutamine omatoodangu valmistamisel alan
dab tunduvalt kogutulu taset. Veelgi olulisemalt mõjutab ko
gutulu taset spetsialiseerimine. kitsalt spetsialiseeritud 
ettevõtete osa toitlustuskäibes.

Kogutulu tase on erinev roogade väljastamisel kojuvii
miseks, realiseerimisel kooli einelaudades, abonementtoit- 
lustamlsel, mistõttu teeni ndnayn-pmi de muutub яа1 muutub ka 
kogutulu tase. Kõigi nende mõjutegurite erineva koondmõju

1 Я. С. С T о л я p о в . Цена и рентабельность в общес
твенном питаний. М., "Экономика” , 1967, стр, I40-I4I. 

Там же, стр. 156.
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tulemusena ongi kogutulu tase Üksikutes liiduvabariikides 
ja kaubandussüsteemides erinev (vt. tabel 64).

T a b e l  64 
Kogutulu taseme bälbimine liiduvabariikide 

ja kaubandussüsteemide lõikes %

Maksimaalse 
ja minimaalse taseme.
erinevus - % 4,09 3,40 3,17 5*69 9*07

Kõige kõrgem on NSV Liidus tervikuna kogutulu tase 
Kaubandusministeeriumi süsteemis, kuigi Eesti NSV-s ületab 
alates 1971. aastast ETKVL-i kogutulu tase KM taseme.

1970. aastaks kaubandussüsteemide-vabeline kogutulu ta
seme diferents väbenes oluliselt 1965. aastaga võrreldes 
(vt. tabel 65), mida võib lugeda positiivseks tendentsiks, 
kuna väbenes ka erinevus rentaabluse tasemetee. Viimastel 
aastatel on aga kasvanud süsteemidevahelised erinevused nii 
kogutulu kui ka rentaabluse tasemetes, mis viitab kaudselt 
mahahindluste ja juurdehindluste süsteemi edasise täiusta
mise vajadustele.

Piirkond 1971 1972 KMsüsteem ТЧ0
süsteem

NSV Liit 
Eesti NSV

22,69 22,79 23,57 20,70 22,26 
23,37 23,64 23,67 23,75 20,72

Maksimaalne
kogutulu
tase 24,24 24,22 

(Läti NSV) 25,09 22,72 25,67 (Läti NSV) (Turkmeeni 
NSV)

Minimaalne
kogutulu
tase 20,15 20,82 

(Armeenia NSV)
21,92 17,03 16,60

(Usbeki NSV) (Tadžüci 
NSV)



Kogutulu tase Eesti NSV toitlustuses 
süsteemide lõikes %

T a b e l  65

Kaubandus-süsteemid I960 1965 I97O 1971 1972 1975
Eesti NSV toit
lustuses 17,92 20,20 25,57 23,57 25,64 25,77
s.h. KM-i süsteem 19,12 20,47 25,83 25,57 25,67 25,77
ETKVL-i süsteem 16,00 19,80 23*02 22,97 25,75 24,04
TVO süsteem 15,04 15,04 21,59 21,49 20,72 20,16
Süsteemidevaheline 
diferents (punkti
des):
kogutulu tasemes 4,08 5,45 2,24 2,12 2,95 5,88
rentaablusetasemes 2,87 2,12 1,40 1,52 1,60 1,58

5.1.3. Kogutulu planeerimine

Kogutulu planeeritakse aastaks kvartalite lõikes ''nii 
absoluutsummas (tuh. rbl.) kui ka tasemena (% toitlustus- 
käibesse). Kogutulu tase on arvestuslik näitaja: seda ei 
kinnitata kõrgemalt poolt. Vaatamata sellele on kogutulu 
planeerimisel väga suur tähtsus, sest muidu ei saa majan
duslikult põhjendatult planeerida ka kasumit. Lähteinfor
matsiooniks kogutulu planeerimisel on:

- analüüsi materjalid plaanieelse perioodi kohta, mis 
näitavad kogutulu suurust mõjutanud tegureid ning re
serve kogutulu suurendamiseks;

- kaubanduslike mahahindluste ja juurdehindluste keh
testatud määrad;

- roogade ja kulinaartoodete valmistamiseks kasutatava 
tooraine plaaniline struktuur;

- omatoodangu osatähtsus toitlustuskäibes planeeritaval 
aastal ja teiste kogutulu taset mõjutavate tegurite 
eeldatavad muutused plaaniperioodil.
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Kogutulu planeerimine toitlustusettevõttes1
T a b e l  66

Tooraine ja kaupade nimetused

Tooraine kulu aastas tuh. rbl.

Kaubanduslik I kategooria II kategooria III kategooria J uurde- 
hindluse 
üldsumma tuh.rbl.

mailahmdlus toorainekulu
juurdehindlus toorainekulu

juurdehindlus toor
ainekulu

j uurde-hindl 11 я
% tub.rbl. % tuh.rbl. % tuh.

rbl. % tuh.
rbl.

А 1 2 .... J>. 4 ? 6 7 8 9 10 11 12 13
v.l=v.4+
I+V.7+V .10 v.13=v .6++V.9+V.12

1. Kokku
2. Ostja
tele teh
tav mahahindlus 
roogade 
коj uvii- 
misel

£  V.I 

X X

ZZ v.3

X

£  v.4

X X

£v<6

X

£ v .7

X X

£ v .9

X

£>.10

X X

£v .12

X

£v.l3

£>.2
4o

P* *tQ * 100
(5-5.)

kus KtQ, p>o - kogutulu plaaniline summa ja tase;
M - toitlustuskäibe plaan,о

1 Markus. Näitena on toodud kogutulu arvutus I kategooria toi-м
----- 1.1. alluvad filiaalidena II Ja III kategooria e«eväw!d!



Кипя enamasti on juurdehindlused kehtestatud protsen
tides tooraine ja kaupade maksumusse jaehinnas, siis on ko
gutulu planeerimise põhiliseks meetodiks kogutulu planeeri
mine tooraine .ia kaupade planeeritud kulu ning: kehtestatud 
kaubanduslike mahahindluste .ia .iuurdehindluste määrade alu
sel (vt. tabel 66). Nimetatud meetodi kasutamisel on vaja 
arvesse võtta 3 asjaolu: 1) enamikel juhtudel on ühe isema
jandava toitlustusettevõtte koosseisus erineva kategooria- 
tunnusega ettevõtteid, ka väikejaevõrk, kulinaarkauplused. 
Sellisel juhul peab toimuma kogutulu arvestus Üksikute ka
tegooriate lõikes eraldi, sest juurdehindluse määrad on 
erinevad; 2) toitlustusettevõtetele on ette nähtud mõnin
gaid täiendavaid kaubanduslikke mahahindlusi hankijate 
poolt, dotatsiooni, kulude hüvitamist, aga esineb ka mit
meid mahaarvamisi ostjate kasuks (roogade kojuviimisel, 
abonementtoitlustamisel) - nende osas tuleb teha eraldi ar
vestus; 3) kuna vein, viin, likööri-viinatooted avaldavad 
suurt mõju üldisele juurdehindluse tasemele, siis on soovi
tav need kaubad välja tuua eraldi ning teha täiendavad ar
vestused kogutulu keskmi.se taseme korrigeerimiseks. Kuna 
niisugused arvestused on töömahukad, siis soovitatakse seda 
meetodit kasutada ainult ettevõtetes, mis ühendavad ühe ka
tegooria ja profiiliga filiaale, ning ekspluatatsiooni an
tavates uutes ettevõtetes. Enamiku olemasolevate ettevõtete 
jaoks soovitatakse kasutada kogutulu planeerimise lihtsus
tatud meetodit - kogutulu plaanilise taseme määramine plaa- 
nieelsel perioodil väljakujunenud taseme .1a keskmist taset 
mõ.iutavate tegurite alusel. Põhilisteks teguriteks, mille 
kvantitatiivne mõju on kõige suurem ning olemasolevate arv
andmete põhjal arvutatav, on 1) tooraine ja kaupade struk
tuuri muutumine, erineva kategooriaga filiaalide osatähtsu-

1 Nimetatud meetodit on siinkohal tutvustatud Ukraina 
teadlaste järgi: Vt. A.ld. к. и ч e p г а , Я .С. С тол я р о в ,  
Б .Г . Л а з а р е в ,  ук. р а о . ,  стр. 1/9-184.
Meetodi olemuse paremaks mõistmiseks on toodud konkreetne 
näide lisas 7.



зе muutumine toitlustusettevõte kogukäibes; 2) kondiitri- 
toodete tootmise ja realiseerimise suurenemine; 3) piima 
mUügi organiseerimine ilma juurdehindluseta; 4) pooltoode
te mütigi suurendamine kulinaarkauplustes. Lihtsustatud mee
todi järgi planeerimisel võib tinglikult eristada kaht 
etappis 1) määratakse kõigi nimetatud tegurite koondmõju 
alusel kogutulu keskmine tase planeeritavaks aastaks;
2) planeeritakse kogutulu tase kvartalite lõikes arvesse 
võttes omatoodangu osa aastasisest hälbimist.

Kõige olulisemalt mõjutab kogutulu taset tooraine ja 
kaupade struktuuri muutumine« Struktuurimuutused (1) võivad 
nii suurendada kui vähendada kogutulu taset. Mõju väljatoo
miseks soovitavad Ukraina majandusteadlased määrata kõige
pealt see mõju III kategooria ettevõtetes järgmiselt:

l̂a = p*(ting) ~ fo » (5*6.)
kus jla - kogutulu taseme muutumine struktuurimuutuste 

mõjul;
A (-̂ ing) “ kogutulu keskmine tinglik tase plaaniperioodil 

(arvutatud analüüsiperioodi maha- ja juurde
hindl usmäärade järgi);

0 - kogutulu keskmine tase analuüsiperioodil.
Edasi määratakse mõju II kategooria ettevõttes (j^).
Uurimistulemuste põhjal on selgunud, et II kategooria 

ettevõtetes on analoogiline tooraine struktuuri muutumise 
mõju 1,25 korda kõrgem» jlb = jla x 1,25 (5.7.)

Keskmine mõju isemajandava toitlustusettevõtte kohta 
tervikuna leitakse kaalutud keskmisena, kusjuures kaaludeks 
on ettevõtte kategooriate käibed või osatähtsused käibes;

j Ma Jla ̂  “b jib (5<a<)
1 Z, m

kus Ma - III kategooria ettevõtete käibeplaan (või plaani- 
line osakaal);

- II kategooria ettevõtete käibeplaan (või plaani
line osakaal).



Kogutulu keskmise taseme muutuses (ĵ ) kajastub ühe
aegselt nii tooraine grupisisese struktuuri kui ka omatoo
dangu osatähtsuse muutumise mõju. Viimase osa selles muu
tuses leitakse järgmiselt:

З̂ Сс) = с x к , (5*9.)
kus с - omatoodangu osatähtsus toitlustuskäibes %\

к - kogutulu taseme muutus, kui omatoodangu osakaal 
tõuseb 1 % võrra. Analüüsi andmetel on see 0,04 -
- 0,06 %.

ülejäänud osa j^-st on tingitud tooraine struktuuri 
muutumisest. Kui isemajandava toitlustusettevõte koossei
sus on kulinaarkauplus, siis oleneb selle kogutulu arvestus 
vastavas liiduvabariigis kehtestatud juurdehindluse määra
dest. Kui realiseerimine kulinaarkaupluses toimub III kate
gooria ettevõtte juurdehindlusega, siis võib kulinaarkaup- 
luse lülitada III kategooria ettevõtte hulka.

Nimetatud kogutulu arvestuse metoodika võimaldab mää
rata kogutulu taseme plaaniperioodiks küllaldase täpsusega. 
Kuid selles metoodikas on üks oluline tinglikkus: III ka
tegooria kogutulu arvestamisel iga ettevõtte grupi jaoks 
(näiteks III kategooria ettevõtete jne.) lähtutakse toor
aine ja kaupade sortimendist ja struktuurist, mis on välja 
kujunenud isemajandava toitlustusettevõtte kohta tervikuna. 
Erinevates ettevõtete kategooriates on aga tooraine struk
tuur mõnevõrra erinev. Omatoodetud kondiitritooted. mis on 
valmistatud toiduainetetööstuse retseptide järgi (2), aval
davad soodsat mõju kogutulu tasemele, sest nendel toodetel 
on jaehinnad kõrgemad kui toitlustuse müügihind. Mõju lei
takse järgmiselt:

A otrk} xh ---- i f —  - (5-ЮО
kus A  - kondiitritoodete toodangu juurdekasv planee

ritavaks aastaks;
A. ~ hälve kondiitritoodete ja isemajandava toit

lustusettevõtte keskmise kogutulu taseme va
hel?
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— toitlustusettevõtte käibeplaan.
Piima müümine ilma juurdehindluseta (3)* alandab ette

võtte keskmist kogutulu taset. Selline müük toimub juhul, 
kui ettevõtte söökla väljastab talongide alusel tasuta pii
ma tervist kahjustavates tingimustes töötajaile. Piima eest 
maksab administratsioon jaehindades, muidu müüakse piim aga
III kategooria ettevõtetes 10 % juurdehindlusega.

M x 9,1
d5 = * M i—  . ( s . u . )

kus Mp - piima müük ilma juurdehindluseta tuh. rbl.;
9,1 - juurdehindluse % müügihinda (kui jaehinda on 10 %, 

siis müügihinda 10 : 1,10 = 9,1 %)•
Kogutulu taset alandab pooltoodete müügi suurendamine 

kullnaarkauplustes (4) sel juhul, kui kulinaarkauplustele 
kehtestatud juurdehindluse määr on madalam kui III kategoo
ria ettevõtetes. Mõju leitakse järgmiselt:

= (Pt l ~ ^ W p -  д bd(Pt) , (5.3.2.)

kus Pt  ̂- pooltoodete müügiplaan plaaniperioodiks;
Pt(arv) - pooltoodete arvestuslik käive, mis leitakse 

analüüsitava aasta käibe (PtQ) ja omatoodan
gu plaanitud kasvuindeksi (Iq -̂) alusel
(Pt(arv) = Pto • W '

Л  h ^ ptj - pooltoodete juurdehindluse erinevus (- % 
jaehinnast) söökla omatoodangu keskmisest 
j uurdehindlusest.

Kogutulu plaaniline tase (p ̂ ) leitakse järgmiselt:
= ß q — + Ü2 ** 3̂ ~ *̂4* (5*13»)

Kogutulu planeerimisel kvartalite lõikes võetakse ar
vesse muutusi toitlustusvõrgus, sesoonsust.Kui mingeid olu
lisi muutusi plaaniperioodil ette näha ei ole, siis soovi
tatakse kasutada lihtsustatud meetodit. Meetodi ole-



mus1 seisneb selles, et kõigepealt leitakse iga kvartali 
kohta kogutulu esialgne tase (p (aig))* lähtudes kogutulu 
tasemest plaanieelsel aastal (л ) ning kogutulu taseme 
muutumise indeksist (1л ). Viimane kujutab endast planeeri
tava aasta ja plaanieelse aasta kogutulu tasemete suhtarvu

P(alg) =P о x * (5.14.)
Teiseks leitakse kogutulu taseme korrektiiv (j):
j = (Д Cj - А с) x к, (5.15.)

kus4 с-j- - omatoodangu osatähtsuse muutumine I kvartalis 
eelmise aastaga võrreldes;

/Ic - omatoodangu osatähtsuse keskmine muutumine aastas 
eelmise aastaga võrreldes; 

к - paranduskoefitsient (vt. eespool lk.198.).
Lõpuks leitakse kogutulu korrigeeritud plaaniline tase

kvartalite lõikes:
P 1 = P (alg) + d * (5.16.)

5.2. Toitlustuse käibekulud
5.2.1. Käibekulude klassifikatsioon

Sotsialistlikus Ühiskonnas toimub kauba tootmine ning 
kaubaringlus, mis tingivad niisuguste majanduslike kategoo
riate teket nagu tootmis- ja käibekulud. Nende kulude teke 
on paratamatu, kuna kauba tootmine ja selle realiseerimine 
nõuab teatud ühiskondlikke töökulusid.

Toitlustuses nimetatakse tootmis- ja käibekuludeks nii 
elava kui ka asjastatud töö kulusid rahalises väljenduses,

1 Meetodi olemuse paremaks mõistmiseks on toodud pla
neerimise näide lisas 7 punkt 2.
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mis on vajalikud toitlustusettevõtete kaubakäibe realisee
rimiseks. Toitlustuses esinevad kulud Õigustavad end mitte 
ainult majandusliku efekti (kasumi) näol, vaid põhiliselt 
sellega, et Uhiskonnastatud kulinaartoodangu tootmine annab 
tunduvat kokkuhoidu ühiskondlikus töös kogu rahvamajanduse 
mastaabis.

Toitlustuse spetsiifiliseks iseärasuseks on nii toot
mis-, realiseerimis- kui tarbimise organiseerimise funktsi
oonide orgaaniline seostatus. Tulenevalt toitlustuse spet
siifilistest funktsioonidest, võime viimase kulud jaotada 
tinglikult kolmeks (vt. joonis 5).

1. Tootmiskulud, mis koosnevad kulutustest tööjõule ja 
materiaalsetele ressurssidele, arvestamata toitlustuses ka
sutatava tooraine omahinda. Siia kulude gruppi kuuluvad 
tootmistööliste töötasud, toorainete ja pooltoodete trans- 
pordi- ja säilituskulud, kulutused tehnoloogiliseks küt
teks, tootmispõhifondide ning tehnoloogiliste seadmete amap- 
tisatSioon, väikevahendite kulumine ning hooldamiskulud, 
mi в on seotud vahetult kulinaartoodangu tootmisega. Peale 
selle kantakse tootmiskulude hulka osa ladude ja baaside 
ning haldusaparaadi ülalpidamiskuludest. Toitlustuse toot
miskulud hõlmavad enam kui poole kõikidest ’ toitlustamise 
kuludest.

2. Realiseerimiskulud on kulud,mis tekivad toitlustus
ettevõtetes omatoodangu ja ostukaupade realiseerimisel.Rea- 
liseerimiskulude hulka kuuluvad kaubandustöötajate tööta
sud, kaubandusruumide hooldamise kulud, kaubandusseadmete 
hooldamise ja amortisatsioonikulud, reklaamikulud, väikeva
hendite kulumine ja hooldamine. Siia kuulub ka osa baaside- 
ladude, transpordi- ja administratiivpersonal! ülalpidamis
kuludest. Nimetatud kululiigid moodustavad 25 - 30 % toit
lustamise kuludest.

3. Tarbimise organiseerimise kulud. Siia kuuluvad et
tekandjate, administraatorite, nõudepesijate töötasud, kau- 
basaalide põhivahendite amortisatsioon, vastavate väikeva
hendite kulumine jt. kululiigid.

26
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Joonis 5» Toitlustuse käibekulude klassifikatsioon.
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Toitlustuse käibekulud sisaldavad kahte liiki kulutu
si, mida eristatakse nende hüvitusallika alusel. Esimesse 
liiki kuuluvad kulud, mis on seotud tootmisprotsessi Jätka
misega või siis selle lõpetamisega käibesfääris, s.t. kulu
tused, ilma milleta ei ole võimalik tarbimist organiseeri
da: omatoodangu valmistamine, transpordikulud, kaupade pak
kimine, kaupade säilitamine jne. Heed materiaalsed kulutu
sed on vältimatud, need suurendavad kauba väärtust, luues 
uue tarbimisväärtuse. Täiendkulud hüvitatakse väärtuse ar
velt.

Teise grupi moodustavad kulutused, mis on seotud oma
toodangu ja ostukaupade ostu ning realiseerimisega, s.t. on 
seotud väärtusvormi vahetusega. Neid kulutusi nimetatakse 
puhaskuludeks ja need ei võta osa uue tarbimisväärtuse loo
misest. Puhaste käibekulude osatähtsus on toitlustuses suh
teliselt väiksem ning seoses tarbijaskonna teenindusvormide 
ratsionaliseerimisega näitavad need pidevat kahanemisten
dentsi. Puhtad ringiuskulud hüvitatakse toitlustuse või 
te:jte materiaalse tootmise harude kasumi arvel.

Toitlustamise tootmis- ja ringiuskulud arvestatakse 
ning  planeeritakse toitlustusettevõtete igapäevases töös 
koos, kuna praktiliselt on küllaltki raske eristada kulu
sid, mis kuuluvad puhtalt ainult tootmisele, tarbimise or
ganiseerimisele ning kaubakäibele. ülaltoodud käibekulude 
liigitus on eelkõige teoreetilise tähtsusega (üksikute tee- 
nindusvormide efektiivsuse, pooltoodete rakendamise, ette
võtete tüüpide efektiivsuse jne. uurimisel).

Toitlustuse käibekulusid võib jaotada nende majandus
liku sisu poolest nelja gruppi:

1) toitlustusettevõtete -töötajate töötasude kululiik 
hõlmab üle 60 % ühiskondliku toitlustamise käibekuludest;

2) materiaalsete kulutuste gruppi kuuluvad kulutused 
küttele ja elektrienergiale, nõude ja väikeinventari kulu
mine, põhivahendite amortisatsioon, kulutused jooksvaks re
mondiks, (ehi tusmaterjal ide maksumus) jt. kulutused;

3) materiaalsed kaod tekivad toorainete, valmistoodan
gu ja ostukaupade säilitamisel, realiseerimisel, tootmisel



ning transportimisel} väikeinventari, lauanõude, taara, ma- 
jandusmaterjali mahakandmisel;

4) teenustasud teistele rahvamajandusharudele hõlmavad 
liüri, kütte, valgustuse, veevarustuse ja muude kommunaal
teenuste tasu, transpordikulud jmt.

Toitlustusettevõtted tasuvad peale ülalloetletud kulu
liikide, mille suunitluseks on omatoodangu valmistamine ja 
kaubakäibe realiseerimine, veel administratiiv-halduskulu- 
sid ning laokulusid. Administratiiv-halduskulud kujutavad 
endast kõrgemalseisvate haldusorganite (kaubastu, kauban- 
dusvalitsus jne.) kulusid, laokulud aga kaubaladude, baasi
de, materiaal-tehnilise varustuse jt. organite kulutusi.

NSV Liidu ja Eesti NSV põhiliste kaubandusorganisatsi
oonide ühiskondliku toitlustamise käibekulude tase üksikute 
kuluartiklite lõikes 1972. a. kajastub tabelis 67.

T a b e l  67
Käibekulude tase kulukirjete lõikes NSV Liidu ja 

Eesti NSV toitlustuses 1972. a.
(% toitlustuskäibest)

Jrk
nr. Kulukirje nimetus NSV Liit Eesti NSV
1 2 3 4
1. Transpordikulud 1,54 1,10
2. Töötasud 12,76 12,24
3. Eraldised materiaalse ergu

tamise fondi 0,08 0,51
4. Põhivahendite amortisatsioon, 

üürid 0,95 1,08
5. Hoonete, ruumide ja inventari 

korrashoiukulud 0,87 0,97
6. Jooksva remondi kulud 0,42 0,66
7. Eririietuse ja väikeinventari 

kulumine 0,84 1,14
8. Lauanõude kulumine 0,31 0,34
9. Küte, elektrienergia 0,79 0,68
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1 2 3 4
10. Külmseadmete korrashoiu- ja 

kaupade säilitamise, sortee
rimise kulud 0,24 0,32

11. Reklaamikulud 0,03 0,04
12. Krediit 0,02 0,01
13. Kaupade normatiivsed kaod 0,12 0,06
14. Kaupade ülenormatiivsed kaod 0,02 0,04
15. Taara kulud 0 ,11 0,0 7
16. Taara kaod 0,02 0,03
17. Kaadri ettevalmistamise kulud 0,33 0,14
18. Ohutustehnika kulud 0,02 0,01
19. Muud kulud 1,2 7 1,25

Kokku 20,74 20,69
20. Adminis trat i iv-hald usk ul ud 0,50 0,32
21. Laokulud 0,12 0,27

Kulud kokku 21,36 21,28
Plaan 21,26 20,91

Analüüsi ja planeerimise praktikas jaotatakse toitlus
tuse käibekulusid veel tinglikult muutuvateks ja tinglikult 
plisivateks kuludeks. Muutuvate e. proportsionaalselt muutu
vate kulude hulka loetakse transpordikulud, töötasud, küt
tekulud tootmiseks, toorainete ja kaupade kaod normatiivi
de piirides ning taara kaod. Nimetatud kulud on otseses 
sõltuvuses kaubakäibe- (omatoodangu-) plaani täitmisest. 
Püsivate e. stabiilsete kulude hulka kuuluvad ruumide üürid, 
kulutused ruumide ja inventari korrashoiuks, amortisatsi- 
oonikulutused, jooksva remondi jt. kulutused. Nimetatud ku
lutused ei sõltu otseselt kaubakäibe mahu muutustest, see
ga on nad küllaltki oluliseks käibekulude suhtelise kokku
hoiu allikaks.

Toitlustuses nagu jaekaubanduseski kasutatakse ette
võtete ja organisatsioonide majandusliku tegevuse analüüsi
misel ja planeerimisel käibekulude taseme näitajat kauba- 
käibesse. Käibekulude absoluutsumma, mis ei ole seostatud



vastava kaubakäibega, ei oma omaette analüütilist tähtsust. 
Toitlustusettevõtete käibekulude tase on üheks tähtsamaks 
kvalitatiivseks näitajaks, mis iseloomustab ettevõtete ma
janduslikku tegevust. Käesoleval ajal ei planeerita toit
lustusettevõtete käibekulusid kõrgemalseisvate organite 
poolt, vaid see toimub toitlustusettevõtetee endis. Seega 
uue planeerimise korra kohaselt lasub ökonoomilise töö põ- 
hiraskuspunkt toitlustusettevõtteil endil.

5.2.2. Käibekulude taset mõjutavad tegurid

Toitlustustöö spetsiifika tingib tema käibekulude 
struktuurilise ja tar melise erinevuse jaekaubanduseat .Oma
toodangu tootmise ja -carbimise organiseerimise funktsiooni
de täitmine toitlustuses on suure töö- ja kulumahuga, mis 
tingib ka kuni kolmekordselt suuremaid kulusid kaubakäibe 
realiseerimisel kui jaekaubanduses (vt. tabel 68).

T a b e l  68
Jaekaubanduse ja toitlustuse käibekulude taseme 

erinevused NSV Liidus ja Eesti NSV-s 
aastail I960 - 1973 (% kaubakäibest)

Näitajad

NSV Liit
Jaekaubandus
ühiskondlik toitlustamine 

Eesti NSV 
Jaekaubandus
ühiskondlik toitlustamine

I960 1965 1970 1973

5,75 6,61 6,93 6,69
16,31 18,91 21,20 21,58

5,54 6,16 6,04 5,82
16,11 20,03 21,70 21,53

Toitlustusettevõtete käibekulude tasemele avaldavad 
mõju mitmesugused tegurid, milledest põhilisteks on kauba
käibe struktuur, toitlustusettevõtte tüüp ja kategooria,et
tevõtte territoriaalne paiknevus, tarbijaskonna teenindus- 
vormid, toitlustusettevõtte poolfabrikaatidega varustamine,
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tööviljakuse tase, tariifid ja teenuste maksumus teistele 
rahvamajandusharudele jt. tegurid, ühe vöi teise teguri mõ
ju väljaselgitamine käibekulude tasemele on kulude analüüsi 
ja planeerimise orgaaniliseks koostisosaks ning see võimal
dab avastada olemasolevaid reserve käibekulude alandamiseks.

ühiskondliku toitlustamise käibekulude tasemele aval
dab eriti suurt mõju kaubakäibe struktuuri muutus. Omatoo
dangu osatähtsuse suurenemisega kasvavad ka käibekulud, ku
na kulutused omatoodangu tootmiseks ja realiseerimiseks on 
tunduvalt suuremad kui ostukaupade realiseerimisel. Nagu 
näitavad Ukraina NIITOP-i uurimused, on elava ja asjasta- 
tud töö kulutused omatoodangu 1 rbl-le 2,4 - 2,6 korda suu
remad kui sama aumna eest ostukaupadele.1 ülaltoodud oma
toodangu ja ostukaupade kulumahukuse suhe säilitab oma keh
tivuse ka erinevate kategooriatunnustega toitlustusettevõ
tete puhul. Nimetatud suhtele avaldab mõningat mõju pool
toodete osatähtsuse muutumine toitlustusettevõtete tooraine 
bilansis. Vastavalt Ukraina NIITOP-i teadlaste arvestustele 
muutub kaubakäibe koostisosade kulumahukuste suhe sõltuvalt 
poolfabrikaatide kasutamise määrast toitlustusettevõtetes 
järgnevalt:2

Töötamine toorainetel - 1 : 2,5*
Toitlustusettevõtete varustamisel 
puhastatud kartuli või liha pool- 
fabrikaatidega - 1 : 2,4;
Toitlustusettevõtete varustamisel 
puhastatud kartuli, liha ja suppi
de poolfabrikaatidega - 1 : 2,3;
Toitlustusettevõtete komplekssel 
varustamisel poolf abrikaatidega - 1 : 2,2.
Seoses sellega, et toitlustusettevõtete poolt valmis

tatav ja realiseeritav omatoodang on tunduvalt suurema ku- 
lumahukusega kui ostukaubad, kutsub omatoodangu osatähtsuse

^ A.w. К о ч e p г а . экономические показатели в об
щественном питании и их совершенствование, а сборнике "Воп
росы экономики и организации общественного питания". Киев, 
196ч, стр. 19.

2 А.И. К о ч е р г а и д р .  Цланирование . . . ,  стр. 107.



suurenemine kaubakäibes paratamatult; esile keskmise käibe
kulude taseme tõusu (vt. tabel 69).

T a b e l  69
Omatoodangu osatähtsuse ja käibekulude taseme kasv 

Eesti NSV toitlustuses aastail I960 - 1973

Näitajad I960 1965 1970 1973 

Omatoodangu osatähtsusIsaubakäibes (%) 41,6 50,4 52,4 53,9
Käibekulude tase (%) 16,11 20,03 21,70 21,53

Tabelis 69 esitatud andmetega omatoodangu osatähtsuse 
ja käibekulude kasvust ei püüa me absolutiseerida omatoo
dangu osatähtsuse ega välistada teiste tegurite mõju. Aas
tatel I960 - 1973 on toimunud mitmekordne toitlustustööta
jate palgamäärade (enamuses minimaalpalgamäärad) tõstmine, 
mõningal määral on kasvanud tariifid transpordile ning muu
dele teenustele, kuid siiski põhiliseks teguriks, mis mää
rab toitlustuses käibekulude taseme kasvutendentsi, jääb 
omatoodangu osatähtsuse kasv kaubakäibes.

Toitlustusettevõtete omatoodangu osatähtsuse muutumise 
mõju käibekulude keskmisele tasemele saab arvestada järgmi
se valemiga*

- k “ 100 - (5.17.)
kus к - paranduskoefitsient (% kaubakäibest); 

с - omatoodangu erikaal kaubakäibes (%); 
d. - käibekulude tase (%); 
а - omatoodangu ja ostukaupade kuiumah.ukuse suhe.
Kasutades omatoodangu ja ostukaupade кulumahukuse su

het 2,3 1 1,0 (aluseks on võetud meie vabariigi riiklike 
toitlustusettevõtete poolfabrikaatidega varustatuse tase), 
siis ülaltoodud valem omandab järgmise lihtsustatud ku- 
jut



k = " fr,'jc*+ 100 (5 .1 8 .)

Liites (lahutades) käibekulude plaanilisele tasemele 
(J^e ) omatoodangu osatähtsuse muutuse tõttu paranduskoefit
siendi (k) ja omatoodangu osatähtsuse kõrvalekalde ( Л  c) 
korrutise, saame korrigeeritud käibekulude taseme, mi я on 
reaalseks aluseks nii käibekulude kui ka rentaabluse taseme 
hindamisel antud organisatsioonis:1

«Чкогг.) "*■ о ♦ k 1 л c- (5-19.)
Toitlustustrusti, aga samuti ka toitlustusettevõtete 

majandusliku tegevuse hindamisel tekib vajadus määrata käi
bekulude tasemed igale kaubakäibe osale. Need näitajad ar
vestatakse järgmise valemiga:

ot = 0^6°c" 40 ■ » (5.20.)
kus aC . - käibekulude tase omatoodangule; ot

00 - käibekulude keskmine tase;
с - omatoodangu erikaal kaubakäibes.
Ostukaupade kulude taseme (<?C olc) saame järgmiselt:
cL ok = ̂ ot x 0,;f (5.21.)
Käibekulude analüüs eraldi kaubakäibe osadele võimai- 

dab hinnata ja kõrvutada organisatsioone (ettevõtteid) võrd
setel alustel nende majandamise seisukohalt, kuna siin on 
tihedalt seotud ning kajastuvad kõik muutused, mis on toi-

1 Näiteks. Toitlustustrustis oli omatoodangu plaanili
ne osatähtsus 52 %, tegelik 54,18 %,käibekulude tasemed aga
vastavalt 18,20 ja 18,4 %. Siit
k * 1УхХ52' ffiüP" = ° ’14 k XAC = 0,14 x 2»18 = °»31’
Käibekulude plaaniline tase, mis võtab arvesse omatoodangu
osatähtsuse muutumist, on (korr.) = l8»20 + °,31 = 18,51 %.
Järelikult ei ole meil aisuliselt tegemist üleplaaniliste 
käibekuludega.Мярк-цяT Vt. ka tabel 71 ja lisa 8.
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mimud nii kaubakäibe eri osades kui ka käibekuludes (vt. 
tabel 70).

Toitlustuskäibe koostisosadele langevad käibekulude 
tasemed Eesti NSV-s aastail 1960 - 1973

Aastad Omatoodanguosatähtsus
%

Käibekulude tase %
kaubakäibe le

sellest:
omatoodan- 

...Kule ..
ostukau
pade le

I960 41,6 16,11 24,79 9,91
1965 50,4 20,03 28,52 11,41
1970 52,4 21,70 30,37 12,15
1973 53,9 21,53 29,76 11,90

Olulist mõju avaldab käibekulude tasemele toitlustus
ettevõtete kaubakäibe mabt. Reeglina on ühesuguste tootmis- 
ja tarbijaskonna teenindusvõimsustega toitlustusettevõtted 
erinevate kaubakäibe (enam-väbem võrdse kaubakäibe struk
tuuriga) mabtude korral ka erinevate käibekulude tasemega. 
Mida suurem on toitlustusettevõtte kaubakäibe mabt, seda 
ratsionaalsemalt reeglina kasutatakse materiaalseidvvahen
deid ning saavutatakse suhtelist kokkuhoidu nii tööjõu kui 
ka materiaalsete vahendite osas. Toitlustusettevõtete kau
bakäibe mahu suurenemisel jäävad praktiliselt muutumatuiks 
nn. püsivad kulud, millede osatähtsus moodustab ca 30 - 33% 
toitlustusettevõtete käibekuludest. Nagu näitab praktika, 
suurenevad ka mõningad muutuvad käibekulud (transpordiku
lud, tehnoloogiline küte, külmseadmete korrashoid) mõnevõr
ra aeglasemas tempos kui kaubakäive. Seega toitlustusette
võtete tootmis- ja saalivõimsuste kasutamise intensiivista- 
mine kujutab endast küllaltki olulist käibekulude kokkuhoiu 
allikat, ülalöeldut illustreerib Ukraina NIITOP-i poolt lä
biviidud 80 - 100 istekohaga üliõpilassööklate väljavõtte- 
line uurimine. Nimetatud uurimuse alusel grupeerusid söök
lad kvartali kaubakäibe mahu ja keskmise käibekulude tase
me alusel järgmiselt:
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Sööklad kvartali
kaubakäibega Käibekulude tasetun. rbl. ^
kuni 20,0 22 6
20,1 - 40,0 20,5
üle 40,1 17,7
Toitlustusettevõtete käibekulude tase sõltub ettevõte

te tüübist, kategooriast ja spetsialiseerumisest. Uhenime- 
liste ettevõttetüüpide puhul sõltub käibekulude tase eel
kõige ettevõtte kategooriatunnusest. Tavaliselt kõrgema ka
te go oriatunn us ega ettevõtete käibekulude tase on kõrgem, 
kuna siin ettevõte peab looma suuremad mugavused tarbijale. 
Viimaseid hüvitab tarbija kõrgendatud juurdehindlusmäärade 
näol. Reeglina madalama kategooriatunnustega toitlustuset
tevõtete materiaal-tehniline baas on tagasihoidlikum (piir
dub hädavajalikuga), samuti kaadri kvalifikatsioon on mada
lam. Nimetatud tegurid avaldavad mõju käibekulude tasemele. 
Peale selle saavad elanikkonna tegevuskohajärgsed ettevõt
ted rea tasuta teenuseid nendelt ametkondadelt, kelle töö
tajaid teenindatakse. Nende teenuste hulka kuuluvad tasuta 
tootmis- ja kaubanduslikud pinnad, tehnoloogilised ja külm- 
seadmed, kaubasaalide sisustus, tehnoloogilisteks vajadus
teks minev küte, valgustus ja muud kommunaalteenused. Nime
tatud toitlustusettevõtetele antavad tasuta teenused moo
dustavad keskmiselt 1,5 - 2 % kaubakäibest. Peale loetle
tud kohustuslike teenuste on ametkondade juhtkondadele lu
batud hüvitada ka toitlustusettevõtete transpordikulud.
III kategooria sööklates, vaatamata nende kõrgele omatoo
dangu osatähtsusele, hälbib käibekulude keskmine tase
16 - 22 %, II kategooria sööklates - 20 - 28 % ning res
toranides 35 - 40 % piirides.

Käibekulude tase erinevate toitlustusettevõtete puhul 
sõltub ettevõtete spetsialiseerituse astmest. Kui laia sor
timendiga toitlustusettevõtetes on käibekulude tase suhte
liselt kõrge, siis spetsialiseeritud ettevõtetes (näit. 
kohvikud) ja kitsalt spetsialiseeritud (piruka-, piima-, 
viineribaarid jne.) ettevõtetes on need 1,5 - 2 korda mada-



lamad. Ukraina NIITOP-i väljavõttelise uurimuse andmeil moo
dustab käibekulude keskmine tase kitsalt spetsialiseeritud 
ettevõtetes 14 - 15 %, kulinaarkauplustes 8 - 10 % ning ei-
nelaudades-kioskitee vaid 6 - 9

Käesoleval ajal on toitlustusettevõtted nende opera
tiivse juhtimise tagamiseks suuremates linnades koondatud 
gruppidesse. Nimetatud ettevõtete gruppides asuvad mitmesu
guste kategooriatunnustega ning spetsialiseerumisastmetega 
toitlustusettevõtted, kusjuures eraldi nende ettevõtete 
käibekulude tasemeid igapäevases töös välja ei tooda. Käi
bekulud tuuakse välja koos kogu ettevõttegrupi kohta tervi
kuna. ülalöeldust järeldub, et toitlustusettevõttegrupi 
käibekulude keskmisele tasemele avaldab olulist mõju nime
tatud grupis olev toitlustusettevõtete struktuur: mida suu
rem osatähtsus on einelaudadel, kioskitel ning kitsalt 
spetsialiseeritud toitlustusettevõtetel antud grupi kauba- 
käibes, seda madalamaks kujunevad ka käibekulud. Nii näi
teks kinnitavad uurimuste andmed, et toitlustamise väike- 
jaevõrgu kaubakäibe suurendami sel 1 % võrra võimaldab alan
dada käibekulude keskmist taset 0,13 - 0,15 % võrra.1

ühe või teise konkreetse toitlustusettevõtte käibeku
lude taseme teadmine (nende väljatoomine ei olegi eriti 
keeruline) ja selle teadlik ärakasutamine võimaldaks tugev
dada isemejanduslikke suhteid toitlustusettevõtete grupi 
siseselt ja kogu ühiskondlikus toitlustamises«

Toitlustuse käibekulude tasemele avaldab olulist mõ
ju toitlustustöötajate tööviljakuse tase. Siinjuures peab 
rõhutama, et mitte igasugune toitlustustöötajate töövilja
kuse tõus ei võimalda suhteliselt alandada toitlustusette
võtete käibekulude taset. Et käibekulude tase alaneks, peab 
tööviljakuse keskmine juurdekasvutempo olema' kõrgem tööta
jate keskmise palga kasvutempost. Kuna toitlustustöötajate 
töötasud moodustavad rohkem kui poole kõikidest kuludest, 
siis igasugune toitlustustöötajate palgamäärade muutus ka
jastub ka ettevõtete käibekuludes.

1 А.И. к о ч e p г а и др. Планирование . . .  стр. I I I .
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Kullaltki oluliselt mõjutab toitlustusettevõtete käi— 
bekulusid nende üleviimine tööle pooltoodetega. Samuti mõ
jub positiivselt toitlustusettevõtete käibekulude tasemele 
iseteenindamise rakendamine. Iseteenindusliku meetodi ra
kendamine võimaldab tõsta toitlustusettevõtete läbilaske
võimet keskmiselt 15 % ning alandada ettevõtete käibekulu- 
sid 1 - 2 % võrra kaubakäibest.1

Peale meie poolt loetletud mõjutegurite avaldavad käi
bekulude tasemele mõju veel ettevõtetes kasutatavate toor
ainete ja ostukaupade maksumus ja selle muutused, aga samu— 
ti ka teistele rahvamajandusharudele tasutavate teenuste 
tariifide muutused.

Käesoleval ajal on toitlustusettevõtete käibekulude 
taseme suhtelise alandamise põhilisteks teedeks toitlus
tusettevõtetes pooltoodete ning kulinaarselt töödeldud too
dete kasutamine, tootmisprotsesside automatiseerimine ja 
mehhaniseerimine ning progressiivsete töö organi seerimise 
ja tarbijaskonna teenindamise meetodite rakendamine.

Meie ühiskonnas, kus pidevalt tugevneb ettevõtete öko
noomiline töö ning täiustatakse isemajanduslikke suhteid,ei 
ole toitlustusettevõtete käibekulude alandamine siiski oma
ette eesmärgiks. Käibekulude kasvutendentsi toitlustuses 
tingivad objektiivselt omatoodangu kvaliteedi- ja tarbijas
konna teeninduskultuuri tõus, toitlustustoötajate palgamää
rade suurendamine, kulutuste suurendamine töötajate töö
kaitsele, sotsiaalkindlustusele, kaadrite ettevalmistami
seks ja muudeks Üritusteks.

5.2.3. Käibekulude planeerimine
Käibekulude plaan on arvestuslik näitaja — see tööta

takse välja vahetult toitlustusettevõtetes ning kinnitatak
se toitlustusettevõtte juhataja poolt. Käibekulude planee-

1 Ф.Я. У с п е н с к и й ,  К.Д. В о л к о в .  Ук» paö., 
стр. 178.
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rimisel määratakse minimaalsed kulud, mis on vajalikud kõr
gemalseisva organisatsiooni poolt kinnitatud toitlustuskäi
be ja omatoodangu plaani täitmiseks. Käibekulude plaani 
väljatöötamisel peab arvesse võtma kõiki täiendavaid kulu
sid, mis on seotud väljastatava toodangu kvaliteedi paran
damisega ja teeninduskultuuri tõstmisega.

Käibekulude plaani koostavad täielikul või sisemisel 
isemajandamisel töötavad ettevõtted.

Enne käibekulude planeerimist analüüsitakse käibekulu
de plaani täitmist analüüsitaval aastal, et teha kindlaks 
kulude taseme alanemise teed plaaniperioodiks.

Analüüsimisel tuuakse põhiliselt välja järgmised näi
tajad.

1. Käibekulude taseme dünaamika (i^):

kus ci ̂  - käibekulude tegelik tase (või tase analüüsitaval 
perioodil),

Л  Q - käibekulude plaaniline tase (või tase baaspe
rioodil).

2. Käibekulude taseme muutumise määr (лоС ):

kus K ^ , К^0 - käibekulude tegelik ja plaaniline summa.
5. Käibekulude suhteline kokkuhoid või ülekulu

(5 .22.)

(5.23.)
3. Käibekulude taseme muutumise tempo (j):

j = x 100.
О

(5.24.)

4. Käibekulude absoluutne kokkuhoid või ülekulu
(/ Kĵ a)):

A Kk(a) = Kkl - KkQ , (5.25.)

U  Kk(s))s
(5.26.)
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о х ®*1kufi — Ю0-----käibekulude korrigeeritud plaan, s.t. käi
bekulude plaaniline tase võetud tegelikust 
toitlustuskäibest,

cCa x IL
“ ТОО-----• (5 .2 7 .)

6. Kaubakäibe mahu ja omatoodangu osatähtsuse muutumi
se mõju käibekulude plaani täitmisele (vt. tabel 71).

T a b e l  71
üksikute tegurite mõju käibekulude plaani 

täitmisele

Teguri
nimetus Valemi mõju arvutamiseks
1. Kaubakäibe 

mahu muutu
mise mõju

К, / ч x 100 
J Kk = ( \  ' ' ”^(p)o)

M̂l
x lõO

(5.28.)
2. Omatoodangu 

osatähtsuse 
muutumise mõju

(K x L C) x M, 
Л " 100 (5.29.)

3. Muude tegurite 
mõju r.3 = r.4 - r.l - r.2

4. Koondmõju A Kk(s)*

kus Kk(p)o ~ püsivate käibekulude plaaniline summa;

Kk(ü)0 x— ------ - püsivate käibekulude taseme korrigeeri-
1 tud plaan, s.t. püsivate käibekulude ta

se, mis on leitud püsivate käibekulude 
plaanilise summa, ja tegeliku toitlus
tuskäibe põhjal; 

aC (p)0 “ püsivate käibekulude plaaniline tase;
К - paranduskoefitsient, mis näitab kulude taseme 

muutumist, kui omatoodangu osatähtsus muutub
1 % võrra (vt. valemid 5.17 ja 5.18);

А С - omatoodangu osatähtsuse muutumine.
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Käibekulude plaan koostatakse kebtiva nomenklatuuri 

järgi absoluutsummas ja tasemena toitlustuskäibest•

Planeerimise põhimeetodiks on tehnilis—majanduslike ar

vestuste meetod, kusjuures võetakse arvesse kehtivaid kulu- 

normatiive (amortisatsioonieraldiste, eririietuse kulu

mise, loomuliku kao norme jt-»), transpordi tariife, teenus

te tariife, üürimäärasid jne. Autotranspordikulude1 planee

rimisel on lähteandmeteks tooraine ja kaupade saabumisplaan, 

korduvate vedude maht, taara kaal, veokaugus, veose liik. 

Viimased kaks tegurit määravad veotariifi - 1. VII 1967. 

viidi NSV Liidus sisse ühtsed autoveo tariifid.

Kasutatakse 3 liiki tariife: 1) põhiline on tonnita- 

riif - 1 tonni vedamiseks teatud kaugusele arvestades veo

se klassi. I klassi kuuluvad veosed, mis võimaldavad kande

võimest ära kasutada 100 %, II klassis 71 - 99 %; III klas

sis - 5 1 - 7 0  %; IV klassis 41 - 50 %\ V klassis kuni 

41 %. Kõige madalam on I klassi tariif (1 tonni vedamiseks

10 km kaugusele) 70 кор., ülejäänutel vastavalt 87 кор., 

1.17 rbl., 1.4o rbl. ja 1.75 rbl.;2 2) kilomeetritariifid 

(1 km. läbisõidu eest, arvestades kandevõimet); J) tunnita

riifid (1 tunni eest, arvestades kandevõimet). Tunni tariife 

kasutatakse kaupade ringveo korral ja spetsialiseeritud 

transpordi puhul. Autotranspordikulude planeerimisel võib 

kasutada.keskmisi tariife, mis on arvutatud plaanieelse pe

rioodi kohta (kaaludeks on vastavate veoseklasside osatäht

sused) , arvesse võttes eeldatavaid muutusi veoste struktuu

ris.

Autotranspordikulude plaan ( K^ )  leitakse lihtsa arvu

tuse teel järgmiselt:

Erineveilt jaekaubandusest ei planeerita toitlustuses 
eraldi raudteetranspordikulusid. See on seletatav asjaolu
ga, et nende vedude hulk on minimaalne (kohalikud hankijad 
on ülekaalus), pealegi tasub nende transpordikulude eest 
enamuses hankija (hanke põhitingimuseks on franko - siht- 
jaam).

2 Ф.Я. Успенский, К.Д. В о л к о в. Ук. раб., 
стр. Т78.
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*tr. = f̂cr. x n ’ (5 .30.)

kus - transpordi veosekaal,

n - 1 tonni keskmine veotariif.

(5 .3 1 .)

к - korduvate vedude koefitsient.

Eraldi määratakse kindlaks transpordikulud kaupadele, 

mille kohalevedu organiseerib hankija. Need on transpordiku

lud tsentraliseeritud kohaleveo eest, mis hankelepingutes on 

kindlaks määratud põhiliselt kahte moodi; 1) tariifina kau- 

baiiuiku kohta (näiteks kop. ühe tonni eest), 2) %  jaehinnast

- sisuliselt on see ühe osa kaubandusliku hi nnatäiendi jät

mine hankija käsutusse.

E я ima ae 1 .juhul määratakse transpordikulud tsentralisee

ritud kohaleveo eest kaupade saabumisplaani (tonnides) ja 

tariifi (1 tonni kohta) korrutisena, teisel .juhul arvesta

takse hankijale ettenähtud eraldiste protsent kaupade saäbu- 

misplaanist (rublades).

Kui plaaniperioodil on vaja kasutada mittekoosseisuli- 

si laadijaid, siis määratakse nende laadijate plaaniline 

töötasufond (lähtudes kaupade koguselisest saabumisplaanist,

1 tormi laadimistariifist,1 arvestades laadimise viisi - kä

sitsi või mehhaniseeritult, ning veoste liiki - tükikaubad 

või puistekaubad) ning lülitatakse saadud palgafond ka trans

pordikulude plaani.

1 Mõningatel juhtudel kasutatakse ka tunnitariife, siis 
on arvutuskäik erinev.
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Töötasud lülitatakse käibekulude plaani summas» mis oa 

ette nähtud tööjõuplaanis (vt. 4. ptk.). Sellel kulukirjel 

planeeritakse ainult koosseisuliste töötajate töötasu, mit

tekoosseisuliste töötajate töötasu planeeritakse teistesse 

kulukirjetesse vastavalt nende poolt tehtava töö iseloomule 

(laadijate töötasu transpordikuludesse»remonditöötajate töö

tasu jooksva remondi kuludesse jne.), ülejäänud käibekulusid, 

võib planeeridas 1) otsese arvestuse meetodil (vt. lisa 9)» 

See meetod on väga töömahukas, kuid annab häid tulemusi, 

võimaldab välja töötada majanduslikult põhjendatud käibeku

lude plaani; 2) kogemuslikul meetodil, võttes aluseks eelmi

se aasta tegeliku taseme ning korrigeerides seda plaaniaas

tal ettenähtud muutustele vastavalt.

5.3. Kasum ja rentaabluse tase toitlustuses

5 .3 .I. Kasumi olemus ja tähtsus

Sotsialistliku ettevõtte kasum kujutab endast lisapro- 

dukti, mis luuakse materiaalse tootmise käigus. Kasum väl

jendab sotsialistliku ühiskonna ekspluateerimisest vabade 

inimeste tootmissuhteid.

Kasum kui majanduslik kategooria on sotsialistliku et

tevõtte tööks objektiivselt vajalik, kuna toodetud lisapro- 

dukt väljendub rahalises vormis. Lisaprodukti tootmine on 

aga sotsialistliku taastootmise esmaseks eelduseks. Objek

tiivselt tuleneb kasum sotsialistlike ettevõtete majandami

sel isemajandamisprintsilbi rakendamist ning kaubalis-raha- 

listest suhetest. Sotsialistlike ettevõtete isemajandamise 

ja töötajate materiaalse huvitatuse printsiipide rakendamise 

vajadust rõhutas juba V.l. Lenin, kuid pikemal perioodil 

nende täielik rakendamine oli raskendatud rea objektiivsete 

asjaolude tõttu. Nimelt olid sotsialistliku ühiskonna üles

ehitamise ja kindlustamise perioodil esiplaanil materiaalse 

tootmise kvantitatiivsed näitajad. —

Isemajandamise üheks tähtsamaks printsiibiks on ette

võtte isetasuvus, ettevõtte rentaabel töö.
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Toitlustusettevõte rentaabel töö tähendab, et kogutu

lu, mida saadakse kaupade realiseerimisel kaubandusliku ma

hahindlusena ja toitlustuse juurdehindlusena, huvitab käibe
kulud ja kindlustab kasumi saamise.

Kuna majandusreformi eesmärgiks oli isemajandamise tu

gevdamine, siis ongi käesolevaks ajaks muutunud kasumi näi

taja seisund ja tähtsus teiste näitajate hulgas.

Majandusreformi põhimõtete rakendamine toitlustuses al

gas 1966. a. teisest poolest ning järkjärguliselt laiendati 

seda alates 1968. aastast kogu ühiskondlikule toitlustamise

le. Tulenevalt majandusreformi põhieesmärkidest kehtestati 

uue planeerimise korra kohaselt toitlustusettevõtete põhi

listeks majandusliku tegevuse resultaadi näitajateks kauba

käive (omatoodangu käive) ning kasum. Seega on kasum üks 

nendest kahest (või kolmest) nälta.iast, mille alusel hindam« 

ettevõtte, organisatsiooni tööd.

Majandusreformide printsiipide juurutamine muutis põh

jalikult kasumi rolli toitlustusettevõtete tegevuse majan

duslike näitajate süsteemis. Uutes majandamise tingimustee 

pööratakse erilist tähelepanu kõigi rahvamajandusharude 

efektiivsuse tõusule. Toitlustusettevõte töö efektiivsuse 

üldistavateks näitajateks on kasum ja rentaablus.Kasumi sum

ma kajastab ettevõtte kogu majandusliku tegevuse finantstu

lemusi, selles näitajas kõrvuti tootmis- ja realiseeri mis- 

tegevuse tulemustega kajastuvad ka realiseerimisvälised tu

lud ja kulud.

Seega pole kasum mitte ainult üks kahest tähtsamast 

näitajast toitlustuses, vaid ta on seejuures ka põhiliseks 

elava ja asjastatud töö efektiivsuse üldistavaks näitajaks, 

töö efektiivsuse hindami.se kriteeriumiks, "ühiskonnale ei 

ole kaugeltki Ükskõik, missuguste kulutustega, jõupingutus

tega ja hinnaga saavutatakse töö resultaat, missugune on iga 

ettevõtte ja selle töötajate töö efektiivsus.”1

1 A .H . К о с ы г  и н. Об улучшении управления промыш- 
ленностью, совершенствовании планирования и усплении эконо
мического стимулирования промышленного производство. м ., 
1965, стр. 8.



See viimane moment nõuab ob.iektiivsete (s.o. toitlus

tusest endast sõltumatute) tingimuste loomist, mis kindlus

taksid normaalselt töötavatele ettevõtetele ja organisatsi

oonidele kasumi, seega majanduslikult põhjendatud hinna-, 

kaubanduslike mahahindluste ja toitlustuse juurdehindlus te 

süsteemi loomist.

Isemajandamise tingimustee suureneb pidevalt kasumi 

tähtsus, kuna see on ühelt poolt ühiskonnale tema laiendatud 

taastootmise fondide loomise, finantsressursside allikaks, 

teiselt poolt aga põhiliseks finantsressursside allikaks 

toitlustusettevõtetes,‘organisatsioonides, olles seega ka 

tähtsaimaks hoovaks isemajandamise tugevdamisel toitlustuses. 

Märkides kasumi erakordselt tähtsat rolli, tuleb öelda, et 

sotsialistliku majanduse jaoks on orgaaniliselt vastuvõeta

matu kasumi saamine iga hinna eest, s.t. sõltumata sellest, 

kuidas see mõjub ühiskonna ja töötajate huvidele.

Kasumit kasutame sotsialistliku majanduse tingimustes 

kaubandusliku teenindamise parandamiseks ja elanikkonna va

jaduste paremaks rahuldamiseks.

Toitlustuses viime näiteks ellu tõsiseid abinõusid tee

ninduskultuuri parandamisel, võrgu laiendamisel, töötasude 

tõstmisel-korrastamisel, mis kõik on seotud täiendavate ku

ludega. Toitlustuses tehtav töö on seega allutatud rahva pa

rema teenindamise huvidele.

Saadav kasum võimaldab

- täiendada omakäibevahendeid,

- teha vajalikke mahutusi materiaalsesse baasi,

- teha sissemakseid eelarvesse rahvamajanduse finant

seerimiseks ,

- luua vajalikud materiaalse stimuleerimise fondid.

5.3.2. Kasumi ja rentaabluse taseme näitajad

Kasum toitlustuses kujuneb kahe allika arvel. Еятшепе 

allikas on puhastulu osa, mis luuakse toitlustustöötajate 

tööga (selles osas, milline töö kannab tootlikku iseloomu).
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Teine allikas on puhastalu osa, mis luuakse tööstuses ja 

põllumajanduses ning antakse toitlustusele realiseerimisku- 
lude hüvitamiseks (kaubandusliku шяЬяЫпД! ияд̂д) г

Analoogiliselt jaekaubandusele kasutatakse ka toitlus
tuses kahte kasumi näitajat:

1» Kasum realiseerimisest ehk operatsiooniline kasum 

kujutab endast kogutulu ja käibekulude summade vahet.

2. Puhas ehk bilansiline kasum on majandusliku tegevuse 

lõpptulemus ehk teiste sõnadega - tegelikult saadud kasum. 

Sellesse kasumisse lülitatakse peale kasumi realiseerimisest 

ka finantstulemused teistes majandusliku tegevuse harudes, 

ka realiseerimisväliste tulude (saadud trahvid jm. planee

rimata tulud) ja kulude (planeerimata kahjumid) saldo.

Planeerimata tulud-kulud (neid plaanis ette ei nähta) 

on kehtestatud normide rikkumise tulemuseks. Need näitajad 

(üksikasjalik loetelu) kajastuvad bilansi lisas nr. 2 (kasu

mi ja kahjumi aruandes).

Planeerimata kulud tekivad nendes toitlustusettevõte

tes, kus

- rikutakse isemajandamise printsiipe,

- arvestus on halvasti organiseeritud,

- finantsdistsipliin ja kontroll rublaga on nõrgad.

Planeerimata tulud ei ole reaalseks tuluks rahvamajan

duses tervikuna, sest see on saadud teiste rahvamajandusha

rude tulude alandamise arvel.

Kasumi absoluutflummA ei anna täielikku ülevaadet majan

dusliku tegevuse efektiivsusest, kuna kasumi summa sõltub 

mitte ainult kogutulust ja käibekuludest, vaid ka jaekäibe 

mahust. Sellepärast kasutatakse finantstulemuste kvalita

tiivseks ja võrdlevaks hindamiseks peale absoluutsuuruse 

veel ka suhtarve - rentaabluse taset.

Majandus— ja finantstöös võib kasutada erinevaid ren

taabluse taseme arvutamise meetodeid.

I. üldkasutatav on käesoleval ajal

r  = К x 100 f (5.33.)

kus R - rentaabluse tase,

221



К - kasum,

М - kaubakäive.

See näitab kasumi osatähtsust kaupade müügihinnas.

Selle meetodi eelisteks on, et

a) siin saavutatakse kindel majanduslik seos finantstu- 

lemuste ja kaubakäibe vahel;

b) ta on täielikult kooskõlas kogutulu ja käibekulude 

näitajatega, mis samuti arvutatakse protsendina toitlustus- 

käibest ja võimaldab neid 3 näitajat kompleksselt kasutada.

Majandusreformi praktika näitas, et nimetatud meetod ei 

ole universaalne ega võimalda alati lahendada mitmekesiseid 

ülesandeid, millega tuleb kokku puutuda plaani-finantstöös 

ja analüütilises töös uutes tingimustes.

II. On otstarbekas arvutada rentaabluse tase mitte käi

best, vaid käibekuludest:

kus - käibekulud.

Seda näitajat kasutatakse käibekulude kõrvutamiseks ra

halise akumulatsiooniga nii toitlustuses tervikuna kui ka 

üksikute tooraine- ja kaubarühmade lõikes. Viimane on vaja

lik optimaalselt diferentseeritud mahahindluste süsteemi väl

jatöötamiseks .

Need näitajad (1 ja 2) ei ole printsipiaalselt erine

vad, nad ka ei dubleeri, vaid täiendavad teineteist.

III. On otstarbekas arvutada rentaabluse tase töötasu

fondist :

kus P - palgafond.

See näitab elavtöö kasutamise efektiivsust. Elavtöö ka

sutamine tagab puhastulu loomise, järelikult nende näitajate 

vahel on tihe majanduslik seos.

Nimetatud näitaja on vajalik materiaalse ergutamise 

fondi suunatavate kasumieraldiste majanduslikult põhjendatud

_ К x 100
(5.34.)

К x 100
= T ---- (5.35.)
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normatiivide väljatöötamiseks. Nii on võimalik tagada tea

tud vastavus materiaalses ergutamises erineva rentaabluse 

tasemega ettevõtete lõikes. Kui seda asjaolu arvesse ei võe

ta! siis toitlustusettevõtted, kus on suhteliselt kõrgem 

rentaabluse tase, saavad võimaluse teba eraldisi õigustama

tult kõrgetes maarades, teised ettevõtted pannakse halve
masse olukorda.

IV. Teatud tähtsusega on ka rentaabluse tase põhi— ja 

käibefondidest:

R = - A *..,1,0,0 f (5.36.)

kus P - põhi- ja käibefondide aastakeskmine summa.

See on oluline näitaja vahendite kasutamise efektiivsu

se määramiseks. Eriti nendes ettevõtetes, kes töötavad nen

dele kuuluvates hoonetes.

Kaubanduses ja toitlustuses pole küll kehtestatud fon- 

dimaksu ja kasumi,eraldisi riigieelarvesse normatiivide jär

gi (% F maksumusse - nagu on tööstuses), kuid see ei välista 

selle näitaja majanduslikku mõtet.

Selle näitaja kasutamine on raskendatud, kuna toitlus

tusettevõtete bilansis ei võeta arvesse renditud ega tasuta 

saadud põhifonde.

Analüüsi- ja planeerimistöö praktikas kasutatakse kõi

ge enam esimest rentaabluse taseme näitajat.

5.3*3. Rentaabluse tase ja seda mõjutavad tegurid

Toitlustuse kui rahvamajandusharu rentaabluse tase ku

juneb mitmesuguste tegurite mõjul, milledest tähtsamad on 

kaubanduslike mahahindluste ja toitlustuse juurdehindluste 

määrad, käibekulude tase, toitlustuskäibe maht ja struktuur, 

hinnad ja muud tegurid. Eesti NSV kaubandusorganisatsioonide 

toitlustusettevõtete rentaablust aastail I960 - 1973 iseloo

mustavad järgmised andmed (vt. tabel 72).
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T a b e l  72

Rentaabluse tase Eesti NSV toitlustuses 

aastail I960 - 1973 (% toitlustuskäibesse)

Aasta Omatoodangu Realiseeritud Käibekulude Rentaabluse 
osatähtsus binnalisandi tase tase 

__________________________tase_________________ ___________ _

I960 41,6 17,92 16,11 1,81

1965 50,4 20,20 20,03 0,17

1970 52,4 23,57 21,70 1,87

1972 52,5 23,64 21,28 2,36

1973 53,9 23,77 21,53 2,24

Toitlustuse rentaablust kujundavad tegurid võib jaota

da kahte gruppi. Esimese grupi moodustavad tegurid, mis sõl

tuvad otseselt kollektiivide tööst, s.o. töötajate töövilja

kuse kasvu ja ettevõtte põhifondide efektiivsema kasutamise 

resultaadid (kaubakäibe kasvuga kaasnev suhteline käibekulu

de alanemine). Teise, kahjuks aga suuremahulise grupi moo

dustavad nn. objektiivsed tegurid, mis ei sõltu otseselt 

kollektiivide tööst: kaubandusliku mahahindluse ja toitlus

tuse juurdehindluse määrad, toorainete ja ostukaupade hinda

de tase, toitlustustöötajate palgamäärad jt. tegurid. Prak

tikas ei eraldata ettevõtte kollektiivist mittesõltuvate te

gurite osa kasumi kujunemisel, mistõttu kasumi suurus ei 

iseloomusta päris täpselt ettevõtte töö majanduslikku efek

tiivsust.

Toitlustusettevõtete kollektiivide tööst sõltuv kasumi 

suurus ja rentaabluse tase olenevad tunduval määral toitlus

tusettevõtete kaubakäibe mahust. Antud juhul on toitlustus

ettevõtete kasumit suurendavaks teguriks käibekulude suhte

line alanemine, mida tingivad põhiliselt tinglikult püsivad 

kulud ning masstootmise seaduspärasused (töötajate töövil

jakuse tõus, põhifondide ratsionaalne kasutamine jne.).ülal

öeldut kinnitab 176 koolisöökla majanduslike näitajate ana

lüüs nende 1969. a. I kvartali töötulemuste põhjal (vt. ta

bel 73).
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Koolisööklate rentaabluse sõltuvus kaubakäibe mahust*^

T a b e l 73

Koolisööklad 
1969. a.
I kvartali 

kaubakäibega 
tuh. rbl.

Sööklate
arv

Keskmine 
realiseeritud 
hinnal isand:

%

Käibekulude
keskmine

%

Keskmine
rentaablus

%

1 töötajale 
osanev kesk
mine kauba
käive rbl.

kuni 4,0 11 16,42 27,57 -11,15 921

4,1 - 6,0 26 15,70 21,65 - 5,95 1459

6,1 - 8,0 62 16,12 20,24 - 4,12 1630

8,1 - 10,0 39 15,08 18,36 - 3,28 1799

10,1 - 12,0 19 15,11 18,24 - 3,13 1925

Iile 12,1 19 15,65 18,07 - 2,42 1940

Kokku 176 15,61 19,41 - 3,80 1709

^ label koostatud A.M. Умен. Общественное питаниеучащихся . стр. 11-13
andmete põhjal,



Toitlustusettevõtete kollektiivide tööst sõltumatult 

avaldavad ettevõtte kasumile ja rentaablusele olulist mõju 

kaubakäibe struktuuri nihked» Omatoodangu valmistamine jq 

realiseerimine toitlustusettevõtetes on seotud kuni 2,5 kor

da suuremate töö- ja materiaalsete kulutustega kui ostukau

pade realiseerimine. Nimetatud töökulutuste vahekord kujun

dab olulisel määral ka toitlustusettevõtte majandusliku te

gevuse lõppresultaati. Toitlustusettevõtete omatoodangu kui 

kulumahukama kaubakäibe koostisosa suurenemise või vähenemi

se mõju ettevõtte rentaablusele tuleneb kasutatavate toorai

nete rentaablusest. Nagu näitavad III kategooria toitlustus

ettevõtete baasil läbiviidud üksikute toorainete rentaabluse 

analüüsi tulemused, annab olulisel määral kahjumit juurvil

jade, kartuli, jahu ning kala kasutamine omatoodangu valmis

tamisel (vt. tabel 74).

T a b e l  74

III kategooria sööklates kasutatavate 

toorainete rentaablus (%)^

Toorained Kogutulu Käibekulud Rentaablus

Liha ja linnud 27,0 16,5 10,5
Tangained 34,0 14,0 20,0

Makaronitooted 34,0 11,4 22,6

Kala 34,0 38,0 - 4,0

J uurviljad 29,0 109,1 - 80,1

Kartul 29,0 145,4 -116,4

Jahu 34,0 61,1 - 27,1

Rentaablusega üle 20 %  on aga niisuguste tüüpiliste os

tukaupade nagu veinide, viina- ja likööritoodete, õlle, al-
• •• 2

koholita jookide, jäätise müük. ülaltoodud andmetest järel-

1 К. Бейсембетов. Полуфабрикаты и материаль
ная заинтересованность. - "Общественное питание“,I96Y, № 6, 
стр. 39.

2
В.м. Р о й з м а н. Ценообразование и рентабельность. 

- Проблемы хозяйственного расчета в торговли и общественном 
питании. Сборник ЗИСТ-а, м., 196Ь, стр. 142.
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dub, et toitlustusettevõtete keskmine rentaablus moodustu^ 

praktiliselt ühelt poolt väga rentaablitest ja teiselt poolt 

suurt kahjumit andvatest kaubagruppidest. Sellest järeldubj, 

et ettevõtete rentaablus ei kujune kui majandusliku tegevuse 

tulemus, vaid sõltub põhiliselt tema kaubakäibe struktuu

rist.

Järelikult tuleb toitlustusettevõtete rentaabluse hin

damisel teada, missugusel määral see muutub omatoodangu osa

tähtsuse muutumise korral. Kui meil on teada kaubakäibe 

koostisosade kulumahukuste suhe (2,4 - 2,7, muide selles in

tervallis praktiliselt ei muutu käibekulude tase 1 %  võrra 

omatoodangu osatähtsuse muutumisel), samuti ka realiseeritud 

hinnalisandi vahekord omatoodangu ja ostukaupadega (omatoo

dangu realiseeritud hinnalisandi tase on keskuri selt 5 - 8 % 

võrra kõrgem, vt. lisa 10, veerud 5 ja 7)* Siis see annab 

võimaluse meil määrata omatoodangu erikaalu muutumise mõju 

rentaabluse tasemele. Selleks kasutame järgmist valemit:

t r  f b  x  ( b - l )  ^  x  (o^ o t  "  st~ -rn \
J R = f „ >v.jr< . x - - » (5.37.)

0 X (b-i; + 1UU c x ot - l) + 100

kus A R - rentaabluse hälve (%) omatoodangu osatähtsuse muu

tumisel 1 % võrra;

j>j - realiseeritud hinnalisandi tase; 

b - ostukaupade ja omatoodangu suhe realiseeritud hin- 

nalisandis; 

с - omatoodangu erikaal kaubakäibes;

oO - käibekulude tase;

J  - käibekulude tase omatoodangu käibes.
* ot

Kasutades ülaltoodud valemis Tartu Toitlustustrusti 

1973. a. majandusliku tegevuse näitajaid (vt. lisa 10), saa

me R väärtuseks 0,058 %, samaaegselt omatoodangu osatähtsuse 

muutumisel 1 %  võrra hälbivad käibekulud 0,16 % kaubakäibest. 

Järelikult, tulenevalt kehtivatest hinnakujunduslikest print

siipidest, ei ole veel käesoleval ajal toitlustusettevõtete 

omatoodangu osatähtsuse suurenemine ehk tema põhifunktsiooni 

täitmine majanduslikult stimuleeritud (meie näite puhul käi-



bekulud kasvavad kuni 3 korda kiiremini rentaablusest). Nii 

toitlustusettevõtete kui -organisatsioonide rentaablust ta

gavateks põhiteguriteks on siiski veel suurel määral toit

lustusvõrgu väikejaevõrk ja ostukaupade realiseerimine (vt. 

lisa 10, veerg 18).

Toitlustusettevõtete kollektiivide tööst sõltumatult 

avaldab ettevõtte kasumile ja rentaablusele küllaltki olu

list mõju toitlustusettevõtete kategooria. Toitlustusettevõ

tete kogutulu kujunemisel on konservatiivsemaks koostisosaks 

kaubanduslikud mahahindlused, muutuvamaks aga toitlustuse 

juurdehindlused. Nagu näitavad uurimuste andmed,on suhe III,

II ja I kategooria toitlustusettevõtete omatoodangu juurde- 

hindluste tasemete vahel 1} 1,9} 2,9*^ Konkreetse kategoo- 

riatunnusega toitlustusettevõte rentaablusele avaldavad mõ

ju mitmesugused tegurid, nagu kaubakäibe maht ja struktuur, 

mitmesuguste tegurite mõjul kujunev käibekulude tase , jne. 

üldreeglina on toitlustusettevõtted seda rentaablimad, mida 

kitsamalt need on spetsialiseerunud (mitmesugused baarid) 

ning mida madalam on nende kaubakäibes omatoodangu osatäht

sus.

Toitlustuse kui rahvamajandusharu edasisel arengul ning 

majandusreformi põhimõtete juurutamisel on väga tähtis toit

lustusettevõtete rentaabluse edasine tõstmine, milleks on 

kaks teed. Esimeseks võimaluseks on toitlustuse sisemiste 

reservide ärakasutamine. Siin on põhilisteks teedeks:

1) tööviljakuse tõstmine;

2) tarbijaskonna teenindusvormide ratsionaliseerimine;

3) kõikides toitlustusettevõtetes sisemise isemajanda-
2

mise rakendamine.

1 Я.и. Столяров. Цена и рентабельность...,стр.
149.

2
Nimetatud kusimusi on üksikasjalikumalt käsitletud 

järgmises allikas: Хозяйственный расчет в предприятиях об
щественного питания. Обзорная информация. "Оощественное пи
тание0. шп.1, м., ЦБНТУ, 1у72.
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Majandusteadlaste seas ollakse aga üksmeelselt arvamu

sel, et rentaabluse tõstmise sisemiste reservide osa toit

lustuses on siiski käesoleval ajal väga piiratud. Konkreet

sed arvestused näitavad, et kui ei toimu tehnilist revolut

siooni toitlustuses, mis tagaks elavtöö efektiivsuse tõusu 

2 - 3  korda, siis jääb rentaabluse tõstmise peamiseks teeks 

kaubanduslike mahahindluste määrade edasine suurendamine. 

Toitlustuse juurdehindlused peaksid jääma aga samale taseme

le - nende suurendamine tähendaks tarbijaskonnale ühis

kondliku toitlustamise kasutamise kallinemist. Kaubanduslike 

mahahindluste määrade tõstmine tähendaks rahvamajandusele 

samas proportsioonis vastavate rahvamajandusharude rentaab

luse mõningat vähenemist. Olgu märgitud, et kui Eesti NSV-s 

1971• a. moodustas jaekaubanduse ja toitlustuse rentaablus, 

mis on arvestatud tootmise põhifondide ja materiaalsete käi

bevahendite baasil (R = |i)̂  9*22 % (NSV Liidus tervikuna

vaid 5»9 %)> siis vabariigi lihatööstuses oli 1970. a. ren-
.. 2 

taabluse tasemeks 50,9 %» piimatööstuses 35 %•

Mõned majandusteadlased on arvamusel, et kaubandusette

võtetes peaks rentaablus olema enam-vähem samal tasemel kui
Ъ

vastavaid kaupu ja tooraineid tootvas tööstuses.

Toitlustuse tootmis- ja kaubanduslikust tegevusest saa

dav kasum peab looma eeldused sotsialistlikuks laiendatud 

taastootmiseks. Ka ühiskondlikus toitlustamises peab laien

datud taastootmiseks vajalik kasum kindlustama ettevõtete

1 Vt. valem 5 .36- A.M. менделевич. Анализ хоз
яйственной деятельности предприятий оощественного питания, 
м., “Экономика", 19у2, стр. Ibl.

2 Eesti NSV rahvamajandus 1970. aastal.Kirjastuse "Sta
tistika" Eesti osakond, Tln., 1971* lk* З60.

3
a .E. и. л ю ч e в, A.H. Григорьев, прибыль как 

Фактор экономического стимулирования предприятий разничной 
торговли. - материалы научной конференции по итогами на.учно- 
-исследовательской работы за 19ЬУ г. Сборник ЛИСТ-а им. 
Ф. Энгельса. Ленинград, 1У68, стр. Зь.
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omakäibevahendite suurenemist, võimaldama rabvamajandusha- 

rusiseselt kapitaalmahutuste finantseerimist, kindlustama 

teatud kasumi laekumist riigieelarvesse ning andma, ettevõt

tele või mai use moodustada materiaalse stimuleerimise fonde. 

Ülalloetletud kasumieraldiste normaalseks tagamiseks peaks 

majandusteadlase A.M. Mendelevitši arvates olema rentaablus

toitlustuses vähemalt 2,5 % Majandusteadlaste A.I. Kotšer-
2 ^ 4  

ga , V. Vengrauskase , J.S. Stoljarovi jt. arvates peaks

toitlustuse rentaablus olema vähemalt 5 - 6 % kaubakäibest.

Sellise rentaabluse juures oleks tagatud toitlustuse kui

rahvamajandusharu laiendatud taastootmise nõuded.

5.3*4. Kasumi planeerimine ja plaanipärane 

kasutamine

Kasumi planeerimine isemajandavas toitlustusettevõttes, 

-trustis algab plaanikavandi koostamisega. Kuna kasum kuju

neb välja kogutulu ja käibekulude vahena, siis ongi kasumi 

plaanikavandi koostamise aluseks kogutulu ja käibekulude 

plaanilised arvestused.

Kasumi ja rentaabluse taseme plaaniline arvestus võib 

toimuda järgmise vormi kohaselt (vt. tabel 75)»

A.M.M енделевич. Рентабельность общественного 
питания и вопросы ее прогнозирования. Социально-экономическая 
роль и перспективы развития общественного питания.Тезисы док
ладов на Всесоюзном научно-техническом совещании в г.Таллине 
Ю-Т2 октября Т973 г., М., Т973., стр. 27.

2
А.И.К о ч е р г а. Экономические проблемы обществен

ного питания. Автореферат. Киев, Т97Т., стр. 47.

5 В.В е н г р а у с к а с. Ук.раб., стр. 40.

4 Я.С.С т о л я р о в. Цена и рентабельность...,стр.Т70.
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T a b e l  75

Kasumi ja rentaabluse taseme planeerimine

toitlustuses

s.h. kvartalite lõikes
Näitajad Aastaplaan ---------------------------

I II III IV

1. Toitlustuskäive 
tuh. rbl.

2. Kogutulu tuh.rbl.
% jaekäibest

3. Tulude saamine 
Ümberjaotamise . 
korras tuh.rbl.

% jaekäibest

4. Tulude äravõtmine 
ümber j aot amj.se 
korras

tuh. rbl.

% jaekäibest

5. Kokku kogutulud (r.2 + r.3 -
tuh. rbl. - r.4)
% jaekäibest

6. Käibekulud
tuh. rbl.
% jaekäibest

7. Kasum (r.5 - r.6)
tuh. rbl.
% jaekäibest

Nii koostatud plaanikavand esitatakse kõrgemalseisvale 

organisatsioonile kinnitamiseks. Kinnitatud plaan ei tarvit

se täpselt kokku langeda ettevõtte poolt koostatud plaani-
#

kavandiga.

Sellisel juhul peab ettevõte esialgse kasumiarvestuse 

läbi vaatama ja sisse viima muudatused jaekäibe plaanilisse 

struktuuri, käibekulude plaani jne., et oleks tagatud kinni- 

tatud kas urni summade vastavus.

Kvartali .ia kuu jaoks kasumi planeerimisel tuleb lähtu

da kvartali- ja kuukäibe ning käibekulude plaanidest.
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NLKP XXIV kongressi otsustes on rõhutatud kasumi pla

neerimise täiustamise vajadust, kuna kasum on riigitulude 

põhiliseks allikaks» Uheks kasumi planeerimise täiustamise 

suunaks toitlustuses on rentaabluse taseme kaugprognooside 

koostamine. Rentaabluse kaugprognoosimine erineb printsipi

aalselt lähiplaneerimisest. Kui lähiplaneerimisel määratakse 

rentaablus kogutulu ja käibekulude tasemete vahena, siis 

kaugprognoosimisel on prognooside koostamise järjekord vas

tupidine, selleks tulebs^

1) koostada ühiskondlikult vajalike tootmis- ja reali

se er imiskul ude minimaalse taseme prognoos;

2) välja töötada rentaabluse optimaalne tase toitlus

tuse jaoks, mis kindlustaks toitlustussüsteemi täieliku ise

majandamise ;

3) välja arvestada kogutulu tase, mis on vajalik pla

neeritud käibekulude katmiseks ja optimaalse rentaabluse 

kindlustamiseks toitlustuses.

Rentaabluse optimaalne tase peab võimaldama kasumiga 

katta kõik vajalikud plaanilised eraldised ja mahutused.

Kasumi jaotamisel määratakse kõigepealt kohustuslike 

maksete summa eelarvesse (kasumi eraldised 10 % plaanilisest 

kasumist riiklikus toitlustuses).

Järelejäänud kasutamist moodustatakse 3 majandusliku
2

stimuleerimise fondi:

1) töötajate materiaalse ergutamise fond}

2) sotsiaal-kultuuriliste ürituste ja elamuehituse 

fond;

3) kaubanduse (toitlustuse) arendamise fond.

1 A.M.M енделевич. Рентабельность общественного 
питания..., стр. 27.

2
Stimuleerimistondide moodustamise kord on esitatud 

NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee j. a. Ametkondadevahelise 
Komisjoni poolt 5. XI 1970. a. kinnitatud metoodilistes ju
hendites: Методическое указания по переводу предприятий и 
организаций государственной торговли и общественного питания 
на новую систему экономического стимулирования.
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Materiaalse ereutami яя kasutatakse töötajate pre

meerimiseks vastavalt kehtestatud premiaalsiisteemidele. Pea
le selle makstakse sellest fondist töötajaile aastapree

miaid, kollektiivpreemiaid, preemiaid üksiktöötajaile 

trustisisese sotsialistliku võistluse võitjaile, progres

siivsete töömeetodite juurutajaile, toidu kõrge kvaliteedi 

ja eeskujuliku teeninduskultuuri eest, aga ka ühekordseid 

toetusi.1 _

Materiaalse ergutamise fond on uue majandusliku stimu

leerimise korra järgi töötavates ettevõtetes põhiliseks töö

tajate premeerimise allikaks. Materiaalse ergutamise fondi 

kaudu viiakse nende töötasu otsesesse seosesse ettevõtte 

(organisatsiooni) majandusliku tegevuse efektiivsusega.

Sotsiaal-kultuuriliste ürituste ,1a elamuehituse fondi 

kasutatakse põhiliselt töötajate kultuurilise, olme- ja me

ditsiinilise teenindamise parandamiseks - sanatooriumi- ja 

puhkekodutuusikute muretsemiseks, lasteasutustele seadmete 

ja inventari ostmiseks, elumajade, klubide, pioneerilaagrite 

ehitamiseks, laiendamiseks ja kapitaalremondiks.

Kaubanduse (toitlustuse) arendamise fondi kasutatakse 

uue tehnika juurutamiseks vajalike kapitaalmahutuste finant

seerimiseks, seadmete moderniseerimiseks, toitlustusvõrgu 

laiendamiseks ja muude materiaalse baasi parandamise abinõu

de elluviimiseks.

Esimesed 2 fondi on ergutusfondid, mis on põhiliseks 

töötajate premeerimise ja nende olmetingimuste parandamise 

allikaks. Nende kujunemine toimub ainult kasumi arvel. Kau

banduse (toitlustuse) arendamise fondi kujunemise allikaks 

on peale kasumi veel amortisatsioonieraldised ja mittevaja

like materiaalsete väärtuste realiseerimisest saadav tulem.

1 Tartu Toitlustustrustis oli 1$74. a. materiaalse er
gutamise fondi kasutanu.se eelarve järgmine (%): preemiad 
jooksvate töötulemuste eest 72,3*, ühekordsed preemiad 2,9; 
sotsialistliku võistluse preemiad 5»5; aasta hüvituse maks
mise reserv 11,7; puhkusetasudeks 6,2 ja toetused 1,4 %. 
Vt. E . N i g o l .  Tartu Toitlustustrusti rentaablus 1972 -
- 1973. a. Diplomitöö. Tartu, 1974, lk. 77.
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Vaga oluliseks küsimuseks on näitajate määramine , mille 

alusel toimub ergutusfondide loomine. Fondikujundavaid näi

tajaid on toitlustuses kolm:

1) baasaasta toitlustuskäive,

2) toitlustuskäibe juurdekasv,

3) bilansiline kasum.

Ergutusfondide moodustamine toimub kasumist individu

aalsete normatiivide alusel. Normatiivid töötatakse välja 

protsentides fondi kujundavatest näitajatest (% baasaasta 

toitlustuskäibest, %  toitlustuskäibe juurdekasvust, %  bi

lansilisest kasumist) toitlustusettevõtete või -trusti 

poolt.^

Olenevalt sellest, mida tahetakse ja mida on reaalselt 

võimalik stimuleerida, otsustatakse igal konkreetsel juhul 

kas kõigi 3 nimetatud või ainult 2 normatiivi kasuks. Nendes 

toitlustusettevõtetes, toitlustustrustides, kus on iseloomu

lik toitlustuskäibe iga-aastane juurdekasv, on kehtestatud 

kõik 3 normatiivi. Seevastu ettevõtetes, trustides, kus pole 

toitlustuskäibe pideva juurdekasvu perspektiive, toimub er

gutusfondide moodustamine 2 normatiivi (% toitlustuskäibest, 

%  bilansilisest kasumist) alusel. Materiaalse ergutamise 

fondi kujundamise normatiivina võib kasutada ka %  omatoodan

gu käibest.

Märkus. Kui toimus üleminek uuele stimuleerimissüs- 
teemile, siis arvestati need normatiivid eelmise aasta koge
muste põhjal. Algul arvutati välja fond rbl. (selleks liide
ti kõik vahendid mitmesuguste allikate arvel, mida kasutati 
stimuleerimiseks enne üleminekut uuele stimuleerimiskorrale). 
Siis jaotati fondi üldsumma kas kahe või kolme fondi kujun
dava näitaja vahel ära. Kui 2 näitaja vahel, siis 60 % toit
lustuskäibe ja 40 % kasumi stimuleerimiseks. Kui 3 näitaja 
vahel, siis toitlustuskäibe stimuleerimiseks ettenähtud osa 
jaotati veel omakorda kaheks (käibe stimuleerimiseks 80 % ja 
käibe juurdekasvu stimuleerimiseks 20 %). Siis arvutati väl
ja normatiivsed protsendid. Näiteks normatiiv kasumist leiti 
järgmiselt:

kasumit stimuleeriv osa fondist x 100 
kasum

Vt, Ф.Я.У спенский, К.Д.В о л к о в. Ук. раб., стр.
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»■-/ТУТ (toitl“tuse) fondi ,1ЬЙИ e r a i _
dised alati 2 normatiivi einooi /« . . .,

, alusel (* toitlustuskäibest, %  bi
lansilisest kasumist). ’ ^ A

Stimuleerimisf ondide leidmise kalk on toodad tabelis 

76. Stimuleerimisf ondidesse tehtavate eraldiste normatiivid

T a b e l

Stimuleerimisfondide plaanilise summa määr amine

76

Fondi kujunda
vad näitajad

Materiaalse
ergutamise

fond

Šotsiaal—kultuu
riliste ürituste 
ja elamuehituse 

fond

Kaubanduse
arendamise

fond

1. Kasumist mää
ratud norma
tiivi järgi

2. Toitlustus
käibest määra
tud normatii
vi järgi

3. Tjitlustuskäi- 
be juurdekas
vust määratud 
normatiivi 
järgi

nki x Ki °к2 * % nk3 x %
löö' 

nml x “o

loo

% 2  x “O

löö

10Ö

uaml * M 
löö '

löö

пдт2 x M 
löö

löö

4. Kokku plaanili
ne fond

r.4=r.l+r.2-t
+r.3

r.4=r.l+r.2+
+r.3

r.4sr.l+r.2

Tähistused*
n. - normatiiv kasumist {% kasumist), kus 1, 2, 3 vastavate 

fondide indeksid (1 - materiaalse ergutamise fondi in
deks jne.)j

Пщ - normatiiv toitlustuskäibest (% toitlustuskäibest);

n - normatiiv toitlustuskäibe juurdekasvust (% toitlustua- 
käibe juurdekasvust);

Mq - toitlustuskäive baasaastal;

- toitlustuskäive planeeritaval aastal;

- kasum planeeritaval aastal.

Märkus. Tartu Toitlustustrustis olid 1974. a. kehtestatud
järgmised materiaalse ergutamise fondi tehtavate eraldiste
normatiivid! n ^  - 15,067 % t nffil - 0,414 %, nm1 - 5,314 %.Vt.
E. N i g о 1, osundatud teoa, üc. 76.



määratakse stabiilsetena reaks aastateks. Nende läbivaatami

ne on aga vajalik majanduslike tingimuste muutumisel - kau

banduslike mahahindlustet juurdehindluste, töötasu, jaehin

dade, tariifide, materjalide ja teenuste hindade, toitlus

tuskäibe planeerimiskorra muutmisel või ettevõtte ümberspet

sialiseerumisel .

Normatiivid on oluliselt erinevad üksikutel ettevõtetel 

(organisatsioonidel) seoses erineva rentaablusega.

Pärast nende fondide moodustamist kasutatakse ülejäänud 

osa kasumist toitlustusettevõtte, -trusti teiste plaaniliste 

vajaduste finantseerimiseks.(Trustis näiteks omakäibevahen- 

dite normatiivi juurdekasvuks, kapitaalmahutusteks, uue teh

nika juurutamiseks antud laenude kustutamiseks, eraldisteks 

kõrgemal seisvaile organisatsioonile ümberjaotamise korras, 

elamu-kommunaalmajanduse ekspluatatsioonikahjude hüvitami

seks, pioneerilaagrite, puhkekodude ülalpidamiseks).

Ja lõpuks, kasumi vaba jääk kuulub ülekandmisele riigi

eelarvesse.
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Riikliku ja kooperatiivkaubanduse 

toitlustuskäibe struktuuri muutumine 

NSV Liidus ja Eesti NSV-s aastail I960 - 1973 

protsentides

Kaubagrupid NSVL 
1971 1972 I960

ENSV
1970 1973

Dünaamika %  
I960 - 1973

A 1 2 3 4 5 6
Toitlust uskäive 100 100 100 100 100 247,4
Toidukaubad 96,4 96,3 95,5 96,1 95,6 247,7
Liba ja linnud 16,6 17,3 7,9 10,8 11,7 367,6
Vorstitooted 4,9 4,9 5,8 5,5 5,6 239,5
Kala 1.5 1,5 0,6 0,9 0,8 308,7
Heeringas 0,3 0,2 0,2 0,1 0 ,1 205,6

Või 1.8 1,8 2,7 3,1 2,5 217,3
Margariin, muud
rasvad 2,4 2,3 1,3 1,5 1,* 249,3
Piim 6,1 6,0 5,1 6,1 4,8 232,1
Juust 0,4

OJ0О

0,4 0,5 559,0
Lihakonservld 0,3 0,3 0 ,2 0,2 0,2 567,2
Kalakonservid 0,3

OJ00

0,5 0,7 827,1
Köögiviljakon-
servid 0,6 0,6 ) 0,6 1,1 )
Puuvilja-marja- - ) 0,8 ) 820,6
konservid 0,6 0 ,7 } 0,7 1,5 )

Kanamunad 3,3 3,5 2 ,4 3,4 2,9 301,9
Suhkur 2,4 2,5 2 ,6 2,2 1,8 180,0
Kondiitritooted 3,9 3,8 ) 3,8 3,8 )
Keedis, džemm, ) 5,6 ) 187,3
mesi 0,4 0,5 } 0,5 0,4 )

Jahu 2,5 2,6 1,9 1,7 1,4 184,6
Leib 2,8 2,8 2,3 1,6 1,6 173,0
Tangud 1,0 1,0 0,3 0,4 0,3 210,9
Makaronid 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 367,9

Kartul 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 222,8
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Lisa 1 (järg)

A 1 2 3 4 5 6

Köögivili 2,3 2,3 1,3 2,0 1,6 292,8

Puuviljad., marjad 2,0 2,1 1,6 2,1 1,9 293,6

Viin

Likööri-viina-
tooted

2,8

0,9

2,4)

0,7^

10,2
2,2

3,7

2,2 )

5 ,0  ч

176,8

Konjak 0,8 0 ,9 ) 4 ,0  )

Veinid 6,3 10,2 10,6 4 ,0  < 222,2

Šampanja 0,6 0 ,7 ) 1,1 )

õlu 7,3 7,4 9,7 6,1 7,2 184,4

Alkoholita joogid 

Jäätis

2,2

1,4

2,2)

l ,5 j
3,2

1,9

2,1
1,9 l 
1,9 ] 291,5

Muud toidukaubad 1,9 2,0 4 ,5 2,8 2,9 161,5

Toitlustamise 
j uurdehindlus 13,7 13,6 13,4 16,3 17,2 316,8

Tubakatooted,
tikud 3,6 3,7 4 ,5 3,9 4 ,4 240,5
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Juhtivate töötajate palgad toitlustusettevõtetes (rbl./kuus)

*

L i s a  2

Toitlustusettevõtete grupid keskmise kuukäibe järgi (tub. rbl.)

Ametinimetus I
üle 100

II
60-100

III
40-60

IV
30-40

V
20-30

VI
15-20

VII
10-15

Direktor (jühataja) 160-180 140-160 120-140 110-120 100-110 90-100 85-90

Tootmisalaj ubataj а I5O-I7O I3O-I5O 120-140 100-120 90-100 80- 90 -

pearaamatupidaja 130-140 I2O-I3O 100-120 90-100 880- 90 70- 90 -

Osakondade jubatajad 130-140 I2O-I3O - - - -

Laojuhataja 80-100 80-100 80-100 80-100 - - -

1 Н.И.В а с e н и н. Ук. раб., стр. 35,37.
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L i s a  3

Jahtivate töötajate palgad toitlustustrustides (rbl./kuus)'1'

Toitlustustrustide grupid keskmise aastakäibe järgi (milj. rbl.) 

Ametinimetus j 1Х1 IV v yj y-j-j Y111

Ule 20 10-20 8,5-10 7-8,5 5,5-7 4-5,5 2,5-4 0,5-2,5

Direktor,
juhataja 200-220 180-200 170-180 160-170 150-160 140-150 130-140 120-130

Peakaubatund- 
jad, peatehno
loogid 170-180 160-170 150-160 140-150 -

Pe araamatup i-
daja 170-180 160-170 150-160 140-150 130-140 120-130 110-120 100-110

Osakonnaj uha-
tajad 160-170 150-160 140-150 130-140 120-130 110-120 110-120

1 Н.И.В а с e н и н. Ук. раб., стр. 60,61.



Tööviljakuse plaanilise j uurdekasvutempoL 1 8 0  ^ 
leidmine mõjutegurite kaudu 

Lähteandmed

1. MQ = 381,9 tuh. rbl.; 1^ = 437,0 tuh. rbl.;
IM = 1,144.

2 * M (ting)o = ад5,9 tuh.rbl.; *(ting)1 = 472,0 tub.rbl.

3. Planeeritaval aastal antakse 1. VI ekspluatatsioo

ni nõudepesumasin, mis asendab 0,5 nõudepesija tööä.

4. TQ = 53, s.h. Ta>0> = 8,5.

5. Planeeritaval aastal saadakse puhastatud kartulit 

18 tonni rohkem kui analüüsitaval aastal, puhastatud kartuli 

ümberarvutamise koefitsient on 1,54; a = 70 inimtundi;

A - 12190 inimpäeva.

6‘ TvII = 55 rbl.; Tvo = 53 rbl.

7. Antud ettevõttel on peale põhiettevõtte veel 4 fili

aali, nende käivete ja tööviljakuse kohta on teada järgmised 

endued:

Ettevõtted tuh.rbl.
0

tub.rbl. To Tyo tub.rbl.

1 238,4 264,0 33,5 7,12

2 26,7 39,0 2 13,35

3 26,8 36,0 3,0 8,93

4 65,5 80,0 4,5 t 14,55

5 24,5 18,0 1,5 16,33

Kokku 381,9 437,0 44,5 8,58

8. Töötingimuste parandamise tõttu eeldatakse haigus- 

päevade vähenemist 0,2 päeva võrra (ühe töötaja kohta) ja 

põhjuseta puudumise vähenemist 0,3 päeva töödistsipliini tu

gevdamise teel. A Q = 230 päeva.

9. Planeeritaval aastal on administratiiv-teenindava 

personali arv (Ta jj_)9 inimest (analüüsitava aasta keskmine 

8,5).
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Arvutuskäik

1) ^  leidmine:

1ти - 5 ‘ s & t i  ■ ll057i г1л  = $ 7 $  ■

(1ф - 1ф ). 100 
. . ml mo Cl.OSO - 1.057).100 ^ „ 
1,080» ^  = ----- ц ----------- = ---Г,Ш  ----= 2 *1 *•

mo

2) j2 leidmine:

4 T = °»̂ 2 * У =0,3, kus 7 - masina töötamise aeg kuudes,

12 - kuude arv aastas.

4T  . 100 0.3 . 100 r, r- * 
j2 = --- T----  = ----  = °,5 %•

3) jj leidmine:

* * * paevaj

/7 А . 100 237 . 100 , л or 
dj = — 3^---  - Ü19,6—  * !»9 *•

4) leidmine:

= тг1 1  =“Ü "  = 1 »° % *
vo

5) leidmine:

M, M,
Ettevõtted T/.. x = —  T /. . л = ж— ----С ting) v(ting) T(ting)

Lisa 4 (jarg 1)

1 264 7,12 = 37,1
2 39 13,35 = 2,9

3 36 8,93 = 4,0

4 80 14,55 = 5,5

5 18 16,33 = 1,1

Kokku = 50,6 = 8,64
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35 - ■ sfft ■ 0.7 *•

6) a6 - ä- b ^ ± . . o ^ j *  . 0>2

7) J? = (Ta.(arv.)^~ W  Л 100 ж • У» .

= 1 ,3  * .

J = -D1+d2+^3+‘i4+‘,5+^6+^7= -2,1+0,5+1,9+1,0+0,7+0,2+ 

+1,3 = 3,5 * .

^(ting) = + + 1,0 + + + =

Lisa 4 (jarg 2)
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L i s a  5

Juurdehindluse piirmäärad ETKVL-i süsteemis 

(% jaehinnast)1
. V;

________ Kategooria_________

I_________ II III

-_______________________________ I .lärk II .lärk____________

I . Osalist ümbertöötlemist 

vajavad produktid: liha ja lin

nuliha, subproduktid, vorstid, 

suitsuliha, v&i, lihakonservid, 

liha-aedvil j akonservid.

II« Omatoodangu valmistamisel 

kasutatavad produktid: kala,hee

ringas, taimevõi, toidurasvad, 

margariin, piim ja piimasaadu- 

sed, juust, kalakonservid,köö- 

givilj akonservid, puuvilja- ja 

marjakonservid, munad, keedis, 

džemm, jahu, tangud, kaunviljad, 

makaronitooted, kartul, köögi

vili, puuvili, marjad.

III. Ostukaubad: puuvili, ka

rastus j oogid, mineraalvesi.

1 v
Juurdehindluse piirmaärad kooperatiivses süsteemis 

kehtestab Tarbijate Kooperatiivi Keskliit. Praegu kehtivad 
/ juurdehindluste põhimäärad on määratud Keskliidu määrusega 

nr. 54 6 . aprillist 1973. a. Kooperatiivi juhatustel on õi
gus oma kooperatiivi toitlustusettevõtetele määrata piirjuur- 
dehindlustest madalamaid juurdehindlusi. Seda võimalust on 
praegu rakendatud restoranides, mis enamuse ajast töötavad 
sööklatena ja ainult 2 — 3 korda пяг1я1 яя õhtuti restoranide
na. Enamikul juhtudel on j uurdehindl us neis määratud II ka
tegooria ettevõtete tasemel. Erandi moodustavad üldharidus
like koolide sööklad, kus kõigile toiduainetele on kehtesta
tud j uurdehindl us 10 % ja kutsekoolide sööklad (juurdehind- 
lus 17%). Vt. A. T õ n s i n g .  ühiskondliku toitlustamise 
arengusuunad ETKVL-i süsteemis. Diplomitöö. Tartu, 1974, lk. 
8З—85•
4} S
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L i s a  б 
Juurdehindluse määrad Eesti NSV riiklikus

toitlustuses (% jaehinnast)1

kõrgem I II III

Road päeval, külmad ja magus
toidud kogu tööpäeva vältel 58

Portsjonroad 76 - - _

Road tellimisel - 58 36 25
Lõunaroad - 32 26 15
Saiad, pirukad, küpsised, mis 
on valmistatud retseptide järgi - 28 28 15
Rasvapirukad, pontšikud - 34 34 17
Kohv, tee jt. kuumad joogid - 45 35 15
Muud kulinaartooted - 20 20 15
Pooltooted, mis on valmistatud 
toitlustusettevõtetes 10 10 10

Koolide toitlustamine - - - 102

Kutsehariduslike koolide toit
lustamine _ _ _ 172

Portsjonvõi 56 33 28 16

Piim, kanamunad, puuvili, ka
rastusjoogid, mineraalvesi 52 22 20 10

1 ENSV Kaubandusministeeriumi käskkiri nr. 76 
21. maist 1965. a.

2 See juurdehindluse määr kehtib ka Eesti NSV коорв' 
ratiivses toitlustuses.



Näide kogutulu taseme planeerimiseks 

lihtsustatud meetodil

Lähteandmed

1. Kogutulu tase ja omatoodangu osatähtsus kvartalite 

lõikes on järgmised:

L i s a  7

Kvartal
Kogutulu tase 

plaanieelsel a.

<f o >

Omatoodangu 
osatähtsus (c)

plaani
eelsel a.

planeeri
taval a.

I 21,14 67,4 70,6

II 21,21 68,8 70,8

III 21,45 70,6 71,6

17 21,19 69,8 71,6

Kokku 21,24 69,2 71,2

2. Tooraine kulu, maha- ja juurdehindluse määrad III

kategooria ettevõttes on järgmised:

Tooraine kulu tuh. rbl. Kaubandus- J uurde-
Tooraine lik maha hindluse
ja kau plaani planeeri hindluse %
bad eelsel a. taval a. %

tooraine maksumusest
jaehinnas

a 30 25 12 16
b 5 10 8 10

с 10 15 12 20
d 15 25 16 30
e 20 15 10 16

80 90

J. Käibeplaan on III kategooria ettevõtetel 110 tuh.

II kategooria ettevõtetel 50 tuh. rbl., jaevõrk 5 tuh. rbl. 

Kokku 145 tuh. rbl.
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4  |ГлПн ' и  • L iS a  7  U ä r S  1)
4. Kondiitritoodete valmistamine suureneb 4000 rbl. 

v rra, erinevus kogutulu tasemete vahel (4 hj,.,.,) on 10 %.

5. aneeritaval aastal organiseeritakse piima müük il
ma juurdehindluseta 6000 rbl. ulatuses.

6 . Söökla keskmine juurdehindluse määr on 13,9 %  müü

gihinnast, aga pooltoodetele kehtestatud juurdehindlus on

10 % jaehinnale (ehk 9,1 % müügihinnast). Pooltoodete rea

liseerimine kasvab 4,7 tuh. rublalt 7,7 tuh. rublani planee

ritaval aastal. Omatoodangu plaaniline kasvutempo on 1 ,177.

Lahenduskäik

1. Kogutulu taseme määramine planeeritavaks aastaks:

a) tooraine-, kaupade struktuuri ning omatoodangu 

osatähtsuse muutumise mõju leidmiseks leitakse kõigepealt ma

hahindluste summad (tuh. rbl.):

Tooraine 
ja kau
bad

Plaanieelsel
perioodil

Plaani
perioodil

maha
hindlus

j uurde- 
hindlus

maha
hindlus

juurde
hindlus

а 3,6 4,8 3,o 4,0

b 0,4 0,5 0 ,8 1,0

с 1,2 2,0 1,8 3,0

d 2,4 4,5 4,0 7,5

e 2,0 3,2 1,5 2,4

9,6 15,0 11,1 17,9

Edasi määratakse mõju III kategooria ettevõtetes 

Jla = fCting) -f>o = 26*88 - « , 8 9  = 0.99 %;

= 1Ш = W  = 25'89i
y* (tine) ■ = W s  ■ 26,88

ja II kategooria ettevõtetes

jlb = 0,99 x 1,25 = l.24

- Keskmine mõju i s e m a j a n d a v a  toitlustusettevõte 

tervikuna (3^) leitakse järgmiselt.

kohta
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Lisa 7 (Järg 2)

Ettevõtted ^lCtuh. rbl.)
Koeutulu juurdekasv 

%  rbl.

III kategooria 110 0,99 1089

II kategooria 30 1,24 372

Jaevõrk 5
155---------------- ШТ

г: 1461 X 100 1 rs-i nr
3-1 = 143000—  = 1,01 

sellest = 2 x 0,06 = 0,12 %;

b) kondiltritoodete toodangu suurendamise mõju leidmi

ne

jU = A  0tk x Ah;3Ck) 4000 x l
<*2 ----- ^  = 1V5ÜÜ~  = °>28

c) ilma juurdehindluseta piima müügi mõju leidmine:

%  x 9,1 6000 x 9.1 л ,o 
3̂ = - = 145000 -0»58 %i

d) pooltoodete müügi suurendamise mõju leidmine:

л _  ( P V P t ( a r v ) . A h 3 C 3 t ) _  С7 . 7 - 4 , 7 x 1 , 1 7 7 ) ( 9 . 1 - 1 3 « 9 )  _  

* 4  “ “ 1 4 5

= -0,07 %\

Z3 ! =/3o±jl+;j2- ^ "^ 4 = 21,24+1,01+0,28-0,38-0,07=22,08 %.

Kogutulu tase planeeritavaks aastaks on 22,08 %.

2. Kogutulu taseme määramine kvartalite lõikes:

K _ Omatoodangu osatäht- Paran- Kor- Kogutulu plaaniline
talid _____susejž dus- rek- tase ________

kasv halve kesk- koe- tiiv esialgne täpsusta
te ckv) misest_ fit- (j) (/ V a l a t u d  (/3 -,) 

ckv~^ sient ' 'ka-LS'' /

I 3,2 +1,2 0,06 +0,07 21,99 22,06

II 2,0 - 0,06 - 22,06 22,06

III 1,0 -1,0 0,06 -0,06 22,29 22,23

IV 1,8 -0,2 0.06 -0.01 22.04 22,03

Kokku 2,0 = (dc) - 22,08 22,08

/8(818) - Л * 1/ »’ kuna V  = = i-0 4’
siis (alg) Ikv = 21,14 x 1,04 = 21,99 Jne.
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üksikute tegurite mõju arvutamine 

käibekulude plaani täitmisele1
Lähteandmed

Plaan Tegelik 
_______________________summa______ g________ summa_________ %

Kk (käibekulud) 126260 20,48 1J0 000 20,30

s.h. Kk(p) (püsivad) 10720 1,74

M (tuh. rbl.) 616,5 79,2 640,4 76,2

Mõ.1u leid mi ne

1. Kaubakäibe mahu muutumise mõju:

лкк ■ cKk<pV 100 - w  - & ■ «“•žfc*“2
x nrožr = (1.67-1,74) x = -Q-lQ.7 ^ ,640,4 = _ ^ e гЪ1.

2. Omatoodangu osatähtsuse muutumise mõju:

1,3 х^г 1Ъ  x 20>5 26t3g

E "1 ,3  a1+TÕ'6 = ll3 x % ,T V  1T5Ö - Т Ж О Г" - °* 13 *• 

/la = 76,2 - 79,2 = -3 %}

(K x А С) x

L i s a  8

лкк =

= -2498 rbl.

3. Koondmõju:

х %  _0 18 640,4 _v,
^ Kk(S) ■ -Го----------löö - -1155 гЪ1-

4. Muude tegurite mõju:

-1153 - (-448) - (-2690) = +1793 rbl.

1 Птя■(‘oodantfu 1a ostukaupade kulumahukuse suhe on võe- 
tud 2l3!T Ä  -S liiduvabariigi pooltoodetaga varua-
tatuse tasemele.
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Käibekulude planeerimine otsese arvutamise meetodil

L i s a  9

Kulukirjed Kulukirje sisemuses 
eristatavad kululiigid

Planeerimise aluseks 
olevad näitajad

Kulukirje plaanilise 
summa leidmine

Põhivahendi
te amorti
satsioon ja 
ülirid

Omapõhivahendite amor
tisatsioon

(1)Omapõhivahendite a. kesk
mine maksumus üksikute 
liikide lõikes1

(2)Amortisatsiooninormid 
aastaks

V  ( D x ®  

100

üürikulud (1) üüritud pinna suurus 
või seadmete arv

(2) Uürimääraci ̂

ZL © x  ©

Hoonete, ruu
mide ja in
ventari kor
rashoiukulud

Küttekulud Ahikütte korral:

©Ahjude,arv või hoonete 
maht nr ^

@Küttekulunormid ajaühi
kus

(j)Kütteperioodi pikkus 

(J) 1 tonni kütte hind

2 , ®  x @ x © x ©

Vai gust u3kulud (l) Ruumi pindala m2

(2) Valgus tusnorm 1 m kobta ^  /л /~\ /*\ 
(T) Valgust us tundide arv /  . (1) x(2) x[^)x (Л) x

© päevas
Päevade arv plaaniperioo
dil

(^1 kW h maksumus
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Lisa 9 (järg 1 ) \

Kulukirjed Kulukirje sisemuses 
eristatavad kululiigid

Planeerimise aluseks 
olevad näita.iad

Kulukirje plaanilise 
summa lejdmino

Veevarustus- ja kana- 
lisatsioonikulud

(1) Tarbitud vee kogus

(2) Tasu 1 m^ vee eest (Dx®

Tuletõrjekulud (l) Tuletõrjeinventari ja 
» seadmete normid ja 
maksumus

(g) Kulud tulekustutite 
remondiks ja korras
hoiuks

(3)Tasu tuletõrjeorga- 
nitele

Ruumide korrashoiu
kulud

(T) Teenuste (pesemine, 
prahiväijavedu) mak
sumus

(2)Inventari maksumus 
(harjad, labidad, pe
semisvahendid)

Kaalucie ja mõõteriis
tade kontrollimise 
kulud

(3) Kontrollimiste plaa- 
niline arv 

© K e h t i v a d  tariifid ühe © 2 ©
kontrollimise kohta

Valvekulud ЧУ • W  W  V*». CU V
valvevormide järgi

(g) Iga valve vormi ta
riifid



Lisa 9 (järg 2)

Kulukirjed Kulukirje sisemuses 
eristatavad kululligld

Planeerimise aluseks 
olevad näita.iad

Kulukirje plaanilise 
summa leidmine

Jooksva re
mondi kulud

ф Materjalide kulunorm ■£(!) x  (2) +Z(3t) x  @  + x  ф

0  Materjali ühiku mak
sumus

(^Materjalide veose- 
kaal

@  Transporditariif 

(£) Remonditööde maht 

(6)Tööhinded

mater
jalide
mak

sumus

mater
jalide 
kohale- 
veoku
lud

mitte- 
koos- 
seisu- 
liste re
mondi töö
liste 
töötasu

ro
чл
ro

Eririietuse 
ja väike in
ventari ku
lumine, laua
nõude kulu
mine

Väike- ja lauanõude 
mahakandmise kulud

(T) Likvideerimisele 
kuuluvad väikeva
hendid ja laua- 

^ n õ u d
(2jSoetatakse plaanipe- 

rioodil (ühiku hin- 
^ naga alla 2 rbl.)
(2) Soetatakse plaanipe- 

rioodil (ühiku hin
naga 2-50 rbl. )______

50 xSCb  , стд , 50 * 5 (D 
100 100

Eririietuse kulumine ф Töötajate arv

(2) Sanitaarriietuse norm

(S) Riietuse maksumus

(5) Riietuse kandmise aeg 
(kuudes)_______________

£0 . (2)х(з)х
Ф Г .

12

Pesu pesemiskulud Pesu kaal (kg) 
»Teenustasu 1 kg pesu 
pesemise eest
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Lisa 9 (Järg 3)

Kulukir jed
Kulukirje sisemuses 
eristatavad kululiigid

Planeerimise aluseks 
olevad näita.iad

Kulukirde plaanilise 
summa leidmine

Kütte- da 
elektrikulud 
(tootmis
protsessis)

Elektrikulu (^Elektriseadmete arv

(2) ühe seadme võimsus

(3) Töötundide aeg öö
päevas

(?) 1 kW h maksumus

£ G > x ( § ) x © x 0

Gaasikulu Samad näitadad х(2)х(|)х(4)

Kaupade säi
litamise , sor
teerimise , 
külmseadmete 
korrashoiu 
kulud

Mittekoosseisulis
te sorteeridate dt. 
töötasud

(1) Töömaht

(2)Töötasu hinne töömahu 
ühiku kohta

Külmseadmete hoolda- 
miskulud

ф Külmseadmete arv 

(£) Võimsus

©Töötundide aeg päevas

(5) Elektrienergia dm. ku
lunormid

© V i i m a s t e  ühiku maksumus

Külmseadmete teenin- 
damiskulud

0  Külmseadmete arv (lii
kide d&rgi)

(2) Tariifid tehnilise tee
nindamise eest

Reklaami- ®  Reklaamiabinõud
kulud (2) Nende maksumus
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Lisa 9 (järg 4)

Kulukirjed Kulukirje sisemuses
erj statavad kululiigid

Planeerimise aluseks 
olevad näita.iad

Kulukirje plaanilise 
summa leidmine

Kaupade normatiivsed kaod (1) Tooraine ja kaupade 
planeeritud vajadus *

(2) Loomuliku kao norm /&

Taarakulud (1) Taaravadadus (liikide 
lõikes)“

(2) Taaraühiku maksumus /-л ^  ~ 
saabumisel x(£> + Z.v£} +

(5) Taaraühiku maksumus /£\ 
tagastamisel ~

(4) Taara tagastamiskulud

(5) Taara transpordi- ja 
remondikulud

(6)Taara kohapeal realisee
rimisest saadavad tulud

Kaadri ettevalmistamise kulud (l) Kõrgemalseisva organi
satsiooni poolt kehtes
tatud protsendimäär 
toitlustuskäibest

föx M
m г

Ohutustehnika kulud (T) Töökaitsealaste ürituste 
arv

(2) ürituse maksumus 
Q) Ohutustehnika juurutami- 

se plaan 
©Tehnilise seadme maksumus



Tasu masin-arvutus 
iяягпа<1б1б .ins

Lepingutes ettenähtud ta- 
sunormid

Normatiivid laokäibest ja 
_  transiitkäibest

Normatiiv (,%) plaanlll-
KÕrgemalseisva lüli ülalpidamiskulud sest toitlustuskäibest

~ ’---- -mra a aa Bnstft (

Laokulud

%  laokäibest + % tran
siitkäibest

omal Heisva luli uia^ " -------- ---------------
"l-----maksumuse leidmisel võetakse arvesse aasta jooksul kaikulastud, likvidee

ritud ja tasuta üleantud , itakse alates põhifondide käikulaskmisele järgnevast 
2 Amortisatsioonieraldisi^pleiii_estatud NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee poolt.

kuust. Amorti s a t s i o o n i n o r m i  pinna asukohast (millises linnas, maal), b) pinna
5 nürimaärad s õ l t u v a d  a) uuri Ptstarbest (söökla, ladu), d) ehitusviisist (kivi- 

t (põhi- võ^.al?iK ^ a d  kinnitab liiduvabariigi rahandusministeerium.
5 uürimäärad s õ l t u v a ü  a; otstarbest (söökla, ladu), a) ehitusviisist (kivi-

liigist (P5bi- Või ab^ind),kc ^ p i m  liliuvabarligi rahandusnnnisteerium. 

v õ i  p u i t e h i t i s ; . иш. d i f e r e n t s e e r i t u d  tooraine ja kaupade nimetuste lõikes,aas-
^ L o o m u l i k u  kao normid ndite, külmutusseadmete olemasolu järgi. Need on

taaegade, k a S u t ^ a ^ p L  k a o n o r m i d  on suuremad.
ü i i r n o r m i d .  P o o l t o o a e ^ « „stakse aluseks kaupade saabumise plaan, taaraühiku ma-

5 Taara vajaduse maaramisel voeT,

hutavus.
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Tartu Toitlustustrusti toitlustusettevõtete rentaabluse sõltuvus 

kaubakäibe struktuurist ja töömahukusest aastail I960 - 1973

L i s a  10

Realiseeritud binnalisand

Aastad
üldisele kau

bakäibe le
sellest: 

omatoodangule ostukaupadele

1U1 UJL U.O UUÖC
juurdehindlus

ÜÜUUcUIUUÜllA
mahahindlus

Käibe-

summa
tub.
rbl.

tase
%

summa
tub.
rbl.

tase
%

summa
tub.
rbl.

tase
%

summa
tub.
rbl.

tase
%

summa
tuh.
rbl.

tase
%

%

1 2 5 4 5 6 7 8 . ,3. . 10 11 12

*  I960 1016,3 18,74 582,1 24,61 434,2 14,21 713,1 13,15 303,2 5,59 16,50

1965 1480,0 20,68 979,4 24,32 500,6 15,98 1076,3 15,03 403,7 5,65 . 20,74

1970 2789,3 24,53 1784,4 26,65 1004,9 21,50 1768,0 15,55 1021,3 8,98 23,32

t 1973 • 3287,8 25,15 2230,3 28,12 1057,5 20,57 2082,5 15,93 1205,3 9,22 22,42
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Realiseeri
tud hinnali- 
3andis ostu
kaupade ja 
omatoodangu 
suhe (ostu- 
kaubad *

= 1,00)

Kaubakäibe koostisosade 
rentaablus (%) Realiseeritud hinna- 

lisandi tasem»

Ren
omatoodang ostukaubad dünaamika

taab
lus
%

käibe- ren- 
kulud taab- 

lus

käibe
kulud

ren
taab
lus

sellestt 
kokku oma- ostu- ' 

toodang kaubad

12—
14 15 16 17 18 19 20 21

2,24 1,34 24,93 -0,32 9,97 4,24 100,0 100,0 100,0

-0,06 1,96 28,12 -3,80 11,25 4,73 110,35 98,90 112,46

1,21 1,76 29,71 -3,06 12,3ö 9,12 130,95 108,29 151,30

2,73 2,11 28,18 -0,06 11,74 8,83 134,20 114,26 144,76
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