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Õppevahend sisaldab ainult jaekäibe ökonoomika ja 

planeerimisega seoses olevaid küsimusi. Käsitlemata jää
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1 .  p e a t ü k k  

J A E K Ä I  V E  J A  T E M A  A R E N G U  S E A D U S 

P Ä R A S U S E D  

1 . 1 .  

JABXÄIBB MÕISTE 

Jaekaubandust võime käsitleda kolmes mõttes. 

1 .  F u n k t s i o n a a l s e s t  a s p e k t i s t  .  

Jaekaubandus funktsionaalses mõttes kujutab endast kaupade 

müüki elanikkonnale, s. o. jaekäivet. 

2 .  I n s t i t u t s i o o n i l i s e s t  a s 

pektist . Jaekaubandus institutsioonilises mõttes 

haarab endasse asutusi ja ettevõtteid, mis tegelevad ela

nikkonna teenindamisega. Kaubandusettevõtted jagunevad kol

me põhirühma: 

a) kauplused, poed, kioskid - jaekaubanduse võrk 

selle sõna otseses ja kitsamas mõttes; 

b) ühiskondliku toitlustamise ettevõtted; 

c) kolhoositurg. 

3 .  P l a a n i m a j  a n d u s l i k u s t  s e i 

sukohast . Jaekaubanduses võime sellest aspektist 

lähtudes eristada riiklikku ja kooperatiivset kaubandust. 
Tegelikkuses on kõik need kolm aspekti omavahel tihe

dasti läbi põimunud. Läbipõimumine ilmneb selgesti ka jae

käibe klassifitseerimisel erinevate tunnuste järgi (joonis 

1 ) • cf. 

Tegelikult on seosed üksikute liigituste vahel jooni

s e l  n ä i d a t u s t  l a i e m a d ,  N i m e l t  v õ i b  m a j  a n d u s l i -
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Jaekäive maal 

Jaevõrgu käive 

Jaekäive linnades 

MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 

Toidukaupade jaekäive 

KAUBAKÄIBE LIIKIDE JÄRGI 

Kooperatiivse kau
banduse jaekäive 

Mittetoidukaupade jaekäive 

KAUBAKÄIBE STRUKTUURI JÄRGI 

Kolhoosikaubanduse 
jaekäive 

Riiki iku#<kaub andus e 
jaekäive 

TERRITORIAALSE TUNNUSE JÄRGI 

Töökodade tulem 
toodete remondi 

eeet 

KAUBANDUSE SOTSIAALSETE TORMIDE JÄRGI 

Ühiskondliku toitlustamise 
käive 

Kaupade müük elanikkonnale 

kohalikele 
tarbijaile 

Joonie 1. Jaekäibe klassifikatsioon1. 

1 A.A. Смоленчук.-Альбом наглядных пособий. Экономика и 
планирование советской кооперативной тооговли. М.. изд. "Эко
номика", 1973, стр. 51. vau 

Märkus. Käesoleva töö autori poolt on erinevate tunnus
te alusel näidatud täiendavalt mõningaid liigltustevahelisi 
eeweeid. 



к  u  s i s u  j ä r g i  l i i g i t a d a  n i i  r i i k l i k u  k u i  k o o 

peratiivse kaubanduse jaekäivet, j aekäivet linnades ja maal, 

eraldi veel jaevõrgu käivet ning mittetoidukaupade ja toi-

toidukaupade käivet. 

Samal ajal võib kaupade müüki elanikkonnale, kollek-

tiivtarbijaile ja töökodade tulemit omakorda liigitada kau

banduse sotsiaalsete vormide, territoriaalse tunnuse ning 

osalt ka kaubakäibe struktuuri järgi, riikliku ja koopera-

tiivkaubanduse jaekäivet ning jaekäivet linnades ja maal aga 

kaubakäibe liikide ja kaubakäibe struktuuri järgi, majandus

liku sisu järgi jne. 

Kaubandusökonoomika seisukohalt on kõige olulisem .jae

k ä i b e  l i i g i t a m i n e  s e l l e  m a j a n d u s l i k u  s i s u  

järgi kolme ossa; 

1) kaupade müük elanikkonnale; 

2) kaupade müük kollektiivtarbijaile; 

3) töökodade tulem toodete remondi eest. 

Kaupade müük elanikkonnale on jaekäibe 

põhisisuks. Nagu iga majandusliku kategooria nii ka jaekäi

be olemust väljendavad teatud majanduslikud suhted, antud 

juhul suhted, mis on seotud elanikkonna rahaliste vahendite 

vahetamisega kaupade vastu. 

Müük elanikkonnale ei ole oma sisult homogeenne, vaid 

siin tuleb eraldi välja tuua kaks iseseisvat osa: 

1) müük kohalikule elanikkonnale ja 

2) müük transiittarbijaile. 

Transiittarbijad ei ela alaliselt kaubandusorganisat

siooni või -ettevõtte teeninduspiirkonnas, vaid viibivad 

seal kas ajutiselt või ainult külastavad seda piirkonda kau

pade ostmise eesmärgil. Müük transiittarbijatele on Eesti 

NSV-s küllalt suure tähtsusega, mistõttu kaubakäibe kasv Ще-

1 
Jaekäibe seda elementi on üksikasjalikult iseloomus

tatud Õppevahendis Ü. Mereste. S. Straz. V. Volt. Kaubandus
statistika I. Tartu, 1972, lk. 63-bb, mistõttu siinkohal on 
põhitähelepanu pööratud jaekäibe teistele koostiselementide-
le. 
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tab meil kohaliku elanikkonna rahaliste tulude kasvutempo« 

1970. a. suvel Tallinna Kaubamajas korraldatud vaatlus näi~ 

tas, et uuritaval ajavahemikul langes transiittarbijate ar

vele kuni 1/3 ostude maksumusest. Viimasel ajal tähelda
takse aga transiittarbijate ostuaktiivsuse märgatavat ala
nemist.^ Aastaringselt on transiittarbijate nõudlus kaupa

de järele tunduvalt väiksem ja moodustab umbes 1Cf % jae

käibest . 

Kaupade müük kollektiivtarbijaile 

(nn. väikehulgimüük) moodustas 1972. a. 4,6 % NSV Liidu ja 
2 4,2 % Eesti NSV jaekäibest, kusjuures viimastel aastatel 

on iseloomulikuks jooneks osakaalu vaike langus. 

Väikehulgimüügi hulka loetakse 

1) toiduainete müük laste- ja raviasutustele, puhke

kodudele, invaliididekodudele, Õppeasutustele jm. asutuste

le; 

2) mittetoidukaupade müük organisatsioonidele, asutus

tele ja ettevõtetele kollektiivseks tarbimiseks ja jooks

vateks majanduslikeks vajadusteks; 

3) kultuur-eluolustikulise ja majapidamistähendusega 

kaupade müük kolhoosidele (moodustab 10 - 11 % väikehulgi

müügi st) . 

Väikehulgimüük ei lange oma olemuselt täielikult ühte 

jaekäibe majandusliku sisuga. Jaekäive kujutab endast eel

kõige kaupade müüki elanikkonnale isiklikuks tarbimiseks, 

nende rahaliste tulude vahetamist kaupade vastu. Seevastu 

väikehulgimüüki lülitatakse kaupade müük mitte elanikkonna 

rahaliste tulude eest, vaid organisatsiooni vahendite ar

vel, s. t. antud juhul kaubandusettevõtted täidaksid nagu 

materiaal-tehnilise varustamise funktsiooni. 

1 Üleliidulise Kaubanduskonjunktuuri Teadusliku Uuri
mise Instituudi Eesti filiaali andmetel. 

2 Väikehulgimüügi osa üksikute liiduvabariikide jae
käibes onverinev - 7,4 %-st (Usbeki NSV-s) kuni 3,5 %-ni 
(Aserbaidzaani NSV-s). 
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Põhiliseks kaalutluseks, miks väikehulgimüük lülita

takse jaekäibesse, on asjaolu, et ostetud kaubad tarbitak

se väljaspool tootmissfääri, kusjuures 

1) toidukaupu kasutatakse teenindatava kontingendi toit

lustamiseks, mida võib lugeda elanikkonna kollektiivse tar

bimise vormiks. Ühiskonna arenedes toimub kollektiivse tar

bimise mitmesuguste vormide laienemine; 

2) mittetoidukaupu (kontori-, kantseleitarbeid, maja

pidamisinventari jm.) kasutatakse mitte tootlikel eesmärki

del, vaid jooksvateks majanduslikeks vajadusteks. 

Tööstuslikeks vajadusteks (ehituseks, remondiks, tööt

lemiseks) ettenähtud kaupu ei lülitata reeglina jaekäibesse, 

neid ei müüda jaekaubandusvõrgu kaudu. Erand on tehtud vaid 

kolhoosidele. Kolhoosi vaadeldakse antud juhul kui kolhoos

nike rahaliste sissetulekute kollektiivset valdajat, mis

tõttu kolhooside poolt jaekaubandusvõrgust tehtud ostusid 

võib lugeda tinglikult kollektiivse tarbimise vormiks. 

Kaupade müük organisatsioonidele, asutustele ja ettevõ

tetele lülitatakse jaekäibesse ainult sel juhul, kui see 
toimub jaekaubandusvõrgu kaudu ja turufondi arvel. Müüki 

tootmisettevõtetest, varustusorganisatsioonidest jm. ei lü

litata jaekäibesse. Kui kaubandusorganisatsioon realiseerib 

ka turuväliseid fonde, siis seda ei lülitata samuti jaekäi
besse . 

Väikehulgimüügi organiseerimise selline praktika on 

tingitud organisatsioonilis-praktilistest kaalutlustest, 

sest sellisel juhul langeb ära vajadus organiseerida spet

siaalne varustusvõrk. Pealegi on jaekaubandusvõrk territo

riaalses mõttes otstarbekalt paigutatud ning võimaldab ka 

kaubasortimendi poolest ettevõtete, organisatsioonide, asu

Koondise "Põllumajandustehnika" kaudu toimuv müük 
kolhoosidele jaekäibesse ei kuulu, sest ostetav tehnika lä
heb kolhoosi jagamatusse fondi, kuid jagamatu fondi majan
duslik olemus on lähedane üldriiklike põhifondide olemusele. 
Seega kolhooside varustamine autode, traktorite jms. jae
käibesse ei kuulu. 
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tuste ja kolhooside mitmekesiseid vajadusi paremini rahul

dada. 
Et vältida põhjendamatut väikehulgimüügi laiendamist, 

on müügi kord rangelt reglementeeritud spetsiaalsete pea

kirjadega. Nimelt 

1) on kaupade väikehulgimüügi Õigus antud ainult pii
ratud arvule kauplustest, kusjuures iga kaupluse jaoks on 
kehtestatud kindel käibelimiit, üle mille Riigipank ei võ

ta arvet tasumiseks vastu; 

2) on kehtestatud nimekiri kaupade kohta, mille väi
kehulgimüük on keelatud (nendega ostjate varustamine toi
mub turuväliete fondide arvel) ja mille väljastamine võib 

toimuda ainult kirjaliku nõudmise põhjal (ostjale antakse 

sel juhul arve erivorm jne.). 

Riigipank teostab igapäevast kontrolli väikehulgimffii-

gi üle, tagades sellega müügioperatsioonide seaduslikkuse. 

Kui esineb eeskirjade rikkumisi, ei võeta kaubandusorgani

satsioonide poolt väljakirjutatud arveid tasumiseks vastu. 

Tarbekaupade müüki ettevõtetele ja asutustele piira

takse ja reguleeritakse, vältimaks võimalikku kahju isik
liku tarbimise fondile. 

R e m o n d i t ö ö k o d a d e  t u l e m  k u u l u b  j a e 

käibesse sel kaalutlusel, et rõivaste, jalatsite, majapi-
damiskaupade, mööbli, korteri remont taastab nende tarbe

esemete väärtust ja see on võrdväärtuslik uue väärtuse rea

liseerimisega. Samal ajal mitmesuguste kommunaalteenuste 
(juukselõiklate, saunade, hotellide teenuste) maksumust ei 

arvata jaekäibesse, sest nad ei väljenda kaupade realisee

rimise majanduslikke suhteid, ei suurenda ega taasta väär
tust . 

Jaekäibe planeerimise seisukohalt on soovitav liigi
tada jaekäivet eeltoodust mõnevõrra teisiti, s. t. liigi
tada jaekäivet teda kujundavate põhitegurite järgi:1 

1 
Vt. lähemalt alamal, jaekäibe üldmahu määramine lii

duvabariigis. 

- 8 -



T a b e l  1  

Jaekäibe struktuur NSV Liidus ja Eesti NSV-s aastail 1950 « 1972 (%)1 

N î V L I I S V 
Jaekäibe nimetus 1950 1960 1965 1970 1971 1972 1950 1960 1965 1970 1972 

Jaekäive kokku 
s.h. riikliku kaubanduse jaekäive 

kooperatiivse kaubanduse jaekäive 
kolhoosikaubanduse jaekäive 

100,0 

63,9 

24,1 
12,0 

100,0 
66.7 
28.8 

4,5 

100,0 
68,1 
28,5 

3,4 

100,0 
68,6 
28,8 

2,6 

100,0 
68,8 
28,8 

2,4 

X  

X  

X  

X  

100,0 

56,7 
33.1 
10.2 

100,0 

62,5 

35,1 
2,4 

100,0 
65,0 
33,8 
1,2 

100,0 

64,2 

34,9 
0,9 

X  

X  

X  '  

X  

2 Jaekäive kokku 
s.h. jaekäive linnades 

jaekäive maal 

100,0 

75,9 

24,1 

100,0 
76,0 
24,0 

100,0 

77,0 

23,0 

100,0 

77,4 
22,6 

100,0 

77,5 

22,5 

100,0 

77,6 

22,4 

100,0 
84,6 
15,4 

100,0 

82,7 

17,3 

100,0 

84,4 
15,6 

100,0 

83,9 
16,1 

100,0 
84,0 
16,0 

Jaekäive kokku 
s.h. jaekaubandusettevõtete käive 

toitlustusettevõtete jaekäive 

100,0 
86,8 
13,2 

100,0 

91,1 
8,9 

100,0 

90,4 
9,6 

100,0 

90,3 
9,7 

100,0 

90,4 
9,6 

100,0 

90,6 

9,4 

100,0 

83,7 
16,3 

100,0 

90,2 
9,8 

100,0 

89,7 
10,3 

100,0 

89,9 
10,1 

100,0 

90,0 
10,0 

Jaekäive kokku 
s.h, toidukaupade käive 

mittetoidukaupade käive 

100,0 

58,4 

41,6 

100,0 

54,4 

45,6 

100,0 

57,7 

42,3 

100,0 

55,5 

44,5 

100,0 

55,2 

44,8 

100,0 

54,7 

45,3 

100,0 

51,7 

48,3 

100,0 

52,8 

47,2 

100,0 

56,4 

43,6 

100,0 

52,8 

47,2 

100,0 

52,3 

47,7 

1 Siin ja edaspidi esitatud arvandmed on esitatud vastavate aastate hindades ja arvutatud järgmistest allikatest võetud materja
lide põhjal ikui ei ole osutatud teistele allikatele) : „ 

Народное хозяйство СССР. 1922-1972. Юбилейный статистический ежегодник. М., изд. "Статистика", стр. 387 и сл., 374-375; 
EfISV rahvamajandus 1970. a. Statistiline aastaraamat. Tln., kirjastuse "Statistika" Eesti osakond, 1971, lk. 249 jj. 
P Andmed puuduvad « 
^Alamal on toodud riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäibe jagunemine (ka põllumajandussaaduste müük kohalike turuhindadega), 

sest statistilistes kogumikes on andmed jaekäibe struktuuri kohta esitatud ilma kolhoosikaubanduse jaekäibeta. 



1) müük elanikkonnale; 
2) müük transiittarbijaile; 
3) müük kollektiivtarbijaile. 

Valdav osa jaekäibest langeb riikliku kaubanduse ar
vele (tabel 1). HSV Liidus on riikliku kaubanduse osa pi
devalt suurenenud. (Eesti NSV-s vähenes riikliku kauban

duse osatähtsus 1970. a. kooperatiivkaubanduse käibe kii
rema kasvu tulemusena.1) Kolhoosikaubanduse osa jaekäibes 
väheneb aaeta-aastalt nii NSV Liidus tervikuna kui ka 
Eesti NSV-s, kuigi kolhoosikaubandus säilitab oma tähtsu
se ka käesoleval ajal kui täiendav linnaelanike põlluma
jandussaadustega varustamise allikas. 

Suurem osa kaupu müüakse linnades, Eesti NSV-s mõne

võrra rohkem kui NSV Liidus tervikuna. Mõju linna ja maa 

jaekäibe omavahelisele suhtele avaldavad maa- ja linna

elanike arvuline vahekord, transiittarbijate nõudluse suu
rus (see avaldub põhiliselt linnades), elanikkonna raha

liste tulude suurus. Jaekäive linnades sisaldab nii jae

käivet linnaelanikele kui ka maaelanikele ja transiittar-

bijaile. Ka kollektiivtarbijad ostavad endale kaupu põhi

liselt linnadest. 
ühiskondliku toitlustamise käive moodustab umbes Ю % 

jaekäibest, kusjuures osatähtsuse tõus ei ole järjekindel. 

Toidukaupade osa jaekäibes on NSV Liidu ulatuses mõ

nevõrra suurem kui Eesti NSV-s. Iseloomulik on toidukau

pade osakaalu vähenemine üldises jaekäibes, kuigi see 

käesoleval ajal moodustab jaekäibest üle poole. 

1 Põhjuste kohta vt. lähemalt alamal, jaekäibe aren
gu seaduspärasused. 
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1 . 2 .  

JAEKÄIBE RAHVA
MAJANDUSLIK TÄHTSUS 1 

Jaekäive on nõukogude kaubanduse arengu põhinäitaja. 
Majandusreformi tingimustes on jaekäive kaubandusorgani

satsioonide ja ettevõtete tegevuse hindamise üheks naita j axs. 

J a e k ä i v e  l õ p e t a b  k a u p a d e  l i i -

k u m i s p r o t s e s s i  t o o t j a l t  t a r 

bijani . Ostu-ratitigi protsessis lähevad kaubad käi

be sfääri st tarbimissfääri - kaupade müügiga viiakse lõ

puni ringlusprotsess: kaubad jõuavad käibesfäärist ostja

te kätte individuaalseks või kollektiivseks tarbimiseks. 

Jaekäibe vahendusel saavad ühiskondliku tunnustuse 

materiaalse tootmise harudes loodud tarbekaupade väärtus 

ja tarbimisväärtus. Kauba müük elanikkonnale näitab, et 

konkreetne kaup on vajalik. Kui aga elanikkond keeldub 

kaupa ostmast ja see jääb varudena seisma, siis näitab see 

pakkumise ja nõudmise mittevastavust ja nõuab muudatusi 

tootmise struktuuris. 

J a e k ä i v e  o n  t a a s t o o t m i s e  

l a i e n d a m i s e  h ä d a v a j a l i k  t i n g i 

mus, tal on suur tähtsus sotsialistliku tootmise aren

damisel. Tänu jaekäibele toimub tootmisprotsessis toode

tud rahvatarbekaupade väärtusvonni muutus. Rahvatarbekau-

pade müügi tulemusena hüvitatakse tootmiskulud ja reali

seeritakse uuesti loodud väärtus ning kindlustatakse toot

mise uuendamiseks ja laiendamiseks vajalike rahaliste va

hendite regulaarne saabumine tööstusesse ja põllumajandus

se. Jaekaubandus on seotud teiste rahvamajandusharudega 

(tööstuse, põllumajanduse, transpordiga) ja avaldab oma 

mõju nende arengule. 

Samaaegselt eelnevaga avaldab jaekaubandus mõju rah-

1 Selle probleemi kohta vt. lähemalt P. Sauks. Kau
banduse olemus ja tema osa sotsialistlikus ühiskonnas 
Tartu, 1973. 
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vatarbekaupade sortimendi laienemisele ja nende kvaliteedi 

tõusule. Jaekäive mõjutab tarbimist, soodustab uute tarbe

esemete kasutuselevõtmist. Kaubandus aitab maitset kasva

tada, vajadusi kujundada. Õppides tundma tarbijate nõud

lust, annavad kaubandusorganisatsioonid edasi tellimused 

tööstusettevõtetele'nii rahvatarbekaupade koguste, kvali

teedi kui ka sortimendi kohta. 

Nõukogude rahva heaolu pidev kasv sotsialistliku toot

mise arenemise ja töö tootlikkuse tõusu baasil on meie 

ü h i s k o n n a  a r e n e m i s e  s e a d u s p ä r a s u s .  J a e k ä i v e  j a  

s e l l e  d ü n a a m i k a  o n  ü k s  t ä h t s a 

m a i d  n ä i t a j a i d ,  m i s  s e d a  i s e 

loomustavad . Meie maa elanikkond rahuldab jae

käibe kaudu oma põhilised materiaalsed ja paljud kultuuri-

vajadused. Seega jaekäibe kasv iseloomustab materiaalse 

heaolu tõusu; kaubakäibe kasvus väljenduvad meie majanduse 

edusammud ning elanikkonna rahaliste sissetulekute kasv ja 

materiaalse ja kultuurilise taseme tõus. 

J a e k ä i v e  i s e l o o m u s t a b  e l a 

nikkonna tarbimise mahtu vabarii

gis, linnas, rajoonis. Elanikkond rahuldab Üha täielikumalt 

oma mitmekülgsed tarbekaupade vajadused kaubandusorganisat

sioonide kaudu (üle 90 %). Sellega seoses on jaekäive sot

sialismi põhilise majandusseaduse vahetuks elluviijaks.Jae

käibe kasv annab tunnistust isiklikku tarbimisse läinud 

kaubamassi suurenemisest. Rahva tarbimist mõjutatakse üha 

suureneva kaubamassi müümise kaudu. 

Siiski ei ammendata kogu tarbimise mahtu jaekäibe suu

rusega. Mitte kõiki tarbimise elemente ei saada kaubanduse 

kaudu (põllumajandussaadused isiklikust abimajandist jt.), 

nii nagu ei võta kõik tarbimise elemendid kauba vormi ja 

seetõttu ei arvata neid jaekäibesse. Selliste tarbimise 

elementide hulka kuuluvad toodanguliigid, mis tulevad isik

likku tarbimisse enamasti ühiskondlike tarbimisfondide ar

vel. 
Siit tuleneb, et jaekäibe mahtu ei saa samastada ela
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nikkonna tarbimismahuga. Arvesse võttes, et Jaekäibe suu

rus meie maal on elanikkonna tarbimismahu tähtsaimaks 
osaks, võib järeldada, et rahva tarbimise kasvu iseloomus
tab kõigepealt jaekäibe kasv. 

J a e k ä i v e  o n  t ö ö  j ä r g i  j a o 
t a m i s e  m a j a n d u s s e a d u s e  e l l u 
viimise vajalik tingimus. Suur 
osa tööliste, kolhoosnike ja teiste töötajate rahalistest 
sissetulekutest vahetatakse mitmesuguste jaekäibevormide 
kaudu kaupade vastu. Teisiti öeldes, rahaliste vahendite 

eest, mis saadakse töö hulga ja kvaliteedi järgi, ostavad 

töötajad tarbekaupu vaetavalt vajadustele ja ostufondide 

suurusele. Selles leiabki väljenduse isiklike tarbeeseme
te jaotamise lõpule viimine töötajate vahel; luuakse tin

gimused ühiskondliku töö tootlikkuse tõstmiseks, töötaja

te kvalifikatsiooni tõusuks ja materiaalse huvitatuse 

printsiibi elluviimiseks. 

Jaekäive avaldab olulist mõju ka raharinglusele ja 
Nõukogude valuuta stabiilsusele. Raharinglus on seotud 

jaekäibe teenindamisega. Kaubanduslik tulem moodustab põ

hilise osa (90 %) kõigist Riigipanka suunduvatest raha

listest vahenditest. Järelikult sõltub jaekäibe edukast 

arendamisest raharingluse tugevdamine. Kaubandusorganisat

sioonide jaekäibeplaanide mittetäitmine kutsub esile ra

haringluse proportsioonide rikkumise, viimane aga rasken
dab omakorda töötajatele ja teenistujatele töötasu, pen
sionide Ja stipendiumi de väljamaksmist. 

Jaekäive omab erakordselt suurt tähtsust 

1) kommunismi ülesehitamise programmi elluviimisel. 
Jaekäibeplaani mittetäitmine võib esile kutsuda dispro

portsioone ja raskusi kapitaalmahutuste finantseerimisel 
jm., kusjuures see võib avalduda ka laiendatud taastoot

mise tempos; 

2) linna ja maa vahelise koostöö edasisel tugevdami
sel; 
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3) leninliku rahvuspoliitika elluviimisel. Igakülgne 

kaubakäibe arendamine rahvuslikes, varem maha jäänud va

bariikides soodustab majanduse ja kultuuri kasvu ja nende 

piirkondade töötajate materiaalse heaolu tõusu; 

4) rahvatulu jaotamisel ja ümberjaotamisel ning maa 
majanduse ja kultuuri edasises arengus. On ju teada, et 

sotsialistlik akumulatsioon riigieelarvesse kindlustatak

se põhiliselt kaupade realiseerimisega elanikkonnale kau

banduse kaudu; 

5) nõukogude perekonna-olmetingimuste ümberkujundami

sel, naise vabastamisel raskest ja vähetootlikust kodu

sest tööst jne. 

1.3. 

JAEKÄIBE ARENGU 
SEADUSPÄRASUSED 

Jaekäibe arengu tähtsaimaks seaduspärasuseks on tema 

katkematu ja kiire kasv nii üldmahus kui ka arvestatuna 

ühe elaniku kohta (tabel 2). 

20 aasta (1950 - 1970) jooksul kasvas jaekäibe üld

maht NSV Liidus 4,3 ja Eesti NSV-s 4,6 korda; jaekäibe 

kasv ühe elaniku kohta oli mõnevõrra väiksem, sest sama

aegselt kasvas ka elanike arv. Jaekäibe pidev kasv ja kõr

ged kasvutempod toovad esile sotsialistliku süsteemi eeli-

sed. Nii näiteks kasvas jaekäibe füüsiline maht NSV Lii

dus aastatel 1950 - 1970 586 %, samal ajal Ameerika Ühend

riikides 172 %. Erinevusi võib täheldada jaekäibe kasvu

tempodes ka ühe elaniku kohta: samal perioodil kasvas NSV 

Liidus jaekäive ühe elaniku kohta 435 %, Ameerika Ühend

riikides 127 %.1 Toodud andmed annavad tunnistust nõuko

gude inimeste elatustaseme pidevast kasvust. 

1 A.A. Смоленчук. указ. ряб., стр. 42-43. 



T a b e l  2  

Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäibe areng NSV Liidue ja Eesti NSV-s 

aastail 1950 - 19701 

Kaubakäibe üldmaht Kaubakäive ühe elaniku kohta 

N S V L  E К S V N S V L  E N S V  

Summa 
(miljard, 

rbl. ) 

Viisaastaku 
juurdekasvu-
tempo 
üldi
ne 

aasta 
ke^km. 

* 
Summa 
(milj. 
rbl.) 

Viisaastaku 
juurdekaevu-
tempo 
üldi-
ne 

Щ. 
Last« aasta 
keskm. 

Summa 
(rbl.) 

Viisaastaku 
juurdekasvu-
tempo (%) 
üldi
ne 

aasta 
keskm. 

Summa 
(rbl.) 

Viisaastaku 
juurdekasvu
tempo (.%) 
UldlT 
ne fasta eskm. 

36,0  

50,2 

78,6 
104,8 
155,2 

40 

57 

33 
48 

6,9 

9,3 

5,9 
8,1 

282,4 

406,4 

633,9 
320,4 

305,4 

88 

58 

29 

60 

13,4 

9,6 

5,2 

9,9 

200 

256 

367 

454 

639 

28 

43 

24 
41 

5,1 

7,5 

4,3 

7,1 

257 

357 
521 
635 

957 

39 
46 
22 

51 

6,8 
7,8 

4,2 

8,6 

1 Siin ja edaspidi on jaekäibesse haaratud ka toitlustusettevõtete käive. 



Viisaastakute lõikes on olnud j uurde ka svut empod erine

vad . Vaadeldud perioodil oli kõige madalam aasta keskmine 

juurdekasvutempo 7. viisaastakul. Siinkohal tuleb aga sil

mas pidada, et seoses jaekäibe pideva suurenemisega tähen

dab iga kasvuprotsent järgmisel aastal (viisaastakul) suu

remat absoluutsummat. Näiteks oli 7. viisaastakul aasta kesk

mine juurdekasvutempo NSV Liidus (5,9 %) 6. viisaastakuga 

võrreldes (9,3 %) oluliselt väiksem, kuid erinevused kauba

käibe absoluutses juurdekasvus siiski vähemärgatavad (vas

tavalt 26,2 ja 28,4 miljardit rbl.). 

Jaekäibe mahu kasv ja kasvutempo kujuneb välja paljude 

sotsiaal-majanduslike tegurite ning tingimuste mõjul. Nende 

hulgas kõige põhilisemad on elanikkonna rahaliste tulude 

kasv, kaupade jaehindade alanemine, kaupade pakkumine. Kau

pade pakkumine ja elanikkonna nõudlus kujunevad sotsialist

liku taastootmise mõjul, nende sotsiaal-majanduslike muu

tuste mõjul, mis alaliselt toimuvad taastootmise protsessis. 

Laiendatud taastootmine loob ise eeldused 

jaekäibe kasvuks, kuna see sunnib ühiskondlikku tootmisse 

kaasa tõmbama lisatööj Õudu, kes saavad oma töö eest raha

list hüvitust ning esitavad täiendavaid nõudmisi tarbekau

padele. Samaaegselt laieneb rahvatarbekaupade tootmine ja 

suureneb nende pakkumine. 

Saunas suunas mõjutab jaekäibe mahtu ka süvenev ühis

kondlik tööjaotus, millega kaasneb tööstustööliste kasv põl

lumajandustöötajate arvel, linnaelanike osatähtsuse suurene

mine. Ühiskondlik tööjaotus soodustab tööviljakuse ja töö

tajate kvalifikatsiooni tõusu. Ühelt poolt toob see kaasa 

toodangu (sealhulgas ka tarbekaupade) mahu kasvu ja pakku

mise suurenemise ning teiselt poolt töötasu suurenemise ja 

nõudluse kasvu. 

Peale selle sõltub jaekäibe kasv oluliselt NSV Liidu 

valitsuse poliitikast töötajate materiaalse heaolu tõstmise 

valdkonnas. Selle poliitika põhisuunad on järgmised. 

1 А.И. Левин. Социалистический внутренний оынок. Mš. 
изд. "Мысль", 1УУЗ, стр. 98-101. 

Märkus. Andmed ENSV kohta on arvutatud viidatud sta
tist iTTelTоgumiku materjalide põhjal. 



1 .  E l a n i k k o n n a  r a h a l i s t e  t u 

l u d e  s u u r e n d a m i n e  :  

a) keskmise kuupalga suurendamine. Seoses meditsii

nitöötajate, Õpetajate, kaubandustöötajate jt. palgamäära

de tõstmisega ning miinimumpalga suurendamisega 60 rbl-ni 

(1. I 1968. a.) kasvas möödunud viisaastakul tööliste ja 

teenistujate kuu keskmine töötasu 25 %. Käesoleval viis

aastakul on alanud minimaalpalga tõstmine 70 rublani. Suu

rendati raudteetransporditööliste, põllumajandusmehhanisaa-

torite, arstide, Õpetajate palkasid. Tulemuseks oli kesk

mise kuupalga juurdekasv 1971. - 1972. a. töölistel ja tee

nistujatel 7 %, kolhoosnikel 8,1 %; 

b) ühiskondlikest tarbimisfondidest tehtavate välja

maksete ja soodustuste suurendamine. Möödunud viisaasta

kul oli juurdekasv nii HSV Liidus kui Eesti NSV-s 52,5 %. 

Käesoleva viisaastaku plaaniline juurdekasv on 40,6 %. tfais-

kondlikeet tarbimisfondidest moodustavad rohkem kui poole 

rahalised väljamaksed, mis otseselt suurendavad elanikkon

na ostuvõimet. Kuid ka ülejäänud pool avaldab jaekäibe ma

hule mõju. Kuna elanikkond rahuldab osa oma vajadusi ühis

kondlike tarbimisfondide arvel tasuta, on tal võimalik ku

lutada täiendavalt raha kaupade ostmiseks. Peale selle suu

reneb seoses lasteasutuste, koolide ja raviasutuste võrgu 

laienemisega nende asutuste nõudlus toidukaupade ja teatud 

majapidamiskaupade järele. Ka see suurendab jaekäivet; 

c) kohustuslike maksete kaotamine ,1a vähendamine, mis 
on võrdväärne rahaliste tulude suurendamisega. Möödunud 

viisaastakul kaotati maksud kuni 60-rbl. kuupalgalt ja vä

hendati 25 % ulatuses makse kuni 80-rbl. kuupalgalt, ühek

sandal viisaastakul on ette nähtud maksude kaotamine kuni 

70-rbl. kuupalgalt ja УЗ võrra vähendada makse kuni 90-rbl. 

kuupalgalt. 

Käesoleval viisaastakul on ette nähtud minimaalpalga 
ja pensionide alammäära suurendamiseks, väikesepalgaliste-

le perekondadele laste kasvatamiseks abirahade andmiseks 
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ning maksusoodustuste tegemiseks kulutada NSV Liidus 22 mil

jardit rbl. (möödunud viisaastakul 10 miljardit rbl.). Rii

gilaene kustutatakse 1974. - 1975• a. 1 miljardi rbl. ulatu
ses. 

Mõningad autorid toovad turu mahu suurenemist soodusta
va tegurina eraldi välja veel järelmaksuga müügi,1 kuid see 

tegur suurendab jaekäibe mahtu ainult näiliselt. 

2 .  J a e h i n d a d e  a l a n d a m i n e ,  m i s  

suurendab elanikkonna reaaltulusid ja võimaldab sama tulude 

taseme juures müüa suuremaid kaubakoguseid. Jaekäibe kasvu 

tingib jaehindade alandamine ainult sel juhul, kui hindade 

alandamine toob kaasa nõudluse suurenemise nimetatud kaupade

le või hindade alandamisest saadav kokkuhoid kasutatakse 

teiste vajalike kaupade ostmiseks. Aastatel 1950 - 1971 ala

nes jaehindade tase NSV Liidus 25 %, Eesti NSV-s oli rahva-

tarbekaupade riiklike jaehindade indeks 1970.a. (1950.a. võr

reldes) 75,5 %.2 

Samaaegselt nõudmise suurenemisega suurendatakse plaa

nipäraselt ka pakkumist. Rahvatarbekaupade pakkumise kasvu 

tagavad struktuurinihked tootmises ja rahvatulu jaotamisel. 

Kui 1961. - 1965. a. oli tootmisvahendite juurdekasvutempo 

tarbeesemete tootmise juurdekasvust 1,5 korda suurem ja möö

dunud viisaastakul juurdekasvutempod peaaegu võrdsustusid, 

siis üheksandal viisaastakul on ette nähtud B-grupi kõrgemad 

arengutempod A-grupiga võrreldes ning tarbimisfondi eelis-

kasv akumulatsioonifondiga võrreldes. NLKP XXIV kongressi di

rektiivides nähakse ette ka rasketööstuse osakaalu tõus rah-

vatarbekaupade tootmisel. 

Nimetatud abinõude rakendamisega on ette nähtud suuren

dada käesoleval viisaastakul jaekäivet NSV Liidus 42 % ja 

Eesti NSV-s 30,7 %. Kuid nagu näitavad Üleliidulise Kauban-

duskonjunktuuri Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti filiaa-

1 Е.Д. Каганов. Социалистическое воспроизводство и ры
нок. M., изд. "экономика", 1971, стр. 185—186. 

2 Need indeksid annavad tunnistust jaekäibe struktuuri 
erinevustest NSV Liidus ja Eesti NSV-s. 



li andmed, vähenes ENSV jaekäibe juurdekasvutempo 1973» a-
märgatavalt, kusjuures kõige olulisemad põhjused on j ?" 

miaed ! 

1) elanike rahaliste tulude kasvutempo aeglustumine, 
hoiuste kasv; 

2) transiittarbijate ostuaktiivsuse alanemine; 

3) paljude mittetoidukaupade nõudmise ja pakkumise 

vaheliste oluliste disproportsioonide säilimine. 

Jaekäibe arengu üheks tähtsaks iseärasuseks on jae
käibe kiire kasv maal (tabel 3). Vaadeldaval perioodil 

(1950 - 1972) kasvas NSV Liidus küll jaekäive maal mõne

võrra vähem kui linnades (vastavalt 4,6 ja 5,0 korda), kuid 

iseloomulik on, et jaekäibe kasvutempod maal ja linnas järk

järgult lähenevad. Näiteks möödunud viisaastakul oli jae

käibe dünaamika linnades 148,8 %, maal 145,6 %; 1971. a. 

kohta olid vastavad andmed 106,9 ja 106 %. Konkreetsem ana

lüüs näitab koguni, et üksikutel aastatel (1966, 1967) kas

vas käive maal kiiremini (juurdekasvutempod linnades ja 

maal 1966. a. 7,7 ja 8,3 %, 1967. a. 9,2 ja 10,0 %). 

Eesti NSV-s võime uuritava perioodi kohta täheldada 

teistsugust tendentsi - jaekäive maal on kasvanud kiire

mini kui linnades (tabel 3). Erandiks on 7. viisaastak, mil

le jooksul jaekäive kasvas linnades 132,1 % ja maal 116,6%. 

Sellised kasvutempod kujunesid välja paljude tegurite koos

mõju tulemusena. Aastatel 1961 - 1964 piirati põhjendama

tult kolhoosnike isiklikke abimajandeid, paljud kolhoosid 

reorganiseeriti sovhoosideks, suurenes linnaelanike osa

tähtsus jm. Viimastel aastatel (1972, 1973) võib Eesti 

NSV-s täheldada maal jaekäibe mõnevõrra aeglasemat kasvu 

kui linnades. Põhjuseks on maaelanikkonna tulude planeeri

tust väiksem kasv loomakasvatussaaduste riikliku kokkuostu 
vähenemise tõttu. 

Selleks, et Õigesti hinnata jaekäibe dünaamikat lin
nades ja maal, on vaja arvesse võtta maaelanikkonna suhte

list ja absoluutset vähenemist. Jaekäibe arengu Õigeks 
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T a b в' 1 з 

Jaekäibe dünaamika aastail 1950 - 1972 linnades ja maal NSV Liidus 

ja Eesti NSV-s (1950. a. võrreldes) 

J а e к ä i b e  ü l d m a h t  

N E V L * E N S V 
Aasta L i n n  a d e s M a a 1 L i n  Q a d e s M a a l  

miljard, 
rbl. 

1950.a. 
vÕ^£|ldee 

miljard, 
rbl. 

1950.a. 
vd^^ldes 

milj. 
rbl. 

1950.a. 
võ^jldes 

milj. 
rbl. 

1950.a. 
võrreldes 
(%) 

1950 27,3 100,0 8,7 100,0 239,0 100,0 43,4 100,0 

1960 59,7 218,7 18,9 217,2 524,4 219,4 109,5 252,3 

1965 80,7 295,6 24,1 277,0 692,7 289,8 127,7 294,2 
1970 120,1 439,9 35,1 403,4 1094,9 458,1 210,5 485,0 

1972 136,9 501,5 39,6 455,2 1223,0 511,7 232,7 533,9 



mõistmiseks on otstarbekas võrrelda jaekäibe kasvutemposid 
uhe elaniku kohta (tabel 4). 

T a b e l  4  

Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäive ühe elaniku 
kohta NSV Liidus aastatel 1950 - 19711 

L i n n a d e s  M a a l  
Aasta 

rbl. 
1950.a. 
vÕ^^ldes rbl. 

1950.a. 
võrreldes 
(%) 

1950 383 100,0 80 100,0 

1960 5б4 147,3 174 217,5 

1965 66О 172,3 222 277,5 

1970 87j 227,9 334 417,5 

1971 912 238,0 357 469,0 

Järelikult kasvab NSV Liidus jaekäive ühe elaniku 

kohta maal kiiremini kui linnades. See protsess on Nõu

kogude riigi majanduspoliitika (maa- ja linnaelanikkonna 

elatustaseme lähendamine) tulemus. Lähenemine saavuta
takse järgmiste abinõudega: • 

1) maaelanikkonna keskmise töötasu kiirem kasv. Näi

teks oli möödunud viisaastakul ühe töötaja keskmise töö

tasu juurdekasvutempo NSV Liidu rahvamajanduses keskmi

selt 26,1 %, kolhoosnikel 42 % ja sovhoositootajatel 

32,6 %. Käesoleval viisaastakul on ette nähtud tööliste-

teenistujate kuupalga keskmine juurdekasv 20 - 22 /5, seal

hulgas kolhoosnikel 30 - 35 %; 

1 А.й. Левин, указ. раб., стр. 103. 

2 Selline seaduspärasus kehtib ka Eesti NSV kohta. 
Eesti NSV-s oli 1970.a. jaekäive ühe elaniku kohta lin-

» maai 444 rbl. vt. Некоторые сравнитель
ные статистические данные об экономике, культупе и паз-
койИССРЭ3^970 ™*ЯЙгТва ло Советскому Союзу й Эстонс
кой ССР за 1970 год. Составители работы И.А. Кюттис и 
В.В. Фридолин. Таллин, 1972, стр. 136. ис и 
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2) kolhoosnikute pensionisüsteemi parandamine. 1. juu

lil 1971. a. suurendati kolhoosnike pensioni minimaalmäära

sid 1,7 korda (12 rublalt 20 rublani) ja diferentseeriti mi-

nimaalmäärasid. Töölistel ja teenistujatel kasvas pensioni 

minimaalmäär 1,5 korda; 

3) kaupade maahindade täielik kaotamine 1. jaanuarist 
1966, mis andis maaelanikkonnale 400 milj. rbl. säästu aas
tas; 

4) maaelanikkonna tulude denaturaliseerimine seoses 
jaotussuhete täiustamisega kolhoosides: rahapalga osakaal 

kolhoosnikel oli 1953. a. 34 196О. a. 60 1963. a. 74 % 

ja käesoleval ajal moodustab valdava enamiku. 

Kõik need abinõud suurendavad maaelanikkonna nõudlust 

ja tingivad jaekäibe kasvu. Samas suunas mõjuvad ka järg

mised sotsiaal-majanduslikud protsessid: 

1) maaelanikkonna sotsiaalse koosseisu muutumine: töö
liste ja teenistujate osatähtsuse suurenemine, kolhoosnike 

osatähtsuse vähenemine - 46 % 1972. a. (1959. a. oli kol

hoosnike osakaal veel 60 %). Kolhoosnike arvu vähenemine ei 

ole seejuures ainult suhteline, vaid ka absoluutne. Abso

luutne vähenemine on tingitud mitmete kolhooside reorgani

seerimisest sovhoosideks, samuti maaelanike ümberasumisest 

linnadesse ; 

2) maaelanikkonna ühiskondlikult kasuliku tööga hõiva
tuse suurenemine. Põllumajanduslik tootmine on sesoonse 

iseloomuga, mistõttu põllumajandustöötajate aastaringne ra-

kendatus ei ole ühesugune. Maaelanikkonna hõivatuse suuren

damine toimub käesoleval viisaastakul põhiliselt kahel teel: 

a) abimajandite jя, tootmisettevõtete rajamine kolhoo

sides ja sovhoosides ning 

b) tootmissuhete arendamine tööstus- ja põllumajandus-

Resti NSV-s toimus tulude dénaturai!seerimise prot
sess intensiivsemalt, rahapalga osatähtsus ol'; kõigil peri
oodidel suurem NSV Liidu keskmisest ja moodustab praegu ca 
100 %. 
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ettevõtete vahel: põllumajandusettevõtted toodavad sõlmi— 
tud lepingute alusel teatud valmi stooteid või teevad ük

sikuid töid ja operatsioone. 

Jaekäibe arengut iseloomustavad progressiivsed kva

litatiivsed muutused tema kaubalises struktuuris. See sea

duspärasus ilmneb kõigepealt mittetoidukaupade osa suu
renemises Jaekäibe üldmahus. 

Toidukaupade osa suhteline vähenemine on üldtunnus

tatud joon tarbimise arengus, iseloomustades tarbimise 

struktuuri paranemist. Siiski ei väljendu see üldise sea

duspärasusena, vaid kui tendents, mille avaldumine sõltub 

mitmesuguste vastupidi mõjuvate tegurite toimest, mis või

vad viia (ja mõnikord viivad) vastupidistele tulemustele 
(tabel 1). 

Toidukaupade osa vähenemist tingib eelkõige elanik

konna rahaliste tulude kasv, andes tunnistust elatustase

me tõusust. Lenin, analüüsides tarbimise taset Venemaal, 

märkis, et tulude enamiku kasutamine toidu muretsemiseks 

tuleneb just madalast elatustasemest.1 Rahva elujärje 

tõusmisel vähenevad aga ostude üldmahus kulutused toidu

ainetele, kuigi absoluutarvudes kasvab nii mittetoidu- kui 

toidukaupade tarbimine. Toidukaupade osa vähenemist põh

justab ka mõnede toiduainete osas saavutatud füsioloogi

line küllastatus ning toidukaupade jaehindade alandamine• 

Vastupidises suunas mõjuvad aga näiteks kolhoosnike 

naturaaltasu kadumine, üleminek rahapalgale (1), nõudluse 

suurenemine kõrgeväärtuslike (sageli ka hinnalisemate) 

toidukaupade järele (2), elanikkonna arvu kasv ja linna

elanike osatähtsuse suurenemine (3), toiduainetetööstuse 

edusammud toodangu sortimendi laiendamisel ja kvaliteedi 
tõstmisel (4). 

Nende tegurite koondmõju tulemusena areneb jaekäive. 

. Idiselt on hälbimine nimetatud seaduspärasusest võimalik 

suhteliselt lühikese perioodi jooksul ja ajutiselt toimi

jate tegurite mõjul, sest eespool nimetatud tegurite hui— 

V.l. Lenin. Teosed. 3. kd., lk. 118. 
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gas on mõ jutugevuselt ülekaalus toidukaupade osatähtsust vä
hendavad tegurid. 

Toidukaupade osa jaekäibes suurenes aastatel 1961 - 1964 

nii NSV Liidus kui ka Eesti NSV-s. Peale loetletud tegurite 

avaldas sel perioodil käibele mõju kaubalis-rahaliste suhete 

laienemine maal, isiklike abimajandite põhjendamatu piirami

ne, loomakasvatussaaduste riiklike jaehindade tõstmine, kol

hooside ulatuslik reorganiseerimine sovhoosideks ja üksikute 

mittetoidukaupade pakkumise mittevastavus nõudmisele. Partei 

ja valitsuse poolt 1965. a. rakendatud abinõud isiklike abi

majandite toodangu suurendamiseks ja kitsenduste kaotamine 

tõid kaasa toidu- ja mittetoidukaupade realiseerimises nih

keid, viimaste osatähtsus suurenes taas. Eesti NSV-s kasvas 

toidukaupade osa jaekäibes siiski ka 1969. a. Peamiseks põh

juseks oli tööstuskaupade nõudluse mitterahuldamine. Viimas

tel aastatel on aga taastunud endine arengusuund. Ka on toi

dukaupade osa langus kooskõlas büdzetistatistika materjali

dest ilmneva toitumiskulude osakaalu üldise langustendentsi

ga. Antud iseloomulik joon tuleb sellest, et üleminekul ma

dalama tuludega grupist suurema sissetulekuga gruppi kuluta

vad ostjad suhteliselt vähem toitumisele. Reaaltulude üldise 

taseme tõusuga kaasneb kõrgema tulukusega elanikkonna grup

pide osakaalu suurenemine. 

Käesolevaks viisaastakuks on NSV Liidus samuti ette näh

tud mittetoidukaupade osatähtsuse tõus - 47,3 %-ni (1965. a. 

hindades). Kuid analüüs näitab, et mittetoidukaupade käibe 

areng Eesti NSV-s aeglustus 1973. a. oluliselt (selle tule

musena langes ka jaekäibe kasvutempo tervikuna). 

Iseloomulikud nihked toimuvad ka toidu- ja mittetoidu

kaupade realiseerimise struktuuris. Kõige üldisemalt öeldes 

tähendavad toidukaupade käibe struktuurinihked eelkõige kõr-

gekvaliteediliste ja kõrge toiteväärtusega toiduainete osa 

suurenemist. Mittetoidukaupade jaekäibes-suureneb garderoo

bi-, kultuuri- ja kestvuskaupade osa (tabel 5). 

Jaekäibe struktuuris toimunud muutuste üksikasjaliku

maks iseloomustamiseks on otstarbekas jaotada kaubad kolme 
gruppi.1 

^ Gruppidesse jaotamisel on silmas peetud jaekäibe aren-
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• * Kaubad, mille о в a t ä h t% us on jaekai-

bes kaevanud (s. t. nende kaupade müük on aasta 

tel 1950 - 1970 kasvanud kiiremini kui jaekäive tervikuna). 

Siia rühma kuuluvad toidukaupadest liha- ja vorstitooted; 

konservid ; piim ja piimasaadused (kaasa arvatud juust); mu

nad; köögivili; puuviljad, marjad, kÖrvitsalised; mittetoi-

dukaupadest Õmblustooted; trikootooted, sukad-eokid (NSVL); 

nahkjalateid ; sünteetilised pesemisvahendid; parfümeeria; 

galanteriikaubad; mööbel ja vaibad ; sporditarbed? raadio-

kaubad; jalg- ja mootorrattad; juveelitooted; elektrikaubad. 

Pealt loetletute võib eiia rühma arvata ka kaubad, mille osa 

jaekäibes oli 1970. a. suurem kui 1950. a., kuid maksimaal

ne tase saavutati vaadeldava perioodi keskel. Niisugusteks 

kaupadeks on vöi (ENSV, 196О), kellad (NSVL, i960), Õmblus

masinad (NSVL, i960), ehitusmaterjalid (i960). 

2. Kaubad, mille osatähtsus jaekäibes on 

enam-vähem ühesugune (nende kaupade müük 

vaadeldaval ajavahemikul kasvas samas tempos kui jaekäive 

tervikuna). Siia kuuluvad mittetoidukaupadest karusnahatoo

ted; klaas-, fajanss- ja portselannôud; kantseleitarbed 

(NSVL). Samasse gruppi võib lülitada ka kaubad, mille osa

tähtsus on viimasel aastakümnel olnud stabiilne, näiteks 

kartul (NSV Liit; Eesti NSV-s on kartuli tähtsusaste ühesu

gune kõigil vaadeldud aastatel); sukad-sokid (ENSV); tule

tikud , trükitööted (NSVL).^ « 

3. Kaubad, mille osatähtsus jaekäibes о n 

vähenenud (s. t. nende müük vaadeldud perioodil 

kas vähenes (a) vöi kasvas aeglasemalt (b) kui jaekäive ter

vikuna) . 

gutendentse nii NSV Liidus tervikuna kui ka Eesti NSV-s. Ju
hul kui arengusuund ühe või teise kauba osas Eesti NSV-s ja 
NSV Liidus ei ühti, on sulgudes toodud piirkond, mille koh
ta vastav seaduspärasus kehtib. 

' Nende kaupade hulgas oli kartuli (NSVL), sukkade-sok
kide ( ENSV) ja tuletikkude оса käibes 1950. a. suurem, trti-
kitoodetel (NSVL) väiksem. 
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T a b e l  5  

Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäibe struktuuri muutumine NSV Liidus 

ja Eesti NSV-s aastail 1950 - 1970 (%)1 

N S V L  Käibe dünaa E N S V  Käibe dünaa

Kaubagrupid 1950 1960 1970 mika korda
des, võrrel
des 1950.a. 

1950 1960 1970 mika korda
des, võrrel
des 1950. a. 

i г i  4 b b 7 ö У 

Kõik kaubad 100,0 100,0 100,0 4,3 100,0 100,0 100,0 4,6 

Toidukaubad 58,4 54,4 55,5 4,1 51,7 52,8 52,8 4,7 

Liha 1,5 3,9 4,3 13,8 

Vorstitooted 4,5 6,2 7,8 7,3 3,0 3,7 4,6 7,0 
Kala ja heeringas 2,0 1,6 1,5 3,1 2,0 1,3 1,1 2,6 

Konservid 0,8 1,6 1,7 10,0 

Või 2,5 2,1 2,0 3,4 1,7 3,o 2,2 6,0 

Taimeõli 1,0 0,9 0,6 2,8 0,7 0,2 0,2 1,2 

Piim ja piimaeaadused 
(kaasa arvatud juust) 1,1 2,9 3,8 14,7 1,4 3,5 4,2 14,0 
Munad 0,4 0,5 1,0 12,0 0,3 0,6 1,2 16,8 

3,8 Suhkur 3,8 4,7 3,6 4,0 3,0 4,0 2,4 

16,8 

3,8 
Kondiitritooted 4,6 3,8 3,8 3,6 4,9 3,6 3,5 3,3 
Leiva- ja saiatooted 12,6 5,8 4,4 1,5 7,7 4,9 3,2 1,9 

/ 



T a b e l  5 (järg) 

1 2 3 4 5 è  7 8 9 

Jahu, tangud, makaronid 5,0 3,6 2,4 2,1 
Kartul 0,6 0,5 0,5 3,7 0,4 0,4 0,4 3,8 

Köögivili 0,7 0,9 1,2 7,4 0,4 0,8 1,0 10,8 

Puuviljad, marjad, kSr-
vitealieed 0,8 1,2 1,6 8,7 0,7 0,9 1,1 7,9 

Mittetoidukaubad 41,6 45,6 44,5 4,6 48,3 47,2 47,2 4,5 

Puuvillane riie 6,8 3,0 1,2 0,7 4,6 2,5 1,0 1,0 

Villane riie 2,6 2,1 0,9 1,5 3,3 2,1 1,2 1,7 
Siidriie 1,2 2,2 1,0 3,4 1,7 1,5 0,6 1,6 

Linane riie 

Õmblustooted ja pesu 
0,4 

5,7 

0,3 
9,0 

0,2 

9,3 

2,4 
7,0 

9,0 Karusnahatooted 0,4 0,4 0,4 4,9 5,0 9,3 9,6 9,0 

Trikootooted 1,3 2,4 4,4 14,1 2,1 2,8 5,8 12,9 

Sukad, sokid 0,9 0,9 1,1 5,1 1,3 1,1 1,1 4,1 

Nahk- ja tekstiiljalatsid 3,2 3,8 4,3 5,7 3,8 3,6 4,2 5,2 

Vilt- ja kummijalatsid 
Majapidamisseep ja süntee
tilised pesemisvahendid 

1,8 

0,8 

1,1 

0,4 

0,7 

0,5 

1,8 

2,4 0,4 . 0,2 0,4 3,6 

Tuletikud 0,3 0,1 0,1 1,1 
Petrooleum 0,4 0,3 0,1 x0,8 
Galanteriikaubad 1,5 2,0 2,3 6,7 2,2 2,2 2,6 5,5 
Tubakatooted 2,8 1,9 1,8 2,8 



1 2 3 4 5 S 7 8 9 

Tualettseep, parfümeeria-
kaubad 0,9 0,7 0,8 3,6 

Mööbel, vaibad 0,5 1,7 2,3 19,2 0,7 2,9 2,6 16,4 

Metallndud 0,7 0,8 0,6 3,9 
Klaas-, fajanss- ja 
portselannöud 0,4 0,4 0,4 4,2 0,5 0,4 0,5 3,9 
Trükitooted 0,9 1,1 1,1 5,2 1,8 1,5 1,3 3,4 

Sporditarbed 0,1 0,3 0,4 11,1 

Raadiokaubad 0,4 0,9 1,8 22,0 0,6 1,7 1,9 15,5 

Koolivihikud, paber, 
kantseleitarbed 0,6 0,5 0,6 5,1 0,8 0,7 0,6 3,4 

Jalg- Ja mootorrattad 0,2 0,6 0,7 18,0 

Kellad 0,3 0,6 0,4 5,1 

Elektrikaubad P,1 0,5 1,3 38,7 0,2 0,7 1,4 37,4 

õmblusmasinad 0,1 0,3 0,1 2,7 

Ehitusmaterjalid 0,9 1,8 1,0 4,5 0,9 1,7 1,0 5,5 

1 Märkus. Nimetatud tabel ei ka.iasta siiski kSigi kaupade .1a kaubagruppide täht aus
astet, KUIVoïd andmed viidatud statistilistes kogumikes on puudulikud. Eesti NSV kohta 
olevad andmed olid mitteküllaldased ka võrdlemiseks NSV Liiduga (sellest annab tunnistust 
tühjade ridade olemasolu tabelis). 

\ 



V ä h e n e s  p u u v i l l a s e  r i i d e  ( E e s t i  N S V-s 1960.a. 

väike kasv, järgnes oluline langus, viimastel ааБ-.ас~_ on 

müük natuke suurenenud), viltjalatsite, majapidamisseebi, 

petrooleumi, metallvoodite müük (põhiliselt ЬакквЕ „.ena 

nende kaupade müügi vähenemine 60-ndate aastate algusest). 

A e g l a s e m a l t  k a s v a s  k a l a  j a  h e e r i n 

ga, või (NSVL), taimeõli, kondiitritoodete, leiva ja saia

toodete, jahu, tangude, makaronitoodete, villase riide, 

siidriide, linase riide, kummijalatsite, tualettseebi, tu

bakatoodete, metallnõude, kantseleitarvete (ENSV) jaekäive, 

KÖigi nende kaupade osa langes vaadeldud aastatel, välja 

arvatud siidriie NSV Liidu 1960. a. jaekäibes. i960, a. 

kasvas ka oluliselt siidriide müük Eesti NSV-s ja villase 

riide müük NSV Liidus, kuid kasvutempod ei ületanud jae

käibe keskmist kasvutempot, mistõttu nende osa üldkäibee 

vähenes. 

Analüüsime lähemalt 1. gruppi kuuluvaid kaupu, kuna f 

nõudmine nende järele areneb kõige kiiremini ning nende müü

gi kasv annab tunnistust kvalitatiivsetest nihetest jaekäi

be arengus. 

Kõige objektiivsemaks kasvutempo näitajaks on jaekäi

be kasv, arvestatuna ühe elaniku kohta (tabel 6). 

T o i d u k a u p a d e s t  o n  k a s v a n u d  k õ i g e  k i i 

remini piima ja piimasaaduste, munade, liha ning köögivil

ja müük. Selle tulemusena on põhjalikult muutunud toiduai

nete müügi struktuur. Üha suuremat tähtsust etendavad kõr

ge toiteväärtusega toiduained (tabel 7). 

Teatud muutused on toimunud ka rasvade, liha- ja piima

saaduste grupisiseses struktuuris (tabel 8). 

Analüüsides eraldi möödunud viisaastaku jaekäibe ja 

käesolevaks viisaastakuks ettenähtud jaekäibe kasvu, võime 

öelda, et sama arengutendents kehtib ka käesoleval ajal. 

Nii näiteks kasvas kaheksandal viisaastakul NSV Liidus (võr

reldavates hindades) liha ja lindude müük 47 %, vorstitoo

dete müük 50 %, piima ja piimasaaduste müük 60 %, munade 

müük 77 %, kondiitritoodete müük 53 %, puuviljade ja mar

jade müük 58 %.1 Samal ajal ületas mõningate produktide 
' M. Дарбиыян. Товарооборот: структурные сдвиги 

ветская торговля", 1971, X? 8, стр. 2-5. ^иги.-"Со-
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T a b e l  6  

Toidukaupade ja mittetoidukaupade jaekäibe kaev 

aastail 1950 - 1970 ühe elaniku kohta 

(kordades) 

Kaubagrupi njmetus NSVL ENSV 

Toidukaubad kokku 3,0 3,8 

s.h. piim, piimaeaadused 
(ka juust) 12,0 11,3 

munad 10,0 13,6 

liha; vorst 5,3 11,2; 5, 

köögivili 5,5 8,7 

puuviljad, marjad, 
kSrvitsalieed 6,4 6,4 

Mittetoidukaubad kokku 3,4 3,6 
s.h. mööbel ja vaibad 16,0 13,3 

trikootooted 9,3 10,4 

nahk jalatsid 4,5 4,2 

elektrikaubad 28,6 30,2 
raadiokaubad, muusika-
tarbed 16,2 12,2 

Õmblus- ja karusnaha
tooted 5,4 7,3 

ehitusmaterjalid 3,3 4,4 
galanteriikaubad 4,9 4,4 
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T a b e l  7  

Toidukaupade müügi struktuurinihked NSV Liidus 
aastail 1950 - 1971 (%) 

K a u b a d  1950 I960 1971 

Toiduained kokku 100,0 100,0 100,0 
s. h. liha, kala, piimasaadused, 

rasvad, munad, liha- ja 
kalakonservid 

00 cxi 

28,9 32,5 

leiva- ja saiatooted, jahu, 
tangud, makaronid 30,1 17,4 12,0 
köögivili, puuviljad, käär 
gi- ja puuviljakonservid 3,2 5,1 6,4 

suhkur, kondiitritooted, 
tee 16,1 16,3 13,7 

T a b e l  8  

Üksikute toidukaupade jaekäibe grupisisene struktuur 

NSV Liidu riiklikus ja kooperatiivkaubanduses 

aastail 1960 - 1970 (%)A 

Kaubagrupid 1960 1965 1970 Struktuuri
nihked + % 

Liha- ja lihasaadused: 100,0 100,0 100,0 
liha, linnuliha 54,2 55,5 55,6 +1,4 
vorstitooted 39,5 39,5 40,8 +1,3 
lihakonservid 6,3 5,0 3,6 -2,7 

Rasvad: 100,0 100,0 100,0 
või 56,4 57,0 61,1 +4,7 
taimeõli 23,0 21,6 19,3 -3,7 
muud rasvad 20,6 21,4 19,6 -1,0 

Piim Ja piimaeaadusedî 100,0 100,0 100,0 
või 42,6 39,6 34,3 -8,3 
piim. piimasaad. 
3 uust 

50,1 52,4 56,6 +6,5 piim. piimasaad. 
3 uust 7,3 8,6 9,1 >1,8 

A.A. Смоленчук. указ. раб., стр. 45. 
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osas nõudmine ka pakkumise. Näiteks polnud küllaldaselt li

ha saadusi, kuigi aastatel 1966 - 1970 suurenes liha tarbi

mine ühe elaniku kohta 7 kg võrra (eelmisel viisaastakul oli 

tarbimise juurdekasv ainult 1,5 kg). NLKP KK 1970. a. juu-

lipleenum töötas välja põllumajanduse, sealhulgas looma

kasvatuse arengu laia programmi, mille täitmine tagab nõud

mise täielikuma rahuldamise. Käesoleval viisaastakul peab 

toodang toiduainete-, liha-, piima- ja kalatööstuses kasva

ma 33 - 35 % ning turufondid sellistel produktidel, nagu li

ha, kala, taimerasvad, munad ja juurvili 40 - 60 %.1 

M i t t e t o i d u k a u p a d e s t  k a s v a s  a a s t a 

tel 1950 - I97O käive ühe elaniku kohta kõige kiiremini 

elektri-raadiokaupadel, mööblil , trikoo- ja õmblustoodetel 

(tabel 6). 

Paljude kaupade käibes toimuvad nihked, mis on tingi

tud teaduslik-tehnilisest progressist ja koduse töö järk

järgulisest asendumisest industriaalse tööga (tabel 9). Nii 

näiteks suureneb Õmblustoodete (valmisrõivaste) käive kan-

gaskaupade käibega võrreldes rohkem: trikootööstuse arengu 

tulemusena kandub nõudlus Õmblustoodetelt üle trikootoode-

tele (eriti pesu, aga märgatavalt ka pealisrõivaste osas). 

Kui nendest kaupadest 1928. a. kolm neljandikku ja 

1950. a. üle poole moodustasid kangad (peamiselt puuvillane 

riie) ja ainult väikese osa valmistooted, siis 1971. a. oli 

viimaste protsentarv juba 83,5. Iseloomulik on ka keemilise 

kiu osa suurenemine kangaste ja trikootoodete valmistamisel; 

see muudab oluliselt kaupade sortimenti. 

Analüüsides mittetoidukaupade müügi arengut 7. ja 8. 

viisaastakul võrreldavates hindades, selgub, et tunduvalt 

kasvas nõudlus massiliselt tarbitavate kaupade järele: gar

deroobi- ja kestvuekaupade muugi kasvutempode vaheline eri

nevus vähenes 36 punktilt 6 punktile (tabel 10). 

A.N. KoesÕgin. NLKP XXIV kongressi direktiivid NSV 
Liidu lahvamaj anduse arendamise viie aasta (1971-1975) plaa
ni kohta. Tln., kirjastus "Eesti Raamat", 1971, lk. 64. 
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T a b e l  9  

Kangaste, Õmblustoodete, pesu ja trikootoodete müük 
HSV Liidus aastail 1950 - 1971 (%) 

K a u b a d  1950 1960 1971 

Kangad, Õmblustooted, pesu ja 
trikootooted kokku 100,0 100,0 100,0 

s. h. kangad 55,7 36,9 16,5 

puuvillased 34,5 14,7 5,8 

villased 13,0 1P.0 4,6 

siidist 6,3 10,6 4,9 

linased 1,9 1,6 1,2 

Õmblustooted, pesu, 
peakatted, karusnaha
tooted 32,8 47,3 53,3 

trikootooted, sukad-
sokid 11,5 15,8 30,2 

T a b e l  1 0  

Jaekäibe juurdekasvutempo NSV Liidus 

7. ja 8. viisaastakul (%) 

K a u b a d  
1965.a., 1970.a., 

K a u b a d  võrreldes võrreldes 
I960, aastaga 1965. aastaga 

Garderoobikaubad 25 58 
Kestvuskaubad 61 64 
Masskaubad (mittetoidukaubad) 20 56 

1 M. Дарбинян. указ. раб., стр. 2-3. 
Märkus. Siinkohal on garderoobikaupade hulka arvatud kangad, 
õmblus- ja trikootooted, sukad-sokid, jalatsid; kestvuekau-
pade hulka mitmesugused kultuur-elukondlikud ja majapidamie-
kaubad. Massikaupade hulka loetakse paljud koduses majapi
damises nõutavad kaubad, nagu lauanõud, elektrimajapidamis-
eeadmed, majapidamistarbed. 
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Kaubakäibe nimetatud struktuurinihked ei ole vastuolus 

tarbimise arengu üldseaduspärasusega sotsialismi tingimus

tes (tööstuskaupade tähtsuse suurenemine üldises tarbimises 

ning kultuur-elukondlike ja majapidamiskaupade tootmise 

eeliskasvutempo kergetööstustoodanguga võrreldes), kuid an

navad tunnistust teatud muutustest selle üldise seaduspära

suse raames. Need nihked on tingitud tootmises ja elanik

konna rahalistes tuludes toimunud muutustest ning asjaolust, 

et elanikkonna kindlustatus kestvuskaupadega on oluliselt 

kasvanud (tabel 11). Seoses sellega on suurenenud ka ela

nikkonna nõudlikkus kaupade sortimendi ja kvaliteedi vastu. 

Massikaupade selline kiire kasv ei ole tingitud mitte 

ainult elanikkonna rahaliste tulude kasvust, vaid ka elamu

ehituse kasvavatest mastaapidest, olmetingimuste pidevast 

paranemisest linnas ja maal. 

Siinkohal on otstarbekas märkida, et esitatud juurde-

kasvutempod kujunesid välja tingimustes, kus rahvatarbekau-

pade turgu iseloomustas nõudmise ja pakkumise tasakaal, kuid 

samal ajal esines ka mõnede kaupade sortimendi ja kvalitee

di mittevastavus nõudlusele, mis viis selleni, et jaekäibe-

plaanide täitmise tingimustes kujunesid samaaegselt ülenor

matiivsed kaubavarud ja suurenesid elanikkonna hoiused hoiu

kassades. 1970. a. oli NSV Liidus kaubavarude üleplaaniline 

juurdekasv 2,2 miljardit rubla, hoiused kasvasid aga 21 % 

ehk 8,2 miljardi rubla võrra.1 

Toodetavate kaupade sortimendi mittevastavus nõudluse 

struktuurile on tingitud väljalastavate kaupade sortimendi 

aeglasest uuendamisest (1), mitteõigeaegsest abinõude tar

vitusele võtmisest üksikute kaupade turgude laiendamiseks, 

e. o. reklaami ja üldse kommertstöö nõrkusest (2), jne.Kah

juks esineb häireid isegi saada olevate kaupade müügi orga

niseerimisel, vajalikul tasemel ei ole elanikkonna nõudluse 

uurimine kaubanduse ja tööstuse poolt; kaubandusorganisatsi-

1 M. Дарбинян, указ. раб., стр. 2-3. 
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T a b e l  1 1  

Elanikkonna kindlustatus kestvuskaupadega NSV Liidus 

aastail 1960 - 1971 

К а u p a d e  a r v  а  a s t a 1 5 p u к s 

Kestvuskaubad 100 perekonna kohta 1000 elaniku kohta 

1960 1970 1971 
Kindlustatuse 

I960 1970 1971 
Kindlustatuse 

1960 1970 1971 tSus arvuli-
I960 1970 1971 tCus arvuli

flfil t selt 

Kellad 286 346 352 66 794 96О 979 185 

Raadiod, radioolad 46 72 74 28 129 199 206 77 

Televiisorid 8 51 58 50 22 143 160 138 

Fotoaparaadid 18 28 28 10 49 77 77 28 

Jalgrattad, mopeedid 39 50 51 12 116 149 153 37 

Mootorrattad, rollerid 4 7 8 4 10 21 22 12 

Elektri tolmuimejad 3 12 12 9 8 30 33 25 

õmblusmasinad 35 56 58 23 107 161 162 55 
Külmutuskapid 4 32 38 34 10 89 106 96 

Pesupesemismasinad 4 52 57 53 13 148 161 148 



oonide tellimused on mõnikord majanduslikult põhjendamata. 

Nendele puudustele juhiti tähelepanu NLKP XXIV kongressil,1 

kus rõhutati, et on vaja tõsta tööstusettevõtete ja kau

bandusorganisatsioonide vastutust selle eest, et müügil 

oleks nõudlusele vastav kaupade sortiment. Ainult sel ju

hul realiseeruvad täies ulatuses jaekäibe mahu ja struk-" 
tuuri arenguplaanid. 

Käesoleval viisaastakul säilivad teatud määral eel-

märgitud struktuurinihked mittetoidukaupade jaekäibes, kuid 

hakkavad mõjuma ka uued tegurid, mis kindlustavad kestvus-

kaupade (kultuuri-olmekaupade ja majapidamiskaupade) müügi 

eeliskasvu. Seda aitab saavutada mitmete käesoleval ajal 

defitsiitsete kaupade müügi nimetamisväärne suurendamine : 

sõiduautod - rohkem kui 6 korda, külmutuskapid, mootor

rattad, mööbel - rohkem kui 1,5 korda, magnetofonid - üle 

2 korra jne. Seega kestuskaupade müügi kasvutempo käesole

val viisaastakul kiireneb. Sellele aitavad kaasa juba ees

pool mainitud mõningate kaupade défit siitsuse likvideeri

mine, samuti elamuehituse ja perekondade arvu kasv ning mõ

ned teised tegurid. 

XXIV kongressi direktiivides ettenähtud tootmise aren

guplaanid võtavad arvesse elanikkonna nõudluse muutusi ja 

on suunatud tarbimise struktuuri parandamisele. Nähakse et

te tarbekaupade väljalaske suurendamine 44 - 45 % (jaekäi

be samaaegne kasv 42 %). Kui kultuuri-olme- ja majapidamis-

kaupade toodang peab plaani järgi suurenema 1,8 korda,siis 

sõiduautode toodang 3,5 - 3,8 korda. Kergetööstuse toodan

gu juurdekasvuks on planeeritud 35 - 40 %, sealhulgas tri-

kotaazi osas 50 % ning portselan- ja fajanssnõude osas 2 

korda. 

Jaekäibe агепди seaduspärasuseks on ka üksikute lii

duvabariikide .ja ma.jandusra.ioonide osa pidev muutumine tar

bekaupade müügi üleliidulises mahus. 

1 L.I. Brežnev. NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude Lii
du Kommunistliku Partei XXIV kongressile. Tln., kirjastus 
"Eesti Raamat", 1971, lk. 63-65. 
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Territoriaalsed nihked jaekäibes toimuvad meie maal 

läbiviidava leninliku rahvuspoliitika ja tootlike jõudu

de paigutuse mõjul. 
Kõige kiiremas tempos on jaekäive kasvanud varem ma

janduslikult mahajäänud liiduvabariikides (tabel 12).Eri

nevad on ka jaekäibe kasvutempod suurtes majandusrajoo

nides. Kiires tempos kasvab jaekäive nendes piirkondades, 

kus toimub tootlike j Õudude kõige tormilisem areng. NSV 

Liidu jaekäibes suureneb pidevalt Siberi ja Kaug-Ida osa

kaal. 

T a b e l  1 2  

1 
Jaekäibe kasv liiduvabariikides aastail 1940 - 1970 

(kordades) 

Liiduvabariigid 1970.a., võrreldes 
1940. aastaga 

Kasahhi NSV 13,1 
Moldaavia NSV 12,3 

Kirgiisi NSV 10,8 
Ukraina NSV 6,3 
Vene NPSV 5,7 
Gruusia NSV 5,3 

NSV Liit tervikuna 6,5 

Möödunud viisaastaku töötulemused annavad tunnis

tust nõukogude rahva elatustaseme edasisest tõusust. Olu

lisi edusamme jaekäibe arengus saavutasid kõik liiduva

bariigid. Kõige kõrgem jaekäibe juurdekasv oli Valgeve

ne, Leedu, Moldaavia ja Armeenia NSV-s (64 - 74 %), mis 

Ton7 
1 Основы экономики торговли. M., изд. "Экономика". 

1973, стр. 67. ' 
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oli nende liiduvabariikide majanduse kiirendatud arengu tu-I 
lemuseks. Olulist mõju elanikkonna rahaliste tulude suuren

damisele neis liiduvabariikides avaldas ka üleminek garan

teeritud töötasule kolhoosides. Ainult Vene NFSV-s ja Ka

sahhi NSV-s olid jaekäibe kasvutempod NSV Liidu keskmisest 

madalamad. 

Suured muutused toimusid ka tarbekaupade müügi struk

tuuris. Kui 1961. - 1965. a. kasvas teatud põhjustel toidu

kaupade tähtsusaste, siis 1966. - 1970. a. suurenes töös

tuskaupade osatähtsus - 42,7 %-lt 45,3 %-le (1965. a. hin
dades) . Kõige olulisemad nihked selles suunas toimusid Gruu

sia, Aserbaidzaani, Moldaavia, Usbeki, Läti, Tadžiki, Ar

meenia, Turkmeeni ja Eesti NSV-s. 

Selleks, et Õigesti hinnata jaekäibe arengu tulemusi 

üksikutes liiduvabariikides, on otstarbekas välja tuua jae

käibe kasv ühe elaniku kohta võrreldavates hindades. (Ela

nike arv on kasvanud väga ebaühtlaselt ja selle mittearves

tamine võib viia valede järeldusteni). 

Jaekäibe kasvutempo (arvestatuna ühe elaniku koh

ta võrreldavates hindades) oli aastatel 1940 - 1970 kõige 

kiirem Leedu, Moldaavia, Valvevene, Läti, Kasahhi ja Eesti 

NSV-s (tabel 13). Tabeli 12 andmetega võrreldes näeme, et 

liiduvabariikide järjestus on oluliselt muutunud. 

Jaekäive ühe elaniku kohta ei ole kaugeltki ühesugune 

NSV Liidu eri piirkondades. Võrreldes üleliidulise keskmi

sega, on paljude aastate jooksul kõige madalam tase olnud Us

beki, Aserbaidzaani, Kirgiisi, Tadžiki ja Turkmeeni NSV-s. 

Jaekäibe kasvutempod (ühe elaniku kohta) olid neis liiduva

bariikides 1966. - 1970. a. ka üleliidulisest madalamad : NSV 

Liidus - 41 %; Usbeki NSV-s - 33 %; Kasahhi -ta Aser

baidzaani NSV-s - 36 %; Kirgiisi, Tadžiki, Turkmeeni- NSV-s 

37 % (jooksvates hindades). 

Üks olulisematest põhjustest on teiste liiduvabariiki-

dega võrreldes kiirem elanikkonna juurdekasv (2,5-3 korda 

kiirem), mistõttu elanikkonna rahaliste tulude kasv ei kind

lusta ühele inimesele langeva tulu vajalikku suurenemist. 
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T a b e l  1 3  

Jaekäive ühe elaniku kohta i^ksikutes liiduvabariikides 19|0. aastal, 

võrreldes 1940. aastaga (võrreldavates hindades) 

Liidu
vabariik 

1 

1 9 4 0 1 9 7 0 1970.a., 
aa 

võrreldes 1940. 
stasca (%) 

Liidu
vabariik 

1 
% ülelii % ülelii Jaekäive sealhulgas 

Liidu
vabariik 

1 Rbl. dulisse 
keskmisse 

Rbl. dulisse 
keskmisse 

ühe ela
niku koh

ta 
Žšätid 

mittetoidu-
kaubad 

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 

NSV Liit 127 100,0 639 100,0 505 399 698 

Vene КFSV 145 114,2 700 109,5 482 388 664 

Ukraina NSV 105 82,7 582 V 91,1 552 427 737 

Valgevene NSV 76 59,8 579 90,6 758 640 901 

Usbeki NSV 103 81,1 417 65,3 405 295 573 

Kasahhi NSV 89 70,1 557 87,2 627 501 804 

Gruusia NSV 119 93,7 492 77,0 413 320 524 

Aserbaidzaani NSV 118 92,9 397 62,1 335 279 421) 
Leedu NSV 79 62,2 702 109,9 890 721 1089 

Moldaavia NSV 57 44,9 488 76,4 851 540 1297 

Läti NSV 140 110,2 944 147,7 676 525 877 
Kirgiisi NSV 81 63,8 466 72,9 576 404 813 



T a b e l  1 3  ( j ä r g )  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tadžiki NSV 84 66,1 396 62,0 471 331 672 

Armeenia NSV 105 82,7 507 79,9 481 460 515 
Turkmeeni NSV 129 101,2 466 72,9 361 283 488 

Besti NSV 161 126,8 956 149,6 593 510 701 

( 

А.И. Левин, указ. раб., стр. 121; A.A. Смоленчук. указ. раб., стр. 16. 



Samuti on elanikkonna hõivatus rahvamajanduses nendes lii

duvabariikides kõige väiksem. 

Jaekäive ühe elaniku kohta on otseses seoses ühele ela

nikule osaneva tulu suurusega. Viimane sõltub omakorda lii

duvabariigi majanduse arengutasemest (1), linna- ja maaela

nikkonna suhtarvust (2), nende tulude taseme diferentseeru

misest (3), elanikkonna hõivatusest rahvamajanduses (4) jm. 

Seepärast ei ole päris Õige võrrelda mehaaniliselt jaekäi

be absoluutsuurust ühe elaniku kohta liiduvabariikides üle

liidulise keskmisega. Küll võib aga sellist näitajat kasu

tada analüütilises töös jaekäibe kasvutempode muutuste võrd

lemiseks liiduvabariikide lõikes. 

Liiduvabariikides, kuhu toimub raha sissevedu teistest 

liiduvabariikidest, tuleb jaekäive'ühe elaniku kohta tõe

näosem, kui võetakse arvesse transiittarbijate kaubanõud-

lust. Niisugustele liiduvabariikidele nagu Läti ja Eesti NSV 

on raha sissevedu olnud aastaid iseloomulik. Selle tõttu 

ületavad Läti ja Eesti NSV jaekäibe kasvutempod elanikkonna 

rahaliste tulude kasvutempo. Samas aga vastupidiselt, näi

teks Usbeki NSV-s, jäi jaekäibe kasvutempo 1966. - 1970. a. 

maha elanikkonna rahaliste tulude kasvutempost ja sellele 

liiduvabariigile, nagu ka mõnedele teistele, on iseloomu

lik raha väljavedu. 

Ebaõigete järelduste vältimiseks soovitatakse uurida 

liiduvabariikides samaaegselt jaekäibe arengu hindamisega 

ka tarbimise arengut.1 Vaatleme siinkohal lähemalt nimeta

tud jaekäibearengu hindamise metoodikat ja saadud tulemusi. 

On teada, et toiduaineid saab elanikkond 1) riiklikust 

ja kooperatiivkaubandusest; 2) kolhoositurult; 3) naturaal-

vormis kolhoosidelt pluss isiklikust abimajandist. Vastava

te arvestuste kohaselt oli riikliku- ja kooperatiivkauban-

duse osakaal elanikkonna tarbimise üldmahus 1969. a. 85 %, 
toidukaupadel aga 77 %. 

Г. Иванова. Об уценке"уровня товарооборота в песгпгб-
ликах. - "Советская торговля", » 8, 1971, стр. 12-16. 
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Liiduvabariikide lõikes on organi seeritud turu osa 

erinev ja sõltub peamiselt isiklike abimajandite arengu

tasemest. Valvevene, Moldaavia, Gruusia ja Leedu NSV-s,kus 

abimajandid on kÖige enam arenenud, oli organiseeritud tu

ru protsentosa 1969. a. 74 - 79, Turkmeeni, Eesti, Tadži

ki, Läti, Usbeki ja Armeenia NSV-s aga, kus isiklike abi

majandite arengutase on kõige madalam, - 87-91. Vasta

valt sellele oli kaubandusorganisatsioonidest tehtavate os

tude osa toidukaupade tarbimises esimeses liiduvabariikide 

grupis 57 - 67 %, teises 80'- 86 %. Aastatel 1966 - 1969 

kasvas organiseeritud turu osa tarbimise üldmahus 82 %-st 

kuni 85 %-ni, s. h. toiduainetel 73 %-st kuni 77 %-ni. 

Seoses sellega, et riiklik ja kooperatiivne kauban

dus hõlmavad valdava osa tarbimise üldmahus, avaldavad 

jaekäibe areng ja kaubare s surs si d e paiknemine suurt m8ju 

üksikute kaupade tarbimistasemele. 

Elanikkonna tarbekaupade vajadus ei saa olla identne 

eri piirkondades. Vajaduse suurus sõltub reast teguritest, 

nagu 

1) elanikkonna sotsiaalsest, vanuselisest ja sooli

sest koosseisust ; 

2) rahvuslikest iseärasustest ja harjumustest; 

3) klimaatilistest tingimustest; 

4) kultuuritasemest jm. 

Tegelik tarbimise tase sõltub veel ka elanikkonna üld-

tulude suurusest ja kaupade tootmise arengust. 

Tarbimisteadus võtab arvesse erinevusi elanikkonna koos

seisus ja elutingimustes; see väljendub NSV Liidu ja üksi

kute liiduvabariikide toidu- ja tööstuskaupade ratsionaal

setes tarbimisnormides. Need normid on niisuguse tarbimis-

taseme näitajaks, mille puhul tagatakse kõigi mõistlike va

jaduste täielik rahuldamine ja luuakse tingimused iga ühis

konnaliikme igakülgseks arenguks. 
Toiduainete tarbimisnormid on liiduvabariikide lSikes 
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diferentseeritud, kusjuures üksikute kaupade osas on häl
bimine erinev. Antud juhul huvitab meid, millised kõrva 

lekaldumised esinevad põhiliste toidukaupade ratsionaalse 

tarbimise üldmahus eri liiduvabariikides. Selleks arvuta

ti tarbimisnormid ümber väärtuselistesse näitajatesse vas

tavalt konkreetses liiduvabariigis kehtivatele jaehindade

le. 
Arvutus näitas, et 1969. a. ulatus liiduvabariikide 

toiduainete keskmiste tarbimisnormide hälve NSV Liidu kesk

misest +8,5 %-st kuni -24,7 %-ni. Selline toiduainete tar

bimisnormide diferentseerumine tõestab üksikutes liiduva

bariikides saavutatud tarbimistasemete võrdlemise ebaob

jektiivsust . 

Toiduainete tarbimise tegeliku tase-

m e analüüsimisel tuleb välja selgitada 1) kõrvalekaldu

mine normist üksikute kaupade osas ja kõikide toidukaupade 

osas (rahalises väljenduses); 2) tarbimise normilähedus 

(aste); 3) produktide saamise allikate osatähtsuse muutu

mine teatud perioodil. 

Kõigi nende asjaolude üheaegsel silmaspidamisel sel

gus, et 1966. - 1969. a. toimusid kõigis liiduvabariikidee 

olulised nihked toiduainete tarbimistasemes. Kõige enam 

t õ u s i s  t a s e  U k r a i n a ,  K a s a h h i ,  L e e d u  

j a  M o l d a a v i a  N S V - s .  

Tööstuskaupade tarbimisnormidel on oma spetsiifika.Ker

ge tööst us toode te tarbimisnormid on arvutatud nagu olemas

oleva ratsionaalse garderoobi täiendus seoses esemete füü

silise ja moraalse kulumi sega ning nad on diferentseeritud 

liiduvabariikide lõikes nagu toiduainetegi normatiivid.Ku

na need normid on ette nähtud ratsionaalse garderoobi täi

endamiseks, siis nad ei saa olla iga-aastase tarbimise nor-

matiiviks: käesoleval ajal ei ole veel ratsionaalse garde
roobini jõutud. 

Millist näitajat tuleks siis kasutada tööstuskaupade 

tarbimisseisundi hindamise orientiirina perioodil, mil po
le veel saavutatud ratsionaalset garderoobi? Selliseks 
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orientiiriks võiks olla elanikkonna olemasoleva garderoobi 

täiendamise keskmine vajadus aastas (arvestatakse ka ese
mete kulumist).1 

On püstitatud ülesanne saavutada toidu- ja tööstus

kaupade ratsionaalse tarbimise normid lähema 10-15 aasta 

jooksul. Mõnede kaupade osas saavutatakse see varem. (Põ

hiline seisneb selles, et saavutataks ratsionaalsed tarbi

misnormid ühel ajal kõigis liiduvabariikides.) Kuid tarbi

mise suurendamist ei saa vaadelda ja lahendada eraldi, väl

jaspool seost teiste majanduslike näitajatega (tootmine ja 

tulud). Elanikkonna üldised tulud (rahalised ja naturaal

sed) on siiski kaupade tarbimise võimaliku taseme määrami

se põhiline kriteerium. 

Kuna tarbimise spetsiifika tõttu ei ole võimalik võr

relda tarbimise absoluutsuurusi üksikutes liiduvabariikidee 

omavahel, samuti NSV Liidu keskmisega, siis tuleb võrrelda 

hälvete suurust tegeliku tarbimise taseme ja 

soovitatud tarbimise normi vahel. Otstarbeka

maks loetakse võrdlust mitte ratsionaalse tarbimisnormiga, 

vaid nimetatud kauba arvestusliku tarbimistasemega (t) . 

Kauba tarbimise arvestuslik tase liiduvabariigis ühe ela

niku kohta (protsenti normist) leitakse järgmisest vale-
. . 2 mi st : 

T .100 -X- . T 
t = -B Ж. = -R loo , 

n П 
nr 

kus T - kauba tegeliku tarbimise suurus rahalises väl

jenduses ühe elaniku kohta NSV Liidus; 

n - kauba tarbimise keskmise normi suurus rahali

ses väljenduses ühe elaniku kohta liiduvaba

riigis; 

1 Г. Иванова, указ. раб., стр. 15-16. 

2 
Samas. 
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N - kauba tarbimise keskmise no nai suurus rabalxses 

väljenduses NSV Liidus; 

г - üldine tulu ühe elaniku kohta liiduvabariigis; 

R — üldine tulu ühe elaniku kohta NSV Liidus. 

Saadud tulemus on teatud kauba arvestuslik tarbimis-
tase ühe elaniku kohta liiduvabariigis ja väljendub prot

sentuaalse suhtena soovitatavasse normi. See kõrvutatakse 

tegeliku tarbimistasemega (protsenti normist). Erinevus 

näitab konkreetse kauba normist ettejõudmist või mahajää

mist antud liiduvabariigi elanikkonna tarbimises.Sel meeto

dil võib arvutada koigi toiduainete vajaliku tarbimiataseme, 

v.a. leivasaaduaed ja kartul,millede tarbimise muutus on 

tingitud teiste kaupade tarbimistasemest. Väljaselgitatud 

hälbed arvutatakse ümber kogu vabariigi elanikkonna kohta. 

Ülaltoodud meetodil võrreldi 1969.a. toiduainete tar

bimist liiduvabariikides NSV Liidu keskmise tasemega. Ar

vestused näitasid, et Vene NFSV, Ukraina, Valgevene, Leedu, 

Moldaavia, Aserbaidzaani ja Läti NSV-s ennetab põhiliste 

toiduainete tarbimistase (lähtudes saavutatud tulude suu

rusest ühe elaniku kohta) tarbimistaseme teistes liiduva

bariikides. Järelikult peab liiduvabariikidee, kus esines 

toiduainete tarbimises mõningane mahajäämus (võrreldes saa

vutatud tulude tasemega ühe elaniku kohta), toidukaupade 

müük riiklikust ja kooperatiivsest kaubandusest kasvama 

kiiremas tempos. 

Selline jaekäibe arengu hindamise metoodika ei eile 

veel praktikas juurdunud, kuid selle täiustamine ja kasu

tusele võtmine võimaldaks enam põhjendatult planeerida jae

käibe arengutemposid üksikutes liiduvabariikides. 
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1.4. 

JAEKÄIBE 
SESOONSUS 

Jaekäibes võime täheldada aaetasiseeeid hälbeid kuude 

ja kvartalite lõikes, kusjuures proportsioonid ei ole vii

mase aastakümne jooksul oluliselt muutunud. Jaekäibe aas-

tasisest hälbimist Eesti NSV-s iseloomustavad järgmised 

jooned (tabel 14): 

1) kõige väiksem läbimüük on I kvartalis, kõige suu

rem IV kvartalis, kusjuures nii toidu- kui' mittetoidukau-

pade jaekäive kasvab järjekindlalt kvartalist kvartalisse. 

Seega müüakse esimesel poolaastal nii toidu- kui mittetoi-

dukaupu vähem kui teisel poolaastal, kusjuures erinevus 

mittetoidukaupade osas on suurem; 

2) I ja IV kvartali käibe erinevus väheneb: 1960. a. 
oli jaekäibe üldmahus I ja IV kvartali osatähtsuste hälve 

6,4 punkti, 1970. a. 4,8 punkti. Kvartalitevaheliste häl-

beerinevuste vähenemine on tingitud põhiliselt mittetoidu-

kaupadest. Mittetoidukaupade osatähtsuse diferents oli 

I960, a. I ja IV kvartalis 10,8 punkti, 1970. a. 5,8 punk

ti. 

Selleks, et hinnata esitatud andmeid ning selgitada 

välja jaekäibe sesoonsuse muutumine tulevikus, on vaja 

uurida sesoonsust põhjustavaid tegureid. Jaekäibe sesoon

sed hälbed on tingitud nii alalistest kui ka juhuslikest 

teguritest. 

Kõik jaekäibe sesoonsust põhjustavad tegurid võib jao

t a d a  s o t  s i a a l - m a j  a n  d u s l i k e k s  j a  

looduslik-klimaatilisteks, kus

juures olenevalt ühe või teise teguri mõjutugevusest, ise

l o o m u s t  j a  u l a t u s e s t  v õ i b  e r i s t a d a  ü l d i s i  j a  

spetsiifilisi tegureid. 

Üldised tegurid on järgmised. 

1. Looduslik-klimaatilised tegurid. Nende mõju mõnede 

kaupade (näiteks kummi-, viltjalatsite, villaste kangaste, 
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T a b e l  1 4  

Jaekäive Eesti NSV-s aastail i960 - 1970 
kvartalite lõikes (%) 

I960 1965 1968 1969 1970 

Jaekäive kokku 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

s. h. 

I kvartal 21,8 21,8 22,6 22,8 22,4 
II kvartal 24,8 24,5 24,3 24,2 24,4 
III kvartal 25,2 26,0 25,9 25,9 25,0 
IV kvartal 28,2 27,7 27,2 27,1 27,2 

Toidukaupade jae
käive 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

s. h. 

I kvartal 22,6 22,1 22,4 22,7 22,4 
II kvartal 25,0 24,8 24,5 24,6 25,0 
III kvartal 25,8 26,4 26,5 26,2 26,4 
IV kvartal 26,6 26,7 26,6 26,5 26,2 

Mittetoidukaupade 
jaekäive 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
s. h. * 

I kvartal 20,8 21,5 22,8 23,0 22,5 
II kvartal 24,6 24,1 24,0 23,7 23,7 
III kvartal 24,6 25,4 25,2 25,5 25,5 
IV kvartal 30,0 29,0 28,0 27,8 28,3 

valmisriiete) müügi sesoonsusele on vahetu. Rea teiste kau

pade müüki looduslik-klimaatilised tingimused otseselt ei 
mõjuta. 

2. Tootmise sesoonsus mõjutab enamiku kaupade kuu- ja 

kvartalimüügi hälbimist. Tootmise sesoonsuse mõju analüüs 
näitab, et kõige suuremat mõju avaldab see tegur toidukau

pade müügile, eelkõige kiiresti riknevate kaupade müüg-i le 
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(piim, värske kala jt. ), ning vähem mittetoidukaupade müü
gile. 

Seejuures võib täheldada kaht erinevat tendentsi: 

a) kaupade tootmise sesoonne hälbimine on suurem kui 

müügi sesoonsus. See on iseloomulik kaupadele, mida varu

takse või toodetakse teatud perioodil, aga tarbitakse aas

taringselt. Tarbimise sesoonsust aitavad antud juhul vä

hendada kaubavarud. Niisugusteks kaupadeks on näiteks kar

tul, köögivili, puuvili; 

b) mõnedel toidukaupadel on tootmise ja müügi sesoon
sed hälbed peaaegu ühesugused. Seda võib märgata peamiselt 

kiiresti riknevate toiduainete puhul ja nende kaupade osas, 

mille nõudlus on rahuldamata. 

Üldiselt - mida vähem turg on küllastatud kaupade
ga, seda suurem on müügi sesoonsus. Ning vastupidi, mida 

kõrgem on turu küllastatus kaupadega, seda väiksem on müü

gi perioodiline hälbimine, sest tootmise sesoonsuse mõju 

nõrgeneb ning suuremat osa hakkavad etendama teised, mitte 

vähem olulised tegurid. Erandiks on siinkohal ainult se-

soonikaubad. Turu täieliku küllastatuse korral hakkab ela

nikkond sesoonset kaupa soetama mitte turule saabumise mo

mendil, vaid vastavalt vajadustele, mis on dikteeritud se

soonsetest tingimustest (aastaaeg, ilmastik jne.). 

3. Elanikkonna rahaliste tulude sesoonsus avaldab sa

muti teatud mõju enamiku kaupade müügile. Elanikkonna tu

lude kasvu teatud perioodidel põhjustab palga maksmine 

kindlatel päevadel, preemia maksmine teatud kuudel, raha 

maksmine põllumajandussaaduste varumise perioodil jne. Ra

haliste tulude saamine omab monotoonselt kasvavat iseloomu 

(I - IV kvartalini). Seejuures on muutused aastate jooksul 

olnud tühised; tulude suhteline jaotumine kvartalite lõi

kes on jäänud enam-vähem stabiilseks, näiteks Ukraina NSV-s 

I kvartalis 23,1 - 23,8 %; II kvartalis 24,6 - 24,9 % III 

kvartalis 25,3 - 25,7 %; IV kvartalis 26,2 - 26,5 %. 

Olulisem on rahaliste tulude seöoonne erinevus elanik
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konna erinevates sotsiaalsetes gruppides. Seejuures aasta 

sisene tulude hälbimine on tööliste-teenistujate perekonda

des väiksem kui kolhoosnikel. Põhjuseks on asjaolu, et töö

liste ja teenistujate palk on vähem allutatud juhuslikele 

mõjudele. Tööliste-teenistujate perekondade tulude variat-

sioonikoefitsient oli Ukraina NSV—s 1968. a. 4,41 %, kol

hoosnike perekondades 7,43 %• 
Analüüs näitab, et mittetoidukaupadele tehtavate kulu

tuste aastasisene hälve on suurem sellel sotsiaalsel gru

pil, kellel ka tulude hälbimine on suurem. Näiteks Õmblus-

toodetele tehtavate kulutuste aastasisene hälve töölistel ja 

teenistujatel on 13,1 %, kolhoosnikel 19,1 %, nahk jalatsi

tel vastavalt 11,5 ja 18,9 %, elektrikaupadel 19,1 ja 39,1 56, 

raadiokaupadel 25,2 ja 47,8 %, muusikakaupadel 37,9 ja 47,5%, 

trikootoodetel 23,7 ja 31,2 %. 

Seoses kolhoosnike tulude hälbimise vähenemisega, vä

heneb ka nende perekondade mittetoidukaupadele tehtavate ku

lutuste aastasisene hälve. 

4. Mõnede kaupade hindade sesoonsus. See avaldab mõ
ju kartuli, köögivilja, puuvilja, marjade, kõrvitsalistejt. 

müügile. Hinna sesoonsus esineb antud juhul spetsiifilise 

tegurina (avaldab mõju ainult üksikute toiduainete müügi 

aastasisesele hälbele). 

Näiteks köögiviljal saavutab hind maksimaalsuuruse II 

kvartalis (keskmine hind on 1,7 - 2,3 korda kõrgem I kvar

tali keskmisest hinnast). Seejärel hakkab hind langema ja 

III kvartalis moodustab ainult 73 - 85 %, IV kvartalis aga 

umbes 58 - 65 % I kvartali keskmisest hinnast.1 

Ukraina NSV majandusteadlaste poolt tehtud analüüs näi

tab, et hindade aastasisene hälbimine aastast aastasse tu

gevneb: kartuli hinna variatsioonikoefitsient 1967. a. oli 

23,47 %, 1969. a.. 25,31 %; köögiviljal vastavalt 43,17 ja 
54,39 %. 

1 Ukraina NSV andmetel. Kartuli osas on hinna muutumi
se kõver mõnevõrra teistsugune, vt. А.И. Гребнев Автомати
зированная система планирования розничного това'лппЛпппч'я м 
изд. "Экономика", 1972, стр. 225. ароооорота.м., 
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Sesoonsete hindade kiikumine nimetatud toiduainetel 

avaldab teatud mõju nende - kaupade müügi aastaeisesele häl

bele. See ilmneb eriti varase köögivilja, kartuli ja puu

viljade müügile saabumise perioodil. Müügiperioodi alguses 

on hinnad reeglina kõrged, see takistab loomulikult nende 

realiseerimist. Põhilisteks tarbijateks sel perioodil on 

kõrge tulude tasemega perekonnad. Seejärel, vastavalt pak

kimise suurenemisele ja hindade alanemisele, muutuvad need 

toidukaubad kättesaadavaks kõigile tarbijatele. 

5. Sotsiaal-eluolustikulised tegurid; ühiskonnaelu 
nähtused (pidupäevad, kombed, traditsioonid), sesoonsed 

kampaaniad. Pidupäevaeelsetel päevadel suureneb näiteks 

nõudlus paljudele toidukaupadele. 

Sesoonsed kõikumised, mis on tingitud klimaatilistest 

tingimustest, on suhteliselt kestvad, pikemaajalise ise

loomuga, ent kõikumised, mis on seotud ühiskonnaelu näh

tustega - lühiajalised. Klimaatilistest tingimustest sõl

tuva nõudluse kõrgpunkt on sesooni alguses, teiste puhul 

sesooni lõpus (pidupäeva eel). 

Kaupade müügi sesoonse laine kujunemisele avaldavad 

mõju ka muud tegurid, näiteks perekonna sotsiaalne seisund, 

perekonna soolis-vanuseline ja arvuline koosseis, aga ka 

mitmesugused juhuslikud momendid, mis ei allu arvestusele 

ega analüüsile. 

Kaupade müügi sesoonsus on paljude mõjutavate teguri

te koondmõju tulemus. Kuid eraldi võetult on nende teguri

te mõju üksikute kaupade müügile erinev: mõned tegurid saa

vad otsustavateks ühtedele kaubagruppidele, teised teiste

le. Seejuures ei ole mõjuaste ühesugune ka ajas: müügi aas-

tasisene hälbimine muutub pidevalt. See toimub järgmistel 

põhjustel: 

1) muutuvad ühe või teise teguri mõjutingimused; 

2) muutuvad tegurid ise; 

3) toimuvad teatud nihked sesoonsust kujundavate te

gurite omavahelistes suhetes. 

7 
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Eeltoodut silmas pidades avaldab kaupade müügi aasta 

sisese hälbimise muutumisele kõige suuremat mõju Kaupade 

toodangumahu ja elanikkonna rahaliste tulude tase. 
Mida suurem on toiduainete tootmise maht ja vastavalt 

sellele turu küllastatuse aste, seda nõrgem on sesoonse 

tootmise mõju nende kaupade kvartalimüügile. Tootmise mahu 

kasvuga laienevad kaubavarudega manööverdamise võimalused. 

See nõrgendab tootmise sesoonsuse mõju ja võimaldab ela

nikkonna nõudlust pidevalt rahuldada. Kuid mõningatel kau

padel koos toodangu mahu kasvu ja turu küllastatuse tõusu

ga müügi sesoonne hälve siiski ei vähene, vaid vastupidi -

suureneb. Selline olukord esineb sesoonse iseloomuga töös

tuskaupade puhul. Turu küllastatuse ja elanikkonna tulude 

suurenemise korral hakkab elanikkond soetama sesoonseid 

kaupu sesooni ajal (mitte varakult), sest luuakse võimalus 

osta kaupa siis, kui tekib selle järele vajadus. Elanik

konna tulude kasv tugevdab seda protsessi. Kuid mittekül

laldase pakkumise tingimustes viib tulude kasv vastupidi

sele protsessile - aastasisesele müügi ühtlustamisele - , 

kuivõrd kõrgemapalgalised perekonnad, omades sularaha üle

jääke, soetavad mõningaid defitsiitseid sesoonseid kaupu 

enne sesooni algust. Seega tulude kasv viib erinevatele tu

lemustele turu erineva küllastatusetaseme piires. 

Müügi sesoonsuse vähenemisele aitab kaasa ka rea kau

pade tootmise sesoonsuse ja elanikkonna rahaliste tulude 

saamise sesoonsuse vähendamine. 

Sellised on müügi sesoonsete muutumiste üldised prot

sessid. Täpselt ettekujutust müügi sesoonsuse tendentsi

dest ja muutumise iseloomust saame üksikute kaupade kvar-

talimüükide analüüsimisel. Näitajatena kasutatakse sesoon

suse indekseid, ebaühtluse indekseid, variatsioonikoefitsi-
ente jt. 

Sesoonsete hälvete järgi võime jagada kõik kaubad Ees
ti NSV-s tinglikult kolme gruppi.^ 

1 Järelduste tegemisel on kasutatud ENSV Iapvy-iv,» 
meid kvartalite lõikes. Kuna kvartali müügiandmed on 
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1. Suhteliselt ühtlase müügiga kaubad. Toidukaupadest 

kuuluvad.siia piim ja piimasaadused (kaasa arvatud juust), 

kanamunad, jahu, leib, leiva-saiatooted, tangud, makaronid, 

kondiitritooted, viin, likööri-viinatooted, vorstitooted, 

veinid; mittetoidukaupadest kangad, seep, pesemisvahendid, 

galanteriikaubad, trikootooted, metallvoodid, nahkjalatsid, 

mööbel, metallnõud, kellad, klaasnõud, tubakatooted, tikud, 

elektrikaubad. Toidukaupade ühesugune müük kvartalite lõi

kes annab tunnistust elanikkonna vajaduste ühtlasest aasta

ringsest rahuldamisest. Siia gruppi kuuluvad mittetoidukau-

bad on reeglina mittesesoonsed või vähesesoonsed. 

2. Vähesesoonsed kaubad. Nendeks on liha, kala, või, 

margariin, keedis ja dzemm, sool, alkoholivabad joogid,puu

viljad ja marjad, tee, Õlu; sukad-eokid, parfümeeria, port

selan- ja fajanssnõud, ehitusmaterjalid, tarbekeemiatooted, 

trükitooted, vaibad, Õmblustooted, niidid-nööbid. 

3. Sesoonsed kaubad. Siia kuuluvad lihakonservid, köö
gi vii j a-puuviljakonservid, kartul, köögivili, suhkur, jää

tis; kummi- ja viltjalatsid, koolivihikud, villased rätikud, 

karusnahatooted, kant se 1 eikaubad, jalg- ja mootorrattad, pea

katted, raadiokaubad, mänguasjad. 

Toiduainete tarbimise hälbimist aasta vältel ei saa 

alati pidada negatiivseks nähtuseks, vaid hindamisel vajab 

iga konkreetne juht diferentseeritud lähenemist. Siiski enami

ratud nomenklatuuriga, siis on täiendavalt kasutatud teatud 
kaubandusorganisatsioonide kohta tehtud uurimusi. Tegelikult 
on kaubandusorganisatsioonide jaekäibe sesoonsuses olulisi 
erinevusi. Eeltoodut arvestades tuleb niisugust liigitust lu
geda tinglikuks. Tuleb märkida, et eri liiduvabariikides on 
jaekäibe sesoonsed hälbed erinevad. Nagu näitavad konkreet
sed uurimused Ukraina NSV kohta, on paljude kaupade jaekäi
be sesoonsed hälbed analoogilised hälvetega Eesti NSV-s. 
Märgime siinkohal mõned olulised erinevused. Näiteks kuulu
vad Ukraina NSV-s suhteliselt ühtlase müügiga kaupade hulka 
tee, peakatted, niidid, muusikakaubad; vähe sesoonsete kau
pade hulka aga vorstitooted, piim ja piimasaadused, juust, 
suhkur, veinid, mööbel jt.; kolmandasse gruppi kuuluvad ka
namunad. Niisugused erinevused on tingitud turukonjunktuuri 
spetsiifikast, nõudluse iseärasustest. 
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ku viimasesse (3) gruppi kuuluvate toiduainete ebaühtlane 

tarbimine esineb ebasoovitava nähtusena. 
Tööstuskaubad, mis kuuluvad 3. gruppi on esmajoones 

sesoonsed kaubad, mida tarbitakse teatud aastaaegadel. 

Selline kaupade klassifikatsioon on loomulikult ting

lik, kuid ta annab teatud määral võimaluse teha meie ar

vates väga olulisi üldistusi ja järeldusi kvartalimüügi 

planeerimise metodoloogiliste ja metoodiliste aluste väl

jatöötamiseks. 

Kaubagruppide analüüs kvartalimüügi ebaühtluse koe

fitsientide ja variatsioonikoefitsientide põhjal iseloo

mustab suurel määral elanikkonna vajaduste rahuldamise as

tet. Peamiselt on sel teel võimalik hinnata toidukaupade 

ja mittesesoonsete tööstuskaupade nõudmise rahuldamist.Mi

da väiksem on nimetatud kaupade müügihälve, seda ühtlasem 

on vajaduste aastaringne rahuldamine. Sesoonsete kaupade 

puhul saab nõudluse rahuldamise protsessi hinnata ainult 

sel juhul, kui müügi sesoonset lainet võrreldakse nende 

kaupade nõudluse sesoonse lainega. 

Kvartalimüügi hälbimist määravate tingimuste järgi 

võib kõik kaubad jaotada 7 gruppi. 

I  g r u p p  -  k a u b a d ,  m i l l e  m ü ü g i  s e s o o n s u s  o n  
tingitud tootmise sesoonsusest: kartul, juur- ja puuvili, 

marjad, kõrvitealised, liha, kala jt. Iseloomulik on, et 

kaubaressursside saabumise aastasisene hälve on müügihäl-

best suurem. Müügihälbe ulatuse intensiivsus sõltub pal

jus saavutatud toodangumahust ja kaupade säilitamistingi-

mustest. 

I I  g r u p p  -  k a u b a d ,  m i l l e  s e s o o n n e  m ü ü k  o n  
tingitud põhiliselt nende tarbimise sesoonsusest : kummi-

ja viltjalatsid, üksikud Õmblustooted. Nende kaupade nüü-

gihälve on suurem kaubaressursside saabumise sesoonsusega 
võrreldes. 

III grupp - kaubad, mida tarbitakse aasta
ringselt, kuid mitmesuguste klimaatiliste ja ilmastiku-
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tingimuste tõttu nõudlus erinevatel aastaaegadel nende jä

rele kõigubi alkoholita joogid, jäätis, Õlu, tee, peakat

ted, villased ja siidkangad, mõningad trikootooted. 

I V  g r u p p  -  k a u b a d ,  m i l l e  a a s t a s i s e n e  m ü ü g i  

hälbimine on tingitud teiste kaupade kvartalimüügi hälbi

misest : sool, suhkur, niidid, tuletikud. 

V  g r u p p  -  k a u b a d ,  m i l l e  m ü ü g i  a a s t a s i s e n e  

hälbimine sõltub paljus sotsiaalsetest ja oimeteguritest: 

kondiitritooted, viin, likööri- ja viinatooted, parfümee

ria. 

V I  g r u p p  -  e h i t u s m a t e r j a l i d ,  e l e k t r i k a u b a d ,  
mööbel. Nende müügi hälbimist põhjustavad perioodid, mil 

peamiselt remonditakse kortereid, toimub individuaalehitus 

ning mil antakse ekspluatatsiooni põhiosa elamispinnast: 

VII grupp - kiiresti riknevad iga päev nõu

tavad toiduained: piim, leib. Nende tootmine ja tarbimine 

on kvartali jooksul tasakaalus. 

Niisuguste tegurite, nagu tootmise sesoonsus, elanik

konna tulude sesoonsus jt. mõjuaste müügi sesoonsusele sõl

tub "suurel määral tootmise hetkemahust, kaubavarudega ma

nööverdamise võimalusest, turu küllastatusest nende kaupa

dega, elanikkonna tulude kasvust jm. Siin on tegemist kau

pade müügi sesoonse laine kujunemise dünaamiliste ja staa

tiliste tingimuste vastastikuse seosega: esimesed mõjuta

vad müügi sesoonsust teiste kaudu, nõrgendades või tugev

dades viimaste mõju müügi sesoonsusele. 
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i a e k A i b e  r i i k l i k  p l a a n ,  SELLE s i s u  

j a  n ä i t a j a t e  s ü s t e e m  

2.1.  

JAEKÄIBE RIIKLIKU PLANEERIMISE 
OLaros JA TÄHTSUS 

Sotsialistliku riigi üks tähtsamaid kaubandust regu

leerivaid majandus-organisatsioonilisi tegureid on jaekäi

be planeerimine; jaekäibe planeerimise abil tagab sotsia-

listlik riik elanikkonna üha kasvavate vajaduste plaanipä

rase katmise. Planeerimise sisuks on partei ja valitsuse 

kaubanduspoliitika elluviimine. Ühelt poolt põhineb jae

käibe planeerimine tootmis- ja ekspordivõimaluste, teiselt 

poolt elanikkonna nõudluse arengu analüüsil. NSV Liidus pla

neeritakse ainult organiseeritud turu jaekäivet, s. t. 

riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäivet. Planeerimis-

töö toimub vastavalt kõrgemalseisvate organite juhistele 

j s Lo гга j. due te le kindlaksmaäi*atud vonnide järgi ning kind

latel tähtaegadel. Sellega tagatakse planeerimise ühtne 

kord ja plaaninäitajate ühtne süsteem. 

и aekäibeplaani koostamisel tuleb eristada kahte staa
diumi : 

1) plaan-tellimuse ehk plaaniprojekti väljatöötamine, 

alates kaubandusettevõteteet ja lõpetades NSV Liidu Kau
bandusministeeriumiga; 

, 2) valitsuse poolt kinnitatud plaani jaotamine liidu-
auariikide, kaubandusorganisatsioonide ja -ettevõtete va
hel . 
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Mõlemad staadiumid on tihedalt teineteisega seotud ja 

on ühtse terviku koostisosadeks.1 

Poliitilistele ja majanduslikele tingimustele vastav 

jaekäibe planeerimine pole ainult organi sat si ooni li s-tehni

line, vaid esmase tähtsusega poliitiline ülesanne. Samal 

ajal on see ka komplitseeritud ülesanne, sest jaekäibe-

plaan on tihedalt seotud tootmisplaanidega (rahvatarbekau-
pade ja põllumajandustoodete tootmisprogrammid), riigi fi

nants plaaniga, transpordiplaaniga, rahva materiaalse hea

olu ja kultuuritaseme tõusu plaaniga. 

Jaekäibe üldmaht sõltub ostuvõimelisest nõudmisest ja 

kaubakatte olemasolust, kaupade pakkumisest. Need rahvama

janduslikud näitajad on omakorda seotud paljude teistega. 

Nii on elanikkonna nõudluse ulatus seotud töötajate arvu, 

töötasufondi, kolhoosnike rahaliste tulude jt. näitajate

ga. Viimased on ära määratud või tingitud tööstuse toot-

misprogrammidest, ehituste mahust, põllumajanduse arengust, 

tööviljakuse kasvust. Jaekäibe kaubakate (kaupade pakkumi

ne) on omakorda seotud tarbeesemete tootmise mahuga, turu-

fondide osatähtsusega nende kaupade koguhulgas; samuti sõl

tub see toodete sortimendist, jaehindade tasemest. 

Nõudmist ja pakkumist ning nende kaudu ka jaekäivet 

mõjutavad veel alaliselt mitmed majanduslikud, organisat

sioonilised, looduslikud jm. tegurid, mis mõjuvad erineva 

ulatuse ja tugevusega jaekäibe mahule, struktuurile, dü

naamikale ja regionaalsele paiknemisele. Veelgi enam komp

litseerib jaekäibe planeerimist asjaolu, et nõudmine ja 

1 Täpsemalt öeldes ei lõpe planeerimistöö kinnitatud 
plaani jaotamisega, vaid jätkub plaani täitmise kontrolli
misel. 

Märkus. Jaekäibeplaani koostamise tehnikat pole siin-
juures otstarbekas üksikasjalikumalt käsitleda, kuna see 
on analoogiline kõigi teiste näitajate planeerimisega, mi
da uuritakse kaubandusökonoomika 2. teema, "Planeerimise 
süsteem kaubanduses" raames. Et jaekäibe planeerimise ma
janduslik sisu, olemus ilmneb kõige selgemalt planeerimise 
esimesel staadiumil, siis on alamal pööratud tähelepanu 
üksnes jaekäibeplaani ühe või teise näitaja plaanilise suu
ruse määramisele ja üksnes põgusalt puudutatud kriteeriune, 
mis on aluseks plaanide kinnitamisele ja jaotamisele. 
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pakkumine on vaja tasakaalustada, kindlustada elanikkon

na nõudluse rahuldamine nii koguseliselt ja väärtuseli

selt kui ka ajaliselt ja ruumiliselt. 

Jaekäibe planeerimisel tuleb kõigi nende tegurite 

võimalik mõju plaaniperioodiks kompleksselt kindlaks mää

rata ja arvesse võtta. Selline planeerimise süsteem ta

gab jaekäibeplaani majandusliku põhjendatuse ja on üht

lasi tähtis eeldus elanikkonna nõudluses esineda võivate 

spontaansete ilmingute tagasitõrjumiseks ja nendest üle

saamiseks. Kuna käesoleval ajal toimuvad suured ümberku

jundused suhteliselt lühikese ajaga, siis nõuab jaekäibe 

planeerimine majanduse tundmist mitte ainult mingil konk

reetsel perioodil, vaid ka selgepiirilist orienteerumist 

eelseisvates muutustes. 

Põhiliste sotsiaal-majanduslike tegurite hulka, mis 

on vajalikud mingi piirkonna jaekäibe planeerimisel, kuu

luvad selle piirkonna 

1) elanike arv ja sotsiaalne ning soolis-vanuseline 
koosseis; 

2) turumaht, mis kujuneb põhiliselt kohaliku elanik

konna ostufondide, aga ka rajoonivälise nõudluse põhjal 

(transiittarbijad) ja kollektiivtarbijate nõudluse põh

jal (nn. väikehulgimüük); 

3) tootmisbaas, s. o. tööstuse profiil, piirkonna 
rahvamajanduslik tähtsus, tööstusettevõtete poolt välja

lastavate tarbekaupade sortiment ja kogus, põllumajandu

se arengusuund ning isiklike abimajandite osa põlluma

jandussaaduste nõudluse rahuldamisel. Lisaks on nendel 

majanduslikel näitajatel veel teistsugune tähtsus, ni

melt võimaldavad nad kindlaks määrata kaubakäibe kauba-

ressurssidega kindlustatust või juurdeveo vajadust teis
test piirkondadest; 

4) transporditingimused: erinevate transpordiliiki
de olukord ja kasutamisvõimalused, teedevõrgu korraäioid, 

transpordisidemete iseloom antud piirkonna ja teiste ma

janduslike piirkondade vahel; 
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5) kaubanduse olukord Ja kaubandusorganisatsioonide 

töö kvaliteet; 

6) kolhoosikaubanduse olukord: hindade tase, produk
tide juurdeveo sagedus ja regulaarsus, kindlustatus saa

dustega; 

7) elanikkonna nõudlus üksikutele kaupadele, nõudlu

se rahuldamise aste; 

8) klimaatilised tingimused; 

9) plaanieelse perioodi kaubakäi be plaani täitmise ana

lüüs: arengu dünaamika, hälbed plaaniga võrreldes, hälve

te põhjused, elanikkonna ostufondide haaratue jaekäibest. 

Peale eelnimetatud tegurite võtavad kaubandusorgani

satsioonid ja kaubandusettevõtted veel täiendavalt jae

käibe planeerimisel aluseks 

- partei ja valitsuse direktiive1 jaekäibe kasvu, 

tootmise suurendamise ja elatustaseme tõusu valdkonnas; 

riikliku ja kooperatiivse kaubanduse jaekäibe kasvutempo

sid, mis võtavad arvesse linna ja maa vaheliste oluliste 

erinevuste likvideerimise ülesannet ; üksikute kaubagrup

pide jaekäibe kasvutemposid; 

kõrgemalseisvate organisatsioonide korraldusi,mil

les konkretiseeritakse direktiivnäitajaid. Need korraldu

sed organisatsioonidele ja ettevõtetele diferentseeritak

se sõltuvalt organisatsioonide ja ettevõtete poolt tee

nindatavast kontingendist (1), töötingimustest (2), jae

käibe edasise laiendamise võimalustest (3); 

- eesrindlike kaubandusorganisatsioonide ja -ette

võtete kogemusi, nende parimaid töövõtteid, mis kohanda

1 Direktiividega määratakse ära jaekäibe arengu op
timaalne suund, mis peab tagama kõigi nende ülesannete 
täitmise, mis on püstitatud eelseisvaks perioodiks, ja 
kindlustama vajaliku proportsionaalsuse jaekäibe ja teis
te rahvamajandusplaani näitajate vahel. Direktiivide alu
se ksvõt mi ne võimaldab saavutada vajaliku proportsionaal
suse kõigis piirkondades. 

8 
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takse antud organisatsiooni või ettevõtte tegevuse tingi

mustega. 
Kõigi nende sotsiaal-majanduslike tegurite analüüs, 

nende arengutendentside väljaselgitamine ning arvessevõt-

mine on tähtis eeldus majanduslikult põhjendatud jaekäi

beplaani koostamiseks. 

Jaekäibe riikliku planeerimisega lahendatakse üks 

tähtsamaid rahvamajanduslikke ülesandeid - kindlustatak

se tasakaal nõudmise ja pakkumise vahel nii tervikuna kui 

ka kaubalise struktuuri lõikes, nii kogu riigis kui ka 

igas majanduspiirkonnas. Seejuures ei seisne ülesanne mit

te ainult tasakaalu saavutamises, vaid samaaegses tarbi

mise taseme tõusu, jaekäibe struktuuri parandamise ja ela

nikkonna üha kasvavate vajaduste rahuldamise tagamises. 

Jaekäibe riikliku planeerimise eesmärki ja tähtsust 

silmas pidades on arusaadav, kuivõrd vajalik on majandus

likult põhjendatud jaekäibeplaani koostamine. Põhjendatud 

jaekäibeplaan on tähtis ka kaubanduse kui rahvamajandus

haru arengu seisukohalt, sest jaekäibe maht on määrav kau

banduse arengu teiste näitajate- kaubafondide, kaubandus-

võrgu, kapitaalmahutuste, kaubanduskaadri, töötasufondi, 

kogutulude, käibekulude ja kasumi planeerimisel, 

1 Et neid tegureid arvesse voetakse,see ilmneb konk-
ree selt näiteks Jaekaibe planeerimisel liiduvabariigis. 
Kui NSV Liidu Riiklikule Plaanikomiteele ja NSV Liidu Kau
bandusministeeriumile esitatakse liiduvabariigi plaanika-
vand, siis tuuakse täiendavalt ära järgmised arvestused 
(jaekäibeplaani projekti põhjendamiseks); 

1) elanikkonna rahaliste tulude ja kulude bilanss; 
2) jaekäibe kaubakate; 
3) loomakasvatussaaduste riiklike ressursside bilanss 

ja liha, piima ning kanamunade tarbimise arvestus; 
4) kartuli ning juur- ja puuviljade riiklike resuresi

de bilanss ja nende tarbimise arvestus; 
5) põhiliste toidu- ja mittetoidukaupade tarbimise 

arvestus ühe elaniku kohta; 
6 )  toiduainete ja mittetoidukaupade arvestus turuvä-

liste tarbijate vajadusteks; 
J) põhiliste toidu- ja mittetoidukaupade kedcmised jae-



Sotsialistlik riik lahendab jaekäibe planeerimise komp

litseeritud ülesande edukalt tänu sellele, et 

planeerimine toimub ühtse korra ja plaaninäitajate 
ühtse süsteemi järgi; 

kõiki põhilisi jaekäibe mahtu mõjutavaid sotsiaal

majanduslikke tegureid arendatakse plaanipäraselt ; 

juhindutakse demokraatliku t sent rali snd. printsii-
V + 1 bist. 

Jaekäibe planeerimises tähendab demokraatliku tsentra

li smi printsiip seda, et ainult kõige tähtsamate näitajate 

kitsas ring (jaekäive, turufondid) kehtestatakse tsentrali

seeritult - NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt - ja et 

kogu planeerimistöö toimub sisuliselt liiduvabariikides, kau

bandusorganisatsioonides; et majandusliku tegevuse tsentraal

ne juhtimine on ühendatud üksikute lülide majandusliku ise

seisvusega. Demokraatliku tsentraiismi printsiibi kasutami

ne planeerimisel nõuab ka, et igas kaubanduse lülis tõsiselt 

läbi vaadataks ja arvesse võetaks alluvate kaubandusorgani

satsioonide plaanikavandid.See võimaldab vältida kaubakäibe 

planeerimj sel šabloone,teeb planeerimise-konkreetsemaks, an

nab võimaluse täielikumalt arvesse võtta kohaliku elanikkonna 

nõudluse iseärasusi, vastavate kaubandusorganisatsioonide si

semisi majanduslikke reserve ja eesrindlike kaubandustööta

jate kogemusi. 
Enne 1965. a. majandusreformi oli peamiseks puuduseks 

kaubanduses juhtimise liigne tsentralism, mis takistas koha

liku initsiatiivi arengut. Eriti ilmnes see planeerimises, 

kus kõrgemalt poolt määrati arvukalt plaaninäitaj aid ja et

tevõtete majandusliku tegevuse kõik näitajad reglementeeri-

ti. Sellega võeti võimalus kohalike ressurssidega manööver

damiseks ning pidurdati operatiivsete küsimuste iseseisva la

"* Jaekäibe planeerimisel peetakse silmas planeerimise 
kõiki kaheksat printsiipi. Demokraatliku tsentralismi print
siipi on eraldi rõhutatud selleks, et mõistetavaks teha ka
sutatavat plaaninäitajate süsteemi ja jaekäibe planeerimise 
korda. 
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hendamise initsiatiivi. Planeerimise uus süsteem taotleb 

kÖigi nende puuduste kõrvaldamist. Demokraatliku tsent-
ralismi tugevnemisest kaubanduses annab tunnistust lii
duvabariikide ja kaubandusorganisatsioonide õiguste laie
nemine oma majandusliku tegevuse juhtimisel ja planeeri

misel. 

2 . 2 .  

JAEKÄIBE RIIKLIKU 
PLAANI NÄITAJATE SÜSTEEM 

NSV Liidu jaekäibe riiklik plaan kujutab endast üht

set tervikut, mis plaanipäraselt organiseerib nõukogude 

kaubanduse majanduslikku tegevust, aiatee kaubandusest 

kui rahvamajandusharust ja lõpetades konkreetse kauban

dusettevõttega. 

Seega on jaekäibe riiklikul plaanil territoriaalne 

iseloom. Võime eristada 1) üleliidulist jaekäibeplaani, 

2) liiduvabariigi ja 3) kaubandussüsteemi jaekäibeplaani, 

4) kaubandusorganisatsiooni ja 5) kaubandusettevõtte jae

käibeplaani. Kõik need plaanid on omavahel seotud, kõik 

järgmised plaanid kujutavad endast eelmise kui terviku 

osa. 

Liiduvabariikide jaekäibeplaanid vastavad üleliidu

lisele kaubakäibeplaanile. Samasugune orgaaniline ühtsus 

valitseb ka liiduvabariigi jaekäibe- ja üksikute kauban-

dussüsteemide jaekäibeplaanide vahel, kaubandussüsteemi 

ja tema alluvusse kuuluvate kaubandusorganisatsioonide 

jaekäibeplaanide vahel ning lõpuks üksiku kaubandusorga

nisatsiooni ja temale alluvate ettevõtete j aekäibeplaani

de vahel. Seega kõik kaubandusorganisatsioonid ja -ette

võtted täidavad ühtset riiklikku jaekäibeplaani. 

Seejuures kujutab jaekäibeplaan endast mitte üht 
näitajat, vaid näitajate süsteemi . Ühist näi
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tajate süsteemi kasutatakse nii kaubanduse kui rahvamajan

dusharu kui ka üksikute liiduvabariikide, kaubandusorgani

satsioonide ja kaubandusettevõtete jaekäibe planeerimisel. 

Jaekäibeplaani näitajate süsteem on kohustuslik kõi

gile juhtivatele organitele. Selline süsteem tagab üksiku

te näitajate territoriaalse võrreldavuse ning loob võima

luse ühendada üksikud näitajad ühtseks plaaniks. Jaekäibe 

näitajate süsteem on diferentseeritud, s. t. erinevatel 

plaanimise tasemetel planeeritakse erinev arv näitajaid (1) 

ja kaubanduse üksikutes lülides on näitajate süsteemil oma 

spetsiifika (2). 

Jaekäibeplaani näitajate süsteemis eristatakse direk

tiivseid ja arvestuslikke näitajaid. Selline näitajate jao

tus on kooskõlas demokraatliku tsent ralismi printsiibiga. 

Planeerimise uue korra tagajärjel on direktiivsete näita

jate arv vähenenud, suurenenud aga nende põhjendamiseks ka

sutatavate arvestuslike näitajate arv ja tähtsus. Direk

tiivsete ja arvestuslike näitajate arv ei ole ühesugune 

üleliidulises,liiduvabariikide ja kaubandusorganisatsiooni 

jaekäibeplaanis. 

Jaekäibeplaani näitajate nomenklatuur on üles ehita

tud nii, et jaekäibe põhilist arenguprotsessi planeerivad 

kesksed riiklikud organid, aga kohalikest iseärasustest mõ

jutatud jaekäibe arengut kohalikud riigivõimuorganid ning 

jaekaubandusorganisatsioonid ja -ettevõtted. Nii toimub näi

tajate süsteemi sügavam liigendamine. Mida väiksema terri

tooriumi haarab jaekäibe riiklik plaan, seda täpsem, konk

reetsem peab ta olema ja seda suurem on üldreeglina plaa

ninäitajate nomenklatuur. 

Ü l e l i i d u l i n e  j a e k ä i b e p l a a n  o n  ü h t s e  N S V  

Liidu rahvamajandusplaani koostisosa. Ta moodustab rahva-

majandusplaani iseseisva osa: kaubandust vaadeldakse kui 

rahvamajanduse üht haru. Ühtses rahvamaj andusplaani s on 

NSV Liidu kohta ette nähtud 

1) riikliku ja kooperatiivse jaekäibe maht (aastaplaa

nides - jooksvates hindades, viie aasta plaanis - baaei-
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perioodi hindades) ja aastaplaani jagunemine kvartalite lõi

kes; 
(Rahvamajanduse arengu proportsionaalsuse tagamise sei

sukohalt on väga tähtis näitaja kasvutempo. Sellepärast nä

hakse jaekäibe riiklikus plaanis ette jaekäibe juurdekasv nii 

protsentides kui absoluutsummas.) 

2) üldise käibemahu jagunemine liiduvabariikide lõikes; 

3) tähtsamate toidu- ja mittetoidukaupade bilansid ja 

jaotusplaanid. 

Peale selle koostatakse jaekäibeplaani kaubakatte ar

vestus. 

L i i d u v a b a r i i k i d e  j a e k ä i b e a r e n g u  p l a a n i s  

on rohkem näitajaid kui NSV Liidu rahvamajandusplaanis. Di

rektiivseteks jaekäibeplaani näitajateks liiduvabariigis on 

1) jaekäibe üldmaht ja selle jagunemine kvartalite kau

pa (kinnitab NSV Liidu Ministrite'Nõukogu); 

2) jaekäibe üldmahu jagunemine kaubandussüsteemide va

hel; 1 

3) jaekäibe üldmahu jagunemine jaekaubandusettevõtete 

ja ühiskondliku toitlustamise ettevõtete jaekäibeks (seal

hulgas omatoodangu käive); 

4) tarbijate kooperatiivide poolt kokkuleppehinnaga kok

kuostetud põllumajandussaaduste müük (kinnitab liiduvabarii

gi ministrite nõukogu). 

Peale selle tehakse liiduvabariikides liha ja lihasaa

duste, piima ja piimasaaduste, munade, kartuli, köögivilja, 

kõrvitsaliste, puuviljade ja viinamarjade ressursside bilan

silisi arvestusi. 

K a u b a n d u s s ü s t e e m i d e  j a e k ä i b e p l a a n i  

1 Kuni 1957. a. toodi jaekäive kaubandussüsteemide lõi
kes välja üleliidulises plaanis. Nüüd toimub kaubandussüs
teemide jaekäibe plaanimine liiduvabariikides. Plaanid kin
nitab liiduvabariigi ministrite nõukogu. 
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direktiivsed näitajad on analoogilised liiduvabariigi jae

käibeplaani direktiivsete näitajatega. Need on järgmised: 

1) jaekäibe üldmaht ja selle jagunemine kvartalite lõi

kes; 

2) jaekäibe üldmahu jagunemine jaekaubandusettevõtete 

ja toitlustusettevõtete jaekäibeks (sealhulgas omatoodangu 

käive); 

3) kokkuleppehinnaga kokkuostetud põllumajandussaadus

te müük (määratakse ainult tarbijate kooperatiividele). 

Kaubandusorganisatsiooni ja -ettevõtte jaekäibeplaan 

koostatakse nii üldmahus kui ka kaubagruppide kohta. Kui 

kaubandusorganisatsioonis on ka toitlustusettevõtteid, siis 

tuuakse eraldi välja ühiskondliku toitlustamise käibeplaan. 

Jaekäibeplaan koostatakse kvartalite lõikes. 

K a u b a n d u s o r g a n i s a t s i o o n i  j a e -

käibeplaanis võime välja tuua kolm elementi: 

1) jaekäibe üldmaht; 

2) kaubavarud; 

3) kaupade sissetulek. 

Need elemendid esinevad sisuliselt ka kõigis eelmis

tes jaekäibeplaanides - kaubavarude muutumine ja kaupade 

sissetulekuplaan on NSV Liidu, liiduvabariikide ja kauban

dussüsteemide plaanides lülitatud ühtsesse kaubakatte ar

vestusse - , kuid kaubandusorganisatsioonis planeeritakse 

kõiki neid elemente eraldi. Kõigepealt tuleb aga rõhutada, 

et mitte kõiki plaaninäitajaid ei kinnitata kõrgemalseis

va organisatsiooni poolt. Direktiivseteks on ainult 

1) jaekäibe üldmaht, selle jagunemine kvartalite kau

pa; 
2) jaekäibe üldmahu jagunemine jaekaubandusettevõtete 

ja toitlustusettevõtete vahel; 

3) eraldatud toidu- ja mittetoidukaupade turufondid; 

4) käibekiiruse normatiiv. 
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Seevastu kaubanduserganisatsioonis väljatöötatav ja 

kohapeal kinnitatav jaekäibeplaan on nomenklatuuri poolest 

laiem, ja ka täpsem, konkreetsem. Selles plaanis sisaldu

vad kõik eespool nimetatud jaekäibeplaani elemendid, kus

juures igaüks neist plaani elementidest on veel diferent

seeritud. 

Kaubandusorganisatsioonis on jaekäibe planeerimise 

põhimeetodiks bilansimeetod, s. t. et jaekäibeplaani ük

sikute elementide vahel valitseb järgmine bilansi li ne seos: 

kaupade väljaminek ühenduses nende realiseerimisega või 

väljamisega muuks otstarbeks on alati võrdne nende sisse

tulekuga,millele liidetakse kaubavarude vahe,kui varud on 

antud perioodil vähenenud,ning millest lahutatakse kauba

varude vahe,juhul kui kaubavarud on kaevanud(miinus loomu

lik kadu ja kaupade puudujääk,kui need esinesid). 
Seda seost nimetatakse jaekäibe bilansiks. Jaekäibe 

bilanss väljendatakse tavaliselt võrrandiga 

V + S = M + м1 + v2 , 

kus V1 - kaubavarud planeeritava perioodi algul, 

V2 - kaubavarud perioodi lõpul, 
S - kaupade sissetulek, 

M - kaupade väljaminek, 

M1 - kaupade mittedokumenteeritud väljaminek. 

Väljaminekut eristatakse liikide järgi: 1) jaekäive, 
2) kaupade väljastamine ümbertöötlemiseks ja ühiskondli

kuks toitlustamiseks, 3) kaupade väljastamine turuvälis-

tele tarbijatele, 4) muu dokumenteerimata väljaminek (loo

mulik kadu ja puudujääk). 

Seda seost võib väljendada ka kõige olulisema näitaja 

kaudu: 

M = S * (v1 - v2) . 

Valemist on näha, et müügisumma hälbimine kaupade 

sissetuleku summast on seotud kaubavarude suuruse muutu

misega. 
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Kõige tähtsamaks jaekäibebilansi osaks ori müügi (M) 

plaan. See iseloomustab elanikkonnale müüdava kaubamassi 

mahtu ja struktuuri. Sellepärast algabki jaekäibeplaani 

koostamine sellest elemëndist. Planeeritud müügimahu alu

sel määratakse kaubavarude vajalik suurus ja kaupade sis

setulek. Jaekäibe maht ja struktuur peavad kindlustama 

elanikkonna tarbeesemetevajaduse rahuldamise, s. о. ostu-

fondide vahetamise elanikkonnale vajalike kaupade vastu. 

Kaubavarud (V) tuleb planeerida suuruses, mis kind

lustaks kõigi kaupade häireteta müügi. Kaubavarude plaanis 

on ette nähtud kaubavarude normatiiv käibepäevades ja plaa

nilised kaubavarud rahalises väljenduses. 

Kaupade sissetulek (S) peab olema määratud sellises 

suuruses, mis koos planeeritava perioodi alguse kaubava

rud ega kindlustaks häireteta kaubanduse, s. o. jaekäibe

plaani täitmise ja normaalvarude moodustamise planeerita

va perioodi lõpuks. Kaupade sissetulekut planeeritakse 

eraldi kaupade saamise allikate järgi: 

a) tsentraliseeritud kaubafondid; 

b) detsentraliseeritud kaubalised ressursid. 

K a u b a n d u s e t t e v õ t e t e  j a e k ä i b e p l a a 

ni näitajate süsteem oleneb ettevõtte iseseisvuse ast

mest, kusjuures jaekäibeplaani projektis on reeglina roh

kem näitajaid, kui neid kinnitab kõrgemalseisev organi

satsioon. 
Isemajandavad kaubandusettevõtted esitavad 

kõrgemalseisvale organisatsioonile kaubakäibeplaani pro

jekti ning kaubakatte ja kaubavarude plaanilise arvestu

se. Mitteisemajandavad kaubandusettevõtted esitavad ainult 

plaaniprojekti ja kaubatellimused planeeritavaks aastaks. 

Kõrgemalseisev organisatsioon kinnitab täieli

kul isemajandamisel töötavale kaubandusettevõttele jae

käibeplaani üldmahu ja selle jagunemise kvartalite kaupa 

ning eraldab turufondid. 
Planeerimise uus kord andis kaubanduses täielikult 

isemajandavatele kaubandusettevõtetele õiguse välja töö-
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tada ja kehtestada iseseisvalt kaubavarude normatiivid nei

le kehtestatud käibekiiruse normatiivi piires. 

Mittetäielikul isemajandamisel töötavatele ja mitte-

isemajandavatele kaubandusettevõtetele kinnitatakse kõik 

need näitajad kõrgemalseisva organisatsiooni poolt. Täien

davalt töötatakse ettevõtete osavõtul välja ja kinnitatakse 

nende jaoks kõrgemalseisva organisatsiooni poolt aga kauba

varude normatiiv tervikuna. Kaubavarude normatiivid kauba

gruppide lõikes määravad ettevõtted iseseisvalt- keskmise 
normi piires. 

Ülejäänud jaekäibeplaani näitajad kinnitavad ettevõte

te juhatajad, kusjuures peetakse silmas nõuet, et need näi

tajad tagaksid kõrgemalt poolt kinnitatud plaanide täitmi
se. 
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3 .  p e a t ü k k  

j a e k ä i b e  p l a n e e r i m i n e  l i i d u 

v a b a r i i g i s  

JAEKÄIBE ÜLDMAHU 
MÄÄRAMINE 

Riikliku ja kooperatiivse kaubanduse jaekäibe üldmaht 

on jaekäibeplaani koostamise algnäitajaks. 

Liiduvabariigi jaekäibe üldmaht kujuneb järgmiste põ

hiliste näitajate mõjul: 

- elanike ostufondid; 

- rajooniväline nõudmine ja raha migratsioon; 

- kaupade väikehulgimüük organisatsioonidele, asutus

tele, ettevõtetele ja kolhoosidele; 

- toidukaupade ja mittetoidukaupade ressursid. 

Elanikkonna ostufondid, rajooniväline nõudmine ja väi

kehulgimüük on jaekäibe koostiselemendid, mistõttu üldmahu 

määramiseks tuleb esmalt leida nende elementide arvulised 

väärtused. 

Jaekäibe üldmahu põhjendamine liiduvabariigi rahvama-

jandusplaani väljatöötamisel läbib kaks etappi. Esimesel 

etapil toimub jaekäibe üldmahu arvestus lähtuvalt tema koos-

tiselementide suurusest. Teisel etapil, pärast kaubandusse 

saadetavate kaubaressursside kindlaksmääramist, seostatak

se jaekäibe üldmaht kaubaressurssidega. 
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3.1.1. 

Elanikkonna oetu-
fondi planeerimine 

Jaekäibe üldmahu arvestus algab ostufondi-
d e  s u u r u s e  k i n d l a k s m ä ä r a m i s e  —  

g a . Ostufondide suurus liiduvabariigis tehakse kindlaks 

elanikkonna rahaliste tulude ja kulude bilansi abil. 

Käesoleval ajal toimub nende bilansside arvestus mit

me meetodi abil. 

1. Traditsiooniline, praktikas (NSV Liidu Riiklikus 

Plaanikomitees, liiduvabariikide plaanikomiteedes) laial

daselt kasutatav on rahvamajandusplaani ja riigieelarve 

n ä i t a j a t e  p õ h j a l  t e o s t a t a v  o t s e s e  a r v u t a  -

mise meetod.1 See meetod kujutab endast ar-

vestusandmete ja aruandeliste näitajate kokkuvõtmist ja 

bilansilist seostamist. 

Kui tähistada kõik elanikkonna rahalised tulud tähi

sega R , mittekaubalised kulud ja hoiused tähisega H , 

siis elanikkonna ostufondid (0) võrduvad 

0  =ZRi - Z нз • 
i J 

kus i - tulukirjete indeks ja 

j - mittekaubaliste kulude ja hoiuste kirjete in

deks. 

2 .  M a j a n d u s m a t e m a a t i l i s e d  m e e 
todid (kasutatakse elektronarvutustehnikat). Majan-

dusmatemaatiliste meetodite kasutamine on päevakorda ker-

Meetodit on üksikasjalikumalt iseloomustatud TE5V Lii
du Riikliku Plaanikomitee, NSV Liidu Statistika Keskvalit
suse ja NSV Liidu Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud 
metoodilises juhendis "Методические указания к составлению 
отчетного и планового баланса денежных доходов и расходов 
населения". 
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kinud viimastel aastatel. Võib täheldada kaht erinevat lä

henemist selle ülesande lahendamiselé. 

A. Rahaliste tulude ja kulude bilansi väljatöötamise 

protsessi algoritmiline esitamine (V.S. Proskurov, O.M. Jun, 

1966). Meetodi olemus seisneb rahaliste tulude ja kulude 

plaanilise bilansi koostamise reeglite ja eeskirjade ül

distamises ja formaliseerimises. 

B. Üksikute bilansikirjete prognoosimise majandusma-

temaatiliste mudelite väljatöötamine vastavalt kirjete 

omavahelistele seostele ning bilansilisele seosele OUA.Alek-

sejev jt., 1970). Selle meetodi kohaselt toimub bilanssi

de arvestamine kahes järgus. Algul toimub iga bilansikirje 

prognoosimine eraldi: analüüsitakse spetsiifilisi iseära

susi, erinevusi kirjete kujunemises, vastava kirje osakaa

lu rahaliste tulude ja kulude bilansis. Seejärel toimub bi

lansikirjete prognoosi tulemuste seostamine ja bilanssee-

rimine. Üheaegselt hinnatakse arvestuste täpsust. Kuna ük

sikute bilansikirjete kujunemistingimused on erinevad, ka

sutatakse prognoosimiseks nii korrelatsiooni- ja tegurana-

lüüsi, dünaamiliste ridade ekstrapolatsiooni kui ka line

aarse ja mittelineaarse programmeerimise meetodeid. 

Bilansikirjete mudelite koostamisel tuleb tagada tea

tud tingimuste realiseerumine. Tähtsaimaks tingimuseks on 

bilansilise võrdsuse tagamine: 

1 Nende autorite poolt väljatöötatud majandusmate-
maatiliste mudelite järgi tehti Ukraina NSV RiiklikuPlaa
nikomitee Arvutuskeskuses elanikkonna rahaliste tulude ja 
kulude bilansside eksperimentaalsed arvestused elektron-
arvutusmasinal "Uraal 14"• Enamiku kirjete kohta saadi 
küllalt täpsed andmed. Nimetatud asutuses toimub käesole-
ajäl selle metoodika edasine täiustamine.(Vt. А.И. Греб-
нев. указ. раб., стр. 62.) 
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кие к - bilansi kulude poole kirjete arv ja 

k^ - bilansi tulude poole kirjete arv. 

Elanikkonna rahaliste tulude ja kulude bilansi andme

tel saab välja tuua ostufondi protsentarvu rahalistes tu

ludes. Ostufondi osakaal näitab, kui suure osa oma raha

listest tuludest kulutab elanikkond toidu- ja tarbekaupade 

ostmiseks . 

Majandusstatistiline analüüs on näidanud, et rahalis

te tulude ja ostufondi vahel eksisteerib tihe korrelatiiv-
1 

ne lineaarse iseloomuga sõltuvus: 

0 = a + bR , (3.1) 

kus 0 - liiduvabariigi elanikkonna ostufondid, 

R - elanikkonna tulude üldine suurus, 

a,b - parameetrid. 

Seda seost on võimalik ära kasutada jaekäibe planee

rimise praktikas. Nimelt jaekäibe üldmahu planeerimisel, kui 

elanikkonna rahaliste tulude ja kulude bilansi väljatööta

mine ei ole veel lõpetatud, saab määrata ostufondi suuruse 

lähtuvalt rahaliste tulude üldmahust. Rahaliste tulude ja 

kulude bilansi väljatöötamise lõpetamisel ostufondi suurue 

täpsustatakse. 

Vaatamata sellele, et esimese elanikkonna rahaliste 

tulude ja kulude bilansi väljatöötamise momendist (1925.a.) 
bilansimetoodika pidevalt täiustub, on ka praegu veel hulk 

lahendamata metodoloogilisi ja metoodilisi küsimusi. La

hendamata küsimuste olemasolu on tingitud sellest, et ni

metatud bilansis kajastuvad kõik arengu majanduslikud ja 

sotsiaalsed protsessid. 

Kaua aega töötati elanikkonna rahaliste tulude ja ku

lude bilansid välja ainult NSV Liidu kohta tervikuna. Ala

tes I960, a. koostatakse bilansse ka liiduvabariikidee. 

Seoses sellega püütakse bilansse kasutada jaekäibe regio-

1 Ukraina NSV-s I96Q-I968. a. tehtud analüüsi järgi 
oli korrelatsioonikoefitsient nende näitajate vahel 0,9987 
(А.Й. Гребнев. указ. раб., стр. 63). 
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naaleeks planeerimiseks ja neile esitatakse kõrgendatud nõud

misi. 

3.1.2. 

Transiittarbijate 
nõudluse planeerimine 

Üheks lahendamata küsimuseks on elanikkonna rahaliste 
vahendite territoriaalse ümberpaiknemise kindlaksmääramine. 

See on keeruline, vahetule arvestusele mittealluv protsess. 

Raha migratsiooni võib tinglikult jaotada kahte ossa; 

1) migratsioon, mis on tingitud elanikkonna ümberpaik-
nemisest puhkuste ja komandeeringute ajal (see osa on ma

janduslikult Õigustatud), ning 

2) migratsioon, mis on tingitud kaupade ostmisest teis

test piirkondadest seoses elukohajärgsete ostuvõimaluste 

puudumisega. See osa ei ole majanduslikult õigustatud ning 

on seletatav puudustega planeerimises ja kaubandusorganisat

siooni majanduslikus tegevuses. 

Migratsiooni suuruse arvutamiseks on vaja kõigepealt 

ära määrata elanikkonna käes oleva rahahulga muutumise suu

rus. Raha hulka, mis asub elanikkonna käes jooksvate vaja

duste rahuldamiseks, saab kindlaks määrata lähtudes elanik

konna rahaliste tulude kogusummast, tulude saamise perioo

dilisusest ja kulutamise kiirusest. Selliste arvestuste te

gemiseks soovitatakse elanikkond jaotada kolme gruppi : 

1) töölised ja teenistujad (saavad palka kaks korda 

kuus); 

2) töötajad, pensionärid, stipendiaadid (üks kord kuus); 

3) kolhoosnikud. 

Arvestuste tegemiseks kasutatakse büdžetiuurimuste andmeid. 

Elanikkonna hoiused, mis on hoiuarvetel ja paigutatud 

3%-listesse laenuobligatsioonidesse, alluvad arvestusele ker

gesti . 



Sularaha hulka, mis on hoiustena elanikkonna käes,soo

vitatakse kindlaks määrata spetsiaalsete arvestustega. Seni 

pole aga leitud meetodit, mis garanteeriks täielikult usal

dusväärsete andmete saamise, sest hoiused muutuvad pidevalt 

mitmete konjunktuursete põhjuste tõttu. 

Sularaha hulk, mis on hoiustena elanikkonna käes, mää

rati seoses 1961. a. rahareformiga küllalt täpselt kindlaks. 

Käesoleval ajal soovitatakse meetodit, mille puhul arvestu

si tehakse hoiuste kujunemise koefitsiendi abil (arvutatud 

rahaliste tulude suhtes i960, a. andmete alusel). Sellisel 

juhul võetakse hoiuste absoluutsumma määrami sel aluseks hoi

uste jääk aasta algul (1. jaanuari 1961. a. seisuga) ning 

tehakse vajalikud täpsustused. Sularaha hulk elanikkonna 

käes leitakse seega hoiuste üldsumma ning hoiuarvetele ja 

obligatsioonidesse paigutatud hoiuste vahena. 

Raha migratsiooni leidmine rahareformide vahelisel pe

rioodil (16. XII 1947 -31. XII i960) ei olnud keeruline: 

ringlusesse lastud rahasumma miinus ringlusest 

kõrvaldatud rahasumma miinus I kvartalis 1961. a. 

ümbervahetatud rahasumma võrdub migratsiooniga. 

Migratsiooni arvutamiseks 1961. a. järgnevatel aasta

tel tuleb antud piirkonnas ringluses olevat rahasummat 

(1961. a. seisuga) kõrvutada igal järgneval aastal ringlu

sesse lastud ja ringlusest kõrvaldatud rahasummadega kuni 

planeeritava perioodini. 

Vabariikide migrâtsiooniarvestusi kontrollib NSV Liidu 

Riigipank koondarvestuses. Selles koondarvestuses peab ük

sikute liiduvabariikide raha sisse- ja väljaveo saldo vas

tama kogu NSV Liidu elanikkonna hoiuste suurenemise andme

tele. 

Migratsiooni mastaape ja tendentse iseloomustavad NSV 

Liidus järgmised andmed. 

1. 1967. a. kohta tehtud arvutuste kohaselt on raha mig

ratsioon tähtsusetu sellistes liiduvabariikidee nagu Vene 

NFSV, Valgevene, Leedu, ka Kirgiisi ja Tadziki NSV. Kõige 
suurem migratsioon esineb Läti, Kasahhi ja Moldaavia NSV-s. 
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Viimastel aastatel ilmneb migratsioon ka Gruusias ja Turk

meenias. , 

2. Vene NFSV-s, Läti, Moldaavia, Tadziki ja Eesti BSV-s 

on paljude aastate jooksul olnud iseloomulik raha küllalt 

stabiilne sissevedu, ülejäänud liiduvabariikides aga väl

javedu. Viimase 2-3 aasta jooksul on kasvanud raha välja

vedu Gruusia, Turkmeeni ja Usbeki NSV-st. Väljavedu Uk

raina ja Kasahhi NSV-st on stabiilne viimastel aastatel.1 

3. Raha migratsioon suureneb nendel aastatel, mil 

komplitseerub turukonjunktuur, eriti mittetoidukaupade osas. 

Viimastel aastatel on sellele probleemile pööratud 

palju tähelepanu ning välja töötatud meetodeid raha sisse-

ja väljaveo ulatuse kindlaksmääramiseks. Ukraina Kauban

duse ja Ühiskondliku Toitlustamise Teadusliku Uurimise Ins

tituudi poolt soovitatud raha sisse- ja väljavedu liiduva

bariigist (ДО) leida järgmise võrrandi abil: 

kus E 

Л H 

АО - i E + АН + ARorg# , " (3.2) 

- Riigipanga emissiooni tulemus (Riigipanga kas

sade rahalisest sissetulekust lahutatakse väl

jaminek) I 

- elanikkonna käes olevate sularahahoiuste juur

dekasv; 

- jääksularaha juurdekasv organisatsioonide ja et

tevõtete kassades (Riigipanga andmeil). 

Põhjused, miks domineerib raha sisse- ja väljavedu, 
on territoriaalselt spetsiifilised. Näiteks raha sisseveo 
domineerimine Läti ja Moldaavia NSV-s on tingitud suvita
jate ja puhkajate juurdevoolust puhkekodusesse. Väljavedu 
Kasahhi NSV-st põhjustab hooajatöötajate (kõigist NSV Lii
du piirkondadest) massiline kasutamine viljakoristustöödel 
jm. 
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3.1.3. 

VäikehulgimUügi 
planeerimine 

Kaupade väikehulgimüügi suurus on tingitud reast te

guritest; need on väikehulgimüügi erinevate koostisosade 

jaoks erinevad. 

Toidukaupade müük laste- ja raviasutustele sõltub 

eelkõige teenindava personali arvust ja vahendite suuru

sest, mis on eraldatud ühe inimese toitlustamiseks vasta

vas asutuses ning nende asutuste toiduainetevajaduse üld

maht määratakse planeeritavaks perioodiks järgmiselt: 

T^ = Сi= 1 » 2,...,e) , (3*3) 

kus T^ - laste-, ravi ja tervishoiuasutuste üldine toi

dukaupade vajadus; 

qi - i-tüüpi asutuse töötajate arv (i - asutuse tüü
bi indeks; i = 1,2,...,e); 

c1 - vahendite kulunorm ühe inimese kohta aastas 

i-tüüpi asutustes. 

Toiduainete üldine vajadus rahuldatakse kolme allika 

arvel: 

1) ostud riiklikust ja kooperatiivkaubandusest; 

2) ostud kolhoositurult; 

3) asutuste abimajandite toodang. 

Seoses sellega toimub nimetatud asutuste toiduainete-

nÕudluse arvestus järgmiselt. Kõigepealt arvestatakse väl

ja laste-, ravi- ja tervishoiuasutuste üldine vajadus toi

duainete järele. Teiseks määratakse kindlaks toiduainete 

maksumus, mis saadakse abimajanditest või soetatakse kol

hoositurul. Seejärel leitakse võimalik toidukaupade müük 

nimetatud asutustele riiklikus ja kooperatiivses kauban

duses valemi põhjal 

ÜL . TL - тм , (3.4) 
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kus - toidukaupade müük laste-, ravi- ja tervishoiu

asutustele riikliku ja kooperatiivse kaubandu

se kaudu; 

TL - nimetatud asutuste üldine vajadus toidukaupade 

järele; 

- toiduainete saamine abimajanditest ja ostudest 

kolhoositurul. 

Laste-, ravi- ja tervishoiuasutuste üldise toidukau

pade vajaduse saab määrata rahandusorganite aruannete ning 

vabariiklike ja kohalike eelarvete põhjal. Vajaduse määra

misel plaaniperioodi kohta võetakse arvesse muudatusi töö

tajate arvus ja eraldatud vahendite suuruses. Toiduainete 

hulk, mis ostetakse kolhoositurult ja soetatakse abimajan-

dist, määratakse kindlaks väljavõttelise vaatluse andmetel; 

sellekohane spetsiaalne arvestus puudub. 

Teiseks tähtsaks väikehulgimüügi osaks on majapidamis-

ja kultuurikaupade müük kolhoosidele riikliku ja koopera

tiivse jaevõrgu kaudu, sularahata korras ja sularaha eest. 

Kaupade kolhoosidele müügi täielik summa võrdub 

kaupade müügiga kolhoosidele sularahata korras (kaubandus

o r g a n i s a t s i o o n i d e  s t a t i s t i l i s t e  a n d m e t e  p õ h j a l )  p l u s s  

kaupade müük kolhoosidele sularaha eest (väljavõttelise 

vaatluse põhjal) miinus kaupade vastumüügikäive 

põllumajandussaaduste ja tooraine varumise eest. 

Kolmandaks koostiselemendiks on kaupade müük organi

satsioonidele ja ettevõtetele majanduslikuks otstarbeks. 

Kui lasteasutustele väikehulgimüügi planeerimisel oli 

võimalik lähtuda tingimustest, mis seda müüki kujundasid, 

siis ülejäänud väikehulgimüügi osade jaoks ei ole selline 

meetod rakendatav. Nimelt esinevad informatsioonilist laadi 

raskused. Selliste väikehulgimüügi osade planeerimisel soo

vitatakse lähtuda tegelikest kaubakäivetest ning kaubakäibe 

1 Vastumüük esineb tehniliste kultuuride ja tooraine 
(lina, kanepi, dzuudi, päevalille jne.) varumisel. Kasuta
takse põhiliselt suhkru ja taimeõli soodustatud hindadega 
müüki. 
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muutumise tendentsidest vaadeldaval perioodil. 

Analüüsiandmete alusel tuleb leida käibe muutumise 

funktsioon ja ekstrapoleerida see plaaniperioodile. Funkt

siooni valik toimub järgmiste funktsioonide hulgast î  

y = ax + b ; 

y = a lgx + b ; 

a о. к . 
y  "  x  '  

n , 
у = ах + b ; 

y = amX + b . 

Olenevalt kaupade väikehulgimüügi kuj imemistingimus-

test, selle muutumistendentsidest, väikehulgimüügi koos

tisosade struktuurinihetest, statistilise informatsiooni 

olemasolust ja dünaamiliste ridade saamise võimalustest, 

soovitatakse väikehulgimüügi plaanilise mahu määramiseks 

kaht varianti. 

I  v a r i a n t  .  V ä i k e h u l g i m ü ü g i  ü l d m a h u  p l a n e e 

rimine selle koostiselementide järgi kolme komponendi sum

ma leidmise kaudu» 

MVH = ML + ̂  + "M ' (3.5) 

kus - toiduainete müük laste-, ravi- ja tervishoiu

asutustele riikliku ja kooperatiivse kaubandu

se kaudu; 

MK - kaupade müük kolhoosidele; 

My - kaupade müük organisatsioonidele ja ettevõte

tele jooksvateks majanduslikeks vajadusteks. 

I I  v a r i a n t  .  A r v e s t u s s k e e m  o n  v a s t u p i d i n e .  

Algul määratakse väikehulgimüügi üldmaht, seejärel tema 

koostisosad. Väikehulgimüügi üldmahu arvestus toimub dü-

Ukraina HSV-s valiti väina väikehulgimüügi nimeta
tud osade planeerimiseks sirgevorrand kujul M, = 18,55 t + 
+ 165,2. (vt. А.й. Гребнев. указ. раб., стр.70.) 
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naamilise rea andmetel leitud matemaatilise funktsiooni 

abil (näiteks sirgevorrandi abil). 

3.1.4. 

Jaekäibe üldmahu 
määramine 

Kui on kindlaks määratud elanikkonna ostufondid ja 

väikehulgimüügi suurus, tuleb edasi leida liiduvabariigi 

riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäibe üldmaht. Enne 

üldmahu kindlaksmääramist tuleb aga teha täiendavaid ar

vutusi, sest mitte kõikide kaubandussüsteemide käivet ei 

planeerita liiduvabariigis. Uimelt plaanitakse tsentra

liseeritud korras vabariigiväliste organisatsioonide ja 

NSV Liidu Kaitseministeeriumi Kaubanduse Peavalitsuse jae-

käive. Seoses sellega tuleb liiduvabariigi jaekäibe üld

mahu leidmiseks elanikkonna ostufondide ja väikehulgi

müügi järgi leitud jaekäibe üldmahust lahutada vabarii

giväliste organisatsioonide ja HSV Liidu Kaitseministee

riumi Kaubanduse Peavalitsuse jaekäibed. x 

Liiduvabariigi jaekäibe üldmahu leidmiseks soovita

takse kasutada kaht meetodit: 

1) otsese arvestuse meetodit; 

2) regressioonanalüüsi meetodit. 

O t s e s e  a r v e s t u s e  m e e t o d i l  

toimub liiduvabariigi jaekäibe üldmahu leidmine järgmise 

valemi järgii 

M = (0 + ДО) + M ун — Mfpg i (3.6) 

kus 0 - elanikkonna ostufondid (vt. valem 3.1); 

ДО - raha sisse- või väljavedu liiduvabariigist 

(3.2); 

Муц - väikehulgimüük; 
- tsentraliseeritult määratav jaekäive. 

1 А.И. Гребнев. указ. раб., стр. 72-75. 
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Tsentraliseeritult määratava jaekäibe plaaniandmed saadakse 

liiduvabariigi plaanikomiteest. 

R e g r e s s i o o n a n a l ü ü s i  m e e t o d  

kujutab endast mudeli koostamist. Mudeli aluseks on elanik

konna rahaliste tulude ja jaekäibe üldmahu aegridade reg-

ressioonanalüüs. Ukraina NSV-s tehtud analüüs näitas, et 

elanikkonna rahaliste tulude muutumise ja jaekäibe üldmahu 

vahel esineb lineaarne sõltuvus (korrelatsioonikoefitsient 

oli 0,999). Sellisel juhul jaekäibe üldmahu arvestamise mu

del võtab sirgevorrandi kujuî 

y = ax + b , (3.7) 

kus y - jaekäibe üldmahu ahelindeksid; 

X - elanikkonna rahaliste tulude ahelindeksid; 

a,b - võrrandi parameetrid. 

Et elanikkonna rahaliste tulude plaaniline suurus mää

ratakse kindlaks eelnevalt, ongi võimalik leida jaekäibe üld-

mahtu plaaniperioodiks. 

3.2. 

JlBKllBB PLANEERIMINE 
KAUBANDUSSÜSTEEMIDE LÕIKES 

V, 

Liiduvabariikides planeeritakse jaekäive ka kaubandus-

eüsteemide lõikes: kaubandusministeeriumi, tarbijate koo

peratsiooni, töölisvarustusorganisatsioonide, ajakirjandus-

liidu, apteekide peavalitsuse, raamatukaubastu jt. süstee

mide lõikes. 

Jaekäibe mahu ja juurdekasvutempode määramisel kauban-

dussüsteemides arvestatakse iga süsteemi kaalu jaekäibes, 

vastava süsteemi poolt teenindatava elanikkonna nõudluse 

iseärasusi ja majandusliku tegevuse edasise arengu põhiüles
andeid. 
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Uäiteks kasvavad käesoleval ajal maaelanikkonna ostu

fondid kiiremas tempos, järelikult määratakse tarbijate 

kooperatiividele kõrgemad plaanilise jaekäibe kasvutempod. 

Kaubandussüsteemide paljususe kõrvaldamine suurendab vas

tavalt kaubandusministeeriumi ja tarbijate kooperatiivide 

osa jaekäibes. Töölisvarustussüsteemi jaekäibe planeerimi

sel voetakse aluseks tööliste ja teenistujate nõudlus vas

tavates tootmis- ning rahvamajandusharudes. Spetsialiseeri

tud kaubandussüsteemide (ajakirjandusliit, raamatukaubas-

tu, apteekide peavalitsus) jaekäibe maht määratakse lähtu

des elanikkonna nõudlusest raamatute, perioodika, apteegi-

kaupade järele. 

Käesoleval ajal toimub jaekäibe plaaniline arvestus 

kaubandussüsteemides traditsioonilisel, praktikas laialda

selt kasutataval meetodil - rahvamaj andusplaani näitaja

te põhjal teostataval otsese arvestuse meetodil. Seoses 

jaekäibe planeerimise teadusliku taseme tõstmise vajaduse

ga, püüavad majandusteadlased välja töötada spetsiaalset 

algoritmi jaekäibe mahu arvutamiseks kaubandus süst eemides. 

Vajadus spetsiaalse algoritmi järele on tingitud sellest, 

et käesoleval ajal ei ole välja töötatud metoodikat elsrnk-

konna tulude ja kulude bilansi arvutamiseks ühe või teise 

kaubandussüsteemi poolt teenindatava kontingendi kohta. Sel

lepärast ei ole võimalik arvestada jaekäibe üldmahtu iga 

kaubandussüsteemi kohta liiduvabariigi jaekäibe üldmahu 

arvestamise metoodika järgi. 

Uut meetodit kaubandussüsteemide jaekäibe üldmahu mää

ramiseks on soovitanud Ukraina NSV majandusteadlased. Nen

de poolt soovitatava meetodi olemus seisneb selles,et lii

duvabariigi jaoks kindlaksmääratud jaekäibe üldmaht jaota

takse kaubandussüsteemide vahel vastavalt kaubandussüstee

mide jaekäibe arengutendentsidele eelnenud perioodil. See 

ülesanne lahendatakse vähimruutude meetodi kasutamisega. 

Lähteinformatsiooniks on jaekäibe mahu dünaamilised read 

kaubandussüsteemides möödunud perioodil, samuti liiduvaba

riigi jaekäibe üldmaht möödunud ja plaaniperioodil. 
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Kõigepealt tehakse kindlaks vaetava kaubandus süstee

mi jaekäibe üldmahu dünaamiliste ridade muutumistendents 

ning antakse sellele matemaatiline kuju. Kõige paremini 

iseloomustab jaekäibe arengutendentsi mitmese regressi

ooni võrrand 

У tk = aok + a1kTt + a2kTt + "e+ arkTt » (3e8) 

kus - к kaubandussüsteemi jaekäibe maht t aastal 

(к a 1, 2I 3, ..»i n; t s 1, 2, 3, . • », m) $ 

T^ - liiduvabariigi jaekäibe üldmaht t aastal; 

aQ* a^, ..., a^ - võrrandi parameetrid. 

Jaekäibe mahu arvutamiseks leitakse võrrandi para

meetrid. Nende määramistingimuseks on ruuthälvete summa 

miinimum. 

Kui on teada plaaniperioodi jaekäibe üldmaht liidu

vabariigis ja võrrandi parameetrid, saame võrranditest 

leida vastavate kaubandussüsteemide jaekäibemahud, mille

de summa võrdub liiduvabariigile kindlaksmääratud jae

käibe mahuga. 

3.3. 

JAEKÄIBE STRUKTUURI 
PLANEERIMINE 

3.3.1. 

Probleemi 
ttldkäeitlue 

Olulise tähtsusega jaekäibe planeerimise süsteemis 

on jaekäibe struktuuri prognoosimine. Jaekäibe struktuu

ri arvestused on lähtealuseks paljude kaubanduse arengu 

plaanilis-ökonoomiliste ülesannete lahendamisel. Nende 

põhjal koostatakse üksikute toidu- ja mittetoidukaupade 
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toodangu ja turufondide projektid, jaotatakse turufonde 

kaubandussüsteemide vahel, planeeritakse kaubanduse ma

teriaalse baasi areng. 

Jaekäibe struktuuri planeerimine toimub elanikkon

na ostuvõimelise nõudmise struktuuri prognoosimise baa

sil. 

Elanikkonna nõudlus rahvatarbekaupadele kujuneb аз>-

vukate tegurite mõjul, ühed neist suurendavad, teised vä

hendavad nõudlust. Kõiki nõudlust mõjutavaid tegureid ei 

saa majandusmatemaatilise mudeli koostamisel arvesse võt

ta, kuna see muudaks mudeli plaaniliste arvestuste tege

miseks praktiliselt kõlbmatuks. Sellepärast on vaja pal

judest teguritest välja valida need, mis on nõudluse ku

junemise seisukohalt olulised. Seda tehakse majandusliku 

analüüsi abil, kusjuures nende tegurite mõjukust hinna

takse analüütilisel meetodil. Tegurite valiku kriteeriu

mina analüütilisel meetodil võib kasutada korrelatsioo-

nikoefitsiente, mis iseloomustavad nõudluse ja iga üksi

ku mõjutava teguri vahelise seose tugevust. Sõltuvalt 

korrelatsioonikoefitsiendi suurusest võib jaotada kõik 

nõudlust mõjutavad tegurid esmasteks, olulisteks ja vä^ 

heolulisteks teguriteks. 

Tegurite valikul ei tohi kasutada ainult analüüti

list meetodit (sest see iseloomustab teguri mõjuastet 

möödunud perioodil spetsiifilise turukonjunktuuri tingi

mustes), vaid valiku aluseks peab olema majanduslik ana

lüüs. Analüütiline meetod on instrument, mis annab seose 

tugevusele kvantitatiivse hinnangu. 

Majandusstatistilise analüüsi käigus selgitatakse 

välja rida üldisi ja spetsiifilisi tegureid, mis avalda

vad mõju kaupade müügile riiklikus ja kooperatiivses kau

banduses (joonis 2). 
Spetsiifilised tegurid võib omakorda jaotada kahte 

rühmai 

a) paljude kaupade ja kaubagruppide nõudlust mõju

tavad tegurid ehk spetsiifilised üldised tegurid; 

II 
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MÕJU ULATUSE POOLEST 

I ÜLDISED TEGURID 

eöJD ISELOOMU POOLEST 

PSllumaj andua-
aaaduete nSud-
luet mSJ utavad 

tegurid 

Ülejäänud toidu
kaupade nSudluet 
mõjutavad tegurid 

SPETSIIFILISED 
IBDIVI DUAALSED . -

TEGURID 

I Maj and ae Ukud 

Muud 

SPETSIIFILISED 
ÜLDISED TEGURID 

Kestuskaupade 
nSudluet m6ju 
tavad tegurid 

л уу|чтт» rahalised tolad 

Elanikkonna Botel aal eete gruppide 
rahaliste tulude proportsioonid 

Elanikkonna jagunemine tulude 
taseme Järgi 

] Riiklike jaehindade ladlvlduaallnd.-d 

Rllkllke Jaehindade ttldlndekald ~| 

Elanikkonna arv 

Elanikkonna soolie-vanusellne Ja 
sotsiaalne koosseis 

Linnaelanike arv 

Maaelanike arv 

Bahvusllkud iseärasused 

Kiimaat 111 sed tingimised 

Ajaloolised tlngiau eed 

Elu-olu, kultuur, harjumused 

Perekondade arv 

Elanikkonna hoiused 

WÖudlusega 
v6rdelisee 
eSltuvuses 
olevad te-

Blanlkkonna kindlustatus keetvue-
kaupadega 

Kestvuskaupade füüsilise Ja moraalse 
kulumise aeg 

Laenutuspunktide vSrgu laienemine [. 

Muud tegurid 

Toiduainete eaaalne Ühiskondlikest ja 
isiklikest abiaajapidaoleteet 

PSllumajandussaaduste ostmine 
kolhoosi turult 

Kaupade asendatavus 

Kaupade koostarbimlne 

I8udlusega 
pöördvSrde-
11ses s81-
tuvueee ole 
vad tegurid 

Elamuehituse areng 

—! Omblusateljeede areng 

] Ombluatoodete osatähtsuse kasv | 

Pesumajade areng 

Televisioonikeskuste arvu kasv 

Joonis 2. HSudluet kujundavate tegurite klassifikatsioon. 



b) üksikute kaupade nõudlust mõjutavad tegurid ehk 

spetsiifilised individuaalsed tegurid. 

Nõudluse kujunemise seisukohalt on otstarbekas jao

tada tegureid mõju iseloomu poolest 1) nõudlusega võrde

lises ja 2) nõudlusega pöördvõrdelises sõltuvuses oleva

teks teguriteks. 

Nõudluse kujunemise olemusele pühendatud spetsiaal

sed uurimused näitavad, et nõudlust kujundavad tegurid 

on mitmekesised, keerukad, nende vastastikuste seoste 

süsteem dünaamiline. Ent kõik muutused, mis toimuvad ela

nikkonna nõudluses, on allutatud rangetele seaduspära

sustele, mis loobki kindla majandusliku aluse nõudluse 

prognoosimise majandusmatemaatilise mudeli koostamiseks. 

Peale selle, majanduslik analüüs näitab, et erine

vate kaupade nõudluse kujunemise protsessis on palju ühi

seid jooni, kuigi samal ajal ka iseärasusi. Seoses sel

lega osutub võimalikuks luua vastastikku seotud nõudluse 

prognoosimise majandusmatemaatiliste mudelite süsteem, 

mis on diferentseeritud üksikute kaupade ja kaubagruppi

de lõikes. 

Nõudluse prognoos võib olla lühiajaline, kesk

mine ja pikaajaline. Need prognoosid erinevad üksteisest 

eelkõige nõudluse kujunemise tingimuste poolest. Näiteks 

lühiajalise ja keskmise prognoosi puhul tuleb arvesse 

võtta mitte ainult nõudlust kujundavaid tegureid ja sea

duspärasusi - mis on iseloomulikud eelmisele perioodi

le -, vaid ka rahvatarbekaupade tootmist, kuna nende 

tähtajad on tootmise taseme ja proportsioonide järsuks 

muutmiseks lühikesed. Eriti oluline on see moment lühi

ajalise prognoosi koostamisel. 

Pikaajalise prognoosi koostamisel on kõrvuti nõudlu

se muutumise tendentside avamisega vaga tahtis täiendava

te tegurite valik Ja nende või teiste nõudluse arengu sea

duspärasuste mõjupiiride määratlemine.Viimane asjaolu on 

1 Nõudlust kujundavate tegurite niisugust klassifi
katsiooni (vt. А.И. Гоебнев. указ. раб., стр. 151) tuleb 
lugeda nõudluse prognoosimise seisukohalt otstarbekaks ja 
vajalikuks. 
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seletatav sellega, et pika perioodi jooksul nõudluse aren-

guseadused üksikute kaupade osas võivad eelmise perioodiga 

võrreldes muutuda. Näiteks võib saabuda nende tarbimise 

küllastatus. Tarbimise küllastatuse korral asendub aga tar

bimise kasvu seaduspärasus stabiilse tarbimisega. Sellisel 

juhul ei mõjuta enam nõudlust tulude kasv ja hindade alan

damine. Nõudlus nendele kaupadele määratakse kindlaks vas

tavalt elanikkonna arvu kasvule. 
Lühi- ja keekmieeaJ alise prognoosi väljatöötamisel ei 

ole vaja arvesse võtta niisuguseid tegureid nagu linna- je 

maaelanikkonna arvuline s lihe jmt., kuna mone aasta Jooksul 

muutub see suhe vahe. Kuid pikaajalises prognoosis ei saa 

sääraseid tegureid ignoreerida. 

Seega pikaajalise prognoosi koostamiseks ei piisa te

gurite mojuastme arvessevõtmisest, vaid on vaja kasutada täien

davaid andmeid.Vajalik informatsioon peab sisaldama tarbi

mise eesmärke iseloomustavaid näitajaid. Niisuguseks ees

märgiks võivad olla teaduslikult põhjendatud tarbimisnor-

mid, aga ka andmed, mis iseloomustavad tarbimise taset ja 

struktuuri kõrge sissetulekuga elanikkonna gruppides. Vii

mased tuleks võtta piirkonna (rajooni) kohta, kus on kõige 

kõrgem turu küllastatus kaupadega. 

Tarbimise eesmärke iseloomustavaid näitajaid võib ka

sutada prognoositava perioodi üksikute kaupade ja kauba

gruppide küllastatusepunkti määramiseks. Seejuures tuleb 

silmas pidada, et paljude kaupade puhul on nõudluse kül

lastatus riiklikus ja kooperatiivses kaubanduses erinev 

tarbimise küllastatusest, sest on olemas ka teisi tarbimi

se allikaid. Niisuguste kaupade osas on vaja kõigepealt 

koostada tarbimise mahu prognoos ning leida katteallikate 

struktuur. 

Nõudluse ja isikliku tarbimise probleem - need on 

kaks orgaaniliselt seotud probleemi. Nende vastastikuse 

seose raamides on võimalik nõudluse struktuuri teaduslik 

prognoosimine ja jaekäibe optimaalse planeerimissüsteemi 
loomine. , 
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Nõudluse struktuuri prognoosimine on üks keerulisemaid 

probleeme. Keerulisus on seletatav järgmiste asjaoludega! 

1) nõudlust mõjutavad arvukad tegurid, mis on tihedas

ti üksteisega seotud ja raskesti arveesevoetavad; 

2) väga raske on arvestada tagasisidet pakkumise ja 

nõudluse vahel, nõudluse ja seda kujundavate tegurite vahel: 

need muutuvad üha keerulisemaks ja dünaamilisemaks ; 

3) süstemaatiliste protsesside kõrval on nõudluse kui 

majandusliku näitaja lahutamatuks omaduseks juhuslikkus, 

mis annab nõudluse kujunemisele tõenäolise iseloomu. See

juures juhuslike nähtuste mõju nõudlusele võib olla küllalt 

tähtis. 

See kõik nõuab mudeli koostamist, mis võtaks arvesse 

ka juhuslike momentide mõju ja annaks võimaluse saada nõud

luse prognoositud suurused teatud lahendi piirkonnas, mille 

raamides tõenäoliselt asub tõeline suurus. 

3.3.2. 

Jaekäibe struktuuri 
planeerimise meetodid 

Käesoleval ajal on uurimisasutuste ja plaaniorganite 

poolt välja töötatud palju nõudluse prognoosimise meetodeid. 

Üldistades neid meetodeid, võime kasutatud lähteinformatsi

ooni järgi jaotada kõik nõudluse prognoosimise meetodid kol

me rühma: 1) büdžetistatistika, 2) kaubandusstatistika ning 

3) kaubandus- ja büdžetistatistika materjalide kasutamisele 

tuginevad meetodid. 



3.3.2.1. 
Büdžetistatistikal 
põhinevad meetodid 

Selle suuna tüüpiliseks esindajaks on Ukraina NIITOP,1 

kes soovitab jaekäibe struktuuri planeerimiseks kasutada 

a) tarbimismudeleid; 

b) tarbimise (nõudluse) elastsuse näitajaid; ^ 

c) elanikkonna grupeerimist tulude taseme järgi. 

Tarbimismudelite all mõistetakse antud juhul näitajate 

süsteemi, mis iseloomustab erinevate elanikkonna gruppide 

tarbimistaset ja struktuuri. Instituut töötas sel eesmärgil 

välja 1180 tarbimismudelit ning 800 tarbimise (nõudluse) 

elastsuse näitajat. 

Elanikkonna majandusliku grupeerimise all mõisteti tcö-

liste-teenistujate ja kolhoosnike üldarvu jaotamist grup

pidesse vastavalt tulude suurusele ühe perekonnaliikme koh

ta. Sellise majandusliku grupeerimise aluseks olid büdže

tistatistika, osalt ka rahvastikustatistika materjalid. 

Meetodi lõppeesmärk oli määrata tarbimismudelite abil 

tarbimise loodetavad määrad, seejärel põhiliste kaupade 

ostmiseks tehtavate kulutuste määrad ja anda elanikkonna 

tarbimise struktuuri prognoos, arvestades igas elanikkonna 

grupis ühele töötajale langeva tulu eeldatavat muutumist 

plaani, perioodil. 

Nõudluse prognoosimine eeltoodud meetodite põhjal on 

rajatud hüpoteesile, mille kohaselt teatud tulude tasemega 

elanikkonna grupi nõudluse struktuur jääb muutumatuks plaa-

1 HSV Liidu Kaubandusministeeriumi juures tegutseb 
Kaubanduse ja Ühiskondliku Toitlustamise Teadusliku Uuri
mise Instituut, mille filiaal asub Ukraina NSV-s. Siin ja 
edaspidi on nende nimetusi kasutatud lühendatult - NIITOP 
ja Ukraina NIITOP. 

2 
Seda meetodit tutvustatakse monograafias И.И.К0РЖ6-

невский. Основные закономерности развития спорса в UuUP. 
m., изд. "Экономика", 1965. 
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niperioodil sama tulude tasemega elanikkonna grupi jaoks. 

Nõudluse prognoosimisel struktuursete mudelite abil 

on eeliseks see, et antud meetod annab" võimaluse 

1) taiplikult seostada arvestuse tulemused rahvama

jandus plaaniga (nimelt järgmiste plaani osadega; rahva 

elatustaseme plaan; elanikkonna rahaliste tulude ja kulu

de bilanss); 

2) diferentseeritult laheneda nõudluse arvestamise

le igas erineva tulude tasemega elanikkonna grupis, seega 

arvesse võtta nihete mõju, mis leiavad aset elanikkonna 

jagunemises ühele tõotajale langeva tulude suuruse järgi. 

Peale selle on sel meetodil ka puudusi. Kuna arves

tused tehakse staatiliste struktuursete mudelite abil,siis 

ei kajastu tulemustes nõudluse muutumise dünaamilised sea

duspärasused, mis on tingitud tootmise kasvust, hindade 

muutumisest, turu küllastatusest, vaid baasiperioodi sea

duspärasused ekstrapoleeritakse tulevikku. Eeldatakse kõi

gi tegurite muutumatust, ometi on teada, et need pidevalt 

muutuvad. See viib olulistele nihetele ühe ja sama tulude 

tasemega elanikkonna gruppide tarbimise struktuuris nii 

toidukaupade kui ka mittetoidukaupade osas. Seda näitab 

konkreetne analüüs, sama tulude tasemega elanikkonna gru

pi tarbimisstruktuuri kõrvutamine rea aastate jooksul. 

Järelikult, vaatamata meetodi suurele tähtsusele, vä

heneb staatiliste struktuursete mudelite põhjal tehtud ar

vutuste väärtus sellepärast, et 

1) nende aluseks on võetud eeldus nõudluse struktuu

ri muutumatusest elanikkonna tulukusegruppide raames ; 

2) staatiliste struktuursete mudelite aluseks võetud 

büdžetistatistika andmetel on rida puudusi, milledest kõi

ge olulisem on mitteküllaldane representatiivsus (uurita

vate leibkondade suhteliselt väike arv, leibkondade struk

tuuri vähene arvessevõtmine). 

Eeltoodut arvestades tuleks enne struktuursete mude

lite edukat jaekäibe ja tarbimise planeerimise praktikas-
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se juurutamist 1) tSsta büdzetistatistilise informatsiooni 

usaldatavust (läbitöötatavat hulka); 2) välja töötada me

toodika nõudluse (tarbimise) struktuuri prognoosimiseks ühe 

ja sama tulude tasemega elanikkonna gruppide kohta, s. t. 

leida tarbimise dünaamiliste struktuursete 

mudelite koostamise meetodid. 

Põhiliselt büdžetistatistikale baseerub ka N11-

TOP-i meetod1 nõudluse struktuuri prognoosi

miseks 3-5 aasta peale. Eelmise meetodi mõningate puu

duste kõrvaldamiseks oli lähteinformatsioon mitmekülgsem. 

Kasutati järgmisi andmeid: 

1) elanikkonna tulude ja kulude bilansid (aruandeli-

sed ja plaanilised) elanikkonna sotsiaalsete gruppide lõi

kes; 

2) büdžetiuurimuste andmed elanikkonna gruppide tulu

de ja tarbimise (1 elaniku kohta) taseme järgi; 

3) põllumajandustoodangu materiaalsed bilansid; 

4) jaekäibe ja isikliku tarbimisfondi struktuuri and

med kujunemise allikate järgi; 

5) elanikkonna arvu ja sotsiaalse koosseisu näitajad; 

6) põhiliste kaupade jaehinnad. 

Nomenklatuur näitab, et liiduvabariigi plaani- ja kau

bandus organe il on aeda meetodit kasutades suuri raskusi and

mete saamisel. 

Instituut kogus vajalikud andmed ja tegi 1970. a. koh

ta nõudluse struktuuri prognoosi. Autorite eesmärk oli mää

rata, lähtudes plaanilisest tulude tasemest, millistele 

kaupadele ja millises ulatuses avaldub nõudlus, ette näha, 

kui suured peaksid olema kaubavarud nõudluse ja pakkumise 

tasakaalu saavutamiseks. Ent avastati mitmeid möödalaskmi

si ja NSV Liidu Riiklik Plaanikomitee ja Kaubandusministee

rium ei saanud kasutada tehtud prognoosi. 

1 Рекомендации по определению структуры длатежеспособ-
нЖппПрто!гНаселения на товаРы народного потребления. Ы., 
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Meetod põhineb matemaatiliste meetodite kasutamisele, 

osalt korrelatsiooni-, osalt regressioonanalüiisile, mis au

torite arvates võimaldab määrata nõudluse arengutendentse. 

Üksikutel juhtudel kasutati ka elastsuskoefitsiente (tulu
de suhtes). 

Nõudluse struktuuri kujundavaks põhiteguriks võeti 

ühele inimesele osanev tulu. Toiduainete puhul arvestati 

ka produktide saamist isiklikest abimajanditest ja kolhoo

sidest ning võimalikke muutusi tarbimise allikates. Voeti ar

vesse jaehindade muutumise mõju, perekonna soolis—vanuseü— 

se koosseisu mõju üksikutes elanikkonna gruppides ning mõ

ningal määral seost ühtede ja teiste kaupade ostusuuruste 

vahel. 

Büdžetistatistika andmeid korrigeeriti rahvastikusta

tistika (elanike üldarv, koosseis, jagunemine tulude tase

me järgi), kaubandusstatistika (jaekäibe struktuur baasi-

perioodil) jm. andmetega (naturaalmajanduslik tarbimine, 

kolhoosikaubandus). 

Eelmise meetodi puudusi suudeti ainult osaliselt üle

tada. Näiteks kasutatud võrrandite parameetrid ja elastsus-

koefitsiendid arvutati ühe aasta kohta võetud büdžetista

tistika andmetel, mistõttu neid saab plaaniperioodi jaoks 

kasutada ainult osalise tõenäosusega. Lahendamata jäid kü

simused, mis on seotud ülekantud ja rahuldamata nõudluse 

mõju kõrvaldamisega. 

Korrelatiivse seose võrrandis oli võimalik arvesse 

võtta ainult kahte teguriti üheks oli ühele inimesele osa

nev tulu, teise ainuvõimaliku tegurina sai võrrandisse lü

litada kas produktide saamise isiklikust abimajandist, os

tud kolhoositurult või jaehinnad. Oleks vaja olnud aga roh

kemate tegurite koondmõju arvesse võtta. Ent sellised ar

vestused vajavad elektronarvutustehnikat. Liitkorrelatsi-

oonimeetod, mida autorid soovitasid, nõudis suuri matemaa

tilisi arvutusi, kuid meetod nähti ette kasutamiseks ilma 

elektronarvutusmasinata. See asjaolu muutis meetodi prak

tiliselt kasutamatuks.1 

1 NIITOP-i metoodika parandamise ja täiustamisega te-

12 
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Suurt huvi pakub nõudluse prognoosimine elanikkonna 

tulude ja tarbimise (kulude) diferentseeritud bilansside 

abil. Seda meetodit on arendanud ja kasutanud BSV Liidu 

Ministrite Nõukogu juures asuv Töö Teadusliku Uurimise 

Instituut ja NSV Riikliku Plaanikomitee Majandusinstituut, 

kusjuures nende metoodikas on mõningaid erinevusi. 

Bilansside koostamise idee ise pärineb prof. I. Pis-

sarevilt1, metoodika töötasid välja N. Rimasevskaja ja 
2 A. Karapetjan . 

T ö ö  T e a d u s l i k u  U u r i m i s e  I n s 

tituudi poolt koostatavate bilansside eesmärk oli 

lahendada mitmeid elatustaseme planeerimise probleeme ja 

teha ühtlasi ka tarbimise, nõudluse ja jaekäibe plaanili

se struktuuri arvestusi. 

Bilansi aluseks on töötajate perekondade grupeerimi

ne ühele perekonnaliikmele langeva rahalise tulu suuruse 

järgi büdžetistatistika materjalide põhjal. Diferentsee

ritud bilanss koosneb kolmest põhiosast: 

I - iseloomustab perekonnaliikmete soolis-vanuse-

list koosseisu, tegevusalasid; 

II - perekonna rahaliste tulude suurust; 

III - nende tarbimise mahtu ja struktuuri. 

Bilanss kujutab endast hästi läbimõeldud tabelite süs

teemi, mis võimaldab teha perekonna koosseisu detailset 

analüüsi soolis-vanuselise printsiibi järgi sõltuvalt a) te

gevusharudest, b) rahalistest tuludest, c) nende kujune

mise allikatest, d) tarbimisest ja kulutustest kaupade ja 

teenuste suhteliselt laia nomenklatuuri osas. Bilansi skeem 

näeb välja järgmine. 

geleb Üleliiduline Kaubanduskon.iunktuuri Teadusliku Uuri
mise Instituut, kes töötab välja dünaamilisi mudeleid 
nõudluse prognoosimiseks. 

Методические вопросы изучения уровня жизни томя
щихся. Выпуск I. М., НИИ труда, 1959. 

Методические вопросы изучения уровня жизни трудя
щихся. Выпуск II. М., Соцэкономиздат, 1962. 
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Grupid ühele inime
sele оsaneva tulu 
järgi 

P e r  e к о n d a d e Grupid ühele inime
sele оsaneva tulu 
järgi arv koos

seis tulud tarbi
mine kulud 

Iga sellise näitaja kohta koostatakse iseseisvad üksikasja

likud tabelid. 

Bilanss näitab, kuidas tähtsamad koondnäitajad jagune

vad üksikute gruppide vahel vastavalt materiaalse kindlus--

tatuse tasemele. 
Diferentseeritud bilanss koostatakse eraldi tööliste, 

teenistujate, pensionäride ja kolhoosnike perekondade koh

ta, sest tulud kujunevad neis gruppides erinevalt. Lisaks 

võib niisugust bilanssi välja töötada ka territoriaalses 

lõikes (nendes liiduvabariikides, kus büdžetistatistika and

med on küllalt representatiivsed). Bilansi andmed näitavad, 

kuidas muutub kulude ja tarbimise struktuur seoses tulude 

ja perekonna koosseisu muutumisega. 
Plaanilise bilansi koostamisel arvutatakse välja, kui

das jagunevad perekonnad plaaniperioodil ühele inimesele oea-

neva tulu põhjal. See ülesanne lahendatakse majandusstatis-

tilise mudeli abil. 
Vaatamata nimetatud metoodika pidevale täiustamisele, 

ei kasutata seda bilansimeetodit jaekäibe ja nõudluse struk

tuuri prognoosimiseks praktikas y kuna kolhoosnike kohta 

niisuguste bilansside koostamisel tekkis palju ületamatuid 

raskusi: antud metoodikas esinevad needsamad puudused, mis 

Kaubanduse ja Ühiskondliku Toitlustamise Teadusliku Uuri

mise Instituudi metoodikas büdžetistatistika vähese repre— 

sentatiivsuse tõttu. Eelkõige ei taganud büdžetistatistika 

materjalidel koostatud staatilised mudelid vastavate ma

terjalide vähese representatiivsuse tõttu vajalikku seost 

rahvarna j and u s plaani koondnäitajatega. Selle puuduse kõr

valdamiseks tegi NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee Majandus

instituudi vastav osakond1 ettepaneku kasutada nõudluse 

1 Отдел методология планирования уровня жизни НИЭИ 
Госплана СССР. 
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prognoosimiseks põhiliste 1ähteandmetena rahvamajandusbi— 

lansside materjale, büdžetistatistika andmeid aga raken

dada vastavate rahvamajanduslike koondandmete jaotamiseks 

elanikkonna üksikute gruppide lõikes. See on täiesti õige 

printsiip ja nõuab tõsist tähelepanu. 

N S V  L i i d u  R i i k l i k u  P l a a n i 

komitee Majandusinstituudi poolt 

soovitatud meetod kujutab endast elanikkonna tulude ja 

tarbimise diferentseeritud bilansi koostamist. Lähtema

terjalina kasutati bilansi koostamisel järgmisi näitajaid: 

1) tarbimisfond kasutatavas rahvatulus ja elanikkon

na reaaltulud; 

2) põllumajanduse kogu- ja puhastoodang ja jaekäibe 

kaubakate; 

' 3) elanikkonna rahaliste tulude ja kulude bilansi ja 

ühiskondlike tarbimisfondide materjalid; 

4) büdžetistatistika materjalid (tööstustööliste ja 

kolhoosnike tulud ning tarbimine erinevates tulukuaegrup-

pides). 

Tulude ja tarbimise diferentseeritud bilanss näitab 

elanikkonna tulude koosseisu ja tarbimise struktuuri ter

vikuna, põhiliste sotsiaalsete gruppide lõikes (töölised, 

teenistujad, kolhoosnikud), ning erinevate sotsiaalsete 

gruppide raames veel erineva materiaalse kindlustatuse ta

semega gruppide lõikes. 

Diferentseeritud koondbilansi koostamisele eelneb osa-

mudelite koostamine. Need on järgmised: 

a) elanikkonna tulude diferentseeritud mudel (alu

seks on koik tulude liigid, öeldiseks on elanikkonna gru
pid); 

b) tarbimise diferentseeritud mudel (öeldis on ident

ne eelmisega, aluseks on tarbitavate hüvede liigid); 

»л Доходы и покупательский спрос населения У ичл 
"Статистика", 1968, стр. II8-I27. паоолвн»я. м изд. 
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с) elanikkonna jaotamise mudel ühele elanikule oeane-

va tulu järgi. See arvestus viiakse läbi sotsiaalsete grup

pide lõikes. 

Selline elanikkonna tulude ja tarbimise diferentsee

ritud bilanss muutub nagu rahvamajanduse bilansi üheks 

koostisosaks. Saadud tulemusi võib kasutada tähtsamate ma

janduslike näitajate kontrollimiseks ja seostamiseks. 

Autorite ideede kohaselt võib mudelit kasutada aga ka 

nõudluse prognoosimiseks. Säärasel juhul koostatakse mude

l i d  f u n k t s i o o n i  k u j u l ,  m i s  v ä l j e n d a b  s õ l t u v u s t  

tulude taseme ja antud kaubaartikli nõudluse vahel. Lühi

dalt toimub nimetatud meetodi järgi nõudluse struktuuri 

määramine järgmiselt. 

E s i t e k s .  M ä ä r a t a k s e  s õ l t u v u s  a r u a n d e a a s t a  k o h 

ta büdžetistatistika materjalide põhjal; eraldi tööliste, 

teenistujate ja kolhoosnike jaoks. Autorid soovitavad see

juures kasutada kahesuguseid funktsioone: 

1) kaupade jaoks, mille nõudlus rahuldatakse ainult 

kaubanduse kaudu, väljendatakse nõudluse funktsi-
1 oon lihtsa regressioonivorrandiga 

у = а + bx , (3.9) 

kus у - kulud antud kauba ostmiseks, arvestatu

na vaadeldava sotsiaalse grupi perekon

na ühe liikme kohta, 

X - ühe liikme tulude tase, 

a,b - võrrandi parameetrid; 

2) kaupade jaoks, mida elanikkond saab ka isiklikust 

Sirgevõrrandit kasutatakse nõudluse struktuuri mää
ramise praktikas väga laialdaselt: reeglina 1) nõudluse pla
neerimisel lähemaks perioodiks, kus muutused tuludes ja 
nõudluse struktuuris on väikesed ja kõvera kahe lähestikku 
asetseva punkti vahelist kaugust võib vaadelda sirgena; 
2) siis, kui nõudluse küllastatust ei ole veel saavutatud 
ning kulud antud kauba tarbimiseks suurenevad lineaarselt. 
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abimajandist, kolhoosidest naturaalses vormis v6i soe

tab kolhoositurul, väljendatakse nõudluse funktsioon 

mitmese regressiooni võrrandiga 

y = a + bx + cz , (3.10) 

kus y - kulud kaupade ostmisel riiklikust ja koo

peratiivsest kaubandusest, 

X - tulud ühe elaniku kohta, 

z - kulud antud kauba ostmisel muudest allika

test, arvutatuna perekonna ühe liikme kohta, 

a, b, с - võrrandi parameetrid. 

Parameetrite ja võrranditüüpide valik toimub elektronarvuhis-

masinate abil. 

T e i s e k s .  T o i m u b  i g a  k a u b a  k o h t a  s a a d u d  t u l e 

muste tasakaalustamine kaubandusstatistika materjalidega 

(selle kauba müügi osas) ja elanikkonna tuludega (rahvama

janduse bilansi ja elanikkonna tulude ja kulude bilansi and

metel) aruandeaasta kohta. 

Arvesse võttes selle tasakaalustamise tulemusi korri

geeritakse kõigi funktsioonide varem arvutatud parameetrid. 

K o l m a n d a k s  .  M ä ä r a t a k s e  n õ u d l u s e  m a h t  i g a l e  

kaubale planeeritavaks aastaks. Selleks grupeeritakse ela

nikkond planeeritavaks aastaks tulude taseme järgi. 

Varem määratud nõudluse funktsioonide põhjal leitakse 

grupi raames nõudluse keskmine suurus ühe elaniku kohta igas 

tulukusegrupis. Saadud tulemused korrutatakse elanikkonna 

arvuga igas grupis ning tulemused summeeritakse. Lõppsumma 

peabki näitama teatud kauba nõudluse mahtu plaaniperioodil, 

arvestades tulude kasvu ühe elaniku kohta igas sotsiaalses 

grupis. 

Arvestuse tingimuseks on jaehindade stabiilne tase. 

Kõikide kaupade nõudluse määramine võimaldab prognoosida 

nõudluse struktuuri. 

Selle meetodi põhilised puudused on järgmised. 

1. Regressioonivõrrandi leidmine toimus liiga väikese 

arvu tulude .ja kulude osas. Mittetoidukaupade hulgas toodi 
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välja vaid 5 gruppi : 1) kangad, valmiегоivad ja trikotaaž; 

2) jalatsid; 3) kultuurikaubad ja majapidamiskaubad; 4)möö

bel; 5) muud mittetoidukaubad. See ei võimalda kasutada teh

tud arvutusi tarbimise (nõudluse) prognoosimiseks, sest 

praktilist tähendust omab üksikasjalisem sortiment. 

2. Baasiperioodiks on võetud üks aasta (nagu eelmi

ses metoodikaski), näiteks 1962. aasta 1966.-1967.a. prog

noosimiseks, 1965. aasta 1969.-1970. a. prognoosimiseks. 

Selline lahendusviis pole õige, kuna võib tegemist olla 

mitteiseloomuliku aastaga (isiklike abimajandite arenguta

seme, turu küllastatuse ja tulude taseme mõttes). Seadus

pärasused tuleks välja selgitada enamate aastate kohta ning 

kasutada dünaamilisi koefitsiente. 

3. Büdžetistatistika andmeid ei saa põhjendada kau

bandusstatistika andmetega. Nimelt on büdžetistatistikas 

andmed alkohoolsete jookide tarbimise kohta ebaõiged. See 

seab kahtluse alla ka teiste kaupade tarbimismahu. Meetodi 

täiustamiseks oleks vaja büdžeti- ja kaubandusstatistika 

andmeid unifitseerida ja büdžetistatistika representatiiv-

sust tõsta. 

3.3.2.2. 

Kaubandusstatistikal 
põhinevad meetodid 

NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee Arvutuskeskuse ja 

Plaanikomitee majandusmatemaatilise meetodite juurutamise 

osakonna poolt väljatöötatud nõudluse ja jaekäibe plaani

lise struktuuri määramise meetodid põhinevad kaubandussta

tistika materjalide kasutamisel. Kaubandusstatistika and

med (jaekäibe, üksikute kaupade hanke ja müügi, kaubavaru

de liikumise, jaehindade indeksite ja kaubandusvõrgu aren

gu kohta) on praegu ainsaks informatsiooniks kaubandusprot

sesside kohta NSV Liidus. 

Kaubandusstatistikat kasutatakse jooksvas plaanitöös 

nii NSV Liidus kui teistes sotsialistlikes maades lähtein

formatsioonina üksikute kaupade turumahu määramisel, rah-
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vatarc*? kaupade bilansside väljatöötamisel, kaubakatte ar

vestuse tegemisel. Nõukogude teadlased-ökonomistid ja 

plaaniorganite töötajad otsivad võimalusi kaubandussta

tistika täielikumaks ärakasutamiseks nõudluse (kaubakäi-

be) struktuuri prognoosimiseks. Isegi kapitalistlikes 

maades, vaatamata sellele, et sääraste statistiliste and

mete saamise võimalused on piiratud, kasutatakse neid lai

alt mitmesugustes teaduslikes uurimustes, osalt ka ela

nikkonna nõudluse prognoosimiseks. 

Idee - kasutada kaupade mtiügiandmeid pika ajavahe

miku kohta lähteinformatsioonina jaekäibe ja nõudluse 

struktuuri prognoosimiseks matemaatilisi meetodeid kasu

tades - kuulub Plehhanovi nim. Rahvamajanduse Instituu

di statistika kateedri dotsendile L.S. Kutsajevile. Sel

lele järeldusele jõudis ta, üldistades kodumaist ja vä

lisriikide teooriat ja praktikat. 

Suur informatsiooni maht teeb vajalikuks majandusma-

temaatiliste mudelite koostamise ning elektronarvutusmasi.-

nate kasutamise arvestuste tegemisel. NSV Liidu Riikliku 

Plaanikomitee töötajad asusid 1964. a. selle ettepaneku 

realiseerimise eksperimentaaltöödele. 

Nõudluse seaduspärasuste väljaselgitamiseks koguti 

ja töödeldi lähteinformatsiooni 1948. - 1964. a. kohta. 

Kasutati põhiliste kaupade müügi ja varude andmeid ja jae

hinna indekseid. Neid andmeid on rohkesti (on olemas igas 

linnas, rajoonis, liiduvabariigis) ja nad iseloomustavad 

realiseeritud nõudluse tegelikku struktuuri. 

Müügi- ja kaubavarude andmetes on akumuleerunud mit

mekesiste tegurite koondmõju. Samal ajal nende tegurite 

mõjutugevus pika uurimisperioodi puhul üksikutel aastatel 

teatud määral nivelleerub. Pika perioodi uurimisel võib 

üksikud aastad, kus mõne juhusliku teguri mõju on olnud 

väga tugev, arvestusest välja jätta. Kaubandusstatistika 

1 Опыт применения математических методов и ЭВМ-в эко
номико-математическом моделировании потребления. М., изд. 
"Наука", 1968, стр. 29-66. 
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kasutamine lähteinformatsioonina on kõige sobivam kujune

nud seaduspärasuste väljatoomiseks ; büdžetistatistika and

meid tuleb kasutada uurimise abiinstrumendina. Jaekäibe 

struktuuri määramise ma j and usinat emaat il is te mudelite väl

jatöötamisel võetakse arvesse eelkõige tähtsamad tegurid! 

elanikkonna tulud, arv ja jaehinnad. 

Kaubandusstatistika andmetel arvutati välja müük ühe 

elaniku kohta võrreldavates hindades ning määrati selle müü

gi mahu muutumise indeksid 1948. - 1964. a. (järjest lüli

tati juurde 1965. jj.). Arvutuste põhjal koostati iga kau

ba kohta analüütilised tabelid ja graafikud. 

Statistiliste materjalide selline läbitöötamine või

maldab 

1) välja selgitada jaekäibe struktuuri kujunemise sea

duspärasused; 

2) kindlaks määrata seose üksikute kaupade müügimahu 

ning elanikkonna tulude kasvu ja jaehindade muutumise va

hel (oli seetõttu vajalik majandusmatemaatilise mudeli 

koostamiseks); 

3) lahti mõtestada jaekäibe arenguprotsessi ja pare

mini uurida kaubanduskonjunktuuri (s. t. et analüüsil on ka 

oma iseseisev tähendus, see ei ole ainult mudeli koostami

se vältimatu etapp). 

Analüütilises töös tekkis vajadus jaotada kõik kaubad 

teatud tinglikesse gruppidesse ühesuguste nõudlust kujun

davate tunnuste põhjal. Vastavalt sellele toimus edaspidi 

igale grupile nn. individuaalne lähenemine, s. t. iga gru

pi müügimahu määramiseks kasutati erinevat metoodikat. 

1 .  g r u p p .  K a u b a d ,  m i l l e  m ü ü k  s õ l t u b  k õ i g e  v a 

hetumalt tulude kasvust ja jaehindade muutustest: jalatsid, 

õmblustooted, kangad, trikotaaž, sukad-sokid, parfümeeria, 

kultuurikaubad, trükitooted, kondiitritooted, puuviljad, 

vein, või. 
Analüüsimisel selgus, et sellesse suurde kaupade grup

pi võivad sattuda ka kaubad, mille müüki mõjutasid üksiku-

I3 
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tel perioodidel mitte ainult tulud ja hinnad, vaid ka toot

mine, isiklike abimajandite arengutase, tarbimisharjumuste 

muutumine, kaupade asendatavus ning turu küllastatus. 

Mõnede kaupade müügi vähenemine ühel või teisel aastal 

toimub konjunktuurilise iseloomuga põhjuste tõttu (ikaldus, 

toodangu põhjendamatu vähendamine, hinna alandamine). Sel

lisel juhul soovitavad autorid üldise seaduspärasuse välja

toomisel need aastad aegridadest välja jätta. 

2 .  g r u p p .  E s m a v a j a l i k u d ,  m a d a l a t e  j a e h i n d a d e g a  

kaubad. Nende kaupade nõudluse rahuldamine saavutatakse ka 

suhteliselt madala tulude taseme korral. 

Mitteelastsed või väheelastsed kaubad (s. t. teatud ela

tustaseme juures mõjutavad tulud nende kaupade tarbimist vä

he): margariin, taimeõli, leib, tangained, makaronitooted, 

kummijalatsid. 

Loetletud kaupade tarbimise üldine kasv on küllalt ti

hedalt seotud elanikkonna arvu kasvuga, kusjuures jaehinda

de alandamine ei too kaasa realiseerimise märgatavat kasvu. 

Hindade alandamisest saadavat kokkuhoidu kasutatakse reeg

lina teiste kaupade ostmiseks. 

3 .  g r u p p .  K e s t v u s k a u b a d .  E l e k t r i k a u b a d  -  k ü l 

mutuskapid, pesumasinad, tolmuimejad; raadiokaubad - raa

diod, televiisorid, radioolad, magnetofonid; muusikakaubad 

- pianiinod, klaverid, akordionid, bajaanid; muud kultuu

rikaubad - kino- ja fotoaparaadid. 

On tekkinud vajadus jaotada kestvuskaubad omakorda kah

te gruppi: 1) kaubad, mille nõudlus on rahuldamata; 2) kau

bad, millega turg on küllastatud või läheneb küllastatusele. 

Keetvuskaupade puhul ei saa piirduda mõodunuci perioodi 

müügi arengujoonte väljatoomisega, vaid on vaja läbi viia 

ka ühekordseid uurimusi ja küsitlusi. Viimaste abil tuleb 

kindlaks määrata keetvuskaupade olemasolu elanikkonnal,pers

pektiivne nõudmine, uued ostjad (elanike arvu kasv, pere

kondade arvu kasv), füüsiliselt ja moraalselt kulunud ese

mete asendamise vajadus, keskmine tööaeg. 

Kauba defitsiitsust saab määrata kaudselt ka büdžeti-
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statistika andmetel: kui tarbimise maht *tulukusegruppi— 

des oluliselt ei muutu, siis see näitab antud kauba de— 
fitsiitsust. 

Erandiks on väheelastsed kaubad. Vastassuunalisi ten

dentse müügi arengus võib täheldada neil kaupadel, mille 

pakkumine ületab nõudmise (kellad, raadiod, õmblusmasi

nad). 

Nõudluse mahu oigeks määramiseks on vaja kindlaks 

määrata turu küllastumise moment ja võtta arvesse muutu

si arengusuunas. 

4 .  g r u p p .  K a u b a d ,  m i l l e  t a r b i m i n e  s e o s e s  e l a 

nikkonna elutingimuste muutumisega aastast aastasse vä

heneb: petrooleum, küttepuud, metallvoodid. 

Jaekäibe ja nõudluse struktuuri konkreetseteks ar

vutusteks elektronarvutusmasinatel kasutatakse kaubandus-

statistika andmete põhjal loodud paijufaktorilisi dünaa

milisi mudeleid, mis on väljendatud mitmese regressiooni 

võrranditega. Levinuim mudel käibe- ja nõudluse struk

tuuri määramiseks on üldkujul järgmine: 

z = aQ + a^l^ + ̂ 2^2 + a3^ * С3»11) 

kus z - üksikute kaupade müügi ahelindeks; 

aQ - võrrandi parameeter (koondliige); 

11 - elanikkonna tulude või üldjaekäibe ahelindeks 

a., - nõudluse elastsuse koefitsient, mis on arvu

tatud tuludest või üldjaekäibest ; 

12 - hindade reaalindeksi1 suhteline muutumine; 

82 - nõudluse elastsuse koefitsient, mis on arvu

tatud reaalsest hinnaindeksist; 

t - aastad; 

a. - ajatrend. 

1 n . _ Individuaalindeks 
Reaalindexa - ftidine hinnaindeks 
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Mudelisse võib lülitada ka teisi tegureid. 

Niisuguseid mudeleid kasutatakse Ukraina NSV Riikli

ku Plaanikomitee arvutuskeskuses ja Valgevene NSV Riikli

ku Plaanikomitee Teadusliku Uurimise Instituudis. Kõige 

edukamalt täiustatakse nõudluse ja jaekäibe prognoosimise 

mudeleid Ukraina NSV-s (vt. lähemalt 3.3.2.4). 

3.3.2.3. 
Kaubandus- ja^büdžeti-
statistikal põhinevad meetodid. 

Nõudluse prognooside tõepärasuse suurendamise ees

märgil on tehtud katseid välja töötada meetodeid, mis põ

hineksid büdzetistatistika ja kaubandusstatistika mater

jalide üheaegsele kasutamisele. Esimesteks niisugusteks 

m e e t o d i t e k s  o l i d  N S V  L i i d u  T A  S i b e r i  

O s a k o n n a  M a j  a n d u s m a t e m a a t i l i s -

t e  U u r i m u s t e  L a b o r a t o o r i u m i  j a  

N o v o s i b i r s k i  N õ u k o g u d e  K o o p e -

r a t i i v k a u b a n d u s e  I n s t i t u u d i  

P l e h h a n o v i  n i m e l i s e  M o s k v a  R a h 

v a m a j a n d u s e  I n s t i t u u d i  M  a  j  a  n  -

duslaboratooriumi poolt väljatöötatud 

meetodid. 

N o v o s i b i r s k i  t e a d l a s t e  m e t o o d i k a 2  n ä e b  

^ Nii näiteks kasutati Eesti NSV-s õmblustoodete nõud
luse prognoosimiseks järgmist võrrandit: 

I  =  a , +  a 1 i  +  a 0 I  +  a ^ I ,  +  a . w  ,  
Ä q о lp 2 p 3d 4 

kus I - omblustoodete müügiindeks ühe elaniku kohta; 

ip - õmblustoodete hinnaindeks; 

lp - üldine hinnaindeks; 

lj - rahaliste tulude indeks ühe elaniku kohta; 

w - kolhoosnike rahaliste tulude osatähtus. 

2 Методика расчета платежеспособного спроса населения 
на^това^нароцного потребления. Новосибирск, Сиб. отд. АН 
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ette elastsuskoefitsientide arvutusi ning nende ekstrapo

leerimist tulevikku. Metoodika põhineb nõudluse ja raha

liste tulude vahelise seose uurimisel. Hindade taset ar

vesse ei võeta. Arvestused tehakse ühe elaniku kohta. Au

torid rõhutavad kaubandusstatistika eeliseid - massili

ne informatsioon realiseeritud nõudlusest. 

Püstitatud ülesanne nägi ette lihtsustada maksimaal

selt arvutusi, teha nad kättesaadavaks kõigile kohalikele 

plaaniorganitele. Sellega seoses kasutati tulude muutu

misest tingitud nõudluse muutumise väljendamiseks line

aarset funktsiooni. 

Samaaegselt viidi läbi analüütiline töö büdzetista

tistika andmetel. Oletatakse, et tööstustööliste büdzeti 

andmed iseloomustavad kogu linnaelanikkonna nõudluse struk

tuuri, kolhoosnike büdzetid - kogu maaelanikkonna nõud

luse struktuuri. Järelikult nõudluse struktuur linnas (lii

duvabariigis) määratakse büdzettidest ja linna-maaelanik-

konna suhtarvust lähtudes. Kuna elanikkonna tulude ja ku

lude kohta puuduvad aga andmed sotsiaalsete gruppide lõi

kes, siis metoodika autorid asendavad need jaekäibe and

metega linnas ja maal ühe elaniku kohta. Ei võeta arvesse, 

et maaelanikkond ostab kaupu linnast. 

Büdzetistatistika kasutamisel tekkis palju raskusi. 

Vaga vähe oli andmeid erineva tulude tasemega elanikkon

na gruppide kohta. Seda raskust püüti ületada sel teel, 

et kasutati 3-5 aasta büdžettide andmeid. 

Mõnede oblastite kohta andmed puudusid. Seepärast soo

vitati ühe oblasti kohta tehtud prognoose laiendada tei

sele, enam-vähem ühesuguse majandusliku struktuuriga ob

lastile. 

Kui olid tehtud vastavad arvutused, eraldi kaubandus

statistika ja büdzetistatistika põhjal, siis kõrvutati 

saadud tulemusi ja määrati lõplik prognoos. 

Autorite poolt tehtud järeldused: 

1) nende kaupade osas, mida on küllalt ja mille sor

timendis ei eeldata olulisi nihkeid, langevad kaubandus-
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ja büdzetistatistika materjalide põhjal tehtud arvestused 

kokku ja annavad lähedasi tulemusi; 

2) teatud kaupade osas võib teha prognoose ainult 

kaubandusstatistika andmetel (büdzetistatistika ei too 

neid eraldi välja); 

3) nende kaupade nõudluse prognoosimisel, mille va

rustamine jääb plaaniperioodil peaaegu muutumatuks, on 

usaldusväärsem kaubandusstatistika andmete kasutamine ; 

4) kahesuguste arvutuste kõrvutamise teel, nende loo

gilise analüüsi teel - võttes arvesse varustamise ja 

tarbimise kujuneva struktuuri võimalikke muutusi - võib 

määrata küllalt usaldusväärselt oodatava nõudluse tase

med. 

Positiivsena tuleb märkida autorite püüet anda kau-

bandusorganitele kõige lihtsamad ja kättesaadavamad prog

noosimise meetodid. Ent antud metoodikas on väga palju 

tinglikkust, eriti büdzetistatistika kasutamisel. Selle

pärast ei leidnud see meetod praktikas laialdast levikut. 

Siberi piirkonna mõningates oblastites püütakse seda siis

ki kasutada. 

P l e h h a n o v i  n i m e l i s e s  M o s k v a  

Rahvamajanduse Instituudis alis

tati nõudluse seaduspärasuste uurimist ja prognoosimist 

1966. - 1967. aastal professorite N. K. Družinini ja 

N.P. Titelbaumi juhtimisel. Uuriti Vene NFS V põhiliste mit-

tetoidukaupade nõudlust (kangad, õmblustooted, jalatsid) 

15 aasta andmetel (müük, varud) oblastite lõikes. Sama

aegselt uuriti ja kasutati arvestustes ka büdzetistatisti

ka andmeid Vene NPSV, Moskva ja Leningradi kohta (umbes 

20 tuh. büdžetti). 

1970. aastaks prognoosi tegemisel tekkis uurijatel 

suuri raskusi. 

1. Möödunud viisaastaku kohta ei olnud võimalik pal

judel juhtudel välja selgitada mingit püsivat nõudluse 
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arengusuunda. Hälbed müügis olid tingitud paljudest tegu

ritest . Ka büdzetistatistika analüüs (kulutused valmis-

riietele ühe perekonnaliikme kohta) näitas, et kindel aren
gutendents puudub. 

2. Statistilised andmed olid ebatäielikud : büdzeti

statistika mitteküllaldane representatiivsus (eriti lin

naelanike kohta), andmete puudumine statistika keskvalit

suses elanikkonna jagunemise kohta tulukusegruppideke. 

Selle meetodi autorid tunnetavad oma metoodika nõrku 

kohti: 

1) et pole võimalik arvesse võtta hindade jpt. tegu

rite mõju nõudlusele; 

2) et nõudluse arvestus baseerus ainult 1965. a. büd

zetistatistika andmetele. 

Autorid arvavad, et saadud prognoosi tinglikkuse juu

res on see ikkagi reaalne prognoos. 

1966. a. tehtud prognoos oluliselt ei hälbinud: puu

villastel kangastel 2,7 %, villastel 5,8 %, valmisriietel 

2,8 %. 

Tuleb lisada, et mingi ühe, kuigi tähtsa, kuid eral

di võetud kauba nõudluse prognoosimine ei ole efektiivne, 

sest nii osutub kaup isoleerituks jaekäibe üldisest struk

tuurist, elanikkonna kõigi kaupade ostukulude kujunemise 

seaduspärasustest. Selline uurimus ei saa anda soovitavaid 

tulemusi. 

3.3.2.4. 
Ukraina NSV majandusteadlaste 
poolt väljatöötatud nõudluse 
struktuuri prognoosimise ma-
jandusmatemaatiliste mudelite 
süsteem 

Koigil nõudluse määramise meetoditel on oma eelised 

ja puudused ning samal ajal nad täiendavad üksteist. Sel

lepärast on vajalik usaldusväärsete tulemuste saamiseks 

üheaegselt kasutada ja kombineerida erinevaid nõudluse 
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prognoosimise meetodeid, otsida teid mudelite koostamiseks, 

mis üha täielikumalt kajastaksid nõudluse kujunemise prot

sessi ning tugineksid kaubandus— ja büdzetistatistika komp

lekssele kasutamisele. Seda nõuet silmas pidades töötas Uk

raina NSV arvutuskeskus välja nõudluse prognoosimise majan-

dusmatemaatiliste mudelite süsteemi. See süsteem koosneb 

kahest alasüsteemist: 1) mudelid, mis on koostatud kauban

dusstatistika dünaamiliste aegridade regressioonanaltiüei 

meetodite abil, ja 2) mudelid, mille koostamise aluseks on 

prognoos elanikkonna jagunemise kohta erinevateks gruppi

deks ühele inimesele langeva tulu suuruse järgi ja tarbimi

se struktuuri prognoos igas tulukusegrupis. 
M a j a n d u s m a t e m a a t i l i s t e .  m u d e 

l i t e  a l a s ü s t e e m ,  m i l l e  k o o s t a 

m i s e  a l u s e k s  o n  k o r r e l a t s i o o n  i -

ja regressioonanalüüs , koosneb palju

dest erinevatest mudelitest, mis on diferentseeritud üksi

kute kaupade ja kaubagruppide lõikes vastavalt nõudluse ku

junemise iseärasustele (joonis 3). Need mudelid koostatakse 

kaubandus-, büdzeti- ja rahvastikustatistika materjalide,tt.-

lansiandmete, väljavõttelise vaatluse materjalide ning ela

nikkonna elatustaseme tõusu plaaniprojektide alusel. Sõltu

valt prognoosimise perioodist kasutatakse täiendavate tin

gimuste arvessevõtmiseks spetsiaalset informatsiooni. 

Mudelite koostamisel arvestatakse nii üldisi kui spet

siifilisi nõudlust mõjutavaid tegureid. Mudelisse lülitata

vate tegurite väljavalimisel võetakse arvesse nende mõju* 

tähendust (1), prognoosimisperioodi kestust (2), vajaliku 

informatsiooni olemasolu (3) ja teguri kvantitatiivse mää

ramise võimalust plaaniperioodiks (4). Kui planeeritaval pe

rioodil ei ole mingi teguri muutust ette näha, siis see te

gur omab mudelis О tähendust. Seda esineb kõige enam lühi

ajalise prognoosi koostamisel (1-2 aastaks). Seejuures on 

erilise tähtsusega lähteinformatsiooni õige valik ja tööt

lemine. Lähteinformatsioon peab olema mitte ainult mahult 

küllaldane, vaid ka struktuurilt ning väärtuseliselt vor-
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Keetvuskaupade 
nõudluse prog-
nooeimlee mu-

rifillri 

Keetvuskaupade 
nõudluse prog
noosimise mu

delid 

Toidukaupade nõud
luse prognoosimise 

mudelid 

Mittetoidukaupade 
nõudluse prognoosi

mise mudelid 

Mittetoidukaupade 
nõudluse prognoosi

mise mudelid 

Toidukaupade nõud
luse prognoosimise 

mudelid 

Tööstuses too
detud toidukau
pade nõudluse 
prognoosimise 

mudelid 

Tööstuses too
detud toidukau
pade nõudluse 
prognoosimise 

mudelid 

Põllumajandu
ses toodetud 
toidukaupade 
nõudluse prog
noosimise mu-

delid 

Põllumajandu
ses toodetud 
toidukaupade 
nõudluse prog
noosimise mu

delid 

Nõudluse struktuuri prognooeimiee 
majandusmatemaatilised mudelid 

Nõudluse prognoosimise mudelid 
jaekäibe jooksvaks plaanimiseks 

Nõudluse prognoosimise mudelid 
jaekäibe perspektiivseks plaanimiseks 

Esmase vajadusega madala või mõõduka 
Jaehinnaga toidu- Ja mittetoidukaupa
de nõudluse prognoosimise mudelid 

Esmase vajadusega madala või mõõduka jae
hinnaga toidu- ja mittetoidukaupade nõud

luse prognoosimise mudelid 

Joonis 3. Elanikkonna nõudluse struktuuri prognoosimise majandusmatemaatilised mudelid.1 

1 А.И. Гребнев. указ. pad., стр. 138. 



reldav. Teiste sõnadega - andmete ettevalmistamisel tu

leb silmas pidada, et üksikud kaubagrupid ei ole dünaami

kas kõrvutatavad : viimastel aastatel on kaupade ja kauba

gruppide kaubakäibe nomenklatuur suurenenud, osa kaupu on 

eraldatud iseseisvateks positsioonideks. Sellisel juhul 

tuleks grupeerimine läbi viia ka eelmiste perioodide koh

ta, kasutades näiteks andmeid turufondide kohta. Peale 

selle on vaja jaekäive teha võrreldavaks ka väärtuselises 

mõttes (korrigeerides hinnaindeksiga) ja territoriaalses 

mõttes. 
Niisuguste mudelite koostamisel on väga oluline kõr

valdada statistilistest aegridadest autokorrelätsioon üks-
1 

teisele järgnevate aegrea liikmete vahel. 

Reeglina on müügi aegridade tendentsid väljendatavad 

kõverjoontega. Kuid aegridasid võib liigendada niisugus

teks perioodideks, mille piires muutumine väljendub sirg

joonena. Selle tulemusena võib kogu analüüsitava aegrea 

üles kirjutada sirgefunktsioonide abil. 

Aegrea liigendamine perioodideks on õigustatud eel

kõige majanduslikust vaatepunktist. Müügi jt. näitajate 

aegrea muutumistendentsid kajastavad riigi poolt teosta

tavat majanduspoliitikat, mis on igal etapil spetsiifili

ne ja oleneb majanduslike tingimuste omapärast. 

Aegridade muutumistendentside analüüs näitab, et ühe 

voi teise etapi algus majanduspoliitikas ja selle kestus 

langevad ajaliselt ja kestuselt kokku statistiliste aeg

ridade liigendamise perioodidega. Sel teel on võimalik au-

tokorrelatsiooni kõrvaldada ja elimineerida turu ebaüht

lase küllastatuse mõju erinevatel perioodidel. 

Üldisel kujul võib nõudluse prognoosimise mudeli, 

mille koostamisel on kasutatud regressioonanalüüsi mee

todit, välja kirjutada järgmiselt: 

Autokorrelatsiooni kõrvaldamiseks on välja tööta
tud palju erinevaid meetodeid (vt. näiteks А.И. Гребнев, 
указ. pao., стр. 140). Nende käsitlemine antud töö sei
sukohalt ei ole vajalik. 
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Il 

z  '  ao*Z. aifij (xi' ' <3-12) 
i=1 

kus f^j(x) on üke funktsioonidest x; lg x; xm; ax (i -

teguri indeks, i = 1, 2, ..., n; j - funkt

sioonide indeks, i = 1, 2, 3, 4); 

%-у - tegur, mis määrab ära elanikkonna noudluœ suu

ruse; 

z - elanikkonna nõudlus sellele voi teisele kau

bale; 

a1 » ^2' • • • » ад 
iseloomustavad nõudluse muutumise suurust,kui 

vastava teguri suurus muutub 1 %; 

aQ - võrrandi vabaliige, mis iseloomustab selle või 

teise kauba nõudluse keskmist muutumist muude 

mudelis mittearvestatud tegurite mõjul. 

Kõik elanikkonna nõudluse arvestused tehakse ühe ela

niku kohta - võrreldavates hindades ja ahelindeksites. 

Üleminek nõudluse absoluutsuurusele kogu elanikkonna kohta 

leitakse järgmiselt (jooksvates hindades): 

Yk,t = \(t-1) 1 X2k,t ' Nt * Zk,t » (3.13) 

kus t - kauba к nõudluse suurus antud hindades t 

aastal ; 
Uk(t—1) ~ kauba к nõudluse suurus ühe elaniku kohta 

kõrvutatavates hindades (t-1) aastal; 

X2k t - kauba к hinna individuaalindeks t aastal; 

- elanikkonna arv t aastal; 

Z, . - kauba к nõudluseindeks t aastal. 
k,t 

Parameetrid liitregressioonvõrranditele leitakse vahimruu-

tude meetodil eelnenud aastate statistiliste andmete põhjal. 

Mudelites kasutatavad regressioonikoefitsiendid on ar

vutatud spetsiaalselt prognoositava ajavahemiku jaoks. Eri

nevatel perioodidel on regressioonikoefitsiendid erinevad 

sellepärast, et nõudlust kujundavad tegurid mõjutavad tar

bija käitumist tegurite erinevate arengutasemete korral 
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erinevalt. Näiteks rahaliste tulude ühesugusele suurendami

sele erinevate hinnatasemete juures reageerib tarbija eri

nevalt. 
Nõudluse majandusmatemaatiliste mudelite koostamisel 

regressioonianalüüsi meetodite abil kasutatakse nõudluse ja 

seda mõjutavate tegurite vahelise seose tugevuse hindami

seks liitkorrelatsiooni-, paarkorrelatsioon>- ning osakorre-

latsioonikoefitsiente ja liitdeterminismikoefitsienti. 

Nimetatud mudelite järgi prognoosimisel voetakse 

arvesse nii üksikute kaupade ja kaubagruppide nõudlu

se kujunemise spetsiifikat kui ka prognoosimisperioodi pik

kust. 

Nõudluse prognoosimisel aastaks (kui ei nähta ette min

geid olulisi muutusi elanikkonna jagunemisel tulukusegrup-

pidesse, elanikkonna sotsiaalsete gruppide tulude vahekor

ras jne.) võib nõudluse toidu- ja mittetoidukaupade kohta 

leida järgmise võrrandi alusel: 

\ - aok+a1klg *1+a2klg *2lt+e3klg *3 (3-14) 

kus zk - elanikkonna nõudluse suurus kaubale к ; 

x1 - elanikkonna rahalised tulud; 

x2k " kauba к hinnaindeks; 

x^ - üldine hinnaindeks (kõigile kaupadele); 

aok - vabaliige, mis võtab arvesse kauba к nõudluse 

muutumist muude tegurite mõjul; 

a1k - nõudluse elastsuse koefitsient tulude suhtes; 

- nõudluse elastsuse koefitsient hinna suhtes; 

a^ - nõudluse elastsuse koefitsient teiste kaupade 

hindade suhtes; 

"Y1 - nõudluse muutumine muude tegurite mõjul (juhus

lik muutuja). 

Nõudluse prognoosimisel pikemaks perioodiks tuleb mudelis

se lülitada (tulude ja hinna kõrval) ka teisi tegureid, mis 

on seletatav sellega, et pikema perioodi jooksul toimuvad 

nõudlust kuj undavates majanduslikes tingimustes märgatavad 

muutused, põhjustades nihkeid ka nõudluse struktuuris. ühe 
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voi teise kauba konkreetsete mudelite erinevus seisneb järg
mises. 

1. Iga kauba nõudluse prognoosimiseks valitakse antud 

matemaatiliste funktsioonide hulgast oma, spetsiifiline 

funktsioon. Funktsiooni valik toimub eelnenud aastate sta

tistiliste andmete põhjal. Kriteeriumiks on ruuthälvete sum

ma miinimum. 

2. Iga kauba jaoks koostatavasse majandusmatemaatilis-

se mudelisse lülitatakse ainult need tegurid, mis kajasta

vad antud kauba üldisi ja spetsiifilisi nõudluse kujundami

se tegureid. 

Seoses sellega jagatakse nõudluse prognoosimise mudelid 

mitmesse gruppi. 

I  g r u p p .  M u d e l i d  t ö ö s t u s e s t  s a a b u v a t e  j a  r i i k 

likus ja kooperatiivkaubanduses realiseeritavate toidukau

pade ja tööstuskaupade (välja arvatud esmase vajadusega kau

bad) nõudluse prognoosimiseks. Need mudelid sisaldavad järg

misi tegureid: 

I ) elanikkonna arv. See tegur lülitatakse arvestusse 

lõppetapil, et viia nõudmine ühe elaniku kohta üle kogu ela

nikkonna nõudluseks; 

2) elanikkonna rahalised tulud, välja arvatud kohus

tuslikud maksed (x1); 

3) individuaalsed (grupilised) riiklike jaehindade in

deksid (xp ; 
1 

4) riiklike jaehindade üldindeksid (x£) ; 

5) tööliste, teenistujate ja kolhoosnike rahaliste tu

lude omavaheline suhe (x^); 

6) perekondade tulude diferentsi näitaja (x^). 

I I  g r u p p .  M u d e l i d  p õ l l u m a j a n d u s e s t  s a a d a v a t e  

toidukaupade nõudluse prognoosimiseks. Peale tegurite, mis 

1 Nende hinnaindeksite koondmõju võetakse arvesse re-

2 
aalse hinnaindeksi (x2) abil: Xg = x»i • 
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lülitati I grupi mudelitesse, tuleb siin arvesse võtta kol-

hoositurukäibe ja toiduainete ühiskondlikest ja isiklikest 

abimajanditest saabumise mõju (x^). 

III grupp . Mudelid kee tvuskaupade nõudluse prog

noosimiseks. See grupp koosneb reast maj andusmatemaati 1 i s-

test mudelitest, mis on koostatud vastavalt üksikute kaupa

de nõudluse spetsiifikale. 

Kestvuskaupade prognoosimine toimub kahte tuupi majan-

dusmatemaatiliste mudelite järgi. 

Üks tüüp - eespool toodud mudelid. Seejuures kõrvuti' 

teguritega, mida võeti arvesse I grupi mudelite koostami

sel, võetakse arvesse ka tegureid, mis on tähtsad ühe või 

teise kestvuskauba nõudluse prognoosimiseks. Seega 

1) mööbli nõudluse prognoosimisel võetakse arvesse ela

mispinna juurdekasvu indeks (x^); 

2) pesupesemismasinate nõudluse prognoosimisel - pe

sumajade võrgu laiendamise indeks (xy); 

3) televiisorite nõudluse prognoosimisel - televisi

oonikeskuste võrgu arengu indeks (xQ); 

4) õmblusmasinate nõudluse prognoosimisel - õmblus-

ateljeede võrgu arengu indeks (x^); valmisriiete müügi kas

vu indeks (x1Q) jne. 

Enamiku kestvuskaupade läbimüük sõltub suurel määral 

elanikkonna kindlustatusest nende kaupadega. Algul, kind

lustatuse madala taseme piires müük aastast aastasse kasvab, 

seejärel, kui on saavutatud kõrge kindlustatuse tase, toi

mub murrang: müügi kasv ühe perekonna kohta hakkab järk-jär

gult aeglustuma. 

Kestvuskaupade müügi niisugusele muutumisele vastab kõi

ge enam funktsioon 
a1 

-(aQ + —• + a2x2 + ... + aRxn) . (3.15) 

Selle funktsiooni järgi toimub televiisorite, raadio-
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te, külmutuskappide, pesupesemismasinate1 jne. nõudluse 

prognoosimine. Televiisorite jaoks on see mudel järgmine: 

-(a0 + ЗГГ + a2x2 + a4X4 * 
У = e 8 , (3.16) 

kus e - naturaallogaritmi alus; 

у - televiisorite müük; 

x1 - rahalised tulud; 

x2 - individuaalne hinnaindeks; 

x^ - tööliste, teenistujate ja kolhoosnike tulude 

diferentsi naitaja (ühe elaniku kohta); 

xQ - televisioonikeskuste võrgu laienemine; 

ao«-a1f a2> a^, ag - võrrandi parameetrid. 

Perekondade kindlustatusetaseme tõusu korral hakkavad 

televiisorite müüki mõjutama mitte elanikkonna rahalised 

tulud, vaid järgmised kaks tegurit: uute perekondade arv 

ja televiisorite korduva nõudluse suurus, s. o. nõudlus 

nende televiisorite asendamiseks, mis on käibest välja lan

genud füüsilise või moraalse vananemise tõttu. 

Külmutuskappide nõudluse prognoosimise mudeli võib väl

ja kirjutada järgmiselt: 

~(ao + хГ + a2X2 + a4X4} 

y = e , (3,17) 

kus x.| » x2* x^ on tähistuselt samad tegurid. 

I.I. Korzenevski on teinud ettepaneku kestvuskaupade 

nõudlus kindlaks määrata plaani- ja plaanieelse perioodi 

kindlustatusetaseme vahena. 

Eesti NSV-s kasutati pesupesemismasinate nõudluse 

prognoosimiseks eksponentfunktsiooni y = A - e , 

kus y — perekondade varustatuse näitaja; 
A - maksimaalne varustatus; 
x - tulud; 

a ja b - võrrandi parameetrid. 
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Selle ettepaneku realiseerimise üks variante on 

-Hr + bls> 
y = ce 11 3 , О 

kus с - (ühe või teise kauba) kindlustatuse piirtase 

100 perekonna kohta; 

у - 100 perekonna kindlustatus ühe või teise kes-

tuskaubaga; 

x1 - perekonna rahalised tulud; 

x2 - kestvuskaupade hinnaIndeksid; 

x-, - aeg. 

Edasi: , 
А У = Ур1 - Уап ; (3.19) 

И - *Чб0 " • С3.20) 

kus N - perekondade arv plaaniperioodil. 

I V  g r u p p .  M u d e l i d  i g a  p ä e v  v ä l j a m i n e v a t e  

madala jaehinnaga toidu- ja mittetoidukaupade (leib.mar-

rariin, tuletikud jt.) nõudluse määramiseks. Küllasta

tus saavutatakse siin suhteliselt madala tulude taseme 

juures. 

Nende kaupade nõudluse leidmiseks võetakse arvesse 

ainult elanikkonna arvu ning müüki ühe elaniku kohta plaa-

nieelsel aastal. Nõudluse määramiseks kasutatakse mudelit 

3.13. 

Tulevikus esmaste tarbekaupade arv suureneb. Seoses 

sellega on vajalik prognoosimise mudelitesse sisse viia 

võimalike ostude piirtasemed (nendeks võiksid olla tarbi-

mistasemed kõrge tulukusega gruppides). Piirtaseme saa

vutamisel lihtsustub esmase vajadusega kaupade nõudluse 

arvestus. 

Eespool tutvustati elanikkonna nõudluse struktuuri 

prognoosimise meetodeid, mis tuginesid kaubandus-, büd-

žeti- ja rahvastikustatistika andmetele, kusjuures nende 

meetodite eesmärgiks ei olnud saadud tulemuste bilansi-
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line seostamine rahvamajandusbilansis kajastuva tarbimise 
üldstruktuuriga. 

Kõrvuti eespool analüüsitud meetoditega soovitatakse 

k a s u t a d a  k a  n õ u d l u s e  a r v e s t u s e  m u d e l i t e  t e i s t  a  1  a -

s ü s t e e m i  ,  m i l l e  k o o s t a m i s e  a  1  u -

a e k s  o n  e l a n i k k o n n a  g r u p e e r i 

m i s e  p r o g n o o s  ü h e l e  p e r e k o n n a 

l i i k m e l e  l a n g e v a  t u l u  s u u r u s e  

j ä r g i  j a  i s i k l i k u  t a r b i m i s e  

s t r u k t u u r  p r o g n o o s i t a v a t e s  g r u p 

pides. Niisuguste mudelite koostamisele eelnes nõu

kogude majandusteadlaste põhjalik ja laiaulatuslik uuri

mistöö isikliku tarbimise diferentseeritud mudelite koos

tamise alal. 

Isikliku tarbimise struktuuri prognoosimine vÕib toi

muda järgmise majandusmatemaatiliste mudelite kompleksi 

alusel: 

1) tööliste ja teenistujate perekondade (ja perekon

naliikmete) jaotamise mudelid ühele perekonnaliikmele osa-

neva tulu suuruse järgi; 

2) kolhoosnikute perekondade (ja perekonnaliikmete) 

jaotamise mudelid ühele perekonnaliikmele osaneva tulu 

suuruse järgi; 

3) tarbimisfondi,mittekaubaliste kulutuste ja hoius

te arvestamise mudelid elanikkonna sotsiaalsete ja tulu-

kusegruppide lõikes; 

1 Seda probleemi on uurinud A.H. Karapet jan fvt. ees
pool Töö Teadusliku Uurimi.se Instituudi meetodid), 
1,1, Korženevski (vt. eespool Ukraina Kaubanduse ja Ühis
kondliku Toitlustamise Teadusliku Uurimise Instituudi me
toodika) ja terve rida teisi majandusteadlasi (vt. näit. 
H.H. Римашевская. Экономический анализ доходов рабочих и 
служащих. М., изд. "Экономика", 1965; В.В. Швырков. Эко
номико-математический анализ потребительского спроса.изд€ 

МГУ, 1966; В.Ф. Майер. Доходы населения и рост благо
состояния народа, м., изд. "мысль , 1968;. 

15 
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4) toiduainete ja mittetoidukaupade tarbimise üldma-

hu arvestamise mudelid elanikkonna sotsiaalsete ja tuluku-

segruppide lõikes; 

5) toiduainete ja mittetoidukaupade tarbimise struk

tuuri arvestamise mudelid elanikkonna sotsiaalsete ja tu-

lukusegruppide lõikes; 

6) üksikute toiduainete tarbimismahu jaotamise mude

lid elanikkonna varustamise allikate järgi ; 

7) elanikkonna isikliku tarbimise koosseisu ja struk

tuuri koondmudelid. 

Majandusmatemaatiliste mudelite kompleksi väljatööta

mise lähteinformatsiooniks on bilansside ning büdžeti-, 

kaubandus- ja rahvastikustatistika andmed. Nendest põhili

sed on bilansside materjalid, büdzetistatistika andmeid ka

sutatakse vaid abimaterjalidena rahvamajandusandmete jao

tamiseks elanikkonna sotsiaalsete ja tulukusegruppide lõi

kes. 

Kasutatavat lähteinformatsiooni tuleb spetsiaalselt 

töödelda, kuivõrd büdzetistatistika andmed on mitteküllal

dase representatiivsusega. Lähteinformatsiooni töötlemise 

eesmärgiks on tõsta büdzetistatistika representatiivsuse as

tet ja seostada büdzetistatistika andmed bilansi andmete

ga. 

Isikliku tarbimise struktuuri planeerimises on täht

sal kohal elanikkonna grupeerimise prognoos tulude taseme 

järgi (vt. mudelite kompleksi 1. ja 2. mudel).2 Tulude hui -

Lähteinformatsiooni töötlemise metoodika on välja 
töötatud NSVL Riikliku Plaanikomitee Majandusinstituudi 
poolt (vt. В.Ф.Майер, указ. раб.) ja seda on edukalt ka
sutanud Ukraina NSV majandusteadlased (vt. Д. И. Гпебнев 
указ. раб., стр. 214и сл.). ' 

Mudelite koostamine toimub matemaatilise statistika 
meetoditel. Nende üksikasjaline selgitamine ei kuulu antud 
teema juurde. Mudelite koostamise üldskeemidega võib tut
vuda järgmistest allikatest: B.B. ИВЫШСОВ. Укая. таб. : 
А.И. Гребнев. указ. раб., стр. 17$ ïTcf:— 
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ka kuuluvateks loetakse rahalised tulud (välja arvatud ko

hustuslikud maksed) ja naturaaltulud, mis on ümber arves

tatud riiklikesse jaehindadesse. Seejärel, lähtudes arvu

tatud tulu suurusest ja elanikkonna jaotamise mudelitest, 

määratakse tööliste, teenistujate ja kolhoosnikute pere

kondade gruppide osatähtsus a) elanikkonna arvus ja b) tu

ludes. 

Järgmisel etapil määratakse perekondade materiaalsete 

hüvede üldvajadused, mittekaubalised kulud ja rahalised 

hoiused - algul iga tulukusegrupi kohta eraldi, hiljem 

kõigi kohta tervikuna. Määramiseks kasutatakse järgmisi ma

terjale: a) perekondade (perekonnaliikmete) arv igas tu-

lukusegrupis; b) tulude üldsuurus, mis langeb igale gru

pile; c) materiaalsete hüvede üldmahu määramise mudelid 

(vt. mudelite kompleksis 3. mudel). Saadud arvestuslik sum

ma bilansseeritakse tulude üldsuurusega ja elanikkonna ra

haliste tulude ja kulude bilansi andmetega. Niisugune bi-

lansseerimine tehakse nii kogu elanikkonna kui ka üksikute 

sotsiaalsete gruppide kohta. Edasi arvutatakse toiduaine

te ja mittetoidukaupade tarbimise üldmaht vastavate mude

lite (vt. mudelite kompleksis 4. mudel) ja eelmiste arves

tuste tulemuste põhjal. Üldmaht määratakse algul iga tu

lukusegrupi kohta sotsiaalsete gruppide raames ning lõpuks 

kogu elanikkonna kohta tervikuna. Kitsendavaks tingimuseks 

sellistel arvutustel on see, et toiduainete ja mittetoi

dukaupade tarbimise üldmaht peab võrduma eelmiste mudelite 

abil leitud materiaalsete hüvede üldmahuga. 

Seejärel arvestatakse elanikkonna tulukusegruppide 

ja sotsiaalsete gruppide raamides välja perekondade vaja

dused üksikute materiaalsete hüvede liikide kaupa. Arves

tuste aluseks on a) toiduainete ja mittetoidukaupade tar

bimise üldmaht elanikkonna teatud sotsiaalse grupi teatud 

tulukusegrupi ühe perekonnaliikme kohta (eelmise arvestuse 

tulemused), b) iga sotsiaalse grupi perekondade jagunemi

ne ühele perekonnaliikmele osaneva tulu suuruse järgi ja 

c) vastavad mudelid (vt. mudelite kompleksis 5. mudel).Kit-
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gendavaka tingimuseks on see, et üksikute materiaalsete hü

vede liikide vajaduste summa peab võrduma tarbimise üldma-

huga (mis eelnevalt leiti). 
Kaupade osas, mille vajadus rahuldatakse täielikult 

riikliku ja kooperatiivkaubanduse kaudu, iseloomustavad saa

dud arvestustulemused elanikkonna nõudlust nendele kaupade

le. 
Toiduainete osas, mille vajadus rahuldatakse erinevate 

allikate arvel, on vaja nõudluse määramiseks kindlaks teha 

nende tarbimise katteallikad. Niisuguse ülesande lahendami

seks kasutatakse mudelite kompleksi 6. mudelit. Toiduainete 

tarbimise arvestust varustamise allikate järgi tehakse ai

nult sotsiaalsete gruppide lõikes. See on seletatav sellega, 

et olemasolev büdzetistatistika ei võimalda niisugust ar

vestust teha elanikkonna tulukusegruppide kohta. Selle üles

ande lahendamisel peetakse kitsendava tingimusena silmas, 

et vastava toiduaine tarbimise maht võrdub riikli

kus ja kooperatiivkaubanduses tehtavate ostude tarbimismahu-

ga pluss kolhoositurul tehtavate ostude tarbimis-

maht pluss isiklikest abimajanditest ja ühiskondli

kust majandist saadavate produktide tarbimismaht. 

- Kui kõik arvestused tarbimise koosseisu ja struktuuri 

kohta on tehtud, viiakse läbi koondarvestus elanikkonna sot

siaalsete gruppide kohta tervikuna. Ühtlasi võetakse saadud 

andmetest välja need arvud, mis iseloomustavad seda osa ela

nikkonna nõudlusest, mis rahuldatakse riikliku ja koopera

tiivkaubanduse kaudu. Arvestuse tegemiseks kasutatakse koccd-

mudeleid (vt. mudelite kompleksis 7. mudel). Arvestuste 

koondtulemused võib esitada tabelite kujul (tabelid 15-17). 

Isikliku tarbimise koosseisu ja struktuuri prognoosi

mise soovitatavat metoodikat kontrollitakse praegu eksperi

mentaalselt. Üksikud prognoosimise lülid on juba praktikas 

järele proovitud ning näitasid häid tulemusi. Metoodika eda

sise täiustamise huvides ja selle edukaks jaekäibe plaani-

mise praktikasse juurutamiseks on autorite arvates vaja aga 

põhjalikult parandada lähteinformatsiooni järgmistes suun
dades: 
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T a b e l  1 5  
Elanikkonna isikliku tarbimise koosseisu ja struktuuri 

koondarvestus absoluut- ja suhtarvudes ̂ 

Isikliku tarbi
mise fond (isikLi-
like kulude arvel) 

Mitte-
kauba-
lised 
kulud 

Hoiused 
Tarbi
mine 
kokku 

sealhulgas Isikliku tarbi
mise fond (isikLi-
like kulude arvel) 

Mitte-
kauba-
lised 
kulud 

Hoiused 
Tarbi
mine 
kokku 

toidu
ained 

mitte-
toidu-
kaubad 

T a b e l  1 6  

Toiduainete tarbimise allikad 

Toiduained 

Ostud riikli
kust ja koo
peratiivkau
banduse st 

Ostud 
kolhoo-
situ-
rult 

Ühiskondlikest 
majanditest ja 
isiklikest abi-
majanditest saa
dud toiduained 

Kokku 
sealhulgas 

liha, lihasaadused 
leib, leivatooted 

T a b e l  1 7  

Elanikkonna nõudlus kaupadele, mis realiseeritakse 

riiklikus ja kooperatiivkaubanduses 

Toidukaubad Milj.rbl. Mittetoidukaubad Milj. rbl. 

1. Liha ja liha
saadused 

2. Piim ja piima-
saadused 

3. Leib ja leiva
tooted 

4. Suhkur 
5. Köögivili 

1. Kangad 
2. Õmblustooted, 

pesu, peakat
ted 

3. TTahkjalatsid 
4. Kummi- ja vilt-

jalatsid 

1. Liha ja liha
saadused 

2. Piim ja piima-
saadused 

3. Leib ja leiva
tooted 

4. Suhkur 
5. Köögivili 

Toidukaubad kokku 
(96 üldmahust) 

Mittetoidukaubad kokku 
(% üldmahust) 

1 А.И. Гребнев. указ. раб.f стр. 218. 
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1) otsida uusi efektiivsemaid büdzetistatistika rep-

resehtatiivsuse tõstmise meetodeid; 

2) koostada tööliste, teenistujate ja kolhoosnike 

büdžetiandmete tabelid ühesuguse vormi alusel ja ühesu

guste tulukusegruppide lõikes; 

3) kasutada tarbimise iseloomustamiseks büdžetista-

tistikas kaubandusstatistikas kasutatavat nomenklatuuri. 

Soovitatud abinõud võimaldaksid märgatavalt tõsta 

büdzetistatistika andmete kvaliteeti, laiendada isikliku 

tarbimise struktuuri prognoositavate näitajate ringi ja 

teha need näitajad sobivaks jaekäibe struktuuri plaanimi-

se jaoks. 

3.4. 

KAUPADE KVARTALIMÜÜGI 
PROGNOOSIMISE MEETODID 

Jaekäibeplaani väljatöötamisel on tähtsal kohal prog

noosid kvartalite kohta. Kvartaliprognoosi täpsusest sõl

tub oluliselt jaekäibe aastaprognooside usaldusväärsus. 

Sellepärast osutatakse viimasel ajal jaekäibe planeerimi

se teoorias ja praktikas suurt tähelepanu kvartaliprog-

nostika teadusliku taseme tõstmise küsimustele.Eriti uuri

vad nõukogude majandusteadlased käesoleval ajal majan-

dusmatemaatiliste meetodite ja elektronarvutustehnika ka

sutamise võimalusi. 

Maj and u smat emaat i1i s t e meetodite kasutamine eeldab 

jaekäibe sesoonsuse majandusstatistilist analüüsi. Põhi

lised statistilised andmed jaekäibe aastasiseste hälvete 

kohta saadakse kaubandusstatistika ja büdzetistatistika 

kuu- ja kvartaliandmikest. Kaubandusstatistika andmed (tu-

rufondide realiseerimine kuude lõikes, kvartaliaruanded 

kaupade jääkide, sissetuleku ja müügi kohta) võimaldavad 
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välja selgitada kaupade müügi sesoonse kõikumise seaduspä

rasusi kogu elanikkonna kohta. Büdzetistatistika andmed an

navad võimaluse määrata kindlaks kaupade ostude aastasise— 

se hälbimise iseloomu elanikkonna sotsiaalsete gruppide lõi
kes. 

Analüüs näitab, et kuu- ja kvartalimüügi dünaamika 

erineb suurel määral aastakäibe dünaamikast. Erinevus seis

neb eelkõige selles, et kaupade aastakäibe muutumine on roh

kem või vähem monotoonse iseloomuga, samal ajal nende sama

de kaupade kuu- ja kvartalimüügi muutused aasta raamides 

aga väga suured. 

Kuu- ja kvartalimüügi hälbed on tingitud nii alaliselt 

toimivatest kui juhuslikest teguritest, on nende koondmõju 

tulemus. Kuna nende tegurite môjuaste ei ole ühesugune ei 

ajas ega ruumis, siis muutub müügi aastasisene hälbimine 

pidevalt. 

Järelikult peab kaupade kvartalimüügi prognoosimisele 

eelnema tegurite kompleksne majanduslik analüüs, s.t. kõr

vuti tegurite analüüsi staatilise aspektiga tuleb analüü

sida ka dünaamilist aspekti. Ainult sel juhul saame täpse 

ettekujutuse kaupade müügi sesoonse laine kujunemise ole

musest ja majanduslikest tingimustest, mis määravad ajali

selt ära sesoonse kõikumise muutumise kvalitatiivse ja kvan

titatiivse iseloomu. 

Kvartalimüügi prognoosimise meetodite väljatöötamise

ga tegelevad paljud NSV Liidu ja välismaa majandusteadla

sed. Lähenemisviisi printsipiaalsete erinevuste alusel võib 

soovitatavaid meetodeid liigitada kahte suurde rühma. 

I. Meetodid, mille aluseks on formaalne lähenemine 

ülesande lahendamisele. Selle suuna esindajatena on tun-
. 1 

tud majandusteadlased S. Eck ja L. Polanowski. 

Nendest esimese meetodi abil püütakse prog

noosida nädala keskmist kaubamüüki. Seda meetodit on aga 

1 Siinkohal tutvustame nimetatud meetodeid ainult si
suliselt. Konkreetsete mudelite kohta vt. lähemalt АД.Греб-
нев, указ. раб., стр. 233-235. 
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praktikas võimalik vähe kasutada, sest nende kaupade arv, 

mille müük ei allu sesoonsetele kõikumistele või hälbib 

aastasiseselt vähe, on väga väike. Pealegi esitatakse sel

le meetodi puhul tulemused intervallina; see raskendab oma

korda tulemuste praktilist kasutamist planeerimisel. In

te rvallisüs teem ei anna ka ühest vastust püstitatud küsi

musele ja raskendab kvartaliprognoosi kasutamist jooksva 

planeerimise praktikas. Seega prognoos intervalltülemus

tena on õigustatud vaid pikaajalise perioodi jaoks. 

Jooksvas planeerimises asendab seda meetodit edukalt prak

tikas levinud traditsiooniline kvartalite osatähtsuse ar

vestus , mis annab täpsemaid tulemusi. 

T e i n e  m e e t o d  p õ h i n e b  k e s k m i s t e  s u u r u s t e  a r v e s 

tamisel. Arvutatakse järgmised keskmised: 

- iga kuu keskmine müük vaadeldud perioodil; 

- iga aasta keskmine kuumüük; 

- keskmine kuumüük vaadeldud perioodilt 

- keskmine aastamüük. 

Nende andmete põhjal arvutatakse kauba müügitrendi 

väärtused kuude lõikes (selleks leitakse eelnevalt müügi 

juurdekasvu kuukeskmine). Pärast seda määratakse protsen

tides muügimahu hälbed trendi väärtusest. Üksikute kuude 

hälbed kokku peavad andma 100 %, vastasel juhul viiakse 

sisse vajalikud korrektsioonid. Korrigeeritud trendi väär

tused ongi vastava kauba müügi sesoonse kõikumise arvuta

mise aluseks plaaniperioodiks. 

Nõukogude majandusteadlaste arvates saab seda meeto

dit, vaatamata tema formaalsele iseloomule, kasutada kvar

talimüügi orienteeruvateks arvestusteks siis, kui sesoon

se laine kujunemise majanduslikud tingimused muutuvad kesk

miselt samas proportsioonis kui möödunud perioodil. 

II. Meetodid, mille sisuks on müügi sesoonse laine 

kindlaksmääramine aastasiseste hälvete kujunemise faktor-

analüüsi põhjal. Paktoranalüüsi rakendamiseks tuleb lei

da kõrrelatsiooniseosed aastasiseste hälvete ja neid ku
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jundavate tegurite vahel. Seda tehakse regressioonvõrrandi-

te abil. Selline lähenemisviis on majanduslikult enam põh

jendatud. Seega tuleb sellele suunale kõige -enam tähelepanu 
pöörata. 

Kaupade müügi sesoonse laine kujunemise protsessi ma

jandusliku analüüsi põhjal soovitatakse kasutada kvartali

müügi prognoosimiseks järgmisi ökonomeetrilisi võrrandeid.^ 

1* Mik = ao+ a1Sik+ a2x1k+a3X2ik+ a4t , (3.21) 

kus - kvartalimüügi suurus (i - kaubaindeks, 

i = 1, 2, ..., m; к - kvartaliindeks, 

к = 1, 2, 3, 4); 

Sik - к kvartaliks eraldatud kauba turufondi suurus ; 

x1k - elanikkonna rahaliste tulude suurus к kvarta

lis; 

x2ik- kauba i hinnaindeks; 

aQ, a1t a2, a3, a4 - võrrandi parameetrid; 

t - ajatrend. 

Selle mudeli järgi võetakse kvartalimüügi prognoosimi

sel arvesse turufondide mahtu, elanikkonna rahalisi tulusid, 

hindasid. 

2 - -  v-  vL • v? +  v • ( 3 - 2 2 )  

kus ~ kauba i müügi sesoonsuse indeks к kvarta

lis; 

jS _ kauba i kaubandusvõrku saabumise sesoonsuse 
ik 

indeks к kvartalis; 

jR _ elanikkonna rahaliste tulude saamise sesoonsu

se indeks к kvartalis; 

b , b1, b2, b^ - võrrandi parameetrid. 

1 А.И. Гребнев. указ. раб., стр. 237. 
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Sellist mudelit kasutatakse müügi sesoonsuse indeksi 

prognoosimiseks kauba kaubandusvõrku saabumise ja elanik

konna rahaliste tulude saamise sesoonsuse indeksite põhjal. 

3- - co + °1(I?k - *1^ * с2* , (3.23) 

kus — kauba i varude suurus к kvai*tali lõpuks; 

cQ, c1, - võrrandi parameetrid. 

Toodud mudeli järgi määratakse kindlaks kauba i va

rud plaaniperioodi lõpuks sõltuvalt kaupade saabumise ja 

realiseerimise muutumise iseloomust. Kui kaupade sissetulek 

on suurem kui müük, siis kaubavarud suurenevad, ja vastu

pidi. Kaubavarude suurust kujundavaks teguriks on võetud 

kaupade sissetuleku ja müügi sesoonsuse indeksite vahe. 

4 -  V ik  +  Sik = "ik + Vik • <3.24) 

kus v;k - kauba i varude suurus к kvartali alguseks. 

See on bilansiline võrrand, mis seob omavahel kaupade 

müügi ja kaupade sissetuleku kvartali alguse ja lõpu kau-

bavarudega. 

5# x1k = ТО ' T k  * . (3e25) 

kus x1k - kvartali rahalised tulud; 

R - aasta rahalised tulud; 

1^ - elanikkonna rahaliste tulude saamise sesoon

suse indeks к kvartalis. 

Niisuguse võrrandi järgi saab arvutada kvartalitulude 

suurust tulude aastasuuruse ja rahaliste tulude saamise se

soonsuse indeksi põhjal. 

Kaupade kvartalimüügi prognoosimise majandusmatemaati-

lise mudeli moodustav võrrandite süsteem (3.21 - 3.25) si

saldab 11 muutuvat suurust, nendest 5 on prognoosimisperi— 

oodil tundmatud (*lk, x1k; l"k, 1^. vJk) , ülejäänud aga 

konkreetsed suurused. Selline võrrandite süsteem kajastab 
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kõiki kvartalimüügi kujunemise peamisi seoseid riiklikus 

ja kooperatiivses kaubanduses. Majandusmatemaatilises mu

delis võeti arvesse niisuguste põhiliste tegurite - na

gu rahalised tulud ja nende saabumise sesoonsus, hinnad ja 

nende aastasisene hälbimine, kaubavarude suurus, kaupade 

saabumine ja nende realiseerimistingimused eelmisel peri

oodil - mõju kvartalimüügile. 

Ukraina NSV-s on kasutatud eeltoodud majandusmate-

maatilisi mudeleid praktilises planeerimistöös. Arvutused 

tehti "Uraal 14-1". 1969. a. IV kvartali kohta tehtud 

prognoos hälbis tegelikust müügist vaid keskmiselt 0,5 %. 

See annab tunnistust sellest, et niisuguseid mudeleid võib 

jaekäibe planeerimise praktikas edukalt kasutada. 

3.5. 

ШШКАТТЕ 
PLANEERIMINE 

Jaekäibeplaani kavandi koostamisega samaaegselt toi

mub ka kaubakatte arvestus. Kaubakate väljendab jaekäibe 

materiaalset alust. Seepärast omab kaubakatte arvestus ma

janduslikult põhjendatud jaekäibeplaani väljatöötamisel 

esmajärgulist tähtsust. Kaubakatte arvestusse lülitatakse 

kaubafondide jaotamine, detsentraliseeritud kaubaressursid 

ja kaubavarude liikumist iseloomustavad näitajad. Kauba

katte arvestus tehakse naturaalsetes ja väärtuselistes 

näitajates. 

Kaubakatte arvestuse abil koordineeritakse jaekäibe-

plaan kaupade turufondide struktuuri ja mahuga. Nimetatud 

proportsiooni tagamisel on suur rahvamajanduslik tähtsus. 

Vastavus jaekäibeplaani ja turufondide vahel võimaldab 

elanikkonna kasvavaid vajadusi Uha täielikumalt rahuldada 

ning välistab üleliigsete kaubaressursside tekkimise käi-

beefääris. 

- 123 -



Kaubakatte arvestuses nähakse ette jaekaubanduse kau

bavarude muutus ja määratakse vastavalt kaupade turufondi-

de planeerimise korrale kindlaks kaupade saabumine üksiku

te allikate järgi. 
Kaubakatte arvestus algab üldvajaduse mää^ 

ramisega. Reeglina peab kaubakatte üldsumma olema jaekäi

best suurem (praktikas loetakse optimaalseks olukorda, kus 

kaubakatte üldsumma ületab jaekäibe mahu 3 - 5 %), sest nii 

kindlustatakse jaekäibeplaani täitmine, kaubavarude suu

renemine, kaupade loomuliku kao ja allahindluse hüvita

mine ning mõningane jooksev reserv operatiivseks regulee

rimiseks (tabel 18). 

Kaubakatte arvestus ei saa piirduda kaubaressursside 

üldvajaduse määramisega. On vaja saavutada jaekäibeplaani-

ga ka struktuurne vastavus, kindlaks määrata kaubakate täht

samate kaubagruppide lõikes. Selleks 

kasutatakse jaekäibe (nõudluse) struktuuri prognoosi 

andmeid. Jaekäibe kaubaline struktuur on vajalik üksikute 

toidu- ja tööstuskaupade vajaduse põhjendamiseks. Jaekäibe 

plaanilise struktuuri andmetel on võimalik rahalistes näi

tajates kindlaks määrata toidu- ja tööstuskaupade vajadus 

ning ka üksikute kaubagruppide vajadus. See toimub võrduse 

S = M + V2 - V1 + M1 + M2 põhjal, (3.26) 

kus S — kaubakate, kauba vajadus ; 

M - müük ; 

V V2 - varud perioodi algul ja lõpul; 

- loomulik kadu; 

M2 - allahindlus. 

Kaubakate on näitaja, mis iseloomustab vajalike kau

baressursside üldsuurust. Kaubaressursside allikateks on 

nii materiaalsete bilansside järgi eraldatavad riiklikud 

ressursid kui ka kohalikud ressursid. 

Selleks, et kooskolastada kaubakatet plaani järgi eral

datud riiklike ressurssidega, tuleb baasiperioodil kauba-
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T a b e l  1 8  

Kaubaressursside üldvajaduse arvestamine 

Näitaja Summa Märkused toodud näitajate sisu ning 
arvestuse kohta 

1. Jaekäive (riiklik ja 
kooperatiivne) 

2. Kaubaressursid kokku 
sealhulgas 

a) jaekäibeplaani 
täitmiseks 

b) kaubavarude täien
damiseks 

c) kaupade loomulikuks 
kaoks 

d) mittenoutavate ja 
seismajäänud kaupade 
allahindamiseks 

e) jooksvaks reserviks 

3. Kaubaressursside hälve 
jaekäibe summast 

4. Jaekäibe kaubaga kind
lustatuse protsent 

Välja arvatud kohalike turuhindadega põllumajandus
saaduste müük tarbijate kooperatiivide poolt 

Nii jaevorgus kui ka ühiskondlikus toitlustamises. 
Kaubavarude juurdekasv nähakse ette vastavalt kau
bavarude arengutendentsidele, mille kohaselt koos 
jaekäibe kasvu ja kaubasortimendi laienemisega suu
renevad ka kaubavarud 

Toidukaupade müümisel, hoiustamisel ja säilitamisel 
on loomulik kadu vältimatu. Kao suuruseks on ette 
nähtud 0,2 % jaekäibest 

Nimetatud kaubakatte element (0,5 % j aevõrgu käi
best) on ette nähtud allahindluse hüvitamiseks 

On vajalik nõudmise ja pakkumise mittevastavuse ning 
jaekäibe arengu operatiivseks reguleerimiseks 

Rida 2 - rida 1 

Rida 2 x 100 

- rubla 

Rida 1 

) 



kattes iga kauba kohta kindlaks määrata riiklike ressurs

side osatähtsus. Seda suhet ei tohi aga mehaaniliselt üle 

kanda plaaniperioodile. Ressursside planeerimisel on vaja 

maksimaalselt kasutada kõiki võimalikke kaubakatte alli

kaid, suurendada kohalike allikate oea, kui selleks 

on perspektiivseid majanduslikke eeldusi. 

Enamiku toidukaupade ja paljude tööstuskaupade kau-

bafondid määratakse naturaalnäitajates. Nende kaupade kau

bakatte arvestuseks on vaja arvutada keskmised jaehinnad 

ja viia turufondid nende abil väärtuselistesse näitaja

tesse. 

Keskmise jaehinna arvutamisel lähtutakse kaubares

sursside sortimendi- ja liigistruktuurist, sosoonsete hin

dadega kaupade puhul arvestatakse realiseeritavaid kogu

seid üksikutel perioodidel. Keskmine jaehind leitakse kaa

lutud aritmeetilise keskmisena, kus "kaaludeks" on kas 

kaubakogused, voi viimaste tähtsusaste (protsentides): 

n £Piqi (3 07) 
P = £<4 1 

kus p - keskmine jaehind; 

p^ - kaubaühiku hind; 

- kogus voi osatähtsuse protsent. 

Nende kaupade keskmise jaehinna arvutamisel, mille 

turufondid moodustatakse täielikult oma liiduvabariigi too

dangust, võib aluseks võtta tootmisplaanis ettenähtud sor

timendi. Ülejäänud kaupade osas tuleb arvestada ka sisse

veetavate kaupade ja importkaupade sortimenti. Reeglina, 

mida laiem on arvutustes nimetuste nomenklatuur, seda täp

sem saadakse keskmine jaehind. 

Keskmise jaehinna arvutamisel voetakse arvesse iga 

kaubagrupi spetsiifikat. Näiteks küllalt keeruline on ja

hu keskmise jaehinna arvutamine. Kaubakattesse lülitatak

se leivaküpsetamiseks, ühiskondlikus toitlustamises kasu

tamiseks ja elanikkonnale müügiks ettenähtud jahukogused. 

Koigi nende osade kohta tehakse keskmise jaehinna arvutu
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sed eraldi. Kõige keerulisem on leivaküpsetamiseks ette

nähtud jahu keskmise jaehinna leidmine: 

küpsetatud leiva kogus x ühiku hind hinnakir.ia .järgi 

kulutatud jahu kogus 

Samasugune arvestus tehakse veel koigi jahusortide lõikes. 

Kui kõikide kaupade vajadus rahalises väljenduses on 

kindlaks määratud, koostatakse kaubakatte koondarvestus. 

See tehakse põhimõtteliselt ressursside allikate järgi, 

kusjuures eraldi tuuakse välja riiklikud ja kohalikud res

sursid (tabel 19). 

Antud skeemis on riiklikud ressursid jaotatud toot-

mistingimustest lähtudes, kuid sageli viiakse riiklike 

ressursside klassifitseerimine läbi olenevalt jaotus- ja 

realiseerimistingimustest. Viimase tunnuse järgi võib riik

likes ressurssides eristada 

1) kaupu, mille turufondide jaotusplaanid kinnitab 

NSV Liidu Kaubandusministeerium; 

2) kaupu, mille turufondid kinnitatakse Eesti NSV Kau

bandusministeeriumi poolt; 

3) loomakasvatussaadusi, kartulit, köögivilja, puu-
1 vilja; 

4) kaupu, mis realiseeritakse hulgiorganisatsioonide 

plaanide järgi. 

Seoses sellega, et kaubakatte arvestus tehakse lin

nas kehtivates jaehindades, arvestatakse kaubakattena ka 

sügavpunktide juurdehindlus (väljendab mõnede tööstuskau

pade maa- ja linnajaehindade erinevust) ja ühiskondliku 

toitlustamise ettevõtete juurdehindlus. 

Loomakasvatussaadused, kartul, köögivili, puuvili 
on eraldi grupina välja toodud põhjusel, et nende kaupade 
kohta kehtib turufondide planeerimise erikord. 
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T a b e l  1 9  

Kaubaressurseide koondarvestuse 

põhimõtteline skeem 

I. Riiklikud ressursid 

1. Liidulise ja liidulis-vabariikliku alluvusega et
tevõtete poolt toodetud kaubad 

2. Vabariikliku ja kohaliku alluvusega ettevõtete 
poolt toodetud kaubad, kui nad on^valmistatud riik
likest ressurssidest-toorainest või riikliku kok
kuostu teel saadud toorainest 

3. Trükitooted, medikamendid, sanitaar-hügieenilised 
tarbed 

4« Importkaubad 

5. Kaubandusorganisatsioonide abimajandite toodang 
(kondiitritooted, vein, õlu, alkoholita joogid) 

II. Kohalikud ressursid 

1. Kohaliku alluvusega tööstuse tooted (v. a. tsent
raliseeritud korras jaotatavad kaubad) 

2. Kaubad, mis saabuvad kohalikuks varustamiseks töös
tusest üleplaanilise toodangu arvel 

3. Põllumajandussaadused, mis on kokku ostetud kau
bandusorganisatsioonide poolt kolhoosidelt ja ela
nikkonnalt kaubanduse ja ühiskondliku toitlustami
se tarbeks 

4. Põllumajandussaadused, mis sovhoosid on müünud oma 
töötajatele 

5. Kaubandus- jt. organisatsioonide abimajandite too
dang 

III. Muud allikad 

1. Ülenormatiivsete kaubavarude vähendamine 

2. Juurdehindlused (ühiskondliku toitlustamise ette
võtetes ja sügavpunktides) 

3. Remonditöökodade ja individuaalõmblusateljeede tu
lem 
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Kaubakat ue määramine ei ole ainult tehniline arvestus. 

Kaubakatte planeerimise protsessis tuleb leida võimalusi ja 

reserve nõutavate kaupade toodangu suurendamiseks, nende 

sortimendi ja kvaliteedi parandamiseks, tooraineressursside 

ja tootmisvoimsuste ratsionaalsemaks kasutamiseks, kohalike 

ressursside avastamiseks. 

Elanikkonna vajaduste rahuldamiseks ning koostatud jae

käibe üldmahu, struktuuri ja kaubakatteplaanide reaalsuse 

kontrollimiseks on otstarbekas välja töötada nõudmise ja 

pakkumise bilanss. Viimase all mõeldakse plaanimise prakti

kas näitajate süsteemi, mis iseloomustab ostuvõimelise nõud

mise ja pakkumise omavahelist suhet kaupade ja kaubagruppi

de lõikes. Selline bilanss võimaldab välja selgitada dis

proportsioonid ja töötada välja abinõud proportsioonide ta

gamiseks. Nõudmise ja pakkumise bilansi arvestuseks soovi

tatakse mitmeid skeeme, üheks täiuslikumaks võib lugeda järg

mist (tabel 20). 

Kui kauba pakkumine on nõudmisest väiksem, tuleb nõud

mise ja pakkumise tasakaalustamiseks rakendada vastavaid 

abinõusid (kaupade ümberjaotamine, tootmise forsseerimine, 

jaehindade tõstmine jm.). Kui aga nende abinõude rakendami

ne ei ole võimalik või on ebaotstarbekas, siis planeeritak

se jaekäive kauba pakkumise tasemel. 

17 
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T a b e l  2 0  

Nõudmise ja pakkumise bilanss 

Bilansi kirjed Kokku 
Sealhulgas üksiku
te kaupade ja^kau-
bägruppide lõikes 

I. Ostuvõimeline nõudmine kokku 

sealhulgas 

a) kohaliku elanikkonna 
nõudlus 

b) transiittarbijäte nõudlus 

c) kollektiivtarbijate nõud
lus 

II. Pakkumine kokku 

sealhulgas 

a) riiklikud ressursid 

b) kohalikud ressursid 

c) muud allikad 

III. Pakkumise kõrvalekaldumine 
nõudlusest 

Summa 

Protsent 

IV. Jaekäive kokku 

sealhulgas 

a) riikliku ja kooperatiiv-
kaubanduse jaekäive 

b) kolhoosikaubanduse käive 

- 130 -



3.6. 

JAEKÄIBE PLANEERIMISE 
AUTOMATISEERITUD 
SÜSTEEMI OLEMUS 

Kaubandusvõrgu laienemine, jaekäibe kasv ja kaupade 

sortimendi laienemine teevad kaubandusprotsesside juhti

mise komplitseerituks. Ühelt poolt on keerulisemaks muu

tunud majanduslikud sidemed, teiselt poolt on kasvanud 

kaubandusplaanide koostamiseks vajaliku majandusliku in

formatsiooni hulk ja liikumise kiirus. Seejuures on in

formatsiooni hulk kasvanud niivõrd, et tema käsitsi lä

bitöötamine lühikese ajavahemiku jooksul ei ole enam või

malik. 

Viimasel ajal on toimunud olulised muutused nõudlu

ses. Põhiülesandeks ei ole praegu ainult nõudluse üldma-

hu rahuldamine, vaid ka nõudluse rahuldamine sortimendi 

ja kvaliteedi mõttes. See esitab uusi nõudeid jaekäibe-

plaani kvaliteedile, nõuab jaekäibe planeerimise teadus

liku taseme tõstmist, nõudluse prognoosimisel uute pla-

neerimismeetodite kasutuselevõtmist. Siit ka vajadus pi

devalt täiustada kaubanduse planeerimise süsteemi. Vii

mastel aastatel on sel alal mõndagi ära tehtud. On välja 

töötatud teoreetilised alused planeerimise automatisee

ritud süsteemide loomiseks, majandusmatemaatilise model

leerimise meetodid. 

Kaubanduses tuleb planeerimissüsteem viia rahvama

janduse arengunõuetega vastavusse. Selleks ei piisa jae-

käibeplaani üksikute näitajate planeerimisest majandus-

matemaatiliste mudelite abil, vaid tuleb luua ja prakti

kasse juurutada kaubanduse planeerimise automatiseeritud 

süsteem. Viimane põhineb majandusmatemaatiliste meetodi

te ja elektronarvutustehnika kasutusel. 

Kaubanduse planeerimise automatiseeritud süsteemi 

loomine võimaldab koostada plaanikavandeid paljudes va

riantides ja valida nende hulgast optimaalne, ning üht

lasi suurendada jaekäibeplaani näitajate arvestuse komp— 
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lekaguat. Automatiseeritud süsteemi kasutuselevõtt võimal

dab tõsta arvutuste kvaliteeti, tagada bilansiline seos jae-

käibeplaani üksikute elementide vahel, suurendada arvestuse 

operatiivsust. 
Siinkohal tutvustame üht soovitatavat planeerimise au

tomatiseeritud süsteemi, mis kindlustab jaekäibe plaanika-

vandi väljatöötamise liiduvabariigi plaanikomitees. Nime

tatud süsteem koosneb seitsmest alasüsteemist, viimased oma

korda blokkidest. 

1 .  a l a s ü s t e e m .  L i i d u v a b a r i i g i  p l a a n i k o m i 

tee jaekäibe üldmahu ja ühiskondliku toitlustamise käibe 

arvestuse alasüsteem, mille funktsiooniks on jaekäibe aren

gu põhinäitajate kindlaksmääramine. Sellesse alasüsteemi 

kuuluvad järgmised blokid: 

1) jaekäibe mahu plaaniliste arvestuste blokk; 

2) ühiskondliku toitlustamise käibe ja omatoodangu rea

liseerimise plaaniliste arvestuste blokk; 

3) kaupade väikehulgimüügi plaaniliste arvestuste blokk; 

4) tarbijate kooperatiivide poolt kokkuostetud põllu

majandussaaduste kokkuleppehindadega müügi plaaniliste ar

vestuste blokk. 

2 .  a l a s ü s t e e m .  R a h v a t  a r b e k a u p a d  e  v a j a d u s e  

ja nende tootmiseks esitatavate tellimuste arvestuse ala

süsteem, mille eesmärgiks on ostuvõimelise nõudmise rahul

damiseks ning väikehulgimüügi ja turuvälise tarbimise kat

miseks vajaliku kaubakoguse määramine ning põhitulemuseks 

rahvatarbekaupadele tellimuste arvestus. Siia kuuluvad 6 

blokki: 

1) rahvatarbekaupade ostuvõimelise nõudmise struktuuri 
prognoosimine ; 

2) kaupade üldvajaduse arvestus ettenähtud jaekäibema-
hu kindlustamiseks; 

1 А.И. Гребнев. указ. раб.t стр. 18-32. 
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3) üksikute toidu— ja mittetoidukaupade vajaduse ar
vestus; 

4) põhiliste toidu- ja mittetoidukaupade keskmiste 
jaehindade arvestus; 

5) rahvatarbekaupade tellimuste arvestus. 

3 .  a l a s ü s t e e m .  K a u b a l i s t e  r e s s u r s s i d e  j a  

turufondide määramise arvestus. Põhiülesandeks on kaupade 

turufondide määramine ulatuses, millega on võimalik katta 

ostuvõimelist nõudmist planeeritaval perioodil. Fondide 

suurus määratakse vastavalt kaupade tootmisvõimalustele, 

kaubavarude suurusele jne. Koosneb 3 blokist: 

1) toidukaupade bilansside arvestus ; 

2) mittetoidukaupade bilansside arvestus; 

3) jaekäibe kaubakatte koondarvestus. 

4 .  a l a s ü s t e e m .  K a u p a d e  n õ u d m i s e  j a  p a k 

kumise tasakaalu kindlustamise ja jaekäibe plaaniprojek-

ti lõpliku väljatöötamise alasüsteem - automatiseeritud 

süsteemi keskne lüli. Blokid on järgmised: 

1) jaekäibe bilanss; 

2) nõudmise ja pakkumise bilanss; 

3) kaubavarude liikumise analüüs; 

4) plaaniliste otsuste vastuvõtmine; 

5) ostuvõimelise nõudmise struktuuri korrigeerimine 

vastavalt kaupade pakkumisvõimalustele. 

5 .  a l a s ü s t e e m .  L i i d u v a b a r i i k i d e  j a e k ä i -

beplaanide kaubandussüsteemide vahel jaotamise alasüsteem 

Kolm blokki: 

1) jaekäibe mahu jaotamine oblastite vahel; 

2) jaekäibe mahu jaotamine kaubandussüsteemide vahel 
3) jaekäibe mahu arvestus oblastite vahel kaubandus 

1 Edaspidi lühendatult: N ja P bilanss. 
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süstee-nide lõikes ja kaubandueeüeteemide vahel oblastite 

lõikes. 

6 ,  a l a s ü s t e e m .  Ü h i s k o n d l i k u  t o i t l u s t a 

mise käibe ja omatoodangu realiseerimise jaotamise ala

süsteem liiduvabariikide oblastite ja kaubandussüsteemide 

vahel. 

7 .  a l a s ü s t e e m .  J a e k ä i b e p l a a n i  t ä i t m i s e  

kontrolli alasüsteem. Automatiseeritud süsteemi funktsio

neerimise põhilisteks elementideks, millel on oma ise

seisev tähendus, on informatsioonilis-normatiivne blokk, 

informatsiooni statistilise ümbertöötlemise blokk ning 

plaaninäitajatest kokkuvõtete tegemise ja nende trükkimi

se blokk. 

Jaekäibe planeerimise automatiseeritud süsteemi funkt

s i o n e e r i m i n e  a l g a b  1 .  a l a s ü s t e e m i s t ,  s .  o .  

liiduvabariigi riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekäibe 

üldmahu ja ühiskondliku toitlustamise käibe määramisega. 

Projekteeritava jaekäibemahu suurus arvutatakse läh

tudes elanikkonna ostufondist, organisatsioonidele, asu

tustele, ettevõtetele ja kolhoosidele projekteeritavast 

väikehulgimüügi mahust ning arvestades rajoonivälist nõud-

* lust ja raha väljavedu. Siinjuures võetakse arvesse, et 

osa jaekäibest planeeritakse tsentraliseeritud korras 

(need käibed arvatakse maha jaekäibe üldmahust). 

1. alasüsteemi arvestuste tulemused saabuvad 2. ala-

süsteemi, kus neid kasutatakse liiduvabariikide rahvatar-

bekaupade üldvajaduse määramiseks. Kaubavajaduse arvestu

sed 2. alasüsteemis toimuvad nii üldmahus 

kui ka üksikute kaupade lõikes. 

Üksikute toidu- ja mittetoidukaupade vajaduse määra

mise aluseks on järgmised arvestused: 

- elanikkonna ostuvõimelise nõudmise struktuur; 

- kaubaressursside suurus, mis on vajalik loomuliku 

kao ja vananenud tegumoega kaupade allahindluse katmiseks, 

kaubavarude normatiivse juurdekasvu kindlustamiseks, jae

hindade eeldatava alandamise kindlustamiseks; 
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- üleliidulised vajadused, mis kaetakse liiduvaba
riikide turufondide arvel. 

Leitud vajadus on nende rahvatarbekaupade tellimus

te arvestuse aluseks, mis tulevad riiklikest ressurssi

dest ja kohalikest allikatest. Tellimuste arvestus toi

mub väärtuselistes ja naturaalsetes näitajates, kusjuu

res kaubad on liigendatud vastavate kerge— ja toiduaine
tetööstuse harude järgi. 

Pärast kaubavajaduse määramist tehakse 3. a 1 a — 

süsteemis kaubaliste ressurssidç bilansside ar

vestused. Nende bilansside sissetuleku osas näidatakse 

kõikvõimalikud ressursid (sõltumata saabumise allika

test): kaubavarud hulgi organisât sioonide s ja tööstuses 

planeeritava perioodi alguseks, riiklike ressursside ja 

kohalike allikate hulka kuuluvate kaupade tootmine, kau

pade saabumine üleliidulisest fondist, muud saabumised. 

Seejärel arvutatakse bilansside väljaminekute pool, mil

le põhjal määratakse jaekäibe kaubakatteks minevate tu

rufondide suurused. 

2. ja 3. alasüsteemi funktsioneerimine võimaldab 

jaekäibeplaani kavandi kujundamisele läheneda üheaegselt 

kaht moodi: ühest küljest on plaanikavandi lähtepunktiks 

elanikkonna ja rahvamajanduse kaubavajadused, teisest kül

jest aga tootmisvõimalused. Selline lähenemine plaani ku

jundamisele lubab välja selgitada ostuvõimelise nõudmise 

ja kaupade pakkumise vahelised disproportsioonid mitte 

realiseerimisprotsessis, vaid juba plaani koostamisel. 

Nii kindlustatakse korrektiivide sisseviimine plaani, mil

le tulemuseks on elanikkonna vajaduste võimalikult maksi

maalne rahuldamine. 

^ Mõningad majandusteadlased (näit. A.I. Petrov) ei
tavad võimalust koostada plaani vastavalt nii isiklikele 
kui ühiskondlikele vajadustele (vt. ДИСКУССИЯ об ОПТИМЗЛЪ-
ном планировании. M., изд. "Экономика", 1968, стр. I22K аиш IWianYJyUUanjfljrj • га • * JNO Де иашиишиаи f , VI p s -L £-*-/• 
kuigi enamik majandusteadlasi a*rvab, et plaani koostamine 
ainult tootmisvoimalustest lähtudes ei vasta käesoleval 
aial enam majanduse arengunouetele ja^realiseerimistingi-
mustele. Ainult tootmisvoimalustele põhinev jaekäibe pla— 
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liiõudmise ja pakkumise tasakaalustamise ülesande la

h e n d a m i n e  t o i m u b  4 .  a l a s ü s t e e m i s  1  .  ,  2 .  j a  

3. alasüsteemi arvestustulemuste abil. 1 blokis (jaekäi

be bilanss) lahendatakse kaupade turufondide saabumise ja 

kasutamise seostamise ülesanne. 

Jaekäibe bilansi (V^ + S = M + + Vg) põhiüles

andeks on ressursside selle osa (M) määramine, mida on 

võimalik kasutada vahetult ostuvõimelise nõudmise rahulda

miseks ja väikehulgimüügi katmiseks. M saab leida, sest 

V'1 on tuntud suurus; 

S turufondide suurus, mis arvestatakse 3. alasüs

teemis; 

vastav näitaja 2. alasüsteemis; 

V2 kehtestatakse kaubavarude normatiivi tasemel. 

M leitakse plaanilise nomenklatuuri iga kauba jaoks 

ja see on lähteinformatsiooniks (pakkumise kohta) 2. blo

ki (H ja P bilanss) funktsioneerimiseks.1 

2. blokk (N ja P bilanss) töötatakse välja kaupade 

lõikes. Selle abil selgitatakse välja nõudmise ja pakku

mise vastastikune suhe, mis omakorda võimaldab kindlaks 

teha vastavuse saavutamise teed. 

Võib esineda kaks situatsiooni: ühtedel kaupadel P>N, 

teistel P< N . Andmed, mis iseloomustavad erinevust nõud

mise ja pakkumise vahel (i £•), saabuvad 4. alasüsteemi 4. 
blokki (plaaniliste otsuste vastuvõtt). 

Plaaniliste otsuste vastuvõtmise eesmärk on saada, va

rieerides süsteemi lähtemuutujatega, erinevaid variante ja 

valida nende hulgast kõige efektiivsem, kusjuures samaaeg

selt on tagatud süsteemi tasakaal. 

neeriraine mõjutab nõrgalt toodangu mahtu ja struktuuri, 
alandab plaaniliste arvestuste kvaliteeti ega taga planee
rimise käigu-s operatiivset kontrolli selle üle, kuidas jae
käibe näitaja on kooskõlas elanikkonna vajaduste üha täie
likuma rahuldamise eesmärgiga. 

1 
4. alasüsteemi 2. blokki saabub informatsioon ka 1 * 

alasüsteemist (jaekäibe üldmahu andmed) да 2. alasüstee-
miet (andmed elanikkonna ostuvõimelise nõudmise struktuuri 
kohta). 
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P > N korral on võimalikud järgmised otsuste varian
did: 

- kaupade sortimendi ja keskmiste jaehindade muut
mine ; 

- jaehindade alandamine ; 

- tootmise ja sisseveo piiramine (voi väljaveo ja 
turuvälise tarbimise suurendamine). 

Situatsiooni P-< N korral on võimalikud järgmised 
otsuste variandid: 

- täiendavate võimaluste leidmine tootmise ja juur
deveo suurendamiseks ; 

- põllumajandussaaduste varumise suurendamine ; 

- turuvälise tarbimise ja väljaveo piiramise võima
luste otsimine; 

- ülenormatiivsete kaubavarude kaubakäibesse haara

mine ; 

- kaubavarude vähendamine kehtestatud normatiivist 

madalama tasemeni. 

Paljude variantide hulgast optimaalse väljavalimisel 

on kriteeriumiks pakkumise ja nõudmise vahelise hälbe mii

nimum. 

Pakkumise ja nõudmise vaheliste hälvete minimeerimi-

ne toimub kogu kaupade nomenklatuuri lõikes ja tervikuna 

jaekäibe üldmahu kohta. Seega on jaekäibe planeerimise 

automatiseeritud süsteemi keskseks osaks 4. alasüsteem, 

täpsemalt öeldes selle 2. blokk (N ja P bilanss). 

4. alasüsteemi 2. bloki põhiliseks tulemuseks on kaks 

näitajat: 

1) jaekäibe maht, mis on seotud ostufondide ja kau-

baressurssidega,ja 

2) jaekäibe struktuur. 

Üldistavalt võime jaekäibeplaani kavandi koostamisel 

planeerimise automatiseeritud süsteemi abil eristada kaht 

etappi. Esimesel etapil toimub jaekäibe näitajate põhjen-

I8 
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damine elanikkonna ostufondide alusel, teisel etapil täie

neb see kaubaliste ressursside arvestusega. 

Jaekäibeplaani kavand koos vajalike arvestustega esi

tatakse kindlaksmääratud vormi kohaselt NSV Liidu Plaani

komiteele läbivaatamiseks ja järgnevaks kinnitamiseks. Pä

rast seda, kui liiduvabariikide jaoks on kinnitatud jae

käibe üldine maht (kaasa arvatud ühiskondliku toitlustami

se käive), vabariikidevaheliste hangete plaan, hangete plaan 

üleliidulisse fondi, kaupade turufondid jt., jõuab jaekäi

be planeerimisprotsess oma lõppstaadiumi: 5. ja 6. alasüs

teemi abil toimub liiduvabariikide jaoks kinnitatud plaani

liste näitajate jaotamine oblastite ja kaubandussüsteemide 

vahel. Viimased esitatakse kinnitamiseks liiduvabariikide 

ministrite nõukogudele. 
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4 .  p e a t ü k k  

j a e k ä i b e  p l a n e e r i m i n e  k a u b a n d u s 

o r g a n i s a t s i o o n i s  j a  -  e t t e v I t t k s  

Enne uuele planeerimise süsteemile üleminekut algas 

plaanikavandi koostamine kaubandusettevõttes. Käesoleval 

ajal on planeerimissüsteemis primaarseks saanud kaubandus-

organisatsiooni plaan: seda käsitatakse 

üha rohkem rahvamajanduse plaanimise alglülina, kust lähe

vad "üles" ettepanekud kaubandusliku tegevuse peamiste näi

tajate kohta (jaekäibe maht, struktuur, kaubavarud, kulude 

tase, kaupade vajadus, finantsnäitajad). 

Kaubandusorganisatsioonidele orienteerumine näitab 

taentraliseerituse tõusu planeerimises. Kaubandusorgani

satsioonidel on suuremad materiaalsed ja finantsressursid 

ning suurem majandusliku ja teadusliku uurimise potentsi

aal kui kauplustel, nad võivad riiklike ülesannete raami

des lahendada iseseisvalt paljusid majandus- ja finantskü

simusi. Ka on neil võimalik kiiremini ja efektiivsemalt 

realiseerida rahvamajandusplaani ideid. Seoses sellega muu

tub aga planeerimine kaubandusorganisatsioonides järjest 

keerukamaks. Planeerimistöö kasvava mahuga ei suuda juhti-

mieaparaat enam üksi toime tulla ja juhtimisaparaadi pai

sutamine ei ole probleemi lahendus. Probleemi lahendab hoo

pis spetsialistide (juhtimisaparaadi) ja töökollektiivide 

koostöö. Teisiti öeldes tähendab see kaubandusorganisatsi

oonide ja -ettevõtete plaanimistöö ühtamist, nende muut

mist ühtseks planeerimise alglüliks. Niisugune planeerimi

ne ei ole demokraatliku tsentralismi printsiibiga vastuolus, 

kuigi selle printsiibi realiseerimiseks tuleb teha enam 

organisatsioonilist tööd. 
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Eelt<Ä>dust lähtudes ongi järgnevas peatükis käsitle

tud jaekäibe analüüsi ja planeerimist kaubandusorganisat

sioonis ja -ettevõttes koos ; peamine tähelepanu on pööra

tud plaanimistööle -organisatsioonis. Eraldi on väljatoo

dud näitajad ja tegurid, mida tuleb arvesse võtta ette

võtte plaani koostamisel. 

4.1. 

JAEKÄIBE ANALÜÜS KUI 
PLAANI MAJANDUSLIKU 
PÕHJENDATUSE TAGATIS 

Plaanikavandi väljatöötamise orgaaniliseks osaks on 

v a s t a v a t e  n ä i t a j a t e  m a j a n d u s l i k  a n a l ü ü s  

plaanieelsel perioodil. Analüüsi ulatusest ja sügavusest 

ning tehtud järelduste õigsusest sõltub plaanide täpsus 

ja majanduslik põhjendatus. 

Jaekäibe osas analüüsitakse 

1) kaubakäibe üldmahtu, 

2) struktuuri, 

3) kaubakatet, kaasa arvatud kaubavarude liikumine, 

4) nende vastastikust seost. 

Analüüsi põhiülesanne on teha kind

laks jaekäibeplaani täitmise ulatus, välja selgitada plaa-

nihälvete põhjused ning määrata iga teguri mõju eraldi. 

Selleks tuleb 

- uurida, millisel määral rahuldati möödunud plaani-

perioodil tarbijate nõudlus; 

- selgitada, millised muutused toimusid aruandeperi

oodil jaekäibes ja millest olid need tingitud$ 

- leida reserve jaekäibe arendamiseks. 

Jaekäibe ü 1 d m a h u analüüsimisel arvutatakse 

(nii organisatsiooni kohta tervikuna kui ka ettevõtete lõi
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kes) p l a a n i  t ä i t m i s e  p r o t s e n t  

a a s t a  n i n g  ü k s i k u t e  k v a r t a l i 

t e  j a  k u u d e  k o h t a  ( 1 ) .  

M. ^ 
Plaani täitmise % = y . 100 (4.1) 

pl. 

Jaekäibe kvartali- ja kuuplaanid väljendavad kauba-

käibe aastasisese arengu spetsiifikat, mis on tingitud 

eelkõige nõudluse iseärasustest üksikutel perioodidel. 

Kvartalite lõikes võimaldab kaubakäibe analüüs kindlaks 

teha plaani täitmise ühtluse ja jälgida elanikkonna nõud

luse rahuldamist sesoonide kaupa. Kvartali- ja kuuplaa

nide ebaühtlane täitmine (seda saab kindlaks määrata kesk

mise ruuthälbe ja variatsioonikoefitsiendi abil) annab 

tunnistust sellest, et plaanid ei väljenda õigesti nõud

luse hälbimist, et sesoonses nõudluses on toimunud teist

sugused nihked. 

Möödunud plaaniperioodi vältel jaekäibe ma

hus toimunud nihkeid (2) on võimalik 

m õ õ t a  a b s o l u u t s e  j u u r d e k a s v u  

a b i l  -  a h e l j u u r d e k a s v u n a  ( d a )  j a  a l u s j u u r d e k a s 

vuna (db): 

d = У -j - yt_i » (4.2) 

db = yt - y1 , (4.3) 

kus y1 - aegrea elemendi väärtus aluseksvõetaval pe

rioodil; ^ 
» - elemendi väärtus vaadeldaval perioodil; 
Jt 

V , - elemendi väärtus eelmisel perioodil. °Ч-1 

K a s v u t e m p o  a b i l  —  a h e l i n d e k s i n a  

(ia) ja alusindeksina (ib): 

У 
(4.4) 

У .1 ' 

ib = - i- . (4.5) 



Ahelindekeite korrutis annab viimase alusindeksi. Seda on 

oluline teada keskmise kasvutempo arvutamisel. 

Lünklike aegridadè täiendamiseks on vaja teada ka se

da, et mistahes perioodi ahelindeks võrdub sama perioodi 

alusindeksi ja eelmise perioodi alusindeksi jagatisega. Kas

vutempo võib olla väljendatud nii vahetu suhtena kui ka 

protsentides. 

J u u r d e k a s v u t e m p o  a b i l  -  j u u r -

dekasvutempo aegrea eelmise elemendi (jB) voi mingi tei

se alusekevSetud elemendi suhtes (jb): 

ja - S (4.6) 
yt-1 

jb = . (4.7) 
y 1 

Juurdekasvutempot vSib väljendada nii vahetu suhtena kui 

ka protsentides. 

K e s k m i s e  k a s v u t e m p o  ( ï )  a b i l :  

n | 

* (4.8) 

kus n on ahelindeksite arv; 

t-1, 

• Vt  (4.9) 

kus t on elementide arv aegreas. 

n tähistab siin kasvutempode (indeksite) arvu, t aga 

absoluutväärtuste arvu. Esimesi on alati ühe võrra vähem 
(n = t - 1). 

Selleks, et saada kaubandusorganisatsiooni jaekäibe 

arengu iseloomustamiseks usaldatavaid tulemusi ja teha ana

lüüsi käigus õigeid järeldusi, tuleb arvandmed muuta kõrvu

tatavateks. Andmete kõrvutatavus jaekäibe analüüsis tähen

dab, et kahe või enama perioodi näitajad peavad iseloomus

tama käivet 1 ) ühesugustes territoriaalsetes piirides (ra

jooni- ja linnapiiride muutusi tuleb arvestada), 2) samae 

kaubandusvõrgus (kaupluste üleandmist-ülevõtmist süsteemi
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de lõikes tuleb arvesse võtta) ja 3) võrreldavates hinda

des. Selleks tuleb jaekäive vaadeldaval perioodil jagada 
keskmise hinna indeksiga: 

M t( P l )  '  (4.10)  
Р 

kus pt, qt - kauba hind ja kogus vaadeldaval perioodil; 

p1 - hind aluseksvõetaval perioodil; 

Mt(p1) - jaekäive võrreldavates (aluseksvõetud pe

rioodi) hindades. 

y Järgmiseks leieime jaekäibe üldmahu analüüsimisel 

p r o t s e n t i d e s  e l a n i k k o n n a  o s t u f o n d i -

d  e  ( 0 )  h a a r a t u s e  j a e k ä i b e s t  ( 3 ) .  

See näitaja iseloomustab kohaliku elanikkonna nõudluse ra

huldamise astet. 

Ostufondide haaratus jaekäibega = _^E , Ю0 (%) ; 

(4.11) 

"E - M - "VH - MTR ' 

kus Mg - müük elanikkonnale; 

M - jaekäive kokku; 

Myjj - väikehulgimüük ; 
MTR - müük transiittarbijatele. 

Sama näitaja iseloomustab ka kaubandusorganisatsi

ooni ja kaubandusettevõtte töö kvaliteeti ning toob esile 

jaekäibe suurendamise reserve. Otstarbekas on välja tuua 

ka väikehulgimüügi osatähtus üldises jaekäibes ja selle 

dünaamika. 

Edasi arvutatakse jaekäive ühe ela

niku kohta (4). Kui ühe või teise kaubandus

organisatsiooni teeninduspiirkonnas täheldatakse aastast 

aastasse selle näitaja kasvu, siis see tähendab, et jae

käibe areng ennetab elanikkonna arvu kasvu - järelikult 

- 143 -



nõudlust rahuldatakse üha täielikumalt. Kahjuks on niisu

guse näitaja arvutamine raskendatud, kuna 1) üht ja sama 

teeninduspiirkonda teenindavad mitmed kaubandusorganisat

sioonid ning 2) linna kaubandusorganisatsioonid ei tee

ninda mitte ainult linnalähedaste piirkondade elanikke, 

vaid ka kaugemal asuvat maaelanikkonda, kelle kohta aga 

arvulised andmed puuduvad. 

Jaekäibe analüüsimisel on oluline uurida, kui suur 

o l i  k ä i b e  d ü n a a m i k a  k a u p a d e  f ü ü 

s i l i s e  m a h u  m u u t u m i s e  j a  h i n 

na muutumise arvel (5). Jaekäibe üld

maht on väljendatav valemiga 

M = p . q . (4.12) 

Kõigepealt arvutame jaekäibe füüsilise mahu (I ) ja hin-

naindeksid (Ip) 
q 

I - £ q'P° • U 13) 
- 1 L Wo ' 

4-j PI 

J p =  t v :  •  u - l 4 )  

Kauba füüsiline maht baasiperioodil on tähistatud sümbo

liga - qQ, aruandeperioodil - q1, hind baasiperioodil 

- po, aruandeperioodil *r P-] • 

Kaubakäibe indeks tegelikes hindades 

I  = 1 . 1 .  ( 4 . 1 5 )  pq q P 44 

Nii saime suhtarvudes väljendada kaubakäibe füüsili

se mahu ja hinna muutumise mõju kaubakäibele. Mõju välja

toomiseks absoluutsuurustes kasutame ahelasendusmeetodit. 
See on järgmine. 

Käibe üldine juurdekasv 

ДМ = M, - M0 - £qlPl - £ qopo i 

sellest kaubakäibe füüsilise mahu arvel 
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ЛмЫ = £Ч,Р„ -2>0р0 

ning hinna muutumise mõjul 

a m ( p) -Z11P0 • 

Seega 

Лм = Дм(ч) • Дм(р) . 

Sama arvutustehnilist võtet on võimalik kasutada ka 

selleks, et uurida, kui suur oli tegelike kaubakoguste 

plaanilistest kaubakogustest ja tegeliku hinna plaanili

sest hinnast hälbimise mõju kaubakäibeplaani täitmisele. 

Jaekäibe analüüsimisel on vaja välja tuua ka käi-

be juurdekasv müügisaalide pind

a l a  s u u r e n d a m i s e  j a  m ü ü g i  s a a -
1 

I i d e  k o o r m a t u s e  s u u r e n d a m i s e  

arvel (6). Selline analüüs tuleb üksikute kaup

luste lõikes läbi viia ahelasendusmeetodil. Selleks tä

histame müügisaali pindala baasiperioodil - Dq ja aru

andeperioodil - D1, käibe 1 m2 müügisaali pinna kohta 

baasiperioodil - dQ ja aruandeperioodil - d1. Kuivõrd 

M = D . d , (4.16) 

siis käibe üldine juurdekasv 

ДМ = M1 - MQ =(D1 . d^ -(Dq . dQ) ; 

sellest müügisaali koormatuse arvel 

AM(d) = (D^ . d^) - (D^ . dQ) = Д d • D.j 

ja müügisaali pindala muutumise arvel 

AM (d) =(D1 . d0)-(D„ . dJ-l-D . d„ . 

Seega Дм = AM(D) + AM(D) . 

1 Müügisaali koormatus, s. о. jaekäive 1 m müügi
saali pinna kohta. 
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Sama arvutustehnilist võtet on võimalik kasutada ka 

selleks, et kindlaks määrata, kui suur oli tegeliku käi

be hälbimine plaanilisest käibest nende kahe näitaja 

(müügisaali pindala ja müügisaali koormatuse) plaanist 

hälbimiste tõttu. 

Eeltooduga on tihedalt seotud kaupluse kaubandusli

ku pinna kasutamise efektiivsuse analüüs. Selleks määra

takse kõigepealt kaupluse võimalik jaekäive antud pinna 

korral: kaupluse kaubanduslik pind (m2) korrutatakse ühe 

ruutmeetri pinna kaubakäibenormatiiviga (r^^*). Norma-
m 

tiiv peab olema välja töötatud vastavalt ettevõtte tüü

bile, olema vastavuses ettevõtte jaekäibe struktuuriga 

ja ostjate teenindamisvormidega ning arvestama ettevõtte 

töörežiimi. Normatiiv kehtestatakse kas kõrgemalseisva 

organisatsiooni või ettevõtte enda poolt. 

Kaupluse kaubandusliku pinna kasutamise näitajaks ai 

tegeliku kaubakäibe ja maksimaalse võimaliku kaubakäibe 

suhtarv. Sõltuvalt sellest näitajast määratakse ettevõt

te jaekäibe suurendamise reserv kaubandusliku pinna pa

rema ärakasutamise arvel. 

Jaekäibe analüüsimisel võib kindlaks määrata veel 

t o o t l u s e  ( v )  j a  t ö ö a j a f o n d i  ( t )  

m u u t u m i s e  m õ j u  k a u b a k ä i b e l e  

nii eelmise perioodiga kui ka plaaninäitajatega võrrel
des (7): 

v = -f- , (4.17) 

kus M - käive ja t kulutatud aeg. Siit 

M = v . t . (4.18) 

1 .  T o o t l u s e  m õ j u  k a u b a k ä i b e  m  a -

h u 1 e iseloomustab tootluseindeks 

= . ,4.19, 
£ V, EVi  
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Käibemahu absoluutne juurdekasv tootluse muutumise tagajär
jel 

Дм(у) = M1 -ZvQt1 . 

2 .  T ö ö a j a f o n d i  m õ j u  k a u b a k ä i b e  

mahule iseloomustab tööajafondiindeks 

Tv t. Pv t„ 
It - = ̂ U2-L- . (4-20) 
IVo м0 

Käibemahu absoluutne juurdekasv tööajafondi muutumise arvel 

Ä«(t) - Iv 1 - Mo • 
Seega kaubakäibe absoluutne juurdekasv 

Дм = m, - мо = Дм(т) + Ам(1) . 

Analoogiliselt võib leida ka ühe töötaja töö

v i l j a k u s e  ( j )  j a  t ö ö t a j a t e  a r v u  

( T )  m u u m u m i s e  m  Ô  j  u  k a u b a k ä i b e  

m a h u l e  ( 8 ) :  

j = -4jT- ; vastavalt (4.21) 

M = j . T . 

1 .  T ö ö v i l j a k u s e  m u u t u m i s e  m õ j u  

kaubakäibele iseloomustab tööviljakusein-

deks 

Г JI . T1 M1 I. = ! — = •= . (4.22) 
J  Z i „  •  T 1  D o  •  T 1  

Käibemahu absoluutne juurdekasv ühe töötaja tööviljakuse 

kasvu arvel 

A"(j) - «1 - ZJo * Ti • 
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2 .  T ö ö t a j a t e  a r v u  m u u t u m i s e  m õ 

ju kaubakäibele iseloomustab töötajate-

arvuindeks 

t  „  • T l  = £ 3 ° T l  .  (4.23, 

T L 3o • To Mo 
4 

Käibemahu absoluutne juurdekasv töötajate arvu suurene

mise arvel 

А м(т) ~ Zj  j oT1 M 

Seega kaubakäibe absoluutne juurdekasv 

Лм = M1 - Mo = AM(j) + Дм(т) . 

Rakendades ahelasendusmeetodit võib analoogiliselt mää

rata mitmesuguste tegurite mõjuulatuse kaubakäibe absoluut

sele juurdekasvule, kusjuures tingimuseks on, et nende te

gurite korrutis peab võrduma jaekäibe üldsummaga. Niisugus

teks teguriteks võiksid olla tootlus vahetuses ühe töökoha 

kohta (a), töökohtade arv (b), vahetuste arv (c), tööpäeva

de arv (d). Valemina: 

a . b . c . d  =  M .  

Otstarbekas on võrrelda antud kauban

d u s o r g a n i s a t s i o o n i  j a e k ä i b e  k a s 

v u t e m p o s i d  j a  p l a a n i  t ä i t m i s t  

l i n n a  ( v õ i  r a j o o n i )  t e i s t e  k a u 

b a n d u s o r g a n i s a t s i o o n i d e  a n a l o o 

giliste näitajatega (9). Selline võrd

lemine on kõige iseloomulikum sel juhul, kui seda tehakse 

ühetüübiliste kaubandusorganisatsioonide kohta. 

Kaubandusorganisatsiooni keskmiste näitajate taga või-

Sellise ülesande lahenduskäik on toodud U. Mereste. 
Straz. V. Volt. Kaubandusstatistika II. Tartu, 1972, lk. 
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vad peituda üksikute ettevStete töös küllalt olulised puu

dused. Sellepärast tuleb detailselt uurida kõiki or

g a n i s a t s i o o n i  k o o s s e i s u  k u u l u 

vaid ettevõtteid (10). Ainult sel juhul 

võib avastada ja mobiliseerida kasutamata sisemisi reserve 

jaekäibe arendamiseks. Analüüsi kergendamiseks ja lihtsus

tamiseks on otstarbekas kauplused grupeerida 

1) jaekäibeplaani täitmise protsendi järgi: plaani 

mittetäitnud ettevõtted; plaani täitmine 100 %; plaani täit

mine 100,1 - 105 %; 105,1 - 110 %; üle 110 %; 

2) jaekäibe kasvutempode järgi: ettevõtted, mille käi

be kasvutempo oli kaubandusorganisatsiooni keskmisest väik

sem (1); keskmise tasemel (2); keskmisest kõrgem (3); 

3) ühele töökohale või 1 m2 kaubanduslikule pinnale 

osaneva jaekäibe alusel, arvestades ettevõtte kaubanduslik

ku profiili ja tööreziimi. 

Nimetatud näitajad võiks eraldi välja tuua erinevate 

jaevõrgu liikide (statsionaarse kaubandusvõrgu, liikuva 

kaubanduse jne.), samuti erinevaid teenindusvorme kasuta

vate ettevõtete (iseteenindusega ja letimüügiga kauplused) 

ning ettevõtete tüüpide kaupa (spetsialiseeritud, spetsi

aliseerimata kauplused). Lisaks on kaupluste jaekäibemahu 

uurimisel otstarbekas eraldi esile tuua ka pakitud ja pak

kimata kaupade jaekäive ja pakitud kaupade käibe osatäht

suse dünaamika ning iseteenindusega ja letimüügiga kaup

luste kaubakäive ja iseteenindusmüügi osatähtsuse dünaami

ka. 
K a u b a k ä i b e  a n a l ü ü s  ü k s i k u t e  

kaubagruppide lõikes on analüüsi eda

sise konkretiseerimise ja ühtlasi analüüsi tähtsaim staa

dium, võimaldades kindlaks määrata üksikute kaupade nõud

luses ja jaekäibe arengus toimunud nihked. 

1. Võrreldakse üksikute kaubagruppide tegelikku jae-

käibemahtu ja osakaalu üldises jaekäibes plaaniliste ja 

eelmise perioodi näitajatega. Võrdlemine leiab aset nii 
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aasta kohta tervikuna kui ka üksikute kvartalite ja kuude 

lõikes, kusjuures kasutatakse neidsamu analüütilisi näi

tajaid, mis jaekäibe üldmahu analüüsimisel. Eraldi tuuak

se välja jaekäibe struktuurinihked, s. o. üksikute kauba

gruppide osa suurenemine või vähenemine jaekäibes eelmise 

perioodiga võrreldes. Oluline on samuti struktuurinihkeid 

õigesti hinnata. Tuleb selgitada, kas need vastavad NSV 

Liidu jaekäibe arengu üldistele seaduspärasustele ning 

millest on tingitud kõrvalekaldumised. Jaekäibeplaani täit

mise analüüsi kaubagruppide lõikes on vaja seostada ka 

kaubavarude seisuga, eraldatud kaubafondide realiseerimise

ga. 

2. Tähtis on välja selgitada, kuidas rahuldatakse ela

nikkonna nõudlust kaubagruppide lõikes aasta üksikutel pe

rioodidel kvartalite viisi. Paljude kaupade müügis tähel

datakse siin iseärasusi ja jaekäibe kõikumist. Sesoonsuse 

iseloomustamiseks võib kasutada järgmisi analüütilisi näi

tajaid. 
X 1 

Sesoonsus (%) = —— , — (4.24) 
X 

kus X - vaadeldud perioodi kvartali keskmine jaekäive; 

x1, x2, x^, x^ - vaadeldud perioodi I, II, III ja 

IV kvartali keskmised jaekäibed. 

Keskmine ruuthälve S 2 = —, (4.25) 
n 

kus n = 4 (kvartalite arv); 
s 

Variatsioonikoef itsient V = ̂  • 10° . (4.26) 
- X 

Eelmise perioodi vastavate näitajatega võrdlemine või

maldab nihkeid ja muutusi välja selgitada. 

3. Käibestruktuuri uurimine nõuab ka realiseeritud kau

pade grupisisese sortimendi analüüsi. Selleks on vaja kind
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laks teha üksikute nimetuste, sortide ja liikide osatähtsus 

kogumüügis ja hinnata, millisel määral vastab nende kaupade 

väljakujunenud sortiment elanikkonna nõudluse iseärasuste

le. Eriti vajalik on mittetoidukaupade, keerulise sortimen

diga kaupade grupisisese sortimendi analüüs, sest ostja 

nõuab teatud töötlusega, värvusega ja mustriga kangast, 

kindla tegumoe, suuruse ja värvusega jalatseid ning valmis-

rõivaid jne. Sortimendllise struktuuri analüüs peab andma 

vastuse, 

a) missuguste kaupade nõudlus on rahuldamata; 

b) kas nõudluse mitterahuldamine on tingitud kauban

dusorganisatsiooni ebaoperatiivsest tööst või on see seotud 

puudustega hankija töös; 

c) missuguseid uusi kaupu ja millises ulatuses müüdi 

elanikkonnale vaadeldud perioodil; kas sortimendi uuendami

ne vastab ostjaskonna vajadustele; millised kaubad tuleks 

tootmisest maha võtta nõudluse puudumise tõttu ning millest 

on nõudluse puudumine tingitud; 

d) kui palju müüakse toidu- ja teatud mittetoidukaupu 

kollektiivtarbijaile; 

e) kui suure osa moodustab komisjonimüügile võetud põl

lumajandussaaduste käive kogu jaekäibest. 

4. Üksikute kaupade ja kaubagruppide analüüsimisel tu

leb välja selgitada, kas kasvas kiiremini jaekäive rahali

ses või naturaalses väljenduses (s. o. Kaupade füüsiline 

maht). Kui kiiremini kasvas jaekäive rublades, siis tähen

dab see seda, et müügis domineerisid kallimad kaubad, et 

müüdud kaubaühiku keskmine hind suurenes. Kui keskmise hin

na kasv on tingitud tarbimise struktuuris toimuvatest nihe

test - kõrgema kvaliteediga ja kallihinnaliste kaupadele 

nõudluse suurenemisest — , siis on niisugune tendents kau

bandusorganisatsiooni hea töö näitajaks; on aga põhjuseks 

odavamate kaupade müügilt puudumine, tootmisest mahavõtmine 

ja asendamine kallimate toodetega, siis tuleb niisugused 

puudused tulevikus kõrvaldada. 
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Jaekäibe analüüsi orgaaniliseks osaks on ka kau

b a v a r u d e  ,  j a e k ä i b e p l a a n i  ü h e  e l e m e n d i  a n a 

lüüs. Et kaubavarudega seonduvad küsimused leiavad 

tervikuna käsitlemist 5. peatükis (kaubavarude analüüsi koh

ta vt. 5.6), siis siinkohal sellel ei peatuta. 

Jaekäibeplaani täitmise analüüsimisel peab osutama 

s u u r t  t ä h e l e p a n u  k a u p a d e  s a a b u m i s e l e .  

Kaupade saabumine tagab jaekäibe materiaalse katte. Kaupa

de saabumisplaani täitmisest sõltub jaekäibe edukas areng, 

kaubavarude seis ja elanikkonna häireteta kaupadega varus

tamine. 

Kõigepealt on vaja analüüsida kaupade saabumisplaani 

täitmist kogu sortimendi kohta ja siis üksikute kaubagrup

pide lõikes. Siinkohal on otstarbekas välja arvutada kauba-

liste ressursside kasvu dünaamika eelmise perioodiga võr

reldes ja kõrvutada seda näitajat jaekäibe dünaamikaga. Kõr

vutamine võimaldab kindlaks teha, kuivõrd kaupade saabumi

ne kindlustas jaekäibeplaani täitmise. 

Oluline on kaupade saabumise analüüs kvartalite ja kuu

de kaupa. Sellise analüüsiga võib avastada, et mõnede kau

bagruppide hanke aastaplaan on täidetud näiteks teise pool

aasta arvel või et enamus kaubamassist veeti kohale kvarta

li viimastel kuudel. Sellistel juhtudel, vaatamata kaupade 

saabumise aastaplaani täitmisele, ei saa jaekäibe kaubaka-

tet lugeda rahuldavaks. Samuti on vaja uurida nii kauba saa

bumise tsentraliseeritud kui kohalikke allikaid. Analüüsi

des kaupade saabumist tsentraliseeritud allikatest (nn. fon

dide realiseerimist), on vaja võrrelda plaanilisi ning tege

likke andmeid nii rahalises kui koguselises väljenduses, 

sest kaupade saabumise suurenemisega summaliselt ei kaasne 

alati koguseliselt suuremate kaubafondide realiseerimine.Vii

mane sõltub erinevate kaubasortide osakaalust kaupade saabu

mises. 

Kaupade saabumisplaani alatäitmine võib olla tingitud 

hankija süüst, kes ei pidanud kinni hankelepingus ettenäh

tud tingimustest, kaubakogustest, sortimendist, kvaliteedist 

ja hanketähtaegadest, või kaubandusorganisatsiooni süüst, 
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kes on lubanud kaupade saabumistähtaegade rikkumist, kõr

valekaldumisi hankekogustest ja sortimendist ning vähe mõ

jutab selles suhtes hankijaid. Sellepärast on suure täht

susega kaupade saabumise analüüsis hankelepingute täitmise 

kontroll koguste, hindade ja laadimistähtaegade üle. Iga 

lepingu kohta tuleb eraldi välja tuua kõik esinevad lepin-

gurikkumised ja hälbed. 

Jaekäibe arengu huvid nõuavad, et kaubandusorganisat

sioon, ilmutades maksimaalset initsiatiivi, leiaks üha uusi 

allikaid oma kaubaressursside täiendamiseks ning tugevdaks 

ja laiendaks oma majanduslikke sidemeid kohaliku tööstuse 

ettevõtetega. Analüüsis tuuakse välja kohalikust tööstu

sest saadavate ressursside plaani täitmise protsent, nende 

osatähtsus kaubalistes ressurssides ja selle osatähtsuse 

dünaamika eelmise perioodiga võrreldes; tehakse kindlaks, 

kas on laienenud nende kohaliku tööstuse ettevõtete ring, 

kes oma toodangut kaubandusorganisatsioonile realiseerivad. 

Vaja on kindlaks määrata, millised nihked toimusid 

kaupade sortimendis ja kvaliteedis ja millised abinõud võe

ti tarvitusele kohaliku tööstuse mõjutamiseks, millised ko

halikelt hankijatelt saabuvad kaubad ei vastanud nõudmise

le ja takistasid kaubakäibe arengut. Kohalike ressursside 

maksimaalne lülitamine jaekäibesse on kaubandusorganisat

sioonide tähtsaks ülesandeks. 

Siinkohal tuleb silmas pidada, et kohaliku tööstuse 

toodang jaotatakse kaheks: 

1) toodang, mis planeeritakse tsentraliseeritud kor

ras ja arvestatakse kaubafondidesse; 

2) toodang, mis jaotatakse kohapeal ja ostetakse kau

bandusorganisatsiooni poolt detsentraliseeritud korras. 

Kaubandusorganisatsioonide initsiatiiv saab mõju avaldada 

kohapeal jaotatavate kaupade hanke suurendamisele. 

Kaupade saabumise analüüsimisel on vaja välja selgi

tada, kuidas täideti kaupade saabumisplaan tööstusele esi

tatud tellimustega võrreldes ja kuidas võtsid hankijad oma 

20 
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töö organiseerimisel neid eeltellimusi arvesse• Samaaegselt 

tuleb anda hinnang tellimuste kvaliteedile ning sellele, 

kuidas tellimused vastasid elanikkonna nõudlusele, aitasid 

kaasa kaupade sortimendi laienemisele. 
Oluline on analüüsi käigus välja selgitada ka kauba-

kulgemise vormid, kaupade transiitveo areng, kaupade tsent

raliseeritud hankija transpordiga kohaleveo kasutamise prak

tika, et siis selle põhjal ette näha progressiivseid nih

keid plaaniperioodil. Samuti on vaja kindlaks teha, kuidas 

on täidetud kaupade saabumisplaanid üksikutes ettevõtetes 

ning kas olid vastavuses kõrgendatud nõudlusega kaupade han-

ke- ja müügisummad. 

Eeltoodust nähtub, et jaekäivet analüüsitakse tema 

koostiselementide järgi. Need elemendid kajastavad kaupade 

kulgemisprotsessi üksikuid staadiume. Sellepärast on ana

lüüsi oluliseks momendiks ja tema lõppetapiks üksikute ele

mentide vahelise vastastikuse seose kindlaksmääramine. Kuna 

jaekäibebilansi kõige tähtsamaks elemendiks on jaekäive, 

siis on vaja kindlaks teha, millist md ju avaldab müügile 

jaekäibebilansi üksikute elementide plaani täitmine. 

Jaekäibe elementide bilansilisest seosest tuleneb, et 

M = v1 + s - v2 . 

Kasutame järgmisi tähistusi! 

M(teg.)"- tegelik jaekäive; 

M(pl.) — plaaniline jaekäive; 

V1(teg. )—tegelikud kaubavarud vaadeldava perioodi algul; 

V1 (pl. ) —plaanilised kaubavarud vaadeldava perioodi al

gul; 
V2(teg. )—tegelikud kaubavarud vaadeldava perioodi lõpul; 

^2(pl.) — plaanilised kaubavarud vaadeldava perioodi lõ

pul. 

Kõrvalekaldumisi plaanilisest müügimahust saab välja 

arvutada järgmiste müügi mahtu mõjustavate tegurite abil: 
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1) kõrvalekaldumised perioodi alguse kaubavarude mõjul 

^V1 " Vl(teg.)~ Vl(pi.) » 

2) kõrvalekaldumised kaupade saabumise mõjul 

AS " S(teg.)- S(pl.) 5 

3) kõrvalekaldumised perioodi lõpu kaubavarude mõjul 

- Дт2 . - (T2 ( t e g - )v2 ( p l.) )• 

Kaupade müügi üldine hälve 

M 58 M(teg.)- M(pl.) ehk 

M = ЛV 1  + As - AV 2  . 

Nii peaks arvutama nimetatud tegurite mõju ulatuse nii 

jaekäibe üldmahule kui ka üksikute kaubarühmade jaekäibele. 

Selle põhjal saame välja selgitada kaubarühmad, mis avalda

sid negatiivset mõju käibeplaani täitmisele. 

Jaekäibe analüüs peab näitama ka vahendeid väljaselgi

tatud puuduste kõrvaldamiseks. Sellepärast on analüüsi kok

kuvõtvaks osaks järelduste ja ettepanekute väljatöötamine 

töö edasiseks parandamiseks ja jaekäibeplaani suurendami

seks. 

JABÛIBB PLANEERIMINE ТЕМА 
KOOSTISELEMENTIDE LO1KB S 

Jaekäibe planeerimisel kaubandusorganisatsioonides ja 

-ettevõtetes määratakse eraldi kindlaks müügiplaan, kauba

varude plaan' ja kaupade sissetuleku plaan. Planeerimine al-

1 Kaubavarude planeerimist on käsitletud käesoleva töö 
5. peatükis (vt. 5.o). 
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gab müiigiplaani koostamisega, tema üldmahu j a struktuuri 

määramisega; järgneb kaubavarude planeerimine ning kau

pade sissetuleku planeerimine. Lõpuks täpsustatakse ja 

kooskõlastatakse jaekäibe bilansi põhjal koik plaani ük

sikosad (elemendid). 
J a e k ä i b e  ü l d m a h u  p l a n e e r i m i n e  t o i 

mub kõrgemalseisva organisatsiooni juhendite alusel, läh

tudes andmetest majanduse muutumise kohta kaubandusorga

nisatsiooni tegevuspiirkonnas ning planeeritaval perioo

dil kaubandusvõrgu s toimuvate muutuste kohta. Samuti ar

vestatakse jaekäibe analüüsi tulemusi analüüsitava ja 

eelmise perioodi kohta. Kaubandusorganisatsiooni tegevus

piirkonna majanduses toimuvad muutused mõjutavad elanik

konna ostuvõimet (töötajate arvu ja töötasufondi muutumi

se kaudu) ning esitavad suuri nõudeid kaubandusvõrgu suu

rusele ja paiknemisele. Kaubandusorganisatsiooni jaekäive 

tuleb seostada elanikkonna ostufondide mahu ja kasvutem

poga ning kaubaliste ressursside suurenemisega planeeri

taval aastal. Arvesse võtta tuleb ka kolhoosituru arengut 

linnas. 

Ühe või teise kaubandusorganisatsiooni jaekäibe üld

mahu koostamise metoodika määratakse ära selle organisat

siooni tegevuse tingimustega. Kui linnas (rajoonis) on 

ainult üks kaubandusorganisatsioon, siis tema müügi maht 

määratakse (vastavalt jaekäibe majanduslikule sisule) ela

nikkonna ostufondide suurusega ning kollektiivtarbijate ja 

transiittarbij ate nõudluse mahuga , kusjuures peetakse 

silmas eraldatud kaubaliste ressursside suurust. 

Kui linnas (rajoonis) tegutseb 2 või rohkem kauban

dusorganisatsiooni, siis iga kaubandusorganisatsiooni jae-

käibeplaan on samal ajal ka linna (rajooni) jaekäibeplaa-

ni üheks koostisosaks ning müügi planeerimise aluseks on 

Kollektiivtarbijate ja transiittarbijate nõudluse 
määramine on analoogiline nende määramisega liiduvabarii
gi ulatuses (vt. lähemalt 3.1). 
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riiklik-territoriaalne jaekäibeplaan. Sel juhul määratakee 
linna (rajooni) iga kaubandusorganisatsiooni jaoks kind

laks jaekäibe kasvutempo* Seejuures on iga -organisatsioo

ni müügi kasvutempo on erinev ja sõltub tema spetsi alise er u-

misastmest (kas kaubandusvalitsus, toitlustustrust, toidu-

voi tööstuskaubastu, kaubamaja jne.), materiaalse baasi 

seisundist (võimsusest), paiknemisest linna (rajooni) ter

ritooriumil jt. teguritest. Mõningatel juhtudel võib neid 

kasvutemposid veelgi diferentseerida, tuues välja keskmi

sed kasvutempod jaevõrgu ja ühiskondliku toitlustamise müü

gi kaevuks, aga ka toidu- ja tööstuskaupade jaekäibe kas

vuks. Sellega saab iga kaubandusorganisatsioon vajaliku 

orientiiri jaekäibeplaani kavandi väljatöötamiseks. Üldi

seks nõudeks on, et kõikide kaubandusorganisatsioonide jae

käibe üldine kasvutempo peab vastama linna (rajooni) ela

nikkonna ostufondide kasvutempole. 

Arvestades jaekäibe arengu seaduspärasusi, planeeri

takse jaekäibe kasvutempod elanikkonna ostufondide kasvu

tempoga võrreldes reeglina kõrgemad tööstuskaubastule ja 

madalamad toidukaubastule. Segakaubastule kasvutempo mää

ramisel võetakse arvesse toidu- ja mittetoidukaupade osa 

vaadeldava kaubandusorganisatsiooni jaekäibes. 

Oletame näiteks, et linnas, kus tegutseb toidu-

kaubastu , kasvavad eeloleval aastal seoses ela

nikkonna arvu ja töötasufondi suurenemisega elanikkonna 

ostufondid 8 %. Kõrgemalseisev organisatsioon andis vasta

valt eraldatud kaubafondidele (olles teadlik, et osa nõud

lust rahuldatakse teistes piirkondades) toidukaubastule 

ülesande suurendada jaekäivet analüüsitava aasta tegeliku 

(oodatava) käibega võrreldes vähemalt 5 %. 

Toidukaubastu, koostades jaekäibe plaaniprojekti, lähr-

tub säärasel juhul konkreetsest olukorrast, võttes arves

se, 

1) kuidas muutub kaubandusvõrk, kui palju saab selle 

suurenemise arvel suurendada jaekäivet. Jaekäibe mahu ning 
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kaubandusvõrgu läbilaskevõime vahel peab valitsema vasta-
1 

vus; 

2) kas planeeritaval aastal on ette nähtud progres

siivsete müügivormide (näit. iseteenindus) senisest laiem 

juurutamine ning kui palju saab jaekäivet suurendada müü

gi parema organiseerimise ja kaubandusvõrgu koormatuse 

tõstmise abil; 

3) kui palju on võimalik jaekäivet suurendada tööta

jate arvu suurendamise ja tööviljakuse kasvu arvel; 

4) teiste kaubandusorganisatsioonide arenguperspek

tiive (kolhoositurukaubanduse hindade ja kaubakoguste dü

naamikat uurides saab hinnata kolhoosituru osa toidukau

pade müügis; teiste jaekaubandusorganisatsioonide materi

aalse baasi arengu järgi saab kindlaks teha nende mõju 

kasvu kaubakäibes jne.); 

5) milline oli üksikute kaupade nõudmise ja pakkumi

se vahekord ja millised on nõudluse võimalikud muutused 

plaaniperioodil. Selle kohta annab materjali nõudluse uuri

mine (nõudluse analüüs; ostjate soovid, arvamused konve

rentsidel, ettepanekud jne.), konjunktuurivaatlused, kau

bandustöötajate kogemused. Niisugused detailsed teadmised 

kaubanduspraktika tingimuste ja iseärasuste kohta võimal

davad kindlaks määrata, kuidas kasvab plaaniperioodil ük

sikute kaubagruppide jaekäive. Jaekäibeplaani täitmise 

analüüsi materjalide põhjal väljatöötatud abinõusid sil

mas pidades määratakse kindlaks, missuguste kaubagruppide 

müük suureneb seoses esinenud puuduste likvideerimisega, 

seoses sortimendi laiendamisega, pakendkaupade osatähtsu-

Märkus. Tegelikult peaks materiaalse baasi arengu 
küsimused lahendama lähtudes jaekäibe arenguvajadustest. 
Materiaalse baasi perspektiivsel planeerimisel nii tehak
segi. Kuid järgmiseks aastaks jaekäibeplaani projekti koos
tamisel võetakse arvesse siiski kaubandusvõrgus toimu-
(nud)vad reaalsed muutused (mis on vastavuses^ettenähtud 
kapitaalmahutustega ning olemasolevate ehitusvõimsustega) , 
et käibeplaan oleks reaalne. 
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se suurendamisega (näiteks tangained, kondiitritooted), häi
reteta müügi organiseerimisega (liha-, kalasaadused), kau-

bavarustamise perspektiivide avardumisega. Teatud toidukau

pade müük kasvab ainult vastavalt elanikkonna arvu kasvule 

(s. t. aeglasemalt kui ostufond): suhkur, või, sool, leib jt. 

Plaanilise käibe arvestus, arvestades uute kaubandus

ettevõtete avamist (peab teadma täpset käikulaskmise aega, 

plaanilist käivet), sulgemist (mahakandmist), üleandmist ja 

vastuvõtmist teistelt organisatsioonidelt, võib toimuda 

järgmise vormi kohaselt (tabel 21). 

T a b e l  2 1  

Kaubandusorganisatsiooni jaekäibeplaani arvestus 

vastavalt muudatustele kaubandusvõrgus (rbl-des) 

N ä i t a j a  Kvartalid - Aasta 
I II III IV 

Л 2 3 4 5 6 

1. Antud aasta oodatav jaekäive 

2. Jaekäibe vähenemine 

a) kaupluste üleandmise tõttu 

b) kaupluste likvideerimise 
tõttu 

3. Jaekäibe kasv 

a) uute kaupluste arvel 

b) rekonstrueeritud kaupluste 
arvel 

c) ülevõetud kaupluste arvel 

4. Jaekäive kokku (rida 1 - rida 2 + 
+ rida 3) 

5. Jaekäibeplaani kavand 
a) olemasoleva kaubandusvõrgu põhjal 

b) avatava kaubandusvõrgu põhjal 

..6. Plaanikavand protsentides antud aasta 
oodatavasse jaekäibesse 

Märkus. See jaekaubandusvõrk eksisteerib plaaniperi
oodil, selle jaekäivet võib plaanikavandi koostamisel alu
seks võtta. 
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T a b e l  2 1  ( j ä r g )  

(ШН 1100) 

sealhulgas olemasoleva kaubandus-
võrgu kohta 

'Üf - 100) 

/ 

Viimane arvudest iseloomustab olemasoleva kaubandus-

vorgu koormatuse suurenemist. Seega peab kaubandusorganisat

sioon välja töötama ja ellu viima abinõude plaani, mis vSi-

maldaks läbilaskevõimet selle protsendi ulatuses suurenda
da. Niisugusteks abinõudeks on 

- progressiivsete müügivormide juurutamine, müügisaa
lide suurendamine ; 

- täiendavate töökohtade moodustamine ; 

- kaupluseväliste kaubandusvormide arendamine, sorti
mendi muutmine. 

Nende abinõude arvel on kaubandusorganisatsioonil või

malik omapoolses plaanikavandis ette näha kõrgemat jaekäibe 

kasvutempot, kui seda näeb ette kõrgemalseisev organisatsi

oon. Nõutavast suurem jaekäive võimaldab katta elanikkonna 

kasvavaid ostufonde ja tagab kõrgemalseisva organisatsiooni 
korralduste täitmise. 

Arvutanud välja järgmise aasta jaekäibe üldmahu, jaotab 

kaubandusorganisatsioon selle kvartalite lõikes. Jaotamisel 

voetakse arvesse läbimüük üksikutes kvartalites analüüsita-

ЗЭ eelmisel aastal ja võimalikke muutusi planeeritaval 

estai. Kui analüüs näitas, et olulisi hälbeid kvarta1 imüü— 

f~9 ^alüüsitaval ja möödunud perioodil ei olnud, siis võe-

-~e kujunenud proportsioonid planeerimise aluseks ning 

vastavalt analüüsis täheldatud tendentsile sisse va-

J ^ ^kud korrektuurid. Siinkohal peetakse silmas, et väike-

"L-Simuük suureneb suvel märgatavalt (seoses pioneerilaag-
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rite organiseerimisega, sanatooriumide ja puhkekodude tege

vuse intensiivistumisega). Sesoonsuse planeerimisel arves

tatakse ka uute ettevõtete käikulaskmise tähtaegu, ettevõ
tete remontimineku aegu. 

Koostatud jaekäibeplaani kavandi saadab kaubandusorga

nisatsioon kõrgemalseisvale organisatsioonile kooskõlasta

miseks järgmises vormis (tabel 22). 

T a b e l  2 2  

Kaubandusvalitsuse jaekäibeplaani kavand (rbl-des) 

Kvartalid N ä i t a j a  Aasta II III IV 

1. Jaekäive eelmisel aastal 

2. Jaekäibe plaan analüüsitaval aastal, 

3. Oodatav jaekäive analüüsitaval 
aastal 

4. Oodatav jaekäive analüüsitaval 
aastal eelmise aastaga võrreldes 
(%) 

5. Jaekäibeplaani kavand 

6. Jaekäibeplaani kavand 

a) eelmise aasta täitmisega 
võrreldes (%) 

b) analüüsitava^aasta oodatava 
jaekäibega võrreldes (%) 

7. Jaekäive kvartalite lõikes 

a) eelmisel aastal (%) 

b) analüüsitaval aastal (%) 

c) planeeritaval aastal (%) 

Igas kaubandusorganisatsioonis on vajalik ka p laa -

n i k ä i b e  a r v e s t u s  k a u b a g r u p p i d e  

lõikes. Käibe sortimendilisest struktuurist sõltu

vad paljus kaubandustöö kvalitatiivsed näitajad: töövilja

kus, käibekulude tase, käibekiirus, transpordi kasutamise 

aste jt. 
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Üksikute kaupade müügiplaani põhjendamine on kauban

dusorganisatsiooni planeerimistöös kõige tähtsam. Sellest 

oleneb otseselt jaekäibe üldmahu planeerimise täpsus. Jae

käibe struktuur peab olema kooskolas turufondide kasvu 

perspektiiviga ja elanikkonna nõudluse muutumisega planee

ritaval perioodil. Jaekäibe sortiment arvestatakse ja pla

neeritakse kaubagruppide ettenähtud arvu — 33 toidu- ja 

52 mittetoidukaupade grupi kohta. Kaubagruppide eraldi väl

jatoomine plaanis oleneb konkreetse kauba tähendusest tar

bimises. Näiteks soola ja tuletikkude osatähtsus jaekäi

bes on minimaalne, tähtsus tarbimises aga ülisuur. 

üksikute kaubagruppide planeerimist ei saa teha iso

leeritult, sest 

1) kõikide kaupade ostu üldsumma on seotud ostufon

dide mahuga ja iga kaup omab rohkem või vähem olulise ko

ha tarbimisbüdžetis; 

2) erinevad kaubad võivad rahuldada ühtesid ja neid 

samu vajadusi, s. t. üksteist tarbimises vastastikku asen

dada (kala - liha; suhkur - kondiitritooted ; tangud - kar

tul; kangad - õmblustooted ; taimsed ja loomsed rasvad). 

Sortimendi planeerimine peab kajastama kaubandusor

ganisatsiooni poolt teenindatava elanikkonna nõudluse ise

ärasusi. Tuleb arvestada, et nõudlus sõltub pakkumisest 

(kauba olemasolust kaubandusvõrgus), hindade tasemest ja 

hindade suhtest. Näiteks värske kala püügihooajal suure

neb kala nõudmine; arbuuside, tomatite, kurkide müük ole

neb nende turule saabumisest. Sellepärast peab arvesse 

võtma ja otsima paremaid nõudluse rahuldamise võimalusi, 

jälgima tootmise ja fondide kasvutemposid, asendavate kau

pade pakkumist. 

Kaubagruppide jaekäibe suurus sõltub ka grupisise

sest s ort imend ist. Struktuuri planeerimise aluseks on ela

nikkonna ostuvoimel ja kultuuritaseme tõusul põhinev ük

sikute kaupade nõudluse muutumisdünaamika. Seejuures peab 

iga kaubandusorganisatsioon arvesse võtma oma osa kaupade 
realiseerimisel antud piirkonnas. 

- 162 -



Käesoleval ajal toimub jaekäibe struktuuri planeeri

mine - analüüsi andmeid ja kogemusi arvestades - pea

miselt lihtsate arvutustehniliste võtetega* 'Seejuures iga 

kaubagrupi käibe planeerimisel võetakse arvesse vaid kõi

ge olulisemaid müügi mõjutegureid (vt. asjaolusid, mida 

kaubandusorganisatsioon võttis arvesse üldmahu planeeri

misel). Näiteks lihamüügi planeerimisel peetakse silmas, 

kuidas muutuvad kaubaressursid, sest nõudluse rahuldamine 

oleneb peamiselt sellest. Lisaks planeerib kaubandusorga

nisatsioon kõrvaldada müümisel esinenud häired, realisee

rida eraldatud fondid, kusjuures müügi kasv planeeritakse 

ressursside kasvuga võrdne. Kui liharessursid on küllal

dased, siis saab müügi kasvu planeerimisel arvesse võtta 

ka nõudluse kasvu ühe elaniku kohta ja elanike arvu kas

vu. Näiteks kui elanike arv kasvab 1,5 % ja liha tarbimi

ne ühe elaniku kohta 6 %, siis jaekäive kasvab 7,5 % (1,015x 

X 1,06 = 1,075). Korrigeerides saadud tulemust kaubaühiku 

keskmise hinna indeksiga, saame jaekäibeplaani kasvutempo 

ning võime leida jaekäibeplaani suuruse rublades. Analoo

gilist arvutuskäiku võib kasutada kõigi nende kaupade jae

käibeplaani arvutamisel, mille müük oleneb nendest sama

dest teguritest. 

üksikute kaupade jaekäibe kindlaksmääramisel on olu

lise tähtsusega ratsionaalsed tarbimisnormid. Viimaste 

tähtsus planeerimise praktikas suureneb vastavalt tarbe

esemete tootmise arengule ja kaubamahu suurenemisele. 

Osa kaupade müügikasv planeeritakse ainult elanike 

arvu kasvutempoga võrdne, sest nende tarbimises kasvu et

te näha ei ole (suhkur, sool, tikud, seep). 

Elanikkonna arvu kasv, muude võrdsete tingimuste juu

res, nõuab leiva müügi vastavat suurendamist. Kuid prak

tika näitab, et viimastel aastatel toimuvad leiva tootmi

ses olulised muutused; paraneb tarbimise struktuur kõrge

ma sordi nisupüülist valmistatud saiade, kuivikute ja rõn-

gaskuivikute (barankade) osatähtsuse suurenemise arvel. 

Sellistes tingimustes kasvab keskmine jaehind. Kui meil 
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on teada, et elanike arv kaevab 2 %, leivasaadueue kesk

mine hind 3,4 %, kuid leiva tarbimine koguseliselt ühe 

elaniku kohta väheneb 4 % (seoses liha, suhkru jt. toidu

ainete tarbimise kasvuga), siis leiva müügiindeks on 

1.01«102 *>. 

Kartuli, juur- ja puuviljade müügi kasvutempo oleneb 

kolhoosituru käibe arengust, samuti muutustest individuaal-

majapidamistes. Viimane tegur omakorda mõjutab majapidamis

inventari ja väetiste müügi muutumist. 

Koolivihikute ja koolitarvete müük on seotud kooliea

liste laste arvuga antud teeninduspiirkonnas. Samuti on 

laste arv ja soolis-vanuseline koosseis tähtsad mänguasja

de müügi ning laste rõivaste ja jalatsite jaekäibe planee

rimisel. 

Ehitusmaterjalide müük sõltub elanike arvust ja indi-

viduaalehituste mastaabist; mööbli, majapidamistarvete jt. 

kestvuskaupade jaekäibe kasv oleneb elamuehituse mastaapi

dest. 

Käesoleval ajal pööratakse väga suurt tähelepanu nõud

luse uurimisele ning selle põhjal nõudluse struktuuri mää

ramisele. Olemasolevad analüüsi tulemused ja väljatöötatud 

meetodid on suuremas osas rakendatavad kaubandusorganisat

sioonide jaekäibe struktuuri planeerimisel. Seni on takis

tanud väljatöötatud meetodite kasutamist kaubandusorgani

satsioonides arvestustöö vähene mehhaniseerimine, meetodi

te keerukus, informatsiooni puudulikkus jne. Planeerimise 

automatiseeritud süsteemi loomine lahendaks selle problee

mi kõigis kaubanduse lülides. Planeerimistöösse tuleks eel

kõige sisse võtta lihtsamaid matemaatilisi võtteid ja mu

deleid (näiteks kasutada sirgevõrrandit). Igale kaubandus

organisatsioonile peaks andma kohalikel andmetel väljatöö

tatud elastsuskoefitsiendid (E). Kui seejuures on teada,et 

ühe elaniku ostufond kasvab planeeritaval aastal 5,4 % ja 

E = 1,4, siis meid huvitava kauba müük ühe elaniku kohta 

kasvab 5,4 • 1,4 = 7,6 %. Elanike arvu 1,5%—lise kasvu kor-

—  1  6 4  —  



rai kasvab antud kauba jaekäive 9,2 % (1,076. 1,015=1,092). 

Üksikute kaubagruppide müügiplaani jaotamisel kvarta

lite lõikes tuleb arvesse võtta müügi aastasisese hälbimise 

seaduspärasusi. Näiteks liha tarbimine I kvartalis on suh

teliselt kõrgem, sest samal ajal väheneb mõnevõrra kalakau-

pade, piimasaaduste, munade ja köögivilja müük. II kvarta

lis väheneb liha müük ja kasvab kala, munade ja piima jae

käive. III kvartalis võtavad põhikoha elanikkonna toidurat

sioonis enda alla värske köögivili, kartul, puuviljad, mar

jad, piim, munad. IV kvartalis müüakse kõige enam liha.Vors

ti müük kasvab kvartalist kvartalisse; suhkru, ka soola ja 

äädika müük on kõige suurem III kvartalis - marjade, puu

vilja, seente ning kurkide massilise konserveerimise ajal. 

Koolitarvete nõudluse kõrgperiood on augustis, jalgrattaid 

nõutakse kõige enam kevadel. 

Sortimendi lõikes peab jaekäibeplaan olema vastavuses 

kaubandusorganisatsiooni tellimustega nii aasta kohta ter

vikuna kui ka kvartalite viisi. 

Kaubandusorganisatsiooni jaekäibe planeerimine on or

g a a n i l i s e l t  s e o t u d  j a e k ä i b e  p l a n e e r i m i s e g a  k a u p l u 

ses. Nende omavahelist seost võib võrrelda terviku ja 

osa vahekorraga. Jaekäibe planeerimine kaupluses on konk

reetsem ja teatud määral allutatud tähendusega. 

Kaupluse jaekäibe planeerimise peamiseks aluseks on 

järgmised tegurid. 

1. Kaupluse teeninduspiirkonna - kaubandusliku taga

maa suurus ja selles toimuvad muutused. 

Kui plaaniperioodil seoses uute elumajade asustamisega 

kasvab teenindatava elanikkonna arv, siis tuleb määrata ela

nikkonna arvu keskmine suurenemine aastas. Korrutades saa

dud tulemuse kaupade müügiga ühe elaniku kohta, saame kaup

luse jaekäibe suurenemise, mis on tingitud sellest tegurist. 

Planeeritaval aastal võivad aga toimida ka tegurid, mis 

kaupluse jaekäivet alandavad - teenindatava elanikkonna 

arvu vähenemine seoses elumajade amortiseerumisega, uute 

sama liiki kaupluste avamisega (tõmbavad osa ostjaskonda 
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endale). Iga niisuguse teguri mõju voetakse arvesse eraldi. 

2. Kaupluse läbilaskevõime. See oleneb omakorda 

a) ettevõtte töötingimustest ja tööreziimist - lahti

oleku ajast, vahetuste koefitsiendist; 

b) materiaalsest baasist ja selle muutumisest plaani

perioodil - müügipunktide arvust, nende üleandmisest ja sul

gemisest, ettenähtud remondi kestusest. 

3. Jaekäibe kasvureservid, mis tehti kindlaks analüü

simaterjalide põhjal. 

Kaupluse jaekäibeplaani kavand koostatakse järgmise 

vormi kohaselt (tabel 23). 

T a b e l  2 3  

Kaupluse jaekäibeplaani kavand (rbl-des) 

Kaupade ja 
kaubagrup

pide 
nimetus 

Plaan 
analüü
sitaval 
aastal 

Oodatav 
täitmi
ne ana-
lüüsit. 
aastal 

Plaani-
kavand 
19. .«a.  

Plaani-
kavandi 
suhe 
oodata
vasse 

käibesse 

Plaanikavandi 
jaotus kvarta-
lite lõikes 

I II III IV 

Jaekäive 
kokku 

Jaekäibe õige planeerimise vajalikuks tingimuseks on 

v a s t a v u s  k a u p a d e  s i s s e t u l e k u -  j a  m ü ü g i p l a a n i  v a h e l .  K a u 

pade sissetulek peab kindlustama jaekäibe

plaani täitmise nii tervikuna kui ka üksikute kaubagruppide 

lõikes, samuti normaalvarude loomise. Viimased on häireteta 

kaubanduse ja elanikkonna vajaduste täielikuma rahuldamise 

esmaseks tingimuseks. 

Kaubakatteplaani kavand koostatakse nendesamade kaupa-
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* 

de ja kaubagruppide lõikes, mille kohta planeeritakse jae
käivet. 

Seoses sellega, et kaupade sissetuleku planeerimine 

on jaekäibe planeerimise lõppstaadiumiks, on selle koosta

miseks juba olemas jaekäibe- ja kaubavarude plaani kavand. 

Kaubakatteplaani kavand koostatakse bilansi vormis, milles 

toimub jaekäibeplaani kõikide elementide vastastikune seos

tamine nii iga kaubagrupi osas eraldi kui ka kõikide kau

bagruppide kohta tervikuna (tabel 24). 

T a b e l  2 4  

Kaubakatte arvestus (tuh. rbl.) 

Kaupade 
ja kau
bagrup
pide ni
metus 

Kaupade va.iadus Va.iaduse katmise allikad 

Kaupade 
ja kau
bagrup
pide ni
metus 

Kauba
käive 

Varud 
aasta 
lõpul 

Vaja
dus 
kokku 

Varud 
aasta 
algul 

Kaupf ide sissetulek Kaupade 
ja kau
bagrup
pide ni
metus 

Kauba
käive 

Varud 
aasta 
lõpul 

Vaja
dus 
kokku 

Varud 
aasta 
algul kokku 

sealhulgas 
Kaupade 
ja kau
bagrup
pide ni
metus 

Kauba
käive 

Varud 
aasta 
lõpul 

Vaja
dus 
kokku 

Varud 
aasta 
algul kokku kohalikud 

ressur
sid 

riikli
kud 
ressur
sid 

1 

2 

Kokku 

Jaekäibe suuruse hulka tuleb arvestada kõik kaupade 

müügi elemendid, nagu 

a) kaupade müük elanikkonnale ; asutustele (jaekäibe

plaani kavand); 

b) oma süsteemi tootmisettevõtete varustamine (toot

misplaanide alusel); 

c) loomulikud kaod kaupade laondamisel, transportimi

sel ja müümisel (käibekulude plaani alusel, kinnitatud nor

mide piires); 

d) kaupade allahindlus (on ette nähtud finantsplaanisX 

Kaubakatte arvestus tehakse iga kvartali kohta. 
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Seejärel määratakse kaupade sissetuleku allikad. Kau

pade sissetuleku planeerimise üheks tähtsamaks ülesandeks 

on kohalike kaubaressursside lülitamine jaekäibesse. Kau

bandusorganisatsioonid ja —ettevõtted peavad uurima kaupa

de kohapeal tootmise võimalusi, avaldama omapoolset mõju 

tööstusele. Eesmärgiks on suurendada järjekindlalt kohali

ke ressursside osa üldises kaupade sissetulekus. 

Vahe kaupade sissetuleku üldmahu ja kohalike ressurs

side summa vahel moodustab riiklike ressursside vajaduse. 

Kõik plaanikavandi elemendid seostatakse jaekäibe bi

lansi kujul. Selline plaanikavand esitatakse kõrgemalseis

vale organisatsioonile läbivaatamiseks ja direktiivsete näi

tajate kinnitamiseks (tabel 25). 

T a b e l  2 5  

Kaubandusorganisatsiooni jaekäibe üldmahu 

koondbilanss (tuh. rbl.) 

Näitaja Summa Näitaja Summa 

1. Varud plaanipe-
rioodi alguseks 
<V 

2. Kaupade sissetu
lek (S) 
s.h. kohalikud 

ressursid 
riiklikud 
ressursid 

3. Muud (juurdehind
lus) 

1. Kaupade jaekäive (M) 

2. Realiseerimine oma 
süsteemi tootmis
ettevõtetele (m1 ) 

3. Loomulikud kaod (M2) 

4. Kaupade allahindlus 
(м3) 

1. Varud plaanipe-
rioodi alguseks 

<V 
2. Kaupade sissetu

lek (S) 
s.h. kohalikud 

ressursid 
riiklikud 
ressursid 

3. Muud (juurdehind
lus) 

Kokku realiseerimine 

1. Varud plaanipe-
rioodi alguseks 
<V 

2. Kaupade sissetu
lek (S) 
s.h. kohalikud 

ressursid 
riiklikud 
ressursid 

3. Muud (juurdehind
lus) 

5. Varud plaaniperioodi 
lõpuks (V^) 

Bilanss Bilanss 
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Eeltoodud bilanss sobib jaekäibeplaani üldmahukavan-

di vormiks. Kaubagruppide lõikes võib plaanikavand olla 

koostatud mitmesuguste tabelite kujul. Näiteks sobib sel

leks tabel 24, aga ka needsamad andmed veidi teistsugusel 
kujul (tabel 26). 

Jaekäibeplaani täitmise tagamiseks tuleb kaubandusor

ganisatsioonil välja töötada konkreetne organisâtsiooni-

lis-tehniliste abinõude plaan, kus on ära märgitud läbi

viijad ja läbiviimise tähtajad. 

Sellises plaanis nähakse ette 

- kaupluste ja ladude võrgu laiendamine, 

- uute sektsioonide ja osakondade organiseerimine, 

- kaupluste tehnilise varustatuse parandamine, 

- olemasoleva kaubandusliku pinna parem ärakasutami

ne, 

- tehnilise varustatuse ja müügi organiseerimise täi

ustamine, 

- pakendkaupade müügi laiendamine, 

- kaupade pakkimise organiseerimine kauplustes, 

- progressiivsete teenindusvormide juurutamine, 

- abinõud kaupade täiendavaks hankimiseks ja juurde

veoks , 

- mittenõutavate kaupade likvideerimine, 

- uute kaupade laiaulatuslikum tutvustamine tarbi

jaile. 

Jaekäibeplaani täitmise tingimuseks on kontrolli or

ganiseerimine plaani täitmise üle kõigi näitajate osas. 

Igapäevane kontroll jaekäibeplaani täitmise üle või

maldab õigeaegselt avastada puudused töös ja võtta kasutu

sele operatiivseid abinõusid nende kõrvaldamiseks, ehk tei

siti öeldes - kontroll aitab operatiivselt mõjutada kau

bandusprotsessi . Jaekäibeplaani täitmise tagamise seisuko

halt peaks kaubandusorganisatsioonis igapäevase vaatluse 

all olema 

- iga kaupluse tegelik käive, 

22 
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T a b e l  2 6  

Kaubandusorganisatsiooni jaekäibeplaani kavand (tuh. rbl.) 

Kaupade ja 
kaubagrup
pide nime

tus 

VKpl.) M1(pl.)' jt* V2(pl.) 
S(pl.) 

Kaupade ja 
kaubagrup
pide nime

tus 
Sum
ma 

Päe
vad M(anal.) M(pl.) V.) 

võrrel
des 

M(anaL) 
(%) 

Sum
ma 

% 
käi
best 

Sum
ma 

Päe
vad 

S(pl.) 

1 

2 

ii 

Kokku 



- hankelepingute ja juurdeveograafikute täitmine, 
- ehitus-remonttööde käik, 

- kaubanduskonjunktuur kaubagruppide lõikes, 

- kaubavarud ladudes ja kauplustes. 

Lõpetuseks tuleb märkida, et selles peatükis käsitle

sime jaekäibe planeerimist praktikas juurdunud traditsioo

nilise,- tehnilis-majanduslike arvestuste meetodi abil. Ma-, 

temaatilisi meetodeid ei käsitletud, sest 

1) käesoleval ajal ei kasutata kaubandusorganisatsioo

nides ja -ettevõtetes jaekäibe planeerimisel majandusmate-

maatiliei mudeleid ja ei saagi kasutada, sest arvestustööd 

ei ole küllaldaselt mehhaniseeritud; 

2) väljatöötatud majandusmatemaatilised mudelid ei ole 

kasutatavad jaekäibe planeerimisel kaubandusorganisatsioo

nides ja -ettevõtetes vastava lähteinformatsiooni puudumi

se tõttu. 

Probleemi tulevikulahenduseks on üleminek kaubanduse 

juhtimise ja planeerimise automatiseeritud süsteemile. See 

nõuab aga eelduste loomist ja nimelt 

1) kaasaegsete tehniliste vahendite kasutamist infor

matsiooni kogumiseks ja mehhaniseeritud töötlemiseks kõi

gis kaubanduse lülides; 

2) sellise majandusmatemaatiliste mudelite süsteemi loo

mist, mis ühendaks organisatsiooniliselt plaanimistöö kau

bandusorganisatsioonides, -süsteemides, liiduvabariigis. 
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5 .  p e a t ü k k  

K A U B A V A R U D  JA KÄ IB E KIIRUS 

5.1. 

KAUBAVARUDE OLEMUS JA 
VAJALIKKUS SOTSIALISMI 
TUGIMUSTES 

Varude moodustamine on iseloomulik kõigile ühiskondlik-

majanduslikele formatsioonidele, kuid nende varude olemus, 

vormid, liigid ja suurus ei ole ühesugused. Varude üheks ele

mendiks on valmistoodang, mis on väljunud tootmisprotses

sist, kuid ei ole veel tarbimist leidnud. Vastavalt valmis

toodangu asukohale võime eristada varude kolme konkreetset 
liiki: 

a) tootmisvarud; 

b) kaubavarud; 

c) individuaalsed tarbimisvarud. 

Sotsialismi tingimustes moodustavad need üksikud liigid 

kokku ühtse rahvamajandusliku varu. Rahvamajandusliku varu 

erilise vormi moodustavad riiklikud reservid. 

Kogu selle ajavahemiku jooksul, mil kaup asub tootmis-

ja tarbimisprotsessi vahel, on toodang kaubavaruks. Kauba-

varu - see on kogu realiseerimist ootav kaupade mass, mis 

asub käibesfääris. Kui kaubavaru lahkub käibesfäärist kas 

tootmise või isikliku tarbimise sfääri, siis muutub ta vas

tavalt kas tootmis- või tarbimisvaruks. "Iga kaup /.../ moo

dustab kaubatagavara elemendi, kui ta ei lähe oma tootmise 

sfäärist otseselt tootliku või individuaalse tarbimise sfää
ri, s. o. viibib vahepeal turul. 

K. Marx» Kapital. II köide. Tln., ERK, 1958, lk. 119. 
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Kaubavaru on seotud kaubatootmisega. Kaubavaru ja kau

batootmine eksisteerisid juba kapitalismieelsetes formatsi

oonides. Kapitalismi tingimustes võttis suurem osa varudest 

kaubalise vormi, kuna kaubatootmine muutus valitsevaks. 

Seega"produkti kui kaubatagavara elemendi eksisteerimine tu

leneb ainult tootmise ühiskondlikust vormist /.../ kauba-

vormist". Kuid Marx juhtis tähelepanu ka sellele, et kau

bavaru võib vaadelda "kui kõigile ühiskondadele omase pro

duktide tagavara erivormi, ka siis, kui sel tagavaral po

lekski kaubatagavara vormi, seda rin|lemisprotsessi juurde 

kuuluvat produktide tagavara vormi". 

Et kaubavaru antud perioodi jooksul nõudmise ulatusele 

vastaks, peab tal olema teatav suurus. Et kaubast jätkuks, 

peab osa sellest kaubast kogu aeg seisma kaubavormis, kuna 

teine osa liigub, muundub rahaks. "Kaup kujutab endast pi

kema või lühema aja jooksul tagavara, kuni ta asendatakse 

uute sama liiki eksemplaridega. Ainult sellise tagavara moo

dustamisega kindlustataksegi pidev ning katkematu ringle-

misprotsess, järelikult ka pidev ning katkematu taastootmis-
3 protsess, mis hõlmab ka ringlusprotsessi." Teisiti öeldes: 

kaubavarud ei jää muutumatuks, nad ringlevad kogu aeg, tu

levad ringlusse, uuenevad, kuid nende üldine summa moodus

tab alati teatud kindla suuruse, mis peab olema vastavuses 

jaekäibega. 

Kaubavarude olemust ja osa iseloomustavad kokkuvõtli

kult järgmised asjaoludè 

1. Kõigis formatsioonides, kus toimub kaubatootmine, 

- on kaubavaru kõigile ühiskondadele omase produktide 

tagavara erivorm; 

- on kaubavaru "kaubaringluse tingimuseks ja isegi 

kaubaringluses paratamatult tekkivaks vormiks, kuivõrd see 

1 K. Marx. Kapital. II köide. Tln., ERK, 1958, lk. 119. 
2 Sealsamas, lk. 120. 

^ Sealsamas, lk. 121. 
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näiline seisak on liikumise enese vormiks, nii nagu raha-

reservi moodustamine on raharingluse tingimuseks"; 

— kindlustab kaubavaru olemasolu taastootmise ja 

ringlusprotsessi katkematu kulgemise. 

2. Peale eelnimetatute on sotsialismi tingimustes 

kaubavaru ka elanikkonna heaolu tõusu tähtis tin

gimus, sest elanikkonna nõudluse rahuldamine sõltub pal

jus kaubavarude kujundamisest; 

- kaubavarude olemasolu ükskõik missuguse kauban

dusorganisatsiooni normaalse töö vajalik tingimus ja iga 

kaubandusorganisatsiooni käibeplaani tähtis element. 

Kaubavarude moodustamise vaj alikkus sot

sialismi tingimustes on põhjustatud kaubatootmise eksis

teerimisest ja järgmistest tingimustest! 

1) tootmistingimustest - tootmise sesoonsus, see

ria- ja partiiviisiline tootmine, tootmismahu juhuslikud 

kõikumised (põllumajanduses seoses looduslike tingimuste 

muutumisega);^ 

2) tarbimistingimustest - nõudmise sesoonsus, nõud

mise muutused sõltuvad moest, vajadus pakkuda ostjatele 

1 K. Marx. Kapital. II köide. Tln., ERK, 1958, lk.122. 
2 ——— ä Koos tootlike jõudude kiire arenguga süveneb ühis

kondlik tööjaotus. See soodustab omalt poolt tootlike jõu
dude arengut, aitab kaasa tootmise kontsentreerumisele ja 
spetsialiseerumisele ning viib tootmisettevõttes üha suu
remates mastaapides tootmisele piiratud sortimendis. Sa
mal ajal elanikkonna nõudluse arengut iseloomustab hoopis 
teistsugune tendents. Nõudluse täielik rahuldamine nõuab 
elanikkonnale vajaliku kaubasortimendi kontsentreerimist 
tarbimiskohtadesse. ühiskondliku tööjaotuse tingimustes 
valmistatakse tarbimisrajoonides tarbekaupu üksnes teatud 
arvu tarbijate vajaduste katmiseks. Seejuures moodustabibs 
ettevõtte toodang sageli ainult ühe osa sarnaste tarbe
kaupade sortimendist, millest tarbija endale vajaliku väl
ja valib. Need protsessid nõuavad kaubavarude olemasolu. 
Kaubavarud on vajalikud tootmise ja isikliku tarbimise va
heliste koguseliste, sortimendiliste, ajaliste ja ruumi
liste erinevuste kõrvaldamiseks. 
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laia kaubavalikut kauplustes, nõudmise juhuslikud kõikumi
sed; 

3) transporditingimustest — ennetava juurdeveo va

jalikkus mõnedesse piirkondadesse seoses klimaatiliste, geo

graafiliste jm. iseärasustega; 

4) hanketingimustest - hangete pidevus alaliste va

jaduste puhul, juurdeveointervallide juhuslike kõikumiste 

võimalus, hangete ökonoomsus (hankimine teatud partiidena 

- vagunitega, konteineritega), kaupade tootmine teatud t aa -

raühikutes (tünnides, kastides, kottides). 

5.2. 

KAUBAVARUDE KLASSIFITSEERIMISE 
KRITEERIUMID 

Kaubavarud klassifitseeritakse mitmete tunnuste järgi 

(joonis 4). Kõige olulisem on liigitus majandusliku sisu, 

tähenduse järgi. Nõukogude kaubanduses liigitatakse kauba-

varusid majandusliku sisu põhjal järgmiselt: 

1 )  n o r m a a l v a r u d  ( j o o k s v a d  k a u b a v a r u d )  -

kaubandusorganisatsiooni normaalseks tegevuseks vajalik 

kaupade varu. Need varud ei ole mõeldud pikemaajaliseks säi

litamiseks - saabumisele järgneb kohe realiseerimine. 

Juurdevedu toimub ühtlaste väikeste ajavahemike järel; 

2 )  h o o a j a l i s e d  ( s e s o o n s e d )  j a  p i k e m a t  a e 

ga säilitatavad ehk kestevvarud . Need varud 

kujundatakse sel juhul, kui kaupu tuleb hankida tagava

raks, et neist piisaks 

a) hooajaliste kaupade ostuperioodiks (talverõivad 

sügisel; suverõivad, turismivarustus — suve algul), s. t«, 

sesoonse nõudluse rahuldamiseks ; 

b) pidevaks müügiks kuni järgmise koristusperioodini, 
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Algvarud 

Varud 
teel 

AJA JÄRGI 

Loppvarud 

Normaal-
varud 

SUURUSE JÄRGI 

Varud 
tootmises 

Minimaalsed 
varud 

Optimaalsed 
varud 

Toidukaupade varud 

Varud hulgi
kaubanduses 

Maksimaalsed 
varud 

Hooajalised ja 
kestewarud Sihtvarud 

Mi 11 e t о i dukaup ade varud 

MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI 

Varud jaekauban
duses 

KAUBALISE TUNUUSE JÄRGI 

ASUKOHA JÄRGI KAUBAKULGEMIS-
PROTSESSIS 

Joonis 4. Kaubavarude klassifikatsioon. 
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uue saagini (sügisel kokkuostetav juurvili, kartulid, puu

vili). Nimetatud kaupade saabumist ja realiseerimist eral

dab märkimisväärne ajavahemik, mis on tingitud tootmise 
(2.b) vai nõudluse (2.a) sesoonsusest; 

3 )  e n n e t u s v a r u d  ( e n n e t ä h t a e g s e l t  k o h a l e  

veetud kaubavarud) - raskesti ligipääsetavates kohtades 

(aaared, mägirajoonid) töötavate kaubandusorganisatsiooni

de poolt kujundatavad varud. Siia kuuluvad niisugused kau

bad, mille tarbimine tavalistes oludes ei ole hooajaline, 

aga mida tuleb kohale vedada suuremates kogustes seetõttu, et 

juurdeveоinterva 11 on väga pikk (ühendus hankijaga teatud 

perioodidel puudub) või võib muutuda pikaks (ebapüsivate 

teeolude tõttu võib ühendus katkeda). Nende kaupade saabu

mise ja müügi suur ajaline erinevus ei ole tingitud toot

mise ega nõudluse sesoonsusest (vt. hooajalised varud), vaid 

transpordioludest ; 

4 )  s i h t v a r u d  -  t e a t u d  k i n d l a  ü r i t u s e  l ä 

biviimiseks (laulupidu, pidustused) ettenähtud kaupade va

ru. 

Tuleb märkida, et tavaliselt on kaubandusorganisatsi

oonidel ainult normaalvaru. 

Niisugune kaubavarude eristamine oli varem tähtis, sest 

krediteerimise tingimused olid erinevad: normaalvarude ta

gatisel anti krediiti kindlaksmääratud protsendi ulatuses 

(näiteks riiklikus j ae kauband us organi s at s i о oni s 50 %), sa

mal ajal kui hooajalisi, kestev- ja ennetusvarusid kredi-

teeriti 100-protsendiliselt. Uue krediteerimise korra juu

res muutusid krediteerimistingimused ning vajadus niisugu

se kaubavarude liigituse järgi väheneb. 

Asukoha järgi kaubakulgemisprotsessis liigitatakse 

kaubavarud tootmises, hulgikaubanduses, teel ja jaekauban

duses asuvateks varudeks. 

1 .  T o o t m i s e t t e v õ t e t e s  e k s i s t e e r i 

vad kaubavarud valmistoodangu vormis. Funktsionaalselt on 

nad valmis käibeprotsessi minema. Asjaolu, et valmistoodang 

23 
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enne hulgi- või jaeorganiaateioonidesse viimist teatud aja 

tootmisettevõttes asub, on tingitud ühiskondlikust tööjao

tusest. Nimelt toimub meil tootmisprotsess katkematult (s.t. 

valmistooteid väljub tootmisest pidevalt), kuid kaupade kul

gemine hulgi— ja jaeorganisatsioonidesse toimub rütmiliselt, 

teatud ajaintervalli möödudes vastavalt kinnitatud veoplaa-

nidele, hankegraafikutele. Enne üleandmist kaubandusorgani

satsioonidele on aga valmistooted juba kaubavarude üheks 

elemendiks. 

2. Varud hulgikaubanduses . Tootmis

ettevõtetest saabuvad kaubapartiid ja jaekaubandusse kulge

vad kaubapartiid erinevad nii koguselt, sortimendi poolest 

kui ka ajaliselt ja ruumiliselt. Selleks, et kujundada toot

misettevõtetest tulev kaubamass jaekaubanduse sortimendiks, 

on vaja teatud aega. Selle ajavahemiku pikkust saab hulgi

kaubanduses määrata kauba tootmisest sissetuleku ja jaekau

bandusse väljamineku aegade vahelise intervallina. Selle aja

vahemiku jooksul moodustuvadki hulgikaubanduses kaubava

rud. 

3 .  T e e l  a s u v a t e  k a u b a v a r u d e  o l e m a s o l u  o n  t i n g i t u d  

tootmise ja tarbimise ruumilistest erinevustest. Selle varu 

suuruse määrab ära kaupade teeloleku aeg tootmisettevõtetest 

hulgikaubandusorganisatsioonidesse, tootmisettevõtetest jae-

kaubandusorganisatsioonidesse või hulgikaubandusorganisatsi-

oonidest jaekaubandusorganisatsioonidesse. 

4. Varud jaekaubanduses. Jaekaubanduses 

asuvate kaubavarude suurust iseloomustab ajavahemik kaupade 

sissetuleku ja nende müügimomendi vahel. 

Kõik need varude liigid on vajalikud, sest taastootmis-

protsessi ja jaekäibe katkematul kulgemisel tagavad kauba

varud hulgikaubanduses häireteta jaekäibeprotsessi; teel 

olevad kaubavarud garanteerivad hulgi- ja jaekäibe pidevuse. 

Jaekaubanduses asuvad kaubavarud on eeltingimuseks kauba

ringluse lõpetamiseks, taastootmisprotsessi katkematuks kul

gemiseks, elanikkonna vajaduste häireteta rahuldamiseks. 
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Kaubavarude klassifitseerimine nende asukoha järgi on 

suure praktilise tähtsusega. See võimaldab kontrollida eri

nevates kaubakulgemise lülides olevate kaubavarude omava

heliste proportsioonide õigsust majanduslikust vaatepunk

tist. Need proportsioonid muutuvad näiteks siis, kui lai

endatakse otsesidemeid tootmisettevõtete ja jaekaubandus— 

ettevõtete vahel. Sellisel juhul peavad hulgikaubanduses 

asuvad kaubavarud vähenema tootmis— ja jaeettevõtetes asu

vate varude kasuks. Kui otsesidemete organiseerimine ei 

ole võimalik tootmise, transpordi ja kaubandusega seotud 

põhjuste tõttu, siis lähevad kaubad jaekaubandusettevõ-

tetesse hulgilüli kaudu. 

A l g -  j a  l õ p p v a r u d  o n  k a u b a v a r u d  m i n 

gil kindlal ajahetkel. Algvarud on kaubavarud arvestatava 

perioodi alguseks, lõppvarud - perioodi lõpuks. Mõlema 

suurus sõltub müügi- ja hankerütmist. Niisuguse liigituse 

järele on praktiline vajadus: kaubavarud mingi kindla kuu

päeva seisuga võimaldavad arvutada keskmist kaubavaru.See

juures keskmise kaubavaru suurus on seda täpsem, mida roh

kem on meil teada alg- ja lõppvarusid. Eraldi võib veel 

eristada kuu, kvartali ning aasta alg- ja lõppvarusid.See

juures eelmise perioodi lõppvaru võrdub järgneva perioodi 

algvaruga. Määrav tähtsus on alg- ja lõppvarudel varude 

planeerimise seisukohalt. 

Minimaalsete, maksimaalsete ja optimaalsete varude 

eristamine on vajalik normaalvarude normeerimiseks. 

M i n i m a a l s e d  k a u b a v a r u d  k u j u t a v a d  e n d a s t  

möödapääsematult vajalikku varu, mis peab igal ajahetkel 

hulgi- ja jaelülis olemas olema selleks, et kindlustada kat

kematu jaekäive ka hankimise aeglustumise, s. o. hankerüt-

mi hälvete korral. Kui minimaalvarud ei ole küllaldased, 

siis kaupade läbimüügi kiirus küll ajutiselt kasvab, kuid 

kaubapakkumine sortimendi osas on puudulik nii laiuti kui 

sügavuti ja elanikkonna varustamine halveneb. Kui kauba

varude seis on kestvalt alla kaubavarude minimaalset suu

rust, siis mÕjub see tavaliselt jaekäibe arengule pidurda-

- 179 -

a 



vait: esialgselt saavutatud läbimüügi kiirenemine muutub 

lõpuks omaenese vastandiks. Esinenud puuduste kõrvaldami

seks tuleb kiiresti hankesagedust suurendada ja kujundada 

selle abil uuesti vajalikud minimaalsed kaubavarud. Mini-

maalvarud on kaubandusorganisatsioonis iseloomulikud ta

valiselt perioodil enne järjekordse kaubapartii saabumist. 

M a k s i m a a l s e d  k a u b a v a r u d  k u j u t a v a d  e n 

dast varude kõige kõrgemat seisu, mis on ühtlasi majan

duslikult, organisatsiooniliselt ja tehniliselt põhjenda

tud. Kaubavarud saavutavad oma maksimaalse suuruse vahe

tult kaupade järjekordse juurdeveo momendil. Majandusliinilt 

põhjendatud maksimaalsed varud määrataksegi kindlaks mini

maalsete kaubavarude ja juurdeveointervalli järgi. Maksi

maalsed kaubavarud tagavad häireteta kaubapakkumise juur-

deveovahelieel perioodil. 

O p t i m a a l s e d  v a r u d  k u j u t a v a d  e n d a s t  m a j a n 

duslikult, organisatsiooniliselt ja tehniliselt põhjendatud 

minimaalsete ja maksimaalsete kaubavarude keskmist. 

Kaubavarude liigitamine kaubalise tun

nuse järgi toimub kaupade tarbimisväärtuste sar

nasuse ja erinevuse põhjal. Kõik kaubad jaotatakse toidu-

ja mittetoidukaupadeks. Mõlemad osad jagunevad omakorda 

gruppideks, liikideks, alaliikideks. Klassifitseerimise sü

gavus oleneb kaubandusorganisatsioonide arvestuse ja plaa-

nimise vajadustest. Sellepärast on kaubavarude liigitamine 

kaubalise tunnuse järgi spetsiifiline erinevates majandus

liku tegevuse tingimustes ja kaubakulgemise üksikutel etap

pidel. 

Kaubavarude suurust mõõdetakse 

1) naturaalnäitajates ( t, m, kg ). See on kõige ob

jektiivsem mõõtmisviis, kuid keeruka sortimendiga kauba

gruppide puhul raskesti kasutatav; 

2) väärtuselistes näitajates (rbl.). Selline arvestus

viis on kõige laialdasemalt kasutatav ning võimaldab teha 

koondarvestust kõigi kaubagruppide kohta - võrrelda kau
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bavarude suurust kaubakäibega jt. majanduslike näitajatega. 

Kaubavarude analüüsimisel tuleb antud juhul silmas pidada ka 
hinna muutumist; 

3) käibepäevades. Selline mõõtmisviis on väga tähtis 

kauba- ja raharingluse seisukohalt, sest ta näitab, mitmeks 

päevaks jätkub kaupa keskmise käibe korral. 

Nendest näitajatest kaks esimest kujutavad endast ab-

eoluutnäitajaid, viimane aga suhtelist näitajat. 

5.3. 

KAUBAVARUDE PAIKNEMINE 
KAUBANDUSES 

Ühiskonna majanduslik kord määrab kaubavarude moodus

tamise olemuse ja absoluutsuurused kaubanduse kanalites. 

K a p i t a l i s t l i k u s  ü h i s k o n n a s  k u 

juneb kaubavarude absoluutsuurus käibesfääris kaupade rea-

liseerimisraskuste käigus. Eriti järsult kasvavad kaubava

rud ületootmiskriiside perioodil. 

Sotsialismi tingimustes puudub kapitalismile iseloomu

lik tsüklilisus, mille puhul kaubavarude suurus pidevalt 

kõigub olenevalt tootmistsükli faasidest, ning kaubavarusid 

ei kujundata spekulatiivsetel eesmärkidel. 

Nõukogude kaubanduses ei esine kasvava nõudluse tingi

mustes reeglina realiseerimisraskusi ja kaubavarude suurus 

on võimalik viia normaalsele tasemele.Normaaltase määratakse 

üksikute kaupade müügi-, säilitamis-, ja j uurdeveotirigimus-

te poolt ning see toimub nn. kaubavarude normeerimise teel. 

Kaubavarude plaanipärane loomine võimaldab NSV Liidus 

kujundada varude suurust vastavalt jaekäibe arenguvajadus-

tele ning jaotada kaubavarud kaubanduse lülide vahel õige

tes proportsioonides. Viimasel asjaolul on väga suur täht

sus kaubakäibe plaanipärase arendamise ja olemasolevate kau

bavarude efektiivse kasutamise seisukohalt. 
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NSV Liidus oli 1971. a. lõpuks kaubavarusid 48,3 mil

jardi rubla väärtuses. Nendest suurem osa oli paigutatud 

jaekaubanduses, kusjuures viimase osatähtsus on kasvanud, 

ulatudes 1971. a. lõpuks 80 %-ni. 1940. a. paiknes hulgi-

lülis 46 % kaubavarudest (tabel 21), 

Niisugune praktika on tingitud hulgiladude võimsuse 

piiratusest ja puudustest hulgikaubanduse organiseerimisel. 

Hulgiladude võimsused ja hulgilülis asuvate kaubavarude osa

kaal on omavahel tagasisidestatud. Võimsuse piiratus ei lu

ba küll varusid oluliselt suurendada, kuid et hulgilülis asub 

vaid väike osa üldkaubavarudest, siis ei osutata hulgikau

banduse materiaalsele baasile küllaldast tähelepanu. 

Kuna jaekaubanduses asub 4/5 üldkaubavarudest, on suu

red varud kogunenud kaubandusettevõtetesse, sealhulgas kesk

mistesse ja väikestesse kauplustesse. See raskendab olemas

olevate kaubavarude ümberjaotamist vastavalt nõudluse re

gionaalsetele iseärasustele. Tulemuseks on jaevõrgus mitte-

nõutavate kaupade kuhjumine. Sellest annab tunnistust ka 

kaubavarude kasv käibepäevades, eelkõige jaelülis (tabel 27); 

tekivad ülenormatiivsed varud. 

T a b e l  2 7  

Kaubavarud NSV Liidu jae- ja hulgikaubanduses ning 

tööstuses aastail 1940-1971 (aasta lõpuks käibepäevades) 

Aasta 
Jaekauban
duses 

Hulgikau
banduses Kokku 

Jaekaubanduses asu
vate kaubavarude 
osatähtsus üldkau-
bavarudes (%) 

1940 34 29 63 54 
1950 70 37 107 65 
1955 77 21 98 78 
1960 85 29 114 74 
1965 96 * 34 130 74 
1966 90 33 123 73 
1967 84 34 118 72 
1968 84 32 116 72 
1969 85 29 114 75 
1970 88 26 114 77 
1971 91 23 114 80 

Народное хозяйство СССР 1922-1972, стр. 401. 
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Üldiselt tuleb märkida, et suured varud jaekaubandu
ses ei kompenseeri vajalike varude puudumist hulgilülis, 

aest jaekaubandusse paigutatud varusid ei ole võimalik ko

gu rahvamajanduse ulatuses efektiivselt kasutada. Olukor

da halvendab veel asjaolu, et jaevõrgus asuvad kaubavarud 

on liiduvabariigiti väga ebaühtlaselt paigutatud. Näiteks 

1971. a. alguseks oli varude suuruseks Vene NFSV-s 90, Uk

raina NSV-s 104, Leedu NSV-s 91, Gruusia NSV-s 120, Läti 

NSV-s 82, Kirgiisi NSV-s 120, Eesti NSV-s 75, Moldaavia 

NSV-s 140 käibepäeva. Üksikute kaupade osas on erinevused 

veelgi suuremad. NSV Liidu Statistika Keskvalitsuse väl-

javõttelise vaatluse andmetel olid puuvillaste kangaste 

varud seisuga 1. jaanuar 1972 Usbeki NSV-s 123, Turkmeeni 

NSV-s ainult 43 päeva, Valgevene NSV-s 101 päeva, aga Lä

ti NSV-s 38 päeva.1 

Kaubavarude ebaühtlane paiknemine raskendab nõudluse 

rahuldamist ja häireteta kauplemist isegi nende kaupade 

osas, mida NSV Liidus tervikuna toodetakse küllaldaselt. 

Suure osa kaubavarude paigutamine jaekaubandusse ei 

taga kõigi kaupade alalist müügilolekut, kuid samas kaas

neb sellega sageli üleliigsete ning ka ülenormatiivsete 

varude moodustamine. Näiteks olid NSV Liidu tegelikud kau

bavarud 1. I 1971 ja 1. I 1972 suuremad kehtestatud nor

matiividest. Kuid seoses sortimendis esinevate puudustega 

ning kaubanduse organiseerimise mitteküllaldase taseme tõt

tu ei kindlustanud need varud ometi normaalset kaubandust 

- üksikuid kaupu ei jätkunud. Seega võib täheldada ten

dentsi, et rahuldamata nõudluse juures esineb vastavate 
' 2 

kaupade ülenormatiivseid varusid. 

1 K.M..Сковорода. Экономические нетоды управления 
торговлей. M., изд. •• экономика", 1973, стр. 72. 

2 Näiteks 1971. a. alguseks oli kaubandusvõrgus üle
normatiivseid varusid 3,2 miljardi rbl. väärtuses, seal
hulgas ka trikootooteid, raadioid, keemia- parfumee-
riakaupu. Kuid nende samade kaupade nõudlus oli rahulda
mata vajaliku sortimendi puudumise tõttu. Olukord ei muu
tunud ka 1971. aastal. Ukraina Kaubanduse 3a Ühiskondliku 
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Näiteks ei ole kõiki tööstuses toodetavaid kaupu ala

liselt kaubandusvõrgus olemas ning rohkem kui pool sorti

mendist on müügil ebaregulaarselt. Teatud määral on see 

tingitud sellest, et tööstus toodab paljusid tooteid mit

teküllaldasel määral, aga ka sellest, et kaubandusel on 

piiratud säilitamisvõimalused (ei kujundata ühe vSi teise 

kauba kogu sortimenti). 

Järelikult normaalse kaubanduse tagamiseks ei pea meil 

olema mitte ainult vajalik kaubavarude maht, vaid ka kau

pade suurem mitmekesisus. Ja kui arvestada, et tegelike 

kaubavarude hulgas on ka suur hulk mittenõutavaid, seis

vaid kaupu, siis vähenevad nõudluse häireteta rahuldamise 

võimalused veelgi. 

Ei tohi unustada, et ülenormatiivsed kaubavarud 1) aeg

lustavad käibekiirust ning seoses sellega 2) külmutatakee 

kinni osa rahalisi vahendeid; ülenormatiivsete varude ole

masolu põhjustab 3) tähtajaks tasumata võlgnevust Riigi

pangale, 4) kõrgendatud protsendi maksmist Riigipangale 

saadud krediidi eest; 5) suurenevad käibekulud säilitamis-

kulude, kaubakadude, krediidikulude liigse suurenemise tõt

tu; 6) alaneb kaupade kvaliteet, halvenevad tarbimisomadu

sed. üleliigsed kaubavarud raskendavad jaekaubandusorgani-

satsiooni majanduslikku tegevust ja annavad ühtlasi kaud

selt tunnistust ebasoodsast kaubanduskonjunktuurist, nõud

luse mitterahuldamisest. 

ülenormatiivsed kaubavarud näitavad, et kaubandusor

ganisatsioon, ettevõte on kuhjanud kaupu, mida ei nõuta an

tud piirkonnas antud momendil. Niisuguste varude olemasolu 

annab tunnistust nõudluse halvast tundmisest ; ei ole kül

laldaselt kontrollitud saabunud kaupade kvaliteeti ja sor

timenti, juurdeveo rütmilisust. 

üleliigsete kaubavarude moodustamine ei ole tingitud 

Toitlustamise Teadusliku Uurimise Instituudi väljavõtte-
lise vaatluse (98 kauplust Ukraina NSV suuremates linna
des) andmetel oli rahuldamata nõudlus jalatsite ja mant
lite järele, kuigi esines jalatsite ja õmblustoodete üle
normatiivseid varusid. Vt. K.M. СКОВОРОДа. указ. рэб.,СТр. 
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kaubakäibe olemusest sotsialistlikus ühiskonnas (vastupi

diselt kapitalistlikule ühiskonnale), vaid konkreetsetest 

puudustest kaubavarude paigutamisel, kaubakäibe planeeri- ^ 

misel ja organiseerimisel, eelkõige kiiresti muutuva ja 

kõrgendatud nõudluse mittearvestamisest kaubanduse ja 
tööstuse poolt. 

Kaubavarude paremaks kasutamiseks ja jaekaubanduse 

edasiseks parandamiseks on vaja suurem osa kaupu koondada 

hulgilülisse. Varude selline koondamine on kasulik ühis
konnale mitmes mõttes; 

1) kaubavarude kontsentreerimine võimaldab suurte lao

komplekside ehitamist ja laooperatsioonide mehhaniseeri

mist . Tulemuseks on lao- ja transporditööliste töövilja

kuse tõus ja käibekulude alanemine ; 

2) kaubavarude kontsentreerimine hulgikaubandusse 

võimaldab saada paremat ülevaadet ringluses asuvate varu

de suurusest. Ühtlasi on võimalik intensiivsemalt mõjuta

da tootmist kogu sisekaubanduse poolt ; 

3) jaekaubandusettevõtted vabastatakse sortimendi 

koostamise ja hoiustamise ülesannetest. Selle tulemusena 

vähenevad kaubakaod, mis tekivad seetõttu, et jaekauban

duse materiaalne baas ei võimalda suurte koguste hoiusta

mist nõuetekohastes tingimustes. Samuti on võimalik lao

pindade vähendamise arvel suurendada kaupluste müügipin

da. Käesoleval ajal hõlmavad laoruumid 50 % kaupluste pind

alast, see läheb aga riigile 5 korda kallimaks,kui ehi

tada nende kaupade jaoks laohooned ; 

4) tootmisettevõtted vabastatakse ekspeditsiooni- ja 

hoiustamisülesännetest. 

Protsessi läbiviimisele aitab kaasa uute hulgiladude 

ehitamine, tsentraliseeritud hanke organiseerimine, ring-

veo korras kaupluste varustamine. Sellega seoses on suur 

tähtsus NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 

määrusel 7. jaanuarist 1972 "Kaubanduse ja tema tehnilise 
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varustatuse edasise parandamise mõningatest abinõudest", 

kus on ära näidatud hulgikaubanduse peamised arengusuu

nad (laoehituse kiirendamine, ladude varustamine mehha

nismide ja seadmetega, laialdases sortimendis kaubavarude 

moodustamine hulgilülis jt.). 

5.4. 

KÄIBEKIISUS JA KÄIBE 
ÖIBDDAMISB RAHVA-
MAJANDUSLIK ÜHISUS 

Kaubavarud on rahvamajanduses taastootmisproteessi 

häireteta kulgemise eelduseks. Et nad kujutavad endast ot

sesest tootmisest kSrvale juhitud materiaalseid ressurs

se, siis on oluline nende käibe maksimaalne kiirendamine. 

Käibekiirus näitab, kui kiiresti suunab kaubandusvõrk 

kaubad tarbijani ja annab sellest aspektist kvalitatiivse 

hinnangu kaubanduse tööle. 

Käibekiiruse arvutamiseks kasutatakse keskmisi (kuu, 

kvartali, aasta) kaubavarusid, mis leitakse kronoloogili

se keskmisena! 

1/2 V1 + V0 + ,è. + 1/2 V. 
V, i 2 1- , (5.1) 

t - 1 

kus V1 - kaubavarude suurus esimesel kuupäeval, 

t - aegrea elementide arv. 

Käibekiirust iseloomustavad põhiliselt kolm näitajat; 

käibevälde, käibesagedus ja kaubavarude koormuse pöörd-

koefitsient. 

1 .  K ä i b e v ä l d e  v ä l j e n d a b  s e d a ,  m i t u  p ä e v a  

keskmiselt kulub kaupadel ühe ringi tegemiseks, ehk teis

te sõnadega — näitab mitme päevaga realiseeritakse kesk

mine kaubavaru. See näitaja on tähtis müügi pidevuse ta-
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garniee seisukohalt. 

Kv - 5 ' "f" - -*4-^- . (5.2) 

kus V — keskmine kaubavaru, 

P - perioodi pikkus, 

M - jaekäive vaadeldaval perioodil. 

Mida kiiremini kaubamass ringleb, seda väiksem on käibeväl

de. * 

Ei tohi ära segada käibeväldet käibe

päevades kaubavarudega käibepäevades (lao-

vältega). Kaubavarud päevades näitavad, mitmeks päevaks on 

kaupu jaekäibe kindlustamiseks: 

V 
V - summas /с -> \ 
päevades m * v 

kus V - kaubavarud, 

m - päeva keskmine jaekäive vaadeldaval perioodil. 

Teistsugune sisu on käibevälte näitajal. Ta annab et

tekujutuse selLest, mitu päeva keskmiselt käibivad kaubava

rud. Seega käibevälte arvutamisel voetakse aluseks mitte 

kaubavaru ühel või teisel kuupäeval, vaid kogu analüüsita

va perioodi keskmine kaubavaru. 

2 .  K ä i b e s a g e d u s  n ä i t a b ,  m i t u  k o r d a  k a u 

bavarude koostis keskmiselt uueneb perioodi jooksul, mitu 

korda kaubavarud keskmiselt käibivad. Käibesagedus avaldub 

kordades. 

Ks • -f ' K= = X ; K= • Kv = ? (5-4) 

Käibesageduse iseloomustamisel on vaja alati juurde 

märkida, kas on tegemist käibesagedusega kuus, kvartalis 

või aastas (käibevälte puhul pole see oluline). 

3 .  K a u b a v a r u d e  k o o r m u s e  p ö ö r d  -

koefitsient1 näitab, mitme kopika eest peab olema 

1 Kaubandusökonoomika Õpikutes on käibekiiruse näita
jatena välja toodud ainult käibevälde ja kaibesagedus. Kau-
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kaubavarusid, et ostjaskonnale saaks müüa ühe rubla eest 

kaupu. 

С = Л- (5.5) 

Koefitsient С näitab, kui suurel määral on kaubavarud 

koormatud ja kui efektiivselt neid kasutatakse. Mida väiksem 

on С , seda suurem on kaubavarude koormus, s. t. seda 

kasulikumalt rakendatakse neid kogu rahvamajanduse huvides. 

Kaubavarude käibevälde, käibesagedus ja koormuse pöörd-

koefitsient on omavahel tihedasti seotud. Neid võib vas

tastikku üksteiseks ümber arvutada järgmiselt: 

Kg • с = 1 ; 

к = p . JL _ _L . 
"v v V ' 

к = 
p 

-s "X ' 

Ka ' Kv * P ' 

Kv - "и" ' p = C • p • 

Tuleb märkida, et siin toodud käibekiiruse näitajad 

on universaalse iseloomuga, s. t. nad on rakendatavad mit

te ainult kaubavarude, vaid koigi käibevahendite suhtes, ja 

mitte ka ainult kaubanduses, vaid kõigis rahvamajandusha

rudes ning samuti rahvamajanduses tervikuna. 

Käibekiirusel on suur tähtsus kõikide majanduslike 

protsesside kulgemises, eriti aga kaubanduses, kus põhili

se osa käibevahenditest moodustavad kaubavarud. Sellepärast 

on ka erinevate näitajate kasutamine otstarbekas. 

Käibekiiruses väljendub otseselt kaubandusorganisat

bavarude koormuse põördkoefitsiendi väärtust analüütilise 
näitarvuna on positiivselt hinnanud statistikud (vt. U.Me
reste jt., viidatud teos, lk. 121). 
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siooni töö kvaliteet, nähtub, kui kiiresti kaubad toimeta

takse tootjalt tarbijani. 

Mida kiirem on kaubakäive, seda vähem on käibevahen

deid kaubavaru kujul ja seda rohkem võib käibevahendeid 

suunata tootmisse., seda kõrgem on kogu sotsialistliku taas

tootmise tempo ja suurem ühiskondliku tootmise efektiivsus. 

Teatavasti koosneb ühiskondliku produkti ringlusvälde 

tootmisvältest ja käibevältest. Siit tuleneb, et käibeväl

de mõjutab vahetult sotsialistliku taastootmise tempot. 

N ä i d e  .  T o o t m i s v ä l d e  4 0  p ä e v a  
+ Käibevälde 32 päeva 

Ringlusvälde 72 päeva 

f Ringlussagedus aastas = 5 . 

Kui tootmisvälde jääks muutumatuks, kuid käibevälde 

väheneks 6 päeva võrra, siis ringlusvälde väheneks vasta

valt 66 päevani, ringlussagedus aga suureneks 5,5 korrani. 

Nõukogude kaubanduse plaanipärane areng on suunatud 

käibeprotcessi kiirendamisele, kuid ainult tingimusel, et 

kaubavarude maht ja struktuur kindlustaksid jaekäibe nor

maalse arengu, nõudmise rahuldamise. Käibekiiruse kasv an

nab reeglina tunnistust ettevõtte, organisatsiooni majan

dusliku tegevuse paranemisest, aeglustumine - töö halvene

misest. 

Käibeprotsessi kiirendamine, mis toimub normaaltingi-

mustes, s. o. kaubandusorganisatsioonide ja -ettevõtetetoö 

parandamise arvel, tõstab olemasolevate materiaalsete res

sursside kasutamise efektiivsust, võimaldab vähendada kau-

bakadusid ja käibekulusid, majandada väiksemate rahaliste 

ja materiaalsete vahendite kuluga. Sellega luuakse võima

lus majandusliku tegevuse laiendamiseks nende samade mate

riaalsete ressursside baasil või võimalus osa Vahendite va

bastamiseks. 

Arvestades jaekäibe tohutuid suVrusi, on arusaadav,et 

suhteliselt väike käibekiiruse tõus vabastab suurel hulgal 
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vahendeid. Näiteks 1971. a. oli jaekäive NSV Liidus 169,7 

miljardit rubla. Käibevälte lühenemine ainult 1 päeva võr

ra annaks säärasel korral üle 470 miljoni rubla vabu raha

lisi vahendeid. 

Käibevälde NSV Liidus ja kaubanduskapitali käibevälde 

kapitalistlikes maades ei erine mitte ainult printsipiaal

selt , vaid ka oma suuruselt: käibekiirus on NSV Liidus pal

ju suurem kui kapitalistlikes maades, kus kaubad seisavad 

kaua käibekanalites sellepärast, et tootmise ja tarbimise 

vahelised antagonistlikud vastuolud teevad kauba realisee

rimise probleemi väga keeruliseks. 

Sotsialistliku kaubanduse suurem käibekiirus tuleneb 

sotsialistliku majanduse eelistest! 

- kaupade liikumine toimub plaanipäraselt, rahvama-

jandusabinõude süsteem on suunatud' sellele, et maksimaal

selt lühendada ja muuta otsemaks kaupade liikumisteid; 

- tootmispunktide lähendamine tooraineallikatele ja 

tarbimisrajoonidele; 

- vabariikide kindlustamine kõigi tähtsamate massi

liselt nõutavate kaupade tootmisega oma territooriumil ja 

mahus, mis vastab elanikkonna vajadustele ; 

- tootmise suurendamine kohaliku tooraine baasil. 

Nimetatud tegurid on käibekiiruse tõusu üldisteks eel

dusteks, kuid eelduste realiseerimiseks on vaja välja töö

tada iga perioodi jaoks konkreetsed käibeprotsessi kiiren

damise abinõud. Käesoleval ajal on kaubavarude kiirema rea

liseerimise põhiteedeks 

1) tööstuse aktiivne mõjutamine kaubanduse poolt ees

märgiga viia pakkumine vastavusse elanikkonna nõudlusega: 

elanikkonna poolt nõutavate ja kõrge kvaliteediga kaupade 

müük suurendab käibekiirust ; 

2) kaubakulgemise ratsionaalne organiseerimine, liig

sete lülide kõrvaldamine kaupade liikumises, transiitveos

te igakülgne laiendamine ; 
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3) progressiiveete müügivormide juurutamine, teenin
duskultuuri tõstmine; 

4) kaubanduse materiaalse baasi täiustamine, uue teh

nika igakülgne juurutamine, töömahukate protsesside mehha
niseerimine; 

5) kaubandustöötajate kvalifikatsiooni ja töö efek
tiivsuse tõstmine ; 

6) elanikkonna poolt mittenõutavate kaupade varude 

õigeaegne likvideerimine nende allahindamise (1), teiste

le organisatsioonidele üleandmise (2) ja krediiti müümise 

(3) teel. 

5.5. 

KAUBAVARUDE 
AREHGUTEHDEHTSID 

Kaubavarude ja käibekiiruse kategooriate majandus

likku olemust silmas pidades võime öelda, et need kate

gooriad on omavahel tihedalt seotud. Kui kaubavarude suu

rus iseloomustab kaubavarude moodustamise ulatust, siis 

käibekiirus iseloomustab selle protsessi efektiivsust, kva

liteeti ja kiirust. 

Kaubavarude suuruse ja käibekiiruse vahel on pöörd

võrdeline seos: mida kiiremini liiguvad kaubad, seda väik

sem on muude võrdsete tingimuste juures kaubavarude suu

rus, ja vastupidi - mida aeglasemalt liiguvad kaubad, 

seda suuremad on kaubavarud. Kuna kaubavarude suurust ja 

käibekiirust mõjutavad ühed ja samad tegurid (kuigi eri

nevas suunas), on otstarbekas kaubavarude ja käibekiiruse 

arengutendentse uurida koos. Pealegi võimaldab käibekii

ruse muutumise uurimine hinnata kaubavarude muutumise ots

tarbekust. 
Mida kõrgem on tootmise arengutase ning keerulisem 
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\ 
selle struktuur, seda aktuaalsemaks saab küsimus kaubava

rude muutumistendentsidest. "Kui suureneb tootmise ja tar

bimise ulatus, siis muudel võrdsetel tingimustel suureneb 
1 

ka kaubatagavara." 

Kaubavarude arengutendentsid ja käibekiirus on ära 

määratud järgmiste teguritega: 

1) tootmise areng, spetsialiseerumine, tootmise paik

nemise paranemine, sortimendi laienemine, kaubadefitsiit-

suse likvideerimine, uute, vajadusi paremini rahuldavate 

kaupade tootmine ; 

2) transpordivahendite areng, nende liikumiskiiruse 

tõus, transpordi koosseisuline areng, kaubakulgemise rat

sionaliseerimine ; 

3) elanikkonna tulude, ostufondide kasv, mis väljen

dub nõudluse kasvus ja kaubakäibe suurenemises, kaubakäi

be struktuurinihetes; 

4) nõudmise ja pakkumise sesoonsed kõikumised. 

Need tegurid toimivad osalt erinevates suundades,kuid 

peaaegu alati üheskoos. Erinevate kaupade puhul on iga ni

metatud teguri mõjuaote spetsiifiline. 

1 .  T o o t m i s e  a r e n g  s u u r e n d a b  p a k k u m i s t ,  k ü l 

lastab turgu kaupadega ja suurendab varude mahtu kõigis 

kaubakulgemise lülides. Tootmise spetsialiseerimine suu

rendab keskmist kaugust hankijate ja ostjate vahel, mis

tõttu suureneb kaupade teeloleku aeg. Sellega seoses pike

nevad ka hanketähtajad, suurenevad korraga lähetatavad kau

bapartiid, kasvavad varud ostjate juures, aeglustub käibe

kiirus. Samaaegselt toimub aga tootmise lähendamine tarbi-

miskohtadele (kui see on rahvamajanduslikult põhjendatud), 

mis võimaldab laiendada otsesidemeid. Pidevate täiendamis-

võimaluste juures pole vaja üheaegselt sisse vedada suuri 

kaubakoguseid. Käibekiiruse suurendamisele mõjub soodsalt 

1 K. Marx, viidatud teos, lk. 122. 
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ka kohaliku tööstuse arendamine, hankesidemete laiendami

ne kohalike ettevõtetega, samuti tarbekaupade pakkimine 

tööstusettevõtetee, komplekttootmise arendamine. Kaupade 

viibimise aeg käibesfääris ja kaubavarude suurus kauban

dusorganisatsioonides sõltuvad ka tootmise rütmilisusest. 

Teatud perioodil toodetavate, aga aastaringselt tarbita

vate kaupade (peamiselt põllumajandussaaduste) varud pea

vad olema suuremad kui aasta jooksul ühtlaselt toodetava

te kaupade varud. 

2 .  T r a n s p o r d i v a h e n d i t e  a r e n g ,  

nende liikumiskiiruse tõus ja tihe teedevõrk võimaldavad 

kaupade kiiremat kohalevedu ja vähendavad teelolevate va

r u d e  s u u r u s t .  S a m a s  s u u n a s  m õ j u t a b  v a r u s i d  k a  k a u b a 

k u l gemise ratsionaliseerimi ne, 

mis eeldab tarbimisrajoonide optimaalset kinnistamist toot-

mispunktide külge (lühendab keskmist veokaugust, likvidee

rib kohtuvad ja liiga kauged veod, vähendab kaupade kulge

mise lülilisust, tagab kaupade kohaleveo parema organisee

rimise ning lühendab juurdeveointervalli). Mida sagedamini 

aga kaupu hangitakse, seda väiksemad on kaubavarud, ja vas

tupidi. Lähedus hankijaile, tootmisettevõtetele, raudtee 

sõlmpunktidele võimaldab kaupade kohalevedu paremini, kii

remini ja sagedamini organiseerida. Kaupade teeloleku aeg 

oleneb sellest, kas kaupu veetakse kaubandusvõrku vahetult 

tööstusettevõttest, s. o. transiitveostena, või saabuvad 

kaubad teel tootjalt kaupluseni vahepeal hulgiladudesse. 

Kaupade hankimine tööstusettevõtetest otsesidemete korras 

suurendab käibekiirust. Kaubavedude kiirendamiseks kasu

tatakse kaupade tsentraliseeritud vedu kauplustesse töös

tusettevõtetest ja hulgiorganisatsioonidest. 

Tsentraliseeritud kohalevedu võimaldab vähendada kau

bakulgemise lülilisust, varustada kauplusi graafikukoha-

selt, vähendada arvelduaaega. Ringveo korras kaupluste va

rustamine vähendab reeglina juurdeveointervalli. 

Transpordivahendite areng ja kaubakulgemise ratsiona

liseerimine ei taga kaubavarude vähenemist ja käibekiiruse 

25 
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tõusu igal pool ühtlaselt. Siinkohal avaldavad vastumõju 

müügikoha geograafilised iseärasused ning klimaatilised 

ja transporditingimused. Kaug-PÕhja ja teistesse kauge

matesse piirkondadesse, kõrgmägedesse ning saartele võib 

looduslike tingimuste ja transpordiraskuste tõttu kaupu 

vedada ainult piiratud ajavahemiku kestel. Nendes rajoo

nides on kaupade käibeaeg loomulikult pikem. 

Üldreeglina saab kaubakulgemist ratsionaalselt orga

niseerida ainult tingimustes, kus jaekaubanduse materi

aalne baas on nõuetekohane - kaubandusettevõtted peavad 

olema suured, laoruumid, laadimisplatsid jm. nõuetekoha

sed. 

3 .  N õ u d m i s e  s u u r u s e  m õ j u  k i n d l a k s m ä ä r a m i 

ne on komplitseeritum. Majandusteadlaste erinevaid arva

musi võib lühidalt resümeerida järgmiselt: 

a) sotsialistliku kaubaringluse üldiseks seaduspära-
1 

suseks on käibekiiruse suurenemine ; / 

b) kaubavarud peavad kasvama absoluutsuuruses, samal 
2 

ajal ei tohi käibekiirus väheneda; 

c) kaubavarude kasvutempo võrdub ruutjuur realisee

rimise kasvutempost;"^ 

d) defitsiitsuse likvideerimine viib lähemas tulevi

kus kaubavarude edasisele suurenemisele nii rahalises väl

jenduses kui ka käibepäevades.^ 

1 И.И. Калинин. Нормирование товарных запасов. M., 
Госторгиздат7™Т9Б27 стр. 9. 

Märkus. Seda arvamust on tõlgendatud ka dogmaatili
selt, nagu oleks sotsialistlikule ühiskonnale omane varu
de süstemaatiline vähenemine. Sellise arvamuse levimisel 
oli negatiivseid tagajärgi: aeglustus ladude, baaside ja 
külmhoonete areng. 

2 И.И. Шуляк. Товарооборот и товарные вапасы потреби
тельской кооперации СССР. М., изд. "Экономика", 1967, стр. 

3 
See on välismaiste majandusteadlaste arvamus, mi

da toetavad ka mõningad meie majandusteadlased. Vt.Л.Ген-
кина. Как рассчитать оптимальный размер товарных запасов? 
- "Советская торговля", 1967, стр. 15. 

4 М.М. Дарбинян. указ. раб., стр. 195. 
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Konkreetne analüüs näitab, et viimati nimetatud ten

dents kehtis kuni 1966. aastani (M. Darbinjan viitab sel

le tendentsi kehtivusele küll ka 1968. aasta andmeid uuri

des): kaubavarud kasvasid NSV Liidus (jae- ja hulgikauban

duses kokku) nii absoluutsummas kui ka käibepäevades, kau

bavarude absoluutsuuruse kasv ületas kõigil vaadeldud pe
rioodidel jaekäibe kasvutempo. 

Nii kasvasid näiteks ajavahemikul 1940 - 1950 kauba

varud rahalises väärtuses 3,3 korda, käibepäevades 1,7 kor

da; 1950 - 1960 oli kasv vastavalt 2,5- ja 1,1 —kordne; I96O-

1965 kasvasid varud absoluutsuuruses 1,5, käibepäevades 1,1 

korda. 

1967., 1968. ja 1969. aastal varud kogusummas kasva

sid, kuid käibepäevades vähenesid, aastatel 1970, 1971 kau

bavarud summaliselt kasvasid, kuid käibepäevades jäid sa

male (1969. aasta) tasemele (tabel 27). Selle tulemusena 

jäi möödunud viisaastakul kaubavarude dünaamika (128 %) ma

ha jaekäibe dünaamikast (149 %). 

Kui vaadelda eraldi j aekaubanduses 

paiknevaid kaubavarusid, siis kuni 1968. a. (kaasa arvatud"» 

oli arengutendents samasugune, ainult avaldus teravamalt. 

Kuid viimastel aastatel - samal ajal kui kaubavarud ( jae-

ja hulgikaubanduses kokku) käibepäevades jäid samale tase

mele - on taastunud jaekaubanduses asuvate kaubavarude 

osas kuni 1966. aastani esinenud arengusuund, s. t. alates -

1969. aastast hakkasid uuesti suurenema kaubavarud nii ab

soluutsuuruses kui ka käibepäevades. 

Analoogilist kaubavarude arengukäiku võime täheldada 

ka Eesti NSV jaekaubanduses (tabel 28). 

Toidu- ja tööstuskaupade varude arengut analüüsides 

selgub, et NSV Liidus tervikuna oli nii ühe kui teise areng 

samasuunaline kõigil vaadeldud perioodidel, kuigi EestiNSV-e 

vois täheldada sellest mõningaid kõrvalekaldumisi: 1965. 

aastal 196О. aastaga võrreldes toidukaupade kaubavarud 

käibepäevades ei kasvanud, vaid alanesid — ühe päeva võr

ra (NSV Liidus tervikuna oli kasv 10 päeva võrra) ; 1970.a. 

1 Народное хозяйство СССР, стр. 404. 
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kasvasid mittetoidukaupade kaubavarud 

Eesti NSV-s 1969. a. võrreldes samuti aeglasemalt kui kau

bakäive , mistõttu kaubavarud käibepäevades vähenesid 3 päe

va võrra (tabel 28). 

T a b e l  2 8  

Eesti NSV kaubavarud aasta lõpuks riikliku ja 
и 

kooperatiivse kaubanduse jaevõrgus aastail 1960-1970 

Kaubagrupid 1960 196^ 1968 1969 1970 

KÕik kaubad 
(milj. rbl-des) 111,3 144,1 175,2 197,8 217,1 

toidukaubad 24,2 33,6 39,9 44,2 50,6 

mittetoidukaubad 87,1 110,5 135,3 153,6 166,5 

KÕik kaubad 
(käibepäevades) 62 64 58 61 62 

toidukaubad 31 30 28 29 31 
mittetoidukaubad 88 98 85 90 87 

Seega üksikutel aastatel kaubakäibe ja kaubavarude 

kasvutempode erinevus muutub, kuid üldine varude kasvu 

seaduspärasus vastavalt jaekäibe kasvule säilib« 

Nimetatud tendents on üldise iseloomuga. Seda mõju

tasid aga mitmed asjaolud. Nimelt esines üksikute kaupade 

osas vaadeldud perioodil üleliigseid varusid, mõningaid 

kaupu oli vähe - kõik see avaldas teatud määral mõju va

rude suurusele. Nendest osateguritest on esimese mõju ni

metamisväärseni, sest nõudluse vähenemisest ja kvaliteedi 

alanemisest tingitud kaubavarude kasv on viimastel aasta

tel iseloomulik jalatsite, Õmblustoodete ja trikootoodete 

kaubandusele.^ 

1 ENSV rahvamajandus 1970. a., lk. 258. 
^ Näiteks oli 1971. а. jalatsite müügi juurdekasvu-

tempo ainult 3 % aastas (varasematel aastatel - 8 %, viis
aastakul - umbes 10 %), sest turg küllastus moele mitte
vastavatest madala kvaliteediga jalatsitest. Samal aial 
aga varud kasvasid. K.M. Сковорода. указ. раб., стр. 5. 
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Mõnedel juhtudel oll kaubavarude kasv nõudluse halva 

uurimise, kaubakulgemise ja kaupluste varustamise halva or

ganiseerimise või kaubavarude mitteoskusliku juhtimise ta

gajärg. Seejuures kaupade vähesus avaldas varude üldisele 

arengutendentsile väiksemat mõju, sest esines kaupade asen

datavus , nõudluse ümberlülitumine defitsiitsetelt kaupa

delt küllaldaselt saada olevatele kaupadele, samuti mine

tasid mõningad kaubad oma defitsiitsuse ning läksid kül

laldaselt saada olevate kaupade nimekirja. 

Tegelikult on kaubavarude suurenemine seaduspärane -

muidugi kui see on tingitud sortimendi laiendamisest ja 

elanikkonna vajaduste täielikumast rahuldamisest, defit

siitsuse likvideerimisest. Kuna mõningate kaupade osas ei 

ole meil turg veel küllastatud, siis võib arvata, et defit

siitsuse lõplik likvideerimine suurendab kaubavarusid nii 

rahalises väljenduses kui ka käibepäevades. 

Seda kinnitab ka vajadus muuta väljakujunenud turusei-

su, mida iseloomustab hoiuste suuruse lähenemine kaubava

rude suurusele (hoiused moodustavad 95 % kaubavarude väär

tusest)'' . Hoiuste kasv peab olema teatud vastavuses kauba

käibe ja kaubavarude arenguga. 

Elanikkonna tulude ja olemasolevate rahaliste vahen

dite (hoiuste, sularaha) kasvuga peab kaasnema kaubavarude 

massi ja taseme teatud tõus nii mahuliselt kui struktuuri

liselt, kuigi mitte täpselt samas proportsioonis, sest tu

leb arvestada, et teatud osa hoiustest ei ole seotud kau-

batarbimisega. Enamik hoiustest on siiski hoiused kallite 

kaupade soetamiseks (potentsiaalne nõudmine) ja hoiused, 

mis on seotud rahuldamata nõudmisega (edasilükatud nõudmi

ne). Esimene osa vastavalt elanikkonna heaolu tõusule tu

levikus ilmselt kasvab, teine osa tuleb viia nullini kau

pade pakkumise suurendamise teel ja eriti varude loomisega 

kaubanduses. 

1M.M. Дарбинян. указ. раб., стр. 5. 
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Vastastikku on seotud ka kaubakäibe ja kaubavarude 

suurus kaubandusettevõttes . Mate

maatilise statistika meetodeid kasutades on võimalik väl

ja selgitada nendevahelise sõltuvuse aste. Seose tihedus 

määratakse korrelatsiooniindeksi alusel, võrrandiks on II 

järgu parabool. 

Kaubavarude muutuste uurimine kaubandusettevõtetes 

sõltuvalt käibe suurusest andis järgmised tulemused (ar

vestatuna ühe kaupluse kohta):1 

1) seoses jaekäibe kasvuga kasvab ka kaubavarude suu

rus rahalises väljenduses, kuid väiksemal määral kui müükj 

2) kaubavarude tase käibepäevades samal ajal langeb. 

Järelikult kaubakäibe ja kaubavarude arengu seadus

pärasused kaubanduses tervikuna ja kauplustes ei ühti. 

Põhjus seisneb selles, et üksikus ette

võttes müügi kasv, ja selle tagajärjel varude kasv, 

toimub põhiliselt nõudluse suurenemise arvel ja mõningal 

määral grupisisese sortimendi laienemise ja defitsiitsuse 

likvideerimise arvel. Nõudmise suurenemine viib (vasta

valt Wilson! valemile) kaubavarude suurenemisele, mis võr

d u b  r u u t j u u r e g a  n õ u d m i s e  k a s v u t e m p o s t .  K a u b a n d u 

ses tervikuna on aga seos jaekäibe ja kau

bavarude vahel palju keerulisem: siin avaldavad kaubakäi

be vahendusel kaubavarudele mõju kõik eespool nimetatud 

kaubavarude suurust mõjutavad tegurid. 

Analüüsiti keskmisi kaubavarusid sõltuvalt jaekäi
be suurusest (võrreldi kuni 5 tuh. rublase jaekäibega kaup
lustega) toidukauplustes, tööstuskaupade kauplustes, se
gakauplustes, spetsialiseeritud bakaal-gastronoomia ja 
valmisriiete kauplustes (kokku 91 729 kaupluses NSVL KM-i 
süsteemis). Baasmaterjaliks oli 1967. a. IV kv. müiik, kus
juures varud võeti seisuga 1. I 1968. M.M. Дарбинян, указ. 
раб., стр. 197. 

Märkus. Mõned-majandusteadlased toovadki nõukogude 
kaubanduse kaubavarude suhtelise vähenemise tõestuseks seo
se, mis valitseb ettevõttes: mida suurem on kaubanduset
tevõtte kaubakäive, seda kõrgem on muude võrdsete tingi
muste korral käibekiirus, vt. И.И. Калинин, указ.раб.,стр. 
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Varude üldine kasvusuund on tingitud ka jaekäibe aren
gu üldistest seaduspärasustest : 

1) jaekäibe pidevast suurenemisest ; 

2) jaekäibe struktuuri muutumisest, sortimendi laiene
misest ja rikastumisestr 

3) maajaekäibe kiirest kasvust (liikumistee on pikem, 

kaubad läbivad suurema arvu kaubanduslülisid, ostuvõimeline 

nõudmine on vähem kontsentreeritud) ; 

4) idarajoonide osakaalu kasvust jaekäibes (seoses kau-

baliikumise iseärasustega neisse piirkondadesse). 

Siinkohal tuleb rÕhutada, et jaekäibe struktuurimuu

tuste mõju kaubavarudele on komplitseeritud probleem. Mit-

tetoidukaupade osatähtsuse suurenemine jaekäibes suurendab 

kaubavarusid, sest mida laiem, keerukam on sortiment, seda 

suuremad peavad olema kaubavarud, kuivõrd varud luuakse iga 

nimetuse, sortimendi iga positsiooni osas. Samuti nõuab kau

bavarude suurendamist asjaolu, et nõutakse keeruka sorti

mendiga kaupade laialdase valiku (mitmesuguste tunnuste jär

gi - värvuse, kasvu-suuruse, tegumoe, mudeli järgi) pide

vat olemasolu. Peale selle vajavad keeruka sortimendiga kau

bad eelsorteerimist ja müügiks ettevalmistamist - nendele 

operatsioonidele ja nende kaupade vastuvõtmisele kulub tea

tud aeg,ja ka selleks on vaja täiendavaid kaubavarusid. 

Toidukaupade osatähtsuse tõus jaekäibes üksikutel pe

rioodidel toob reeglina kaasa käibekiiruse suurenemise, sest 

oma füüsikalis-keemiliste omaduste tõttu nõuavad toidukau

bad (liha, täispiim, marjad, leib, kulinaartooted, poolfab-

rikaadid) kiiret realiseerimist. Kaubandusettevõtete külmu-

tusmajanduse paraoidamine pikendab teatud määral nende kau

pade realiseerimise ajapiiri, kuid sel teel ei ole võimalik 

täielikult kõrvaldada nende riknemisohtu. Konkreetsed and

med näitavad, et toidukaupade käibekiirus on peaaegu 4 kor

da suurem kui mittetoidukaupadel. Aga toidukaupade osa suu

renemine jaekäibes võib põhjustada ka kaubavarude kasvu, ju

hul kui suuremat müüki eeldades on kuhjatud mittetoidukau— 
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pu гuures mahus jaevÕrku, ent nende müük ei kasva ettenäh

tud tempos ja tekib palju üleliigseid varusid. 

Elanikkonna heaolu tõus, tema nõudlikkuse suurenemi

ne sortimendi ja kvaliteedi osas tugevdavad nõudluse kõi

kumisi. Seda arvesse võttes peab pakkumine tagama ostu

võimelise nõudmise rahuldamise selle kasvu või tekkimise 

momendil, milleks keskmine pakkumise suurus peab alati 

ületama nõudmise keskmise taseme: "tagavara peab olema 

keskmise müügi või keskmise nõudmise ulatusest suurem. Mui

du ei saaks rahuldada keskmisest suuremat nõudmist.1,1 

Märgatavalt mõjutab käibekiirust ka nõudmise ja pak

kumise mahu ja struktuursete elementide vaheline proport

sioon, seda nii siseturul tervikuna kui regionaalsel tu

rul, samuti nii üksikus kaubandusorganisatsioonis kui ka 

igas ettevõttes. Mida enam vastab pakkumine nõudmisele, 

seda suuremad on muudel võrdsetel tingimustel jaekäive ja 

käibekiirus, ning vastupidi - mida väiksem on vastavus, 

seda väiksemad on ka müük ja käibekiirus. 

Käibekiirusele avaldavad kaudselt mõju ka kaubandus

töötajate kvalifikatsioon ja töökogemused - see mõju 

ilmneb kõigi eespool nimetatud tegurite kaudu. 

4. Kaubavarude suurusele mõjuvad samuti nõud

m i s e  j a  p a k k u m i s e  s e s o o n s e d  

k õ i k u m i s e d .  

Sesoonsed kõikumised toidukaupade ja mittetoidukau-

pade realiseerimisel avalduvad erinevalt - vastavalt toot

mise ja elanikkonna heaolu kasvule# Toidukaupade reali

seerimisel sesoonsus väheneb, vaatamata nende tootmise se

soonsusele, mittetoidukaupade realiseerimisel sesoonsus 

süveneb, vaatamata nende enam-vähem ühtlasele tootmisele. 

Mõlemal juhul tekib vajadus sesoonsete varude järele, kus

juures tootmise ja tarbimise areng tingib ajaliselt süga

vamat erinevust nõudmise ja pakkumise vahel. Sesoonse 

nõudmise rahuldamine (küllaldase tootmise mahu juures) sõl-

1 K. Marx, viidatud teos, lk. 121. 
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tub tervikuna kaubanduse organiseerimise tasemest, töös

tuse—hulgikaubanduse—jaekaubanduse vahelistest suhetest 

ning kaubavarude ratsionaalsest juhtimisest'kõigis kau
banduse lülides. 

Kuna toidukaupade realiseerimine ühtlustub, siis on 

vaja organiseerida ja stimuleerida aastaringset tootmist 

(hulgi-, kokkuostu- ja jaehindade diferentseerimisega se

soonide lõikes). Tööstuskaupade süveneva sesoonsuse tõt

tu tuleks vastupidiselt stimuleerida tootmise kasvu hoo

ajal ja tarbimist mittehooajal. 

Kaubandus on huvitatud laiast sortimendist, selle 

operatiivsest muutmisest vastavalt hooajale; tööstus on 

huvitatud sortimendi stabiilsusest ja kaupade väljalask

misest suurte seeriatena ning kitsas sortimendis, et 

alandada omahinda. Kuid tootmisvõimalused (tooraine, toot

misvõimsused) ei võimalda tagada tootmist vastavalt nõud

lusele kindlal perioodil. Siin on vaja valida optimaalne 

variant. Optimaalsuse kriteeriumina soovitatakse - mii

nimum kulusid aastas kaupade tootmisele ja säilitamisele. 

Minimaalsete kulude tagamiseks tuleks luua tööstuse jaoks 

huvitatus tootmiseks sesooni ajal vastavalt nõudlusele, 

hulgi- ja jaekaubanduses aga huvi sesoonsete varude moo

dustamise vastu.1 

Seega tootmise kasv, sortimendi laienemine, défit— 

siitsuse likvideerimine, kaubakäibe kasv, kaubandus- ja 

laovÔrgu areng, nõudmise ja pakkumise sesoonsete kõiku

miste süvenemine jm# tegurid tingivad varude teatud kas

vu, kuna nimetatud tegurid mõjuvad alaliselt, püsivalt. 

Järelikult pakkumine peab ennetama nõudmist, ennetamine 

aga on erinev kaubanduses tervikuna ja üksikutes kaup

lustes. Esimesel juhul pakkumise kasvutempo ületab nõud— 

1 Selle probleemi lahendamine on seotud majandusli
ke hoobade pafema ärakasutamisega. Majandusteadlaste poolt 
on soovitatud kasutusele võtta peale sesoonsete jaehin
dade ka veel sesoonseid kaubanduslikke mahahindlusi. Kü
simust vaadeldakse lähemalt rentaabluse probleemi käsit
lemisel. 

26 
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mise kasvutempo, teisel juhul on suurem ainult absoluutne 

juurdekasv. 
Tuleb silmas pidada, et praegu toimivad kaubanduses 

niisugused tegurid, mis pikendavad käibeväldet ja järeli

kult suurendavad kaubavarusid. 

Pakkumise kiiremat kasvutempot nõudmisega võrreldes 

tingivad meil järgmised asjaolud? 

- paljude kaupade defitsiitsus, vajadus turu kül

lastatust suurendada; 

- mitteküllaldane jaekaubandus- ja laovõrk; 

- vajadus kasutusele vdtta ulatuslikke piirkondi põh

jas ja idas, mis toob kaasa kaupluste arvu kasvu; 

- kaubandusvÕrgu areng ja seoses sellega kaubandus-

vÕrgus asuvate koguvarude suurenemine; 

- tootmise kasv, tootmise spetsialiseerimine; 

- väljastatavate kaupade sortimendi laienemine, uute 

kaupade ilmumine; 

- nõudmise ja pakkumise sesoonsete hälvete süvenemi

ne $ 

- riigi rikkuse kasv (normaalvarud on üks rikkuse 

liike). 

Kuid see nähtus on ajutine. Edaspidi hakkavad rohkem 

mõju avaldama tegurid,mis suurendavad kaupade käibekiirust: 

tööstuse paiknemise parandamine, kaubanduse organiseerimi

se täiustamine, kaubakulgemise ratsionaliseerimine, töös

tusega otsesidemete arendamine, transpordikorralduse pa

randamine , laadimistööde mehhaniseerimine, Õhutranspordi 

osa suurenemine kaupade hankimisel. Need tegurid ei neut-

raliseeri käesoleval ajal veel täielikult käibekiirust aeg

lustavate tegurite mõju, kuid edaspidi, ajal, mil kauban-

dusvõrk hakkab suurenema mitte arvulise kasvu tulemusena, 

vaid ettevõtete suurenemise, parema varustatuse ning läbi

laskevõime kasvu tulemusena, mil kaubakulgemine kujuneb 
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ratsionaalseks ja sortimendiliste positsioonide arv jõuab 

mingile optimaalsele tasemele (sortimendi paranemine Ьау-

kab toimume sortimendi uuendamise, mitte arvulise suuren

damise teel), hakkavad kaupluste osas täheldatud kaubava

rude arengu seaduspärasused ilmnema ka kaubanduses tervi

kuna. Nii tekib olukord, kus pakkumise absoluutne juurde

kasv nõudmisega võrreldes on suurem, kuid kasvutempod jää

vad maha -. tulemusena suureneb kaubavarude käibekiirus 
ja alaneb varude tase käibepäevades. 

5.6. 

ULUBi7ABUDS 
ШТЯМТПСРТЫТЯК 

5.6.1. 

Kaubavarude normeerimise 
tähtsas 

Kaubavarud on kaubakäibebilansi tähtsaks koostis

osaks ja nad moodustatakse NSV Liidus plaanipäraselt; kau

bavarud määratakse kindlaks lähtudes jaekälbeplaanlst. 

Seoses sellega, et kaubavarud on eelkõige kaubakälbemahust 

tuletatavaks suuruseks (näiteks kaubakäibeplaanl ületami

ne muude võrdsete tingimuste juures nõuab ka suuremaid 

kaubavarusid), ei saa kaubavarude planeerimine piirduda 

ainult nende absoluutsumma määramisega. Kaubavarude plaa— 

nimine nõuab, et arvestades kaubavarusid mõjutavaid põhi-

tegureid, oleks kindlaks määratud kindel kaubavarude mahu 

ja kaupade müügimahu vaheline suhe. See saavutatakse kau

bavarude normeerimisega - suhtarvu (kaubavarude norma

tiivi käibepäevades) kehtestamisega. 
Määravaks kaubavarude plaanis ongi kaubavarude nor

matiiv käibepäevades. Plaani väljatöötamine algab nonna-
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tiivi kindlaksmääramisega. Kaubavarude plaan rahalises väl

jenduses saadakse varude normatiivi (käibepäevades) korru

tamisel plaanilise IV kvartali ühepäevase jaekäibega. 

Kaubavarude normatiivide kindlaksmääramine võimaldab 

reguleerida kaubavarude suurust ning kontrollida alaliselt 

varude seisundit ja liikumist nii kogu siseturul, regionaal

sel turul kui ka üksikutes kaubandusorganisatsioonides. See 

omakorda võimaldab kontrollida kaubaressursside kasutamise 

Õigsust ja otstarbekust kaubandusettevõtetes ning -süstee

mides, aga ka liiduvabariigis tervikuna. Seega on varude nor

matiividel suur tähtsus kaubanduse seisundi ja kaubavarude 

kindlustatuse kontrollimisel üksikutes liiduvabariikides, sa

muti tööstusest täiendavalt saabuvate kaupade jaotamisel. Ent 

kaubavarude normeerimine etendab peale selle suurt osa ka 

mitmete teiste majanduslike näitajate planeerimise seisuko

halt: kaubavarude seisund avaldab mõju kaubandusorganisat

siooni majandusliku tegevuse kõikidele külgedele. Varude 

suurusest sõltub laopindade ja kaupluste abiruumide vajadus; 

varude koosseisu tuleb arvestada laoruumide ehitamisel, et 

tagada igale kaubale nõuetekohased hoiutingimused; varude 

suurus mõjutab samuti käibekulude (säilitamis-, krediidiku-

lude, kao) taset. Planeerides kaubavarusid teaduslikult ning 

töötades välja teaduslikult põhjendatud varude normatiivid, 

saab kaubandusorganisatsioon sellega ühelt poolt reguleeri

da kaubavarude suurust ning teiselt poolt kulutada ratsio

naalselt oma vahendeid. 

Kaubavarude planeerimisel tuleb arvesse võtta kaubava

rude suurust ja käibekiirust mõjutavaid tegureid. See või

maldab kindlaks määrata teaduslikult põhjendatud kaubavaru

de suuruse, mis kindlustab jaekäibe edasise kasvu ja ela

nikkonna vajaduste rahuldamise. 

Kaubavarude plaani mi.ne peab tuginema igakülgselt põh

jendatud arvestustel ning lähtuma reaalselt väljakujunenud 

nõudmise ja pakkumise vahekorrast turul. Põhjendamatu varu

de vähendamine tingib kaubanduses häireid, järjekordi ja 

muid kaupade vähesusega seotud eitavaid tagajärgi (jaekäi-
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beplaanide mittetäitmine, teenindamise halvenemine, defit-

siitsuse süvenemine jne. ). Arvesse võetakse ka nõudmise ra

huldamise astet kaubagruppide lõikes, juurdeveo sagedust, 

sortimendi keerukust, kaupade füüsikalisi ja keemilisi oma

dusi, nende säilitamisvõimalusi, tegelikke kaubavarusid, 

kaubandusettevõtete iseärasusi, varude ja käibe struktuuri 

analüüsi andmeid. 

5Л.2. 
Kaubavarude ja käibekiiruse 
analüüs kui kaubavarude pla
neerimise tähtsaim eeldus 

Kaubavarude ja käibekiiruse analüüs kaubandusorgani

satsioonis peab näitama, millisel määral kindlustasid ole

masolevad kaubavarud jaekäibe normaalse arengu analüüsita

val perioodil. 

Kaubavarude piisavust võidakse hinnata kahel meetodil. 

Kaubavarude absoluutne piisavus tehakse kind

laks tegelike kaubavarude võrdlemisel normatiivsete varu

dega. Tuuakse välja kaubavarude hälve normatiivist (summas) 

üksikute kaubagruppide lõikes ning organisatsiooni kohta 

tervikuna. 

Analüüsi käigus tehakse kindlaks, mis põhjustel kas

vasid (vähenesid) kaubavarud normatiiviga võrreldes roh

kem. Kaubavarude üleliigne suurenemine aasta lõpul võib ol

la tingitud mittenÕutavate kaupade hankimisest; kaupade in

tensiivsest juurdeveost aasta lõpul (puuduhangete reali

seerimine jm.); mõnede kaupade väiksemast realiseerimisest 

(kaupade saabumisega võrreldes) kitsa sortimendi tõttu; 

kontrolli nõrgenemisest kaupade saabumise üle, kusjuures 

hankijad vedasid suuri koguseid kohale vahetult kvartali 

lõpus, rikkudes graafikut. 

Kaubavarude üleliigset vähenemist (normatiiviga võr

reldes) võib põhjustada häiretega varustamine, tellimuste 

mittetäitmine, sortimendi puudulikkus, juurdeveoplaanide 

alatäitmine, mõnede kaupade kõrgendatud nõudmine, kaupade 
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I 
realiseerimise kiirenemine. Kui kaubavarude vähenemine ei 

toonud endaga kaasa häireid kaubanduses ja kindlustati va

jalik sortiment, siis võib kaubavarude vähenemist lugeda 

positiivseks. Vastupidisel juhul pole kaubavarude vähene

mine Õigustatud. 

Analüüsi põhjal on vaja plaaniperioodiks välja töö

tada abinõud positiivsete töövõtete tugevdamiseks ning 

väljaselgitatud puuduste kõrvaldamiseks. 

Plaanilisega võrreldes analüüsitakse ka käibekiirust 

(vt. eespool käibekiiruse näitajad) ning selgitatakse väl

ja vabanenud või kinnikülmunud vahendite hulk. Kui käibe

kiirus on suurenenud, siis vabanes käibevahendeid suminas, 

mis võrdub ühe päeva käive korda päevade 

arv, mille võrra käibekiirus suurenes. Kui käibekiirus aeg

lustus, siis on tegemist käibevahendite kinnikülmutamise-

ga. 

Kui analüüsist ilmneb käibekiiruse märgatav kõrvale

kaldumine (aeglustumine või kiirenemine) normatiivist, on 

vaja analüüsida käibekiirust tähtsamate kaupade lõikes. 

Käibekiiruse aeglustumisel mittenÕutavate kaupade varude 

suurenemise tõttu on vaja tarvitusele võtta abinõud nii

suguste kaubavarude vähendamiseks - realiseerida need 

kaubandusorganisatsioonidele, kus selliseid kaupu nõutak

se. 

Suurt tähtsust omab kaubavarude analüüs ettevõtete 

lõikes. Kaubavarude Õige paigutamine ettevõtete vahel, ar

vesse võttes jaekäibe mahtu ja kaubanduse tingimusi, on 

jaekäibeplaani täitmise vajalik eeldus. Näiteks ülenorma

tiivsete kaubavarude avastamisel võetakse tarvitusele abi

nõud nende kaupade müügi suurendamiseks või nende kaupade 

ümberpaigutamiseks kaubandusettevõtetesse, kus neid kaupu 

müügiks ei jätku. 

Kaubavarude ja käibekiiruse analüüs igas üksikus et

tevõttes toimub analoogilise metoodika põhjal. 

S u h t e l i n e  p i i s a v u s  t e h a k s e  k i n d l a k s  k a u b a 

varude ning kaubakäibe proportsioonina. Saadud näitaja 
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(laovälde) iseloomustab kaubakäibe tagatust kaubavarudega 
(päevades). 

Käibekiiruse analüüs peab näitama, mis tehti kauban

dusorganisatsiooni poolt käibekiiruse suurendamiseks. Käi

bekiiruse muutumine oleneb eelkõige keskmiste kaubavarude 

arengust ja kaubakäibe arengust analüüsitaval perioodil. 
Käibekiirus kasvab, kui 

1) käive kasvab, aga varud vähenevad, jäävad samaks 

või kasvavad käibest aeglasemalt; 

2) käive jääb samaks, aga varud vähenevad; 

3) käive alaneb aeglasemalt, kui alanevad varud. 

Seevastu käibekiirus aeglustub, kui 

1) käive kasvab aeglasemalt, kui kasvavad varud; 

2) käive jääb samaks, varud kasvavad; 

3) käive väheneb, aga varud kasvavad, jäävad samaks 

või vähenevad käibest aeglasemalt. 

Käibekiirus on kaubagruppide lõikes väga erinev. See

ga ettevõttes või organisatsioonis keskmine käibekiirus ei 

muutu mitte ainult keskmiste kaubavarude ja kaubakäibe 

muutumise tõttu, vaid ka kaubakäibe struktuuri muutumise 

mdjul. Kui käibekiirus on suurenenud seoses sellega, et 

kaubakäibes suurenes nende kaupade osatähtsus, mille käi-

bevälde on väiksem, siis käibekiiruse kasv ei anna tun-

tunnistust kaubandusorganisatsiooni operatiivse töö pa

randamisest. 

Et otsustada selle ule, millised on ettevõtte või or

ganisatsiooni saavutused, käibekiiruse tõstmisel, tuleb väl

ja selgitada struktuurinihete mõju käibekiirusele. Struk— 

tuurinihete mõju Käibekiirusele iseloomustab käibevälte 

muutuva struktuuri indeks (I r̂,n). 

1 Indeksite kohta siin ja edaspidi vt. lähemalt U.Me-
reste jS, viidatud teos, lk. 125 - 135. 

Markus. Tähistusi on osaliselt muudetud. 
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Tstr.n ^m1 

X ч 
- , (5.6) 

mo 

kus C£m̂  , c£mo - iseloomustavad kaubakäibestruktuuri vas

tavalt analüüsitaval ja möödunud peri

oodil (v3i tegelikku ja plaanilist käi-

bestrüktuuri). 

Struktuurinlhete absoluutset mõju saab välja tuua järg

miselt : 

И =ZXo <еш1 -2X «, 

Kui käibevälte üldisest muutumisest maha arvata struk

tuurinlhete mõjul toimunud muutus, siis ülejäänu iseloomus

tab kaubandusorganisatsiooni saavutusi käibekiiruse suuren

damisel. 

Kaubavarude käibekiirus avaldab omakorda mõju nii kau

bandusorganisatsiooni keskmiste kaubavarude suurusele kui 

ka kaubakäibe mahule. On arusaadav, et mida kiiremini kau

bad ringlevad, seda väiksemad võivad olla nende keskmised 

varud ja seda suuremaks kujuneb käive; sest 

V = ky . m ; 

V = с . M . 

Keskmiste kaubavarude suhtelist muutumist kaubandusor

ganisatsioonis, selle tagajärjel, et käibekiirus kauplustes 

muutus, iseloomustab käibevälte indeks (1^). 

Ev, * 
Ч =ГЧ = гГ— 1  (5.7) 

^ 2_Ло • 2-|Чо,т1 

Käibesageduse indeks (1^ ) iseloomustab ka ub andus о r-

satsiooni käibe i 

se muutumise toimel. 

ganisatsiooni käibe mahu muutumist kaubavarude käibesagedu-
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I - *1 к Г Г =— = t=i =— . (5.8) 
sO * 1 ZJ sO*V1 

Eeltoodud, tegurite absoluutset mõju saab välja tuua 
järgmiselt. 

Käibekiiruse mõju kaubavarudele )= 

= У1~£Чо * ™1 • See on summa, mis ettevõttel on läiXud 
korda vabastada kaubavarude ringluse kiirendamise tagajär

jel. Kui vahe on "+"—märgiga, siis on tegemist "kinnikül— 
mutatud" summaga. 

Käibekiiruse mõju jaekäibele Mrv x = 
V kg J 

= M|- 2]kg0 . V1 . Tulemus näitab mitme rubla võrra on suu

detud kaupu müüa rohkem või vähem käibekiiruse muutumise 

tõttu. 

5.6.3. 
Kaubavarude normeerimise metoodika 
ja selle täiustamine 

Kaubavarude iga liigi (jooksvad, sesoonsed, ennetäht

aegsed) planeerimisel on omad iseärasused.^ 

Käesoleval ajal on välja kujunenud kolm normaal-

varude normeerimise meetodit. 

1 . K o g e m u s  l i k - s  t  a t  i  s  t i l i n e  m e e 

tod. See tugineb kaubavarude normatiivi kehtestamisele 

tegelike varude andmete põhjal rea aastate jooksul. Meetod 

näeb ette kaubavarude dünaamiliste ridade ja varude suurust 

mõjutavate tegurite (jaekäive, sesoonsed varud, kaubandus-

konjunktuuri muutused) põhjalikku analüüsi ja nende tegu

rite võimalike muutuste arvessevõtmist edaspidiseks. See 

1 Siinkohal on käsitletud normaalvarude normeerimist. 
Märkusena olgu lisatud, et sesoonsed ja ennetähtaegsed kau
bavarud ei ole seotud jooksva jaekäibega — nad on ette näh— 
tud tulevaste vajaduste katmiseks. Sel põhjusel ei pla
neerita neid varusid käibepäevades, vaid rahalises väljen
duses, lähtudes veoplaanidest. 
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meetod on küllalt lihtne, kuld põhiliseks puuduseks on, et 

tulevikku kantakse vähemal või rohkemal määral ka ole-

viku-mineviku puudused. 

2 .  T e h n i l i s - m a j a n d u s l i k e  a r 

vestuste meetod. Eelmise meetodi puudus 

nimetatud meetodi kasutamisel välistatakse. Meetod põhineb 

sellele, et iga sortimendilise positsiooni normatiiv mää

ratakse lähtudes päeva keskmisest müügist, kehtestatud sor

timendi nimetuste arvust, juurdeveointervallist ja komp

lektsusest, aga arvestades ka muid tegureid. 

3 .  M a t e m a a t i l i s - s t a t i s t i l i s e d  

meetodid. Need on rajatud antud kaubakulgemise 

süsteemi (hulgibaas - kauplus, tehas - hulgibaas - kauplus) 

modelleerimisele muutuva nõudluse ja muutuvate juurdeveo-

intervallide tingimustes. Eesmärgiks on sellise variandi 

valik, mis tagaks häireteta müügi. 

Kõige sagedamini kasutatakse kaubavarude normeerimi

seks esimest meetodit, harvemini teist ja väga harva kol

mandat meetodit. 

Eesmärgiga normaliseerida varusid kaubagruppide lõi

kes ja tugevdada kaubavarude üle operatiivset kontrolli võe

t i  1 9 6 5 «  a a s t a l  k a s u t u s e l e  n o r m a a l v a r u d e  a r 

vestuslikud normid, (tab.29).Need kehtestati 

kaubagruppide lõikes riikliku ja kooperatiivse kaubanduse 

jaoks nii NSV Liidu kui ka liiduvabariikide kohta. Liiduva

bariigid määrasid diferentseeritud normid iga kaubandusor

ganisatsiooni ja -ettevõtte jaoks. 

Arvestuslikud normid ei ole staatilised, vaid nad vaa

datakse teatud aja möödudes üle. Nagu nähtub majandustea-

duslikust kirjandusest, on 1965.a. esitatud arvestuslikke 

normatiive osaliselt muudetud. 1970. a. olid ettenähtud 

arvestuslikud normatiivid järgmised: leival - 1 päev; lihal, 

vorstitoodetel, piimasaadustel, munadel - 5 - 10 päeva, mar

gariinil - 25 päeva; kalal ja võil 2-3 nädalat. Suured 

varunormatiivid on ette nähtud lihakonservidel - 74, ka

lakonservidel - 91, juurviljakonservidel - 105, puuvil-
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Oakonservidel - 195, teel - 122 ja soolal - 220 päeva. 

Sellised suured varude normatiivid on tingitud tootmise se
soonsusest ja juurdeveotingimustest. 

Mittetoidukaupade arvestuslikud normatiivid hälbivad 

üksikute kaubagruppide lõikes vähem: puuvillastel kangastel 

on varude arvestuslik normatiiv 127 päeva, villasel riidel 

108 ja siidriidel 153, õmblustoodetel 112, peakatetel 117, 

pealistrikootoodetel 65, nahkjalatsitel 97, kummijalatsitei 

ЮЗ päeva. Mõnevõrra kõrgem on kestvuskaupade varude arves
tuslik norm. 

Kaubavarude arvestuslike normatiivide määramisel võe

takse arvesse eelkõige kaubaliste ressurssidega kindlusta

tust, mitte aga nõuet tagada elanikkonna vajaduste täielik 

rahuldamine. Kui kaubaressursse on nõudluse rahuldamiseks 

ebapiisavalt, siis alandatakse normatiivi (ressursside üle

külluse korral normatiive suurendatakse). Selline varude 

normeerimise praktika oli õigustatud rea kaupade defitsiit-

suse korral. Nüüd on tekkinud võimalus läheneda varude nor

meerimisele teaduslikult, lähtudes elanikkonna kasvava nõud

luse täieliku rahuldamise vajadusest. 

T a b e l  2 9  

Kaubavarude arvestuslikud normid NSV Liidu 

jaevõrgu jaoks käibepäevades1 

Kaubagrupp Kokku Se alhulgas Kaubagrupp Kokku riiklik 
kaubandus 

kooperatiivne 
kaubandus 

Puuvillased kangad 86 76 96 

Sukad, sokid 93 75 133 

Majapidamisseep 92 74 110 

Suhkur 59 52 68 

Juurvili 23 24 19 

1 Märkus Erinevustest normides liiduvabariikide lõi-
kes annfF&istist B.I. Gogoli poolt toodad näide: Dtoal-
na NSV-s on spordijalatsite ™^ude normat Й!**Sv' s118 Sel 
ЬЯПНПКАК 14.1 näeva. Kasahhi NbV-s 165 Ja Lati NSV-s 1 ,d pae banduses 143 päeve, 
va. 
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Probleemi teeb teravaks asjaolu, et hulgikaubanduses 

puuduvad mõningal määral jaevõrgu Õigeaegseks kindlusta

miseks vajalikud varud. Negatiivseks tuleb lugeda kauba

varude optimaalse suuruse määramise praktikas varunorma-

tiivide vähendamist vahendite kokkuhoiu eesmärgil, kuigi 

selleks puuduvad vajalikud majanduslikud eeldused. Näi

teks vähendati viimastel aastatel kaubavarude normatiivi 

riiklikus kaubanduses 10 päeva võrra, kuigi tegelikult do

mineerivad praegu kaubavarude suurendamist nõudvad tegu

rid. 

Kaubavarud planeeritakse a b s о luutsummas 

ja käibepäevades . Lähtealuseks on varu 

määramine päevades ehk nn. varu normatiivi määramine. 

Riiklikus kaubanduses näeb kehtiv normeerimise kord ette 

varude normatiivide väljatöötamise igas kaubandusettevõt

tes, kellel on Riigipangas oma arvelduskonto. Nendele et

tevõtetele, kel Riigipangas arvelduskontot ei ole, nor

meeritakse varud vastava kaubandusorganisatsiooni poolt. 

Normeerimine seisneb varu normatiivi väljatöötamises 

kaubagruppide lõikes ning kaubavaru keskmise normatiivi 

määramises jaekäibe struktuuri alusel kaubandusorganisat

siooni kohta tervikuna. 

Teaduslikult põhjendatud normeerimissüsteemi välja

töötamine on üks abinõu jaekäibe planeerimise teadusliku 

taseme tõstmiseks. 

Kaubavarude plaanimisel määratakse nn. lõppvarud,s.t. 

varud plaaniperioodi lõpuks. Vahe alg- ja lõppvarude va

hel näitab, milline peab olema kaubavarude juurdekasv või 

vähenemine. 

Vaatleme, kuidas toimub kaubavarude normatiivi mää

ramine kaubandusettevõttes (suuremates kauplustes). Kaua 

aega kasutati praktikas normatiivi määramiseks lihtsusta

tud meetodit. Lähteandmeteks olid 

n - varu, mis peab kaubandusettevõttes alati ole

ma. Aluseks kes lani ne päevane käive ja juurde-

veointervall (mitme päeva tagant kaupa tuu
akse) ; 
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^max ~ suiu:'im lubatav varu kaubandusettevõttes, siis 
kui kaupade vedu ei ole regulaarne. 

Maksimaalne varu leiti järgmiselt: 

Vmax = Vmin + J * (5.9) 

kus J - juurdeveointervall, mis näitab, mitme päeva möö

dudes uus kaubasaadetis aaabub. 

Varude normatiiv määrati kindlaks nn. optimaalse va

runa: 

V . + V 
V - min max /г ,.q\ 
opt. ™ 2 e ОЛи; 

Sellises metoodikas on vähe teoreetilist põhjendatust, see 

tugineb suuremalt jaolt kogemustele. 

Käesoleval ajal määratakse kaubavarude normatiivi vas

tavalt 1964. a. NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee, NSV Liidu 

Rahandusministeeriumi ja NSV Liidu Riigipanga poolt kinni-

tatud instruktsioonile. See instruktsioon etendas positiiv

set osa kaubavarude normeerimise teadusliku taseme tõstmi

sel. 

Kaubavaru jaotatakse neljaks elemendiks:2 

V,| - kaupade viibimise aeg kaubandusorganisatsioonis kauba-

varuna; 

У2 - kauba vastuvõtu, kontrollimise ja müügiks ettevalmis

tamise aeg; 

- kaupade teel viibimise aeg; 

- garantii(kindlustus)varu hankimise ebaühtluse, käibe 

v5i nõudmise muutumiste juhuks. 

1 Инструкция о нормировании оборотных средств госу
дарственных предприятий и организации розничной и оптовой 
торговли и общественного питания. 

2 Siinkohal toodud tähistused ja valemid on autoripool
sed ja vastavad instruktsioonis toodud metoodikale. 
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on kaubavaru kõige suurem koostisosa. See jaguneb 

omakorda kaheks : 

V1a - varu, mis peab pidevalt olema müügisaalis kaupade de

monstreerimiseks ja ostjatele kätteandmiseks ; 

- varu, mis on ette nähtud regulaarse müügi kindlusta

miseks kuni järjekordse saadetise saabumiseni. 

B s i m e s e  o s a  m ä ä r a m i s e l  v o e t a k s e  a l u s e k s  e r a l 

di iga kaubagrupi kohta sortimendi ulatus (arv), millega 

ettevõte peab kauplema,ja kaubaühiku keskmine hind. Need 

korrutatakse omavahel ja liidetakse juurde keskmine päeva

käive. Selleks, et seda varu päevades väljendada, jagatakse 

saadud absoluut s ujuma antud kaubagrupi keskmise päevakäibega. 

V _ (S X H) + m (5.11) 
v1a " m 9 ' 

kus S - sortimendi surv; 

H - kaubaühiku keskmine hind; 

m - päevane käive. 

T e i n e  o s a  k e h t e s t a t a k s e  i g a  k a u b a g r u p i  j a o k s ,  

lähtudes juurdeveointervallist, mis iseloomustab, missuguse 

ajavahemiku möödumisel toimub j uurdevedu (näitab kaupade 

saabumise perioodilisust). Seejuures juurdeveointervall mää

ratakse arvestades hanke komplektsust. 

i Nimetuste arv, mis keskmiselt 
saabub ubes p4rtlls (8.) 

(к \ Nimetuste arv. mis peab pidevalt 
к müügil olema *S) 

Juurdeveoprotsessis üksikute kaubavarude suurus kõigub 

maksimumilt (juurdeveomomendil) miinimumini (vahetult enne 

juurdeveomomenti). Seepärast võetakse kaubavaru teise osa 

norm suuruses, mis võrdub 1/2 juurdeveointervallist. 

TT _ 1 j J. S J Z I- л <1 \ 
vlb - 2 - ž So = • (5e12) 

ЗГ 
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^1a kokku moodustavad varude esimese elemen
di, s. o. kaubandusliku varu. 

V1 = V1a * T1b - (S * " * 2T£" "ИЗ) 

V2 (vastuvõtu, kontrollimise ja müügiks ettevalmis

tamise aeg) sõltub kauba keerukusest. Lihtsa sortimendiga 

kaup võetakse vastu 1 päeva jooksul, keeruka sortimendiga 

kauba vastuvõtmine vältab 2-3 päeva. 

( teeloleku aeg ehk nn. transportvaru) lülitab en

dasse ajavahemiku maksenõude maksmise kuupäevast kuni kauba 

saabumise kuupäevani. Seda varu ei arvestata kaubagruppide 

lõikes, vaid organisatsiooni kohta tervikuna. See aeg on 

väike, kui varustavad kohalikud hulgibaasid, teistest 

liiduvabariikidest saabuvate kaupade osas kuni seitse päe

va. 

(garantiivaru) kehtestatakse kindla protsendina kau

bavaru suurusest. Toidukaupade (iga päev nõutavate kaupade) 

garantiivaru on 100 % kaubavarust, mitte iga päev nõutavate 

s. t. = V â + V1b = (toidukaupadel) (5.14) 

V1a + v1b V, 
ja V4 = £ = = 0,5 Vyj (tööstuskau- (5*15) 

kaupadel ja iga päev nõu

tavatel toidukaupadel). 

Kasutades eespool toodud tähistusi, saame järgmised va

lemid: 

a) toidukaupade jaoks 

m 

+ 

Vn = 2V1 
1 . J 

+ V2 + V. 

+ V2 + V3 
"S 

V2 * V3 * ̂  * 2 • ~t + V2 + V3 = (5И6) 

(See seos lihtsustub, kui meil on tegemist lihtsa sor

timendiga toidukaubaga ja kohalike hankijatega: selliselju-
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hui el ole vaja arvesse võtta komplektsuse koefitsienti 

ning ka varude teist ning kolmandat elementi pole vaja 

spetsiaalselt välja tuua.) 

b) mittetoidukaupade jaoks 

Vn = 1,5 v., • T2 • v3 

ehk Vn = 1,5 С^Ч-5 + + V, + V 

ehk 

— + зг-

vn = 14г5 + 1,5 • l + V2 • T3. (5.17) 

Tarbijate kooperatiivide jaoks on valja töötatud ana-
и 

loogiline meetod. 

Nii saadakse varude normatiiv käibepäevades. Norma

tiiv rahalises väljenduses leitakse korrutades normatiivi 

päevades ühepäevase käibega. See arvutatakse mitte aasta 

keskmise, vaid IV kvartali keskmise päevakäibe põhjal. IV 

kvartali käive võetakse aluseks sellepärast, et sel ajal 

on harilikult kõige suurem müük aasta jooksul, ja ka sel 

põhjusel, et varude kujunemine aasta lõpus toimub just vii

mase kvartali jaekäibe mõju all. 

Vn (summana) ~ Vn (päevades) * n(IV kv.) 

ehk у дд 

Vn (summana) = ° ' «.18) 

IV kvartali jaekäibe võtmine kaubavarude normeerimi

se aluseks tuleneb praktika vajadustest. Kuni 1965. а. оШ 

normatiivid ühtsed kõikides kvartalites. Kuna aga I kvar

talis on müük tavaliselt väiksem kui IV kvartalis, siis 

andsid ühesugused kaubavarud I ja IV kvartali jaoks eri

neva normatiivi. Seega kaubavarud aasta alguses, arvesta

tuna I kvartali käibest, osutusid juba teatud määral üle

normatiivse iks, samal ajal kui kaubavarud, mida arvesta-

1 
Указания по анализу и планирования хозяйственной 

деятельности райпотребсоюза. М., изд. "Экономика", 1964, 
стр. 92 - 95. ' 
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XV kvartali käibest, vastasid normatiivile. Sellepärast, 

et saada selget ülevaadet kaubavarude tegelikust olukorrast, 

vdetaicsegi praegu I kvartali normatiivi arvestamisel аЧпяок-я 

möödunud aasta IV kvartali käive ja aastane kaubavarude nor

matiivi juurdekasv lisatakse võrdsetes osades igale kvarta
lile. . * 

üksikuteks kvartaliteks võib kehtestada ka erinevad 

kaubavarude normatiivid, kui vastava kauba müügis ja sisse

tulekus täheldatakse suuremaid sesoonseid kõikumisi. 
Kaubavarude üldsumma leidmiseks kaubandusorganisatsioo

nis või -ettevõttes liidetakse selle metoodika järgi leitud 

kõigi kaubagruppide normatiivid. Saadud varude üldnormatiiv 

summas (2V) jagatakse planeeritava aasta IV kvartali ühe

päevase käibega (£m). Tulemus annab keskmise kaubavarude 

normatiivi päevades ettevõtte või organisatsiooni jaoks. 

Niisugust arvestust võib läbi viia järgmise tabeli ku

jul (tabel 30). 

T a b e l  3 0  
и 

Keskmise kaubavarude normatiivi arvestus kaupluses 

Kaupade ja 
kaubagruppide 
nimetused 

Käive IV 
kvartalis 

Päevane 
käive 

Kaubavarude 
normatiiv 
päevades 

Kaubavarude 
summa 

1 
2 

(1) (2) 

Kokku Z M £m (4) zr™ 4 
Z v  (3) 

Analoogiliselt määratakse kindlaks ka varude normatiiv 

kaubandusorganisatsiooni kohta tervikuna. Kaubandusorgani

satsiooni kaubavarude üldsumma (kõikide kaupluste kaubava

rude üldsumma) jagatakse kaubandusorganisatsiooni keskmise 

päevase kaubakäibega. 

1 sulgudes toodud arvud tähistavad arvutuste järjekor
da. 

28 
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Kaubavarude normatiivi arvestus kaubandusorganisatsi

oonis planeeritava aasta IV kvartaliks 

Kaupade ja kauba
gruppide nimetused 
(voi kauplused) 

Kaubavarude 
plaani line 

summa 
Ituh. rbl. ) 

Planeeritava 
aasta IV kv. 
päevane jae-

käive 
(tun. rbl.) 

Kaubavarude 
normatiiv 
planeeritava 
aasta lõpuks 
(.päevades ) 

1 
2 

Kokku Zv Z-
Z v  
Z m 

Igas kaubandussüsteemis toimub kaubavarude normatiivi 

arvestus neile alluvate organisatsioonide materjalide alu

sel. Seejuures normaalkaubavarude koondnormatiiv liiduva

bariigi kaubandusministeeriumi ja iga kaubandussüsteemi 

jaoks eraldi peab vastama kaubavarude normatiivile käibe

päevades suuruses, mis on kehtestatud nende süsteemide fi
nantsplaanis. 

Pidades ilmas mõningaid esinenud puudusi, on majan

dusteadlased asunud käsitletud metoodikat täiustama. M. Dai^ 

binjani järgi on põhilisteks puudusteks järgmised.^ 

1. Normide täpsustamist nähakse ette ainult suuremate 

muutuste korral. Selle tulemusena jaekäibe suurenemisel V 

(päevades) jääb muutumatuks, aga V (summas) kasvab pro

portsionaalselt käibe kasvule. Eespool oli aga kindlaksmää

ratud, et ettevõtetes toimivad praktiliselt teised tendent

sid: käibe kasv viib VQ (päevades) vähenemisele ja, käi

bega võrreldes, VQ (summas) väiksemale kasvule. 

Täiendusvaru on kaubavarude põhielemendiks, selle 

suurus peab olema kindlasti põhjendatud. Instruktsioonis 

M.M. Дарбинян. указ. раб., стр. 209. 
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soovitatakse aga lähtuda arvutamisel tegelikust juurdeveo-

sägedusest ja regulaarsusest. Seega viiakse kdik juurde

veo organiseerimise puudused normatiividesse sisse. Soovi

tatakse isegi sagedasemat juurdevedu, ehkki see suurendab 

transpordikulusid, samuti veo organiseerimiskulusid. Üles

anne on valida optimaalne partii suurus ja juurdeveoin-

tervall. Selle leidmiseks ei ole aga instruktsioonis juhen

deid antud. 

3. Soovitatav komplektsuse koefitsiendi arvestus on 

Õige ainult sel juhul, kui kõiki nimetusi kaubagrupis nõu

takse ühtlaselt, kuid see on praktikas erandjuht. 

4. Ebaõige on ka garantiivaru arvestubmeetod. Garan

tiivaru suurus peaks olema seotud teenindamise tasemega, 

kindlust us varu soetamise kulude suurusega ning nõudluse ja 

juurdeveointervallide kõikumisega. 

Nende puuduste ületamiseks soovitab M. Darbinjan viia 

kaubavaru arvutamise metoodikasse sisse mitmeid muudatusi. 

Lühidalt seisnevad need järgmises. 

Kõigepealt kaubavaru kaubandusettevõttes võib jagada 

tinglikult viieks elemendiks, välja arvatud varud teel,mis 

kaupluste varudes olulist osa ei etenda (hulgiladudes see

ga koos teel olevate varudega kuus elementi). 

1. element - töövaru (V^.), s. o. varu osa, mis peab 

alaliselt asuma kauba väljastamise kohtades (sektsioonis, 

kaupluses). See on sortiment suuruste, kasvude, täidluste, 

mudelite, tegumoodide, kangaste värvide jne. lõikes ning 

ulatab sadadest kuni tuhandete kaubaühikuteni. Iga kauba 

jaoks ja iga ettevõtte jaoks on see alaline, ühesugune ning 

erinevates ettevõtetes erinev (mida suurem ettevõte, mida 

kitsam spetsialiseerumine - seda suurem). Vastavalt kau

bakäibe kasvule see varu osa kasvab, kuna käibe kasv on 

seotud sortimendi, laienemisega või siis võimaldab seda lai

endada. See on otsene, kuid mitte lineaarne (proportsionaal

ne) sõltuvus: nimetuste arv erineva käibemahuga kauplustes 

erineb vähem kui nende kaubakäibe suurus. 
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2. element - kaubasaalis või kõrvalruumides paiknev 

kaubavaru (V^), mis peab tagama päevase käibe. See osa 

kasvab proportsionaalselt kaubakäibega. 

3. element - varu, mis on vastuvõtmise, prakeerimi-

se, müügiks ettevalmistamise staadiumis (^g), ja võrdub 

ajaliselt üldreeglina 1—2 päevaga. Töö organiseerimista-

seme tõstmise ja mehhaniseerimise tulemusena võib seda osa 

vähendada. 

Need kaubandusettevõtte kaubavaru kolm osa moodusta

vad alalise varu. 

4. element - kindlustusvaru (V ) sõltub nõudluse 

ja juurdeveointervalIide kõikumisest (dispersioonist) ja 

teenindamistasemest. Printsipiaalselt peaks see varu muu

tuma otseproportsionaalselt kaubakäibele, kuid praktikas 

toob kaubakäibe mahu kasv kaasa nende suuruste kõikumise 

vähenemise ja seepärast võib kindlustusvaru kasvada suhte

liselt väiksemas ulatuses. 

Vg = К . в , (5.19) 

kus К - koefitsient, mis on seotud teenindamise taseme

ga; 

S - nõudluse või kaubakäibe keskmine ruuthälve. 

5. element - täiendusvaru, s. o. varude muutuv osa; 

on seotud varude jooksva täiendamisega, müüdud kaupade hü

vitamisega. Lihtsamal juhul võrdub ta poolega juurdeveo-

partii suurusest, mis on määratud Wilson! valemiga. 

и |2MQ/ 
Vj = 2 qo - wilsoni valem) (5.20) 

Vastavalt varude juhtimise kõige lihtsamale mudelile 

võrdub seega keskmine varu (normatiiv) 

V  =  V t + m  +  V e  +  K .  6  +  »  ( 5 . 2 1 )  
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leus Vt - töövaru; 

m keskmine päevane nõudmine või realiseerimine; 
Ve "* varu kaupade ettevalmistamiseks; 
M — nõudluse (kaubakäibe) aastamaht; 

— kulud tellimuste täLitmiseks; 

$2 - kulud tooteühiku hoiustamiseks ajaühikus; 

P - üldine ajaintervall (perioodi pikkus). 

KÕik andmed tuuakse naturaalses väljenduses ja sel

letõttu saame naturaalses väljenduses ka keskmise varu. 

Rahalises väljenduses saame normatiivi, kui päevane kesk

mine nõudlus on antud rahalises väljenduses ja on teada ka 

keskmine hind. 

Vastavalt toodud valemile toob nõudluse (kaubakäibe) 

kasv kaasa V^, V^, Vg ja suurenemise. Kõigi nen

de elementide kasv jääb aga maha nõudluse (kaubakäibe) kas

vutempost. 

Nõudluse (käibe) kasv nii naturaalses kui väärtuse

lises väljenduses nõuab muude võrdsete tingimuste juures 

varude normatiivi suurenemist vähesemal määral (nõudlus, 

kaubakäive on ruutjuure all). 

Seega on esitatud mudel lähedane kaubavarude muutu-

mistendentsidele. Mudel annab meile varude normatiivi kas 

naturaalsetes või väärtuselistes näitajates, mitte käibe

päevades, nagu praktikasse juurutatud metoodika põhjal 

saadakse. 

Eeltooduga seoses peetakse ebaotstarbekaks määrata 

kaubandusettevõtte kaubavarude normatiivi päevades, kuna 

sellisel juhul kehtestatakse lineaarne (proportsionaalne) 

seos varude ja "käibe vahel, õigem on kehtestada normatiiv 

naturaalses või rahalises väljenduses. 

Uue planeerimiskorra tingimustes ei ole otstarbekas 

kehtestada ettevõtetele kõrgemalt poolt nn. arvestuslikke 

kaubavarude normatiive, sest konkreetsete tingimuste ar

vesse võtmine on võimalik ainult ettevõtetes endis. Liiga 

kõrgete normatiivide kehtestamine on ettevõtetes välista

tud ka kõrgemalt poolt planeeritavate käibe- ja kasuminäi-

tajate tõttu. 
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5.7. 

KAUBAVABUDE TEADUSLIKU 
JUHTIMISE OLEMUS 

NLKP XXIV kongressi direktiivides rõhutatakse vajadust 

täiustada rahvamajanduses riiklike reservide ja materiaal

sete ressursside varude planeerimist, kujundamist ja kasu

tamist. Et ühiskonna materiaalsetest varudest moodustavad 

suure osa just kaubavarud, siis on viimaste ratsionaalsel 

kasutamisel eriti suur tähtsus. 

Sotsialistliku majanduse planeerimise iseloom võimal

dab kehtestada häireteta kaubanduse jaoks mitte ainult va

jalikku kaubavarude suurust, vaid määrata ka igas kaubakui— 

gemise lülis kaubavarude kõige ökonoomsema suuruse. Sellele 

vaatamata võime kaubavarude liikumises täheldada funktsio

n a a l s e t  v a s t u o l u .  S e e  s e i s n e b  s e l l e s ,  e t  ü h e l t  p o o l t  

on vaja kujundada kaubavarusid, hoolitseda selle eest, et 

kaubandusorganisatsioonis oleks alaliselt nõutavate kaupade 

müügivarud, kuid teiselt poolt tuleb kiiren

dada ka kaubavarude liikumist kõigis kaubakulgemise lülides 

s. o. - müüa kaupu võimalikult kiiresti. Selle vastuolu 

ületamiseks on vaja alati kujundada selline varude suurus, 

mis kindlustaks kõigi elanikele vajalike kaupade häireteta 

müügi varude minimaalse suuruse juures. Alaliselt vähenevaid 

varusid on vaja müügi häi rete vältimiseks õigeaegselt täien

dada. 

Kaubavarud teenivad taastootmisprotsessi huve ainult 

juhul, kui nende suurus ei ületa optimaalset proportsiooni 

jaekäibe suntes. Kui kaubavarude suurus väljub tootmise, 

käibe ning tarbimise iseloomu ja mahu poolt äramääratud op

timaalsetest piiridest, hakkavad kaubavarud vastavalt selle 

rikkumise ulatusele alandama ühiskondliku tootmise efektiiv

sust ja tekitavad suurt materiaalset kahju nii kaubandusele 

kui ka rahvamajandusele tervikuna. 

Kahju toovad nii üleliigsed kaubavarud kui ka varude 
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puudumine. Üldreeglina tuleb kaubakulgemise organiseerimi

ne seda kergem, lihtsam ja odavam, mida väiksemad on varud. 

Kuid sellega võivad kaasneda häired kaubanduses, defitsiit-

sus, mittetäielik sortiment, mille lõpptagajärjeks on ta

valiselt nõudluse mitterahuldamine ning kaubakäibe vähene

misest tingitud kaudsed kahjumid. Teiselt poolt on kahju

likud ka üleliigsed varud: täidavad ladusid, lõpetavad oma 

liikumise, ei vabasta kohta ega rahalisi vahendeid toode

tavate ja elanikkonnale vajalike kaupade jaoks. 

Varude üleliigne suurenemine suurendab ka kulutusi nen

de moodustamisele, säilitamisele ja töötlemisele, ühtlasi 

võivad mõningatel juhtudel tekkida Õigustamatud kulud (näi

teks vahendite kinnikülmutamine mittevajalikesse varudes

se, krediidikulude kasv), kaupade kvaliteedi langemine, tar

bimisomaduste halvenemine, moraalne vananemine, mis toovad 

kaasa nende kaupade allahindamise või mahakandmise (kahjud 

kaupade riknemisest). 

Järelikult kaubavarude kujundamisel tuleb viia ja vii

akse ellu sotsialistliku majandami se üldist printsiipi -

optimaalsuse printsiipi, mis kohandatuna kaubavarude jaoks, 

tähendab kaubakäibe häireteta katmist kõige väiksemate ku

lutustega. 

Ülesanne seisneb seega varude optimaalse suuruse mää

ramises (kõigis kaubakulgemise lülides), mis tagaks 

- häireteta kaubanduse, 

- kaupade maksimaalse realiseerimise, 

- elanikkonna nõudluse kõige täielikuma rahuldamise, 

- kaubakäibepläänide täitmise minimaalsete kuludega 

(moodustamis-, säilitamis-, töötlemis- ja veokulud). 

Varude teadusliku juhtimise sihiks ongi kaubanduset

tevõtete varustamise korra kindlaksmääramine ja sellise op

timaalse varumahu ja -taseme arvutamine, mis kindlustaks 

tulevaste perioodide nõudluse rahuldamise minimaalsete ku

lude juures. 
Käesoleval ajal pööratakse kaubavarude juhtimisele suurt 

tähelepanu, on välja töötatud mitmeid meetodeid nende ar-
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vedamiseks ja kontrollimiseks. Varude juhtimise teooriat 

kasutatakse vajalike tootmisvõimsuste, instrumentide, sead

mete, transpordivahendite, personali ja sularaha arves

tuste tegemisel. Kirjanduse andmeil vähendas varude tea

dusliku juhtimise juurutamine üldist varude taset mõnedel 

juhtudel 20 - 30 %. Teistel juhtudel suurenes ladude käi

ve 50 %, ilma et varusid ja tööliste arvu oleks suurenda

tud. ̂ 

Kaubavarude juhtimine on keeruline. Käesoleval ajal 

ei ole NSV Liidus välja töötatud ühtset, üldist juhtimis

skeemi, vaid ainult mõningad elemendid, mudelid, mida on 

võimalik kasutada teatud tingimustes. Iga situatsioon nõu-
2 ab erisugust lähenemist, oma skeemi. 

Varude juhtimisel on kõige tähtsam süsteemne lähene

mine probleemile, mitte tehniliste vahendite - elektron-

arvutustehnika kasutamine, kuigi viimaste rakendamine ker

gendab kaheldamatult probleemi lahendamist, võimaldab rea

geerida konjunktuurimuutustele. 

Bfc suur osa kaubalis-materiaalsetest väärtustest (1/4 

rahvamajanduse väärtustest) on kontsentreeritud kaübaMus-

se, siis sõltub varude juhtimise teaduslikest meetoditest 

saadav efekt nende kaubanduses juurutamisest. Reeglina ka

sutatakse teaduslikke meetodeid massiliselt nõutavate kau

pade varude juhtimisel. Harva nõutavate kaupade puhul, na

gu antikvariaadikaubad, juveelitooted, karusnahad, seda 

meetodit esialgu ei kasutata. 

Kaubavarude teadusliku juhtimise tähtsamateks ele

mentideks on kaupade juurdeveointervall ja regulaarsus 

(nn. kaubavarustamise parameetrid). Nende parameetrite mää-

^ ®É Хэнссменн. Применение математических методов в 
управлении производством и запасами. М., изд. "Прогресс". 
19ьб, стр. 71; Д. Букан э. Кенингсберг. Научное управ
ление запасами. М., изд. "Наука", 1%7, стр. 63. 

2 Mitmeid staatilisi ja dünaamilisi mudeleid sisal-
стр Ml47-f87 n j a n l  m o a o g r a a f i a' v t e  Дарбинян. указ.раб. 
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remise täiustamine ongi sisuliselt kaubavarude teaduslik 
juhtimine kitsamas mõttes. 

Kaubavarude juhtimise olemuse selgitamiseks tutvus

tame siinkohal nende parameetrite määramise täiustamise 
võimalusi hulgibaaside jaoks.1 

Kaubavarustamissüsteemi pôhiparameetrid on omavahe
lises sõltuvuses järgmiselt : 

j = 2ßo 

П = 

V = 

(5.22) 

kus hanke aastama. r 

ühe hanke suurus; % 

hangete arv kogu perioodi jooksul; 

intervall kahe hanke vahel ehk maksimaalne varu; 

keskmine jooksev varu. 

On küllaldane, kui määrata nendest kindlaks üks (ühe 

optimaalne suurus), sest ülejäänud on selle abil kergesti 

tuletatavad. 

Kaupade kulgemise süsteemis figureerivad kaht liiki 

kulud, mis on pöördvõrdelises sõltuvuses : 

1) kulud, mis on seotud han
kimisega (veokulud) 

2 )  kulud varude säili-
tamiseks 

- transpordikulud hankimi
sel, laadimisel 

- kulud vastuvõtmisel ja 
kvaliteedi kontrollimi
sel 

- posti-telegraafikulud 

- peale selle hankija ku
lud, mis on seotud tel
limuse komplekteerimise
ga 

Sellest seisukohast on kõi
ge ökonoomsem selline kau-
balcnl gftmi ЯР ALFFISM, mis näeb 
ette kõige suurema interval
li järjekordsete hangete va
hel. 

- säilitamiskulud 

- oma laohoonete ülalpidamis
kulud 

- üürimaks teiste organisat
sioonide ladude kasutamise 
eest 

- maksed käibevahendite eest, 
mis on mahutatud kaubavaru-
desse (kõik, mitte ainult 
krediidikulud laenatud va
hendite kasutamise eest, 
sest tervikuna kannab rah
vamajandus kahjusid nii lae
natud kui ka omavahendite 
varudesse immobiliseerimisest) 
Kui neid kulusid silmas pida
da, siis on ökonoomsem väik
sem varude norm лa vaiksem 
juurdeveointervall. 

1  vt. lähemalt ю. Гшзанов. А. Файницкий. Управление 
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Kaubakulgemise optimaalse organiseerimise ja kaubava

rude normeerimise probleemid tuleb lahendada rahvamajandu

se efektiivsuse positsioonidelt. Sellest kriteeriumist 

lähtudes tuleb häireteta müük tagada minimaalsete kulutus

tega. 

Kui a — varu ühe väärtuselise ühiku ülalpidamis

kulud aastas, 

b - ühe partii juurdeveokulud, 

siis aastakulud varude ülalpidamiseks on a . V 

ja aastakulud varude hankimisel - b»n . 

Summaarsed kulud aastas kogu kaubakulgemise süsteemis on 

vastavalt 

a«V + b-n . 

Matemaatiliselt on tõestatud, et minimaalsed summaar

sed kulud saadakse siis, kui mõlemad võrrandi liikmed on 

võrdsed: 

a . V s b . n ,  

Kuna V = ja h = , 

siis V = -Л 
n * 

Asendamine viib järgmise võrdsuseni : 

a —lyjj = b » n , millest n 

Nii saame määrata hangete optimaalse arvu (n). Selle 

abil määratakse teised parameetrid. 

Isegi kõige lihtsama majandusmatemaatilise mudeli ka

sutamine põrkub praktikas kokku mitmete raskustega. Nimelt 

puudub informatsioon, et määrata eraldi kulusid juurdeveoks 

ja kulusid juurdeveo tagamiseks. Sellega seoses pidasid au

torid otstarbekaks modifitseerida mudel selliselt, et selle 

товарными запасами: частота и равномерность завоза. - "Со
ветская торговля", 1971,   6, стр. 47-50. 

Märkus : Tähistusi on mõnevõrra muudetud. 
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kasutamisel võiks piirduda minimaalse informatsioonihulga-

ga. 

Oletati, et ^ on alaline püsiv suurus kõigi kauba

positsioonide osas antud kaubagrupi sisemuses.1 Seda ar

vesse võttes on võimalik mudelit ümber kujundada: 

Kuna ^ on püsiv, siis ka on püsiv (= K) ja n = E^T. 

See on mudel üksikute kaubapositsioonide hangete optimaal

se arvu leidmiseks. 

Kaubagrupi jaoks on mudelil järgmine kuju: 

Zn - KEVH 
К määratakse iga kaubagrupi jaoks eelmise aasta aruande-

liste andmete põhjal. 

Sellise mudeli jaoks vajalik informatsioon leidub igas 

hulgibaasis (hangete maht aruandeaastal ja planeeritaval 

aastal positsioonide lõikes ; hangete arv kaubagruppide lõi

kes aruandeaastal) ja ta on küllalt efektiivne juurdeveo-

intervalli ja jooksvate varude planeerimiseks hulgikauban

duses, kus varude põhjendatud kujundamine suure käibemahu 

tõttu on eriti tähtis. 

1 Seda oletust põhjendati majanduslikult. Viidati osa
lisele põhjendusele järgmises allikas: Ю.И. РЫЖИКОВ. Уп
равление запасами. M., изд. "Наука", 1969. 

2 Krasnodari hulgibaasis "Eoskulttorg" tehti arvutu
sed elektronarvutusmasinal "Minsk 22". Tulemused näitasid, 
et selle mudeli alusel planeerides on võimalik normaalva-
rusid vähendada peaaegu 40 % (aastane kokkuhoid 901uh.rbl.). 
Vt. Ю. Гздзанов. А. Файницкий. указ. раб., стр. 50. 
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