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SISSEJUHATUS

Selle aasta alguses maailmas valdavalt valit-
senud optimistlik meeleolu on jahtunud. Uutest 
turuletulevatest vaktsiinidest loodeti veel aasta 
alguses tõhusat ja peatset abi koroonapandee-
mia ohjeldamisel, kuid paraku ilmnesid õige pea 
tagasilöögid nii vaktsiinide kättesaadavuse kui 
ka nende ohuhinnangute tõttu. Mitmel pool on 
viiruse levik uuesti hoogustunud ja toonud seega 
kaasa täiendavaid piiranguid ettevõtete majan-
dustegevusele. See lükkab maailmamajanduse 
kasvuspurdi tõenäoliselt edasi selle aasta teise 
poolde. Kriisi pikem kestus kahjustab esmajoo-
nes teenustesektori ettevõtteid ja on problemaa-
tilisem näiteks Lõuna-Euroopa riikide jaoks, kus 
turismi osatähtsus majanduses on suurem. 

Eesti majanduskriis venib pikemaks, kui varem 
prognoositud. Uus ja agressiivne haiguspuhang 
ning kehtestatud piirangud takistavad kriisi selja-
tamist varem loodetud tempos. Majanduse taastu-
mine nihkub selle aasta teise poolde, mil saab pii-
rangute eemaldamise eeldusel surutisest väljuma 
hakata ka suur osa teenusmajandusest. Tööstus 
ja kaubaeksport on paremas seisus, sest rahvus-
vaheline kaubavahetus ning nõudlus tööstustoo-
dangu järele on juba jõudnud üle kriisieelse taseme. 

Majanduse maht ületab kriisieelse taseme 
selle aasta lõpuks. Kuigi aasta esimene pool 
kujuneb pandeemia tõttu varem prognoositust 
raskemaks, pakuvad lisaeelarves sisalduvad 
meetmed erasektorile arvestatavat tuge. Aasta 
lõpp tuleb aga tõenäoliselt prognoositust kiirema 
kasvuga, sest teisest pensionisambast vaba-
nev raha annab sisenõudlusele arvatust suure-
mat hoogu juurde ― seniste säästude väljavõt-
miseks on soovi avaldanud enam kui umbes  
130 000 inimest ning väljavõetavaks summaks 
kujuneb umbes 1,2 miljardit eurot ehk 4% SKPst, 
millest küsitluste järgi umbes pool suunatakse 

tarbimisse. Sel aastal on oodata 2,7% suurust 
majanduskasvu, 2022. aastal aga kiireneb kasv 
ajutiselt 5,0%ni, kajastades nii kriisist väljumise 
kui ka pensionireformi mõju.

Sellekevadine pandeemialaine kergitab töö-
tust vähe, kuid suurendab pikaajalise töötuse 
tõenäosust. Kuigi piirangute karmistamine pär-
sib mitmete tegevusalade tegutsemisvõimalusi 
ja vähendab nõudlust tööjõu järele, olid turism 
ja sellega seotud valdkonnad niigi madalseisus 
ja korrektuurid hõives suurel määral juba toimu-
nud. Seega tööpuudus kriisi pikenemise tõttu 
suureneb, ent mitte nii palju kui eelmisel kevadel. 
Teisalt on oht, et töötus muutub pikaajaliseks ja 
hüvitiste lõppemise korral suureneb risk sattuda 
rahalistesse raskustesse. 

Kriisi mõju palkadele on tagasihoidlik. 
Palgaväljamaksete kasv on püsinud kiire, umbes 
5% juures, ja seda tööpuuduse suurenemisest 
hoolimata. Seejuures on tähelepanuväärne, et 
palgad on tõusnud peaaegu kõigis majandusha-
rudes, ka nendes, kus hõive on kahanenud. See 
on teinud võimalikuks selle, et majapidamiste 
hoiused on igakuiselt saanud lisandust kaks 
korda enam kui enne kriisi. Kiiresti on kasvanud 
ka ettevõtete hoiused, mis näitab, et kuniks on 
lootust kriis peatselt ületada, püsib surve pal-
kade langetamiseks tõenäoliselt väike.

Majanduse väljavaatega seotud ebakindlus on 
endiselt suur. Kuna pandeemia kulg ning selle 
tõttu kehtestatavad piirangud on raskesti ennus-
tatavad, võib nende mõju majandusele oodatust 
märkimisväärselt erineda. Käesolev majandus- 
ülevaade sisaldab lisaks põhiprognoosile ka 
alternatiivseid prognoosistsenaariumeid, et 
nende abil majanduse väljavaatega seotud mää-
ramatust ilmestada. 
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MAAILMAMAJANDUS

Maailmamajandus taastus 2020. aasta lõpus 
tänu rangete koroonapiirangute leevendami-
sele langusest kiiremini, kui veel aasta kes-
kel prognoosida julgeti. Selle aasta algul on 
siiski mõnel pool tulnud viiruse jätkuva leviku 
tõttu tegevuspiiranguid taas karmistada (vt joo-
nis 1). IMFi hinnangul ulatus maailmamajanduse 
langus 2020. aastal 3,5%ni. Üleilmsed inves-
teeringud, mida toetavad soodsad rahastamis-
tingimused ja suuremahulised fiskaalsed ning 
rahapoliitilised abipaketid, on aga jõudnud pea 
pandeemiaeelsele tasemele. Ka rahvusvahe-
line kaubavahetus on eelmise aasta sügavast 
langusest jõudsalt taastumas (vt joonis 2). See 
on tingitud osaliselt ka sellest, et majanduslan-
gus oli keskendunud kaubavahetusele vähem 
orienteeritud teenustesektorisse. Tööstussektori 
aktiivsus jätkas globaalse ostujuhtide koondin-
deksi alusel paranemist ka selle aasta jaanua-
ris-veebruaris1. Ka teenustesektoris oli veeb-
ruaris näha kiireimat aktiivsuse kasvu nelja kuu 
jooksul. Maailma majanduskasvu toetab eeskätt 
Ameerika Ühendriikide, Hiina, India jt majanduse 
parem käekäik. Ebakindlus tuleviku suhtes aga 
püsib. 

Hiina majandus on jõudnud pandeemiaeel-
sele kasvukursile. Kui 2020. aasta SKP kasvas 
pandeemia tõttu vaid 2,3%2, siis selle aasta ees-
märgiks on Hiina valitsus võtnud vähemalt 6% 
majanduskasvu saavutamise. Inflatsiooni soo-
vitakse 2021. aastal hoida 3% piires ja eelarve-
defitsiidi piiriks seati 3,2% SKPst. Tööpuudust 
soovitakse hoida 5,5% piires ning luua linna-
des juurde rohkem kui 11 miljonit uut töökohta. 

1  The J.P.Morgan Global Composite Output Index.
2  IV kvartali aastane majanduskasv oli siiski 6,5%.
3  2020. aastal tervikuna langes majandus 3,5%, mis on halvim tulemus 1946. aastast saati.
4  Paketi raames jagati muude meetmete seas aastas alla 75 000 dollari teenivatele ameeriklastele 600 dollarit. Sel aastal suurendati 
seda 1400 dollari võrra.

Hiina majandusel on tõusulainele aidanud jõuda 
valitsuse investeeringute toel toimunud töös-
tustoodangu kasv ning taastunud sisenõudlus. 
Tööstussektori PMI oli veebruaris 50,9 punkti 
ja teenustesektori PMI 51,5 punkti koos tugeva 
positiivse ootusega tuleviku suhtes. Eksport kas-
vas jaanuaris-veebruaris hoogsalt ehk aastaga 
60% ja import suurenes 22,2%.

Ameerika Ühendriikide ja Jaapani majan-
dusaktiivsus oli aasta algul hea. USA aastane 
majanduslangus oli neljandas kvartalis −2,4%3 
(vt tabel 1), sest eratarbimist rõhusid viirusepu-
hangu intensiivistumine ja uute piirangute kehtes-
tamine. Samal ajal kasvasid investeeringud ning 
eksport jõuliselt. Tarbimise seisukohast algas 
aasta võimsa stardiga – jaemüügi aastakasv kii-
renes jaanuaris 7,4%ni, peamiselt tänu detsemb-
ris heakskiidetud stiimulipaketile4. Töötleva töös-
tuse aktiivsus püsib endiselt kogutoodangu ning 

Joonis 1. Piirangute indeks

Märkus. Viimane vaatlus 08.03.2021.
Allikad: OxCGRT, Our World in Data.
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Tabel 1. SKP kasv eri majanduspiirkondades aastatel 2016–2021 (muutus %)*

2016 2017 2018 2019 2020 2020 III kv 2020 IV kv 2021

maailmamajandus 3,2 3,8 3,6 2,9 -3,5 5,5

arenenud riigid 1,7 2,5 2,2 1,7 -4,9 4,3

arenevad riigid ja arengumaad 4,4 4,8 4,5 3,7 -2,4 6,3

euroala 1,9 2,6 1,8 1,3 -6,6 -4,2 (12,5) -4,9 (-0,7) 4,2

Ameerika Ühendriigid 1,7 2,3 3,0 2,2 -3,4 -2,8 (7,5) -2,4 (1,0) 5,1

Hiina 6,7 6,8 6,6 6,1 2,3 4,9 (3,0) 6,5 (2,6) 8,1

Jaapan 0,5 2,2 0,3 0,7 -5,1 -5,8 (5,3) -1,3 (2,8) 3,1

Ühendkuningriik 1,9 1,9 1,3 1,5 -10,0 -8,7 (16,1) -7,8 (1,0) 4,5

* SKP on esitatud püsivhindades, sulgudes on toodud kvartalikasv võrreldes eelmise kvartaliga.
Allikad: IMF World Economic Outlook jaanuar 2021, OECD, riikide statistikaametid. 2021. a on IMFi prognoos.
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uute tellimuste hoogsa kasvu tulemusel tugev 
ning veebruaris tõusis ka teenustesektori aktiiv-
susindeks kõrgeimale tasemele 2014. aasta juu-
list saati (59,8 punkti). Veebruaris lisandus töö-
kohti jõudsalt just koroonaviirusest rohkem 
mõjutatud sektorites, eeskätt meelelahutuses 
ja majutuses. Ka koroonaviirusega nakatumine 
on hakanud vähenema ja majanduspiirangud on 
seega leevenemas. Töötuse määr langes veeb-
ruaris 6,2%-le. Selle taga oli küll osaliselt ka töö-
jõus osalemise määra alanemine. Ühendriikide 
inflatsioon oli veebruaris 1,7%. Ka Jaapani 
majanduse käekäik oli neljandas kvartalis ooda-
tust parem: aastane majanduslangus ulatus vaid 
–1,4%ni5 tänu eratarbimise, ettevõtete inves-
teeringute ning ka ekspordi tugevale panusele. 
Teenustesektori kindlustunne6 on olnud langu-
ses küll juba 13 kuud järjest. Olukord töötlevas 
tööstuses on siiski parem, kuivõrd aktiivsuse7 
kasv oli veebruaris kiireim alates 2018. aasta 
detsembrist. Tänu uue vaktsiiniprogrammi käi-
kulaskmisele tõusis veebruaris viimase aasta 
kõrgeimale tasemele ka tarbijate kindlustunne. 
Tarbijahinnad püsisid veebruaris aastavõrdluses 
neljandat kuud järjest languses. Eelkõige alane-
sid hinnad kommunaalteenuste, hariduse ning 
transpordi ja side valdkonnas. 

Ühendkuningriigis oli majanduslangus süga-
vam kui teistes suuremates majanduspiir-
kondades. Seal ulatus aastane SKP langus nel-
jandas kvartalis 7,8%ni. Samas teeninduses ja 
tööstuses aktiivsusindeksid veebruaris parane-
sid, nagu ka pikalt negatiivne olnud tarbijakind-
lustunne. Selle põhjuseks on osaliselt see, et 
tänu jõudsale vaktsineerimisele on seal võimalik 
veebruarist alates koroonaviiruse leviku ohjelda-
miseks mõeldud tegevuspiiranguid leevendama 
hakata8. Töötuse määr tõusis detsembriks 5,1%ni 
ja 19% töötajatest on veebruarikuise uuringu järgi 
ametipuhkusel. Töötute toetusskeemi pikendati 
septembrini. Aastane inflatsioon kiirenes jaa-
nuaris 0,7%ni. Väliskaubandus on alates eelmi-
sest sügisest pigem suureneva puudujäägi kur-
sil. Uute kaubavahetusreeglitega, mis Euroopa 
Liiduga pärast ühisturult lahkumist kokku lepiti ja 
1. jaanuaril kehtima hakkasid, pole veel harjutud. 
Tekkinud on järjekorrad piiridel ning seetõttu on 
sel aastal kaubavahetus kindlasti keerulisem. 

5   Kokkuvõttes langes majandus 2020. aastal 4,8%.
6  The au Jibun Bank Japan Services PMI.
7  The au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI.
8  Vähemalt ühe doosiga on vaktsineeritud 30% inimestest ning ka ülejäänutele peaks vaktsiini jätkuma.

Finantsturgudel oli aasta algus heitlik ja eri-
palgeline. Aktsiaturgudel andsid palju kõneai-
net jaeinvestorid, keda nähti hoogsa hinnatõusu 
peamiste põhjustajatena. Eredaim näide oli 
Gamestopi aktsiaga toimunu, mille puhul jaein-
vestorid veebiplatvormidel koostööd tehes selle 
aktsia hinnatõusu põhjustasid. Teisalt nähti ka 
samu jaeinvestoreid jaanuari lõpus toimunud 
müügilaine kaudse põhjustajana. Sellele järg-
nes küll aktsiaturu kiire taastumine, mille järel 
saavutati veebruari keskpaigaks peamistes akt-
siaindeksites uued kõrgtasemed. Kuu lõpuks 
toimus siiski taas väike langus (vt joonis 3). 

Joonis 2. Üleilmne ja euroala kaubavahetuse 
aastakasv (3 kuu libisev keskmine)

Allikad: Bloomberg, Eurostat.
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Joonis 3. Suuremad aktsiaindeksid 
(04.01.2016 = 100)

Märkus. Viimane vaatlus 11.03.2021.
Allikas: Bloomberg.
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Võlakirjaturgudel veebruaris intressimäärad val-
davalt kasvasid. Tõuke intresside tõusuks and-
sid ootused nii majanduskasvu taastumise kui 
ka inflatsiooni kiirenemise osas. USA kümne-
aastaste riigivõlakirjade intress kasvas 1,55%ni. 
Intressivahed Lõuna-Euroopa riikide kümneaas-
taste valitsuse võlakirjade ja Saksamaa võlakir-
jade vahel kasvasid, v.a Itaalias, kus EKP endise 
presidendi Mario Draghi saamine peaministriks 
tekitas turgudel lootusi, et Itaalia rahanduse olu-
kord paraneb. 

Tooraineturul on naftahind aasta alguses ker-
kinud. Naftahinna kasvu toetasid nii OPEC+ rii-
kide tootmismahtude piirangud kui ka ootused, 
et nõudlus hakkab tänu vaktsineerimisele märki-
misväärselt suurenema. Brenti toornaftahind oli 
märtsi alguseks jõudnud pea 70 dollarini barreli 
eest (vt joonis 4). Energiahinnad kasvasid veeb-
ruaris toornaftahinna 13,6% kasvu tõukel 14,3%. 
Tööstustoormed on küll kallinenud, kuid vääris-
metallid odavnesid veebruaris 1,5%. Kullahind on 
viimase üheksa kuu madalaimal tasemel, taus-
taks võlakirjaintresside kerkimine, mille jätku-
des on tõenäoline ka kulla edasine odavnemine. 
Toidutoormete hinnad kerkisid veebruaris 1% ja 
hinnakasvu tõukas tagant teravilja kallinemine.

EUROALA

Uus aasta on euroalal alanud koroonaviiruse 
endiselt kiire levikuga, mis pole lubanud liiku-
mis- ja tegevuspiiranguid kaotada, nagu veel 
aasta algul loodeti. Vastupidi, mitmed euroala 
riigid on neid hoopis säilitanud või ka karmista-
nud9. Ka on vaktsineerimine kulgenud euroa-
lal palju aeglasemalt, kui arvati, osaliselt vakt-
siini vähesuse tõttu. Euroala 2020. aasta neljanda 
kvartali aastane majanduslangus ulatus 4,9%ni 
(III kvartalis –4,2%), kuid kvartalivõrdluses oli lan-
gus vaid –0,7%. Ka euroala aastased tööstustoo-
dangu langusnumbrid on järjekindlalt vähenenud 
ja eelmise aasta detsembriks ulatus langus vaid 
0,8%ni. Euroala väliskaubanduse detsembrikuised 
andmed näitasid, et kaubaeksport kasvas aasta-
võrdluses 2,3%, samas kui import kukkus 1,3%. 
Üleilmse kaubavahetuse ulatusliku vähenemise 
tõttu langes euroala kaubaeksport 2020. aastal 
kokkuvõttes siiski 9,2%. 

9  Saksamaa pikendas esialgu veebruari alguses koroonapiiranguid 7. märtsini, kuid nakkusjuhtude kiire kasvu tõttu märtsis piken-
dati neid 18. aprillini. Prantsusmaal kehtis veebruaris endiselt lisaks pidevalt täienenud ettevõtete tegevuspiirangutele ka inimestele lii-
kumispiirang kella 18.00st õhtul kella 06.00ni hommikul. Märtsist kehtivad taas karmimad piirangud ka Itaalias ja Poolas.
10  IHS Markit.
11  HIS Markit Eurozone PMI® Composite Output Index, IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI.

Ühendkuningriigiga suudeti eelmise aasta 
lõpus sõlmida kaubanduselepe. Saavutatud 
lepe lihtsustab kaubavahetust Euroopa Liidu ja 
Ühendkuningriigi vahel, sest üldjuhul tollimaksud 
ega tariifid ei rakendu, kuid sellele vaatamata tuleb 
täita tollideklaratsioone ja teatud kaupade suhtes 
kehtivad ikkagi erisused ning ka tollid. 

Tarbimisjulgus euroalal vähenes. Euroala tarbi-
jad muutusid aga selle aasta algul uute piirangute 
tõttu taas ettevaatlikumaks ja hoidusid kuluta-
mast, mistõttu langes aastane jaemüük 6,4%. See 
on sügavaim langus üheksa kuu jooksul. 

Euroala majandus on praegu silmnähtavalt 
kahestunud – tööstussektor on heas seisus, 
kuid teenindussektorit nõrgestavad endiselt 
koroonaviiruse tõkestamiseks võetud tege-
vuspiirangud. Seda kinnitavad ka viimased 
aktiivsusindikaatorid10. Tööstussektori aktiivsus- 
indeks tõusis veebruaris 57,7 punktile, mis oli 
parim tulemus viimase kolmekümne kuue kuu 
jooksul. See viitab väga jõudsale aktiivsuse kas-
vule tööstuses. Ka euroala suuremates majan-
dustes, nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, oli 
tööstussektori aktiivsus selgelt üle 50 punkti ja 
kolme aasta võrdluses suurim. Saksamaa töös-
tussektori sära tugineb praegu eeskätt tugeval 
ekspordinõudlusel just Hiinast. Samas ohus-
tavad euroala tootmisettevõtteid küsitlusand-
meil11 siin-seal taastatud koroonapiirangute 
tõttu endiselt tõrked tarneahelates, kasvavad 

Joonis 4. Toormete hinnaindeksid 
ja naftahind USA dollarites

Allikad: HWWI, Reuters, Bloomberg.
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sisendihinnad ja transpordiviivitused, mis võivad 
põhjustada toorme ja tootmiskomponentide puu-
dust. Seega pole ka tööstussektori väljavaade 
päris pilvitu. Euroala teenustesektori aktiivsusin-
deks nõrgenes ka veebruaris, jäädes oluliselt alla  
50 punkti piiri12. See põhjustas omakorda ka 
koondindeksi langust. See kinnitab, et aktiivsus 
euroala teenustesektoris on hetkel väga tagasi-
hoidlik, mille põhjuseks olid suuresti veebruaris 
mitmes riigis taaskehtestatud üsna karmid lii-
kumispiirangud. Sellest hoolimata olid ettevõt-
ted veebruaris küsitlusandmeil13 lootusrikkad ja 
uskusid, et tööstussektori tugevus ning vaktsii-
nide laiem levik aitab ka teenustesektoril ning 
euroala majandusel üldiselt aasta teises pooles 
taas kasvama hakata. Eksportijaid segab küll 
veidi euro vahetuskursi tugevus peamiste kau-
banduspartnerite valuutade suhtes (vt joonis 5). 
Samas on eurosüsteemi varaostude ja liikmesrii-
kide fiskaalmeetmete toel rahastamistingimused 
endiselt väga soodsad (vt taustinfo 1). 

Euroala inflatsioonihinnang näitas, et veeb-
ruaris püsis aastane inflatsioon 0,9%, nagu 
ka jaanuaris. See oli kiireim hinnakasv pea 
12 kuu võrdluses.  Koguinflatsiooni mõjuta-
sid energia hinnalanguse leevendumine, toidu-
ainete hinnakasvu kiirenemine ja ajutised tegu-
rid14. Alusinflatsioon langes pisut: 1,1%ni jaanuari 

12  50 punktist ülespoole jääb kasvutsoon.
13  ZEW Indicator of Economic Sentiment for the Euro Area.
14  Mh hinnakasvu kiirenemine maksumuudatuste tõttu teatud liikmesriikides, nagu näiteks Saksamaal.
15  The Economic Sentiment Indicator (ESI), European Commission.

1,4%lt (vt joonis 6). Tootjahinnaindeksi langus on 
veelgi vähenenud –1,1%ni (varem oli –2% juures).  

Euroala tööturu väljavaade on ebaselge. 
Töötus ulatus euroalal jaanuaris 8,1%ni ehk oli 
sama kui detsembris (vt joonis 7). Hõivatute 
arv kasvas kvartalivõrdluses neljandas kvarta-
lis 0,3% ja ka ettevõtete hõiveootused15 on aasta 
algul pisut paranenud.  Samas kestavad tööturu 
toetusmeetmed enamikes liikmesriikides vaid 
selle aasta lõpuni. 

Joonis 5. Kaubanduspartneritega kaalutud 
euro efektiivne vahetuskurss

Allikas: Euroopa Keskpank.
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Joonis 6. Euroala inflatsioon 

Allikas: Eurostat.
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Joonis 7. Hõive ja tööpuudus euroalal

Allikas: Eurostat.
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Taustinfo 1. Euroala rahapoliitiline keskkond

Eurosüsteemi rahapoliitika eesmärk on hoida 
hinnad euroalal stabiilsed. Euroopa Keskpanga 
(EKP) määratluse järgi saab hinnastabiilsusest 
rääkida siis, kui aastane inflatsioon püsib kesk-
mise aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal. 
Koroonapandeemia tõttu on nii üldise majan-
dusolukorra kui ka inflatsiooni kujunemise  
väljavaade väga ebakindel. Selleks, et maja-
pidamisi ning ettevõtteid kriisi ajal toetada ning 
tagada hinnakasvu pidev lähenemine seatud 
eesmärgile, on EKP nõukogu 2021. aasta algu-
sest jätkanud väga toetava rahapoliitika kursil. 

Rahastamistingimuste toetamiseks jätkatakse 
laiendatud varaostukava (expanded asset 
purchase programme, APP) raames netova-
raostude tegemist 20 miljardi euro väärtuses 
kuus.16 Lisaks on eurosüsteem alates eelmise 
aasta märtsi lõpust teinud oste pandeemia 
majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (pandemic emergency purchase 
programme, PEPP) raames, mille kogumaht on 1,85 triljonit eurot.17 11.03.2021 istungil otsus-
tas EKP nõukogu rahastamistingimuste ja inflatsiooniväljavaate hinnangu põhjal, et 2021. aasta 
esimeste kuudega võrreldes tehakse järgmise kvartali jooksul erakorralise varaostukava raa-
mes oste märgatavalt hoogsamas tempos.18 Hetkeseisuga plaanib EKP nõukogu PEPPi raames 
teha netovaraoste vähemalt 2022. aasta märtsi lõpuni, kuid igal juhul seni, kuni leiab, et viiruse 
kriisifaas on läbi.19 Kokku on varaostukavade (APP ja PEPP) raames soetatud võlakirju euro-
süsteemi bilansis jaanuari lõpu seisuga 3,7 triljoni euro väärtuses (vt joonis T1.1). Enim, 3,1 tril-
joni euro väärtuses, on portfellis avaliku sektori võlakirju. Alates eelmise aasta juunist on Eesti 
Pank soetanud APP raames ka Eesti valitsuse võlakirju ning jaanuari lõpu seisuga oli neid Eesti 
Panga bilansis 73 miljoni euro väärtuses. 

Euroala finantssüsteemi likviidsuse toetamiseks pakutakse pankadele ka edaspidi erineva 
tähtajaga refinantseerimisoperatsioone tavapärasest soodsamatel tingimustel. Möödunud 
aasta maikuus käivitati pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks pikemaajalised refinant-
seerimisoperatsioonid (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTROd). 
PELTROde tähtajad saabuvad järk-järgult 2021. aasta juulist septembrini ja nende intressimäär 
on 25 baaspunkti madalam kui põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmine intressimäär 
vastava PELTRO operatsiooni kestel. Endiselt toetavad pankade laenuandmist suunatud pike-
maajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria (TLTRO-III) laenud, millele kohalda-
takse märkimisväärselt soodsamaid tingimusi 2022. aasta juunini. See tähendab muu hulgas, 
et TLTRO-III laenude intressimäär võib selle ajani olla 50 baaspunkti võrra madalam hoiusta-
mise püsivõimaluse intressimäärast (praegu –1%). Lisaks on ajutiselt lõdvendatud ka likviidsust 
pakkuvate operatsioonide tagatisele esitatavad nõuded.

16  Nõukogu eeldab endiselt, et netovaraoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdami-
seks ning ostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab intressimäärasid tõstma. Samuti jätkatakse varaostu-
kava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvestee-
rimist.
17  Kui soodsaid rahastamistingimusi suudetakse säilitada ka väiksemas mahus netovaraostudega, siis ostetakse vähem. Kui 
mitte, on võimalus oste suurendada.
18  Vt ka https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210311~35ba71f535.et.html. Jaanuaris ja veebruaris 
tehti netooste vastavalt 53 ja 60 miljardi euro väärtuses.
19  Lisaks jätkab EKP nõukogu erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate 
põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist vähemalt kuni 2023. aasta lõpuni.

Joonis T1.1. Eurosüsteemi varaostukavade 
portfelli maht (APP ja PEPP)

Märkus. Viimane vaatlus 31.01.2021.
Allikas: Euroopa Keskpank.
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Rahapoliitilisi intressimäärasid jaanuari ja märtsi 
istungitel ei muudetud. Hoiustamise püsivõima-
luse intressimäär on –0,50%, põhiliste refinant-
seerimisoperatsioonide intressimäär jääb 0% 
tasemele ja laenamise püsivõimaluse intressi-
määr 0,25% tasemele (vt joonis T1.2). Nõukogu 
eeldab praegu, et EKP baasintressimäärad 
püsivad nüüdsel või sellest madalamal tasemel 
nii kaua, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt 
lähenenud piirini, mis on 2%st allpool, ent sel-
lele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajas-
tub järjepidevalt inflatsiooni arengus. Negatiivse 
hoiuseintressimäära ebasoodsat mõju panka-
dele aitab endiselt leevendada reservidelt maks-
tavate intresside kaheastmeline süsteem, mil-
lega vabastatakse osa pankade keskpangas 
hoitavast ülelikviidsusest hoiustamise püsivõi-
maluse negatiivsest intressimäärast.

Euroala rahaturuintressimäärad on selle aasta 
esimestel kuudel saavutanud uusi rekordma-
dalaid tasemeid (vt joonis T1.3). 26.02.2021 oli 
kolme kuu, kuue kuu ja 12 kuu EURIBOR vasta-
valt −0,56%, −0,53% ja −0,52%. Euroala raha-
pakkumise aastakasv on eurosüsteemi leeven-
dusmeetmete ja krediidiloome najal endiselt 
väga tugev ning kiirenes jaanuaris laia näitaja 
(M3) järgi 12,5%ni. Reaalsektori ettevõtete lae-
numahu aastakasv on stabiliseerunud, kuid 
püsib jätkuvalt kiire ( jaanuaris 7,0%). Eelkõige 
on laene kasutatud ennetavate likviidsus-
puhvrite loomiseks, millele viitab muu hulgas 
ka euroala ettevõtete hoiuste mahu hüppeline 
kasv ( jaanuaris aastaarvestuses 21,8%). Kriisi 
tõttu on aeglustunud kodumajapidamiste lae-
nude aastakasv, mis püsib endiselt 3% lähedal ( jaanuaris 3,0%). Ettevaates võib laenukasvu 
pärssida tingimuste karmistamine, eeskätt pankade kasvava riskitunnetuse tõttu. Euroala pan-
kade rahastamistingimused püsivad aga soodsad ning nende kapitaliseeritus on tugev. 

Joonis T1.2. Eurosüsteemi rahapoliitilised 
intressimäärad ja EONIA

Märkus. Viimane vaatlus 09.03.2021.
Allikas: Euroopa Keskpank.
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Joonis T1.3. Euroala rahaturu 
intressimäärad

Märkus. Viimane vaatlus 09.03.2021.
Allikas: Bloomberg.
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PEAMISED 
KAUBANDUSPARTNERID

Eesti peamiste kaubanduspartnerite  
majanduslangus oli 2020. aastal oodatust 
väiksem. Neljandas kvartalis jätkus kolmandas 
kvartalis alanud SKP taastumine (vt joonis 8). 
Soome majandus kahanes neljandas kvartalis 
aastavõrdluses 1,4% ja Rootsi majandus 2,2%. 
Põhjamaade majandusi iseloomustab K-kujuline 
taastumine, kus tööstussektoril läheb juba pare-
mini, aga teenindussektor kannatab pandeemia 
tõttu endiselt. Saksamaa majandus kahanes nel-
jandas kvartalis aastavõrdluses 3,7%. Saksamaa 

majanduses toimus eelmise aasta viimases kvar-
talis ehitussektori taastumine ja tugev eksport 
Hiina ja USA suunal. Läti majandus kahanes nel-
jandas kvartalis aastavõrdluses 1,5% ja Leedu 
oma 1,0%. Neljandas kvartalis toetas Baltimaade 
majanduste taastumist kaupade eksport (vt joo-
nis 9). Kokkuvõttes oli majanduslangus 2020. 
aastal Soomes 2,9%, Rootsis 2,8%, Saksamaal 
4,9%, Lätis 3,6% ja Leedus vaid 0,8%, mis on 
oluliselt paremad tulemused kui enamikes teistes 
Euroopa riikides.

Tööpuudus on Eesti peamiste kaubandus-
partnerite juures kõrgel tasemel (vt joonis 10). 
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Koroona teise laine mõju majandusele ei lasknud 
neljandas kvartalis töötusel märgatavalt alaneda, 
kuna riigid on pidanud pandeemia leviku tõkesta-
miseks kehtestama inimeste liikumist mõjutavaid 
piiranguid. Kui need jätkuvad kevadeni, siis nega-
tiivne mõju majandusele suureneb ning oodata 
võib tööpuuduse suurenemist piirangutest roh-
kem mõjutatud majandussektorites.

Eesti peamiste kaubanduspartnerite hinnata-
semed on pöördunud tõusule. Kui 2020. aas-
tat iseloomustas hindade vähene kõikumine, siis 
nüüd on olukord muutunud. Käesoleva aasta  
jaanuaris-veebruaris oli inflatsioon üle 1% Rootsis 
ja Saksamaal; vaid Lätis oli hinnakasv ka aasta 
alguses negatiivsel territooriumil (vt joonis 11). 
Hinnakasvule hakkavad tuntavat mõju avaldama 
aastatagusega võrreldes kõrgemad kütuse- ja 
energiahinnad, mis tõstavad transpordi- ja maja-
pidamiskulusid. Lisandub toiduainehindade 
kasv. Saksamaa rohkem kui 1% hinnakasv on 
osaliselt seletatav kriisimeetmena kehtestatud 
käibemaksulangetamise lõpetamisega.

Eesti peamiste kaubanduspartnerite majan-
duste taastumise kiirus sõltub pandeemia olu-
korra leevenemisest. Pandeemia levikut tõkes-
tavatel rangetel piirangutel on pärssiv mõju 
majandusaktiivsusele, mistõttu majanduslan-
gus esimeses kvartalis jätkub. Edasine taastu-
mine sõltub piirangute vähenemisest ja lõpeta-
misest, kui vaktsineeritute arv nendes riikides 
kasvab ja koroonaviirusesse haigestumine lan-
geb. Piirangute lõpetamise ja heade rahastusvõi-
maluste koosmõjul on võimalus kiiremaks majan-
duskasvuks juba 2021. aasta teises pooles. Sel 
on positiivne mõju Eesti ekspordinõudlusele. 

Joonis 8. Kaubanduspartnerite 
SKP aastane muutus

Allikas: Eurostat.
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Joonis 9. Kaubanduspartnerite 
aastane ekspordikasv 

Allikas: Reuters.
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Joonis 10. Kaubanduspartnerite 
tööpuuduse määr 

Allikas: Eurostat.
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Joonis 11. Kaubanduspartnerite inflatsioon 

Allikas: Eurostat.
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MAJANDUSAKTIIVSUS

Eesti majandus kahanes 2020. aasta neljandas 
kvartalis aastavõrdluses 1,2%. Aasta kokku- 
võttes oli majanduslangus 2,9%. Majandus-
tegevus taastus kevadistest piirangutest ja uued 
arvestatava mõjuga piirangud hakkasid kehtima 
alles kvartali lõpus. Seetõttu oli Eesti majanduslan-
gus Euroopa Liidu riikide võrdluses üks väiksemaid.

Suure osa neljanda kvartali majanduslangu-
sest saab panna selliste ühekordsete tegurite 
arvele, mis polnud seotud ei viiruse ega pii-
rangutega. Kõige enam tiris majanduskasvu alla 
põllumajandussektor (vt joonis 12), mille lisand-
väärtus ongi väga hüplik. Samuti mõjutas kasvu 
netotootemaksude nihkumine kvartalite vahel. 
Ilma nende teguriteta oleks majandus neljan-
das kvartalis aastavõrdluses kasvanud. Viirusest 
kõige rohkem puudutatud majutus- ja toitlustus-
sektor pidurdas SKP kasvu poole vähem kui põl-
lumajandussektor. Langeva lisandväärtusega 
tegevusalade kõrval oli ka neid, kus läks väga 
hästi, näiteks IT-sektoris ja finantssektoris.

Ehkki Eestis olid koroonapiirangud 2020. aasta 
sügisel üsna leebed, polnud majandusaktiiv-
sus siiski tavapärasel tasemel. Meie suhteliselt 
suure väliskonkurentsile avatuse tõttu mõjutavad 
meid teiste riikide piirangud. Eesti enda piirangud 
mõjutavad eeskätt siseturule suunatud sektorite 
käekäiku. Eesti tööstustoodang, mida peami-
selt eksporditakse, on arenenud sarnases rüt-
mis teiste Euroopa Liidu riikidega (vt joonis 13). 
See näitab hästi, et väiksemad koroonapiirangud 
pole andnud ekspordisektorile olulist konkurent-
sieelist. Samas on siseturule suunatud jaemüügil 
läinud paremini kui teistes Euroopa Liidu riikides 
keskmiselt (vt joonis 14). Neljandas kvartalis kar-
mistasid paljud riigid viiruse leviku tõkestamise 
piiranguid ja sellega kaasnes jaemüügi langus. 
Eestis seda ei juhtunud. 

Töökohal käivate inimeste osakaal kahanes 
detsembris nii Eestis kui ka mujal Euroopas 
(vt joonis 15). Enamikes riikides töökohal käi-
mine pärast jõule ei taastunud, kuid Eestis 
taastus. Ühest küljest võib see tähendada, et 
Eestis tehti vähem kaugtööd kui teistes Euroopa 
Liidu riikides. Teisalt on töökohal käimise mõõ-
dik olnud minevikus seotud ka SKPga ja vii-
danud aktiivsemale majandustegevusele võr-
reldes teiste Euroopa riikidega. Google’i20 

20  Viide Google’i andmetele: Google LLC “Google COVID-19 Community Mobility Reports”. https://www.google.com/covid19/
mobility/. Seisuga 29.03.2021.

EESTI MAJANDUSKONJUNKTUUR

Joonis 12. Tegevusalade panus SKP kasvu 
2020. aasta IV kvartalis

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 13. EL27 riikide töötleva tööstuse 
toodangu mahuindeks, 2019 IV kv = 100

Allikas: Eurostat.
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Joonis 14. EL27 riikide jaekaubanduse müügi 
mahuindeks, 2019 IV kv = 100

Allikas: Eurostat.
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mobiilpositsioneerimise andmed osutavad sel-
lele, et majandusaktiivsus taastus Eestis aasta 
alguses samale tasemele, nagu see oli oktoob-
ris ja novembris enne piiranguid. Pärast piiran-
gute karmistamist veebruari lõpus vähenes aga 
töökohal käimine ja tõenäoliselt ka majandus- 
aktiivsus.

Ettevõtete hinnangud vabale tootmisvõimsu-
sele ja tööjõu piisavusele näitavad seda, et 
majandus jõudis 2021. aasta esimestel kuu-
del pikaajaliselt jätkusuutliku SKP taseme 
lähedale (vt joonis 16). Kuigi 2020. aasta kevadel 
vähenes aktiivsus paljudel tegevusaladel ja see-
tõttu jäi osa seadmeid ning tööjõudu rakendu-
seta, on majandus siiski kiiresti taastunud. Kuigi 
osasid tegevusalasid räsivad jätkuvalt piirangud 
ja raskused reisimisel, on mõnes teises harus 
teravnenud tööjõupuudus. 

Tänavuse aasta majandusaktiivsust peegelda-
vad ka joonisel 17 esitatud andmed. Majandus-
usaldusindeks tõusis veebruariks nii Eestis kui 
ka lähinaabrite juures ning kindlustunne paranes 
kõigis harudes, peamiselt seetõttu, et nähti nõud-
luse ja tellimuste suurenemist viimase poolaas-
taga võrreldes. Samas on need küsitlused tehtud 
enne laiemate piirangute jõustamist ning jaheda-
mate toonide naasmine ilmakaardile pole välista-
tud. Vähesed „kõvad“ indikaatorid räägivad siiski 
suhteliselt heast jaanuarist.

SISENÕUDLUS

Sisenõudluse kasvu mõjutas 2020. aastal era-
korraliselt kõrge investeerimisaktiivsus, mis 
suurenes aastaga viis protsendipunkti ning 
ulatus 31%ni SKPst. Investeerimisaktiivsuse 
tõus tulenes peamiselt ettevõtlussektorist, kus 

Joonis 15. Töökohal käimine EL 27 riikides 
võrreldes tavapärase ajaga, 7 päeva keskmine

Allikas: Google.
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Joonis 16. Küsitlusel põhinevad standardi-
seeritud äritsükli näitajad

Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Pank.
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Joonis 17. Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart
              

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soome SKP kuine lähend a/a

Rootsi majandususaldusindeks

Venemaa majandusaktiivsus a/a

tarbijate kindlustunne

ehituse kindlustunne

tööstuse kindlustunne

kaubanduse kindlustunne

teenuste kindlustunne

uute veokite arvelevõtt a/a

sõiduautode arvelevõtt a/a

laenujäägi aastakasv

jaekaubanduse maht a/a

tööstustoodangu aastakasv

eksport (kaubad+teenused) a/a

registreeritud töötuse määr
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üks ettevõte paigutas teisel poolaastal Eesti 
majandusse märkimisväärseid summasid. 
Varasemalt on sarnaseid suuri kõikumisi põhjus-
tanud rahvusvaheliste kontsernide investeerin-
gud näiteks ka Iirimaal. Vaatamata kriisile kas-
vatasid aasta kokkuvõttes investeeringuid lisaks 
ettevõtetele nii valitsemissektor (loe pikemalt ptk 
„Valitsemissektori rahandus“) kui ka majapidami-
sed ning kokku kasvas kapitalimahutus põhiva-
rasse 18,4% (vt joonis 18).

Ettevõtete investeeringute pea 23% kasvu 
2020. aastal võib laias laastus kanda ühe 
ettevõtte arvele. Ilma selle erakorralise panu-
seta oleks reaalsektori investeeringud vähene-
nud nii aastavõrdluses kui ka suhtena SKPsse. 
Ettevõtete investeeringud vähenesid muidu laia-
põhjaliselt. Tegevusaladest suutis oma kapitali 
kogumahutust suurendada veel vaid veevarus-
tuse tegevusala (vt joonis 19). Tööstusettevõtete 
investeeringuid hoidis aasta esimeses pooles 
tagasi nõrgast nõudlusest ja tellimuste vähe-
susest tingitud kindlustunde langus. Piirangute 
vähenedes ja kindlustunde taastudes asuti ka jul-
gemalt investeerima ning aasta edenedes langus 
vähenes. Ka varaliikide lõikes oli langus laiapõh-
jaline. Aasta jooksul vähenesid investeeringud 
nii masinatesse ja seadmetesse kui ka transpor-
divahenditesse. Ehitusinvesteeringud kasvasid 
pisut vaid viimases kvartalis (vt joonis 20).

Majapidamiste investeeringud kasvasid kor-
rigeeritud andmetel 2020. aastal vaatamata 
kriisis kidunud tarbijakindlustundele pisut 
rohkem kui 13%. Enim kasvasid eluasemein-
vesteeringud, mida toetasid endiselt palgakasv 
ja soodsad intressid. Veidi rohkem osteti 2019. 
aastaga võrreldes ka arvuteid, mida saab seos-
tada nii kaugtöö kui ka koduõppega. Enim akti-
veerusid majapidamised neljandas kvartalis, kui 
eluasemeinvesteeringud kasvasid püsivhinnas 
ligi 30%. Elupinna kasutuslubade statistikaga on 
see hea tulemus küll vastuolus, kuid ka eluase-
melaenude käive kasvas aasta lõpus 14% ning 
maa-ameti andmetel tehti korteriomanditega 
10% rohkem tehingud kui aasta varem.

Viimaste kuude jooksul on ettevõtete ja maja-
pidamiste ligipääs rahastamisele paranenud. 
Seda on toetanud see, et vaatamata kriisile on 
nii pankade kui ka teiste finantsvahendusette-
võtete võime rahastust pakkuda püsinud hea. 
Erinevalt viiruse esimesest lainest pole teine 
laine kaasa toonud laenustandardite karmista-
mist, vaid need on hoopis leevenenud. Samuti on 

Joonis 18. Kapitali kogumahutus põhivarasse

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 19. Mittefinantsettevõtete 
investeeringute kasv tegevusalati 

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Joonis 20. Mittefinantsettevõtete 
investeeringud

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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üle mitme aasta konkurents pangandusturu mit-
mes segmendis mõnevõrra suurenenud. Seetõttu 
on intressimäärad näiteks eluasemelaenude ja krii-
sist vähem mõjutatud ettevõtlussektori puhul pisut 
alanenud. Keskmisena olid ettevõtete hinnangud 
rahastamise kättesaadavuse kohta 2020. aasta 
lõpus ligikaudu tagasi kriisieelsel tasemel (vt joo-
nis 21). Samas on koroonakriisist enim mõjutatud 
sektorites rahastamise kättesaadavus kahanenud 
nii ettevõtete vähenenud krediidivõime kui ka lae-
nuandjate ettevaatlikuma suhtumise tõttu. Nende 
sektorite jaoks on laenuhind kasvanud.

Naaberriikides ja mujal ELis oktoobris kar-
mistuma hakanud piirangud ning ebakind-
lus reisimise suhtes piiras neljandas kvartalis 
taas oluliselt välismaal käimist. Seetõttu mõju-
tasid Eesti majapidamiste tarbimist enim residen-
tide kulutused välismaal (vt joonis 22), mis kukku-
sid aastatagusega võrreldes 73%. Eratarbimine 
kokku langes 1,3%. Vähese reisimisega on seotud 
ka transpordikulutuste ning majutuse ja väljas söö-
misega seotud kulutuste kahanemine.

Majapidamiste tarbimisvalmidus on pandee-
miale vaatamata kõrge. Kuigi sissetulekute ning 
kogu palgafondi kasv on aeglustunud ja osades 
valdkondades sissetulekud möödunud aastal ka 
langesid, olid majapidamiste säästud neljandas 
kvartalis suuremad kui kunagi varem. Eraisikutel 
oli aasta lõpus pangahoiuseid 9,3 miljardi euro 
väärtuses, seega kasvasid need aastaga ligi 
15%. Võimaluste taasavanedes annab see hea 
stardipositsiooni nende teenuste või elamuste 
tarbimiseks, mis on juba aasta aega rohkem või 
vähem kättesaamatud olnud.

Meelelahutuse ning reisimise asemel kasvas 
ostlemine poodides. Neljanda kvartali jaekau-
banduse müügimahu suhteliselt kiire kasv jätkus 
ka jaanuaris, mil kaubanduses piirangud veel sisu-
liselt puudusid ning jaemüük suurenes aastaga 7% 
(vt taustinfo 2). Kiiremini on müük kasvanud spet-
sialiseeritud kauplustes (nt elektroonika, spordi-
kaubad) ning sisustuspoodides, põhjuseks endi-
selt kodukontorite ja -õppekohtade varustamine 

ning jaanuaris ka hooajaline sporditarvete nõud-
lus. Pangalinkide ning kaardimaksete andmed näi-
tavad, et neljandas kvartalis kiirenes taas kauban-
duse liikumine tavaäridest internetti.

Varud võrreldes eelmise aastaga kahanesid. 
Võrreldes eelmise aastaga vähenes jaekaubanduses 
müügiks ostetud kaupade varu. Tööstustoodangu 
kasvu ning ekspordi taastumist neljandaskvartalis 
peegeldab töötlevas tööstuses nii tooraine kui ka val-
mistoodangu varude vähenemine. 

Joonis 21. Ettevõtjate hinnang  
laenukeskkonnale

Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud 
vastajate osakaalu vahet.
Allikas: konjunktuuriinstituut.
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Joonis 22. Eratarbimine

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

m
ln

 e
ur

o
d

es

m
ln

 e
ur

o
d

es

2016 2017 2018 2019 2020

tarbimine kokku (vasak telg)

tarbimine välismaal (parem telg)

Taustinfo 2. Jaekaubandusest pandeemia ajal

Kuigi eratarbimine on kolm kvartalit järjest langenud (aastavõrdluses), taastus jaemüük kaup-
lustes pärast eelmise kevade kukkumist kiiresti. Rohkem kui aasta kestnud pandeemia ajal on 
jaemüük21 kasvanud koguni tempokamalt kui koroonapuhangule eelnenud aastal. Ka on kasv 
olnud püsivam kui Euroopa Liidus keskmiselt (vt joonis T2.1).

21  Jaemüük siin ja edaspidi ilma mootorsõidukiteta.
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2009. aasta finantskriisi järel langes koos muu 
tarbimisega ka müük jaekauplustes, aga pan-
deemiakriisis ei ole tarbijate ostujõud veel vähe-
nenud. Kui 2018 ja 2019 lisandus majapidamiste 
hoiustele igas kuus keskmiselt umbes 50 miljonit 
eurot, siis alates 2020. aasta märtsist on kuine 
hoiuste kasv olnud keskmiselt 100 miljonit eurot. 
Ehk majapidamistel on jäänud igas kuus 50 mil-
joni euro võrra rohkem raha üle (vt joonis T2.2). 
See tähendab aasta jooksul 600 miljoni euro 
suuruse „sundsäästu“ kogunemist hoiustele.

Säästude kasvu on tinginud ka tarbimisvõi-
maluste kadumine. Kui 20 aastat tagasi moo-
dustasid residentide kulutused välismaal 5% 
nende tarbimisest, siis koos elatustaseme kas-
vuga olid Eesti kodumajapidamiste kulutused 
välismaal enne pandeemiakriisi puhkemist kas-
vanud ligi 10%ni tarbimisest. 2020. aasta neljandas kvartalis tegid Eesti inimesed välismaal aga 
vaid 2% oma tarbimiskulutustest (vt joonis T2.3). Nii suuremate ostude edasilükkamine kui ka 
reisipiirangud jätsid inimestele rohkem raha kätte. Eesti elanikel jäi eelmisel aastal välismaal 
kulutamata ligi 800 miljonit eurot.22

Ühelt poolt on jaekaubandust kindlasti toetanud teatav struktuuriefekt – kiiremat kasvu on 
näidanud need kauplused, mis on ka jaekaubanduse statistikas suhteliselt suure osakaaluga 
(nt majatarvete- ja ehituspoed ja  muud spetsialiseeritud kauplused, kuhu kuuluvad ka arvuti-
ja elektroonikapoed). Nende poodide müüki lükkas eelmise aasta jooksul muu hulgas tagant 
kaugtöö ja koduõppega kohandumine. 

Kaubagrupiti kasvas 2020. aastal veel toidukaupade, iseäranis alkoholi- ja tubakatoodete 
müük, mida saab seletada 2019. aasta aktsiisilangetuse ja 2020. aasta piiriülese liikumise pii-
rangutega, mis on omakorda tinginud Lätis tehtud ostude vähenemise. Läti jaekaubanduse sta-
tistika näitab alkoholile spetsialiseerunud kaupluste müügi langust kogu eelmise aasta jooksul. 
Seega on Eesti elanike ostud kasvatanud alkoholi jaemüüki Eesti pinnal isegi vaatamata sellele, 
et ostuturistid jätsid siia eelmisel aastal märksa vähem raha kui varem (vt joonis T2.3).

22  2020 võrreldes 2019. aastaga.

Joonis T2.1. Jaekaubanduse mahuindeks 
(veebruar 2020 = 100)

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Joonis T2.2. Majapidamiste hoiuste 
kasvutempo

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Joonis T2.3. Eratarbimine Eestis

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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VÄLISTASAKAAL JA 
KONKURENTSIVÕIME 

Eelmise aasta teises pooles alanud väliskau-
banduse taastumine jätkus suhteliselt jõud-
salt ka neljandas kvartalis. Meie peamiste kau-
banduspartnerite majandused langesid eelmise 
aasta lõpuks vähem kui euroala riikides keskmi-
selt. Selle toel kasvas Eesti kaupade ja teenuste 
kogukäive välisturgudel neljandas kvartalis võr-
reldes eelneva aasta viimase kvartaliga. Üleilmne 
tööstus on näidanud aasta alguses taastumise 
märke ja nõudlus sisendite järele kasvab. 2021. 
aasta alguses on suurenenud kaubandusmahud 
üleilmsel kaubaturul. 

Eksport ei taastunud eelmise aasta lõpus küll 
laiapõhjaliselt, kuid seda suutsid kasvatada ka 
lisandväärtuse mõttes olulised tegevusalad. 

Sellistes tarbimispiirangute tingimustes saab jaekaubanduse kasvu seletada asendamisega – 
osa kättesaamatumaid teenuseid on asendatud kaupade tarbimisega. Kui 2020. aasta keva-
dise eriolukorra aegne ostukeskuste sulgemine välja jätta, oli kaubandus kogu eelmise aasta 
jooksul lahti. Seega kulutati kaubanduses täiendavalt ka osa rahast, mis kulunuks muidu reisi-
misele või meelelahutusele. 

Kokkuvõttes on jaekaubandus pandeemiatingimustes seni hästi vastu pidanud ning 2020. 
aasta eriolukorra järgne kasv kuni 2021 jaanuarini on olnud ELi kiireim. Tõenäoliselt murdus 
see suund selle aasta märtsis, kui kaubandusele kehtestati Eestis ulatuslikumad piirangud kui 
eelmise aasta kevadel. Piirangud puudutavad hinnanguliselt umbes 50% tarbimisest, sh jae-
kaubandust suuremas ulatuses kui eelmise aasta eriolukorra ajal. Avanemise järel ilmselt seni-
sed tegurid jaekaubandust enam nii tugevalt ei toeta – kodudesse on juba soetatud vajali-
kud kodukontori töövahendid ja teises poolaastas taastuvad ka konkureerivad kulutamispanus,  
nt reisimine, väljas söömine ja muu meelelahutus. Ent riikidevahelise reisimise taastudes on 
jaekaubandusel tõenäoliselt oodata tuge ostuturistidelt, kel pole olnud vahepeal võimalust või 
julgust Eestis käia. 

Joonis 23. Dekomponeeritud ekspordikasv

Allikas: Eesti Pank.
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 24. Kaupade ekspordi kasv ja kaubagruppide panused kuude lõikes 
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Kaupade ja teenuste eksport ja import pöördu-
sid neljandas kvartalis kasvule ning olid vasta-
valt 0,9% ning 22%. Sealjuures kasvas kauba- 
eksport 13%, mis on märkimisväärselt suurem tõus 
kui 2019. aasta neljandas kvartalis (vt joonis 23). 
Kaubaeksporti panustas suuresti elektroonika-
seadmete ning mineraalsete õlide ja kütuste välja-
vedu, aga lisaks kasvas ka puidu ja puidutoodete 
ning metalltoodete eksport (vt joonis 24). Teenuste 
kogukäibe kasvu panustas enim teenuste impordi 
kasv, mille põhjuseks oli arvutiteenuste erakorrali-
selt suur sisseostutehing. Teenuste ekspordi tugev 
kahanemine jätkus ka neljandas kvartalis ja seda 
endiselt peamiselt reisiteenuste ning veoteenuste 
kestva madalseisu tõttu. 

Kaubandustingimused halvenevad endiselt. 
Eelmise aasta märtsis alanud ekspordi ja impor-
dihindade langus jätkus nii neljandas kvarta-
lis kui ka käesoleva aasta alguses (vt joonis 25). 
Ekspordihindade kahanemine on mõnevõrra 
pidurdunud. Detsembris oli see –2,6% (neljanda 
kvartali keskmine oli  –4,1%). Impordihinnad kaha-
nesid neljandas kvartalis keskmiselt 5,8% ning jaa-
nuaris 4,4%. Hinnalangus püsib nafta- ja keemia-
toodete grupis, seda nii ekspordi kui ka impordi 
poolel. Varasem elektrienergia ekspordi- ja impor-
dihindade langus asendus neljandas kvartalis kas-
vuga. Töötlev tööstus kogeb aga jätkuvalt deflat-
siooni nii ekspordi kui ka impordi poolel.

Pikalt ülejäägis püsinud jooksevkonto saldo 
liikus 2020. aasta lõpus puudujääki. Eelmise 
aasta neljanda kvartali suure jooksevkonto puu-
dujäägi (–11,3% SKPst) põhjus oli erakorraline 
arvutiteenuste impordimahu kasv, mis viis enne 
plussis olnud teenustesaldo miinusesse (vt joo-
nis 26). Kaupade ekspordi ja impordi kogukäive 
kasvas 9%. Kaupade ekspordikasv oli 13% ning 
impordi oma 5%. Teenuste eksport kahanes 21% 
ning endiselt on suur langus kriisist enim räsitud 
valdkondades, näiteks reisi- ja veoteenuste sek-
toris. Eelmisel aastal kasvas stabiilselt telekom-
munikatsiooni ja arvutiteenuste eksport, mis kas-
vas neljandas kvartalis 3,6%. Muude äriteenuste 
eksport kasvas 10%.

Kui varasematel aastatel Eesti majandussek-
torid paigutasid finantsvarasid välismaale roh-
kem kui kaasasid, siis eelmise aasta neljandas 
kvartalis see olukord muutus – Eesti majandus 
on kaasanud rohkem finantsvarasid välismaalt 
ja oli seega netolaenuvõtja. Otseinvesteeringute 
sissevoogu mõjutas neljandas kvartalis suure-
mahuline tehing Luksemburgist, mis on seotud 

arvutiteenuste valdkonda  tehtud suure investee-
ringuga. 

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et eksportiv sektor 
on suutnud globaalsele kriisile vaatamata jääda 
suhteliselt konkurentsivõimeliseks, samas säilib 
aga väga ebakindlas majanduskeskkonnas ette-
vaatlikkus uute investeeringute tegemisel, mis 
võib piirata eksportööride võimekust sellises pin-
gestunud olukorras vastu pidada. 

TÖÖTURG

Tööturu olukord paranes 2020. aasta viimases 
kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga. Kuigi 
koondamisi oli 2021. aasta jaanuaris ja veeb-
ruaris 30% rohkem kui aasta varem, koonda-
miste arv võrreldes 2020. aasta viimase kvarta-
liga vähenes. Tööjõu-uuringu järgi oli püsielanike 
hõive Eesti ettevõtetes neljandas kvartalis 4% 

Joonis 25. Ekspordi- ja impordihinnad 

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 26. Jooksevkonto

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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madalam kui aasta varem, kuid võrreldes kol-
manda kvartaliga suurenes hõive pea 2%. Samas 
näitasid maksu- ja tolliameti maksudeklaratsioo-
nide andmed võrreldes tööjõu-uuringuga mõne-
võrra väiksemat,  3%-list hõive langust. Mõlemad 
allikad viitavad hõive kasvule neljandas kvartalis 
võrreldes kolmandaga (vt joonis 27). Küsitluse ja 
registriandmete erinevus võib tuleneda muu hul-
gas ka sellest, et majanduskriisis saavad enim 
kannatada mitteametlikult töötajad, sest neile ei 
laiene seadusega kehtestatud kaitse. 

Koroonaviiruse kriis on mõjutanud tugevasti 
ajutist töörännet. Tööjõu-uuringu andmetel suu-
renes välismaal töötavate Eesti elanike arv 2020. 
aasta teises pooles 40%. 21 000 inimeseni eel-
mise aasta 14 000-lt. Samas oli neljandas kvar-
talis kolmandiku võrra vähem väljastpoolt ELi 
lühiajaliselt Eestisse tulnud töötajaid.   

Hõivemuutused on tegevusalati olnud väga 
erinevad. Kriis on avalikus sektoris tööjõu-
nõudlust pigem suurendanud. Hõive kasvas 
neljandas kvartalis nii avalikus halduses, hari-
duses kui ka tervishoius (vt joonis  28). Enim 
on hõive vähenenud majutuses ja toitlustuses, 
kus oli neljandas kvartalis aastatagusega võr-
reldes ligikaudu viiendiku võrra vähem tööta-
jaid. Registriandmetel on hõive märkimisväärselt 
vähenenud ka tööstussektoris – töötlevas töös-
tuses ligikaudu 4% ja ehituses 4–7%, sõltuvalt 
andmeallikast. Võrreldes kolmanda kvartaliga 
hõive töötlevas tööstuses aasta viimases kvar-
talis veidi taastus, majutuses ja toitlustuses ning 
ehituses jäi aga samaks.

Ettevõtete ootused hõive edasise kasvu kohta 
taastusid 2020. aasta neljandas ja 2021. aasta 
esimeses kvartalis. 2021. aasta alguses ületas 
hõive kasvu eeldavate ettevõtete osakaal hõive 
kahanemist ootavate ettevõtete oma (vt joo-
nis  29). Eriti tugevalt oli hõiveootus taastunud 
tööstuses ja ehituses. Samuti jõudsid aasta vara-
sema taseme lähedale töötukassa vahendatavad 
töökuulutused pärast suurt langust mullu keva-
dise viiruselaine ajal. 

Töötuse määr vähenes 2020. aasta neljandas 
kvartalis kolmanda kvartali 7,8%-lt 7,4%ni. 
Sealjuures ületas tööjõus osalemise määr eel-
neva aasta taset. Samal ajal suurenes regist-
reeritud töötute arv neljandas kvartalis ja ka 
2021. aasta esimestel kuudel ning registreeri-
tud töötuse määr jõudis märtsi lõpuks 8,9%ni 
(vt joonis 30). Võrreldes aastatagusega lisandus 

Joonis 27. Hõive muutus Eesti ettevõtetes 
ja asutustes

Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.

-6%

-3%

0%

3%

6%

2017 2018 2019 2020

tööjõu-uuring
maksu- ja tolliamet

Joonis 28. Hõive aastakasv 2020. aasta 
kvartalites tööjõu-uuringu ning maksu-ja 
tolliameti andmete järgi

Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.
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Joonis 29. Ettevõtete hõiveootus

Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused.
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registreeritud töötusesse 2021. aasta jaanua-
ris ja veebruaris ligikaudu 15% enam inimesi, 
kuid samas on suurem ka registreeritud töötu-
sest lahkumine, seda enamjaolt tänu uue töö 
leidmisele. Võrreldes eelmise aasta kolmanda 
ja neljanda kvartaliga suurenes registreeritud 
töötus 2021. aasta alguses mõõdukalt, sar-
nases määras tavapärase hooajalise tõusuga. 
Vastupidiselt kartustele ei suurenenud aasta 
alguses koondamised ettevõtete turult lahku-
mise tõttu. 

Tööturu olukorra paranemist peegeldab 
ka tõus selliste tööandjate osakaalus, kes 
peavad tööjõupuudust tootmist piiravaks 
teguriks. Taastumine oli ootuspäraselt tuge-
vam ehitus- ja tööstussektori tööandjate hul-
gas, samas kui teenindussektoris valitseb endi-
selt nõrk nõudlus. Võrreldes kriisieelse ajaga on 
tööjõupuuduse tunnetus siiski märksa nõrgem, 
mis viitab palgasurve vähenemisele.

Keskmine palk suurenes 2020. aasta nel-
jandas kvartalis 2,9% (vt joonis 31). Keskmine 
palk kahanes hooajalisi tegureid arvesse võt-
tes kevadise kriisi ajal, kuid on seejärel kaks 
kvartalit järjest taastunud. Võrreldes kriisi-
eelse ajaga on palgakasv laiapõhjaliselt aegla-
sem nii avalikus kui ka erasektoris. Kriisi tõttu 
rohkem kannatada saanud tegevusaladel, näi-
teks majutuses ja toitlustuses ja haldus- ja abi-
tegevuses, oli keskmine palk endiselt mada-
lam kui aasta varem. Statistiliselt suurendab 
palgakasvu hõive struktuuriefekt, sest kriisi 
mõjul on kahanenud enam keskmisest mada-
lama palgatasemega töökohtade arv. Maksu- ja 
tolliameti andmetel oli keskmise deklareeritud 
palga kasv 2020. aasta jooksul keskmise palga 
kasvu hinnangust ligi kaks protsendipunkti kii-
rem. Erinevuse põhjuseks on peamiselt hulgi- 
ja jaekaubanduse tegevusala, kus keskmine 
palk kahanes palgauuringu järgi ligi 10%, kuid 
keskmises deklareeritud palgatulus sellist lan-
gust ei kajastunud. 

2020. aasta viimases kvartalis tööjõu toot-
likkus suurenes, sest majanduses oli toot-
mine taastumise kursil ja tootmist suudeti 
suurendada töötajate juurde värbamiseta. 
Töötundide arv hõivatu kohta oli ligikaudu 
sama, mis aasta varem. Tööjõukulude kasv üle-
tas mõnevõrra tootlikkuse kasvu ja see viis töö-
jõu ühikukulu kasvule (vt joonis 32). 

Joonis 30. Tööpuudus

Allikad: statistikaamet, töötukassa, Eesti Pank.
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Joonis 31. Keskmise palga aastane muutus

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 32. Tööjõu ühikukulu muutus

Allikas: statistikaamet.
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HINNAD

Tarbijahindade üheksa kuud kestnud langus 
lõppes käesoleva aasta jaanuaris. Veebruaris 
oli inflatsioon energiahindade kallinemise tõttu 
0,6%. Sisemaine hinnasurve püsib samas nõrk, 
sest ka palgakasv on aeglustunud ja majandus 
ei tööta täisvõimsusel. Toiduhindade langustrend 
algas juba eelmise aasta keskel ning toidutoor-
mete hinnakasv maailmaturul pole veel tarbija-
hindadesse üle kandunud.

Käesoleva aasta esimestel kuudel põhjus-
tas hinnakasvu peamiselt elektri kallinemine. 
Veebruaris oli elektrihind aastavõrdluses 27% 
kõrgem, mis tõstis tarbijahindu 0,9 protsendi-
punkti võrra. Elektrihind tõusis veebruaris nii 
palju seetõttu, et talv oli külm ja majapidamiste 
ning ettevõtete elektritarbimine suurenes. Elektri 
tarbijahinnad on meil olnud väga heitlikud see-
tõttu, et hinnastatistika ei võta arvesse Eesti 
Energia fikseeritud hinnaga elektrilepinguid, vaid 
arvestab üksnes elektri börsihindade muutusi.

Mootorikütused olid käesoleva aasta algu-
ses veel odavamad kui aasta tagasi, kuid 
madal võrdlusbaas hakkab nüüd hinnakasvu 
soosima (vt joonis 33). Alates eelmise aasta 
novembrist on naftahind maailmaturul tõus-
nud eurodes arvestades 42%. Nafta hinnatõusu 
taga on nõudluse taastumine ja ootus, et majan-
duskriis lõppeb peagi, ent samal ajal ei plaani 
OPEC+ riigid naftatootmist märkimisväärselt 
suurendada.

Teenuste hinnalangus oli neljandas kvarta-
lis Eestis üks kiiremaid euroalal. Teenuste 
odavnemise taga on peamiselt olnud üüri- ja 
majutusteenuste järsk hinnalangus, mis algas 
juba COVID-19 pandeemia esimese laine ajal. 
Veebruaris langesid nii majutusteenuste kui 
ka üürihinnad aastavõrdluses 9%, sest madal-
seis turismisektoris on jätkunud. Eelmise aasta 
lõpus levis kriisi mõju tugevamalt transpordihin-
dadesse, kuid nüüdseks on hinnatase transpor-
disektoris taastumas. Lennutranspordi hinnad 
ulatusid aasta alguses juba kriisieelse tasemeni. 
Administratiivselt reguleeritud teenusehindade 
hulgas on aastaga ligikaudu kümnendiku võrra 
kallinenud sotsiaalkaitse ja hambaravi. 

23  https://www.rahandusministeerium.ee/et/lisaeelarve-0. 
24  „The initial fiscal policy responses of euro area countries to the COVID-19 crisis“. ECB Economic Bulletin 1/2021. https://www.
ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202101_03~c5595cd291.en.html. 
25  European Commission. Autumn 2020 Economic Forecast, tabel 36.

VALITSEMISSEKTORI RAHANDUS

2020. aasta majanduslangus ning majanduse 
ja ühiskonna toimimisse suunatud toetus-
meetmed tõid kaasa selle, et valitsemissektori 
eelarve oli 2020. aastal puudujäägis, mis moo-
dustas 4,8% SKPst. Valitsemissektori eelarvet 
otseselt mõjutavate abimeetmete maht oli mullu 
ligikaudu 700 miljonit eurot23 ja euroala teiste rii-
kidega võrreldes oli toetusmeetmete kogukulu 
Eestis pigem väike24. Suurim mõju eelarvele oli 
Eestis, nii nagu ka enamikus teistes riikides, pal-
gatoetusmeetmel. Lisaks majanduse abimeet-
metele tõukasid valitsemissektori kulutuste 
kasvu 2020. aastal tagant ka sotsiaaltoetuste 
ja valitsemissektori tööjõukulude suurenemine. 
Kuna teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes oli 
nii Eesti majanduslangus kui ka majanduse abi-
meetmete maht pigem väike, oli ka Eesti valit-
semissektori eelarvepuudujääk teiste riikidega 
võrreldes üks väiksemaid25. Valitsemissektori 
võlakoormus kerkis 18,2%ni SKPst. Aasta varem 
oli see 8,4% SKPst. 

Valitsemissektori kogukulutused suurenesid 
aastaga 11,8% ning veidi rohkem kui kolman-
diku sellest kasvust põhjustas kulutuste suu-
renemine sotsiaaltoetustele ja kuuendiku kulu-
tuste kasv tööjõule. Terve aasta vältel vedas 
sotsiaaltoetuste kasvu pensionide ning töötu- 
ja töövõimetoetuste väljamaksete suurenemine. 
Neljandas kvartalis olid sotsiaalsiirded mullusega 

Joonis 33. Tarbijahinnaindeksi aastane muutus

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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võrreldes 14,1% suuremad. Valitsemissektori 
töötajate palgad ja hüvitised koos sotsiaalmak-
suga kasvasid neljandas kvartalis statistikaameti 
andmetel aastatagusega võrreldes 5,2% ning 
2020. aastal tervikuna 6,7%. Tööjõukulude kasv 
peegeldab esiteks 2020. aastaks kokkulepitud 
palgamuutusi ning teiseks seda, et erinevalt era-
sektorist valitsemissektoris töötajate arv mullu ei 
vähenenud. Praeguse kriisi tingimustes oli mit-
mes valdkonnas (nt tervishoid) pigem vajadus 
töötajate arvu suurendada.

Lisaks jooksvate kulude kasvule suurene-
sid 2020. aastal hoogsalt ka valitsemissek-
tori investeeringud. Kui paaril varasemal aas-
tal muutus valitsemissektori investeeringute tase 
vähe, siis 2020. aastal kasvasid investeerin-
gud jooksevhinnas 11,1% ja püsivhinnas 14,7%. 
Nii neljandas kvartalis kui ka 2020. aastal kokku 
andis suurima panuse sellesse kasvu investeerin-
gute suurenemine masinatesse ja seadmetesse. 
Valitsemissektori ehitusinvesteeringud mullu 
neljandas kvartalis aastavõrdluses vähenesid. 
Euroopa Liidu 2014.–2020. aasta eelarveperioodi 
struktuurivahenditest on projektidega kaetud 96% 
struktuurivahendite kogusummast26. Ligi kolman-
dik nendest vahenditest jõuab Eesti majandusse 
järgmisel paaril aastal, sest alates 2014. aastast on 
struktuurivahenditest seni kasutatud 62%.

Majanduslangusele vaatamata vähenesid 
valitsemissektori tulud 2020. aastal vaid 0,3%. 
Sealjuures jäid maksutulud samale tasemele 
kui aasta varem. Maksutulude püsimist 2019. 

26  https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview (04.03.2021).
27  Valitsemissektori eelarvestamine on tekkepõhine, mis tähendab, et tulud ja kulud kajastuvad majandustehingute tegemise hetkel, 
mitte siis, kui raha laekub või tehakse väljamakseid. Seega läheb 2021. aasta jaanuari kütuseaktsiisi laekumise langus 2020. aasta 
eelarvetuludesse. Kütuseaktsiisi laekumise suure languse 2021. aasta jaanuaris tingis baasiefekt, sest 2019. aasta detsembris varuti 
kütust uuest aastast kehtima hakanud biolisandinõude karmistamise tõttu umbes kaks korda tavapärasest rohkem.

aastaga samal tasemel soosis tööjõumaksude 
väga hea laekumine. Tööjõumaksude laeku-
mine jäi 2020. aastal aasta varasemast väikse-
maks vaid kahel kuul. Sotsiaalmaksu laekumist 
valitsemissektori eelarvesse toetas muu hulgas 
riigipoolsete teise pensionisamba maksete aju-
tine peatamine. Ka 2021. aasta on alanud töö-
jõumaksude jõudsa kasvuga (vt joonis 34)27. 
2020. aasta teisel poolaastal toetas maksutu-
lude kasvu ka käibemaksu mullusest suurem 
laekumine. Diislikütuse aktsiisimäära langeta-
mine koos inimeste mõnevõrra vähenenud liiku-
misega tõi kaasa selle, et kütuseaktsiisi laekus 
2020. aastal kolmandiku ja aktsiise kokku viien-
diku võrra vähem kui aasta varem.  

Joonis 34. Maksude laekumine riigieelarvesse*

* Sh KOV-idele edasikantav füüsilise isiku tulumaks.
Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Pank.
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EESTI PANGA PROGNOOS AASTATEKS 2021-2023

Eesti Panga prognoos valmib rahapoliitika ja majandusuuringute ning finantsstabiilsuse osakonna 
ekspertide koostöös. Siinses prognoosis on võetud arvesse pärast detsembriprognoosi laekunud 
uut teavet Eesti ja välisriikide majanduse kohta, eeskätt koroonaviiruse levikuga seotud näitajaid ning 
nende mõju majandusele. Ka on arvesse võetud uusi andmeid Eesti SKP, tööturu, väliskaubanduse, 
valitsemis- ja finantssektori ning hindade kohta (seisuga 25. märts 2021). Lisaks on uuenenud välis-
keskkonna, sh meie peamiste kaubanduspartnerite prognoosieeldused (seisuga 25. veebruar 2021). 
Prognoosi koostamisel on kasutatud Eesti Pangas välja töötatud Eesti majanduse makromudelit 
EMMA, mida uuendatakse ja täiendatakse pidevalt. 

RAHVUSVAHELINE 
MAJANDUSKESKKOND

Viirusekriisi süvenemine lükkab maailmama-
janduse taastumist edasi. Vaktsiinipuuduse 
tõttu ei suudeta viirust loodetud tempos kontrolli 
alla saada ning see takistab naasmist piirangu-
tevaba majanduskeskkonna juurde. Mitmel pool 
üle maailma on tulnud taas kehtestada uusi pii-
ranguid ― vaesemates riikides üldjuhul vähem ja 
rikkamates riikides, eriti Euroopas, rohkem. See 
lükkab kasvuspurdi tõenäoliselt edasi selle aasta 
teise poolde. Samas on Ameerika Ühendriikides 
ja Jaapanis heaks kiidetud üsna helded stiimuli-
paketid majanduse toetamiseks, mis peaks olu-
korda mõnevõrra leevendama, seejuures ergu-
tama kaudselt ka üleilmset majandust. 

Ka euroala majandust vintsutab loodetust 
aeglasem vaktsineerimine ja selle tagajär-
jed. Tõenäoliselt pole euroalal majanduse kii-
remat taastumist oodata enne suve algust, mil 
peaks vaktsineeritud olema juba suur osa ela-
nikkonnast. Veidi paremas seisus on euroala 
tööstussektor, sest üleilmne nõudlus ja ekspor-
divõimalused toetavad tööstustoodangu kasvu. 
Teenustesektori taastumise väljavaade on eba-
kindlam, eeskätt nendes Lõuna-Euroopa riiki-
des, kus turism hõlmab suurt osa majandusest. 
Kriisi venimise korral võib töötus euroalal suu-
reneda, sest mitmed riigid on tööturu ja ettevõ-
tete toetusmeetmeid pikendanud vaid selle aasta 
lõpuni. 

Eesti peamiste eksporditurgude naasmist 
kriisieelsesse seisu soosib senine suhteliselt 
väiksem langus. Meie peamised partnerriigid on 
enamasti kogenud väiksemat majanduslangust 
kui Euroopa riigid keskmiselt. See vähendab 
potentsiaalselt pikemaajalisi struktuurseid kahju-
sid majandusele, ent ka lähimaade taastumiskii-
rus on vahetult seotud viroloogilise olukorraga. 
Seetõttu püsib ebakindlus tuleviku suhtes suur. 
Nõudluspoolsete piirangute lõpetamise ja heade 
rahastamisvõimaluste koosmõjul on võimalus, et 
majanduskasv kiireneb 2021. aasta teises poo-
les. Sel on positiivne mõju Eesti ekspordinõudlu-
sele (vt prognoosi välismajanduse eeldusi tabe-
lis 2).

MAJANDUSKASV

Sellekevadised viiruse leviku tõkestamiseks 
kehtestatud piirangud annavad kasvule ajutise 
tagasilöögi, kuid 2021. aasta keskel hakkab 
Eesti majandus kiirelt taastuma. Mullune koge-
mus näitas selgelt, et koroonapiirangute eemal-
damise järel on suur osa majandusest suuteline 
kiiresti uuesti jalule tõusma. Käesolevas prog-
noosis eeldatakse, et majandustegevust takista-
vad piirangud kestavad aprilli lõpuni ja sügiseks 
jõutakse ulatusliku vaktsineeritute tasemeni, nii 
et viiruseolukord ei põhjusta enam majandus-
likke tagasilööke seninähtud ulatuses. Kuna 
majandus väljub surutisest alles selle aasta tei-
ses pooles, siis paistab jõulisem kiirenemine 

Tabel 2. Prognoosi välismajanduse eeldused

2020. aasta detsembriprognoos

2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023

välisnõudluse kasv %* -9,0 6,7 5,5 3,3 6,5 5,0 3,5

naftahind (USA dollarites barreli kohta) 42,3 59,3 55,7 53,7 44,0 45,7 46,9

intressimäär (3 kuu EURIBOR %) -0,43 -0,54 -0,52 -0,44 -0,54 -0,54 -0,50

USD/EUR vahetuskurss 1,141 1,209 1,208 1,208 1,184 1,184 1,184

* Eesti kaubanduspartnerite kaalutud impordikasv.
Allikas: Euroopa Keskpank.



24

R
A

H
A

P
O

L
IIT

IK
A

 J
A

 M
A

JA
N

D
U

S
 1

/2
0

21

välja järgmise aasta majanduskasvus, mil SKP 
kasv küündib 5,0%ni (vt prognoosi põhinäitajaid 
tabelis 3 ja võrdlust teiste institutsioonide prog-
noosidega tabelis 4). 

Viiruse leviku ohjeldamiseks võetud meetmed 
halvendavad olukorda tööturul, ent vähem kui 
aasta tagasi. Majandustegevusele seatud pii-
rangute tõttu väheneb hõive siiski nii aasta esi-
meses kui ka teises kvartalis. Võrreldes aasta-
tagusega pehmendab hõive langust ja töötuse 
suurenemist see, et ettevõtted on jõudnud uue 
olukorraga kohaneda. Plaane tehakse ootu-
sega, et nõudlus taastub aasta teises pooles, kui 

piisavalt suur osa elanikest on vaktsineeritud ja 
viirusekriis on kontrolli all. Küsitlusandmete järgi 
nähakse ette töötajate arvu suurenemist nii töös-
tuses, kaubanduses, ehituses kui ka teenuste-
sektoris. Prognoosi järgi hakkab hõive taas suu-
renema 2021. aasta teises pooles. 

Kriis kärbib lähiajal palgakasvu, seda peami-
selt madalamate palkade puhul. Miinimumpalga 
samaksjätmine tähendab seda, et madalama 
palgaga töökohtadel aeglustub palgakasv vara-
semast rohkem. Samal ajal jätkub tugev palga-
kasv tegevusaladel, kus läheb kriisist hoolimata 
suhteliselt hästi ning kus töötajaid värvatakse 

Tabel 3. Majandusprognoos põhinäitajate kaupa*

Erinevus detsembriprognoosist

2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023

SKP jooksevhindades mld eurodes 27,16 28,15 30,28 31,98 -0,22 0,00 0,10

SKP püsivhindades** -2,7 2,7 5,0 2,9 -0,2 0,8 0,3

    eratarbimine*** -2,2 3,5 10,3 3,0 -0,3 3,2 -1,0

    valitsemissektori tarbimine 3,5 4,0 -4,3 0,0 5,3 -3,1 1,7

    kapitali kogumahutus põhivarasse 15,7 -12,7 4,4 6,3 -20,2 -0,5 0,9

    eksport -5,4 4,2 6,7 3,7 -1,5 1,7 0,3

    import 0,5 0,0 7,9 4,5 -8,1 1,9 0,1

SKP lõhe (% potentsiaalsest SKPst) -1,4 -1,5 0,9 1,3 -0,7 0,2 0,5

tarbijahinnaindeks -0,4 1,6 1,5 1,6 0,2 -0,4 -0,2

ühtlustatud tarbijahinnaindeks -0,6 1,6 1,5 1,8 0,3 -0,5 -0,2

SKP deflaator -0,6 0,9 2,4 2,6 -0,7 -0,1 0,0

töötuse määr (% tööjõust) 6,8 7,9 6,5 5,7 -2,0 -1,5 -1,1

hõive**** -2,7 -0,2 1,6 0,6 1,7 -0,5 -0,6

keskmine brutokuupalk (EUR) 1448 1495 1572 1649 14,0 10,0 2,0

keskmine brutokuupalk 2,9 3,2 5,1 4,9 0,2 -0,4 -0,6

SKP töötaja kohta püsivhindades 0,0 2,9 3,3 2,3 -2,0 1,2 0,9

jooksevkonto saldo (% SKPst) -1,0 1,8 1,9 1,8 -0,2 0,0 0,1

valitsemissektori  eelarvetasakaal (% SKPst) -4,8 -6,1 -2,2 -1,8 -0,9 1,2 0,9

* Näitajad on esitatud aastase muutusena protsentides, juhul kui pole märgitud teisiti. ** SKP ja selle komponendid on esitatud 
hooajaliselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud aheldatud väärtustena. *** Sisaldab kodumajapidamisi teenindavaid kasumi-
taotluseta institutsioone. **** Hõlmab residendist tootmisüksusi. ***** Valitsemissektori tulude ja kulude prognoos võtab arvesse 
nende meetmete mõju, mis olid prognoosi koostamise hetkeks piisava detailsusega teada. 
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Tabel 4. Võrdlus teiste institutsioonide prognoosidega

SKP reaalkasv % tarbijahindade muutus %

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

Eesti Pank -2,7 2,7 5,0 2,9
-0,4  

(-0,6*)
 1,6  
(1,6*)

 1,5  
(1,5*)

 1,6  
(1,8*)

Euroopa Komisjon -2,9 2,6 3,8  -0,6* 1,2* 2,1*

Consensus Economics -3,2 2,9 4,4 -0,3 1,6 1,9

Luminor -2,9 2,5 5,0 -0,4 1,9 2,1

SEB -2,8 3,3 3,8 -0,6* 1,4* 2,3*

Swedbank -2,7 3,1 4,3 -0,4 1,1 1,7

* Ühtlustatud tarbijahinnaindeks.
Allikad: Eesti Panga märtsiprognoos 30.03.2021;  European Commission. Economic Forecast. Winter 2021. 11.02.2021;  Eastern 
Europe Consensus Forecasts, March 2021; Luminori majandusprognoos kevad 2021, 23.03.2021; SEB,Nordic Outlook, February 
2021, 26.01.2021; Swedbanki majandusülevaade 18.01.2021.
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pigem juurde (näiteks info ja side valdkond). Kui 
viirusesse nakatumise näitajad langevad ning pii-
ranguid lõdvendatakse, hoogustub ka üldine pal-
gakasv. Kriisieelne keskmise palga kasv prog-
noosiperioodi jooksul siiski ei taastu, sest esialgu 
on tööotsijaid palju ja palgakasvusurve vähene.

11. märtsil sisse seatud piirangud annavad 
tagasilöögi eratarbimisele, mis asendub tarbi-
mise hüppelise kasvuga aasta teises pooles. 
Kaubanduse sulgemine on ulatuslikum kui eel-
misel aastal. Samas kompenseerib ostukeskuste 
ja ehituspoodide sulgemist osaliselt kaupmeeste 
ja klientide mullusest suurem valmisolek e-kau-
banduseks. Teise kvartali lõpus hakkavad tarbi-
miskulutused suurenema ja tänu riikidevahelise 
reisimise taastumisele suurenevad muu hulgas 
ka kulutused transpordile ja kulutused välismaal. 
Tarbimisvõimalusi toetavad nii palgatulu, piiran-
guteperioodil varasemast kiiremini kogunenud 
säästud ja aasta lõpupoole ka pensionifondidest 

välja võetav raha ― esimesel võimalusel võe-
takse pensioni teisest sambast välja umbes 1,2 
miljardit eurot, millest suunatakse küsitlusand-
mete järgi umbes pool tarbimisse. 

Ettevõtete üldist investeerimisaktiivsuse tõusu 
soodustavad mitmed tegurid, ent oodata võib 
ka suurte erakorraliste tehingute kordumist. 
Ettevõtete üldist investeerimisaktiivsust suu-
rendavad kindlustunde, kasumite ja välisnõud-
luse taastumine. Rahastamisvõimalused püsivad 
head, sest pangad suudavad endiselt anda laene 
ning vajadusel pakkuda maksepuhkusi. 2021. 
aasta lõpus avanevad Euroopa Liidu uue eelar-
veperioodi toetusmeetmed ning taasterahastu, 
mis hakkavad investeeringuid positiivselt mõju-
tama alates 2022. aastast. Samas, nagu juhtus 
eelmise aasta lõpus, mil üks suur tarkvarainves-
teering muutis ettevõtlussektori koguinvesteerin-
gute mahu heitlikuks, ei saa sama välistada ka 
edaspidi.

Taustinfo 3. Alternatiivsed prognoosistsenaariumid

Eesti Panga 2021. aasta märtsiprognoosi põhistsenaarium lähtub eeldusest, et vaktsineerimine 
annab pärast esialgu loodetust aeglasemat edenemist siiski oodatud tulemuse ning ettevõtete 
majandustegevust oluliselt kahjustavad piirangud saab eemaldada aprilli lõpuks. Samas on ala-
tes koroonapandeemia algusest 2020. aasta alguses prognoosiga seotud määramatus tavapä-
rasest suurem. Nii eelmisel kui ka sel aastal tehtud prognoosid Eesti ja teiste riikide majanduse 
kohta on näidanud, et viiruse agressiivne kulg, selle tõttu kehtestatud piirangud ja nende mõju 
majandusele võivad oodatust märkimisväärselt erineda. Alljärgnevalt on esitatud kaks alterna-
tiivset prognoosistsenaariumit ― positiivne ja negatiivne –, mis illustreerivad võimalikku vahe-
mikku, kuhu olulisemad majandusnäitajad võivad viiruseolukorras langeda. 

Positiivne stsenaarium lähtub sellest, et ette- 
võtted tulevad viirusekriisi ja selle tõttu kehtesta-
tud piirangutega toime arvatust paremini, mis on 
võimalik tänu sellele, et möödunud aastal toimus 
ulatuslik uute oludega kohanemine nii tootmis- 
kui ka müügiprotsessides. Väiksema tagasilöögi 
tõttu toimub pärast piirangute eemaldamist ka 
põhistsenaariumis eeldatust kiirem taastumine, 
sh rahvusvahelises reisijateveos ja turismis. 
Positiivse stsenaariumi eelduseks on tõhus vakt-
sineerimine, mille võimalikkust kinnitavad osali-
selt ka viimased suundumused. Positiivses stse-
naariumis ületab SKP kriisieelse taseme 2021. 
kolmandas kvartalis (vt joonis T3.1) nii fiskaalstii-
muli kui ka pensionireformist vabanevate vahen-
dite abil ja tööpuudus langeb aastaks 2023 sar-
nasele tasemele, mis oli enne pandeemia algust 
(vt joonis T3.2). 

Joonis T3.1. SKP püsihinnas

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Negatiivne stsenaarium lähtub eeldusest, et 
11. märtsil jõustunud piirangutega võrdväär-
selt ranged nõuded kestavad juuni alguseni. 
Selle stsenaariumi järgi kannatavad enim eri-
nevad teenusvaldkonnad, peamiselt aga turism 
ja sellega seotud tegevusalad, sest kriisi veni-
mine turismihooajale tähendab taastumisvõi-
maluste luhtumist ja sageneb ettevõtete tege-
vuse lõpetamine. Selle tulemusena tööpuudus 
Eestis suureneb, ent majandusaktiivsus tervi-
kuna kannatab siiski vähem, sest tööstussek-
tori võimalused toodangumahtu suurendada 
on küllaltki head. Negatiivse stsenaariumiga 
kaasnev pankrotistumine tekitab kestva kahju 
majanduse potentsiaalile, sest suur osa lisan-
dunud töötusest on struktuurne ega kao niipea 
(vt joonis T3.2). Selliseid töökohti, mis kriisi ajal 
kaovad, ei ole enam mõnda aega tarvis ja suur hulk töötuid peab endale uue tegevusala leidma, 
mis on aga aeglane protsess.

Mõlemas stsenaariumis on arvestatud sellega, et eelarvepoliitikat ei muudeta, st et valitsuse 
toetusmeetmed on samad, mis prognoosi põhistsenaariumiski. Kuigi tõenäoliselt võib valitsus 
tervishoiu- ja majandusolude järsu muutuse korral otsustada täiendavalt sekkuda, pole lange-
tatavaid valikuid võimalik täpselt ette näha ja siinjuures arvesse võtta. Kokkuvõtvalt on põhi- ja 
alternatiivsete prognoosistsenaariumite kõrvutus olulisemate majandusnäitajate puhul esitatud 
tabelis T3.1. 

Joonis T3.2. Tööpuuduse määr

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Tabel T3.1. Alternatiivsed prognoosistsenaariumid

negatiivne stsenaarium põhistsenaarium positiivne stsenaarium

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

SKP püsivhindades -2,7 -0,8 6,3 3,3 -2,7 2,7 5,0 2,9 -2,7 5,1 3,5 3,2

tarbijahinnaindeks -0,4 1,5 1,2 1,5 -0,4 1,6 1,5 1,6 -0,4 1,7 1,8 1,7

töötuse määr (% tööjõust) 6,8 9,3 8,8 7,9 6,8 7,9 6,5 5,7 6,8 7,1 5,5 4,8

hõive -2,2 -2,1 0,6 0,7 -2,2 -0,6 1,6 0,6 -2,2 0,4 1,7 0,5

keskmine brutokuupalk 2,9 2,8 4,3 4,9 2,9 3,2 5,1 4,9 2,9 3,6 6,1 5,2

Märkus. Näitajad on esitatud aastase muutusena protsentides, juhul kui pole märgitud teisiti.

HINNAD

Hinnakasv püsib kriisi venimise tõttu aeglane. 
Energiahindade kallinemise ja madala võrdlus-
baasi tõttu kiireneb inflatsioon selle aasta tei-
ses kvartalis 2% lähedusse, kuid seejärel aeg-
lustub uuesti. Nõudluspoolne hinnasurve püsib 
lähiajal nõrk, sest majanduses on vabu tootmis- 
ressursse. Ajutist hinnatõusu võivad põhjustada 
erinevad pakkumispoolsed tegurid, eelkõige vii-
ruse leviku põhjustatud tarneraskused.

Toidutoormete hinnatõus kandub aasta teises 
pooles üle tarbijahindadesse. Toidutoormete  
hinnad maailmaturul on alates neljandast kvartalist 

kiiresti kallinenud ja tõusnud 2014. aasta tase-
mele. ELi siseturul on toidutoormete hinnad senini 
kasvanud vaid vähesel määral. Imporditavate 
puuviljade hinnad on aga läinud langusse.

Teenuste hinnatõus lükkub viiruse leviku tõttu 
edasi. Majutusteenuste hindade taastumine krii-
sieelsele tasemele jääb väljapoole puhkuste-
perioodi. Üürihinnad hakkavad madalseisust 
väljuma. Transpordi, eelkõige lennupiletite hinda-
desse kandub üle kütuste hinnatõus, mis põhjus-
tab transporditeenuste kallinemise. 

Tööstuskaupade hindu hoiavad üleval tarne-
raskused ja transpordihindade tõus. Viiruse-
kriisi esimene laine tööstuskaupade tarbijahindu 
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oluliselt ei mõjutanud. Jaekaupmeeste juurde-
hindlus oli eelmisel aastal kõrge ning tarbekau-
pade hindu ei langetatud. Selle aasta alguses on 
kallinenud väljastpoolt Euroopa Liitu impordita-
vad vahetarbekaubad ja see hinnatõus kandub 
viitaja jooksul üle jaehindadesse. 

VALITSEMISSEKTORI RAHANDUS

Viirusekriisi ja selle ohjeldamiseks vajalike 
piirangute jätkumine koos majanduse toe-
tusmeetmetega toovad kaasa selle, et valit-
semissektori eelarve jääb suurde puudu-
jääki ka 2021. aastal. Ehkki majanduse olukord 
aasta jooksul paraneb ja ühekordselt suurendab 
maksutulusid ka teisest pensionisambast lahku-
jate tasutav tulumaks, kujuneb eelarvepuudu-
jääk sel aastal 2020. aasta omast suuremaks. 
Tervishoiuolukorra ülikiire halvenemine selle 
aasta alguses tõi kaasa vajaduse täiendavateks 
kulutusteks. Uus lisaeelarve koos mullu detsemb-
ris ja selle aasta alguses juba loodud lisatoetus-
tega halvendavad valitsemissektori eelarvepo-
sitsiooni tänavu 2,4% SKPst. Lisaks jätkuvad sel 
aastal mitmed möödunud aasta kevadel lisaeel-
arvega vastu võetud meetmed, mille negatiivne 
mõju eelarvepositsioonile on ligikaudu 0,5% 
SKPst. Sarnaselt mullusega kulub ka tänavu suu-
rim osa lisameetmetest palgatoetustele. 

Maksutulude laekumine suureneb kiiresti ka 
2022. aastal. Maksutulude kasvule annab lisa-
tõuke tarbimiskulutuste kasv, mis kaasneb teisest 
pensionisambast lahkujate suureneva tarbimi-
sega. Tänu maksutulude kasvule ja sellele, et kaob 
vajadus uute majanduse toetusmeetmete järele, 
väheneb eelarvepuudujääk 2022. aastal järsult. 
Ent valitsemissektori eelarve jääb praegustel eel-
dustel siiski prognoosiperioodi lõpuni puudujääki.

Püsikulude tõus sotsiaaltoetuste tõttu on üks 
põhjus, miks valitsemissektori eelarve jääb ka 
järgmistel aastatel puudujääki. Lisaks suuren-
dab praegune viirusekriis mitmes valdkonnas 
(eelkõige tervishoius, aga ka näiteks hariduses) 
vajadust lisarahastuse järele, mis teeb kulude 
kasvu piiramise keeruliseks. Struktuurne puudu-
jääk oli püsiv juba enne praegust kriisi ja see-
pärast eeldab püsivast puudujäägist väljumine 
majanduspoliitilisi otsuseid.

***

Pandeemia kontrolli alla saamisega seotult valit-
seb endiselt suur ebakindlus ka majanduse väl-
javaadet. Suure määramatuse tõttu võib tegelik 
olukord Eesti majanduses kujuneda prognoosi 
põhistsenaariumis toodust erinevaks. Võimalikke 
tulemeid on ilmestatud alternatiivsete prognoosi-
stsenaariumite näol taustinfos 3. 
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