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SISSEJUHATUS
Selle aasta algus oli Eesti majanduse jaoks
edukas. Majandus kasvas esimeses kvartalis tempokalt ning ületas kriisieelse taseme.
Tegevusalade olukord oli siiski eripalgeline ning
mitmel neist pole endised tootmismahud veel
taastunud – lisaks kriisis enim kannatanud turismile, hotellidele ja restoranidele ka meelelahutus,
ehitus, töötlev tööstus jt. Valdavalt teise kvartalisse jäävad piirangud raskendasid paljude valdkondade tegevusvõimalusi veelgi, ent ettevõtete
võime piirangutest hoolimata tegevusega jätkata
on aastatagusega võrreldes märkimisväärselt
paranenud.
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Kriisieelne tugev majandusseis taastub kiirelt. Majanduse väljavaade on tänu vaktsineerimise edenemisele muutunud kindlamaks ning
teisel poolaastal võib oodata paranemist ka
neis harudes, kus seni on valitsenud raskemad
olud. Lisaks välisturgude toibumisele ja ekspordivõimaluste avardumisele annab Eesti majanduskasvule lühiajalise tõuke kriisi kestel kogunenud säästude kasutuselevõtmine. Seekordne
kriis erineb varasematest selle poolest, et inimeste ostuvõime selle käigus paranes ning kuna
majanduse üleüldise taastumise ajale langeb ka
raha väljavõtmine teisest pensionisambast, võib
majanduse väljavaade lähiettevaates osutuda
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heitlikuks – hoogsam kulutamine võib kaasa
tuua ülekuumenemise ja kiire hinnatõusu mitmes
valdkonnas.
Majanduse jõuline kasv elavdab tööturgu.
Ühes ettevõtete sooviga töötajaid juurde palgata
on juba tõusma hakanud nii hõive kui ka vabade
töökohtade hulk ja tunnetatav tööjõupuudus.
Majanduse avanemise järel ning nõudluse suurenedes hoogustub hõive kasv veelgi ning tööpuudus langeb juba järgmisel aastal kriisieelse
taseme lähedale. Taas tekkiv tööjõunappus kannustab järgmistel aastatel tööjõukulusid ning
keskmise palga kasv püsib kiire.
Hinnakasv kiireneb nii riigisiseste kui ka üleilmsete põhjuste tõttu. Tööstustoodete nõudlus suureneb pärast kriisi kogu maailmas ning
see toob kaasa paljude toormete lühiajalise kallinemise, mis kajastub viivitusega ka tarbijahindades. Mõneks ajaks kergitavad tarbijahindu ka
kriisi käigus tarneahelatesse tekkinud tõrked,
osade toodete nappus ja madalseisust väljuvate
teenuste kallinemine endise hinnataseme lähedusse. Nimetatud tegurid annavad hinnakasvule ajutise lisahoo; püsivam ja järgmiste aastate
peamine hinnakasvu põhjus on aga tööjõukulude
jätkuv kasv.

VÄLISKESKKOND
MAAILMAMAJANDUS

Joonis 1. Piirangute indeks
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Maailmamajanduse taastumine küll jätkub,
kuid esimese kvartali kasvuhoog oli loodetust
pisut tagasihoidlikum. Põhjus oli endiselt koroonaviiruse jõuline levik siin-seal ja selle ohjeldamiseks kehtestatud piirangud. Üha enam paistavad
silma vaktsineerimisest põhjustatud erinevused riikide ja piirkondade majandusarengus (vt
tabel 1). Näiteks USAs ning mitmes teises arenenud riigis nii Euroopas kui ka mujal, kus vaktsineeritud on juba märgatav osa elanikkonnast,
on majandus avanenud kiiremini ja sisenõudlus
taastumas. Vaktsiinide nappuse ja vaktsineerituse madala taseme tõttu kannatavad praegu
aga mitmed arenevad riigid, nagu India, Brasiilia
jt, uue võimsa koroonaviiruse laine ja tegevuspiirangute käes (vt joonis 1). Majandusaktiivsus
kasvab kiiremini ka riikides, kus on suurem tööstus- ja ekspordisektori osakaal, sest nõudlus
on tugev. Globaalse tööstussektori aktiivsusindeksi1 põhjal oli tellimuste kasv tööstussektoris mais hoogsaim viimase üheteistkümne aasta
jooksul. Ka teenustesektorile on tegevuspiirangute leevendamine andnud positiivse tõuke
ning selle sektori aktiivsus2 on viimastel kuudel
samuti tõusma hakanud. Maailmamajandust toetab ka arenenud riikide erakordselt jõuline eelarvestiimul ja leebe rahapoliitika, mis süstib jätkuvalt optimismi ning soodustab riskivõtmist ka
finantsturgudel. Siiski on olukord veel habras,
sest keegi ei tea täpselt, kaua kestab vaktsineerimisega saavutatud immuunsus ja kas vaktsiinid
pakuvad kaitset ka koroonaviiruse üha lisanduvate uute tüvede vastu.
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Üleilmse nõudluse kasv pakub arenguvõimalusi Hiina majandusele, kuid pakkumispoolsed tegurid kergitavad maailmas üha enam
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Allikad: OxCGRT, Our World in Data.
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hindu. Maailma kaubavahetus on suurte sammudega paranenud, mida kinnitab jõuliselt kasvanud kaubaeksport Hiinas ja teistes Aasia riikides, aga ka mitmel pool mujal (vt joonis 2). Seda
toetab tööstussektori taastumine, eriti arenenud
riikide tugevnenud nõudluse toel. Samas ei suudeta koroonakriisi tõttu kannatada saanud tootmisprotsesse nii kiiresti taastada ja seega tekitavad pakkumispoolsed piirangud üha enam
hinnatõusu. Muu hulgas põhjustavad tootjatele
raskusi kallinenud toorme- ja transpordihinnad
ning tõrked ja viivitused tarneahelates. Puudus
on mitmetest olulistest tootmissisenditest, nagu
mikrokiibid. Teisest küljest pakub see kõik Hiina
majandusele häid kasvuvõimalusi. Hiina esimese
kvartali erakordselt tugeva majanduskasvu (aastakasv 18,3%) taga oli osaliselt hoopiski baasiefekt, kuna 2020. aasta esimeses kvartalis
langes majandus koroonapiirangute tõttu üsna
järsult. IMFi hinnangul kasvab Hiina majandus
käesoleval aastal 8,4% ja järgmisel aastal 5,6%.

Tabel 1. SKP kasv eri majanduspiirkondades aastatel 2016–2021 (%)*
2016

2017

2018

2019

2020

maailmamajandus

3,2

3,8

3,6

2,9

-3,3

2020 IV kv

arenenud riigid

1,7

2,5

2,2

1,7

-4,7

5,1

arenevad riigid ja arengumaad

4,4

4,8

4,5

3,7

-2,2

6,7

euroala

1,9

2,6

1,8

1,3

-6,6

-4,9 (-0,7)

-1,8 (-0,6)

4,4

Ameerika Ühendriigid

1,7

2,3

3,0

2,2

-3,5

-2,4 (1,1)

0,4 (1,6)

6,4

Hiina

6,7

6,8

6,6

6,1

2,3

6,5 (2,6)

18,3 (0,6)

8,4

Jaapan

0,5

2,2

0,3

0,7

-4,8

-1,0 (2,8)

-1,8 (-1,3)

3,3

Ühendkuningriik

1,9

1,9

1,3

1,5

-9,9

-7,3 (1,3)

-6,1 (-1,5)

5,3

2021
6,0

* SKP on esitatud püsivhindades, sulgudes on toodud kvartalikasv võrreldes eelmise kvartaliga.
Allikad: IHS World Economic Outlook aprill 2021, OECD, riikide statistikaametid. 2021. a on IMFi prognoos.

1 IHS Markit J.P. Morgan Global Manufacturing PMI™.
2 HIS Markit J.P. Morgan Global Composite PMI™.
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Tõusu veab endiselt tööstussektor koos ekspordiga, mille aastakasv ulatus aprillis juba 32,3%ni.
Samuti annab Hiina majanduskasvule tuge sisenõudluse taastumine koos jaekaubanduse kiire
kasvuga, mis oli aprillis 17,7%. Tootjahindade
tõusutuules on hakanud kosuma ka tarbijahinnad ning inflatsioon jõudis aprillis 0,9%ni. See
näitab, et kõrgemaid sisendihindu hakatakse üha
enam klientidele üle kandma.
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Arenenud riikide majandust toetab praegu
helde eelarvestiimul ja üha laialdasem vaktsineerimine. USA majanduse taastumine on tänu
fiskaalstiimulile ja järjest kiirenevale vaktsineerimistempole oodatust jõudsam ja aastakasv ulatus seal I kvartalis 0,4%ni. Tööstussektori aktiivsus püsib tänu nõudluse suurenemisele tugev ja
ostujuhtide hinnangu paranemist toetab uute tellimuste kiire kasv. Ka teenustesektori aktiivsusindeks 3 tõusis mais kõrgeimale tasemele alates
2009. aasta oktoobrist. Sisenõudlus ja tarbijate
kindlustunne on samuti tugev. Nii selle kui ka
madala võrdlusbaasi tulemusena ületas aastase
jaemüügi kasv aprillis ajaloolise rekordi ja jõudis
51,2%ni. Lisaks mõjutavad tarbimist ka valitsuse
toetusmeetmed ja majanduse avamine. Olukord
tööturul on aastatagusega võrreldes märkimisväärselt paranenud, kuid hõive jääb pandeemiaeelsele ajale endiselt alla. Mais loodi väljaspool
põllumajandussektorit küll veidi rohkem töökohti kui aprillis ja töötuse määr langes 5,8%ni.
Ühendriikide inflatsioon kiirenes aprillis 4,2%le,
mis oli kiireim hinnakasv alates 2008. aasta septembrist. Põhiliselt mõjutas hinnatõusu energia
ja muude toormehindade suurenemine. Jaapani
majanduskasv aeglustus aasta esimeses kvartalis taaskehtestatud koroonapiirangute tõttu
ja aastane majanduslangus ulatus seal 1,8%ni.
Ettevõtete kindlustundehinnangud viitavad siiski
majanduse järkjärgulisele taastumisele aasta teises pooles. Jaapani eksport kasvas aprillis aastaga 38% nii madala baasi kui ka üleilmse tugeva
nõudluse toel masinate, seadmete ning mikrokiipide järele. Tarbijate kindlustunne on üldiselt
tugev, ning ka jaemüügi aastakasv oli märtsis ja
aprillis hoogne. Samas viitavad langevad tarbijahinnad (aprillis –0,4%) sellele, et tarbimine on
ikka veel tagasihoidlik. Töötuse määr püsib endiselt madalal 3% lähedal.
Ühendkuningriigi majandus oli karmidele piirangutele vaatamata esimeses kvartalis oodatust vastupidavam ja aastane majanduslangus
3 IHS Markit US Services PMI.

Joonis 2. Üleilmne ja euroala kaubavahetuse
aastakasv (3 kuu libisev keskmine)
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Allikad: Bloomberg, Eurostat.

Joonis 3. Suuremad aktsiaindeksid
(04.01.2016 = 100)
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Allikas: Bloomberg.

oli 6,1%. See oli väiksem langus kui eelmises
kvartalis. Taastumist on toetanud veebruaris alanud piirangute leevendamine ja kiire vaktsineerimistempo. Lisaks alustati aprillis laiaulatuslikku testimist, et vältida uusi viirusepuhanguid.
Nii tootmise kui ka teeninduse aktiivsusindeksid
tõusid aprillis hoogsalt. Väliskaubandusbilanss
on puudujäägikursil olnud juba mitu kuud, sest
kauplemisel Euroopa Liiduga pole veel uute
reeglitega harjutud. Eksport näitab siiski märtsikuise 5,8% kasvuga selgeid taastumismärke
pärast järsku kukkumist aasta alguses.
Finantsturgudel valitses l kvartalis valdavalt positiivne meeleolu. Investorite optimism
majanduse taasavamise suhtes kestab ning nii
raha- kui ka eelarvepoliitika stiimulmeetmed on
endiselt suured. Aktsiahinnad tegid soodsas
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keskkonnas aprillis ja mais järjest tipptulemusi ning aasta algusest on arenenud riikide
aktsiaindeksite tootlus juba üle 10% (vt joonis
3). Ettevõtete majandustulemused on I kvartalis analüütikute ootusi samuti tugevalt ületanud
ning kasumid on hoogsalt kasvanud. Ka riskivaradesse ning krüptovaluutasse investeerimise vastu oli huvi suur. Seevastu võlakirjaturgudel muutusid tulumäärad mais suhteliselt vähe.
USA kaheaastase riigivõlakirja intressimäär püsis
pea muutumatu, kuid pikemaajalise ehk kümneaastase riigivõlakirja intressimäär pisut kerkis.
Euroala riiklike võlakirjade tulumäärad kuu jooksul üldiselt pisut tõusid. Rohkem küll pikemaajaliste võlakirjade puhul, mistõttu muutusid tulukõverad järsemaks. Erandiks olid Lõuna-Euroopa
riikide nagu Itaalia riigivõlakirja intressimäärad,
mis tõusid keskmisest veidi rohkem, ja Kreeka
valitsuse pikemaajaliste võlakirjade tulumäärad,
mis hoopis langesid 10–20 baaspunkti.
Tooraineturul hinnad kerkisid. Nafta hinnakasv jätkus pärast märtsikuist kerget korrektsiooni
ka aprillis ja mais. Brenti toornaftahind jõudis mai
lõpuks taas 70 dollarini barreli eest (vt joonis 4).
Nõudluse suurenemine nafta järele on tekitanud
turul defitsiidi, mille toel on hind aasta algusest kerkinud umbes 40%. OPEC+ riikide kokkulepe suurendada nafta tootmismahtu järk-järgult maist juulini peegeldab kasvavat kindlustunnet, et üleilmne
majandus taastub ning see on ettevaates pigem
naftahinda toetav. Esimese kvartali lõpuks on pea
kõik toormehinnad kõrgemal pandeemiaeelsest
tasemest, sest majandusaktiivsus on küll paranenud, kuid teatud pakkumispoolsed tõrked pole
lahenenud. Lisaks mõjutab mitme toorme hinda
ka baasiefekt. Enim on kerkinud energiahinnad ja
metallitoormete hinnad. Energiahinnad on alates
eelmise aasta neljandast kvartalist tõusnud umbes
35%. Metallitoormetest on aga näiteks vasehind
võrreldes 2019. aasta lõpuga kerkinud pea poole
võrra. Kulla hind on kerkinud tagasi aasta alguse
tasemele ehk 1900 dollari juurde untsi kohta.
Jätkunud on ka toidutoormete kallinemine.

EUROALA MAJANDUS
Tänu sihipärastele koroonapiirangutele ja üha
jõudsamale vaktsineerimisele on euroala riigid
alates maist saanud oma majandust üha enam
avama hakata. See lubab oodata, et suvisel puhkuste hooajal saab euroala majandus kasvuhoo
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4 IHS Markit Eurozone Manufacturing PMI.

Joonis 4. Toormete hinnaindeksid ja nafta
hind USA dollarites
tööstustoormed, indeks (01.2015 = 100)
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Allikad: HWWI, Reuters, Bloomberg.

sisse. Kuigi vaktsineerimine kogub üha hoogu,
on see kulgenud ikkagi aeglasemalt, kui loodeti.
Koos koroonaviiruse vastaste piirangute pikendamisega siin-seal, mõjutas see esimeses kvartalis ka euroala majanduse käekäiku ja seega
oli majandus languses. Aastane majanduslangus ulatus euroalal 1,8%ni ja kvartali võrdluses
0,6%ni. Tänu välisnõudluse jõudsale taastumisele on aga euroala aastased tööstustoodangu
kasvunumbrid järjekindlalt paranenud ja selle
aasta märtsiks ulatus tööstustoodangu kasv
juba 10,9%ni. Euroala väliskaubanduse märtsikuised andmed näitasid, et kaubaeksport kasvas aastaga 8,9%, samas kui import kerkis lausa
19,2%. See peegeldab osalt suurenenud nõudlust tootmissisendite järele. Euroala tarbijakindlustunne on jätkuvalt paranemas ja seetõttu kerkis aastane jaemüük märtsis 13% ja aprillis lausa
23,9%. Ka euroala suuremates riikides on näha
piirangute leevenemisel tugevat sisenõudluse
taastumist. Prantsusmaal ulatus jaemüügi kasv
märtsis 21,3%ni, Itaalias 22,9%ni, Hispaanias
14,9%ni ja Saksamaal 11%ni.
Euroala tööstussektoril läheb hästi ja aktiivsus paraneb seal rekordkiirelt. Tööstussektori
aktiivsusindeks 4 kerkis aprillis rekordiliselt ehk
62,9 punktini, mis on parim tulemus ajast, mil
neid andmeid koguma hakati. Ka mais püsis
see näitaja pea sama kõrgel (62,8 punkti). Kuigi
Saksamaa tööstussektori tulemus oli silmatorkavalt hea (66,2 punkti), läks hästi ka teistes suuremates euroala riikides nagu Itaalia ja Hispaania,
kes näitasid samuti rekordilisi tulemusi. Hoogsalt

kasvasid nii kodumaiste tellimuste kui ka eksporditellimuste näitajad. Ka teenustesektoris on
aktiivsus järsult paranenud. Seal kerkis aktiivsusindeks mais 55,1 punktini ehk kõrgeimale tasemele viimase 35 kuu jooksul. Aktiivsusindeksite
tugevnemine peegeldab nii kodumaist kui ka
välismaist tugevat nõudlust. Samas on tekkinud nii transpordiviivitused kui ka puudus teatud
sisenditest, toormaterjalidest ning komponentidest. See on sundinud näiteks euroala autotootjaid juba tootmisliine ajutiselt sulgema. Praegune
olukord ilmestab piirangute leevendamisel tekkinud nõudlussurvet, millele pakkumine sama kiiresti järele ei suuda jõuda.
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Ettevõtete optimism5 kasvas enim alates 2000.
aastast, sest vaktsineerimise edenedes usutakse ka müüginumbrite kasvu. Lisaks ei ole
piirangud enam nii laiaulatuslikud ja ehk on nii
ettevõtjad kui tarbijad õppinud paremini nendega koos elama. Mõningast tuge pakub euroala
tootjatele ilmselt ka pisut odavam euro vahetuskurss kaubanduspartnerite valuutades suhtes,
kui see aasta alguskuudel oli (vt joonis 5). Peale
selle püsivad liikmesriikide fiskaalmeetmete ja
eurosüsteemi ulatuslike varaostude toel rahastamistingimused euroalal endiselt väga soodsad
(vt taustinfo 1). Samas on avaliku sektori suurte
kulutuste tõttu euroala riikide võlakoormus kerkinud enneolematult kõrgeks ja jõuab Euroopa
Komisjoni kevadprognoosi järgi sel aastal 102%ni
SKPst ning jääb kõrgeks ka järgmisel aastal.
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Euroala aastane inflatsioon kiirenes mais
2%le, mis oli kiireim kasv alates 2018. aasta
oktoobrist. Hinnakasvu panustasid enim energia, teenused ja mitte- energia tööstuskaubad. Toidukaupade hinnatõus oli veidi leebem.
Hinnakasvu mõjutab aga suuresti ka baasiefekt
ja muud ajutised faktorid. Alusinflatsioon kiirenes veidi 0,9%ni aprilli 0,7%lt (vt joonis 6).
Tootjahinnaindeksi kasv kerkis aprillis juba
7,6%ni eelmise kuu 4,3%lt. Sisendihinnad on
tõusnud kümne aasta kiireimas tempos. Üha
enam kandub see edasi ka tarbijahindadesse.
Tööturu olukord on euroalal käsikäes majanduse
avanemisega järjest paranenud. Töötus langes
aprillis veelgi 8%ni märtsi 8,1%lt (vt joonis 7).
Hõivatute arv langes aga kvartalivõrdluses esimeses kvartalis 0,3%. Ettevõtete hõiveootused 6
on aga küsitlusandmetel jõudsalt paranenud ja
tõusnud juba pandeemiaeelse tasemeni. Mitmed
euroala riigid on ka tööturu ja ettevõtete toetusmeetmeid pikendanud selle aasta lõpuni.
5 The ZEW Indicator of Economic Sentiment for the Euro Area.
6 European Commission Business and consumer survey.
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Joonis 6. Euroala inflatsioon
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Joonis 7. Euroala hõive ja tööpuudus
tööpuudus (parem telg)
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Taustinfo 1. Euroala rahapoliitiline keskkond
Joonis T1.1. Eurosüsteemi varaostukavade
portfelli maht (APP ja PEPP)
avaliku sektori võlakirjad
pandik irjad
ettevõtete võ lakirjad ja kommertsväärtpaberid
varaga tagatud väärtpaberid
4,5
4,0
3,5
trl eurodes

Eurosüsteemi rahapoliitika eesmärk on hoida
hinnad euroalal stabiilsed. Euroopa Keskpanga
(EKP) määratluse järgi saab hinnastabiilsusest
rääkida siis, kui aastane inflatsioon püsib keskmise aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal.
Koroonapandeemia tõttu on nii üldise majandusolukorra kui ka inflatsiooni väljavaade endiselt ebakindel. Selleks, et majapidamisi ning
ettevõtteid kriisi ajal toetada ning tagada hinnakasvu pidev lähenemine seatud eesmärgile, on
EKP nõukogu 2021. aastal jätkanud väga toetava rahapoliitika kursil.
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purchase programme, APP) raames netovaraMärkus. Viimane vaatlus 31.05.2021.
ostude tegemist 20 miljardi euro väärtuses
Allikas: Euroopa Keskpank.
kuus.7 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.8 Viimastel kuudel on PEPPi raames tehtud netovaraoste 2021. aasta alguskuudega võrreldes märgatavalt kiiremas tempos ning juunikuu istungil otsustati, et hoogsamas tempos ostude tegemist jätkatakse ka järgmise kvartali jooksul. Hetkeseisuga plaanib
EKP nõukogu erakorralise varaostukava raames teha netovaraoste vähemalt 2022. aasta märtsi
lõpuni, kuid igal juhul seni, kuni leiab, et viiruse kriisifaas on läbi.9 Kokku on varaostukavade
(APP ja PEPP) raames soetatud võlakirju eurosüsteemi bilansis mai lõpu seisuga 4,1 triljoni euro
väärtuses (vt joonis T1.1). Enim, 3,5 triljoni euro väärtuses, on portfellis avaliku sektori võlakirju.
Alates eelmise aasta juunist on Eesti Pank soetanud APP raames ka Eesti valitsuse võlakirju
ning aprilli lõpu seisuga oli neid Eesti Panga bilansis 77 miljoni euro väärtuses.
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Euroala finantssüsteemi likviidsuse toetamiseks pakutakse pankadele ka edaspidi erineva
tähtajaga refinantseerimisoperatsioone tavapärasest soodsamatel tingimustel. Möödunud
aasta maikuus käivitati pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (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 pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria (TLTRO-III) laenud, millele kohaldatakse märkimisväärselt soodsamaid tingimusi 2022. aasta juunini. See tähendab muu hulgas,
et TLTRO-III laenude intressimäär võib selle ajani olla hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast 50 baaspunkti võrra madalam ehk praegu kuni –1%. Lisaks on ajutiselt lõdvendatud ka likviidsust pakkuvate operatsioonide tagatistele esitatavaid nõudeid.
Rahapoliitilisi intressimäärasid aprilli ja juuni istungil ei muudetud. Hoiustamise püsivõimaluse
intressimäär on – 0,50%, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär jääb 0% tasemele ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25% tasemele (vt joonis T1.2). Nõukogu eeldab
praegu, et EKP baasintressimäärad püsivad nüüdsel või sellest madalamal tasemel nii kaua,
7 Nõukogu eeldab endiselt, et netovaraoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks ning ostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab intressimäärasid tõstma. Samuti jätkatakse varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist.
8 Kui soodsaid rahastamistingimusi suudetakse säilitada ka väiksemas mahus netovaraostudega, siis ostetakse vähem. Kui
mitte, on võimalus oste suurendada.
9 Lisaks jätkab EKP nõukogu erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate
põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist vähemalt kuni 2023. aasta lõpuni.

Joonis T1.2. Eurosüsteemi rahapoliitilised
intressimäärad ja EONIA
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Allikas: Euroopa Keskpank.

Joonis T1.3. Euroala rahaturu
intressimäärad
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kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud piirini, mis on 2%st allpool, ent sellele piisavalt
lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt inflatsiooni arengus. Negatiivse hoiuseintressimäära ebasoodsat mõju pankadele aitab endiselt leevendada reservidelt makstavate intresside kaheastmeline süsteem, millega vabastatakse osa pankade keskpangas hoitavast ülelikviidsusest hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast.
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Euroala rahaturuintressimäärad on aasta esimeste kuude rekordmadalatest tasemetest veidi
tõusnud, kuid püsivad jätkuvalt väga väikesed (vt joonis T1.3). 27.05.2021 oli kolme kuu, kuue
kuu ja 12 kuu EURIBOR vastavalt −0,54%, −0,51% ja −0,48%. Euroala rahapakkumise aastakasv on viimastel kuudel veidi aeglustunud (laia näitaja M3 järgi aprillis 9,2%), kuid püsib eurosüsteemi leevendusmeetmete ja krediidiloome najal endiselt tugev. Pikalt 7% lähedal püsinud
reaalsektori ettevõtete laenumahu aastakasv aeglustus aprillis 3,2%ni, aga kodumajapidamiste
laenude aastakasv kiirenes 3,8%ni. Euroala pankade laenutegevuse aprillikuine küsitlus näitas,
et ettevõtete laenude krediidistandardid karmistusid aasta esimeses kvartalis oodatust vähem,
mis võib olla seotud nii fiskaalsete toetusmeetmete pikendamisega, rahapoliitika jätkuva toega
kui ka laiema riskisentimendi paranemisega. Lisaks püsivad pankade rahastamistingimused
endiselt soodsad ning pankade kapitaliseeritus on tugev.
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PEAMISED
KAUBANDUSPARTNERID
Eesti peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorra taastumine oli esimeses kvartalis
pandeemia leviku tõttu osaliselt takistatud (vt
joonis 8). Võrreldes eelmise kevadega on riigid
koroonaviiruse levikut tõkestavate piirangutega
paremini kohanenud ja see on toonud kaasa
suuremad ekspordivõimalused Eesti toodangule.
Peamise panuse majandusolukorra taastumisse
andis tööstussektor, millele lisandusid tarbijate kindlustunde tugevnemise toel järjest tõusnud jaekaubandusnumbrid. Soome majandus
kahanes esimeses kvartalis aastavõrdluses 1%
(–0,1% kv/kv) ning Rootsi majandus jäi aastatagusega samale tasemele (+0,8% kv/kv). Samas
kahanes Saksamaa majandus esimeses kvartalis

Joonis 8. Kaubanduspartnerite
SKP aastane muutus
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Joonis 9. Kaubanduspartnerite aastane
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Allikas: Reuters.
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aastavõrdluses 3,1% (–1,8% kv/kv) ja Läti majandus 1,3% (–1,7% kv/kv), mis näitab pandeemia
jätkumise mõju, kuid oluliselt väiksemal määral
kui esimese laine ajal. Leedu majandus pöördus
esimeses kvartalis kasvulainele – aastavõrdluses
kasvas SKP 1,2% (+2,0% kv/kv). Märkimisväärse
panuse sellesse kasvu andis biotehnoloogia sektor tänu detsembris avatud uuele tehasele, mis
toodab COVIDi testide jaoks vajalikke keemilisi
komponente. Eesti peamiste kaubanduspartnerite majandusolukorra paranemisele on andnud
panuse globaalne kaubavahetuse suurenemine
(vt joonis 9).
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Partnerriikide tööturu olukorra taastumine on
ebaühtlane (vt joonis 10). Koroonaviiruse teise
laine piirangud on hoidnud tööturgu pinge all,
kuna majandusaktiivsus kaubandus- ja teenindussektori teatud osades oli endiselt pärsitud.
Piirangute leevendamine parandab tööturu olukorda ning võimaldab töötute arvul kahanema
hakata.
Eesti peamiste kaubanduspartnerite inflatsioon on tõusujoonel (vt joonis 11). Soomes
kasvasid tarbijahinnad aprillis aastavõrdluses
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Joonis 11. Kaubanduspartnerite inflatsioon
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2,1% ja Rootsis 2,2%, seda transpordi- ja majapidamiskulude suurenemise tõttu. Saksamaa
tarbijahindade kasv kiirenes aprillis 2,0%ni energia- ja toiduainehindade kallinemise tõttu. Läti
aprilli 1,7% ja Leedu 2,5% aastainfaltsiooni taga
on peamiselt aastatagusega võrreldes kõrgemad
kütuse- ja energiahinnad.
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Joonis 13. Tegevusalade panus SKP kasvu
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 14. Töökohal käimine EL-27 riikides
võrreldes tavapärase ajaga, 7 päeva keskmine
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Kuised andmed näitavad siiski, et 2021. aasta
piirangud mõjutasid majandust vähem kui eelmise aasta omad ja seetõttu ei pruugi praeguste piirangute leevendamine anda majandusele enam sellist kasvukiirendust nagu aasta
varem. Siiski kasvas kaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks aprillis aastavõrdluses üle
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Esimese kvartali algus ja lõpp olid majanduslikult väga erinevad. Kvartali alguses lõdvendati viiruse leviku tõkestamiseks seatud piiranguid
ja majanduselu hakkas rohkem kihama. Google’i
mobiilpositsioneerimise andmed (vt joonis 14) näitavad, et töökohal käimine aasta alguses kasvas.
See tõi aga kaasa ka viiruse laiema leviku ning
vajaduse kvartali teises pooles piiranguid uuesti
karmistada. Need vähendasid inimeste liikuvust ja
panid pausile ka osa majandustegevusest. Mais
vähendati piiranguid taas, tänu millele liikuvus suurenes ja majandusaktiivsus sai hoogu juurde.

kriisieelne prognoos 2019. aastast
SKP andmed
kriisieelne tase, IV kv 2019

05-2020
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Kuigi Eesti majandusel läheb keskmiselt väga
hästi, on mõnel tegevusalal viirusekriisi tõttu
olukord jätkuvalt keeruline. Aastaga kahanes
enim majutus- ja toitlustusvaldkonna lisandväärtus – üle 40%. Kuna selle tegevusala osakaal
majanduses pole väga suur, mõjutas see kokkuvõttes majanduskasvu siiski vähe (vt joonis 13).
Esimeses kvartalis kahanes töötleva tööstuse
lisandväärtus. Suurenes aga kaubandus-, ITja avaliku sektori oma. Eesti kaubandussektoril
on kogu kriisi vältel läinud paremini kui Euroopa
Liidu teistel riikidel. Seda on tõenäoliselt soosinud leebemad piirangud. Peamiselt eksporditurgude arengust sõltuval tööstussektoril on aga läinud Euroopa Liidu riikide võrdluses keskmiselt.
Eelmise aasta sama ajaga võrreldes mõjutasid
arvestuslikult majanduskasvu ka tootemaksud,
mille taga oli aastatagune maksulaekumise nihkumine kvartalite vahel. Kiiret majanduskasvu ei
saa siiski panna vaid tehnilise baasiefekti arvele,
kuna kasv oli väga kiire ka kvartalivõrdluses.

Joonis 12. SKP, indeks 2019=100
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Eesti SKP ületas selle aasta esimeses kvartalis kriisieelse ehk 2019. aasta neljanda kvartali
tulemuse ja ka kriisi eel prognoositud taseme
(vt joonis 12). SKP kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 5,4% ja
sesoonselt ning tööpäevade arvuga korrigeerituna eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes
4,8%. Sedavõrd kiire kasv oli erakordne nii prognooside kui ka Euroopa Liidu teiste riikide majandustulemuste taustal.
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Allikas: Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".

40%. Nii jõudsa kasvu taga oli suuresti madal
võrdlusbaas 2020. aastaga, kuid müügimaht oli
ka 2019. aasta aprilli tasemega võrreldes 6%
suurem. Kiire aastakasv näitab eeskätt seda, et
vaatamata eelmistest jäigematele piirangutele
suutsid ettevõtted müüa palju rohkem kui aasta
varem. Sellised ülikiired kasvunumbrid hakkavad
tõenäoliselt ilmestama erinevad majandusaktiivsuse indekseid, sest majandus on 2021. aastal
kannatanud märksa vähem kui aasta varem. Ka
ettevõtete ootused osutavad suurele kasvule ja
majanduse olukorra paranemisele. Seda ilmestab hästi ka tööstustoodang: töötleva tööstuse
toodang kasvas aprillis aastavõrdluses 18%, sest
aastatagune toodangumaht oli väike. Käesoleva
aasta aprilli toodangumaht sarnanes 2019. aasta
aprilli tasemele.

Joonis 15. Küsitlusel põhinevad standardiseeritud äritsükli näitajad ja toodangulõhe
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Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Pank.

Joonis 16. Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart
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Allikad: Reuters, Euroopa Komisjon, Eesti Pank, statistikaamet.
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Ettevõtete küsitlustel põhinevad majandusaktiivsuse indeksid näitavad, et teise kvartali alguses oli majanduses pigem buum, kui
koroonapiirangute põhjustatud seisak (vt joonis 15). Kevade hakul levis ettevõtlussektoris
arvestatav tööjõupuudus ja tööstuse tootmisvõimsuse rakendatuse tase tegi viimase kümne
aasta rekordi. Näitajate põhjal meenutas majanduses valitsev olukord 2017. aasta oma. Siiski
tasub andmeid tõlgendades olla ettevaatlik, sest
2020. aasta kevadel andsid ettevõtete küsitlused
majanduse kohta märksa pessimistlikumaid signaale, kui olid hiljem selgunud majandustulemused. Kui 2020. aasta kevadel olid küsitlustulemused liiga pessimistlikud, on võimalik, et praegu
reageeritakse üle vastupidises suunas.

Eespoolkirjeldatut peegeldab ka Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart (vt joonis 16), kus mullukevadisele „jäisele suplusele“ vastukaaluks
hakkab aastase nihkega kaardile sugenema ka
troopilisi temperatuure. Aktiivsuse elavnemist
teises kvartalis on näha nii naaberriikides kui ka
Eestis, ja seda nii sise- kui ka välisnõudlust teenindavates sektorites.

SISENÕUDLUS
Sisenõudlust kasvatasid I kvartalis investeeringud ja valitsemissektori tarbimine.
Eratarbimine vähenes aastavõrdluses neljandat
kvartalit järjest. Majapidamiste tarbimist hoidsid tagasi jätkuvalt vähesed reisimisvõimalused

ning märtsis taas karmistunud piirangud. Samas
on kriisile hästi vastu pidanud majapidamiste
investeeringud, mis kasvasid I kvartalis tugeva
nõudluse ja olude tõttu kogunenud sundsäästude toel mullu sama ajaga võrreldes pea 13%.
Samasugune muster on täheldatav ka tarbijate
meelsuses. Kui tarbijate kindlustunde koondnäitaja kukkus eelmisel kevadel järsult ning on
madalaks jäänud, siis kinnisvara soetamise
kavatsused on seevastu püsinud pandeemiaeelsel tasemel.
Kaubanduses toimuv näitab, et seekord tulid
tarbijad ja kaupmehed piirangute ajal paremini
toime. Jaemüük kasvas ka märtsis ja aprillis, mil
äritegevus ja poodides käimine olid piiratud (vt
joonis 17). See viitab kaupmeeste ning ostjate
valmidusele kasutada e-kanaleid, aga ka vähem
kättesaadavate teenuste ja kaupade asendamisele (vt ka taustinfo 2).
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Endiselt on madalseisus rõivaste ja jalatsite
müük, mis oli aprillis kõigest 30% 2020. aasta
jaanuari tasemest. Tõenäoliselt on just suur osa
riidekaupade müügist liikunud internetti ning piirangute ajal jäid kaotajaks kaubanduskeskustes
asuvad müügikohad. Ka vähenes esimeses kvartalis rõivakaupluste arv turul.
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Majapidamiste hinnang oma rahalisele olukorrale on kogu pandeemia vältel püsinud suhteliselt tugev. Esimeses kvartalis liikus hoiustele see raha, mida pensionieelikud või -ealised
said juba II sambast välja võtta. Alates eelmise
aasta märtsist on igas kuus lisandunud hoiustele
50–70 lisamiljonit „sundsäästu”, mis on üle jäänud tegemata reisidest või muude meelelahutusvõimaluste piiratusest. Kulutused välismaal püsisid I kvartalis veel eelmise aasta lõpu tasemel,
olles kukkunud tavapärase 7–8% juurest 2%ni
tarbimisest. Ent aprilli ja mai lennureisijate statistika ning ostud välismaal viitavad sellele, et selle
hooaja alguses on reisimine eelmisest aastast
paremini käima läinud.
Rahastamisvõimalused on 2021. aastal olnud
kiireks majanduskasvuks soodsad. Pankadevaheline konkurents on suurenenud, riskihinnangud on vähenenud ning selle tulemusel on laenude ja liisingute intressimäärad viimase poole
aasta jooksul tasapisi alanenud. Ettevõtete hinnangud pankade valmisolekule laenu anda olid
märtsi esimeses pooles keskmiselt natuke paremad kui enne koroonakriisi (vt joonis 18). Eriti

Joonis 17. Tarbimine ja jaekaubandus
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Joonis 18. Ettevõtjate hinnang
laenukeskkonnale
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optimistlikud olid kinnisvaraettevõtted, kõige
pessimistlikumad aga turismi- ja majutusettevõtted. Tõenäoliselt võib koroonakriisist enim
mõjutatud sektorite ligipääs rahastamisele osutuda ebaselge tulevikuväljavaate tõttu veidi keerulisemaks veel mõnda aega. Läbi era- ja riskikapitalifondide ning ühisrahastusplatvormide on
ettevõtete ligipääs ka omakapitalipõhisele rahastamisele paranenud. Lisaks on paljudel ettevõtetel kasvanud puhvrid, mida saab kindlustunde
taastudes kasutusele võtta.
2021. aasta esimeses kvartalis jätkus kõrge
investeerimisaktiivsus ning investeeringute
kasv oli laiapõhjalisem kui eelmise aasta lõpus.
Lõviosa kasvust tuli ettevõtete sektorist (vt joonis
19), kus põhivaramahutus kasvas püsivhinnas
86%. Lisaks ühe ettevõtte erakorraliselt suurele

kapitalimahutusele tarkvarasse kasvatasid investeeringuid põhivarasse mõnede väiksemate tegevusalade kõrval ka töötlev tööstus, ehitus ja põllumajandus. Ka vara liikide lõikes on pilt eelmise
kvartaliga võrreldes paranenud. Kasvasid nii ehitusinvesteeringud kui ka investeeringud masinatesse ja seadmetesse ning transpordivahenditesse. Taastuv välisnõudlus ning tootmisressursi
rakendatuse kõrge tase loob soodsa pinnase ka
edasiseks investeeringute kasvuks.
Sisenõudluse kasvu toetas I kvartalis ka ettevõtete varude suurem kasv. Enim kasvasid müügiks
ostetud kaupade varud hulgi- ja jaekaubanduses. Tooraine- ja materjalivarude kasv töötlevas
tööstuses kinnitab valdkonna ettevõtete suurenenud kindlustunnet alates aasta algusest.

Joonis 19. Kapitali kogumahutus põhivarasse
valitsemissektori investeeringud pp
majapidamiste investeeringud pp
ettevõtete investeeringud pp
investeeringute aastakasv püsivhindades %
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Allikas: statistikaamet.
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Taustinfo 2. Ostukäitumise ja makseviiside
muutumine pandeemia I ja II laine ajal
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Joonis T2.1. Eraisikute maksete
aastane muutus
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Nii eelmise kui ka selle aasta märtsis-aprillis
andsid kauplemispiirangud impulsi e-kaubanduse kasvule. 2020. aastal laienes e-kaubandus piirangute ajal siiski veel tagasihoidlikult
ega kompenseerinud traditsiooniliste müügikohtade käibe vähenemist (vt joonis T2.110).
Kaubanduse piiramine käesoleva aasta märtsis hõlmas lisaks ostukeskustele ka ehituspoode11, mis sundis veelgi rohkem kauplejaid
veebi liikuma ning ehituskaupade ja majatarvete müük märtsis hoopis kasvas.12 Lisaks on
kaupmeestel olnud aasta jooksul aega kohaneda ning 2021. aasta märtsi piiranguteks oldi
rohkem valmis kui aasta varem. Nii on eelmise
kevadega võrreldes veebioste pakkuvaid suuri
jaekette rohkem.
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Allikas: Eesti Pank.

Kasvanud on e-ostud välismaalt
Eelmise aasta kevadel kahanesid nii tavalised kaardimaksed välismaal kui ka e-ostud välismaalt
(vt joonis T2.2). Selle taga olid muu hulgas probleemid tarnete ja rahvusvaheliste pakkide saabumisega, iseäranis Aasiast. Sel kevadel e-kaubanduse ostude maht välismaalt jällegi kasvas,
mis näitab, et veebikaubanduses on konkurents üleilmne ning kui kodumaised tavakauplused
olid suletud, sai rahvusvahelistest e-poodidest neile populaarne alternatiiv. Alates 2020. aasta
sügisest on Eesti majapidamised saatnud e-oste tehes välismaale rohkem raha, kui nad välismaal kohapeal kulutasid.

10 E-kaubandus hõlmab siin lisaks e-kaubanduse kaardimaksetele Eestis ja välismaal ka hinnangut pangalingi e-ostudele
ning avatud panganduse tehingutele, mis on alates 2020.aastast kiiresti kasvanud.
11 Remondikaubad oli aprillis kuuga enim kasvanud internetiostude kaubagrupp: https://www.kantaremor.ee/pressiteated/
poodide-sulgemine-toi-kaasa-internetiostjate-osakaalu-huppelise-kasvu/.
12 Majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali jaemüük kasvas märtsis võrreldes nii veebruariga kui ka eelmise aasta märtsiga.

Joonis T2.2. Eesti majapidamiste e-ostud
ja tavaostud välismaalt
kaardimakse müügikohas ja sularaha
e-kaubanduse kaarditehing
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Isegi kui e-ostude puhul arvestada maha toodete kõrgem tagastusmäär (mis võib ulatuda
20–25%ni ostudest), aitas e-kaubandus sel aastal kompenseerida piiranguid tavaäridele.
Lisaks tuleks arvestada, et statistika ei hõlma kogu e-kaubandust, kuna veebipoodidest ostetud kaupade eest tasutakse lisaks ka tavaliste maksekorraldustega või järelmaksuga.
Eelmise aasta suvi näitas, et majandustegevuse avanedes taastuvad nii tavakaubandus kui ka
n-ö endised makseviisid kiiresti ning e-kaubanduse osakaal taandub veidi. Samas oli e-kaubandus juba enne tõusujoonel ning pangalinkide kaudu ja veebipoodides tehtud kaardimaksete maht kasvas vahemikus 2017–2019 suurusjärgus 20% aastas. See trend peaks jätkuma
koos uute maksevõimaluste (sh avatud panganduse) kiire levikuga. Pandeemia tõi rohkem oste
e-platvormidele, mis kiirendab e-kaubanduse arengut ka edaspidi.
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Eesti väliskaubandus on püsinud aasta algusest saati suhteliselt tugev tänu kaubaekspordile, mis on kasvutrendil olnud juba kolm viimast kvartalit. Üleilmne majandusaktiivsus on
aasta esimeses pooles kasvanud ning see avaldab mõju ka rahvusvahelisele kauba- ja teenuseturule. Tööstuse kosumist näitab sisendite nõudluse kasv globaalsel tasandil. Ka teenuste poolel
oodatakse nõudluse taastumist, näiteks veoteenuste järele. Aasta teises pooles loodetakse
samuti turismi mõningast ärkamist.
Eesti peamiste kaubanduspartnerite nõudluse taset on järk-järgult ülespoole korrigeeritud, kuid siiski on see madalamal, kui enne
kriisi. Vaatamata vaoshoitud nõudlusele on Eesti
väliskaubanduse kogukäive välisturgudel esimeses kvartalis kasvu jätkanud, seda nii aastakui ka kvartalivõrdluses. Kaupade ja teenuste
eksport ja import ületavad juba teist kvartalit

Joonis 20. Dekomponeeritud ekspordikasv
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Allikas: Eesti Pank.

järjest kriisieelset taset, seda isegi siis, kui ühekordsed tegurid teenuste impordist välja võtta.
Kaubaeksport kasvas esimeses kvartalis maksebilansi andmete järgi 6,5 % (vt joonis 20). Kuiste
väliskaubandusandmete põhjal oli kogukasv

Joonis 21. Kaupade ekspordi kasv ja kaubagruppide panused kuude lõikes
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 22. Teenuste ekspordi kasv ja teenuste gruppide panused
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Allikas: Eesti Pank.
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suurem. Kaubagrupiti panustas eksporti enim
mineraalsete õlide ja kütuste väljavedu, aga
veebruaris ja märtsis ka puidu ja puidutoodete,
metallitoodete ning muude tööstustoodete eksport (vt joonis 21).
Eesti teenuste väliskaubanduse kogukäibe
kasvu panustas teist kvartalit järjest teenuste impordi kasv. Selle põhjuseks oli jätkuvalt
arvutiteenuste import, mis on seotud VW-grupi
tegutsemisega Eestis. SKP statistika järgi kasvas teenuste eksport esimeses kvartalis 2,2%.
Endiselt oli võrreldes aastatagusega miinuses
reisiteenuste eksport, kuid veoteenuste pool,
mis on olnud pikalt madalseisus, näitas aasta
alguses 8% kasvu. Osaliselt võib see tuleneda
arvestuspõhimõtete muutmisest, sest
selle
aasta algusest kogub teenuste ekspordi statistikat statistikaamet ning valim, mille põhjal seda
tehakse, hõlmab varasemaga võrreldes rohkem

ettevõtteid. Samuti on muutunud mõned arvestuspõhimõtted. Kasvu jätkas eelmisel aastal
stabiilsust pakkunud telekommunikatsiooni ja
arvutiteenuste eksport, mis suurenes esimeses
kvartalis hüppeliselt 61%. Teine oluline teenuste
eksporti toetav grupp, muud äriteenused, jätkas
samuti kasvamist (9%) ning panustas teenuste
eksporti positiivselt (vt joonis 22). Piirangud ja
kontaktivaba elukorraldus on sarnane olnud
enamikes Euroopa riikides ning võib tõdeda , et
teenuste turgu on see kriis mõjutanud enam kui
kaubaturgu (vt taustinfo 3).
Nii ekspordi- kui ka impordihinnad hakkasid aasta alguses kasvama. Alates käesoleva
aasta veebruarist on ekspordihinnad tõusnud
ning märtsist asusid suurenema ka impordihinnad. Aprillis oli kasv kiirenenud 9–10% vahemikku (vt joonis 23). Hinnakasvu põhjustab eeskätt toormehindade kasv maailmaturul. Näiteks

Joonis 23. Ekspordi- ja impordihinnad

Joonis 24. Jooksevkonto
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aprillis oli töötlevas tööstuses impordi ja ekspordi
hinnakasv vastavalt 8,8% ja 8,2%. Samuti avaldab endiselt mõju hinnakasv elektrienergia ning
nafta- ja keemiatoodete grupis.
Pikalt ülejäägis püsinud jooksevkonto saldo
oli esimeses kvartalis ikka veel puudujäägis.

Esimese kvartali jooksevkonto puudujäägi (4,7%
SKPst) põhjus oli erakorraline arvutiteenuste
impordimahu kasv, mis viis teenuste saldo miinusesse (vt joonis 24). Esimeses kvartalis tehti
Eesti ettevõtete omakapitali otseinvesteeringuid
1,2 miljardit euro väärtuses ja seda kutse-, teadus- ja tehnikaalasel tegevusalal.

Taustinfo 3. Rahvusvahelise teenusteturu käekäik
sõltub reisi- ja transporditeenuste taastumisest
Kui 2008. aastal alanud finantskriisi järel tõdeti, et toona oli rahvusvaheline teenusteturg kaubaturuga võrreldes šokkidele vähem tundlik, siis praeguses kriisis on olukord olnud vastupidine.
Eelmisele kriisiaastale tagasi vaadates teame, et pandeemia mõjutas tugevalt just teenusteturgu, mis oli kahe kriisi vahelisel perioodil kiires kasvus – teenuste rahvusvahelise kaubanduse
maht suurenes rohkem kui 40%.
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Joonis T3.1. Kaupade ja teenuste ekspordi muutus ja panus 2020. aastal

Poola
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Teenusteeskpordi kahanemine 2020. aastal oli koguekspordi languse taga nii Eestis kui ka mitmes teises Euroopa riigis (vt joonis T3.1). Saksamaal ja Prantsusmaal ning mõnes Kesk-Euroopa

riigis (nt Slovakkia, Sloveenia, Ungari) oli kaubaekspordil kahanemisel siiski suurem roll kui teenuste omal. Eestis vähenes teenuste ekspordimaht 2020. aastal aastavõrdluses 21% ning kaupade ja teenuste eksport kokku kahanes 7,5%.
Võrreldes teenuste ekspordi käekäiku Euroopa riikides, võib riigid jagada nelja gruppi. Kõige
suurem oli langus turismikesksetes Lõuna-Euroopa riikides (Portugal, Hispaania, Kreeka,
Horvaatia), kus langus oli üle 30% (vt joonis T3.2). Eestiga sarnases suurusjärgus oli langus
Ungaris, Lätis, Sloveenias ja Slovakkias, kus oluline tegur turismi kõrval oli ka veondus. Teenuste
ekspordi langus jäi seal 15% kanti ja alla selle Prantsusmaal, Soomes, Austrias Tšehhis ning alla
10 % Hollandis, Leedus, Belgias ja Poolas. Riikidevaheliste erinevuste põhjuseks on peamiselt
eksporditavate teenuste struktuur (vt joonis T3.2).
Joonis T3.2. Teenuste ekspordi muutus ja kolme suurema
teenusegrupi panus 2020. aastal
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Joonis T3.3. Transporditeenuste ekspordi ja SKP muutus
ning osakaal teenuste ekspordis 2020. aastal
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Kollaps turismisektoris ning katkised tarneahelad
Üleilmne kollaps turismivaldkonnas oli kahtlemata suurim teenuste väliskaubanduse pildi mõjutaja. Euroopas haavas see enim Lõuna-Euroopa riike, kus turismisektori osakaal majanduses
on väga suur (vt joonis T3.3). Samas on jooniselt näha, et kukkumine oli suur kõigis riikides,
jäädes 40–70% vahemikku, eristusid vaid Belgia ja Austria.
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Piirangud, nõudluse langus ning mittetoimivad tarneahelad mõjutasid ka oluliselt veo- ja muid
transporditeenuseid. Langust transporditeenuste ekspordis koges samuti enamik riike (vt
joonis T3.4). Samas on olukord riigiti üpris erinev. Kui Eestis kahanesid veoteenused 24%,
siis veelgi suurem oli kukkumine meie peamistel kaubanduspartneritel: Soomel –49% ja Lätil
(–34%). Samas on jooniselt näha, et Kesk-Euroopa riigid, mis paiknevad transpordikoridoride
keskel ning kus transporditeenuste osakaal on suurem (seda näitab mulli suurus), kogesid väiksemat langust nii transporditeenuste ekspordis kui ka mõju majandusele tervikuna.
Joonis T3.4. Turismiteenuste ekspordi ja SKP muutus
ning osakaal teenuste ekspordis 2020. aastal
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Joonis T3.5. Muude äriteenuste ekspordi ja SKP muutus
ning osakaal teenuste ekspordis 2020. aastal
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Muud äriteenused ja IKT-teenused toetasid teenuste eksporti
Kolmas oluline teenustegrupp ekspordis on muud äriteenused, mis 2020. aastal Eestis kasvasid ja panustasid teenuste eksporti positiivselt. Sarnane oli areng ka Lätis ja Poolas (vt joonis
T3.5). Pandeemiapiirangud tõid kaasa suurema vajaduse digitaalsete lahenduste järele ja see
kasvatas telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste nõudlust, toetades teenuste eksporti
nii Eestis, aga ka mitmel pool mujal. Eestis kasvas IKT-teenuste ekspordimaht 2020. aastal
6%. Enne kriisi moodustas nende teenuste osakaal pisut üle 10% teenuste ekspordi kogumahust. Riikide võrdluses kasvas IKT-teenuste eksport enim Portugalis (27%) ning Tšehhis (12%).
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Samuti kasvas see Saksamaal (5%) (vt joonis T3.6). Kui Portugalis ja Saksamaal oli IKT-teenuste
ekspordi osakaal alla 10% ja selle mõju majandusele tervikuna väiksem, siis Tšehhi majandusele oli IKT-teenuste ekspordi positiivne panus kriisi ajal väga tähtis. Enne kriisi moodustas IKTteenuste osakaal seal 15% teenuste ekspordist.
Joonis T3.6. IKT-teenuste ekspordi ja SKP muutus
ning osakaal teenuste ekspordis 2020. aastal
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Allikas: Eurostat.

Käesoleval aastal on enamik riike teenusteturu taastumise prognoosides pigem ettevaatlikud. Näiteks hinnangud turismiteenuste sektorile ootavad endise mahu taastumist alles 2023.
aastal. Veoturg taastub käsikäes kaubaturuga, kuid samas on üleilmsetes tarneahelates palju
lahendamata kitsaskohti, mis väljenduvad peamiselt logistikaüksuste jõudluse nappuses ning
veovahendite puuduses. See avaldab omakorda mõju hindadele. Prognoositakse, et sedalaadi
segadused lahenevad käesoleva aasta lõpuks. Samas võivad koos sellega muutuda ka tarnemudelid. Ka võivad transporditeenuste turul toimuda struktuursed muutused. Arvestades asjaolu, et Eesti veoteenuste turg kannatas vähem kui Läti ja Soome oma, on meil head eeldused
konkurentsiolukord enda kasuks pöörata.
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Kuigi 2021. aasta esimeses kvartalis karmistati viiruse leviku takistamiseks majandustegevuse piiranguid, ei toonud see kaasa tööturu olukorra halvenemist. Tööjõu-uuringu
järgi oli Eesti püsielanike hõive esimeses kvartalis 2,5% madalam kui aasta varem, kuid võrreldes eelneva kvartaliga hõive suurenes hoolimata viiruse uue laine ohjeldamiseks kehtestatud
piirangutest. Maksu- ja tolliameti maksudeklaratsioonide andmed palgaväljamakse saanute arvu
kohta olid tööjõu-uuringu tulemustega kooskõlas. (vt joonis 25).
Maksu- ja tolliameti andmete järgi tõi viirusekriisi 2021. aasta laine kaasa töökohtade arvu
märgatava kahanemise üksnes majutus- ja
toitlustussektoris. Seda valdkonda puudutasid
viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangud
ka kõige otsesemalt. Majutuses ja toitlustuses on

Joonis 25. Hõive muutus
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Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.

hõive maksu- ja tolliameti andmete järgi pea 30%
väiksem kui enne kriisi. Piirangud mõjutasid ka
kaubandussektorit, kuid seal püsis hõive siiski

suhteliselt stabiilne. Kaubanduses lisandväärtus
tõusis, mis näitab, et see sektor suutis muutunud olukorraga kergemini kohaneda. Ülejäänud
majanduses püsis hõive ligikaudu samal tasemel
või suurenes. Teenustesektori teistes harudes,
eelkõige info ja side tegevusalal ning kinnisvaraja finantssektoris, hõive kasvas, mis on kooskõlas ka nende tegevusalade positiivse panusega
lisandväärtuse kasvu. Samuti pööras esimeses
kvartalis kasvule hõive ehituses. Avalikus sektoris (avalikus halduses, hariduses, aga eriti tervishoius) hõive aasta esimestel kuudel kasvas (vt
joonis 26). Selle taga on tõenäoliselt nõudluse
kasv avaliku sektori teenuste järele kriisi ajal.
Lühiajaline ränne nii Eestist välja kui ka
Eestisse peegeldab tööturu olukorra paranemist. Eesti elanike pendelränne püsis
2021. aasta esimeses kvartalis 19 000inimese
juures. See arv oli küll umbes veerandi võrra suurem kui enne kriisi, kuid samas stabiilne võrreldes
eelneva poolaastaga. Tänu majanduse ja seega
ka tööturu taastumisele on lühiajaliselt välismaal
töötavate inimeste arv siiski taas hoogsalt kasvama hakanud. 2021. aasta mai lõpu seisuga jäi
see kriisieelsele tasemele veel 13%ga alla, kuid
aastavõrdluses oli see 6,5% suurem.

Joonis 26. Deklareeritud palga saajate arv a/a

10%

riigisektor, teenused
töötlev tööstus
ehitus
muud erasektor teenused
majutus, toit
kaubandus

5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

2017

2018

2019

2020

2021

Allikad: maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.

Joonis 27. Ettevõtete hõiveootus
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Ettevõtete ootused hõive edasise arengu
kohta on 2021. aastal muutunud optimistlikumaks. Kehtestatud piirangutel oli märtsis küll
hõiveootustele väike negatiivne mõju, kuid see
osutus lühiajaliseks. Hõive kasvu eeldavate ettevõtete osakaal ületas hõive kahanemist ootavate
ettevõtete oma kõigis küsitletud segmentides (vt
joonis 27). Eriti tugevalt on hõiveootus paranenud tööstuses ja ehituses. Hõiveootuse suurenemist kinnitab ka asjaolu, et 2021. aasta kevadel
taastus töötukassa vahendatavate töökuulutuste
arv 2019. aasta tasemele. Töökuulutuste arv võib
suureneda ka juunis, sest osa teenindussektorisse hooajatöötajate värbamisest võib piirangute
tõttu edasi lükkuda.
Tööpuuduse määr ulatus selle aasta esimeses kvartalis 7,1%ni, jäädes sarnasele tasemele 2020. aasta viimase kvartali 7,2%ga.
Tööjõus osalemise määras märkimisväärset
muutust aasta varasemaga võrreldes ei toimunud. Registreeritud töötus 2021. aasta esimestel
kuudel suurenes (vt joonis 28), kuid kahanes mai
lõpuks hooajaliste tööde alguse mõjul 8,1%ni.
Registreeritud töötus on kriisi tõttu endiselt
kõrge noorte seas; palju on tööta teeninduse ja
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Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused.

Joonis 28. Tööpuudus
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Allikad: statistikaamet, töötukassa, Eesti Pank.

müügitöö taustaga inimesi. Koos töötuse keskmise kestuse pikenemisega on suurenema hakanud ka selliste registreeritud töötute osakaal, kes
ei saa enam toetusi ega hüvitisi.
Üha suurem osa tööandjatest tunnetab taas
tööjõupuudust probleemina, mis takistab tootmise laiendamist. Tööjõupuuduse tunnetus on
enam suurenenud ehitus- ja tööstussektori tööandjate hulgas, kuid juba ka teenindussektoris.
2021. aasta keskpaigaks on see näitaja jõudnud
ligikaudu 2017. aasta tasemele, mis viitab palgasurve taastumisele majanduses.
Keskmise palga kasv kiirenes 2021. aasta esimeses kvartalis 4,9%ni (vt joonis 29). Palgakasvu
panustas tugevasti tervishoiusektor, kus keskmine
palk suurenes aastavõrdluses 13%. Tööstussektoris
kasvas palk keskmisest aeglasemalt, seevastu mitmel teeninindusektori tegevusalal, mis on kriisile
hästi vastu pidanud, on ka palgad hoogsalt kerkinud. Kriisis tugevasti kannatada saanud tegevusaladel, s.t majutuses ja toitlustuses, oli keskmine
palk endiselt madalam kui aasta varem. Keskmise
palga kasvu hoogustab kõrgemate palkade suurenemine, samas kui palgajaotuse madalamas osas
pidurdab seda suur vaba tööjõu hulk ja miinimumpalga tõusu ärajäämine.
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2021. aasta esimeses kvartalis suurenes tööjõu tootlikkus hüppeliselt, sest majanduskasv
kiirenes 5,4%ni, samas kui hõive oli aastavõrdluses endiselt 2,5% väiksem. Sellist olukorda
esineb kriisist väljakasvamise ajal, kui ettevõttetel
võtab nõudluse taastudes aega, et tööjõudu juurde
värvata. Samuti kahanes kriisi ajal kerkinud tööjõukulu osakaal lisandväärtuses. (vt joonis 30).
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Joonis 29. Keskmise palga aastane muutus
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Joonis 30. Tööjõu ühikukulu muutus
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Allikas: statistikaamet.

Taustinfo 4. Hõive muutused kriisi ajal ettevõtete andmetel
Koroonaviiruse kriis on mõjutanud tugevasti Eesti tööturgu. Käesolevas taustinfos uuritakse
maksu- ja tolliameti avaandmeid kasutades, kuidas on muutunud töökohtade loomine ja kaotamine 2017. aasta esimesest kvartalist 2021. aasta esimese kvartalini maksudeklaratsioone esitanud äriühingutes. Andmetes saab eristada hõive muutust järjepidevalt tööd pakkunud omanud ettevõtetes ja sellistes, kus hõivet aasta varem või vaadeldaval perioodil polnud töötamise
registris registreeritud ühtegi töötajat. Viimased hõlmavad turult lahkuvaid ja turule tulevaid
ettevõtteid, kuid samas ka deklaratsioone esitamata jätnuid. Uueks ettevõtteks loetakse ka
tegelikult järjepidevalt tegutsevat üksust, millel vahetus juriidiline keha ja millel on uus äriregistrikood. Andmed töötajate arvu kohta pärinevad töötamise registrist, vaadeldava kvartali lõpu
seisuga.
Koroonaviiruse kriisi mõjul kahanes töökohtade arv maksu- ja tolliameti andmebaasi põhjal
2020. aasta teises kvartalis ligi 25 000 töötaja võrra ehk 4,5% aasta varasemaga võrreldes.
Need andmed on heas kooskõlas statistikaameti ettevõtlusstatistikaga (vt joonis T4.1). Enne

Joonis T4.1. Hõive muutus Eesti
äriühingutes a/a

Joonis T4.2. Hõive muutus Eesti majutuse
ja toitlustuse äriühingutes a/a
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Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet,
Eesti Panga arvutused.

kriisi mängisid järjepidevalt töötajaid omanud
ettevõtted ja uued/endised tööandjad hõive
netokasvus ligikaudu võrdset rolli. Kriisiaegset
hõive kahanemist selgitab aga täiel määral
väiksem töökohtade arv järjepidevalt tööd andvates ettevõtetes, mitte aga hüppeline töökohtade kadu ettevõtete turult lahkumise tõttu.
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Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet,
Eesti Panga arvutused.

Joonis T4.3. Hõive muutus Eesti äriühingutes (v.a majutus ja toitlustus) a/a
järjepidevad tööandjad
uued ja endised tööandjad
kokku
ettevõtlusstatistika
5%
4%
3%

RAHAPOLIITIK A JA MAJANDUS 2/2021

Kriisi tõttu kannatas kõige tugevamini majutusja toitlustussektor, kus 2021. aasta alguseks oli
töökohtade arv aastavõrdluses sõltuvalt andmeallikast 27–30% väiksem. Erinevalt majanduse üldpildist on selles sektoris märgata uute
ja tööturult lahkuvate ettevõtete suurenevat
panust hõive vähenemisse (vt. joonis T4.2).
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Siiski domineerib järjepidevalt töökohti pakkuvate ettevõtete roll. Majutus- ja toitlustusettevõtetes vähenes töökohtade arv pidevalt ka
2020. aasta teises pooles ning 2021. aasta
alguses. Selle peamised põhjused olid välisturismi madalseisu jätkumine ja uued koroonapiirangud. Ülejäänud majanduses on olnud hõive
taastumine sellevõrra kiirem (vt. joonis T4.3).
Lisaks hõive netomuutusele võimaldavad andmed vaadelda ka eraldi, kui palju töökohti loodi
juurde kasvavates ja kui palju töökohti kadus
kahanevates ettevõtetes (vt joonised T4.4 ja T4.5).
Ilmnes, et kahanevates ettevõtetes kadunud
töökohtade arv suurenes juba 2019. aasta
jooksul ligikaudu 2 protsendipunkti 2018. aasta
hõivega võrreldes. Töökohtade loomine kasvavates ettevõtetes hakkas kahanema veidi hiljem, 2019. aasta teises pooles, ja oli vähem
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Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet,
Eesti Panga arvutused.
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Joonis T4.5. Hõive muutus (v.a majutus
ja toitlustus) võrreldes eelmise aasta
sama kvartaliga
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Allikad: maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.
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seks keskmine töökohtade arv ettevõttes aastavõrdluses 0,5 võrra väiksem, siis majutuses ja toitlustuses 3,2 võrra.
Kuigi ettevõtete demograafia andmed viitavad pankrottide arvu kasvule, nähtub maksu- ja
tolliameti avaandmetest, et koroonaviiruse kriisi käigus on ettevõtete turult väljumisel olnud
hõive kahanemises seni olnud tagasihoidlik roll. Muudest sektoritest eristub sügava ja jätkuva
hõivelangusega majutuse ja toitlustuse tegevusala, kus ettevõtete tegevuse lõpetamisel on
mõnevõrra suurem roll. See, et hõive on enamjaolt kahanenud järjepidevalt tegutsevates ettevõtetes, annab lootust, et nõudluse taastudes on nad võimelised tööjõudu kiiresti tagasi värbama. Sellisele võimekusele viitab ka töökohtade arvu märkimisväärne hooajaline suurenemine
kriisieelsete aastate teises kvartalis.

HINNAD
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Tarbijahindade aastakasv kiirenes aprillis 1,9%ni. Üle poole hinnatõusust põhjustasid
energiahinnad. Eesti üldine hinnatase on nüüd
sama kõrge kui 2019. aasta suvel.
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Käesoleva aasta esimestel kuudel põhjustas hinnakasvu peamiselt elektri kallinemine.
Tänavuse pikalt kestnud külma ilma tõttu kallines
elekter aastaga 20%, mis tõstis tarbijahindu 0,7
protsendipunkti võrra. Elektrihinda hoiab kõrgel
ka majapidamiste ning ettevõtete suurem elektritarbimine. Mootorikütused olid käesoleva aasta
alguses odavamad kui aasta tagasi, kuid madal
võrdlusbaas on viimastel kuudel hakanud hinnakasvu soosima (vt joonis 31). Aprillis olid mootorikütused 8% kallimad kui eelmisel aastal.
Toiduainete tarbijahinnad on tänavu püsinud
mulluse taseme läheduses. Toidutoormete hinnakasv maailmaturul pole veel tarbijahindadesse
tugevalt üle kandunud. Toidutoormete kallinemist
põhjustavad muu hulgas tarbimise kasv Aasia

Joonis 31. Tarbijahinnaindeksi aastane muutus
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

riikides ja koroonakriisi peatse lõppemise ootus.
Veel märtsis olid Eesti toiduainete tootjahinnad
(s.o toidutööstuse väljamüügihinnad) 1,2% odavamad kui eelmisel aastal. Peagi kanduvad maailmaturu kõrgemad toormehinnad üle nii tootjakui ka tarbijahindadesse.

Teenuste hinnad on pärast suurt langust eelmisel aastal tõusule pöördunud. Teenuste hindade inflatsiooni põhjustab kiirem palgakasv
ja suurem majandusaktiivsus. Enim kallinesid
meditsiini- ja sotsiaalhoolekandeteenused, kuid
turismiteenuste hinnad püsisid koroonakriisi
venimise tõttu madalseisus. Aprillis odavnesid
nii majutusteenused kui ka üürihinnad – aastaga
vastavalt 3% ja 6%. Viimastel kuudel on aga kallinenud transpordihinnad. Näiteks lennutranspordi hinnad ulatusid käesoleva aasta alguses
juba kriisieelse tasemeni.
Tarbekaupade inflatsioon püsis aasta alguses veel aeglane hoolimata toorainete ja muud
tootmissisendite kallinemisest. Tarbekaupadest
on viimastel kuudel hakanud tõusma kasutatud
autode hind. Suure nõudluse tõttu ulatus autode
hinnatõus aprillis 4,4%ni. Samal ajal langesid
riiete ja jalatsite hinnad soodusmüükide tõttu
ebatavaliselt järsult (aastavõrdluses –3,4%).
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VALITSEMISSEKTORI RAHANDUS
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Majandusaktiivsuse tõusuga koos ja eelmise
aasta madala võrdlusbaasi toel kasvasid maksulaekumised esimese kvartali lõpus ja teise
kvartali alguses äärmiselt hoogsalt (vt joonis
32). Märtsis, aprillis ja mais suurenesid maksulaekumised aastatagusega võrreldes vastavalt
9,0%, 19,3% ja 14,0%. Tööturu oodatust parem
käekäik soodustab tööjõumaksude laekumist.
Kui märtsis hoidis tööjõumaksude laekumist
tagasi 2020. aasta jooksul enam makstud tulumaksu tagastamine, siis aprillis ja mais laekus
üksikisiku tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmakseid eelmise aasta samade kuudega võrreldes
14,3% ja 12,3% rohkem. Käibemaksu laekumise
hüppelise kasvu taga on möödunud aasta madal
võrdlusbaas ja asjaolu, et tänavukevadised piirangud pärssisid majandustegevust möödunud
aastaga võrreldes vähem. 2019. aasta aprilli ja
maiga võrreldes laekus käibemaksu käesoleva
aasta aprillis ja mais siiski vähem.

Joonis 32. Maksude laekumine riigieelarvesse*

20

ettevõtte tulumaks ja muu pp
aktsiisid pp
käibemaks pp
tööjõumaksud pp
maksutulu aastakasv %

15
10
5
0
-5
-10
-15

2018

2019

2020

2021
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Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Pank.

Valitsemissektori investeeringud jätkasid kiiret
kasvu. Püsivhinnas olid valitsemissektori investeeringud esimeses kvartalis möödunud aasta
sama ajaga võrreldes 14,4% suuremad. Poole
sellest kasvust andis investeerimiskulutuste suurenemine intellektuaalomandiõigustega seotud
toodetele, nagu arvutitarkvara ja andmebaasid,
ning teadus- ja arendustegevusele. Esimeses
kvartalis kasvasid nii kohalike omavalitsuste kui
ka keskvalitsuse investeeringud.
Sarnaselt kapitalikulutustega suurenesid esimeses kvartalis hoogsalt ka valitsemissektori
jooksvad kulutused. Jooksvad kulutused suurenesid eelkõige sotsiaaltoetuste kasvu tõttu.
Rahalised sotsiaaltoetused olid esimeses kvartalis mullusega võrreldes ligi 8% suuremad ning
kasvus mängis peamist rolli kulutuste suurenemine riiklikele pensionidele. Tõusis ka töötu- ja
töövõimetoetuste maksmine. Valitsemissektori
töötajate palgad ja hüvitised koos sotsiaalmaksuga kasvasid esimeses kvartalis statistikaameti
andmetel aastatagusega võrreldes 6,1%. Seda
kasvu vedas töötasude tõus tervishoiusektoris. Valitsemissektori jooksevhinnas mõõdetava
lõpptarbimise kasv kiirenes 9,2%ni.

EESTI PANGA PROGNOOS AASTATEKS 2021–2023
Eesti Panga prognoos valmib rahapoliitika ja majandusuuringute ning finantsstabiilsuse osakonna
ekspertide koostöös. Siinses prognoosis on võetud arvesse pärast märtsiprognoosi laekunud uut
teavet Eesti ja välisriikide majanduse kohta, eeskätt koroonaviiruse levikuga seotud näitajaid ning
nende mõju majandusele. Ka on arvesse võetud uusi andmeid Eesti tööturu, väliskaubanduse, valitsemis- ja finantssektori ning hindade kohta (seisuga 26. mai 2021). Lisaks on uuenenud väliskeskkonna, sh meie peamiste kaubanduspartnerite prognoosieeldused (seisuga 25. mai 2021). Prognoosi
koostamisel on kasutatud Eesti Pangas välja töötatud Eesti majanduse makromudelit EMMA, mida
uuendatakse ja täiendatakse pidevalt.

RAHVUSVAHELINE
MAJANDUSKESKKOND

Eesti peamiste kaubanduspartnerite nõudlus
elavneb aasta edenedes. Senine tööstussektoril ja ekspordil põhinenud taastumine saab teisel
poolaastal hoogu juurde majapidamiste tarbimiskulutuste suurenemisest tänu piirangute vähenemisele teenindus- ja kaubandusettevõtetes. See
leevendab omakorda tööturu olukorda. Tarbijate
kindlustunnet ergutavad majapidamiste suurenenud säästud, mis hakkavad nõudlust paisutama.
Välisnõudlus Eesti toodete ja teenuste järele kasvab 2021. aastal 7,8% ja järgmisel aastal 5,6%
(vt prognoosi välismajanduse eeldusi tabelis 2).
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Maailmamajanduse ettevaade on mõõdukalt optimistlik. IMF prognoosib maailmamajanduse kasvuks sel aastal 6%, ent taastumine
on riigiti ja regiooniti ebaühtlane. Arenenud riikides, kus vaktsineerimine edeneb kiiremini, on
oodatav taastumine kindlam, kuid arenevates
riikides halvendab viiruse levik lähiaja väljavaadet. Investorid on ettevaatlikud arenevatele turgudele investeerimisel ning kapitalivood sinna
aasta algul vähenesid, mis samuti suurendab
vahet kahe majandusruumi kasvuvõimaluste
vahel. Ameerika Ühendriikides ja teisteski arenenud riikides heaks kiidetud stiimulipaketid toetavad rahvusvaheliste sidemete kaudu siiski maailmamajandust tervikuna.
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MAJANDUSKASV
Pandeemia taandudes ennistub kriisieelne
tugev majandusseis. Eesti majanduse prognoos põhineb eeldusel, et kava13 järgi jõutakse
sügiseks vaktsineerida 70% täiskasvanud elanikkonnast ja ühes viiruse leviku tõkestamisega jätkub mais alguse saanud järkjärguline äritegevusele seatud piirangute lõdvendamine ning ühtlasi
väheneb piirangute mõju majandusele. Ettevõtete
kohanemisvõime vähendas sellekevadiste piirangute tagasilööki majandusele võrreldes aasta
varasemaga ning piirangute täieliku eemaldamise korral kujuneb Eesti majandusolukord kriisieelsega sarnaseks – tööpuudus langeb taas
väga madalale tasemele, tööjõupuudus teravneb ning see kannustab palga- ja hinnakasvu.

Euroala majandusolukord paraneb. Kuigi alates
maist on pandeemia tõttu kehtestatud piiranguid
leevendama hakatud, algab majanduse kiirem
taastumine selle aasta teises pooles, kui vaktsineeritud on juba märkimisväärne osa elanikkonnast. Euroala tööstussektor taastub jõudsas
tempos, kuna üleilmne nõudlus kasvab. Viimaste
kuude aktiivsusindeksid on suurenenud ka teenustesektoris. Mitmed euroala riigid on tööturu
ja ettevõtete toetusmeetmeid pikendanud selle
aasta lõpuni, mis peaks võimaldama tõrgeteta
naasmise tavapärastesse majandusoludesse.

Tabel 2. Prognoosi välismajanduse eeldused
2021. aasta märtsiprognoos
välisnõudluse kasv %*
nafta hind (USA dollarites barreli kohta)

2020

2021

2022

2023

2021

2022

-7,9

7,8

5,6

3,5

6,7

5,5

2023
3,3

42,3

65,8

64,6

61,9

59,3

55,7

53,7

intressimäär (3 kuu EURIBOR %)

-0,43

-0,54

-0,49

-0,35

-0,54

-0,52

-0,44

USD/EUR vahetuskurss

1,141

1,209

1,212

1,212

1,209

1,208

1,208

* Eesti kaubanduspartnerite kaalutud impordikasv.
Allikas: Euroopa Keskpank.

13 COVID-19 vaktsineerimise plaan aprill – juuni 2021 (https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/covid-19_vaktsineerimise_plaan_1904.pdf).

Tabel 3. Majandusprognoos põhinäitajate kaupa*
sujuva kasvu stsenaarium

järsu kasvu stsenaarium

2020

2021

2022

2023

2021

2022

2023

27,16

29,14

31,46

33,12

30,01

32,28

33,82

SKP püsivhindades**

-2,7

5,3

4,9

2,5

8,2

3,8

1,6

eratarbimine***

-2,2

6,0

9,3

1,1

6,4

9,6

1,2

SKP jooksevhindades mld eurodes

valitsemissektori tarbimine

3,5

3,3

-1,9

-1,4

3,7

-2,8

-2,1

kapitali kogumahutus põhivarasse

15,7

4,2

-2,2

4,4

4,3

-5,9

4,2

eksport

-5,4

8,8

5,0

4,2

11,0

3,9

3,9

import

0,5

10,8

3,4

3,1

10,7

2,1

3,7

-1,4

0,4

2,2

1,8

3,6

4,5

3,3

tarbijahinnaindeks

-0,4

2,5

2,8

2,3

2,7

3,3

2,6

ühtlustatud tarbijahinnaindeks

-0,6

2,7

2,8

2,3

2,8

3,4

2,6

SKP deflaator

-0,6

1,9

2,9

2,7

2,1

3,7

3,2

SKP lõhe (% potentsiaalsest SKPst)

töötuse määr (% tööjõust)

6,8

6,1

4,9

4,7

5,7

4,7

4,6

hõive****

-2,7

1,2

2,0

0,1

1,7

1,7

0,0

keskmine brutokuupalk (EUR)

1448

1526

1609

1695

1536

1640

1737

keskmine brutokuupalk

2,9

5,4

5,5

5,3

6,1

6,7

5,9

SKP töötaja kohta püsivhindades

0,0

4,1

2,9

2,4

6,4

2,0

1,5

jooksevkonto saldo (% SKPst)

-1,0

-2,8

-1,7

-0,8

-0,8

-0,2

0,3

valitsemissektori eelarvetasakaal (% SKPst)

-4,8

-4,9

-2,3

-2,2

-4,7

-2,0

-1,9
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* Näitajad on esitatud aastase muutusena protsentides, juhul kui pole märgitud teisiti. ** SKP ja selle komponendid on esitatud
aheldatud väärtustena. *** Sisaldab kodumajapidamisi teenindavaid kasumitaotluseta institutsioone. **** Ei sisalda võimalikke
erakordselt suuri rahvusvaheliste korporatsioonide tehinguid. ***** Hõlmab residendist tootmisüksusi.
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Tööturul eesootavale pingestumisele viitavad juba
kevadel suurenema hakanud vabade töökohtade hulk, ettevõtete hüppeliselt tõusnud hõiveootus ja tunnetatav tööjõupuudus. Tootmisvõimsuse
rakendatuse tase on juba tõusnud üle 2019. aasta
taseme ning edaspidi võib oodata veelgi suuremat
aktiivsust. Ka mullune kogemus näitas, et piirangute
vähendamise järel taastub suur osa majandustegevusest kiiresti. Võrreldes muude tegevusaladega
võib pikemat taastumist oodata turismis ja sellega
seotud valdkondades, mis ei sõltu üksnes Eesti, vaid
ka rahvusvahelistest piirangutest. Kuigi tänu vaktsineerimise edenemisele on prognooside määramatus vähenenud, lisavad erinevate piirangute võimalik mõjuulatus ning nende eemaldamisele järgnev
taastumiskiirus väljavaatele endiselt ebakindlust. Seetõttu on siinses prognoosis esitatud kaks
stsenaariumit: sujuva ja järsu kasvu (vt ka taustinfo 5). Kahe stsenaariumi erinevus seisneb peamiselt majanduse taastumise kiiruses sel aastal, järgmiste aastate väljavaade aga ühtlustub.
Säästude käikulaskmine annab majanduskasvule tugeva tõuke. Alates 2020. aasta veebruarist on majapidamiste hoiustele igas kuus lisandunud 50–70 miljonit eurot rohkem kui enne kriisi.
See on suuremalt jaolt käsitatav sundsäästuna,

sest tarbimisvõimalused on olnud piiratud.
Tarbimisvõimaluste ennistumine toob kaasa kriisi
käigus kogunenud säästude kasutamise ja majapidamiste kulutuste kasvu, mida võimendab ajutiselt ka teisest pensionisambast väljavõetav
raha – umbes 1,3 miljardit eurot, millest hinnanguliselt pool läheb tarbimisse. Eratarbimise kasvuks kujuneb sel aastal pisut üle 6% ja järgmisel üle 9%. Suurenev eratarbimine on peamine
põhjus, mis tõstab selle aasta majanduskasvu
5,3–8,2%ni ning järgmisel aastal 3,8–4,9%ni
(vt prognoosi põhinäitajaid tabelis 3 ja võrdlust
teiste institutsioonide prognoosidega tabelis 4).
Ekspordi väljavaade paraneb koos lähiregioonide majandusolukorra tugevnemisega.
Rahvusvahelistel kaubaturgudel algas taastumine
juba eelmise aasta lõpus. Seejuures on Eesti
peamistel kaubanduspartneritel läinud keskeltläbi
paremini kui Euroopa riikidel üldiselt. Toetav rahaja eelarvepoliitika suurendab üleilmset nõudlust
ning see elavdab ka Eesti kaubandust ja ekspordivõimalusi. Kriisi käigus sügavamale kukkunud
teenusteeksport väljub langusest aeglasemalt.
Ennekõike puudutab see reisi- ja majutusteenuseid. Veoteenuste eksporti ohustab ülemäärane
hinnakasv, mida põhjustavad üleilmsed tarne- ja

Tabel 4. Võrdlus teiste institutsioonide prognoosidega
2021
Eesti Pank
Rahandusministeerium

2022

2023

2021

2022

2023

2,8 - 3,3
2,8* - 3,4*

2,3 - 2,6
2,3* - 2,6*
2,0
2,0*

5,3 - 8,2

3,8 - 4,9

1,6 - 2,5

2,5 - 2,7
2,7* - 2,8*

2,5

4,8

3,2

2,0
2,0*

2,1
2,1*

Euroopa Komisjon

2,8

5,0

1,6*

2,2*

IMF

3,4

4,2

1,8*

2,5*

OECD

2,9

5,0

1,9*

2,4*

Consensus Economics

3,1

4,5

1,8

2,0

Luminor

2,5

5,0

1,9

2,1

SEB

3,3

4.5

1,5*

2,3*

Swedbank

3,0

5,0

1,5

2,0

* Ühtlustatud tarbijahinnaindeks.
Allikad: Eesti Panga juuniprognoos 16.06.2021; Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2021 05.04.2021; European
Commission’s Spring 2021 Economic Forecast. 12.05.2021; IMFi WEO April 2021, 06.04.2021; OECD Economic Outlook May 2021,
31.05.2021; Consensus Economics, Eastern Europe Consensus Forecasts, May 2021; Luminori majandusprognoos 23.03.2021;
SEB Nordic Outlook, May 2021, 04.05.2021; Swedbanki majandusülevaade 20.04.2021
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logistikaprobleemid. Paremas seisus on IKTteenuste ja muude äriteenuste eksport, millel on
läinud hästi ka kriisi ajal.
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Suurenev nõudlus nii kodu- kui ka välisturul
elavdab tööturgu. Koos majandusaktiivsuse
elavnemisega saab hõive kasv 2021. aasta teises
pooles hoogu juurde. Kriisis on põhiliselt kadunud töökohti teenindussektoris, kus on aga ka
valmisolek tarbimisnõudluse kasvades töötajaid
kiiresti juurde värvata. Tööpuudus langeb 2023.
aastaks alla 5%, olles üksnes pisut kõrgemal
tasemel, kui enne kriisi, mil mitmes valdkonnas
valitses tööjõupuudus. Lähiajal hoiab miinimumpalga samaks jätmine palgakasvu tagasi madalama palgaga töökohtadel, kuid kasv püsib tugev
tegevusaladel, mida kriis on puudutanud vähem
või mis taastuvad kiiremini. Eelolevatel aastatel
suureneb keskmine brutokuupalk enam kui 5%
aastas, järsu kasvu stsenaariumi järgi võib palgakasv ajutiselt kiireneda peaaegu 7%ni.
Majanduse taastumis- ja kasvuvõimalusi
suurendavad head investeerimistingimused.

Lisaks sellele, et inimestel on pandeemia ajal
kogunenud rohkem sääste, mida neil on võimalik
investeerida, on ka pankadel endiselt säilinud võimekus rahastust pakkuda. Pangad on varasematel aastatel kogunud kapitalipuhvreid ja hoiuseid
ning emiteerinud pandikirju. Kuna mitme panga
eesmärk on turuosa veelgi kasvatada, siis konkurents pangandusturul tõenäoliselt suureneb ja
ettevõtete ning majapidamiste ligipääs pangalaenudele paraneb veelgi. Siiski tuleb arvestada, et
väikepangad ei suuda kõigis laenusegmentides
veel suurpankadele konkurentsi pakkuda, eriti laenuhinna puhul, mistõttu pole intressimäärade kiiret alanemist oodata. Majapidamiste nõudlus eluasemeinvesteeringute ja -laenude järele püsib
lähiajal kõrgendatud tasemel ja sellele annavad
hoogu ka II pensionisambast vabanevad vahendid. Ettevõtted kasvatavad ebakindluse vähenedes samuti põhivarainvesteeringuid. Efektiivsuse
tõstmise ja majanduse tõusulainest osasaamise
eesmärgil on oodatav investeerimisaktiivsus veidi
suurem kui enne kriisi.

Taustinfo 5. Väliskeskkond tingis valdava
osa mullusest majanduslangusest
Et mõista seda, kui suur osa Eesti SKP muutusest on koroonakriisi ajal olnud tingitud väliskeskkonna teguritest ja kui suur osa siseriiklikest teguritest, nagu piirangud või eelarvepoliitika muutus, võrdlesime Eesti Panga majandusprognoose, mis on tehtud alates 2020. aasta
algusest kriisieelse ehk 2019. aasta lõpus koostatud prognoosiga. Võrdlusest on välja jäetud
2020. aasta aprillis avaldatud prognoos, kuna selle väliseelduste komplekt oli teistest

prognoosidest metoodiliselt erinev – välispartnerite prognoosid ei käinud toimuvaga piisavalt
kiiresti kaasas ja seepärast põhinesid väliseeldused tookord eksperdihinnangul.
Suuremat osa 2020. aasta majanduskasvu halvenemisest võrreldes 2019. aasta detsembriprognoosis oodatuga on kõigis järgnevates
prognoosides selgitatud väliseelduste muutusega (vt joonised T5.1–T5.5). Kuna 2020. aasta
kohta on andmed juba olemas, saame öelda,
et varemoodatust kehvem seis välisturgudel
pidurdas mullust majanduskasvu ligi 5 protsendipunkti.

RAHAPOLIITIK A JA MAJANDUS 2/2021

Väliseeldused on näiteks nõudlus eksporditurgudel, väliskonkurentide hinnaindeksid, lühiajaline intressimäär ja toormehinnad. Sellised
eeldused põhinevad teiste analüüsimajade
prognoosidel. Muud prognoose mõjutanud
tegurid on näiteks eksperdihinnangud, eelarvepoliitika eeldused, piirangute kohta tehtud
eeldused ning andmete ülevaatamine ja korrigeerimine.
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See, et väliskeskkond põhjustas valdava osa
majanduslangusest, ei tähenda, et Eesti enda
piirangud majandust ei mõjutanud. Kuna suur
osa piirangutest puudutas ettevõtteid, millel läks turistide kadumise tõttu juba nagunii kehvasti, oli nende täiendav mõju väiksem.
Kui sarnased piirangud oleksid tabanud ettevõtteid ajal, mil turistide huvi Eesti vastu oli suurem, oleks majanduslik mõju olnud tõsisem.
Samas tuleb ka arvestada, et lisaks piirangutele leevendas valitsus eelarvepoliitikat ja see
pehmendas samuti majanduslangust. Joonisel
olevad kastid „muu“ ei peegelda pelgalt piirangute negatiivset mõju SKPle, vaid sisaldavad
ka eelarvepoliitika ergutavat mõju, korrigeeritud andmeid ja muid sarnaseid tegureid.

Joonis T5.1. SKP kasv juunis 2020
koostatud prognoosis ja erinevus kriisieelsest prognoosist
muu
eeldused
2019. aasta detsembriprognoos
SKP kasv
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Joonis T5.2. SKP kasv septembris 2020
koostatud prognoosis ja erinevus kriisieelsest prognoosist

10

muu
eeldused
2019. aasta detsembriprognoos
SKP kasv

5

0

-5

2019

2020

2021

2022

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Joonis T5.3. SKP kasv detsembris 2020
koostatud prognoosis ja erinevus kriisieelsest prognoosist

10

Võrreldes eelmise aasta juuniprognoosiga kujunes 2020. aasta majanduskasv märksa paremaks. Juunis prognoositi 2020. aasta majanduslanguseks 10%, kuid tegelik langus oli 7
protsendipunkti väiksem. Ligikaudu poole sellest veast saab põhjendada väliseelduste muutusega. Ehk kriisiaegsed prognoosid välismaailma kohta reageerisid langusele üle. Ülejäänud
prognoosiviga saab seostada oodatust kiirema
taastumisega siseriiklikest piirangutest, aga ka
kiire kasvuga mõnes sektoris.

2019

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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2020. aasta juunis prognoositi mulluseks majanduslanguseks 10%. Valdav osa sellest oli tingitud
väliskeskkonna nõrgenemisest. Samas illustreerib joonisel suur „muu“ panus 2020. aasta kohal,
et lisaks väliskeskkonna teguritele oodati ka
Eesti piirangute täiendavat suurt mõju majandusele. Tookord usuti, et piirangute mõju majandusele kestab kauem ja seetõttu toimub 2021. aastal kiirem taastumine, mida peegeldab joonisel
sinine „muu“ teguri kast 2021. aastal.
Septembris 2020 tehtud prognoosi ajaks oli
selge, et Eesti majandusel on läinud märksa
paremini, kui kevadel arvati. Võrreldes kevadel tehtud prognoosiga paranesid väliskeskkonna kasvuootused – õigemini oodati välisturgudel väiksemat langust, kui kevadel kardetud.
Seega muutsime ka Eesti prognoosi positiivsemaks. Teistest riikidest tulnud uudised piirangute kohta tegid aga Eesti edasise arengu
osas ettevaatlikumaks. Septembris eeldati, et
sügisel hakkavad kehtima uued piirangud, mis
pidurdavad kasvu ka 2021. aastal – see selgitab negatiivset „muu“ panust 2021. aastal.
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Detsembris 2020 avaldatud prognoosis eeldati,
et vaktsineerimine hoogustab majanduse taastumist ja seetõttu peaks SKP 2021. aasta keskpaigas kasvama kiiremini, kui septembris arvatud. Ka 2020. aasta sügiskuud näitasid seda, et
Eesti lähenemine on teistest Euroopa Liidu riikidest erinev ja piirangud on leebemad. Samuti
võeti arvesse II samba reformi mõju, mis suurendab nii 2021. kui ka 2022. aasta majanduskasvu.
Märtsis 2021 avaldatud prognoos on väga sarnane eelmise aasta detsembris avaldatuga.
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Joonis T5.4. SKP kasv märtsis 2021
koostatud prognoosis ja erinevus kriisieelsest prognoosist
muu
eeldused
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Joonis T5.5. SKP kasv juunis 2021
koostatud prognoosis ja erinevus kriisieelsest prognoosist
muu
eeldused
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Eesti Panga praeguse prognoosi järgi kujuneb 2021. aasta majanduskasv kiiremaks, kui märtsiprognoosis arvatud. Selle taga on nii välisturgude kiirem taastumine kui ka riigisisesed tegurid.
2021. aasta alguses oli majanduskasv piirangute kiuste küllaltki kiire ja ka selle mõju prognoosile peegeldub lisaks väliseeldustele teistegi tegurite panuses.

HINNAD
Tarbijahindade kasv kiireneb koos majanduse
elavnemisega. Aasta esimeses pooles on energiahindade tõus kiirendanud inflatsiooni üle 3%.
Aasta kokkuvõttes kallineb tarbijakorv 2,5–2,7%.
Ajutist hinnatõusu võivad põhjustada takistused
toodete pakkumises, eelkõige tarneraskused ja
toormete kallinemine. Selle põhjus on üleilmse
nõudluse hoogne kasv, millele vahepeal koomale
tõmmatud tootmine piisavalt ruttu järele ei jõua.

2022. aastal kiireneb tarbijahindade kasv 2,8–
3,3%ni ning taandub 2023. aastaks 2,3–2,6%le.
Tarbijahindu kergitab sel aastal toidutoormete hinnatõus. Toidutoormed on maailmaturul
alates eelmise aasta keskpaigast kiiresti kallinenud. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni
(Food and Agriculture Organization, FAO) andmetel olid toidutoormete hinnad tänavu aprillis
31% kõrgemad kui eelmisel aastal. Euroopa Liidu
siseturul on toidutoormete hinnad senini tõusnud

vähemal määral ning üleilmsed hinnamuutused jõuavad tarbijahindadesse selle aasta teises
pooles (vt täpsemalt toiduainete mõjust tarbijakorvi hinnale taustinfost 6).
Turismiteenuste hinnad tõusevad tagasi kriisieelsele tasemele. Majutusteenuste hindade
taastumine jääb siiski väljapoole selle aasta

puhkusteperioodi. Suurema reisimisjulguse tõttu
kallinevad prognoosiperioodil puhkusereisid ning
transpordi, eelkõige lennupiletite, hindadesse
kandub üle kütuste hinnatõus. Üüri hinnakasv on
kinnisvarahindadest maha jäänud, kuid üüri aastakasv väljub kõrgema võrdlusbaasi tõttu järgmistel kuudel sügavast madalseisust.

Taustinfo 6. Toidutoormete kallinemine
ja Eesti inflatsiooni väljavaade
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Praegu on Eestis toiduainete kallinemiseks
vähem ruumi, sest nende hinnatase on meil
juba päris kõrge. 2019. aastal ulatus toiduainete hinnatase Eestis 96,3%ni Euroopa Liidu
riikide keskmisest (vt joonis T6.2). Lihatoodete
hinnad on meil siiski veel märksa odavamad
kui Kesk-Euroopa riikides, kuid osade piimatoodete hinnad on Eestis juba kõrgemad.
Hinnakasvule võib kaasa aidata tihe kaubavahetus Soomega, kus toiduainete hinnatase on
20% kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt.
Seetõttu võib hinnakonvergents jätkuda.
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Eelmisel kümnendil oli toiduainete hinnakasv
euroalal riigiti väga erinev. Toiduained kallinesid Eestis enam, kui oli tarbijakorvi üldine
hinnakasv (keskmiselt vastavalt 3,1% ja 2,6%
aastas). Kõige hoogsamalt kallinesid puu- ja
köögiviljad (keskmiselt vastavalt 4,2% ja 6,8%
aastas). Köögiviljade, suhkru ja mittealkohoolsete jookide inflatsioon oli eelmisel kümnendil
meil euroala kiireim (vt joonis T6.1). Malta paistis aga silma jõudsaima leiva-, liha- ja kalatoodete kallinemise poolest.

Joonis T6.1. Tarbijahindade
aastakasv 2010 – 2019

Eesti

Eelmisel kümnendil oli Eesti inflatsioon euroala
kõige kiirem, aga ka heitlikuim. Eesti inflatsioonierinevuse võrreldes ülejäänud euroalaga põhjustasid peamiselt toiduained. Sellel aastal on
toidutoormete hinnad maailmaturul taaskord
tõusule pöördunud. Toidutoormete kallinemine
kandub peagi üle Euroopa Liidu siseturule ja
hakkab ka Eesti tarbijahindu mõjutama. Eesti
toiduainete hinnakasv võib ka praeguse tõusutsükli käigus kujuneda euroala keskmisest
mõnevõrra kiiremaks. Käesolev taustinfo käsitleb tegureid, mis toiduainete hinnaerinevusi
euroala riikides põhjustavad.

Allikas: Eurostat.

Joonis T6.2. Toiduainete hinnatase
2019. aastal (EL-28 = 100)
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Kuna toiduainete osakaal Eesti tarbijate ostukorvis on suurem kui Kesk-Euroopa riikides, on
ka toiduainete kallinemise mõju üldisele hinnakasvule meil olnud suurem. Eelmisel kümnendil kulutasid Eesti tarbijad keskmiselt 29% oma väljaminekutest toidukaupadele, kuid euroala
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Joonis T6.4. Alkoholi ja tubakatoodete
panus tarbijahindade aastakasvu
2015 – 2020 pp
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Allikas: Eurostat.

Joonis T6.5. ELi põllumajandustoormete ja
toiduainete tarbijahindade korrelatsioon
aastatel 2010 – 2019
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Allikas: Eesti Panga arvutused.
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Eelmiste tõusutsüklite ajal on ELi põllumajandustoormete kallinemine Eesti tarbijahindadesse kiiresti üle kandunud. Eestis on toidutoormete ja tarbijahindade aastakasvu
korrelatsioon olnud väga tugev (0,9) ja vahetu
(vt joonis T6.5). Üks põhjus võib-olla piimatoodete suur netoeksport, sest toorainete
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Imporditavate toiduainete hinnakasvule võivad Eestis kaasa aidata pikemad tarneahelad.
Eestisse veetakse toiduaineid sisse peamiselt
Euroopa Liidu riikidest. Väljastpoolt EuroopaLiitu pärineb vaid 8% toiduainetest. Meie tarneahelad on pikemad, sest toidukaupu imporditakse vahendajate kaudu. Võrdluseks, et
näiteks Hispaanias ja Hollandis tuuakse väljastpoolt Euroopa Liitu sisse vastavalt 29% ja
25% toiduainetest. Konkurentsi Eesti jaemüügisektoris võib suurendada Lidli kaubandusketi
tulek Eesti turule, mistõttu võib ettevõtete hinnalisand hakata vähenema.
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Toidutoormete hinnamuutused maailmaturul
ei kandu üks-üheselt tarbijahindadesse üle,
sest tarbijahinnad sõltuvad veel ka maksudest,
ettevõtete hinnalisandist ja muudest teguritest.
Mida kõrgemad on maksud, seda väiksem on
toidutoormete kallinemise mõju tarbijahindadele. Maksumuudatustel on Eesti toiduainete
hinnakasvus olnud suur roll, sest aktsiistõusude tõttu kallinesid alkoholi ja tubakatoodete
hinnad eelmisel kümnendil keskmiselt 5,5%
aastas. Eelmise kümnendi teisel poolel panustasid aktsiisitõusud üldisesse hinnakasvu ligikaudu 0,3 protsendipunkti aastas (vt joonis
T6.4). Võib eeldada, et edaspidi on aktsiisitõusude mõju hinnakasvule väiksem.

Joonis T6.3. Toiduainete osakaal tarbijakorvis aastatel 2010 - 2019
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keskmine ulatus vaid 19%ni. Kõige vähem
kulutati toiduainetele Saksamaal ja Austrias
(vastavalt 16% ja 15%). Suurimad erinevused
olid euroala riikides kange alkoholi tarbimises.
Eestis kulutati alkoholile ja tubakatoodetele
8,4% väljaminekutest, aga euroala keskmine
oli vaid 4% (vt joonis T6.3). Alkoholimüügis on
Eestis olnud suur roll turistidel. Reeglina, mida
kõrgem on riigi elanike sissetulekutase, seda
väiksem osa sellest kulub toiduainetele ja alkoholile. Ka Eestis on väljaminekud toiduainetele
kasvanud sissetulekutest aeglasemas tempos.
Erandiks oli 2020. aasta, mil kulutused toidule
kasvasid seetõttu, et teenuste ja tarbekaupade
ostmine oli koroonaviiruse leviku tõttu piiratud.

hinnatõusufaasis leiavad Eesti tootjad lihtsamini võimalusi eksportida piimatooteid kõrgema
hinnaga. Suurem välisnõudlus toob omakorda kaasa kõrgemad piimatoodete hinnad koduturul.
Kesk-Euroopa riikides on toorme ja tarbijahindade seos olnud nõrgem ja toormehindade läbikandumine võtab kauem aega.
Kokkuvõttes on toidutoormete hinnakasv maailmaturul tänavu olnud kiire ja laiapõhjaline.
Hinnakasv jõuab Euroopa Liidu siseturule viitaja jooksul ning sellel mõju riikide tarbijahindadele
saab tõenäoliselt olema vägagi erinev. Eesti tarbijaid ootab toiduainete kallinemise tõttu tänavu
ees euroala keskmisest kiirem hinnakasv.

VALITSEMISSEKTORI RAHANDUS
Majanduse toetusmeetmed jätavad valitsemissektori eelarve suurde puudujääki ka 2021.
aastal. Selle aasta puudujääk kujuneb enamvähem sama suureks kui möödunud aastal eeskätt täiendavate majanduse ja tervishoiu toetusmeetmete tõttu. 2021. aastal lisandunud ja 2020.
aastast ülekanduvate toetusmeetmete ning pandeemia tõttu suurenenud tervishoiukulutuste
maht ulatub tänavu ligikaudu 2,1%ni SKPst.
Majanduse parem väljavaade soodustab eelarvepositsiooni parandamist. Nii 2021. kui ka
2022. aastal kasvavad maksutulud majandusolude
kiire paranemise tõttu märkimisväärselt. Lisaks
üldisele majandusaktiivsuse tõusule annab maksutuludele ajutist täiendust teisest pensionisambast
lahkujate tarbimiskulude tõus. Tänu maksutulude
jõudsale kasvule ja majanduse toetusmeetmete

vajaduse kadumisele on võimalik kriisi ajal paisunud eelarve puudujääki märkimisväärselt vähendada: 2,3–2,0%ni SKPst 2022. aastal.
Valitsemissektori eelarve jääb puudujääki ka
kriisijärgsetel aastatel. Peamiselt püsikulude
tõus sotsiaaltoetuste näol hoiab riigi kulutused tuludest suuremana. Viirusekriis on mitmes
valdkonnas (eelkõige tervishoius, aga ka näiteks
hariduses) suurendanud vajadust lisarahastuse
järele ning see teeb kulude kasvu piiramise keeruliseks. Struktuurne puudujääk püsis juba enne
praegust kriisi, mistõttu ei taga sellest vabanemist üksnes majandusolude paranemine. Vaja
on konkreetseid riigi tulusid ja/või kulusid puudutavaid majanduspoliitilisi otsuseid. Eesti maksukoormus on teiste Euroopa riikidega võrreldes
madal. Eesti maksutulude struktuurist ja maksukoormusest annab ülevaate taustinfo 7.
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Taustinfo 7. Eesti maksusüsteemi võrdlus teiste Euroopa riikidega
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Maksusüsteemil on erinevaid eesmärke. Maksutuludest rahastatakse riigi toimimist ja investeeringuid ning maksusüsteemiga saab mõjutada elanike käitumist, ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet ja sotsiaalset ebavõrdsust. Jättes kõrvale ajutised kriisid ja nende ajal tekkivad
suured eelarvepuudujäägid, peaks pikemas vaates riigirahandus, sealhulgas maksusüsteem,
olema korraldatud selliselt, et riigi tuludest piisab riigi kulutuste katmiseks ja riigi võlakohustused järjepanu ei suurene. See tähendab muu hulgas seda, et kui tekib ühiskondlik nõudlus rohkemate ja heldemate avalike teenuste ja toetuste järele, peab maksusüsteemi muutma selliselt,
et riigi maksutulud suureneksid. Uusi makse lisamata saab maksutulusid suurendada kas maksumäära tõstes või maksubaasi laiendades.
Jõukamate riikide elatustasemele lähemale liikudes on ka Eestis kasvanud elanike ootused
sotsiaalkaitsele, avalike teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele. Kui aga sotsiaaltoetustele ja
avalikele teenustele tehtavate kulutuste suurendamisega samal ajal ei leita kuludele katet suurenevate maksutulude näol, jääb valitsemissektori eelarve ka majanduskasvu mõttes headel
aegadel puudujääki, nagu me nägime aastatel 2016–2018. See taustinfo annab lühikese ülevaate sellest, kus asuvad Eesti maksusüsteemis teiste riikidega võrreldes lõtkud, mille tõttu
kogub Eesti maksutulusid suhtena SKPsse teiste Euroopa riikidega võrreldes vähem ning sellest milline on Eesti maksutulude struktuur ja tööjõu maksukoormus.

Maksutulu suhestamine riigi kogutoodanguga aitab hinnata riigi maksukoormust, annab aimu
maksupoliitika rõhuasetustest ja võimaldab võrdlust riikide vahel. Eesti maksukoormus on teiste
Euroopa Liidu riikidega võrreldes pigem madal (vt joonis T7.1). See tähendab ühtlasi seda, et
Eesti riik saab oma elanikele pakkuda teiste riikidega võrreldes vähem heldet sotsiaalsüsteemi,
sealhulgas väiksemaid pensione ja muid sotsiaaltoetusi ning panustada ka vähem näiteks tervishoidu. Kokkuvõtvalt suudetakse pakkuda vähem avalikke teenuseid.
Joonis T7.1. Valitsemissektori maksutulu aastal 2019, (% SKPst)
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Allikad: Eurostat gov_10a_taxag, OECD Global Revenue Statistics Database, Iirimaa statistikaamet.
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Valdav osa maksutuludest kogutakse Euroopa riikides tootmis- ja impordimaksudest ning tööjõumaksudest. Tarbimismaksud pakuvad riigile märkimisväärset ja üsnagi stabiilset tuluallikat.
Majanduslanguse perioodidel muutub tarbimine sageli vähem kui inimeste sissetulekud. Kuna
tarbimismaksud reeglina ei mõjuta ettevõtete investeerimisotsuseid või elanike valikuid töötamise osas, võib tarbimismaksudes näha suurt tuluallikat, mis ei kahjusta riigi pikaajalist kasvuvõimet. Samas on tarbimismaksude, eriti aktsiiside puhul ilmnenud, et kui naaberriikides
on väga erinevad maksumäärad, on avatud piiride korral lihtne viia tarbimist üle teise riiki. See
tähendab, et arvestama peab ka maksukonkurentsi mõjusid.

ettevõtete tulumaks
tootmis- ja tarbimismaksud

muud maksud kohandatuna vähetõenäoliselt laekuvate maksudega
majapidamiste tulumaks
sotsiaalmaksud ja -maksed
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

* Maksutulu % modifitseeritud kogurahvatulust.
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Joonis T7.2. Valitsemissektori maksutulu maksuliikide lõikes (% SKPst aastal 2019)
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Tarbimis- ja tootmismaksudest, sealhulgas käibemaksust ja aktsiisidest, kogub Eesti maksutulu sisemajanduse kogutoodangu suhtes sama palju kui Euroopa Liidu riigid keskmiselt (vt joonis T7.2). Seega kogub Eesti teiste riikidega võrreldes vähem tulu tööjõumaksudest, ettevõtete

tulumaksust ja muudest maksudest. Näiteks on maksutulu majapidamiste tulumaksust SKP
suhtes Eestis pea poole väiksem kui Euroopa Liidu riikides keskmiselt, muu hulgas ka väiksem
kui meie lõunanaabrite juures Lätis ja Leedus.
Euroopa riikide maksutulu struktuuride kõrvutamisel on samuti näha, et Eesti maksutulu tugineb
rohkem tootmis- ja tarbimismaksudele ja vähem majapidamiste ja ettevõtete tulumaksule ning muudele maksudele (vt joonis T7.3). Kui Euroopa Liidu riikide keskmisena kogutakse kolmandik maksutulust tarbimis- ja tootmismaksudest, kolmandik sotsiaalkindlustusmaksetest ja kolmandik kõigist
muudest maksudest, siis Eestis moodustavad tarbimis- ja tootmismaksud kogu maksutulust 42% ja
maksutulu, mis ei tule tarbimis- ja tootmismaksudest ning sotsiaalmaksust, vaid ligikaudu viiendiku.
Joonis T7.3. Valitsemissektori maksutulude struktuur 2019
muud maksud kohandatuna vähetõenäoliselt laekuvate maksudega
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Allikad: Eurostat gov_10a_taxag, Eesti Panga arvutused.

Tarbimis- ja tootmismaksude kõrval on teine suur maksutuluallikaks tööjõumaksud – üksikisiku
tulumaks ning sotsiaalkindlustusmaksud ja -maksed. 2019. aastal moodustasid Eestis maksutulud majapidamiste tulumaksust ja sotsiaalkindlustusmaksetest SKP suhtes 52%. Euroopa Liidus oli
see näitaja keskmiselt 58% SKPst ning Lätis, Leedus ja Soomes vastavalt 53%, 56% ja 57% SKPst.
Tööjõumaksud mõjutavad elanike valikuid töötamise osas (s.t kas töötada ja kui palju), aga ka ettevõtete konkurentsivõimet. Tööandja sotsiaalkindlustusmaksete määr (brutopalga suhtes) on Eestis
Tšehhiga sarnaselt Euroopa riikide kõrgeim. Samas, kuna üksikisiku keskmine tulumaksumäär on
Eestis Euroopa madalaim, on tööjõu maksukoormus tervikuna suhtena palgafondi (brutopalk koos
tööandja sotsiaalkindlustusmaksetega) Eestis Euroopa riikide keskmisest väiksem (vt joonis T7.4).
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% palgafondist

Joonis T7.4. Valitsemissektorile laekuva tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmaksete
osakaal palgafondis 2019
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Allikas: OECD Tax Database.
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Olukorras, kus kulutused sotsiaaltoetustele ja avaliku sektori teenustele on suurenenud, tuleb
leida neile ka kate maksutulude näol. Eestis on maksukoormus Euroopa Liidu teiste riikidega
võrreldes madal ja maksutulud toetuvad praegu tugevalt tarbimis- ja tootmismaksudele ning
sotsiaalkindlustusmaksule. Samas on üksikisiku keskmine tulumaksumäär Eestis madal, ettevõtlustulu maksustamine vähene ja Eesti maksusüsteemis mängivad kõik muud maksud, näiteks varamaksud, teiste riikidega võrreldes väga väikest rolli.

RISKID
Tänu vaktsineerimisele on pandeemiast otseselt tulenevad riskid vähenenud. Tõenäosus, et
piiranguid tuleks taas karmistada ja uusigi kehtestada, on varasemaga võrreldes väiksem. Isegi
kui seda tuleks teha, oleks mõju ettevõtete äritegevusele väiksem kui seni, sest möödunud aasta
jooksul on paljude valdkondade ettevõtted oma
tegevust kohandatud selliselt, et viiruse leviku
tõkestamiseks seatud normid takistaks majandustegevust võimalikult vähe.
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Majanduskasv võib osutuda ka järsu kasvu
stsenaariumis prognoositust kiiremaks. Kuna
kriisi seljatamise ajaks on nii majapidamistel
kui ka ettevõtetel kogunenud suur hulk sääste,
sõltub majanduse kasv väga suurel määral kiirusest, millega säästud kasutusele võetakse.
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Määramatust lisab sügisel teisest pensionisambast vabanev raha, mille kasutamise kohta annavad erinevad küsitlusandmed erinevaid hinnanguid ning palju tõlgendusruumi. Vabaneva raha
hulk on majanduse kogumahuga võrreldes piisavalt suur (u 4,6% SKPst), et prognoosi märkimisväärselt mõjutada.
Mitmed majandusnäitajad võivad ühekordsete suurte tehingute tõttu olla prognoosimatult heitlikud. Eelmise aasta lõpus tingisid
osade makromajandusandmete – kapitalimahutus põhivarasse, import, jooksevkonto – hüplikkust erakordselt suured tehingud autotööstuses.
Kuna ettevaates võib oodata, et sarnased tehingud jätkuvad, peab arvestama võimalike kõrvalekalletega majandusnäitajate üldiste arengusuundumuste põhjal prognoositud väärtustest.

