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Majandusareng 

Ülevaade 

Pärast esimeses kvartalis toimunud majanduslangust on euroala majandus 
järk-järgult taastumas, sest koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia 
olukord leeveneb ja vaktsineerimiskampaaniatega tehakse märkimisväärseid 
edusamme. Värskeimad andmed viitavad teenuste valdkonna taaselavnemisele ja 
töötleva tööstuse jätkuvale dünaamikale. Majandustegevus peaks tänavu teisel 
poolaastal elavnema, sest piirangumeetmeid leevendatakse veelgi. Tarbimiskulutuste 
suurenemine, tugev üleilmne nõudlus ning toetav eelarve- ja rahapoliitika 
soodustavad taastumist igati. Samal ajal ebakindlus püsib, kuna lähiaja 
majandusväljavaade sõltub jätkuvalt pandeemia kulgemisest ja sellest, kuidas 
majandus elavnemisele reageerib. Inflatsioon on viimastel kuudel kiirenenud. 
Peamiselt on see tingitud baasefektist, mõnest ajutisest tegurist ja energiahindade 
tõusust. Eelduste kohaselt kiireneb see aasta teisel poolel veelgi, enne kui hakkab 
ajutiste tegurite taandudes aeglustuma. Ekspertide viimane ettevaade viitab 
alusinflatsiooni surve järkjärgulisele kasvule kogu ettevaateperioodi vältel, ehkki surve 
püsib nõrk, arvestades endiselt märkimisväärset majandusseisakut, mille mõju 
väheneb ettevaateperioodi vältel üksnes tasahaaval. Koguinflatsioon peaks jääma 
ettevaateperioodil allapoole EKP nõukogu eesmärki. 

Soodsate rahastamistingimuste säilitamine kogu pandeemia ajal on endiselt 
vältimatult vajalik, et vähendada ebakindlust ja suurendada kindlustunnet, 
toetades seeläbi majandusaktiivsust ja kaitstes keskmise aja hinnastabiilsust. 
Ettevõtete ja kodumajapidamiste rahastamistingimused on püsinud alates märtsis 
peetud EKP nõukogu rahapoliitika istungist üldjoontes stabiilsed. Samas on 
turupõhised intressimäärad veelgi tõusnud. Ehkki osaliselt kajastab see paranenud 
majandusväljavaadet, võib turuintressimäärade püsiv tõus väljenduda kogu 
majanduse jaoks oluliste ulatuslike rahastamistingimustes karmistamises. See oleks 
ennatlik ning seaks ohtu käimasoleva majanduse elavnemise ja inflatsiooniväljavaate. 
Seda arvesse võttes ning tuginedes rahastamistingimuste ja inflatsiooniväljavaate 
ühisele hinnangule, otsustas EKP nõukogu kinnitada oma väga toetavat rahapoliitilist 
kurssi. 

Majandus- ja rahapoliitiline hinnang EKP nõukogu 10. juuni 
2021. aasta istungi ajal 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaate 
kohaselt jätkas maailmamajandus aastavahetuse ajal taastumist. Samal ajal 
pandeemia süvenes ja areneva turumajandusega riigid hakkasid kogu 
maailmas muutuma uute nakatumisjuhtumite epitsentriks. Kui 2020. aasta 
neljandas kvartalis oli majandustegevus eelmises ettevaates eeldatust mõnevõrra 
elavam, siis 2021. aasta algas maailmamajanduse jaoks nõrgemate näitajatega, sest 
uute nakkusjuhtude arv kasvas ja piirangumeetmeid karmistati. Viimased küsitlused 
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osutavad üleilmse majandusaktiivsuse hoogsale kasvule, ehkki näha on märke 
arenenud ja arenevate riikide ning töötleva tööstuse ja teenuste sektorite vahelistest 
erisustest. Bideni administratsioonis heaks kiidetud ulatuslikud eelarvemeetmed 
peaksid edendama USA majanduse taastumist ja avaldama mõningat positiivset mõju 
kogu maailmale. Seda arvestades ei ole maailmamajanduse kasvuväljavaade 
võrreldes eelmise ettevaatega kuigivõrd muutunud. Üleilmne reaalne SKP 
(v.a euroala) peaks sel aastal kasvama 6,2%, kuid aeglustuma 2022. aastal 4,2%le ja 
2023. aastal 3,7%le. Euroala välisnõudlust on varasema ettevaatega võrreldes siiski 
ülespoole korrigeeritud. Prognooside kohaselt peaks välisnõudlus sel aastal 
suurenema 8,6%, 2022. aastal 5,2% ja 2023. aastal 3,4%. Peamiselt kajastab see 
euroala olulisemate kaubanduspartnerite USA ja Ühendkuningriigi kasvanud 
nõudlust. Euroala konkurentide ekspordihindu on samuti selleks aastaks ülespoole 
korrigeeritud. Selle taga on kõrgemad toormehinnad ja suurem nõudlus. Üleilmse 
kasvu põhiprognoosi ohustab esmajoones pandeemia edasine kulg. Muud üleilmse 
majandusväljavaate riskid peaksid hinnangute kohaselt olema üldjoontes tasakaalus, 
ehkki üleilmset inflatsioonimäära mõjutavad tõusuriskid. 

Rahastamistingimused euroalal on muutunud pärast EKP nõukogu viimast 
istungit taas mõnevõrra rangemaks, kuna riskitaluvus on hea. Vaatlusperioodil 
(11. märtsist kuni 9. juunini 2021) suurenes euroala riigivõlakirjade tulusus ning selle 
vahe üleööintressimäära vahetustehingu intressimääraga mõõdukalt. Peamiselt oli 
selle põhjuseks majandusväljavaate paranemine tänu vaktsineerimiskampaaniate 
edenemisele euroalal ja jätkuvale poliitikameetmete toele. Euroala pankadevahelise 
üleöölaenamise intressimäära (EONIA) forvardkõver tõusis keskmise aja ja 
pikaajaliste intressimäärade puhul väga vähe, samas on kõvera lühiajaliste 
intressimäärade ots jäänud üldiselt samaks, mis lubab oletada, et lähiajal 
baasintressimäära muudatust oodata ei ole. Aktsiahinnad tõusid samuti. Seda 
toetasid nii endiselt suhteliselt madalad diskontomäärad kui ka ettevõtete 
kasumikasvu ootuste hoogne paranemine. Aktsiahindade arengut peegeldades jätkas 
euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe vähenemist ja jõudis enne 2020. aasta 
märtsi täheldatud tasemele. Valuutaturgudel tugevnes euro nominaalne efektiivne 
vahetuskurss pisut. 

Euroala reaalne SKP kahanes esimeses kvartalis veel 0,3% ja oli 5,1% alla 
oma pandeemiaeelset taset, mis registreeriti 2019. aasta neljandas kvartalis. 
Ettevõtlus- ja tarbijaküsitlused ning suure sagedusega avaldatavad näitajad osutavad 
majandusaktiivsuse märkimisväärsele suurenemisele 2021. aasta teises kvartalis. 
Ettevõtlusküsitlused viitavad teenuste hoogsale taastumisele, sest nakatumisnäitajad 
langevad ja võimaldavad lähikontakti eeldavatel tegevusvaldkondadel järk-järgult 
taastuda. Töötleva tööstuse toodangu kasv on endiselt jõuline tänu suurele üleilmsele 
nõudlusele, ehkki pakkumisega seotud kitsaskohad võivad lähiajal tööstustegevust 
mõnevõrra aeglustada. Tarbijate kindlustunde näitajad paranevad ja annavad märku 
eratarbimise hoogsast elavnemisest eelseisval perioodil. Ettevõtlusinvesteeringud on 
vastupidavad vaatamata ettevõtete nõrgemale bilansile ja endiselt ebakindlale 
majandusväljavaatele. Majanduskasv peaks eelduste kohaselt ka 2021. aasta teisel 
poolel jõudsalt kiirenema, sest vaktsineerimiskampaaniate edenemine võimaldab 
piiranguid veelgi leevendada. Keskmise aja jooksul peaks euroala majanduse 
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taastumist toetama suurem nõudlus maailmas ja euroalal, samuti nii raha- kui ka 
eelarvepoliitika jätkuv toetus. 

Seda hinnangut kajastab üldjoontes ka eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta 
juuni euroala makromajandusliku ettevaate põhistsenaarium. Ettevaate põhjal on 
SKP aastane reaalkasv 2021. aastal 4,6%, 2022. aastal 4,7% ja 2023. aastal 2,1%. 
Võrreldes EKP ekspertide 2021. aasta märtsi makromajandusliku ettevaatega on 
majanduskasvu prognoosi 2021. ja 2022. aastaks ülespoole korrigeeritud, kuid 
2023. aasta puhul on see jäetud samaks. 

Kokkuvõttes on euroala majanduse kasvuväljavaadet mõjutavad riskid 
üldjoontes tasakaalustatud. Ühelt poolt peaks veelgi suurem nõudlus tuginema 
üleilmse nõudluse parematele väljavaadetele ning kodumajapidamiste säästude 
oodatust kiiremale vähenemisele pärast suhtlus- ja reisipiirangute kaotamist. Teisalt 
avaldab pandeemia jätkumine, sh viirusemutatsioonide levik, ning selle mõju 
majandus- ja rahastamistingimustele endiselt ebasoodsat mõju. 

Eurostati kiirhinnangu põhjal kerkis euroala aastane inflatsioonimäär 
2021. aasta märtsi 1,3%lt aprillis 1,6%le ja mais 2,0%le. Tõus oli tingitud peamiselt 
energiahindade inflatsiooni hoogsast kiirenemisest (mis kajastas nii märkimisväärseid 
inflatsiooni kiirendavaid baasefekte kui ka kuiseid hinnatõuse) ja väiksemal määral ka 
tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsiooni mõningasest kasvust. Sügise poole 
kiireneb koguinflatsioon tõenäoliselt veelgi, peegeldades peamiselt 
käibemaksumäära ajutise langetamise tühistamist Saksamaal. Järgmise aasta 
alguses peaks inflatsioon taas aeglustuma, kuna ajutiste tegurite mõju taandub ja 
üleilmsed energiahinnad stabiliseeruvad. Hinnasurve peaks ajutiste 
pakkumispiirangute ja sisenõudluse taastumise tõttu tänavu mõnevõrra suurenema. 
Üldiselt jääb hinnasurve siiski tõenäoliselt tagasihoidlikuks, näidates osaliselt vähest 
palgasurvet märkimisväärse majanduslanguse kontekstis ja euro vahetuskursi 
hiljutise kallinemise mõju. Kui pandeemia mõju vaibub, aitab senise suure 
majandusliku loiduse vähenemine, mida toetab soodne raha- ja eelarvepoliitika, 
keskmise aja jooksul alusinflatsiooni järk-järgult kiirendada. Pikemaajaliste 
inflatsiooniootuste küsitluspõhised meetmed ja turupõhised näitajad püsivad madalal 
tasemel, ehkki turupõhised näitajad on tasahaaval kasvanud. 

Üldjoontes samasugune hinnang on esitatud ka eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta juunikuise euroala makromajandusliku ettevaate 
põhistsenaariumis, milles eeldatakse, et aastane inflatsioonimäär on 
2021. aastal 1,9%, 2022. aastal 1,5% ja 2023. aastal 1,4%. EKP ekspertide 
2021. aasta märtsi makromajandusliku ettevaatega võrreldes on 2021. ja 2022. aasta 
inflatsiooniväljavaadet peamiselt ajutiste tegurite ja energiahinna inflatsiooni kasvu 
tõttu ülespoole korrigeeritud. 2023. aasta prognoos jääb samaks, sest sel aastal 
tasakaalustab alusinflatsiooni kasvu suuresti energiahindade inflatsiooni oodatav 
aeglustumine. ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) peaks kiirenema 
2021. aasta 1,1%lt 2022. aastal 1,3%le ja 2023. aastal 1,4%le ning seda on kogu 
ettevaateperioodil võrreldes 2021. aasta märtsi ettevaatega ülespoole korrigeeritud. 

2021. aasta aprillis hakkas euroala rahaloome aeglustuma, näidates mõningaid 
esmaseid normaliseerumismärke pärast koroonaviirushaiguse kriisi tõttu 
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tekkinud märkimisväärset rahapakkumise kasvu. Laia rahapakkumise (M3) kasv 
kahanes 2021. aasta veebruari 12,3%lt ja märtsi 10,0%lt aprillis 9,2%le. Märtsi- ja 
aprillikuine langus tulenes osaliselt tugevalt negatiivsest baasefektist, mille tingis 
pandeemiakriisi algetapis aset leidnud suure sissevoolu väljajäämine aastasest 
kasvustatistikast. See kajastab ka rahapakkumise lühiajalise dünaamika vaoshoitust, 
mis tuleneb peamiselt kodumajapidamiste ja ettevõtete hoiuste kesisemast arengust 
ning väiksemast likviidsusvajadusest pandeemiaolukorra paranedes. Käimasolevad 
varaostud on endiselt suurim rahaloomeallikas. Ehkki ka laia rahapakkumise kasv 
aeglustub, on peamiseks tõukejõuks jäänud kitsa rahaagregaadi M1 areng. Selle suur 
mõju on kooskõlas likviidsuse endiselt suurema eelistamisega raha hoidvas sektoris 
ja likviidseima raha hoidmise väikese alternatiivkuluga. 

Erasektori laenude aastakasv aeglustus veebruari 4,5%lt ja märtsi 3,6%lt 
aprillis 3,2%le. See langus toimus olukorras, kus laenuandmine 
mittefinantsettevõtetele ja kodumajapidamistele arenes vastupidises suunas. 
Mittefinantsettevõtetele väljastatud laenude aastakasv langes veebruarikuiselt 7,0%lt 
ja märtsikuiselt 5,3%lt aprillis 3,2%le. Langus kajastab suurt negatiivset baasefekti ja 
teatavat ettevaatavat laenupakkumist märtsis võrreldes aprilliga. 
Kodumajapidamistele väljastatud laenude aastakasv kahanes veebruari 3,0%lt ja 
märtsi 3,3%lt aprillis 3,8%le. Seda toetasid tugevad kuised vood ja positiivne 
baasefekt. Kokkuvõttes on EKP nõukogu meetmed koos riikide valitsuste ja teiste 
Euroopa institutsioonide rakendatavate meetmetega endiselt olulised selleks, et 
toetada pankade laenutingimusi ja juurdepääsu rahastamisele, eriti nende jaoks, keda 
pandeemia mõjutab kõige enam. 

Koroonaviirushaiguse pandeemia ajal toimunud väga järsu majanduslanguse 
ja tugeva eelarvepoliitilise reaktsiooni tagajärjel kasvas euroala 
valitsemissektori eelarvepuudujääk märkimisväärselt – 2019. aasta 0,6%lt 
2020. aastal 7,3%le SKPst. Tänavu, mil euroala riike tabasid pandeemia uued 
lained, on paljusid erakorralisi meetmeid pikendatud ja rakendatud muud taasteabi. 
Seetõttu prognoositakse eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 
makromajanduslikus ettevaates, et euroala valitsemissektori eelarvepositsioon 
paraneb vaid vähesel määral ja eelarvepuudujääk küündib 2021. aastal –7,1%ni 
SKPst. Kui pandeemia raugeb ja majandus hakkab püsivalt elavnema, peaks 
eelarvepuudujääk kiiremini kahanema, moodustades 2022. aastal 3,4% ja 
ettevaateperioodi lõpul 2023. aastal 2,6% SKPst. Euroala võlg jõuab 2021. aastal 
prognooside kohaselt veidi alla 100%ni SKPst ja kahaneb 2023. aastal ligikaudu 
95%ni SKPst, mis on umbes 11% võrra kõrgem näitaja kui enne koroonakriisi. 
Kaugelevaatav ja kooskõlastatud eelarvepoliitika on endiselt ülioluline, sest 
eelarvepoliitilise toetamise liiga varane lõpetamine võib pidurdada majanduse 
taastumist ja võimendada pikemaajalist kahjustavat mõju. Riikide eelarvepoliitika abil 
tuleks seega jätkata kriitiliselt vajaliku ja õigeaegse toetuse pakkumist pandeemiast ja 
sellega seotud piirangumeetmetest enim mõjutatud ettevõtetele ja 
kodumajapidamistele. Samas peaksid eelarvepoliitilised meetmed jääma ajutiseks 
ja vastutsükliliseks ning olema piisavalt täpselt sihitud, et vähendada tõhusalt 
haavatavust ja soodustada euroala majanduse kiiret elavnemist. Oluline roll on 
Euroopa Liidu taasterahastul, mis täiendab riiklikke eelarvepoliitilisi meetmeid ning 
aitab kaasa kiiremale, tugevamale ja ühtlasemale taastumisele. See peaks 
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suurendama ELi liikmesriikide majanduse vastupidavust ja kasvupotentsiaali, eriti kui 
rahalisi vahendeid rakendatakse kasulike riiklike kulutuste tegemiseks ja sellele 
lisandub tootlikkust suurendav struktuuripoliitika. Juunikuise makromajandusliku 
ettevaate põhjal peaksid Euroopa Liidu taasterahastu toetused ja laenud aastatel 
2021–2023 tagama lisastiimuli, mis moodustab ligikaudu 0,5% SKPst aastas. 

Rahapoliitilised otsused 

10. juunil 2021 otsustas EKP nõukogu taaskinnitada oma väga toetavat rahapoliitilist 
kurssi, et säilitada soodsaid rahastamistingimusi majanduse kõigi sektorite jaoks, 
mida on vaja püsivaks majanduse taastumiseks ja hinnastabiilsuse kindlustamiseks. 

1. EKP nõukogu otsustas jätta EKP baasintressimäärad muutmata. Nõukogu 
eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal 
tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on kindlalt lähenenud tasemele, mis on 
ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ja see lähenemine 
kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus. 

2. EKP nõukogu jätkab netovaraoste pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava alusel, mille kogumaht on 1850 miljardit eurot. 
Oste tehakse vähemalt 2022. aasta märtsi lõpuni ja igal juhul niikaua, kuni 
koroonaviiruse levikust tingitud kriisiolukord on nõukogu hinnangul möödas. 
Rahastamistingimuste ja inflatsiooniväljavaate hinnangu põhjal eeldab EKP 
nõukogu, et 2021. aasta esimeste kuudega võrreldes tehakse järgmise kvartali 
jooksul erakorralise varaostukava raames netooste jätkuvalt märgatavalt 
hoogsamas tempos. Nõukogu teeb oste paindlikult vastavalt turutingimustele ja 
vältides rahastamistingimuste karmistamist, mis on vastuolus eesmärgiga 
ohjeldada pandeemia aeglustavat mõju inflatsiooni prognoositavale arengule. 
Peale selle toetavad aja jooksul ning erinevate varaklasside ja riikide kaupa 
paindlikult tehtavad ostud ka edaspidi rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. 
Kui suudetakse säilitada soodsad rahastamistingimused, ilma et erakorralise 
varaostukava kestuse jooksul kasutataks netovaraostudeks kogu eraldatud 
summat, ei ole seda tingimata vaja täies ulatuses kasutada. Samal ajal on 
võimalik kogusummat soodsate rahastamistingimuste hoidmiseks vajaduse 
korral kohandada, et toime tulla pandeemiast tingitud negatiivse šokiga, mis 
mõjutab inflatsiooni arengut. Lisaks jätkab EKP nõukogu erakorralise 
varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt 
laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist vähemalt kuni 2023. aasta 
lõpuni. Igal juhul juhitakse erakorralise varaostukava portfelli likvideerimist 
tulevikus viisil, mis välistab sekkumise asjakohasesse rahapoliitika kurssi. 

3. Varaostukava alusel jätkatakse netovaraostude tegemist igal kuul 20 miljardi 
euro ulatuses. EKP nõukogu eeldab endiselt, et varaostukava alusel tehakse 
igakuiseid netovaraoste seni, kuni see on vajalik EKP baasintressimäärade 
toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui 
nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma. Lisaks kavatseb EKP 
nõukogu jätkata varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud 
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väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist täies ulatuses 
pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil ta hakkab tõstma EKP 
baasintressimäärasid, ja igal juhul senikaua, kuni see on vajalik soodsate 
likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks. 

4. Samuti jätkab EKP nõukogu küllaldase likviidsuse pakkumist oma 
refinantseerimisoperatsioonide kaudu. Kolmanda seeria suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO III) kaudu saadud 
rahastusel on tähtis roll ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenuandmise 
toetamisel.  

EKP nõukogu jälgib ka vahetuskursi muutusi, pidades silmas nende võimalikku mõju 
keskmise aja inflatsiooniväljavaatele. Nõukogu on valmis kohandama vajadust mööda 
kõiki oma rahapoliitilisi instrumente, et tagada inflatsiooni pidev lähenemine seatud 
eesmärgile kooskõlas nõukogu võetud kohustusega tagada sümmeetria. 
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1 Väliskeskkond 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaate põhjal 
jätkas maailmamajanduse aktiivsus aastavahetusel taastumist. Kui 2020. aasta 
neljandas kvartalis oli majandustegevus eelmises ettevaates eeldatust mõnevõrra 
elavam, siis 2021. aasta algas maailmamajanduse jaoks nõrgemate näitajatega, sest 
uute nakkusjuhtude arv kasvas ja piirangumeetmeid karmistati. Viimased küsitlused 
osutavad üleilmse majandusaktiivsuse hoogsale kasvule, ehkki näha on märke 
arenenud ja arenevate riikide ning töötleva tööstuse ja teenuste sektorite vahelistest 
erisustest. Bideni administratsioonis heaks kiidetud ulatuslikud eelarvemeetmed 
peaksid edendama USA majanduse taastumist ja avaldama mõningat positiivset mõju 
kogu maailmale. Seda arvestades ei ole maailmamajanduse kasvuväljavaade 
võrreldes eelmise ettevaatega kuigivõrd muutunud. Üleilmne reaalne SKP 
(v.a euroala) peaks sel aastal kasvama 6,2%, kuid aeglustuma 2022. aastal 4,2%le ja 
2023. aastal 3,7%le. Euroala välisnõudlust on varasema ettevaatega võrreldes siiski 
ülespoole korrigeeritud. Prognooside kohaselt peaks välisnõudlus sel aastal 
suurenema 8,6%, 2022. aastal 5,2% ja 2023. aastal 3,4%. Peamiselt kajastab see 
euroala olulisemate kaubanduspartnerite USA ja Ühendkuningriigi kasvanud 
nõudlust. Euroala konkurentide ekspordihindu on samuti selleks aastaks ülespoole 
korrigeeritud. Selle taga on kõrgemad toormehinnad ja suurem nõudlus. Üleilmse 
kasvu põhiprognoosi ohustab esmajoones pandeemia edasine kulg. Muud üleilmse 
majandusväljavaate riskid peaksid hinnangute järgi olema üldjoontes tasakaalus, 
ehkki üleilmset inflatsioonimäära mõjutavad tõusuriskid. 

Üleilmne majandustegevus ja kaubandus 

Hoolimata pandeemia süvenemisest suurenes maailmamajanduse aktiivsus 
ka aastavahetusel. Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv oli 2020. aasta neljandas 
kvartalis kvartaliarvestuses 2,6%, mis on EKP ekspertide 2021. aasta märtsi 
makromajanduslikus ettevaates eeldatust suurem. Uue aasta alguses jõudis 
maailmamajandus siiski kehvemasse seisu, sest uute nakkusjuhtude kasvu tõttu 
karmistasid valitsused piirangumeetmeid. Seega peaks üleilmne (v.a euroala) 
SKP reaalkasv 2021. aasta esimeses kvartalis olema märkimisväärselt aeglasem ja 
ulatuma kvartaliarvestuses 0,7%le. Selline areng peegeldab aeglasemat kasvu nii 
arenenud kui ka areneva majandusega riikides. Majandusaktiivsus oli arenenud 
riikides varasemas ettevaates prognoositust vastupidavam, sest kodumajapidamised 
ja ettevõtted kohanesid liikumispiirangutega paremini ning rakendati poliitilisi 
lisameetmeid. Seevastu areneva turumajandusega riikides pidurdus kasv 
ulatuslikumalt. 

Pandeemia süvenes areneva turumajandusega riikides, samal ajal kui olukord 
arenenud riikides paranes märgatavalt vaktsineerimiskampaaniate edenedes. 
Selle aasta alguses halvenes olukord ka Euroopas. Samal ajal aitas tempokas 
vaktsineerimine Ühendkuningriigis ja USAs uute nakkusjuhtude koguarvu arenevates 
riikides väiksena hoida. Pandeemiaolukord arenevates riikides on endiselt ebakindel 
ja jätkuvalt peamine riikide majandusarengut kujundav tegur. 
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Praegu näitavad küsitlusandmed hoogsat üleilmset majandustegevust, 
kuid riigiti ja sektoriti on lahknevused muutunud nähtavamaks. Üleilmne 
(v.a euroala) ostujuhtide liitindeks kerkis mais 58,8ni ehk tublisti üle oma pikaajalise 
keskmise, jäädes ühtlasi väljapoole oma ajaloolist kvartiilhaaret. Kuigi kiiret kasvu võib 
üldiselt näha nii töötleva tööstuse kui ka teenuste sektoris, on viimasel ajal ilmnenud 
riikide ja sektorite vahel mõningaid lahknevusi. Esiteks on kasvuhoog arenenud 
riikides kindel, tugevnedes hiljuti veelgi. Arenevates riikides aga taastub 
majandusaktiivsus endiselt aeglasemal sammul (vt joonis 1, ülemine graafik). Teiseks 
elavnes majandus koos piirangute kaotamisega teenuste sektoris järsult. Selle kiire 
muutuse puhul tuleks ühtlasi võtta arvesse, et taastumine algas madalalt tasemelt, 
eriti vahetul kontaktil põhinevate teenuste puhul. Seevastu töötleva tööstuse toodang, 
mis osutus pandeemia kõrgpunktis vastupidavamaks, kasvab mõningate 
pakkumispiirangutest tulenevate raskuste tõttu endiselt aeglasemas, kuid siiski 
kindlas tempos (vt joonis 1, alumine graafik). 

Joonis 1. 
Üleilmne (v.a euroala) toodangut kajastav ostujuhtide indeks piirkonniti ja sektoriti 

(hajuvusindeksid) 
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Üleilmset taastumist on edendanud väga toetavad rahastamistingimused. 
Nii arenenud kui arenevates riikides püsivad rahastamistingimused soodsad, kuna 
võlakirjade kasvavat tulusust tasakaalustavad kõrgemad aktsiahinnad ja ettevõtete 
võlakirjade tulususe kitsenev vahe. 

Maailmamajanduse väljavaadet jääb ka lähiajal kujundama pandeemia edasine 
kulg. Euroalavälistes arenenud riikides annab vaktsineerimise kiire edenemine alust 
loota, et pandeemiat on võimalik ohjeldada, majanduse saab vähehaaval käima ja see 
taastub üsna ruttu. Samas on mõnes suures areneva turumajandusega riigis 
majandustegevus pandeemiaolukorra tõttu ilmselt veel rohkem raugenud, ehkki 
ametiasutused on seni rakendanud suhteliselt nappe liikumispiiranguid. 

Maailmamajandusele peaks mõningast soodsat mõju avaldama Bideni 
administratsioonis heaks kiidetud ulatuslikud eelarvepoliitilised meetmed, 
mis kiirendavad majanduse elavnemist USAs. Ameerika päästekava (American 
Rescue Plan), mille maht on kokku 1,9 triljonit USA dollarit (8,9% SKPst), hõlmab uusi 
töötushüvitisi, ühekordseid lisamakseid kodumajapidamistele ning nii kohaliku tasandi 
kui ka osariikide kulutuste suurendamist, et rahastada rahvatervishoiu ja haridusega 
seotud vajadusi. Lisamaksete tšekid, mis saadeti välja märtsi keskpaigas pärast 
päästekava kinnitamist seadusena, peaks edendama lähikvartalite eratarbimist, mille 
positiivne mõju kandub kaubandusahela kaudu edasi teistesse riikidesse. Bideni 
administratsioon on andnud teada ka kahest uuest keskpika perioodi eelarvekavast, 
nimelt Ameerika töökohtade kavast (American Jobs Plan) ja Ameerika perekondade 
kavast (American Families Plan). Esimeses tehakse ettepanek mitmesugusteks 
taristuinvesteeringuteks, mida rahastataks osaliselt ettevõtete suurema tulumaksu 
arvelt. Teises aga keskendutakse sotsiaalkindlustuskulutustele ja maksuvähendustele 
ning seda rahastataks peaaegu tervikuna üksikisiku tulumaksu suurendamise teel. 
Üldiselt peaks nende kahe kava mõju majandusaktiivsusele olema päästekavaga 
võrreldes väiksem, sest nende rakendamiseks kulub kümmekond aastat ja neid 
rahastatakse maksude tõstmise abil. 

Maailmamajanduse kasvuväljavaade ei ole võrreldes eelmise ettevaatega 
kuigivõrd muutunud. Üleilmne reaalne SKP (v.a euroala) peaks sel aastal kasvama 
6,2%, kuid aeglustuma 2022. aastal 4,2%le ja 2023. aastal 3,7%le. Võrreldes eelmise 
ettevaatega on seda korrigeeritud 2021. aastaks 0,3% võrra allapoole ja 
2022. aastaks 0,3% võrra ülespoole. 2023. aasta prognoos on jäänud samaks. See 
muutus kajastab eri tegurite vahelisi seoseid, sealhulgas pandeemia süvenemist selle 
aasta algul arenenud riikides ja viimasel ajal ka arenevates riikides, samuti USA 
ulatuslike eelarvepoliitiliste meetmete makromajanduslikku mõju ning paranevat 
väljavaadet teistes arenenud riikides tänu vaktsiinide kiirele kasutuselevõtule. Kui 
vaadelda areneva turumajandusega riike, siis on India lähiaja väljavaade keeruliste 
epidemioloogiliste olude tõttu tunduvalt halvenenud. Siiski viitavad liikuvus- ja 
majandusnäitajad sellele, et praeguse laine tagajärjed ei pruugi olla nii tõsised kui 
möödunud kevadel. 

USAs peaks majandusaktiivsus suurenema tänu poliitikameetmetega tagatud 
tugevale toetusele ja majanduse järkjärgulisele elavnemisele. 2021. aasta 
esimeses kvartalis kasvas majandustegevus kvartaliarvestuses eelmise aastaga 
võrreldes 6,4% ja peaks teises kvartalis veelgi kiirenema, kuna tarbimiskulutused 
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on valitsuselt kodumajapidamistele makstud otsese sissetulekutoetuse tõttu suured. 
Tööturul on vabade töökohtade määr püsinud kõrgel tasemel, aga ka töötus on 
püsinud suhteliselt suur. See näitab, et majanduse elavnedes võivad raskusi tekitada 
nõutavate oskuste puudumine tööturul ja töötajate nappus vahetul kontaktil 
põhinevate teenuste sektoris. Tööhõiveküsitlustest ilmneb, et aprillis kiirenes 
tunnitasu kasv ja nädalas töötatud tundide arv kerkis rekordkõrgusele, eelkõige 
valdkondades, kus on palju vabu töökohti, näiteks toitlustuses. Aastane tarbijahinna 
koguinflatsioon tõusis aprillis 4,2%ni. Kuigi koguinflatsioon kiirenes peamiselt 
energiakomponendi kiire aastakasvu tõttu, hoogustus tuntavalt ka põhiinflatsioon, 
kuna majanduse taastumisel tõsteti märgatavalt hindu pandeemia tõttu tugeva löögi 
alla sattunud sektorites (näiteks lennupiletid ja majutus). Üleilmsete tarneahelate 
häired pidurdasid USAs autode tootmist ja aitasid tõenäoliselt kaasa kasutatud autode 
hinnakasvule aprillis. 

Ühendkuningriigis peaksid majandust toetama eelarvekulutused ja 
koroonaviirushaiguse ohjeldamiseks võetud põhimeetmete pikendamine. 
2021. aasta esimeses kvartalis, mil kehtisid ranged liikumispiirangud, kahanes 
SKP reaalkasv 1,5%. See suhteliselt tagasihoidlik langus näitab, et ettevõtted ja 
kodumajapidamised kohanesid valitsuse piirangutega hästi. Kasvu aeglustas 
eratarbimine ja eelmise aasta lõpus lepinguta Brexiti hirmus kogutud varude 
märkimisväärne kahanemine. Kuid esimese kvartali lõpupoole hakkas 
majandusaktiivsus koos vaktsineerimise edenemise ja liikumispiirangute järkjärgulise 
leevendamisega suurenema. Nii ettevõtlusuuringud, tarbijate kindlustunne kui ka 
liikumisandmed osutavad jõudsale taastumisele teises kvartalis. Aastane 
tarbijahinnainflatsioon kasvas aprillis eelneva kuu 0,7%lt 1,5%le, põhiinflatsioon 
aga märtsikuiselt 1,1%lt aprillis 1,3%le. Peamiselt tõukasid inflatsiooni tagant 
energiahinnad, kuna naftahinna hiljutine tõus hakkas mõjutama kodumajapidamiste 
energiahindasid, andes transpordihindade kasvule lisatõuke. Paari eeloleva kuu 
jooksul peaks koguinflatsioon jätkama tõusu Inglismaa keskpanga 2% eesmärgi 
poole. Sellele aitab kaasa peamiselt 2020. aasta kevadisest nõrgast hinnasurvest 
tulenev baasefekt ja energiahindade hiljutine kallinemine. 

Hiinas peaks majandusaktiivsuse kasv jätkuma kogu ettevaateperioodi vältel 
ühtlases tempos. Mais näitasid küsitlusandmed kindlat kasvuhoogu. See järgnes 
aprillikuisele oodatust kehvemale tööstustoodangule ja jaemüügi kasvule, kuigi 
eksport kasvas samal kuul jõudsalt ja hakkab muutuma üleilmse nõudluse 
suurenedes laiapõhjalisemaks. Majanduse elavnemist toetasid endiselt ka 
ekspansiivne eelarvepoliitika, kuid poliitikakurss muutub vähehaaval 
tasakaalustatumaks. Edaspidi peaks majandusaktiivsuse peamiseks edendajaks 
investeeringute asemel muutuma eratarbimine, sest tööhõive ja sissetuleku 
väljavaade paraneb. Aastane tarbijahinna koguinflatsioon suurenes veidi ja oli pärast 
aprillikuist 0,9% mais 1,3%. Üldine tarbijahinnainflatsioon püsib tagasihoidlik. 
Energiahinnad tõusid märkimisväärselt, aga toiduainehindade inflatsiooni piirab 
pärast möödunud aastal puhkenud sigade Aafrika katku taastunud sealihapakkumine. 
Tootjahindade aastane inflatsioon kerkis mais 9,0%ni. 

Jaapanis peaks taastumine selle aasta lõpupoole hoogustuma ja jätkuma 
seejärel mõõdukas tempos. Tasapisi, kuid kindlalt kulgevat elavnemist peaks 
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toetama sisenõudlus, mis on leevendatud piirangumeetmete tulemusena suurenenud, 
samuti jätkuv eelarvepoliitiline toetus ja taastuv välisnõudlus. Reaalne SKP vähenes 
2021. aasta esimeses kvartalis 1,3%, kuna jaanuari algusest märtsi keskpaigani 
kehtinud teistkordne eriolukord pärssis eratarbimist ja ettevõtete investeeringuid. 
Aprilli lõpus välja kuulutatud kolmas eriolukord ja vaevaline vaktsineerimine lükkavad 
majanduse jõulisema elavnemise tõenäoliselt selle aasta teise poolde. Aastane 
THI-koguinflatsioon oli aprillis –0,4%, sest kerkivate energiahindade mõju 
tasakaalustas mobiilsideteenuse hinna järsk alanemine. Aastane THI-inflatsioon 
peaks ettevaateperioodi jooksul vähehaaval suurenema, kuid jääma siiski allapoole 
Jaapani keskpanga eesmärki. 

ELi Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides pidurdus elavnemine aastavahetusel 
märgatavalt. Lähiajal peaks see veelgi soikuma, sest majandusaktiivsust pärsib 
pandeemiaolukorra halvenemine. Pärast liikumispiirangute leevendamist ja 
vaktsineerimise kiirenemist hakkab majandustegevus prognooside kohaselt soodsa 
eelarve- ja rahapoliitika toel uuesti tasapisi hoogu koguma. 

Suurtes tooret eksportivates riikides on majandusaktiivsus tänu kasvavale 
üleilmsele nõudlusele taastumas. Venemaal peaks majandusaktiivsus pärast 
möödunud aasta suhteliselt kerget majanduslangust olema esimeses kvartalis 
hinnangute järgi veidi suurenenud. Seejärel peaks jõulisem üleilmne naftanõudlus 
koos tarbimise ja investeeringute taastumisega majandustegevust ettevaateperioodi 
lõpuni toetama. Brasiilias on majanduse taastumine esimeses kvartalis jätkunud ja 
jõudis hoolimata uute nakkusjuhtude kasvust oma pandeemiaeelse taseme lähedale. 
Edaspidi peaks majanduse elavnemist edendama suurem välisnõudlus ja 
eratarbimine. Rahapoliitikat on aga viimasel ajal karmistatud ja eelarvepoliitilist 
manööverdamisruumi on endiselt napilt. 

Türgis on sisenõudluse kasv laenumeetmete järkjärgulise kaotamise tagajärjel 
aeglustumas. Lisaks halvendavad lähiaja majandusväljavaadet endiselt suurenenud 
poliitiline ebakindlus ja turu vähenenud kindlustunne. Sisenõudluse väiksemat mõju 
majandusaktiivsusele korvas suurem eksport 2021. aasta esimeses kvartalis. Kui 
hiljuti võetud poliitilist suunda makromajandusliku stabiilsuse poole hoitakse, jääb 
SKP reaalkasv edaspidi tõenäoliselt tagasihoidlikuks, kuid on tasakaalustatum. 

Maailmakaubandus taastub jätkuvalt, sest sisenõudlus kasvab nii arenenud 
riikides kui ka Hiinas. Pärast üleilmse (v.a euroala) kaubaimpordi jõulist taastumist 
2020. aasta lõpus on kasvuhoog viimasel ajal mõnevõrra aeglustunud. Elavnemist 
edendas eelkõige paranev sisenõudlus põhilistes arenenud riikides ja Hiinas, 
hoolimata veidi suuremast volatiilsusest Hiina kuukalendrile vastava 
uusaastapuhkuse perioodil (vt joonis 2). Ehkki rahvusvaheline teenusekaubandus 
kogub hoogu, taastub see 2020. aasta hiliskevadisest madalseisust tasapisi, sest nii 
reisi- kui ka muud piirangud kehtivad ikka veel. Lähitulevikus peaks kaubanduse 
elavnemine katkematult jätkuma. Tööstussektori ostujuhtide uusi eksporditellimusi 
kajastav indeks kerkis mais veelgi, püsides oma pikaajalisest keskmisest tublisti 
kõrgemal ja osutades maailmakaubanduse edasisele kasvule lähiajal. Siiski pärsivad 
seda endiselt häired üleilmsetes tarneahelates. Tarneahelate kitsaskohti kajastavad 
suure sagedusega avaldatavad näitajad, näiteks ostujuhtide indeksid kuhjunud tööde 
kohta on tõusnud kõrgeimale tasemele pärast üleilmse finantskriisi lõppu. 
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Tarnetähtajad on pikenenud, ulatudes praegu peaaegu pandeemia kõrgajal 
registreeritud rekordtasemeni. Lisaks näitavad ostujuhtide indeksid uute tellimuste ja 
varude suhtarvu ning kuhjunud tööde kohta, et tootjatel on raske suurt ja üha kasvavat 
nõudlust rahuldada, eriti tehnoloogia- ja autotööstuses. 

Joonis 2. 
Üleilmne (v.a euroala) kaubaimport ja uued eksporditellimused 

(vasakpoolsel teljel: indeks, detsember 2019 = 100; parempoolsel teljel: hajuvusindeks) 

 

Allikad: Markit, Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed ostujuhtide indeksite kohta pärinevad 2021. aasta maist ja maailmakaubanduse impordi kohta 2021. aasta 
märtsist. 

Euroala olulisemate kaubanduspartnerite paranenud väljavaade kasvatas 
euroala välisnõudlust. See suureneb sel aastal eelduste kohaselt 8,6%, 
2022. aastal 5,2% ja 2023. aastal 3,4%. Kõigi kolme aasta näitajaid on võrreldes EKP 
ekspertide 2021. aasta märtsi makromajandusliku ettevaatega ülespoole 
korrigeeritud. Esmajoones kajastab see USA ja Ühendkuningriigi prognoositust 
suuremat nõudlust, ehkki esimese kvartali tulemus oli oodatust nigelam. Kokkuvõttes 
tähendavad aasta alguse positiivsemad näitajad ja mõne euroala olulisema 
kaubanduspartneri paranenud väljavaade, et maailmakaubanduse praeguse ja 
pandeemiaeelse kasvu vahe on veelgi vähenenud. Üleilmset (v.a euroala) importi on 
ettevaateperioodiks samuti ülespoole korrigeeritud ning see peaks 2021. aastal 
kasvama 10,8%, kuid 2022. aastal 4,9% ja 2023. aastal 3,7%. 

Üleilmse kasvu põhiprognoosi mõjutavad riskid on hinnangute põhjal 
üldjoontes tasakaalus, kuid üleilmse inflatsiooni puhul on ülekaalus 
tõusuriskid. Pandeemia edasise kulgemisega seotud ebakindluse näitlikustamiseks 
kasutatakse kahte alternatiivset üleilmse väljavaate stsenaariumit, nagu seda on 
tehtud ka varasemates ettevaadetes. Need stsenaariumid kajastavad pandeemia ja 
sellega seotud piirangumeetmete muutumise omavahelist seost.1 Muud 
majandusaktiivsuse üleilmset väljavaadet mõjutavad riskid on seotud pandeemia ajal 
arenenud riikides kogutud ülemääraste säästude praegu prognoositust kiirema 
kahanemisega. See võib suurendada neis riikides eratarbimist ning seeläbi ka 

 
1  Vt täpsemalt eurosüsteemi ekspertide euroala 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaate 

5. peatükk „Euroala majanduse väljavaate alternatiivsed stsenaariumid“. 

25

30

35

40

45

50

55

60

75

80

85

90

95

100

105

110

12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21

üleilmne (v.a euroala) kaubaimport
arenenud riigid (v.a euroala)
Hiina
arenevad riigid (v.a Hiina)
uusi eksporditellimusi kajastav ostujuhtide üleilmne (v.a euroala) indeks (parempoolsel teljel)

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202106_eurosystemstaff%7E7000543a66.et.html#toc10
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majandusaktiivsust ja inflatsiooni. Majanduse jõulisem ja kiirem elavnemine arenenud 
riikides võib muuta turuosaliste ootusi üleilmsete rahapoliitika väljavaadete suhtes ja 
suurendada üleilmsetel finantsturgudel riskide ümberhindamise ohtu. Riskide 
ümberhindamine avaldab tavaliselt suuremat mõju arenevatele riikidele, eriti neile, 
kelle põhinäitajad on kehvad. Seetõttu kasvaksid arenenud ja arenevate riikide suure 
võlakoormusega seotud riskid. Kui üleilmsete tarneahelate häired kestavad praegu 
eeldatust kauem, võib tekkida suurem inflatsioonisurve ning üleilmne 
majandusaktiivsus ja maailmakaubandus võivad taastuda vaevalisemalt. 

Üleilmsed hinnamuutused 

Üleilmsed toormehinnad on pärast eelmist ettevaadet veelgi tõusnud. 
Juba möödunud suvel alanud hinnaralli peatus ajutiselt märtsis, mil riigivõlakirjade 
tulususe kasvu tõttu muutus tegevus turgudel volatiilseks. See tõi kaasa naftahinna 
väikese korrigeerimise. Toiduainete ja metalli hinnad püsisid üldjoontes stabiilsed. 
Pärast seda aga on hinnad kerkinud, kuna poliitilised toetusmeetmed koos 
käimasoleva vaktsineerimisega ja piirangumeetmete oodatava kaotamisega on 
parandanud toormenõudluse väljavaadet. Rahvusvahelise Energiaagentuuri 
andmetel peaks üleilmne naftanõudlus taastuma 2021. aasta lõpus enam-vähem 
pandeemiaeelses mahus. Seda arvestades on OPEC+ seadnud oma 
tootmiseesmärgid järjest kõrgemale. Muu hulgas hõlmab see ka Saudi Araabia 
ühepoolsete tootmiskärbete kaotamist. Kokkuvõttes kujundab üleilmset naftahinda 
suurem nõudlus koos pakkumise ühtlase kasvuga, samuti toetab seda positiivne 
üleilmne riskitaluvus. 

Üleilmne tarbijahindade inflatsioon peaks kallinevate toormehindade ja 
taastuva nõudluse tõttu kiirenema. Inflatsiooni prognoositud suurenemine on väga 
loiu maailmamajanduse ja kinnistunud inflatsiooniootuste tõttu tõenäoliselt siiski 
ajutine. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluvates riikides 
kerkis aastane tarbijahinnainflatsioon märtsikuiselt 2,4%lt aprillis 3,3%le (vt joonis 3). 
Energiahinnad kallinesid järsult, kuid toiduainehindade inflatsioon aeglustus aprillis 
veelgi. Tarbijahinnaindeksi põhiinflatsioon (v.a toiduained ja energia) kiirenes 
märtsikuu 1,8%lt aprillis 2,4%le. Aastane tarbijahinna koguinflatsioon kasvas kõikides 
arenenud riikides, kuid jäi Jaapanis ikkagi miinuspoolele. Olulistest OECD-välistest 
riikidest nihkus Hiina aastane koguinflatsioon taas kindlamalt plusspoolele ja oli kahe 
kvartali vältel peaaegu nullis. 



 

EKP majandusülevaade 4/2021 – Majandusareng 
Väliskeskkond 

15 

Joonis 3. 
OECD riikide tarbijahinnainflatsioon 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: OECD ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta aprillist. 

Tänavu täheldatav inflatsioonikasv ja selle oodatav edaspidine järkjärguline 
aeglustumine kajastub ka euroala konkurentide ekspordihindade 
prognoosides. Euroala konkurentide ekspordihinnad (omavääringus) peaksid selle 
aasta jooksul tunduvalt tõusma. Võrreldes EKP ekspertide 2021. aasta märtsi 
makromajandusliku ettevaatega on euroala konkurentide ekspordihindu selleks 
aastaks ülespoole korrigeeritud. Selle taga on kõrgemad toormehinnad ja suurem 
nõudlus. Kaugemas tulevikus on euroala konkurentide ekspordihinnad enam-vähem 
võrreldavad eelmiste prognoosidega. 

  

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

inflatsioon (v.a toiduained ja energia)
kõiki komponente hõlmav inflatsioon
kõikide komponentide (v.a toiduained ja energia) osakaal
toiduainete osakaal
energia osakaal



 

EKP majandusülevaade 4/2021 – Majandusareng 
Finantsareng 

16 

2 Finantsareng 

Ehkki euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäära (EONIA) forvardkõver 
tõusis keskmise aja ja pikaajaliste intressimäärade puhul veidi, on kõvera lühiajaliste 
intressimäärade ots jäänud üldiselt samaks, mis lubab oletada, et lähiajal 
baasintressimäära muudatust oodata ei ole. Vaatlusperioodil (11. märtsist kuni 
9. juunini 2021) suurenes euroala riigivõlakirjade tulusus mõõdukalt. Peamiselt oli 
selle põhjuseks majandusväljavaate paranemine tänu vaktsineerimiskampaaniate 
edenemisele euroalal ja jätkuvale poliitikameetmete toele. Hiljutisem riigivõlakirjade 
tulususe ja üleööintressimäära vahetustehingu intressimäära vahe laienemine eri 
riikides võib olla osaliselt seotud spekulatsiooniga erakorralise varaostukava raames 
tehtavate ostude varajase kärpimise üle. Aktsiahinnad tõusid samuti. Seda toetas 
ettevõtete tulukasvu ootuste hoogne paranemine. Diskontomäärad jäid samal ajal 
suhteliselt madalaks. Aktsiahindade arengut peegeldades jätkas euroala ettevõtete 
võlakirjade tulususe vahe vähenemist ja jõudis enne 2020. aasta märtsi täheldatud 
tasemeni. Valuutaturgudel tugevnes euro nominaalne efektiivne vahetuskurss pisut. 

EONIA ja võrdlusintressimäärana kasutusele võetud euro lühiajaline 
intressimäär (€STR) olid vaatlusperioodil keskmiselt vastavalt –48 ja  
–57 baaspunkti.2 Ülelikviidsus suurenes ligikaudu 516 miljardit eurot, ulatudes 
umbes 4207 miljardi euroni. See kajastas peamiselt varaoste pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava ja varaostukava alusel ning 
kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) 
seitsme operatsiooni tegemist summas 330,5 miljardit eurot. Neid likviidsussüste 
tasakaalustasid osaliselt autonoomsete tegurite muutused ja aeguvad TLTRO-II 
operatsioonid. 

Ehkki EONIA forvardkõver tõusis vaatlusperioodil keskmise aja ja pikaajaliste 
intressimäärade puhul veidi, jäi kõvera lühiajaliste intressimäärade ots üldiselt 
samaks ja näitab taas, et hoiustamise püsivõimaluse intressimäära tõusu 
lähiajal ei oodata (vt joonis 4). EONIA forvardkõvera lühiajaliste intressimäärade ots 
on praegu peaaegu täiesti lauge, mis viitab sellele, et finantsturu osalised ei kajasta 
hindades peatset intressimäära kärpimist või tõstmist. EONIA 10aastane 
hetkeintressimäär tõusis 6,2 baaspunkti.  

 
2  2. oktoobril 2019 muutus EONIA arvutamise metoodika. Nüüd arvutatakse seda euro lühiajalise 

intressimäärana (€STR), millele on lisatud 8,5baaspunktine fikseeritud vahe. Vt EKP majandusülevaate 
7/2019 täispika ingliskeelse versiooni infokast „Goodbye EONIA, welcome €STR!“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2019/html/ecb.ebbox201907_01%7Eb4d59ec4ee.et.html
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Joonis 4. 
EONIA forvardmäärad 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 

Euroala riigivõlakirjade tulusus suurenes vaatlusperioodil mõnevõrra 
(vt joonis 5). Euroala riigivõlakirjade tulusus kasvas märgatavalt, kuna 
tähtajapreemiad muutusid vähem negatiivseks. Sellele muutusele aitasid kaasa 
rahvatervishoiu olukorra paranemine ja sellega kaasnev turuosaliste 
majandusväljavaate hinnangu helgemaks muutumine. Täpsemalt öeldes kasvas 
euroala kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade SKPga kaalutud tulusus 
14 baaspunkti ja jõudis 0,13%le. Samal ajal vähenes kümneaastase tähtajaga 
riigivõlakirjade tulusus USAs ja Ühendkuningriigis veidi ning oli vastavalt 1,49% 
ja 0,73%. 

Joonis 5. 
Kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 11. märtsil 2021. Viimased andmed pärinevad 9. juunist 2021. 
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Euroala pikaajalise tähtajaga riigivõlakirjade tulususe ja üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäärade vahe laienes mõõdukalt (vt joonis 6). 
Kui tulususe vahe laienemist vaatlusperioodil saab osaliselt seostada krediidiriski 
preemiate kasvuga, võivad hiljutisemad pöörded olla samamoodi seotud 
spekulatsioonidega erakorralise varaostukava ostude kiiruse kohandamise ja 
märkimisväärse riigivõlakirjade pakkumise üle. Kokkuvõttes on riigivõlakirjade vahe 
suurenemine olnud riigiti laiapõhjaline: Itaalia, Portugali ja Prantsusmaa 
kümneaastase tähtajaga võlakirjade tulususe vahe suurenes vastavalt 16, 15 ja 
15 baaspunkti ning oli 0,83%, 0,40% ja 0,11%. Saksamaa ja Hispaania kümneaastase 
tähtajaga võlakirjade tulususe vahe suurenes vastavalt 3 ja 4 baaspunkti ning ulatus  
–0,25% ja 0,41% tasemele. 

Joonis 6. 
Euroala kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususe ja üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäära vahe 

(protsendipunktides) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Selle vahe arvutamiseks lahutatakse kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususest kümneaastase tähtajaga 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäär. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 11. märtsil 2021. Viimased 
andmed pärinevad 9. juunist 2021. 

Aktsiahinnad tõusid mõlemal pool Atlandi ookeani, jõudes USAs rekordkõrgele 
tasemele. See tulenes suurematest tulukasvu ootustest ja diskontomääradest, 
mis jäid suhteliselt madalale tasemele (vt joonis 7). Euroala aktsiahinnad tõusid 
püsivalt madalate diskontomäärade ja eelkõige ettevõtete kasumikasvu ootuste kiire 
paranemise najal. Sellegipoolest annavad aktsiaturud jätkuvalt märku ebaühtlasest 
taastumisest eri sektorites ja riikides. Ilmselged märgid ülehindamise ja liigse 
riskivõtmise kohta aga puuduvad. Euroala ja USA mittefinantsettevõtete aktsiahinnad 
kallinesid üldjoones vastavalt 7,9% ja 5,4%. Euroala ja USA pankade aktsiahinnad 
tõusid samal ajal 11% ja 8,6%. 
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Joonis 7. 
Euroala ja USA aktsiahindade indeksid 

(indeks: 1. jaanuar 2015 = 100) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 11. märtsil 2021. Viimased andmed pärinevad 9. juunist 2021. 

Euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe jätkas tasakesi vähenemist ja 
jõudis enne 2020. aasta märtsi täheldatud tasemeni (vt joonis 8). Aktsiahindade 
tõusu peegeldades jätkas euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe vähenemist. 
Mittefinantsettevõtete emiteeritud investeerimisjärguga võlakirjade ja finantssektori 
võlakirjade vahe (võrreldes riskivaba intressimääraga) vähenes vaatlusperioodil 
vastavalt 8 ja 9 baaspunkti ning jäi pandeemiaeelsele tasemele. Edasise vähenemise 
põhjused on tõenäoliselt seotud makromajandusliku väljavaate järjepideva 
paranemisega, samuti enneolematu poliitilise toetusega ja reitinguagentuuride hetkel 
suhteliselt soodsa lähiaja krediidiriskide väljavaatega. Sellest hoolimata esineb ka 
haavatavust ja tulususe vahe praegune tase tundub olevat tingitud jätkuvast 
poliitilisest toetusest. 
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Joonis 8. 
Euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe 

(baaspunktides) 

 

Allikad: Markit iBoxxi indeksid ja EKP arvutused. 
Märkused. Tulususe vahe on erinevus vara vahetustehingute intressimäära ja riskivaba intressimäära vahel. Indeksid hõlmavad eri 
tähtajaga (mille lõpuni on jäänud vähemalt üks aasta) investeerimisjärgu võlakirju. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 
11. märtsil 2021. Viimased andmed pärinevad 9. juunist 2021. 

Valuutaturgudel kallines euro pisut, kaalutuna väliskaubanduse osatähtsusega 
(vt joonis 9), sest euroala majanduse väljavaade paranes. Euro nominaalne 
efektiivne vahetuskurss kerkis vaatlusperioodil 0,5%, mõõdetuna euroala 42 kõige 
olulisema kaubanduspartneri vääringu suhtes. Euro kallines USA dollari suhtes 
(1,9%), kajastades euroala majandusväljavaate paranemist, kui vaktsineerimistempo 
kiirenes, ning nõrka dollarit, mis odavnes alates märtsi lõpust koos USA 
riigivõlakirjade tulususega. Euro kallines ka Jaapani jeeni (2,7%), Inglise naela (0,4%) 
ja Hiina jüaani (0,3%) suhtes. Samuti tugevnes euro järsult Türgi liiri suhtes (17,5%), 
mida iseloomustas laiaulatuslik nõrkus. Samal ajal odavnes euro märkimisväärselt 
(8,5%) Brasiilia reaali suhtes, mis tugevnes üldiselt toormehindade taastumise toel. 
Veel nõrgenes euro ka Šveitsi frangi (1,4%) ja mitme euroalavälise ELi liikmesriigi 
vääringu, sealhulgas Ungari forinti, Tšehhi krooni ja Poola zloti suhtes. 
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Joonis 9. 
Euro ja valitud vääringute vahetuskursi muutused 

(muutus protsentides) 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. EER-42 on nominaalne tegelik vahetuskurss, mis kehtib euroala 42 kõige olulisema kaubanduspartneri vääringu suhtes. 
Positiivne (negatiivne) muutus vastab euro kallinemisele (odavnemisele). Kõikide muudatuste arvutamiseks on kasutatud 9. juunil 2021 
kehtinud vahetuskursse. 

  

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Horvaatia kuna
India ruupia

Brasiilia reaal
Taiwani dollar
Rumeenia leu

Taani kroon
Ungari forint

Indoneesia ruupia
Lõuna-Korea vonn

Türgi liir
Vene rubla

Rootsi kroon
Tšehhi kroon

Poola zlott
Jaapani jeen
Šveitsi frank
Inglise nael
USA dollar
Hiina jüaan

EER-42

alates 11. märtsist 2021
alates 9. juunist 2020



 

EKP majandusülevaade 4/2021 – Majandusareng 
Majandusaktiivsus 

22 

3 Majandusaktiivsus 

SKP kahanes 2021. aasta esimeses kvartalis veel 0,3% ja oli 5,1% alla oma 
pandeemiaeelset taset, mis registreeriti 2019. aasta neljandas kvartalis. Sisenõudlus 
kahandas 2021. aasta esimeses kvartalis majanduskasvu, kuid netokaubandus 
avaldas mõningast soodsat mõju. Varude muutus mõjutas aga majanduskasvu väga 
positiivselt. Ettevõtlus- ja tarbijaküsitlused ning suure sagedusega avaldatavad 
näitajad osutavad majandusaktiivsuse märkimisväärsele suurenemisele 2021. aasta 
teises kvartalis. Töötleva tööstuse toodangu kasv on endiselt jõuline tänu suurele 
üleilmsele nõudlusele, ehkki pakkumisega seotud kitsaskohad võivad lähiajal 
tööstustegevust mõnevõrra aeglustada. Samal ajal viitavad ettevõtlusküsitlused 
teenuste hoogsale taastumisele, sest nakatumisnäitajad langevad ja võimaldavad 
lähikontakti eeldavatel tegevusvaldkondadel järk-järgult taastuda. Tarbijate 
kindlustunde näitajad paranevad ja annavad märku eratarbimise hoogsast 
elavnemisest eelseisval perioodil. Ettevõtlusinvesteeringud on vastupidavad 
vaatamata ettevõtete nõrgemale bilansile ja endiselt ebakindlale 
majandusväljavaatele. Majanduskasv peaks eelduste kohaselt ka 2021. aasta teisel 
poolel jõudsalt kiirenema, sest vaktsineerimiskampaaniate edenemine peaks 
võimaldama piiranguid veelgi leevendada. Keskmise aja jooksul peaks euroala 
majanduse taastumist toetama suurem nõudlus maailmas ja euroalal, samuti nii raha- 
kui ka eelarvepoliitika jätkuv toetus. 

Seda hinnangut kajastab üldjoontes ka eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 
euroala makromajandusliku ettevaate põhistsenaarium. Ettevaate põhjal on SKP 
aastane reaalkasv 2021. aastal 4,6%, 2022. aastal 4,7% ja 2023. aastal 2,1%. 
Võrreldes EKP ekspertide 2021. aasta märtsi makromajandusliku ettevaatega on 
majanduskasvu prognoosi 2021. ja 2022. aastaks ülespoole korrigeeritud, kuid 
2023. aasta puhul on see jäetud samaks. 

Euroala majanduse kasvuväljavaadet mõjutavaid riske hinnatakse üldjoontes 
tasakaalustatuks. Ühelt poolt peaks veelgi suurem nõudlus tuginema üleilmse 
nõudluse parematele väljavaadetele ning kodumajapidamiste säästude oodatust 
kiiremale vähenemisele pärast suhtlus- ja reisipiirangute kaotamist. Teisalt avaldab 
pandeemia jätkumine, sh viirusemutatsioonide levik, ning selle mõju majandus- ja 
rahastamistingimustele endiselt ebasoodsat mõju. 

Pärast SKP järjekordset kahanemist 2021. aasta esimeses kvartalis peaks 
euroala majandusaktiivsus teises kvartalis taastuma. SKP kvartaalne reaalkasv 
vähenes 2021. aasta esimeses kvartalis pärast 2020. aasta neljanda kvartali 0,6% 
suurust langust veelgi ja oli 0,3% (vt joonis 10). See langus oli mõnevõrra väiksem, kui 
prognoositi EKP ekspertide 2021. aasta märtsi makromajanduslikus ettevaates. SKP 
vähenemine esimeses kvartalis oli tingitud sisenõudlusest, eriti eratarbimisest. Samal 
ajal avaldas varude muutus väga soodsat mõju tänu netokaubanduse mõningasele 
positiivsele panusele. Tootmispoolel olid esimese kvartali muutused eri sektorites 
jätkuvalt väga erinevad. Kui teenuste sektoris kahanes lisandväärtus veelgi, siis 
tööstussektoris (v.a ehitus) kasvas toodang taas. 
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Joonis 10. 
Euroala reaalne SKP ja selle komponendid 

(kvartalimuutus protsentides; kvartaalne osakaal protsendipunktides) 

 

Allikas: Eurostat. 

Euroala tööturgu toetab endiselt väga toetav poliitika, mis leevendab 
pandeemia mõju. Tööhõive, mis kerkis 2020. aasta neljandas kvartalis 0,3%, 
vähenes 2021. aasta esimeses kvartalis esialgse kiirhinnangu kohaselt 
kvartaliarvestuses 0,3% (vt joonis 11). Töötuse määr suurenes seetõttu eelnenud 
kvartali 8,0%lt 8,2%le. 2021. aasta esimeses kvartalis oli tööhõive 2,2% väiksem kui 
2019. aasta neljandas kvartalis enne pandeemia puhkemist. Euroala tööturu 
kohanemisel ja pandeemiast põhjustatud probleemide lahendamisel 
poliitikameetmete abil on endiselt tähtsal kohal töötundide arv. 2020. aasta kolmandas 
kvartalis kasvas töötundide koguarv 14,7%. Neljandas kvartalis, st viimases kvartalis, 
mille kohta on andmed olemas, vähenes see aga kvartaliarvestuses 1,5%, jäädes 
2019. aasta lõpus täheldatud tasemest 6,4% allapoole. Samal ajal vähenes töötuse 
määr 2021. aasta märtsikuiselt 8,1%lt aprillis 8,0%le, mis oli madalam kui 
pandeemiast tingitud kriisi tipptase 8,7% 2020. aasta augustis. Sellegipoolest ületab 
töötuse määr 2020. aasta veebruaris registreeritud pandeemiaeelset taset, mis oli 
7,3%. Kui töökohtade säilitamise kavadega hõlmatud töötajad moodustasid 
2020. aasta aprillis ligi 20% tööjõust, siis 2021. aasta märtsiks oli see näitaja langenud 
6%le. Mõnes riigis on kavadega hõlmatud töötajate arv uute piirangumeetmete tõttu 
olnud 2020. aasta oktoobrist siiski tõusuteel. Tulevikus toob töökohtade säilitamise 
kavadega endiselt hõlmatud töötajate märkimisväärne arv kaasa töötuse määra tõusu 
riski. 
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Joonis 11. 
Euroala tööhõive, ostujuhtide indeksil põhinev hõive ja töötuse määr 

(vasakpoolsel teljel: kvartalimuutus protsentides; hajuvusindeks; parempoolsel teljel: protsent tööjõust) 

 

Allikad: Eurostat, Markit ja EKP arvutused. 
Märkus. Tööhõivet kajastav ostujuhtide indeks esitatakse kuise sagedusega, tööhõive ja töötuse andmed kvartaalse sagedusega. 
Ostujuhtide indeksi puhul on esitatud kõrvalekalded 50st jagatuna 10ga. Viimased andmed tööhõive kohta pärinevad 2021. aasta 
esimesest kvartalist, ostujuhtide indeksi kohta 2021. aasta maist ja töötuse määra kohta 2021. aasta aprillist. 

Kuigi lühiajalised tööturunäitajad on paranenud, püsivad kodumajapidamiste 
töötuse määra ootused kõrged. 2021. aasta mais jätkas tõusuteed euroala 
tööhõivet kajastav ostujuhtide liitindeks, mis on alates 2021. aasta veebruarist andnud 
märku tööhõive suurenemisest. Viimasel ajal on kodumajapidamiste ootused töötuse 
edasiste tingimuste suhtes paranenud. Ehkki need on alates 2021. aasta märtsist 
halvenenud, on need pandeemiaeelsest tasemest märksa kõrgemad. 

Pärast eratarbimise vähenemist esimeses kvartalis on tarbijad muutunud 
aegamööda optimistlikumaks, ehkki nende finantsolukord on jätkuvalt kesine. 
Pärast kesist esimest kvartalit, mil eratarbimine vähenes 2,3%, oodatakse teise 
kvartali jooksul selle taastumist, ehkki see ei avaldu kvartali alguses avaldatavates 
näitajates veel täielikult. 2021. aasta aprillis kahanes jaekaubanduse maht kuises 
arvestuses 3,1%, kuid jäi siiski 0,3% esimese kvartali keskmisest tasemest 
kõrgemaks. Autode registreerimine vähenes aprillis pisut (eelmise kuuga võrreldes 
0,4%) ja oli üle 20% väiksem kui 2020. aasta veebruaris. Rõõmustav on see, et 
tarbijate kindlustunne, mis oli märtsis –10,8 ja aprillis –8,1 jõudis mais taas 
pandeemiaeelsele –5,1 tasemele. See tõus on suuresti seotud kodumajapidamiste 
paranenud ootustega üldise majandusliku olukorra suhtes. Samal ajal on nende 
hinnang oma praegusele finantsolukorrale kriisieelsest tasemest endiselt palju 
madalam. Majanduse taastudes peaks palgatulu üha rohkem kodumajapidamiste 
sissetulekuid toetama ja vähendama nende sõltuvust eelarvelistest 
toetusmeetmetest. Aprillis vähendasid tarbijad pangakontol hoitava raha mahtu ja see 
oli kooskõlas eratarbimise järkjärgulise taastumisega (vt ka 5. peatükk). Euroopa 
Komisjoni tarbijaküsitluse põhjal hakkavad tarbijate kulutused järgmise 12 kuu vältel 
suurenema, ehkki märke väga suurest tõusust ei ole. 

Ettevõtete investeeringud (v.a ehitus) vähenesid 2021. aasta esimeses kvartalis 
pisut, kuid teises kvartalis ja ülejäänud aasta jooksul oodatakse jõulist 
taastumist. Ehitussektoriväliste investeeringute puhul põhjustasid tarneahela häired 
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ja piirangumeetmete karmistamine mõnes euroala riigis pärast 2020. aasta viimase 
kvartali kõrgemat kvartalikasvu 2021. aasta esimeses kvartalis 0,4% kvartaalse 
languse. See langus kajastab mootorsõidukitesse investeerimise järsku aeglustumist 
ja seda, et 2020. aasta viimases kvartalis täheldatud aktiivne investeerimine 
intellektuaalomandiõigusega toodetesse on selgelt pöördunud. Need ilmingud 
ületasid muudesse masinatesse tehtud investeeringute kiire kasvu. Lühiajalised 
näitajad osutavad sellele, et 2021. aasta teise kvartali investeeringud hoogustuvad 
euroala riikides kindlalt ja laiapõhjaliselt. Eeskätt näitavad mai küsitlusandmed, et 
kapitalikaupade sektoris on kindlustunne märkimisväärselt paranenud; see on märk 
suurest nõudlusest ja eksporditellimuste arvu jõulisest kasvust pärast aprilli 
rekordkõrgeid tootmisega seotud ootusi. Pakkumispoolel oli kapitalikaupade sektori 
tootmisvõimsuse rakendusaste teise kvartali alguse pandeemiaeelsest tasemest 
märksa kõrgem. Seadmete puudusest tingitud tootmispiirangud on järsult süvenenud. 
Küsitlusandmete põhjal hakkavad ettevõtlusinvesteeringute kasvuväljavaated kogu 
aasta jooksul paranema. 2021. aasta märtsis ja aprillis korraldatud värskeimast 
küsitlusest ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele (SAFE3) selgub, et 
ettevõtete põhivarainvesteeringuid puudutavad otsused on muutunud stabiilsemaks 
vaatamata jätkuvalt suurele ebakindlusele ja ettevõtete nigelamale bilansile.4 
Euroopa Komisjoni 2021. aasta aprillikuise investeerimisküsitluse poolaastatulemuste 
põhjal prognoositakse 2021. aastaks tööstusinvesteeringute 7% kasvu, mis on kaks 
korda kiirem kui 2020. aasta küsitluses prognoositu. Investeeringuid kavandatakse 
peamiselt tootmisvõimsuse suurendamiseks ja tehaste või seadmete 
väljavahetamiseks, mitte niivõrd tootmise ratsionaliseerimiseks. 

Eluasemeinvesteeringud kasvasid 2021. aasta esimeses kvartalis veelgi ja see 
üldiselt positiivne trend peaks jätkuma. Eluasemeinvesteeringud kasvasid 
esimeses kvartalis eelnenud kvartaliga võrreldes 0,5%, jäädes 2019. aasta viimase 
kvartali kriisieelsest tasemest 1,2% allapoole. Edaspidi peaks euroala 
eluasemeinvesteeringute kasvutrend jätkuma, ehkki lähemal ajal pakkumispiirangute 
tõttu tagasihoidlikumalt. Nõudluspoolel näitavad Euroopa Komisjoni küsitlusandmed, 
et tarbijate lähiaja kavatsused maja osta või ehitada on saavutanud pärast 
2003. aasta algust kõrgeima taseme ning kavatsus kodu remontida on jõudnud kõigi 
aegade kõrgeimale tasemele. Pakkumispoolel paranes ehitussektori kindlustunne 
taas nii aprillis kui ka mais. Ettevõtete hinnangud tellimuste üldise taseme kohta on 
märkimisväärselt paranenud, mis näitab suurt nõudlust eluasemete järele. Samal ajal 
on kasvanud mure pakkumise pärast. Euroopa Komisjoni küsitlusandmete põhjal 
kogesid ehitusettevõtted teise kvartali esimese kahe kuu jooksul enneolematult suuri 
tootmispiiranguid, mis oli tingitud materjalinappusest ja tööjõupuudusest. 
Pakkumispiirangud kajastuvad ka ostujuhtide indeksit puudutavas küsitluses 
ehitussektori kohta, millest ilmneb tarneaegade märkimisväärne pikenemine aprillis ja 
mais võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga. Lisaks halvenesid ettevõtete 
äriootused eeloleva aasta suhtes veidi, kuid jätkasid siiski tõusuteed. 

 
3 Vt küsitlus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele, EKP, 

1. juuni 2021. 
4 Vt ka EKP 2021. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaate osa „Corporate solvency challenges could weigh 

on sovereigns, households and creditors“. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106%7E3746205830.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202105%7E757f727fe4.et.html#toc5
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Euroala kaubanduse kasv aeglustus 2021. aasta esimeses kvartalis ja tõi kaasa 
netokaubanduse mõnevõrra positiivse mõju SKP kasvule. Kui 2020. aasta teisel 
poolel püsis euroala ekspordi kasvumäär stabiilne, siis 2021. aasta esimeses kvartalis 
hakkas selle taastumine aeglustuma (kvartaliarvestuses +1,0%). Brexitist tingitud 
häired koos veo- ja sisendipiirangutega avaldasid pärssivat mõju. Nominaalsed 
kaubandusandmed näitavad, et kaubavahetus Ühendkuningriigiga taastus pärast 
2021. aasta jaanuarikuist Brexitiga seotud langust vaid osaliselt. Eeskätt mõjutas see 
nominaalset importi, mis moodustas 2021. aasta märtsis 2020. aasta detsembri 
tasemest 75%. Teiste sihtkohtade puhul avaldas euroala kaupade ekspordimahu 
kasvule positiivset mõju Hiina. Kui heita pilk kasvule sektorite kaupa, siis võis 
täheldada üleüldist aeglustumist, v.a kapitalikaupade sektoris. Pikad tarneajad, 
kasvavad prahihinnad ning vahekaupade sisendipuudus (nt kemikaalid, puit, plast, 
metall ja pooljuhid) pidurdavad euroala töötleva tööstuse ekspordi kasvu (vt 
infokast 6). Tellimustel põhinevad ettevaatavad näitajad viitavad siiski selgelt 
kaubaekspordi jõulisele hoogustumisele tulevikus. Teenusekaubanduses on näha 
mõningaid paranemismärke tänu saabunud suvele ja liikumispiirangute 
leevenemisele, mis toetab ka reisiteenuste eksporti. Import kasvas 2021. aasta 
esimeses kvartalis üldjoontes samas tempos kui eksport (kvartaliarvestuses +0,9%) ja 
peaks sisenõudluse taastumise toel jääma lähemates kvartalites püsima. 

Laekuvad andmed osutavad euroala majandusaktiivsuse märkimisväärsele 
suurenemisele 2021. aasta teises kvartalis. Küsitlusandmed on paranenud ja see 
on kooskõlas järjekordse jõulise kasvuga 2021. aasta teises kvartalis. 
Majandustegevuse hiljutine hoogustumine on olnud laiapõhjaline nii sektoriti kui ka 
riigiti. Ostujuhtide liitindeks, mis kerkis 2020. aasta neljanda kvartali 48,1-lt 
2021. aasta esimeseks kvartaliks 49,9-le, on viimasel ajal veelgi tõusnud – aprillis ja 
mais oli see keskmiselt 55,4. See näitab olukorra paranemist nii töötleva tööstuse kui 
ka teenuste sektoris. Samale ilmingule viitavad mõlema sektori küsitlustulemused. 
Eeskätt teenuste sektori kindlustunnet näib veelgi olevat parandanud 
vaktsineerimiskampaaniate edenemine. Kindlustunne on suurenenud kõigis 
allsektorites, ehkki jääb lähikontakti eeldavates tegevusvaldkondades 
pandeemiaeelsest tasemest märksa madalamale. Suurem kindlustunne kajastab 
teenuste sektori olukorra eeldatavat paranemist. Lähikontakti eeldavates 
tegevusvaldkondades on aga väga suur majandusaktiivsuse lõhe võrreldes kriisieelse 
tasemega, mis viitab sellele, et neis allsektorites on veel küllaga reservvõimsust. 

COVID-19 pandeemia jätkumine on viimastel kuudel majanduskasvu 
pidurdanud, kuid taastumine on ilmne ja 2021. aasta teisel poolel oodatakse 
kasvuhoo kiirenemist. Vaatamata kauaaegsetele rangetele piirangumeetmetele, 
mis on kestnud suuresti alates 2021. aasta esimesest poolest, on saadud õppetunnid, 
vastupidav töötleva tööstuse toodang, välisnõudlus ning raha- ja eelarvepoliitiline 
toetus ohjeldanud toodangu vähenemist rohkem kui pandeemia esimese laine ajal. 
Mõnes sektoris on tarnehäired kitsaskohad siiski tootmist takistanud. Lähiajal peaks 
vaktsiinide kiirem kasutuselevõtt ja sellest tulenev nakatumismäära langus 
võimaldama 2021. aasta esimesel poolel kehtinud rangemate piirangumeetmete 
leevendamist oodatust kiiremini. See kajastub ka EKP ekspertide 2021. aasta juuni 
makromajanduslikus ettevaates euroala kohta, milles nähakse ette, et SKP aastane 
reaalkasv kiireneb 2021. aastal 4,6%, 2022. aastal 4,7% ja 2023. aastal 2,1% (vt 
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joonis 12). Euroala majandusaktiivsus peaks prognooside kohaselt 2021. aasta teises 
kvartalis taas kasvule pöörduma ning tänu eratarbimise kiirele taastumisele ja 
praeguste tarneahela häirete leevenemisele aasta teisel poolel tublisti hoogustuma. 
Selle tulemusena peaks reaalne SKP ületama alates 2022. aasta esimesest kvartalist 
oma kriisieelset taset.5 

Joonis 12. 
Euroala reaalne SKP (sh prognoosid) 

(kvartalimuutus protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat ja EKP veebilehel 10. juunil 2021 avaldatud artikkel "Eurosüsteemi ekspertide makromajanduslik ettevaade euroala 
kohta, juuni 2021". 
Märkus. Kuna reaalne SKP oli 2020. aastal enneolematult volatiilne, näidatakse joonisel alates 2020. aasta algusest teistsugust skaalat. 
Vertikaalne joon tähistab ettevaateperioodi algust. Joonisel ei näidata ettevaate väärtusvahemikke. Selle põhjuseks on asjaolu, et 
väärtusvahemike tüüparvutuse meetod (mis tugineb ajaloolistele prognoosivigadele) ei annaks selles olukorras usaldusväärset teavet 
praegust ettevaadet ümbritseva enneolematu ebakindluse kohta. 

  

 
5 Vt eurosüsteemi ekspertide makromajanduslik ettevaade euroala kohta, infokast 4, avaldatud 10. juunil 

2021 EKP veebilehel. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202106_eurosystemstaff%7E7000543a66.et.html#toc9
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202106_eurosystemstaff%7E7000543a66.et.html#toc9
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202106_eurosystemstaff%7E7000543a66.et.html
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4 Hinnad ja kulud 

Eurostati kiirhinnangu põhjal kerkis euroala aastane inflatsioonimäär 2021. aasta 
märtsi 1,3%lt ja aprilli 1,6%lt mais 2,0%le. Tõus oli tingitud peamiselt energiahindade 
inflatsiooni hoogsast kiirenemisest (mis kajastas nii märkimisväärseid inflatsiooni 
kiirendavaid baasefekte kui ka kuiseid hinnatõuse) ning väiksemal määral ka 
tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsiooni mõningasest kasvust. Sügise poole 
kasvab koguinflatsioon tõenäoliselt veelgi, peegeldades käibemaksumäära ajutise 
langetamise tühistamist Saksamaal. Järgmise aasta alguses peaks inflatsioon taas 
aeglustuma, kuna ajutiste tegurite mõju taandub ja üleilmsed energiahinnad 
stabiliseeruvad. Hinnasurve peaks ajutiste pakkumispiirangute ja sisenõudluse 
taastumise tõttu tänavu mõnevõrra suurenema. Üldiselt jääb hinnasurve siiski 
eeldatavasti tagasihoidlikuks, näidates osaliselt vähest palgasurvet märkimisväärse 
majanduslanguse kontekstis ja euro hiljutise kallinemise mõju. Kui pandeemia mõju 
vaibub, aitab senise suure majandusliku loiduse vähenemine, mida toetab soodne 
raha- ja eelarvepoliitika, keskmise aja jooksul alusinflatsiooni järk-järgult kiirendada. 
Pikemaajaliste inflatsiooniootuste küsitlus- ja turupõhised näitajad püsivad madalal 
tasemel, ehkki turupõhised näitajad on tasahaaval kasvanud. 

Üldjoontes samasugune hinnang on esitatud ka eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta 
juunikuise euroala makromajandusliku ettevaate põhistsenaariumis, milles 
eeldatakse, et aastane ÜTHI-inflatsioonimäär on 2021. aastal 1,9%, 2022. aastal 
1,5% ja 2023. aastal 1,4%. EKP ekspertide 2021. aasta märtsi makromajandusliku 
ettevaatega võrreldes on 2021. ja 2022. aasta inflatsiooniväljavaadet peamiselt 
ajutiste tegurite ja energiahinna inflatsiooni kasvu tõttu ülespoole korrigeeritud. 
2023. aasta prognoos jääb samaks, sest sel aastal tasakaalustab eeldatavat 
alusinflatsiooni kasvu suuresti energiahindade inflatsiooni oodatav aeglustumine. 
ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) on eelduste kohaselt 2021. aastal 1,1%, 
2022. aastal 1,3% ja 2023. aastal 1,4%. 2021. aasta märtsi prognoosiga võrreldes on 
kõigi ettevaateperioodide inflatsiooniprognoosi ülespoole korrigeeritud. 

Eurostati kiirhinnangu põhjal kasvas aastane ÜTHI-inflatsioon maikuus taas. 
Inflatsioonimäär kerkis märtsi 1,3%lt ja aprilli 1,6%lt mais 2,0%le, kajastades 
peamiselt energiahindade inflatsiooni edasist kiirenemist (vt joonis 13). Inflatsiooni 
kiirendavate baasefektide arvele, mis on seotud nafta- ja energiahindade järsu 
odavnemisega 2020. aasta kevadel, langes umbes pool koguinflatsiooni kasvust 
ajavahemikul 2020. aasta detsembrist kuni 2021. aasta maini.6 

 
6  Lisateavet baasefektide mõju kohta energiahindade inflatsioonile leiab EKP majandusülevaate 3/2021 

täispika ingliskeelse versiooni infokastist „Recent dynamics in energy inflation: the role of base effects 
and taxes“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_04%7E0a0c8f0814.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_04%7E0a0c8f0814.et.html
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Joonis 13. 
Koguinflatsioon ja selle komponendid 

(aastane muutus protsentides; osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta maist (kiirhinnang). 

Koguinflatsiooni viimaste kuude muutustes kajastub ka muude ajutiste tegurite 
mõju. Näiteks selle aasta alguses ÜTHI komponentide osakaaludes toimunud 
muutused põhjustasid jaanuaris inflatsiooni tugeva tõusu, kuid järgnenud kuudel see 
mõju üldjoontes taandus (aprill on viimane kuu, mille kohta selle arvutuse saab teha).7 
Töötlemata toiduainete ajutine hinnatõus 2020. aasta aprillis põhjustas 2021. aasta 
aprillis inflatsiooni langetava baasefekti, mis tasakaalustas osa energiaga seotud 
baasefektide avaldatavast tõususurvest (vt joonis 14). Viimastel kuudel on 
inflatsioonimäärasid mõjutanud ka kalendriline mõju. Näiteks see, et teenuste 
inflatsioonimäär kerkis aprillikuiselt 0,9%lt maikuus 1,1%le, oli osaliselt seotud 
ülestõusmispühade ja muude vabade päevadega sel perioodil. Kaupluste 
müügiperioodide aja ja pikkuse muutused avaldasid jaanuaris ja veebruaris 
tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsioonile tugevat tõususurvet, kuid see on 
nüüdseks taandunud. Mais registreeritud 0,7%, mis on veidi üle pikaajalise keskmise 
(0,6%), näitab ilmselt paremini, mil määral on sisendikulud tarneahelas viimastel 
kuudel kasvanud. 

 
7  Koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia põhjustas kodumajapidamiste kulutustes 2020. aastal 

märkimisväärseid muutusi. Need kajastuvad 2021. aasta ÜTHI komponentide osakaaludes ja seega ka 
aastainflatsiooni näitajates. Selle mõju komplekssust analüüsitakse EKP majandusülevaate 2/2021 
infokastis „ÜTHI komponentide osakaalud 2021. aastal ja nende mõju inflatsioonile“. 
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https://www.eestipank.ee/sites/eestipank.ee/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2021/ekp_majandusulevaade_2-2021.pdf
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Joonis 14. 
Baasefektide ja muude ajutiste tegurite osakaalud ÜTHI-aastainflatsiooni kuistes 
muutustes 

(muutused protsendipunktides ja osakaalud) 

 

Allikad: Eurostat, Deutsche Bundesbank ja EKP arvutused. 
Märkused. Saksamaa käibemaksumäära ajutise langetamise osakaal põhineb Deutsche Bundesbanki 2020. aasta novembri 
kuuaruandes esitatud hinnangutel. ÜTHI komponentide osakaalude muutuste mõju ei saa 2021. aasta mai kohta arvutada (kuna 
vajalikud andmed pole veel kättesaadavad) ja seepärast kajastub see komponendis „muu“. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta 
maist (kiirhinnang). 

Hindade imputeerimine osutab jätkuvale ebakindlusele hinnasurve mõju 
suhtes. Eurostati esialgsetel andmetel vähenes imputeerimise osakaal ajavahemikul 
jaanuarist maini vaid mõõdukalt, langedes ÜTHI puhul 13%lt 10%le ja ÜTHI 
(v.a energia ja toiduained) puhul 18%lt 13%le. Seda seletatakse peamiselt 
imputeerimise osakaaluga teenuste puhul, mis on puhke- ja reisiteenuste suure 
osakaalu tõttu moodustanud alates eelmise aasta novembrist üsna stabiilselt 
ligikaudu viiendiku. Seevastu tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsiooni 
komponentide puhul on imputeerimise osakaal märkimisväärselt vähenenud, 
langedes jaanuari 17%lt mais vaid 6%le. Arvestades teenuste suuremat osakaalu, 
viitab senine areng siiski jätkuvalt suurele ebakindlusele hinnasurve mõju suhtes. 

Alusinflatsiooni näitajate puhul ei saa laiapõhjalisi märke inflatsioonisurve 
püsivast kasvust täheldada (vt joonis 15). Pärast jaanuarikuist tempokat tõusu 
langes ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) märkimisväärselt, kahanedes 
märtsis 0,9%ni ja aprillis 0,7%ni, kuid kerkis siis maikuus taas 0,9%ni. Need 
2021. aasta esimestel kuudel täheldatud muutused tulenesid peamiselt rõivaste, 
jalatsite ja reisimisega seotud teenuste (sealhulgas puhkusepaketid, 
majutusteenused ja lennureisijate vedu) arengust.8 ÜTHI (v.a energia, toiduained, 
reisimisega seotud teenused ning rõivad ja jalanõud) on olnud stabiilsem kui ÜTHI 
(v.a energia ja toiduained) ja moodustas aprillis 1,2% (viimane kättesaadav näitaja). 
Muude alusinflatsiooni näitajate seas oli inflatsiooni ühine püsikomponent (Persistent 

 
8  Lisateavet COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud liikumispiirangutest mõjutatud reisimisega seotud 

komponentide võimalike ühisjoonte kohta leiab EKP majandusülevaate 1/2021 täispika ingliskeelse 
versiooni infokastist „Prices for travel during the COVID-19 pandemic: is there commonality across 
countries and items?“. 
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https://www.bundesbank.de/resource/blob/850698/f9e2135db1897b22d8930693674e2b17/mL/2020-11-monatsbericht-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/850698/f9e2135db1897b22d8930693674e2b17/mL/2020-11-monatsbericht-data.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202101_06%7Ebcb28cb255.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202101_06%7Ebcb28cb255.et.html
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and Common Component of Inflation, PCCI) aprillis umbes 1,4% tasemel ehk 
peaaegu sama mis märtsis. Piiratud alusinflatsiooni (Supercore) näitaja vähenes 
samal perioodil mõõdukalt (1,0%lt 0,9%le). 

Joonis 15. 
Alusinflatsiooni näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. ÜTHI (v.a toiduained ja energia) viimased andmed pärinevad 2021. aasta maist (kiirhinnang) ja kõik teised näitajad 2021. aasta 
aprillist. 

Tööstuskaupade (v.a energia) puhul kasvab hinnasurve hinnakujundusahelas 
endiselt kiiresti, kuid seni on see toimunud hinnakujundusahela varasemates 
etappides. Sellega seoses on vahetoodete tootjahindade inflatsioon veelgi kiirenenud 
ja jõudis aprillis 6,9%le, olles 2,5% võrra kõrgem kui märtsis ja 4,4% võrra kõrgem kui 
veebruaris. Samuti on märkimisväärselt hoogustunud vahetoodete impordihindade 
inflatsioon: kui veebruaris oli see 1,5%, siis märtsis 4,6% ja aprillis 7,1%. Need 
arengusuundumused peegeldavad tõenäoliselt veokulude, tarnehäirete ja 
toormehindade kiire inflatsiooni survet. Hinnakujundusahela hilisemates etappides on 
see surve vähem nähtav, mis on kooskõlas varasema kogemusega surve 
märkimisväärsest puhverdamisest hinnakujundusahelas. Euroala tarbekaupade (v.a 
toiduained) tootjahindade inflatsioon on kerkinud üle pikaajalise keskmise (0,6%) ning 
moodustas märtsis 0,9% ja aprillis 1,0%. Euroala tootjahindadest tulenevat mõju 
tarbekaupade hindade inflatsioonile piirab osaliselt tarbekaupade (v.a toiduained) 
impordihindade negatiivne aastakasv (märtsis –0,5%, aprillis –0,8%), sest 
vahetuskursi varasema kallinemise mõju tõttu on impordihinnad madalad.9 

Kollektiivlepinguga määratud palkade kasv aeglustus 2021. aasta esimeses 
kvartalis järsult (vt joonis 16). Selles kvartalis täheldatud 1,4% aastakasv on väga 
mõõdukas võrreldes 2020. aasta neljandas kvartalis (2,0%) ja kogu 2020. aasta kohta 
(1,8%) registreeritud määradega. Ootuspäraselt ilmnes COVID-19 mõju 

 
9  Stiliseeritud ülevaade hinnakujundusahelast tööstuskaupade (v.a energia) kui ÜTHI komponendi puhul 

on esitatud EKP majandusülevaate 3/2017 täispika ingliskeelse versiooni infokastis „What can recent 
developments in producer prices tell us about pipeline pressures?“. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ebbox201703_04.en.pdf
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kollektiivlepinguga määratud palkadele alles siis, kui enne pandeemia algust sõlmitud 
palgakokkulepped olid lõppenud ja uute kokkulepete sõlmimine lükati edasi või need 
sõlmiti madalamate palgamääradega.10 Arvestades võimalikke hõlmavuse ja ajaga 
seotud probleeme, ei pruugi kollektiivlepinguga määratud palkade kasv, mis 
registreeriti esimeses kvartalis, näidata tegelikku palgakasvu. Tegelikele palgakasvu 
näitajatele, nagu hüvitis töötaja kohta ja hüvitis tunni kohta, avaldavad endiselt suurt 
mõju töökohtade säilitamise ja sundpuhkuse kavad, mis mõjutavad palku ja tööaega, 
vähendades hüvitist töötaja kohta ja suurendades hüvitist tunni kohta. 2021. aasta 
esimeses kvartalis vahe nende kahe näitaja kasvumäärade vahel küll vähenes, kuid 
jäi siiski märkimisväärseks. Kui töötaja kohta makstava hüvitise aastakasv kerkis selle 
aasta esimeses kvartalis 1,9%ni (2020. aasta neljandas kvartalis oli see 1,0%), siis 
tunni kohta makstava hüvitise aastakasv langes samal perioodil 5,2%lt 3,2%le. 

Joonis 16. 
Töötaja kohta makstava hüvitise komponentide osakaalud 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta esimesest kvartalist. 

Turupõhised inflatsiooniootused on veelgi tõusnud. Nii lühema- kui ka 
pikemaajalised turupõhised inflatsiooniootused jätkasid paranenud riskimeeleolu, 
pikalt kuhjunud tarbimiskulutuste tegemise ootuste ja kogu maailmas võetud 
eelarvepoliitiliste meetmete mõjul tõusu. Pikaajalise inflatsiooniriskiga seotud 
preemiad on viimase paari kuu jooksul hinnanguliselt märkimisväärselt tõusnud, 
moodustades suurema osa pikaajaliste inflatsiooniootuste kasvust. Ootused on 
paranenud jõulisemalt lühemate perioodide puhul, mis tasandab inflatsiooniga seotud 
forvardkõverat (vt joonis 17). Kõige olulisem inflatsiooniga seotud vahetustehingute 
intressimäär – inflatsiooniga seotud viieaastaste vahetustehingute intressimäär viieks 
aastaks – oli 20. aprillil 1,52% ja kerkis 9. juuniks 1,56%le. Mis puudutab 
küsitluspõhiseid näitajaid, siis Euroopa Keskpanga kutseliste prognoosijate küsitluse 

 
10  Kollektiivlepinguga määratud palkade näitaja üksikasjalik analüüs, sealhulgas põhjalik teave hiljutiste 

muutuste ning selle näitaja osatähtsuse kohta palgamuutuste hindamisel ja prognoosimisel praegusel 
ajal, on esitatud EKP majandusülevaate 8/2020 infokastis „Palgadünaamika hindamine COVID-19 
pandeemia ajal: kas kollektiivlepinguga määratud palkade andmed võivad abiks olla?“. 
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https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.et.html
https://www.eestipank.ee/sites/eestipank.ee/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2020/ekp_majandusulevaade_08-2020.pdf
https://www.eestipank.ee/sites/eestipank.ee/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2020/ekp_majandusulevaade_08-2020.pdf
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ja Consensus Economicsi küsitluse tulemuste kohaselt jäid keskmised pikemaajalised 
inflatsiooniootused 2025. aastaks aprillis muutumatult 1,7% tasemele. 

Joonis 17. 
Inflatsiooniootuste küsitlus- ja turupõhised näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, Thomson Reuters, Consensus Economics, EKP (kutseliste prognoosijate küsitlus) ja EKP arvutused. 
Märkused. 2021. aasta teise kvartali kutseliste prognoosijate küsitlus toimus 31. märtsist 12. aprillini 2021. Turuootustel põhineva kõvera 
aluseks on ühe aasta inflatsiooniga seotud hetkemäär ning ühe aasta forvardmäär aasta pärast, ühe aasta forvardmäär kahe aasta 
pärast, ühe aasta forvardmäär kolme aasta pärast ja ühe aasta forvardmäär nelja aasta pärast. Viimased andmed turupõhiste 
inflatsiooniootuste kohta pärinevad 9. juunist 2021. 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajanduslikus ettevaates 
prognoositakse, et inflatsioon kiireneb 2021. aasta jooksul tempokalt, kuid 
langeb 2022. aasta alguses ja jääb kuni 2023. aasta lõpuni üldjoontes 
ühesuguseks. Aastane ÜTHI-inflatsioon peaks olema 2021. aastal keskmiselt 1,9%, 
saavutades neljandas kvartalis kõrgeima taseme ehk 2,6%. 2022. aastal on see 
keskmiselt 1,5% ja 2023. aastal 1,4%. 2021. aastaks prognoositava kiire kasvu taga 
on surve, mida põhjustavad mitu ajutist tegurit, sealhulgas käibemaksumäära 
alandamise tühistamine Saksamaal, energiahindade inflatsiooni märgatav 
kiirenemine (inflatsiooni kiirendavate baasefektide tõttu) ja pakkumispiirangutest 
tulenev sisendikulude kasv. Nende ajutiste tegurite mõju vaibudes peaks 
ÜTHI-inflatsioon 2022. ja 2023. aastal olema üldiselt stabiilne. Prognoositav 
majanduse taastumine ja loiduse vähenemine peaksid järk-järgult kiirendama 
ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja toiduained), mis prognoosi järgi tõuseb 2021. aasta 
1,1%lt 2023. aastal 1,4%le. Ka ÜTHI toiduainehindade inflatsioon peaks 
ettevaateperioodil mõnevõrra kasvama. Samas eeldatakse, et nendest kahest 
komponendist tulenevat tõususurvet koguinflatsioonile tasakaalustab 2022. ja 
2023. aastal üldjoontes energiahindade inflatsiooni prognoositav pidurdumine, mida 
võib eeldada naftafutuuride hinnakõvera langussuundumuse põhjal. 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ÜTHI
Consensus Economics – ÜTHI (13. mai 2021)
inflatsiooniootuste turupõhised näitajad
kutseliste prognoosijate küsitlus, II kv 2021
kutseliste prognoosijate küsitlus, I kv 2021
kutseliste prognoosijate küsitlus, IV kv 2020



 

EKP majandusülevaade 4/2021 – Majandusareng 
Hinnad ja kulud 

34 

Joonis 18. 
Euroala ÜTHI-inflatsioon (sh prognoosid) 

(aastamuutus protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat ja eurosüsteemi ekspertide makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 10. juunil 2021 EKP veebilehel. 
Märkused. Vertikaalne joon tähistab ettevaateperioodi algust. Viimased andmed on 2021. aasta neljanda kvartali (tegelikud andmed) ja 
2023. aasta neljanda kvartali (ettevaade) kohta. Ettevaate andmete esitamise tähtaeg oli 26. mai 2021 (ja eelduste puhul 18. mai 2021). 
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5 Raha ja laenud 

2021. aasta aprillis hakkas euroala rahaloome aeglustuma, näidates mõningaid 
esmaseid normaliseerumismärke pärast koroonaviirushaiguse (COVID-19) kriisi tõttu 
tekkinud märkimisväärset rahapakkumise kasvu. Põhiliseks rahaloomeallikaks jäid 
riigisisesed laenud ja neist enim avaldasid mõju eurosüsteemi varaostud. Ehkki raha-, 
eelarve- ja järelevalveasutuste rakendatud ulatuslikud ja aegsasti võetud meetmed 
toetasid endiselt krediidivoogu euroala majandusse, pidurdus erasektorile väljastatud 
laenude kasv, pöördudes ettevõtetele antud laenude toetusel tagasi pandeemiaeelse 
taseme juurde. Ettevõtete välisrahastamise kogumaht hakkas 2021. aasta esimeses 
kvartalis taastuma. Samas on aasta esimese nelja kuuga suurenenud pisut ettevõtete 
välisrahastamise kogukulu. Seda põhjustas peamiselt omakapitali kaudu rahastamise 
kulu kasv, ehkki veidi kerkisid ka turupõhiste laenuvahenditega rahastamise ja 
pangalaenude kulud. 

Laia rahapakkumise kasv hakkas 2021. aasta aprillis aeglustuma. M3 aastane 
kasvumäär kukkus märtsikuiselt 10,0%lt aprillis 9,2%le (vt joonis 19), sest kuine 
sissevool oli suhteliselt väike ja üleööhoiuste kasv aeglustus. Lisaks tugevalt 
negatiivsele baasefektile, mille tingis pandeemia algetapis aset leidnud suure 
sissevoolu väljalangemine aastakasvu näitajatest, kajastab M3 aeglasem kasv ka 
kodumajapidamiste hoiuste kahanenud sissevoolu ja ettevõtete hoiuste väljavoolu. 
Kodumajapidamiste hoiuste kasvu aeglustumine kattub tarbijate kindlustunde 
paranemisega ja toetab tarbimiskulutuste kasvu ootusi. Kuigi laia rahapakkumise 
lühiajaline dünaamika on vaoshoitum, on rahaloome raha- ja eelarvepoliitika ning 
usaldatavusnõuete toel endiselt hoogne. Komponentidest edendas M3 kasvu 
esmajoones kitsas rahaagregaat M1, mis hõlmab M3 kõige likviidsemaid 
komponente. M1 aastane kasvumäär kukkus märtsikuiselt 13,6%lt aprillis 12,3%le, 
kajastades peamiselt ettevõtete ja kodumajapidamiste hoiustes toimunud muutusi. 
Muud lühiajalised hoiused ja turukõlblikud instrumendid mõjutasid M3 aastakasvu ikka 
veel vähesel määral, peegeldades madalaid intressimäärasid ja investorite 
tulususeotsinguid. 
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Joonis 19. 
M3, M1 ja laenud erasektorile 

(aastamuutus protsentides; sesoonse ja kalendrilise mõjuga kohandatud) 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. Laene on kohandatud laenude müügi, väärtpaberistamise ja tingliku likviidsuse koondamisega. Viimased andmed pärinevad 
2021. aasta aprillist. 

Üleööhoiuste kasv aeglustus veelgi. Nende aastane kasvumäär langes 
märtsikuiselt 14,2%lt aprillis 12,7%le esmajoones ettevõtete ja kodumajapidamiste 
hoiuste tõttu. Ettevõtete hoiuste kasv oli aprillis riigiti erinev, mis näitab nii ettevõtete 
likviidsusvajaduse kui ka riikides võetud toetusmeetmete lahknevust. Samal ajal püsis 
ringluses oleva sularaha aastakasv üldjoontes stabiilselt 9,8% juures. Raha hoidjate 
kindel eelistus kuulus pandeemia ajal üleööhoiustele. Üldiselt kajastab see 
ettevaatlikku käitumist ja väga madalaid intressimäärasid, mille tõttu on selliste 
instrumentide hoidmise alternatiivkulu väike. 

Rahaloomet tõukasid endiselt tagant eurosüsteemi varaostud. Aprillis 
hoogustasid M3 kasvu enim valitsemissektori väärtpaberite netoostud, mida 
eurosüsteem tegi varaostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise ostukava (PEPP) raames (vt joonise 20 tulpade punane osa). Samuti 
soodustasid M3 kasvu laenud erasektorile (tulpade sinine osa). Valitsemissektorile 
antud pangalaenud ei avaldanud rahaloomele enam positiivset mõju, kuna 
riigivõlakirju asuti müüma ja valitsemissektori võlaväärtpabereid emiteeriti vähem 
(tulpade heleroheline osa). Välisraha netovoogudel oli rahaloomele endiselt kergelt 
pidurdav mõju (tulpade kollane osa). Teistes vastaskirjetes aset leidnud muutuste tõttu 
pärssisid laia rahapakkumise kasvu taas ka pikemaajalised finantskohustused ja 
teised vastaskirjed (tulpade tumeroheline osa), kuid M3 kasvu edendasid vähesel 
määral suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO) soodsad 
tingimused, mille toel jätkus pankade laenuandmise asendamine. 
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Joonis 20. 
M3 ja selle vastaskirjed 

(aastamuutus protsentides; osakaal protsendipunktides; sesoonse ja kalendrilise mõjuga kohandatud) 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. Laenud erasektorile hõlmavad rahaloomeasutustelt erasektorile väljastatud laene ja rahaloomeasutustele kuuluvaid 
võlaväärtpabereid, mille on emiteerinud euroala erasektori mitterahaloomeasutused. Samuti hõlmavad need mitterahaloomeasutuste 
võlaväärtpaberite oste, mida eurosüsteem on teinud ettevõtlussektori ostukava raames. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta 
aprillist. 

Erasektorile väljastatud laenude kasv alanes aprillis, pöördudes tagasi 
pandeemiaeelse madalama taseme juurde. Erasektori pangalaenude aastakasv 
aeglustus märtsikuiselt 3,6%lt aprillis 3,2%le (vt joonis 19). Selle muutuse põhjustas 
eelkõige ettevõtetele antud laenude aastakasvu aeglustumine märtsi 5,3%lt aprillis 
3,2%le. Kodumajapidamistele väljastatud laenude aastakasv, mis oli alates 
2020. aasta juunist püsinud ligikaudu 3,0% juures, kiirenes aprillis 3,8%le 
(vt joonis 21). Ettevõtetele antud laenude kasvu aprillikuist aeglustumist tuleks 
tõlgendada mitmesuguste muutuste valguses. See võis kajastada vähenenud 
likviidsusvajadust, kuna pandeemia tõttu enim mõjutatud sektorid näitavad 
elavnemise märke. Teiseks teguriks olid 2021. aasta märtsi suured laenuvood, mida 
saab seletada osalt mõne panga ennetava laenuandmisega. Selle eesmärk oli püüda 
saavutada suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide laenutegevuse 
piirmäärasid, et lõigata kasu soodsatest tingimustest. Ettevõtete COVIDist tingitud 
rahastamine pikemaajaliste laenude kaudu on lühemaajaliste laenude arvelt aina 
suurenenud. 
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Joonis 21. 
Rahaloomeasutuste laenud euroala valitud riikides 

(aastamuutus protsentides; standardhälve) 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. Laene on kohandatud laenude müügi ja väärtpaberistamisega. Mittefinantsettevõtete puhul on laene kohandatud ka tingliku 
likviidsuse koondamisega. Riikidevahelised erinevused on arvutatud 12 euroala riigist koosneva püsivalimi miinimum- ja 
maksimumväärtuste alusel. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta aprillist. 

Kodumajapidamistele antud laenude kasv hakkas aprillis kiirenema (vt 
joonis 21). Peamiselt tingisid selle eluasemelaenud, mille aastane kasvumäär (5,4%) 
oli pärast üleilmse finantskriisi algust kõrgeim. Samal ajal jõudis tarbimislaenude 
aastane kasvumäär plusspoolele ning oli aprillis 0,3% (märtsis –1,7%), kajastades 
tarbijate paranenud kindlustunnet ja kulutamisvõimalusi. Näib siiski, et 
kodumajapidamised on kasvatanud oma kulutusi eelkõige viimase aasta jooksul 
kogunenud hoiuste kasutuselevõtuga. Samal ajal püsis kodumajapidamistele antud 
muude laenude aastakasv aprillis üldjoontes stabiilselt 1,5% juures. Hoolimata 
mõningast paranemisest viimastel kuudel on selle laenukategooria areng, mille taga 
on suurel määral laenuandmine väikeettevõtjatele (füüsilisest isikust ettevõtjad ja 
juriidilise isiku õiguseta üksused), püsinud tagasihoidlik. Ehkki riigid on 
väikeettevõtjaid nende rahastamisvajaduste katmisel aidanud, on neid ettevõtteid 
mõjutanud eeskätt vähenenud majandusaktiivsus. 

Ettevõtetele väljastatud laenude kasvu üldine aeglustumine peidab teatud 
erisusi. EKP värskeimas küsitlusvoorus, kus uuriti euroala ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisele ja mis hõlmas ajavahemikku 2020. aasta oktoobrist 2021. aasta 
märtsini (SAFE-küsitlus), oli vähem neid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd), kes nimetasid sel perioodil laenude kättesaadavuse paranemist. Küsitlusele 
vastanud euroala VKEdest teatasid pangalaenude kättesaadavuse paranemisest 3% 
(eelmises küsitlusvoorus oli neid 6%). Mikroettevõtjate hinnang olukorrale oli kõige 
pessimistlikum. Esimest korda alates 2015. aasta keskpaigast andsid nad märku 
pangalaenude kättesaadavuse halvenemisest. Suurettevõtjate vastuste järgi on aga 
laenude kättesaadavus naasnud pandeemiaeelsele tasemele. Samas on väiksem 
nende VKEde netoosakaal, kelle arvates on makromajanduslik keskkond 
halvendanud nende juurdepääsu rahastamisele (vt joonis 22). See netoosakaal 
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on võrreldav vahetult enne pandeemia puhkemist täheldatud tasemega ja võib 
kajastada praegu rakendatavate poliitiliste toetusmeetmete kasulikku mõju. Samal 
ajal oli veidi vähem neid VKEsid, kelle arvates on pangad altimad laenu andma. 
Samamoodi teatas napim hulk VKEsid riiklike finantstoetuste paranenud 
kättesaadavusest, mis tõenäoliselt näitab 2020. aasta lõpus täheldatud tagatiste 
väiksemat kasutust. Kui küsiti konkreetselt pandeemia tõttu riiklike toetuskavade 
kohta, kinnitas suurem osa vastanud VKEdest, et neil oli olnud viimase 12 kuu jooksul 
juurdepääs niisugustele kavadele ning need on aidanud neil täita oma viivitamata 
täitmisele kuuluvaid ja lühiajalisi kohustusi (vt ka selle majandusülevaate infokast 2). 

Joonis 22. 
Euroala VKEde väliste rahastamisvõimaluste kättesaadavust mõjutanud tegurite 
muutused 

(eelneva kuue kuu jooksul; vastajate netoosakaal) 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. Joonisel käsitletakse SAFE-küsitluse järgmist punkti: „Märkige iga allpool toodud teguri kohta, kas see on viimase kuue kuu 
jooksul teie arvates paranenud, jäänud muutumatuks või halvenenud.“ Netoosakaal arvutatakse nende vastajate osakaalude vahena, 
kelle hinnangul on tegur paranenud või halvenenud. Arvnäitajad pärinevad küsitluse 17. voorust (aprillist septembrini 2017) kuni 
24. vooruni (oktoobrist 2020 kuni märtsini 2021). 

Pangad saavad endiselt kasu soodsatest rahastamistingimustest, kuid kasvav 
krediidirisk kahandab nende vahendusvõimekust. Euroala pankade 
laenuvahenditega rahastamise koondkulu püsib allpool pandeemiaeelset taset tänu 
ulatuslikule eelarvepoliitilisele toetusele ning riikide ja reguleerivate asutuste jätkuvale 
abile (vt joonis 23), ehkki pankade võlakirjade tulusus on 2021. aasta algusest 
suurenenud. EKP varaostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorraline ostukava on avaldanud tulususele langussurvet ning pangad on 
turupõhiste laenuvahenditega rahastamise osaliselt asendanud suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega, mille tingimused on väga soodsad. 
Mõlemad tegurid on toetanud ka pangavõlakirjade turutingimusi. Peale selle toetab 
pandikirjade hindu otseselt EKP kolmas pandikirjade ostukava (CBPP3). Samal ajal 
püsisid euroala pankade hoiuseintressimäärad 2021. aasta aprillis üldjoontes 
muutumatult oma erakordselt madala taseme juures, toetades seeläbi soodsaid 
laenuvahenditega rahastamise tingimusi, arvestades ka negatiivsete intressimäärade 
mõju tegelikku avaldumist. Nimelt on euroala pangad hakanud pärast pandeemia 
puhkemist kohaldama mittefinantsettevõtete hoiustele järjest enam negatiivset 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa I pa II pa

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

üldine 
majandusväljavaade

ettevõttepõhine 
väljavaade

pankade valmisolek 
anda laenu

juurdepääs riiklikele finantstoetustele

euroala
Saksamaa
Prantsusmaa
Itaalia
Hispaania

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104_02%7Ed7b3b586d0.et.html


 

EKP majandusülevaade 4/2021 – Majandusareng 
Raha ja laenud 

40 

intressimäära. Samas sõltub pankade võimalus kohaldada negatiivset intressimäära 
nende turuvõimust. Kodumajapidamiste jaehoiuste intressimäärad on enamasti 
püsinud nulli lähedal või sellest kõrgemal, vähendades seega pankade 
netointressimarginaale. Ehkki pangad parandasid oma kahjumikatmisvõimet ka 
2020. aasta neljandas kvartalis, kasvatades oma kapitaliseeritust, võib suurenev 
krediidirisk ja pankade vähene kasumlikkus laenupakkumist pidurdada. Nagu nähtub 
2021. aasta aprilli euroala pankade laenutegevuse küsitlusest, karmistasid pangad 
2021. aasta esimeses kvartalis taas oma laenunõudeid (ehkki üksnes ettevõtetele 
antavate laenude puhul ja vähemal määral kui kahes eelnevas kvartalis), mis osutab 
nende riskitaju suurenemisele ja pandeemiast tingitud riskitaluvuse vähenemisele. 

Joonis 23. 
Pankade laenuvahenditega rahastamise koondkulu 

(hoiuste ja tagamata turupõhiste laenuvahenditega rahastamise koondkulu; protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: EKP, Markit iBoxx ja EKP arvutused. 
Märkused. Hoiuste koondkulu on arvutatud uute üleööhoiuste, tähtajaliste hoiuste ja nõudmiseni hoiuste intressimäärade keskmisena, 
mida on kaalutud nende vastavate jääkide summadega. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta aprillist. 

Mittefinantsettevõtetele antud pangalaenude intressimäärad tõusid, kuid 
püsisid ikka madalal. Mittefinantsettevõtetele antud pangalaenude 
koondintressimäär, mis oli aasta esimeses kvartalis vähenenud, kerkis 2021. aasta 
aprillis 17 baaspunkti ja ulatus 1,56%ni. Kodumajapidamistele antud 
eluasemelaenude koondintressimäär püsis aga muutumatult enneolematult madalal 
tasemel ehk 1,31% juures (vt joonis 24). See kajastab kestvat mõju, mida avaldavad 
EKP, järelevalveasutuste ja riikide võetud poliitikameetmed, et toetada 
laenupakkumistingimusi eelkõige nende ettevõtete jaoks, kes on pandeemia tõttu 
enim kannatanud. Väga väikeste pangalaenude ja suurlaenude intressimäärade vahe 
on stabiliseerunud pandeemiaeelsel tasemel. Samas püsib suur ebakindlus 
pandeemia pikemaajalise majandusmõju ning seega laenuvõtjate krediidivõime ja 
pankade bilansside suhtes. Kõik praegused poliitilised toetusmeetmed on olulised, 
et see ebakindlus ei tingiks laiapõhjalist rahastamistingimuste karmistamist, mis 
võimendaks pandeemia majandusmõju. 
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Joonis 24. 
Pangalaenude koondintressimäärad euroala valitud riikides 

(protsentides aasta kohta (kolme kuu libisevad keskmised); standardhälve) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Need pangalaenude kogukulu näitajad on leitud lühi- ja pikaajaliste intressimäärade liitmisel, kasutades uute laenude mahu 
24 kuu libisevat keskmist. Riikidevahelise standardhälbe leidmisel on lähtutud 12 euroala riigist koosnevast püsivalimist. Viimased 
andmed pärinevad 2021. aasta aprillist. 

Ettevõtete välisrahastamise kogumaht kasvas 2021. aasta esimeses kvartalis 
veidi. Välisrahastamise aastane kasvumäär oli 2021. aasta märtsis 4,5% ning 
rahastamise lühemaajalised muutused on möödunud suve lõpus alanud langustrendi 
ümber pööranud. Kõnealuseid voogusid on tagant tõuganud eelkõige pangalaenud ja 
vähemal määral ka noteeritud aktsiate netoemiteerimine (vt joonise 25 graafik a). 
Ettevõtted on vähendanud oma turupõhist laenamist. Välisrahastamisvoogu on 
edendanud endiselt soodsad rahastamistingimused. Pangalaenude võtmise põhjused 
on sektoriti erinevad: kui ekspordile suunatud sektorid on tõenäoliselt lõiganud 
paranenud üleilmsetest tingimustest kasu ja mõnes riigis on ehitustegevus olnud 
hoogne, siis teiste, pandeemia mõjule vastuvõtlikumate sektorite likviidsusvajadus on 
olnud suurem. 

Mittefinantsettevõtete välisrahastamise üldine nominaalkulu (mis hõlmab 
pangalaene, võlakirjaemissioone turul ja omakapitali kaudu rahastamist) püsis 
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väike, kuid suurenes siiski pisut. Aprilli lõpus oli see 4,6% (vt joonise 25 graafik b) 
ehk ligikaudu 30 baaspunkti väiksem kui 2020. aasta märtsi tipptase ja 50 baaspunkti 
suurem kui 2020. aasta juunis, mil see jõudis seni madalaimasse punkti. Rahastamise 
kogukulu mõningane kasv 2021. aasta esimese nelja kuu jooksul seondus 
omakapitali kaudu rahastamise kulu suurenemisega, mille tingis nii riskivabade 
intressimäärade kui ka aktsiahinna riskipreemia tõus. Samas korvas riskivabade 
intressimäärade kasvu ettevõtete võlakirjade hinnavahe edasine kahanemine, nii et 
turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu jäi kokkuvõttes enam-vähem 
muutumatuks. Ka pangalaenudega, eelkõige pikaajaliste laenuvahenditega 
rahastamise kulu suurenes pisut. Aprilli lõpust kuni 9. juunini 2021 kerkis rahastamise 
kogukulu hinnanguliselt veel umbes 35 baaspunkti eelkõige seetõttu, et omakapitali 
kaudu rahastamise kulu suurenes. Selle põhjus oli aktsiate riskipreemia mõningane 
tõus pärast ettevõtete pikaajaliste kasumiootuste erakordselt järsku paranemist (mida 
tõendavad ka ettevõtete küsitlused), seevastu kui diskontomäärad jäid üldiselt 
madalale tasemele. Arvestades kasumiootuste tugevat paranemist ja endiselt 
madalaid diskontomäärasid, võiks mudelite põhjal eeldada aktsiahindade praegusest 
mõnevõrra jõulisemat tõusu, mis seetõttu kajastub automaatselt pisut kõrgemas 
riskipreemias. Sama perioodi jooksul suurenes turupõhiste laenuvahenditega 
rahastamise kulu nii investeerimisjärgu kui ka suure tulususega võlakirjade 
segmendis vaid vaevumärgatavalt, kusjuures riskivabade intressimäärade kasvu 
korvab peaaegu täielikult ettevõtete võlakirjade tulususe vahe edasine kahanemine. 
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Joonis 25. 
Euroala mittefinantsettevõtete välisrahastamine 

(muutus protsentides – graafik a; protsentides aasta kohta – graafik b) 

 

 

Allikad: Eurostat, Dealogic, EKP, Merrill Lynch, Bloomberg, Thomson Reuters ja EKP hinnangud. 
Märkused. Graafik a: netovälisrahastamine on rahaloomeasutuste väljastatud laenude, võlaväärtpaberite netoemiteerimise ja noteeritud 
aktsiate netoemiteerimise summa. Rahaloomeasutuste väljastatud laene on kohandatud müügi, väärtpaberistamise ja likviidsuse 
koondamisega. Graafik b: mittefinantsettevõtete rahastamise kogukulu on arvutatud pangalaenude, turupõhiste laenuvahenditega ja 
omakapitali kaudu rahastamise kulude kaalutud keskmisena, võttes aluseks nende vastavad jäägid. Tumesinised rombid näitavad 
praeguseid hinnanguid rahastamise kogukulu kohta 2021. aasta mais ja juunis eeldusel, et pangalaenude intressimäärad jäävad 
2021. aasta aprilli tasemele. Graafiku a viimased andmed pärinevad 2021. aasta märtsist. Graafiku b viimased näitajad turupõhiste 
laenuvahenditega rahastamise kulu kohta pärinevad 2021. aasta 9. juunist (päevaste andmete kuu keskmine), omakapitali kaudu 
rahastamise kulu kohta 4. juunist (nädala andmed) ja laenukulude kohta aprillist (kuised andmed). 
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6 Eelarve areng 

Koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia ajal toimunud väga järsu 
majanduslanguse ja tugeva eelarvepoliitilise reaktsiooni tagajärjel kasvas euroala 
valitsemissektori eelarvepuudujääk märkimisväärselt – 2019. aasta 0,6%lt 
2020. aastal 7,3%le SKPst. Tänavu, mil euroala riike tabasid pandeemia uued lained, 
on paljusid erakorralisi meetmeid pikendatud ja rakendatud muud taasteabi. Seetõttu 
prognoositakse eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajanduslikus 
ettevaates, et euroala valitsemissektori eelarvepositsioon paraneb vaid vähesel 
määral ja eelarvepuudujääk küündib 2021. aastal –7,1%ni SKPst. Kui pandeemia 
raugeb ja majandus hakkab püsivalt elavnema, peaks eelarvepuudujääk kiiremini 
kahanema, moodustades 2022. aastal 3,4% ja ettevaateperioodi lõpul 2023. aastal 
2,6% SKPst. Euroala võlg jõuab 2021. aastal prognooside kohaselt veidi alla 100%ni 
SKPst ja kahaneb 2023. aastal ligikaudu 95%ni SKPst, mis on umbes 11% võrra 
kõrgem näitaja kui enne koroonakriisi. Kaugelevaatav ja kooskõlastatud 
eelarvepoliitika on endiselt ülioluline, sest eelarvepoliitilise toetamise liiga varane 
lõpetamine võib pidurdada majanduse taastumist ja võimendada pikemaajalist 
kahjustavat mõju. Riikide eelarvepoliitika abil tuleks seega jätkata kriitiliselt vajaliku ja 
õigeaegse toetuse pakkumist pandeemiast ja sellega seotud piirangumeetmetest 
enim mõjutatud ettevõtetele ja kodumajapidamistele. Samas peaksid 
eelarvepoliitilised meetmed jääma ajutiseks ja vastutsükliliseks ning olema piisavalt 
täpselt sihitud, et vähendada tõhusalt haavatavust ja soodustada euroala majanduse 
kiiret elavnemist. Oluline roll on Euroopa Liidu taasterahastul, mis täiendab riiklikke 
eelarvepoliitilisi meetmeid ning aitab kaasa kiiremale, tugevamale ja ühtlasemale 
taastumisele. See peaks suurendama ELi liikmesriikide majanduse vastupidavust ja 
kasvupotentsiaali, eriti kui rahalisi vahendeid rakendatakse kasulike riiklike kulutuste 
tegemiseks ja sellele lisandub tootlikkust suurendav struktuuripoliitika. Juunikuise 
makromajandusliku ettevaate põhjal peaksid Euroopa Liidu taasterahastu toetused ja 
laenud aastatel 2021–2023 tagama lisastiimuli, mis moodustab ligikaudu 0,5% SKPst 
aastas. 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaate järgi 
paraneb euroala valitsemissektori eelarvepositsioon 2021. aastal vaid veidi, 
kuid peaks hakkama alates 2022. aastast tempokamalt taastuma.11 Euroala 
valitsemissektori eelarvepuudujääk kasvas 2019. aasta 0,6%lt 2020. aastal 7,3%le 
SKPst,12 mis on suurim puudujääk pärast euro kasutuselevõttu. Prognooside 
kohaselt kahaneb see 2021. aastal pisut, jõudes 7,1%le, kuid seejärel juba 
hoogsamalt, vähenedes 2022. aastal 3,4%le ja 2023. aastal 2,6%le SKPst (vt 
joonis 26). 2020. aastal tulenes eelarvepuudujäägi kasv suuresti tsükliliselt 
kohandatud esmase eelarvepositsiooni nõrgenemisest pandeemiast tingitud 
majanduslike toetusmeetmete tõttu, mis moodustasid ligikaudu 4% SKPst. Kriisi- ja 
taastetoetus peaks prognoositult suurenema 2021. aastal ligikaudu 4,5%le SKPst. 
Selle põhjuseks on asjaolu, et valitsused on majanduse taastumise toetamiseks 
pikendanud erakorralisi meetmeid, suurendanud järk-järgult nende mahtu ja/või 

 
11  Vt eurosüsteemi ekspertide makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 10. juunil 2021 EKP 

veebilehel. 
12  Pärast Saksamaa andmete ajakohastamist korrigeeriti euroala 2020. aasta eelarvepositsiooni võrreldes 

Eurostati 22. aprilli 2021. aasta andmetega (esimese teate põhjal –7,2% SKPst). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202106_eurosystemstaff%7E7000543a66.et.html
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võtnud uusi meetmeid, sealhulgas Euroopa Liidu taasterahastu kaudu rahastatavaid 
meetmeid. Eelmisel aastal oli puudujäägi suurenemine osaliselt tingitud ka suurest 
negatiivsest tsüklilisest komponendist, mis peaks 2021. aastal hakkama kahanema, 
ehkki vaid vähesel määral. Eelarvepositsiooni märgatavam paranemine alates 
2022. aastast on prognooside järgi tingitud paremast tsükliliselt kohandatud esmasest 
eelarvepositsioonist, kuna suur osa erakorralistest meetmetest (mida ei rahastata 
Euroopa Liidu taasterahastu toetustest) lõpeb. Lisaks eeldatakse, et alates 
2022. aastast suureneb kiiresti majandustsükli osakaal. Kogu ettevaateperioodi 
jooksul aitab eelarvepositsiooni paranemisele veidi kaasa ka intressimaksete 
osakaalu järkjärguline vähenemine. 

Joonis 26. 
Eelarvepositsioon ja selle komponendid 

(protsentides SKPst) 

 

Allikad: EKP ja eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajanduslik ettevaade. 
Märkus. Tegu on euroala riikide valitsemissektori koondandmetega. 

Euroala kohta esitatud ettevaade hõlmab Euroopa Liidu taasterahastu toetusi, 
mis moodustavad ettevaateperioodi igal aastal ligikaudu 0,6% SKPst ja mis 
koos piiratud hulga laenudega peaksid andma lisastiimuli, mis moodustab 0,5% 
SKPst aastas. Ettevaatega hõlmatud Euroopa Liidu taasterahastu toetused 
moodustavad aastatel 2021–2023 umbes 1,75% SKPst. Koos laenudega, mis on 
umbes 0,3% SKPst, rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastust kulutusi eeldatavasti 
ligikaudu 1,9% ulatuses SKPst, millest veidi enam kui 1,5% SKPst moodustaks 
lisastiimuli ja ülejäänud osa kasutataks olemasolevate kavade rahastamiseks. 

Eelarvepoliitika üldine kurss oli 2020. aastal väga ekspansiivne ja peaks jääma 
samasuguseks ka 2021. aastal.13 Pandeemia ja ajutiste toetusmeetmete lõppedes 

 
13  Eelarvepoliitika kurss näitab, millises suunas ja mahus mõjutavad eelarvemeetmed majandust, kui jätta 

kõrvale riigi rahanduse automaatne reaktsioon majandustsüklile. Seda hinnatakse siin muutusena 
tsükliliselt kohandatud esmase eelarvepositsiooni suhtarvus, millest on maha arvatud valitsuse toetus 
finantssektorile. Arvestades, et Euroopa Liidu taasterahastu kaudu ELi eelarvest antavate toetustega 
seotud suurematel eelarvetuludel puudub nõudlust piirav mõju, korrigeeritakse tsükliliselt kohandatud 
esmast eelarvepositsiooni, jättes need tulud välja. Lisaks tuleb tähele panna, et selles peatükis osutatud 
euroala eelarveprognoosid ei hõlma Euroopa riikideülest puudujääki ega võlga, mis on seotud Euroopa 
Liidu taasterahastu siiretega. Täpsema ülevaate saamiseks euroala eelarvepoliitika kursist vt EKP 
majandusülevaate 4/2016 täispika ingliskeelse versiooni artikkel „The euro area fiscal stance“. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201604_article02.en.pdf
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ning eelarvepoliitilise toetuse vähenedes peaks eelarvepoliitika 2022. aastal muutuma 
senise väga toetava kursiga võrreldes rangemaks. 2023. aastal on eelarvepoliitika 
prognooside kohaselt laias laastus neutraalne.14 Eeltoodule vaatamata on 
majanduse elavdamiseks antav eelarvetoetus kogu ettevaateperioodi vältel suur, 
mistõttu esmane eelarvepositsioon jääb kindlalt miinuspoolele ja langeb 2021. aasta  
–5,8%lt 2023. aastaks tasahaaval –1,5%le SKPst. 

Euroala riigid on lisaks oma majanduse eelarvepoliitilisele toetamisele andnud 
mahukaid laenutagatisi, et tugevdada ettevõtete likviidsuspositsiooni. Kokku 
moodustavad need tagatised 2021. aastal euroalal tervikuna umbes 19% SKPst, kuid 
riigiti on tagatispakettide suurus ja kasutamise määr väga erinev. Laenutagatised on 
valitsuste jaoks tingimuslikud kohustused ja nende sissenõudmine tekitab seetõttu 
avalikule sektorile lisakulutusi, mis suurendab valitsemissektori koguvõlga. 

2021. aasta eelarvepositsioon on ilmselt märksa kesisem, kui prognoositi 
varem EKP ekspertide 2021. aasta märtsi makromajanduslikus ettevaates, ning 
ka 2022. ja 2023. aasta väljavaadet on mõnevõrra allapoole korrigeeritud. 
Täpsemalt korrigeeriti euroala valitsemissektori eelarvepositsiooni kui osakaalu 
SKPst 2021. aasta puhul 1,0% võrra ning kahe järgmise aasta puhul vastavalt 0,2% ja 
0,3% võrra allapoole. Korrigeerimise põhjus on pandeemiale reageerimiseks 
kaalutlusõiguse alusel võetud mahukamad eelarvemeetmed, eriti 2021. aastal, mida 
majandustsükli suurem osakaal korvab vaid osaliselt. Prognoositud intressimaksed 
jäävad üldjoontes samaks kui märtsikuises ettevaates. 

Euroala valitsemissektori võla suhe SKPsse kasvas 2020. aastal tuntavalt, 
peaks eeldatavasti jõudma 2021. aastal veidi alla 100% SKPst ja langema 
2023. aastaks järk-järgult ligikaudu 95%le. Valitsemissektori võla suhe SKPsse 
kasvas 2020. aastal 14% võrra, kajastades suurt esmast eelarvepuudujääki, väga 
ebasoodsat intressimäärade ja majanduskasvu vahet ning ka märkimisväärset 
eelarvepositsioonivälist võlamuutust, mis oli muu hulgas tingitud pandeemiaga seotud 
likviidsustoetusest. 2021. aastal korvab intressimäärade ja majanduskasvu vahe 
märkimisväärne mõju võla vähendamisele ikka veel suurt esmast eelarvepuudujääki 
ainult osaliselt. 2022. ja 2023. aastal hakkab valitsemissektori võla suhe SKPsse siiski 
vähenema, sest kahanevat eelarvepuudujääki tasakaalustab intressimäärade ja 
majanduskasvu soodsam vahe ning väiksemal määral ka negatiivne 
eelarvepositsiooniväline võlamuutus (vt joonis 27). Selle tulemusena on 
valitsemissektori võla suhe SKPsse 2023. aastal ettevaateperioodi lõpus eeldatavalt 
ligikaudu 11% võrra suurem kui enne kriisi. Tuleb siiski märkida, et koroonakriisil on 
olnud võla arengule mõnevõrra vähem kahjulik mõju, kui kriisi algfaasis üldiselt 
eeldati. 

 
14  Eelarvepoliitika kurss moodustab 2020. aastal hinnanguliselt –4,2 protsendipunkti SKPst ning 2021., 

2022. ja 2023. aastal peaks see pärast Euroopa Liidu taasterahastu toetustega seotud tulude suhtes 
korrigeerimist moodustama vastavalt –1, +2,1 ja +0,1 protsendipunkti SKPst. 
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Joonis 27. 
Euroala valitsemissektori võla muutumise põhjused  

(protsentides SKPst, kui ei ole märgitud teisiti) 

 

Allikad: EKP ja eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajanduslik ettevaade. 
Märkus. Tegu on euroala valitsemissektori riikide koondandmetega. 

Riikide eelarvepoliitika abil tuleks jätkata kriitiliselt vajaliku ja õigeaegse 
toetuse pakkumist pandeemiast ja sellega seotud piirangumeetmetest enim 
mõjutatud ettevõtetele ja kodumajapidamistele. Eelarvepoliitilise toetamise liiga 
varane lõpetamine võib pidurdada majanduse taastumist ja võimendada pikemaajalist 
kahjustavat mõju. Samas peaksid eelarvepoliitilised meetmed jääma ajutiseks ja 
vastutsükliliseks ning olema piisavalt täpselt sihitud, et vähendada tõhusalt 
haavatavust ja soodustada euroala majanduse kiiret elavnemist. Riikide rahanduse 
jätkusuutlikkusele aitavad kaasa oodatav majanduse taastumine ja olulise tegurina ka 
rahastamistingimused, mis peaksid olema endiselt toetavad. Siiski on oluline, et 
liikmesriigid hakkaksid eelarve tasakaalustamatust tasapisi vähendama kohe, kui 
majandusaktiivsus on piisavalt taastunud. Seda saab võimendada otsustava 
üleminekuga riigi rahanduse kasvusõbralikumale koosseisule ja 
struktuurireformidega, mis suurendavad euroala majanduse kasvupotentsiaali, nagu 
on öeldud ka Euroopa Komisjoni 2. juuni soovitustes eelarvepoliitika kohta (vt 
lähemalt selle majandusülevaate infokast „2021. aasta stabiilsusprogrammide mõju 
euroala eelarvepoliitikale“). Taaste- ja vastupidavusrahastu võib pakkuda seejuures 
suurt tuge, muu hulgas rohe- ja digipöörde kiirendamise kaudu. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104_07%7Ee0c41db7cf.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202104_07%7Ee0c41db7cf.et.html
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Infokastid 

1 Euroala jooksevkonto muutused pandeemia ajal 

Koostanud Michael Fidora, Fausto Pastoris ja Martin Schmitz 

Arvestades majandustegevuse ja rahvusvahelise kaubanduse suuremat 
volatiilsust koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia tõttu, vähenes 
euroala jooksevkonto ülejääk 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga vaid veidi: 
2,3%lt 2,2%le SKPst (vt joonise A graafik a). Samas peidab jooksevkonto ülejäägi 
mõõdukas vähenemine SKP suhtes endas selle väärtuse ulatuslikku langust 
2019. aasta 280 miljardilt eurolt 2020. aastal 250 miljardi euroni, kuna nominaalne 
SKP vähenes sel perioodil järsult. Peale selle toimus märgatav nihe ülejäägi 
sektoripõhises ja geograafilises jaotuses, samuti aluseks olevate väliste (kreedit- ja 
deebet-)tehingute brutonäitaja puhul. Selles infokastis vaadeldakse euroala 
jooksevkonto peamisi muutusi 2020. aastal. Tähelepanu keskmes on pandeemia 
mõju jooksevkonto eri komponentidele. 
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Joonis A. 
Euroala jooksevkonto muutused 

a) Euroala jooksevkonto saldo 
(protsentides SKPst) 

 

b) Euroala jooksevkonto kvartaalsed tehingud 
(miljardites eurodes; sesoonselt ja tööpäevade arvuga kohandatud) 

 

Allikad: EKP ja Eurostat. 

Välistehingud euroala jooksevkontol vähenesid järsult 2020. aasta esimesel 
poolel pärast pandeemia puhkemist ja selle leviku tõkestamise meetmete 
kasutuselevõttu (vt joonise A graafik b). Euroala jooksevkonto nominaalne ülejääk 
oli 2020. aasta esimesel poolel 55 miljardit eurot väiksem kui 2019. aasta esimesel 
poolel.1 See tõi kaasa kreeditvoogude (kaupade ja teenuste eksport ning välismaalt 
saadud tulu) järsu vähenemise, mis ületas kaugelt deebetvoogude (kaupade ja 
teenuste import ning euroalavälistele residentidele makstud tulud) kahanemise. Kuna 
välisnõudlus taastus aasta teisel poolel ja euroala eksport elavnes kiiremini kui import, 
oli jooksevkonto ülejääk 2020. aasta teisel poolel 7 miljardit eurot suurem kui 

 
1  Aastasiseste muutuste andmed on esitatud sesoonselt ja tööpäevade arvuga kohandatuna. 
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2019. aasta teisel poolel.2 Kokkuvõttes oli jooksevkonto nominaalne ülejääk 
2020. aastal võrreldes 2019. aastaga üle 10% väiksem. 

Kaubavahetuse ülejääk suurenes 2020. aastal 3,0%le SKPst, kuna euroala 
ekspordi languse kaalus üles impordi veelgi järsem langus. 2020. aastal kasvas 
kaubavahetuse ülejääk 17 miljardi euro võrra (SKP järgi arvestatuna 0,3% võrra). 
Selle varju jäi kaupade ekspordi väärtuse märkimisväärne langus 216 miljardi euro 
võrra (SKP järgi arvestatuna 0,8% võrra), mille kaalus üles impordi jõuline 
vähenemine 234 miljardi euro võrra (SKP järgi arvestatuna 1,1% võrra). 
Kaubavahetuse statistika viitab euroala energiapuudujäägi märgatavale langusele, 
mis on seotud nii energiahindade soodsama arenguga kui ka majandusaktiivsuse 
kahanemisest tingitud väiksema impordimahuga. Teisalt vähenes märkimisväärselt 
euroala valmistoodangu ülejääk. Seda põhjustasid üleilmsete väärtusahelate 
katkestused, mis kajastusid ka euroala vahekaupade puudujäägi ulatuslikus 
vähenemises.3 

Pandeemia majanduslikud tagajärjed on eriti nähtavad teenuste konto saldos – 
reisipiirangud tõid kaasa euroala reisiteenuste järsu vähenemise (vt joonis B). 
2020. aastal kahanes teenuste konto ülejääk 29 miljardi euro võrra (SKP järgi 
arvestatuna 0,2% võrra). Langus oli peamiselt tingitud väiksematest ülejääkidest 
reisiteenuste (2019. aasta 0,3%lt 2020. aastal 0,1%le SKPst) ja veoteenuste (0,2%lt 
0,1%le SKPst) vallas. Reisiteenuste puhul kajastas see ekspordi kokkukukkumist 
(nominaalselt ligikaudu 65% võrreldes 2019. aastaga) pandeemia ohjeldamiseks 
kehtestatud reisipiirangute tõttu.4 Samas suurenes telekommunikatsiooni-, arvuti- ja 
infoteenuste ülejääk (0,8%lt 0,9%le SKPst), millele aitas kaasa suurem eksport. 
Suured nihked intellektuaalomandi kasutustasude puudujäägis (kasv SKP järgi 
arvestatuna 0,2% võrra) ning teadus- ja arendusteenuste puudujäägis (langus SKP 
järgi arvestatuna 0,4% võrra) kajastasid nende teenuste euroala impordi 
märkimisväärset volatiilsust viimastel aastatel, mis on seotud rahvusvaheliste 
suurettevõtete tegevusega.5 

 
2  Ehkki kaupade konto saldo paranes teisel poolaastal, halvenes tulude konto saldo veelgi. Euroala tulude 

konto saldo vähenemine 2020. aastal tulenes teisese tulu puudujäägi kasvust ja investeerimistulu 
ülejäägi kahanemisest. Investeerimistulude saldo kajastab euroala tulusid netovälisvaradelt. Euroala 
netovälisvarade (rahvusvaheline netoinvesteerimispositsioon) viimaste aastate muutused ei olnud 
tingitud mitte üksnes jooksevkonto saldost, vaid ka väärtuse hindamisest (st välisvarade ja -kohustuste 
väärtuse kõikumised tingituna vahetuskursi ja muude varahindade muutustest). Lähemat teavet leiab 
EKP majandusülevaate 3/2018 täispika ingliskeelse versiooni infokastist „Factors driving the recent 
improvement in the euro area’s international investment position“. 

3  Vt ka EKP majandusülevaate 5/2020 täispika ingliskeelse versiooni infokast „The great trade collapse of 
2020 and the amplification role of global value chains“. 

4  Vt ka EKP majandusülevaate 8/2020 infokast „Muutused turismisektoris COVID-19 pandeemia ajal“ . 
5  Lisateavet rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse mõju kohta euroala väliskontodele saab EKP 

majandusülevaate 2/2020 täispika ingliskeelse versiooni artiklist „Multinational enterprises, financial 
centres and their implications for external imbalances: a euro area perspective“, ning P. R. Lane'i kõnest 
„Maximising the user value of statistics: lessons from globalisation and the pandemic“, Euroopa 
(virtuaalne) statistikafoorum, 26. aprill 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ebbox201803_02.en.pdf?9a60ddc81666e3108c0c03662fdec4b1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ebbox201803_02.en.pdf?9a60ddc81666e3108c0c03662fdec4b1
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202005_02%7Eda476a5273.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202005_02%7Eda476a5273.et.html
https://www.eestipank.ee/publikatsioon/ekp-majandusulevaade/2020/euroopa-keskpanga-majandusulevaade-82020
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202002_01%7E1a58c02776.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202002_01%7E1a58c02776.et.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210426_1%7Eb81fd0ff15.et.html
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Joonis B. 
Euroala teenuste konto saldo muutused peamiste teenuseliikide järgi 

(protsentides SKPst) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Muud teenused hõlmavad teenuste konto kategooriaid, mida ei ole mujal joonisel kajastatud. 

Euroala jooksevkonto partnerriikide näitajad kinnitavad, et 2020. aastal 
vähenesid euroalal suurimad kahepoolsed ülejäägid (vt joonise C graafik a). 
Nii nagu viimastel aastatel, olid ka 2020. aastal euroala suurimad kahepoolsed 
ülejäägid Ühendkuningriigi, USA ja Šveitsi suhtes (vastavalt 1,3%, 0,7% ja 0,5% 
SKPst). Rühm „muud riigid“, mis hõlmab suuremaid naftatootjaid, andis samuti 
euroala välisülejääki positiivse panuse (ülejääk ligikaudu 1,6% SKPst), samal ajal kui 
euroalal tekkis jooksevkonto puudujääk Hiina suhtes (0,6% SKPst) ja rühma 
„offshore-keskused“ suhtes (0,7% SKPst). 
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Joonis C. 
Euroala jooksevkonto geograafiline jaotus 

a) Euroala jooksevkonto peamiste partnerite järgi 
(protsentides SKPst) 

 

b) Euroala kahepoolsete jooksevkonto saldode muutused aastatel 2019–2020 
(protsendipunktides SKPst) 

 

Allikad: EKP ja Eurostat. 
Märkused. „Muud ELi riigid“ hõlmab euroalaväliseid ELi liikmesriike ning neid ELi institutsioone ja asutusi, mida käsitatakse statistilistel 
eesmärkidel euroalavälistena, näiteks Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank. „Offshore-keskused“ hõlmab riike või 
jurisdiktsioone väljaspool ELi, mis osutavad finantsteenuseid mitteresidentidele määral, mis on nende riigi majanduse suhtes 
ebaproportsionaalne, sealhulgas näiteks Hongkongi erihalduspiirkond ja Kaimanisaared. „Muud riigid“ hõlmab kõiki riike ja riikide rühmi, 
mida ei ole joonisel näidatud, samuti mittesihtotstarbelisi tehinguid. 

2020. aastal olid kõige nähtavamad muudatused euroala jooksevkonto saldo 
geograafilises jaotuses vähenev ülejääk Ühendkuningriigi ja USA suhtes ning 
suurenev ülejääk rühma „muud riigid“ suhtes (vt joonise C graafik b). 
Ülejäägi vähenemist Ühendkuningriigi ja USA suhtes mõjutasid peamiselt teenused. 
Ühendkuningriigi puhul tulenes see eelkõige euroala reisiteenuste ekspordi 
märkimisväärsest vähenemisest pandeemiaaegsete reisipiirangute tõttu, USA puhul 
kajastas see ka intellektuaalomandi kasutamise maksete märgatavat kasvu seoses 
rahvusvaheliste ettevõtete tegevusega.6 Rühma „muud riigid“ puhul suurenes 

 
6  Need tehingud kajastuvad ka euroala teenuste puudujäägi vastavas vähenemises offshore-keskuste 
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kaupade ülejääk järsult energiaimpordi ülalnimetatud vähenemise tõttu, mis tingis ka 
nihke kahepoolselt jooksevkonto puudujäägilt ülejäägile Venemaa suhtes. Kaupade 
puudujääk Hiina suhtes suurenes 2020. aastal veelgi, kajastades osaliselt 
meditsiinitarvete impordi kasvu seoses pandeemiaga. 

Säästude ja investeeringute seisukohast varjas euroala stabiilne 
netolaenuandmine ülejäänud maailmale 2020. aastal kodumajapidamiste 
sektoris toimuva netolaenuandmise ja valitsemissektori netolaenuvõtmise 
enneolematut kasvu (vt joonis D). Vajadus leevendada pandeemia tagajärgi 
majandusele seiskas järsult viimastel aastatel valitsemissektoris täheldatud 
netolaenuvõtmise püsiva vähenemise. Euroala valitsuste netolaenuvõtmine suurenes 
2020. aastal 7,3%le SKPst. Samas korvas selle peaaegu täielikult euroala 
kodumajapidamiste netolaenuandmise jõuline kasv (7,3%le SKPst), mis kajastas nii 
ettevaatlikkusest tulenevat kui ka pealesunnitud säästmist.7 Kuna nii mittefinants- 
kui ka finantsasutuste netolaenuandmine suurenes 2020. aastal samuti, ehkki 
tagasihoidlikumalt, oli euroala netolaenuandmine ülejäänud maailmale kokkuvõttes 
stabiilne (ligikaudu 2,2% SKPst). 

Joonis D. 
Euroala sektoripõhine netolaenuandmine/-võtmine ning jooksev- ja kapitalikonto 
saldo 

(protsentides SKPst) 

 

Allikad: EKP ja Eurostat. 
Märkused. Euroala netolaenuandmise/-võtmise sektoripõhine jaotus kajastab euroalasiseseid sektoripõhiseid saldosid, mis on saadud 
mittefinantssektori kontode andmetest. Euroala jooksev- ja kapitalikonto kajastab euroala netolaenuandmist/-võtmist ülejäänud 
maailmale/maailmalt, mida on võetud arvesse maksebilansi andmetes. Nende kahe näitaja vahel võivad esineda väiksemad erinevused, 
mis on põhjustatud andmeallikates olevatest lahknevustest. 

Euroala riikide jooksevkonto saldod muutusid 2020. aastal ebaühtlaselt. Suurel 
määral turismist sõltuvates riikides halvenes kaupade konto saldo märgatavalt 
(vt joonis E). Järsud muutused, mis olid peamiselt seotud reisiteenuste ekspordi 
tuntava vähenemisega, tõid kaasa jooksevkonto saldo ulatusliku halvenemise 
Hispaanias (2,1%lt 0,7%le SKPst), Portugalis (0,4%lt –1,2%le SKPst) ja Kreekas  
(–1,5%lt –6,7%le SKPst). Ka Maltal ja Küprosel halvenes jooksevkonto saldo 

 
7  Vt ka EKP majandusülevaate 6/2020 infokast „COVID-19 ja kodumajapidamiste säästude kasv: 

ettevaatlik või pealesunnitud käitumine?“. 
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hüppeliselt. Seda põhjustas peamiselt reisi- ja muude teenuste netoekspordi 
vähenemine. Seevastu Iirimaal paranes jooksevkonto saldo märgatavalt. Selle tingisid 
teenuste konto ja vähemal määral kaupade konto muutused, mis kajastasid eelkõige 
rahvusvaheliste suurettevõtete tegevust.8 

Joonis E. 
Jooksevkonto muutused euroala riikides aastatel 2019–2020 

(protsentides SKPst; protsendipunktides) 

 

Allikad: EKP ja Eurostat. 
Märkused. Kaupade konto saldo hõlmab kaupade ja teenuste saldosid. Tulude konto saldo hõlmab esmase ja teisese tulu konto saldot. 

 

 
8  Iirimaa teenuste konto saldo erandlik paranemine 2020. aastal tulenes teadus- ja arendusteenuste 

impordi kiirest kahanemisest, arvestades Iirimaa väliskontode märkimisväärset volatiilsust, mida mõjutas 
väga tugevasti rahvusvaheliste ettevõtete tegevus. 
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2 Eelarvepoliitiliste toetusmeetmete mõju ettevõtete 
likviidsusvajadustele pandeemia ajal 

Koostanud Roberto A. De Santis, Annalisa Ferrando ja Elena Sofia 
Gabbani 

Koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia puhkedes võtsid Euroopa 
valitsused kasutusele mahukad eelarvepaketid, et toetada kodumajapidamisi, 
töötajaid ja ettevõtteid. Pärast peaaegu aasta aega pakutud eelarvepoliitilist tuge 
sooviti koguda teavet selle kohta, kuidas on nende pakettide abil täidetud ettevõtete 
lühi- ja keskmise aja likviidsusvajadusi. Selleks korraldati küsitlus ettevõtete 
juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele (SAFE).1 Valitsuse eelarvepoliitilised 
meetmed liigitatakse kolme põhirühma: 1) palgatoetused;2 2) maksukärped ja 
-moratooriumid ning 3) muud liiki toetused.3 Selles infokastis antakse ülevaade 
küsitluse tulemustest. Eri riikide tulemused on rühmitatud nelja sektori järgi (tööstus, 
ehitus, hulgi- ja jaemüük ning muud äriteenused).4 

Kaks kolmandikku küsitletud ettevõtetest kasutas vähemalt üht valitsuse 
poliitilist toetusmeedet, mis võeti kasutusele pandeemiale reageerimiseks. 
Ligikaudu 55% euroala suurettevõtetest ja 48% euroala VKEdest, keda küsitleti, 
kasutas valitsuse toetust, et katta oma palgakulusid; umbes 28% suurettevõtetest ja 
25% VKEdest sai kasu maksukärbetest ja -moratooriumidest ning ligi 24% 
suurettevõtetest ja 32% VKEdest võttis kasutusele muud valitsuse toetuskavad (vt 
joonise A graafik a). 

 
1  Palgatoetused viitavad valitsuse toetustele, mida anti subsideeritud palkade kujul töötajatele, kelle 

tööaega vähendati ajutiselt täiel määral või osaliselt. Need on nii-öelda lühendatud tööaja kavad. 
2  Kaks korda aastas korraldatav SAFE-küsitlus kestis 8. märtsist 22. aprillini 2021. Euroala ettevõtetel 

paluti anda teada oma finantsseisundi muutustest ning välisrahastuse vajadusest ja kättesaadavusest 
alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta märtsini. Koguvalimisse kuulus 11 007 ettevõtet, kellest 
10 054 (91%) olid VKEd. Kõiki selles infokastis esitatud näitajaid on kaalutud suurusklassi, 
majandustegevuse ja riigi järgi, et kajastada aluseks võetud ettevõtete kogumi majanduslikku struktuuri. 
Vt SAFE-küsitluse aruanne. 

3  Ehkki seda ei ole küsimustikus täpsustatud, võib nimetatud kolmas kategooria hõlmata mitut valitsuse 
toetusega seotud kava, näiteks pangalaenude tagatised, mida ei kasutata palgamakseteks, otsene 
finantsabi, rekapitaliseerimine ja restruktureerimisvahendid. Küsitluses esitatud ad hoc-küsimuste kohta 
vt ka SAFE-küsitluse aruande infokast „Government support policies during the COVID-19 period“ . 

4  Selles infokastis täiendatakse valitsuse kavadega seonduvaid hinnanguid. Albertazzi jt annavad 
hinnangu selle kohta, kuidas riigi väljakuulutatud laenutagatiste kavad võivad suurendada pankade 
võimalikku kahjumit. Falagiarda jt käsitlevad nende kavade eripärasid ja nende kasutuselevõttu 
suuremates euroala riikides. Anderson jt esitavad kokkuvõtte krediiditoetusmeetmetest Euroopa viies 
suurimas riigis. 2021. aasta OECD uuringus antakse ülevaade likviidsus- ja struktuuritoetusmeetmetest 
kogu maailmas. Vt U. Albertazzi, M. Bijsterbosch, M. Grodzicki, J. Metzler ja A. Ponte Marques, 
„Potential impact of government loan guarantee schemes on bank losses“,  EKP 2020. aasta mai 
finantsstabiilsuse ülevaade; M. Falagiarda, A. Prapiestis ja E. Rancoita, „Riigi laenutagatised ja pankade 
antavad laenud COVID-19 perioodil“, EKP majandusülevaade 6/2020; J. Anderson, F. Papadia ja 
N. Véron, „COVID-19 credit-support programmes in Europe’s five largest economies“, teadustoimetis 
03/2021, Bruegel, 2021; „One year of SME and entrepreneurship policy responses to COVID-19: 
Lessons learned to “build back better““, OECD, aprill 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/accesstofinancesofenterprises/pdf/ecb.safe202106%7E3746205830.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/accesstofinancesofenterprises/pdf/ecb.safe202106%7E3746205830.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202005_04%7E42dd37a855.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202006_07%7E5a3b3d1f8f.et.html
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2021/02/WP-2021-03-Cred-Support-240221-2.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1091_1091410-rxwx81cfwj&title=One-year-of-SME-and-entrepreneurship-policy-responses-to-COVID-19-Lessons-learned-to-build-back-better&_ga=2.120230798.725732338.1621247267-1565205034.1616619956
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Joonis A. 
Selliste euroala ettevõtete osakaal, kes said valitsuse eelarvepoliitilist tuge 
pandeemiale reageerimiseks (suuruse ja sektori kaupa) 

(vastajate protsent) 

 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 
Märkus. „A“ tähendab valitsuse palgatoetust; „B“ valitsuse toetust maksukärbete ja -moratooriumide kujul; „C“ muid valitsuse 
toetuskavasid; „kokku“ kõigi poliitikameetmete kavasid (st saadi vähemalt üht liiki poliitilist toetust). 

Sektoriti oli valitsuse toetus VKEdele tööstuses ja teenuste valdkonnas suurem 
kui ehitussektoris. Sellistel tegevusaladel, mida suhtlusdistantsi hoidmise meetmed 
tugevalt mõjutasid, näiteks majutus, reisimine, meelelahutus ja kultuur, tegutsevad 
tavaliselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), kus on kuni 249 töötajat, 
st seda liiki äriühingud, keda SAFE-küsitlus puudutab kõige rohkem. Nende 
tegevusalade puhul said VKEd suhteliselt muude valitsuse toetuskavade kujul rohkem 
toetust kui suurettevõtted, mis kajastab osaliselt asjaolu, et riigipõhised 
poliitikaotsused olid peamiselt mõeldud väiksemate ettevõtete abistamiseks. Valitsuse 
toetus VKEdele oli suhteliselt suurem tööstuses ja teenuste valdkonnas kui 
ehitussektoris, eelkõige palgatoetustena. Samas said suurettevõtted valitsuse toetust 
palgakulude katmiseks kõigis sektorites (vt joonise A graafik b). Ligikaudu pooled 
tööstuse, hulgi- ja jaekaubanduse (joonistel tähistatud kui „kaubandus“) ning muude 
äriteenuste (tähistatud kui „teenused“) valdkonnas tegutsevatest VKEdest ja 37% 
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ehitussektori VKEdest said valitsuse toetust, et katta oma palgakulusid. Maksukärbete 
ja -moratooriumide kujul pakutud toetuste puhul kahanevad need osakaalud vastavalt 
ligikaudu veerandini ja 18%ni. Sektoritevahelised erinevused on muude valitsuse 
toetuskavade puhul suuremad (vt joonise A graafik b). 

Valitsuse toetus oli riigiti erinev. Toetuse liigist sõltumata kasutasid Hispaania ja 
Saksamaa VKEd eelarvepoliitilisi toetusi suhteliselt vähem kui Prantsusmaa ja Itaalia 
VKEd (vt joonis B). Täpsemalt kasutas ligikaudu kaks kolmandikku Prantsusmaa 
ettevõtetest valitsuse likviidsustoetust, et katta oma palgakulusid, ent Hispaanias sai 
sellist toetust enda kinnitusel üksnes kolmandik ettevõtetest. Mis puutub 
maksukärbete ja -moratooriumide kujul pakutud toetusse, siis väitis kolmandik Itaalia 
ettevõtteid, et nad said sellist toetust, samal ajal kui Hispaanias oli see osakaal 14%. 
Prantsusmaa ettevõtetest 44% kasutas ka muid valitsuse toetuskavu, Hispaania 
ettevõtete puhul oli sama näitaja ligikaudu 21%. 

Joonis B. 
Selliste VKEde osakaal, kes kasutasid valitsuse eelarvepoliitilist toetust pandeemiale 
reageerimiseks (riikide kaupa) 

(vastajate protsent) 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 
Märkus. „A“ tähendab valitsuse palgatoetust; „B“ valitsuse toetust maksukärbete ja -moratooriumide kujul; „C“ muid valitsuse 
toetuskavasid; „kokku“ kõigi poliitikameetmete kavasid (st saadi vähemalt üht liiki poliitilist toetust). 

Ettevõtte tasandil antud vastuste analüüs kinnitab, et ettevõtted, keda 
pandeemia kahjustas rohkem, kasutasid eelarvepoliitilist toetust suuremal 
määral. Kui vaadata eri ettevõtete finantsseisundit, siis saab eristada nii-öelda 
haavatavaid ettevõtteid, s.o neid, kes andsid viimases küsitluses (oktoobrist 2020 kuni 
märtsini 2021) teada käibe ja kasumi vähenemisest ning intressikulude ja 
finantsvõimenduse suurenemisest võrreldes eelmise kuue kuuga, ning nii-öelda 
kasumlikke ettevõtteid, kes andsid sama perioodi jooksul teada käibe ja kasumi 
kasvust ning intressikulude ja finantsvõimenduse vähenemisest.5 Joonisel C on 
esitatud kõigi euroala riikide kaupa nende haavatavate ja kasumlike ettevõtterühmade 
osakaal, kes kasutasid vähemalt üht liiki eelarvetoetust. Iirimaal ja Prantsusmaal on 
mõlemad osakaalud väga suured, Portugalis on need väiksemad. Keskmiselt kasutas 

 
5  Haavatavate ja kasumlike ettevõtete arengu kohta enne pandeemiat vt „Survey on the Access to Finance 

of Enterprises in the euro area, oktoober 2017 kuni märts 2018“, EKP. 
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euroalal pandeemia ajal eelarvetoetust 80% haavatavamatest ettevõtetest ja 
ligikaudu 40% kasumlikumatest ettevõtetest (oma asjaomases rühmas). Võrreldes 
varasemate näitajatega peeti suhteliselt suurt osa haavatavaid ettevõtteid enne 
pandeemia puhkemist mittehaavatavaks. See näitab, et eelarvepoliitilist toetust pakuti 
rohkem pandeemialt suurema hoobi saanud ettevõtetele, kellel oli kiiresti likviidsust 
vaja. 

Joonis C. 
Valitsuse eelarvepoliitilist toetust kasutanud haavatavate ja kasumlike ettevõtete 
osakaal 

(vastajate protsent nende vastavas rühmas) 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 
Märkus. Haavatavad ettevõtted on need, kes andsid viimase SAFE-küsitluse ajal (oktoobrist 2020 märtsini 2021) võrreldes eelmise 
SAFE-küsitlusega (aprillist septembrini 2020) teada nii väiksemast käibest ja kasumist kui ka suurematest intressikuludest ja suuremast 
või muutumatust võla ja koguvarade suhtarvust. Kasumlikud ettevõtted on need, kes andsid viimase SAFE-küsitluse ajal võrreldes 
eelmisega teada nii suuremast käibest ja kasumist kui ka väiksematest või puuduvatest intressikuludest või väiksemast või puuduvast 
võla ja varade suhtarvust. 

Enamik ettevõtteid, kes said valitsuse toetust, kasutas seda oma viivitamatute 
ja lühiajaliste kohustuste täitmiseks. Valitsuse toetust kasutanud ettevõtetel paluti 
hinnata eri meetmete tähtsust nende likviidsusvajaduste leevendamisel (likviidsus 
tähendab rahasummat, mida on vaja ettevõtte viivitamatute ja lühiajaliste kohustuste 
täitmiseks). Kokkuvõttes oli need toetuskavad likviidsusriski maandamisel tähtsal 
kohal, ehkki see varieerus mõnevõrra sektoriti ja toetuseliigiti. Nendest ettevõtetest, 
kes said valitsuse toetust oma palgakulude katmiseks, pidas keskmiselt ligikaudu 90% 
euroala VKEdest seda oluliseks, sest see aitas neil täita oma lühiajalisi kohustusi. 
Suurimatest osakaaludest teatasid sealjuures teenindussektori ettevõtted (vt 
joonis D). Samamoodi leidis keskmiselt 87% VKEdest, et maksukärped ja 
-moratooriumid on olulised, ning nende suurimad osakaalud olid tööstus- ja 
teenindussektoris. Muid toetuskavu hindas kõrgelt rohkem kui kaks kolmandikku 
VKEdest, eelkõige teenindussektoris. Kui vaadata eri riike, siis kinnitas enamik 
suhteliselt väikesest osast Saksamaa VKEdest, kes kasutasid eelarvepoliitilist toetust 
(vt joonis B), et nad kasutasid laialdaselt igat liiki valitsuse toetuskavu, et oma 
likviidsust suurendada. Itaalia VKEd pidasid olulisemaks palgatoetusi ning 
maksukärpeid ja -moratooriume, Prantsusmaa VKEd aga andsid teada suurematest 
osakaaludest muud liiki toetuste ja palgatoetuskavade puhul. 
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Joonis D. 
Valitsuse toetusmeetmete olulisus liikide kaupa euroala VKEde jaoks, kes kasutasid 
toetust oma lühiajaliste kohustuste täitmiseks 

(nende vastanute osakaal protsentides, kes pidasid seda väga oluliseks või mõõdukalt oluliseks) 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 
Märkus. „A“ tähendab valitsuse palgatoetust; „B“ valitsuse toetust maksukärbete ja -moratooriumide kujul; „C“ muid valitsuse 
toetuskavasid. 

Rohkem kui kaks kolmandikku ettevõtetest, kes kasutasid valitsuse 
toetusmeetmeid, märkis, et praegu kehtivad või kavandatavad pandeemiale 
reageerimise meetmed lihtsustaksid neil võlakohustuste täitmist järgmise kahe 
aasta jooksul. Ettevõtetel paluti hinnata, kas pandeemiaga seotud toetusmeetmed, 
mis juba kehtivad või mille kehtestamist valitsustelt lähiajal oodatakse, oleksid 
piisavad, et vähendada nende pankrotiohtu järgmise kahe aasta jooksul (st kui 
tõenäoline on, et ettevõte ei suuda täita oma keskmise tähtajaga ja pikaajalisi 
võlakohustusi). Vastuseks märkis 74% VKEdest ja 65% suurettevõtetest, kes olid 
saanud valitsuse toetust, et poliitikameetmed leevendavad keskmise aja jooksul 
nende likviidsusvajadusi (vt joonise E graafik a). Eelkõige märkisid muude äriteenuste 
valdkonnas tegutsevad ettevõtted, et kavad aitaksid vähendada järgmise kahe aasta 
jooksul nende pankrotiohtu. Kõigis riikides pidasid ettevõtted valitsuse 
likviidsustoetuse meetmeid pankrotiohu vähendamisel väga oluliseks. 
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Joonis E. 
Valitsuse toetusmeetmete olulisus euroala ettevõtete jaoks, kes kasutasid toetust oma 
pikaajaliste kohustuste täitmiseks 

(vastajate protsent) 

 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 

Kokkuvõttes olid valitsuse eelarvepoliitilised toetusmeetmed pandeemia 
puhkedes ettevõtete likviidsusvajaduste täitmisel tõhusad. Ligikaudu kaks 
kolmandikku küsitletud suurettevõtetest ja VKEdest kasutas valitsuse poliitilisi 
toetusmeetmeid. Enamik ettevõtteid kasutas kavu oma viivitamatute ja lühiajaliste 
kohustuste täitmiseks, et katta eelkõige oma palgakulusid ja leevendada oma 
maksuolukorda. Ettevõtted märkisid ka, et praegu kehtivad või valitsuste 
kavandatavad pandeemiale reageerimise meetmed lihtsustaksid neil võlakohustuste 
täitmist järgmise kahe aasta jooksul. 
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3 Likviidsuskeskkond ja rahapoliitilised operatsioonid  
27. jaanuarist kuni 27. aprillini 2021 

Koostanud Guido Della Valle ja Nikolaus Solonar 

Selles infokastis kirjeldatakse EKP rahapoliitilisi operatsioone ja euroala likviidsuse 
arengut 2021. aasta esimesel ja teisel arvestusperioodil, mis kokku kestsid 
27. jaanuarist kuni 27. aprillini (edaspidi „vaatlusperiood“). 

Keskpankade likviidsustase pangandussüsteemis jätkas vaatlusperioodil tõusu.  
See tulenes peamiselt varaostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava (PEPP) raames tehtud netovaraostudest ning kolmanda 
seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) 
seitsmenda operatsiooni arveldamisest. 11. märtsil teatas EKP nõukogu, et aasta 
esimeste kuudega võrreldes tehakse teises kvartalis pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorralise varaostukava raames oste eeldatavasti märgatavalt 
hoogsamas tempos. Vaatlusperioodil püsisid autonoomsed netolikviidsustegurid 
suuresti samal tasemel nagu eelmisel vaatlusperioodil, mis kestis 4. novembrist 2020 
kuni 26. jaanuarini 2021. 

Likviidsusvajadus 

Pangandussüsteemi keskmine päevane likviidsusvajadus, mida määratletakse 
autonoomsete netotegurite ja kohustusliku reservi summana, kasvas 
vaatlusperioodil vaid 4,4 miljardi euro võrra, moodustades 2030,6 miljardit 
eurot. See tagasihoidlik tõus võrreldes eelmise vaatlusperioodiga on tingitud 
autonoomsete netotegurite väikese, 2,2 miljardi euro suuruse kasvu (1883,7 miljardi 
euroni) ja kohustusliku reservi 2,2 miljardi euro suuruse kasvu (146,9 miljardi euroni) 
koosmõjust (vt tabeli A jaotist „Likviidsusega seotud muu teave“). 

Autonoomsete netotegurite kasvu peamiseks põhjuseks olid valitsemissektori 
suuremad hoiused, mis kasvasid vaatlusperioodil 29,6 miljardi euro (ehk 5%) 
võrra, moodustades 618,3 miljardit eurot. See tõus pööras osaliselt tagasi 
2020. aasta viimase kvartali languse rekordiliselt kõrgelt tasemelt, mida täheldati 
2020. aasta eelmistes kvartalites, mil valitsused suurendasid koroonaviirushaiguse 
(COVID-19) kriisile reageerimise meetmete rahastamiseks väärtpaberite emiteerimist 
ja kasvatasid ebakindluse tingimustes kriisireserve. Kasvule vaatamata jäävad 
valitsemissektori hoiused üldiselt allapoole 729,8 miljardi euro rekordkõrget taset, mis 
registreeriti 2020. aasta kuuendal arvestusperioodil, kuid on siiski märkimisväärselt 
suuremad kui eelmiste aastate sama perioodi (2020., 2019. ja 2018. aasta 
27. jaanuarist 27. aprillini) keskmine ehk 246,8 miljardit eurot. Valitsemissektori 
hoiuste kasvu tasakaalustas osaliselt muude autonoomsete tegurite kahanemine 
24,5 miljardi euro võrra 891,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede maht 
suurenes 23,4 miljardi euro võrra ja küündis 1440,0 miljardi euroni. Kokku kasvasid 
likviidsust vähendavad autonoomsed tegurid 28,4 miljardit eurot ja moodustasid 
2949,4 miljardit eurot. Likviidsust vähendavate tegurite kasvu tasakaalustas osaliselt 
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likviidsust lisavate autonoomsete tegurite kasv 26,2 miljardi euro võrra 1066,0 miljardi 
euroni, mis tulenes eurodes nomineeritud netovara 56,5 miljardi euro suuruse kasvu 
ja netovälisvarade 30,3 miljardi euro suuruse vähenemise koosmõjust. Tabelis A on 
antud ülevaade eelkirjeldatud autonoomsetest teguritest ja nende muutustest. 

Tabel A. 
Eurosüsteemi likviidsuskeskkond 

Kohustused 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
27. jaanuar kuni 27. aprill 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

4. november 2020 
kuni 

26. jaanuar 2021 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Esimene 
arvestusperiood: 
27. jaanuar kuni 

16. märts 

Teine 
arvestusperiood: 

17. märts kuni 
27. aprill 

Seitsmes ja 
kaheksas 
arvestus- 
periood 

Autonoomsed likviidsustegurid 2949,4 (+28,4) 2930,2 (+54,4) 2971,8 (+41,5) 2921,0  (–77,4)  

Ringluses olevad pangatähed 1440,0 (+23,4) 1433,4 (+4,0) 1447,7 (+14,3) 1416,7 (+31,8) 

Valitsemissektori hoiused 618,3 (+29,6) 595,8 (+65,4) 644,5 (+48,8) 588,7  (–141,1)  

Muud autonoomsed tegurid (neto)1 891,1  (–24,5)  901,1  (–15,1)  879,6  (–21,5)  915,7 (+32,0) 

Kohustuslikku reservi ületavad 
arvelduskontod 3132,3 (+282,0) 3011,2 (+127,4) 3273,6 (+262,4) 2850,3 (+287,6) 

sh kahetasandilise süsteemi 
raames hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastatud 
ülereservid2 

874,1 (+14,9) 871,4 (+8,4) 876,8 (+5,4) 859,2 (+12,0) 

sh kahetasandilise süsteemi 
raames hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastamata 
ülereservid2 

2268,4 (+277,2) 2139,9 (+118,9) 2396,9 (+257,1) 1991,2 (+269,9) 

Kohustuslik reserv3 146,9 (+2,2) 146,5 (+1,0) 147,5 (+1,0) 144,8 (+1,8) 

Lubatud ülelikviidsus3 881,6 (+13,0) 878,8 (+5,8) 884,8 (+5,9) 868,5 (+10,9) 

Hoiustamise püsivõimalus 634,2 (+73,0) 598,0 (+11,1) 676,4 (+78,4) 561,2 (+125,8) 

Likviidsust vähendavad 
peenhäälestusoperatsioonid 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 

Allikas: EKP. 
Märkused. Kõik tabelis esitatud näitajad on ümardatud lähima 0,1 miljardi euroni. Sulgudes esitatud näitajad tähistavad muutust 
võrreldes eelmise vaatlus- või arvestusperioodiga. 
1 Arvutatud ümberhindluskontode, euroala residentide muude nõuete ja kohustuste ning kapitali ja reservide summana. 
2 Hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastatud ja vabastamata ülereserve selgitatakse Euroopa 
Keskpanga veebisaidil. 
3 Memokirje, mida eurosüsteemi bilanss ei kajasta ja mis tuleks kogukohustuste arvutamisest seega välja jätta. 

  

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.et.html
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Varad 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
27. jaanuar kuni 27. aprill 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

4. november 2020 
kuni 

26. jaanuar 2021 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Esimene 
arvestus- 
periood: 

27. jaanuar kuni 
16. märts 

Teine 
arvestus- 
periood: 

17. märts kuni 
27. aprill 

Seitsmes ja 
kaheksas 
arvestus- 
periood 

Autonoomsed likviidsustegurid 1066,0 (+26,2) 1068,3 (+81,6) 1063,3  (–4,9) 1039,8  (–57,2) 

Netovälisvarad 826,5  (–30,3)  834,9  (–13,6) 816,7  (–18,2) 856,8  (–8,4) 

Netovarad eurodes 239,5 (+56,5) 233,3 (+95,2) 246,6 (+13,3) 183,0  (–48,8) 

Rahapoliitika instrumendid 5797,2 (+359,5) 5617,9 (+112,1) 6006,3 (+388,4) 5437,7 (+395,1) 

Avaturuoperatsioonid 5797,2 (+359,5) 5617,9 (+112,1) 6006,3 (+388,4) 5437,7 (+395,1) 

Pakkumisoperatsioonid 1913,8 (+139,9) 1792,8  (–0,1) 2054,9 (+262,1) 1773,9 (+125,9) 

Põhilised 
refinantseerimisoperatsioonid 0,4  (–0,0)  0,4 (+0,1) 0,3  (–0,1) 0,4  (–0,9) 

Kolmekuulised pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 0,5  (–0,4) 0,7  (–0,2) 0,3  (–0,4) 0,9  (–0,7) 

TLTRO-II operatsioonid 9,7  (–12,8) 15,7 (+0,0) 2,6  (–13,1) 22,5  (–17,9)  

TLTRO-III operatsioonid 1876,5 (+152,3) 1749,4  (–0,0) 2024,8 (+275,4) 1724,2 (+141,5) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamiseks mõeldud 
pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

26,7 (+0,8) 26,6 (+0,0) 26,9 (+0,3) 25,9 (+3,9) 

Otsetehingute portfellid 3883,4 (+219,6) 3825,1 (+112,2) 3951,4 (+126,3) 3663,8 (+269,2) 

Kaetud võlakirjade esimene 
ostukava 0,5  (–0,0) 0,5  (–0,0) 0,4  (–0,0) 0,5  (–0,0) 

Kaetud võlakirjade teine 
ostukava 2,6  (–0,2) 2,6  (–0,1) 2,5  (–0,1) 2,8  (–0,1) 

Kaetud võlakirjade kolmas 
ostukava 289,5 (+2,2) 289,3 (+1,5) 289,7 (+0,4) 287,3 (+1,5) 

Väärtpaberituruprogramm 25,6  (–3,0) 27,1  (–1,5) 23,8  (–3,3) 28,6  (–4,5)  

Varaga tagatud väärtpaberite 
ostukava 28,7  (–1,0) 28,8  (–0,8) 28,7  (–0,1) 29,7 (+0,1) 

Avaliku sektori väärtpaberite 
ostukava 2374,3 (+37,2) 2366,1 (+20,9) 2383,9 (+17,8) 2337,1 (+53,9) 

Ettevõtlussektori varaostukava 263,4 (+13,5) 259,4 (+7,4) 268,1 (+8,7) 249,9 (+17,6) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorraline 
varaostukava 898,8 (+170,9) 851,3 (+84,8) 954,2 (+102,9) 727,9 (+200,6) 

Laenamise püsivõimalus 0,0  (–0,0) 0,0  (–0,0) 0,0  (–0,0) 0,0 (+0,0) 

Allikas: EKP. 
Märkused. Kõik tabelis esitatud näitajad on ümardatud lähima 0,1 miljardi euroni. Sulgudes esitatud näitajad tähistavad muutust 
võrreldes eelmise vaatlus- või arvestusperioodiga. 
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Likviidsusega seotud muu teave 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
27. jaanuar kuni 27. aprill 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

4. november 2020 
kuni 

26. jaanuar 2021 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Esimene 
arvestus- 
periood: 

27. jaanuar kuni 
16. märts 

Teine 
arvestus- 
periood: 

17. märts kuni 
27. aprill 

Seitsmes ja 
kaheksas 
arvestus- 
periood 

Kogu likviidsusvajadus1 2030,6 (+4,4) 2008,7  (–26,4)  2056,3 (+47,7) 2026,3  (–18,2)  

Autonoomsed netotegurid2 1883,7 (+2,2) 1862,2  (–27,3)  1908,9 (+46,7) 1881,5  (–20,1)  

Ülelikviidsus3 3766,5 (+355,1) 3609,3 (+138,5) 3950,0 (+340,7) 3411,4 (+413,4) 

Allikas: EKP. 
Märkused. Kõik tabelis esitatud näitajad on ümardatud lähima 0,1 miljardi euroni. Sulgudes esitatud näitajad tähistavad muutust 
võrreldes eelmise vaatlus- või arvestusperioodiga. 
1 Arvutatud autonoomsete netotegurite ja kohustusliku reservi summana. 
2 Arvutatud kohustuste poolel olevate autonoomsete likviidsustegurite ja varade poolel olevate autonoomsete likviidsustegurite vahena. 
Tabelis on autonoomsetele netoteguritele lisatud ka arveldamisel olevad kirjed. 
3 Arvutatud kohustuslikku reservi ületavate arvelduskontode ja hoiustamise püsivõimaluse kasutamise summana, millest on lahutatud 
laenamise püsivõimaluse kasutamine. 

 

Intressimäärade muutused 
(keskmine näitaja, protsentides) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
27. jaanuar kuni 27. aprill 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

4. november 2020 
kuni 

26. jaanuar 2021 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Esimene 
arvestus- 
periood: 

27. jaanuar kuni 
16. märts 

Teine 
arvestus- 
periood: 

17. märts kuni 
27. aprill 

Seitsmes ja 
kaheksas 
arvestus- 
periood 

Põhilised 
refinantseerimisoperatsioonid 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 

Laenamise püsivõimalus 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 

Hoiustamise püsivõimalus –0,50 (+0,00) –0,50 (+0,00) –0,50 (+0,00) –0,50 (+0,00) 

EONIA1 –0,480  (–0,005)  –0,478  (–0,001)  –0,481  (–0,003)  –0,475  (–0,006)  

€STR –0,565  (–0,005)  –0,563  (–0,001)  –0,567  (–0,003)  –0,560  (–0,006)  

Allikas: EKP. 
Märkused. Sulgudes esitatud näitajad tähistavad muutust võrreldes eelmise vaatlus- või arvestusperioodiga. 
1 Alates 1. oktoobrist 2019 arvutatakse euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäär (EONIA) euro lühiajalise intressimäärana 
(€STR), millele lisatakse 8,5 baaspunkti. EONIA ja €STRi muutuste erinevused tulenevad ümardamisest. 

Rahapoliitika instrumentidega lisatud likviidsus 

Keskmine rahapoliitika instrumentide kaudu lisatud likviidsus suurenes 
vaatlusperioodil 359,5 miljardit eurot, ulatudes 5797,2 miljardi euroni (vt 
joonis A). Ligikaudu 61% kasvust tuleneb jätkuvatest netoostudest varaostukavade, 
eelkõige pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel. 
Ülejäänud 39% tuleneb krediidioperatsioonidest ja esmajoones TLTRO-III seitsmenda 
operatsiooni jaotamisest 2021. aasta märtsis. 
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Joonis A. 
Avaturuoperatsioonide kaudu lisatud likviidsuse ja ülelikviidsuse muutused 

(miljardites eurodes) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 27. aprillist 2021. 

Keskmine laenuoperatsioonide kaudu pakutud likviidsus suurenes 
vaatlusperioodil 139,9 miljardit eurot. Selle taga oli suuresti TLTRO-III seitsmenda 
operatsiooni arveldamine 24. märtsil, mille tulemusena lisandus 330,5 miljardit eurot. 
Seda likviidsussüsti tasakaalustas osaliselt TLTRO-II seeria lõpptähtaeg, millega 
seoses maksti tagasi 9,7 miljardit eurot. Pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks 
mõeldud nelja uue pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni esimene operatsioon, 
mis kuulutati välja 2020. aasta detsembris ja arveldati 25. märtsil 2021, lisas veel 
0,8 miljardit eurot likviidsust. Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide ja kolmekuuliste 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide tähtsus on endiselt väike – nende kahe 
korrapärase refinantseerimisoperatsiooni keskmine kasutamine kahanes eelmise 
vaatlusperioodiga võrreldes 0,4 miljardi euro võrra uue rekordmadala tasemeni ehk 
0,9 miljardi euroni. 

Samal ajal kasvas otsetehingute portfellide maht varaostukava ja pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel tehtud 
netoostude tulemusena 219,6 miljardi euro võrra 3883,4 miljardi euroni. 
Pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel hoitavate 
vahendite keskmine maht kasvas eelmise vaatlusperioodi keskmisega võrreldes 
170,9 miljardi euro võrra, ulatudes 898,8 miljardi euroni. Kõiki varaostukavasid 
vaadeldes kasvasid kindlalt enim pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise 
varaostukava alusel tehtud ostud. Järgnesid avaliku sektori väärtpaberite ostukava ja 
ettevõtlussektori varaostukava, mille raames hoitavate vahendite keskmine maht 
suurenes vastavalt 37,2 miljardit eurot 2374,3 miljardi euroni ja 13,5 miljardit eurot 
263,4 miljardi euroni. 
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Ülelikviidsus 

Keskmine ülelikviidsus kasvas 355,1 miljardit eurot, jõudes uue 
rekordtasemeni ehk 3766,5 miljardi euroni (vt joonis A). Ülelikviidsuse moodustab 
pankade kohustuslikku reservi ületavate reservide ja hoiustamise püsivõimaluse 
hoiuste summa, millest on maha arvatud laenamise püsivõimaluse kasutus. See 
kajastab pakutava likviidsuse ja likviidsusvajaduse vahet. Pankade arvelduskontodel 
olevad hoiused, mis ületasid kohustusliku reservi nõuet, suurenesid 282,0 miljardit 
eurot, küündides 3132,3 miljardi euroni. Hoiustamise püsivõimaluse keskmine 
kasutus kasvas 73 miljardit eurot ja jõudis 634,2 miljardi euroni. 

Kahetasandilise süsteemi1 raames hoiustamise püsivõimaluse negatiivse 
intressimäära kohaldamisest vabastatud ülereservid kasvasid 14,9 miljardi 
euro võrra 874,1 miljardi euroni. Negatiivse intressimäära kohaldamisest 
vabastamata reservid kasvasid 277,2 miljardi euro võrra ja moodustasid 
2268,4 miljardit eurot. Hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastatud ülereservide suurenemine kajastab peamiselt lubatud 
ülelikviidsuse kasvu 13 miljardi euro võrra 881,6 miljardi euroni, mis on omakorda 
seotud kohustusliku reservi nõudega ja selle suurenemisega vaatlusperioodil. 
Hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastamata 
reservide kasv on seostatav ülelikviidsuse üleüldise suurenemisega, mis on tingitud 
netovaraostudest ja krediidioperatsioonide kasutamise suuremast mahust. Lubatud 
ülelikviidsuse kogukasutusmäär, st hoiustamise püsivõimaluse negatiivse 
intressimäära kohaldamisest vabastatud reservide mahu ja potentsiaalse suurima 
mahu suhe, tõusis pisut 98,9%lt 99,1%le. Stabiilselt kõrge kasutusmäär näitab, et 
ülelikviidsus on jätkuvalt laiapõhjaline: enamiku pankade reservid ületavad tunduvalt 
miinimumnõuet. Kasutusmäär on alates 2020. aasta kolmandast arvestusperioodist 
püsinud üle 98%. Sel vaatlusperioodil moodustasid hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastatud reservid kogu ülelikviidsusest 
23,3%, eelmisel vaatlusperioodil aga 25,2%. 

Intressimäärade muutused 

Võrreldes eelmise vaatlusperioodiga langes euro keskmine lühiajaline 
intressimäär (€STR) sel vaatlusperioodil veidi. €STR oli sellel vaatlusperioodil 
keskmiselt –56,5 baaspunkti ehk eelmise vaatlusperioodi keskmiselt  
–56,0 baaspunktiga võrreldes peaaegu muutumatu, kuna ülelikviidsuse ulatus 
muudab €STRi suhteliselt jäigaks isegi suurte likviidsusmuutuste suhtes. Oluline on 
märkida, et alates 2019. aasta oktoobrist lisatakse EONIA arvutamiseks €STRi 
määrale fikseeritud baaspunktide vahe 8,5 baaspunkti. Seepärast on see liikunud 
paralleelselt €STRiga ja teeb seda ka edaspidi. EKP baasintressimäärad – 
hoiustamise püsivõimaluse intressimäär, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide 
intressimäär ja laenamise püsivõimaluse intressimäär – vaatlusperioodil ei muutunud. 

 
 

1  Ülereservidelt makstavate intresside kaheastmelist süsteemi selgitatakse Euroopa Keskpanga 
veebisaidil. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.et.html
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4 COVID-19 kriisi mõju meeste ja naiste seas euroala 
tööturul 

Koostanud Vasco Botelho ja Pedro Neves 

2020. aasta neljanda kvartalini kättesaadavate andmete põhjal tõi 
koroonaviirushaiguse (COVID-19) kriis kaasa tööjõu ja tööhõive vähenemise 
ning töötuse suurenemise. Mehi ja naisi mõjutasid need muutused aja jooksul 
erinevalt.1 Tööhõive kahanes euroalal 2019. aasta neljandast kvartalist 2020. aasta 
neljanda kvartalini ligikaudu 3,1 miljoni töötaja võrra (vt joonis A). Hinnanguliselt on 
ligikaudu 1,9 miljonit neist töötajatest mehed ja 1,2 miljonit naised. Seega oli 
kogulangus sellel ajavahemikul meeste puhul 2,2% ja naiste puhul 1,5%.2 Töötus 
kasvas samal ajal 0,9 miljoni töötaja võrra, kellest 495 000 olid mehed ja 388 000 
naised. Kokku tõusis töötuse määr 2019. aasta neljandast kvartalist 2020. aasta 
neljanda kvartalini meeste puhul 8,0% ja naiste puhul 6,6%. Töötuse määra kasv oli 
sel perioodil kõige suurem 2020. aasta kolmandas kvartalis, mil meeste näitaja oli 
10,5% ja naiste oma 12,8%. Seejärel hakkas töötute naiste arv 2020. aasta neljandas 
kvartalis kiiremini vähenema kui töötute meeste näitaja. Tööhõive suurele langusele ei 
järgnenud samasugust töötuse kasvu kummagi soo puhul. 2019. aasta neljandast 
kvartalist 2020. aasta neljanda kvartalini muutus tööturul mitteaktiivseks 2,2 miljonit 
inimest, kellest 1,4 miljonit oli mehed ja 0,8 miljonit naised. Ehkki pandeemia esimese 
laine ajal avaldus mõju naiste tööjõus osalemise määrale kuni 2020. aasta teise 
kvartalini tugevamalt, taastus see aasta teisel poolel kiiremas tempos. 

 
1  Tööhõive ja töötundide koguarvu koondnäitajad tuginevad Eurostati rahvamajanduse arvepidamise 

andmetele; teave töötuse ja tööhõive soolise jaotuse ning töötundide koguarvu kohta pärineb Eurostati 
ELi tööjõu-uuringu kvartaliandmetest. Soopõhine mõju tööhõivele ja töötundidele teisendatakse 
tööjõu-uuringu sektori- ja koondtasanditelt rahvamajanduse arvepidamise andmetesse. Seejuures 
eeldatakse kaudselt, et tööjõu-uuringu abil arvutatud euroala sooline jaotus peab üldjoontes paika ka 
rahvamajanduse arvepidamise andmetes. Infokastis kasutatakse termineid „normaaltööaeg“ ja 
„lepinguline tööaeg“ ühes ja samas tähenduses. 

2  Kuni 2020. aasta kolmanda kvartalini kahanes meeste ja naiste tööhõive enam-vähem võrdselt, st 
2019. aasta neljandas kvartalis oli see meeste puhul kumulatiivselt 2,3% ja naiste puhul 2,2%. 
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Joonis A. 
Muutused meeste ja naiste tööhõives, töötuses ja tööjõus osalemise määras euroalal 
COVID-19 kriisi ajal 

(protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, ELi tööjõu-uuringu andmed ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Joonisel on esitatud töötajate ja töötute arvu muutus protsentides soo alusel 2019. aasta neljandas kvartalis ja 2020. aasta 
kõigis kvartalites. Selle alusel arvutatakse tööjõus osalemise määra muutus. Tööjõud arvutatakse töötajate ja töötute arvu summana. 

Naiste töötuse määr on kõrgem kui meestel, kuid naiste ja meeste töötuse 
määra lõhe suuruse suhtes esineb mõningast ebakindlust (vt joonis B). Naiste 
töötuse määr oli 2020. aasta neljandas kvartalis 8,3% ja meeste oma 7,7%. Selles ei 
ole midagi uut: 2019. aasta neljandas kvartalis, st enne COVID-19 kriisi puhkemist, oli 
naiste töötuse määr 7,7% ja meestel 7,1%. Naiste ja meeste töötuse määra lõhe oli 
2019. aasta neljandas kvartalis seega 0,6 protsendipunkti ja 2020. aasta neljandas 
kvartalis 0,5 protsendipunkti.3 Lõhe vähenes 2020. aasta teises kvartalis, kuid 
suurenes kolmandas kvartalis taas. Selle edasise arenguga kaasneb aga mõningane 
ebakindlus. Põhjuseks on erinevate statistiliste näitajate kasutamine ELi 
tööjõu-uuringus (kuised vs. kvartaalsed aegread) ja töötajate pidev statistiline 
ümberliigitamine töökohtade säilitamise kavades.4 Eurostati andmetel on kvartaalsed 
aegread kindlamad, kuid need ei ole nii ajakohased kui kuised aegread. Viimaste 
põhjal jäi meeste ja naiste töötuse määra lõhe 2020. aasta neljandas kvartalis 
üldjoontes muutumatuks, nii et naiste töötuse määr oli 1 protsendipunkti võrra kõrgem 
kui meeste töötuse määr. Kvartaalsed aegread aga osutavad naiste ja meeste töötuse 
määra lõhe kitsenemisele 2020. aasta neljandas kvartalis, st naiste töötuse määr oli 
nende põhjal 0,5 protsendipunkti võrra kõrgem. 

 
3  Täpsemalt oli naiste ja meeste töötuse määra lõhe 2020. aasta neljandas kvartalis 0,53 protsendipunkti, 

sest kahe kümnendkohani arvutatud töötuse määr oli naiste puhul 8,25% ja meeste puhul 7,72%. 
4  COVID-19 kriis on muutnud märkimisväärselt tööjõus osalemise määra. Kuised soopõhised tööturu 

näitajad ei kajastata neid muutusi täielikult ja neid kohandatakse tagantjärele. Andmekogumissageduse 
põhjustatud ebakindlus naiste ja meeste töötuse määra lõhe suhtes on ajutine probleem, mille peaks 
lähitulevikus lahendama Euroopa integreeritud sotsiaalstatistika metoodika kasutuselevõtt. 
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Joonis B. 
Naiste ja meeste töötuse määra lõhe – kvartali- vs. kuustatistika 

a) Töötuse määr 
(protsentides) 

 

b) Naiste ja meeste töötuse määra lõhe 
(protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat, ELi tööjõu-uuringu andmed ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Erineva sagedusega kogutavad andmed annavad naiste ja meeste töötuse määra lõhe kohta lahkneva pildi. Seda lõhet võib 
mõjutada pandeemia ajal kasvanud volatiilsus tööjõuturul, mida on võimalik seostada tööjõu hulgast lahkuvate inimeste arvu ja 
töökohtade säilitamise kavade laialdase kasutamisega. Viimased kuised aegread pärinevad 2021. aasta märtsist ja kvartaalsed aegread 
2020. aasta neljandast kvartalist. 

Esialgsete andmete kohaselt said nii mehed kui ka naised töökohtade 
säilitamise kavade laialdasest kasutamisest suurt kasu. Nende töötajate arv, kes 
märkisid konkreetsel nädalal töölt puudumise põhjuseks sundpuhkuse, on eri sugude 
puhul üldjoontes sarnane: naised moodustavad ELi liikmesriikides 2020. aasta 
neljandas kvartalis sundpuhkusele saadetud töötajatest 49,4%. See näitaja võib 
kajastada nende töötajate arvu, kelle suhtes rakendati töökohtade säilitamise kava ja 
kes ei töötanud ühtegi tundi.5 Töökohtade säilitamise kavade laialdane kasutamine 
on pandeemia ajal üldjoontes hõivet toetanud ja töökohti kaitsnud. Sundpuhkuste 

 
5  Vt A. L. Gómez ja J. M. Montero, “Impact of lockdown on the euro area labour market in 2020 H1“, Banco 

de España majandusülevaade 4/2020.  Põhjaliku hinnangu töökohtade säilitamise kavade mõju ja 
laialdase kasutamise kohta leiab EKP majandusülevaate 8/2020 täispika ingliskeelse versiooni artiklist 
„The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market“. 
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https://www.bde.es/bde/en/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/index2020.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_02%7Ebc749d90e7.et.html
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osakaal kõikide töölt puudumise põhjuste hulgas saavutas 38,9% tipptaseme 
2020. aasta teises kvartalis, kuid maandus neljandas kvartalis 14,1% juurde.6 Lisaks 
kasvas sundpuhkusele saadetud töötajate seas naiste osakaal 2006.–2019. aasta 
keskmiselt 34,7%lt 2020. aasta esimeseks kvartaliks 45,7%le ja seejärel 2020. aasta 
neljandas kvartalis lausa 49,4%le.7 

Töötundide koguarvu analüüsimine võib anda teavet erinevate tegurite kohta, 
mis on tööturu arengut COVID-19 kriisi ajal soopõhiselt mõjutanud. 2019. aasta 
neljandast kvartalist 2020. aasta neljanda kvartalini vähenes töötundide 
koguarv 6,4%. Meeste kanda oli sellest langusest 4,4 protsendipunkti ja naistele jäi 
2,0 protsendipunkti. Meeste tööhõive vähenemine moodustas 1,3 protsendipunkti ja 
keskmise tööaja vähenemine ülejäänud 3,1 protsendipunkti töötundide koguarvu 
kahanemisest. Naiste puhul oli nende tegurite osakaal vastavalt 0,6 ja 
1,4 protsendipunkti. Et analüüsida seda keskmise tööaja selgelt soopõhist 
vähenemist lähemalt, tasub vaadelda normaaltööaja (st lepinguline tööaeg) ja tegeliku 
tööaja muutusi.8 Nimelt võib tegeliku ja lepingulise tööaja lõhe anda lisateavet ajutiste 
tegurite kohta, mis mõjutavad meeste naiste töötundide koguarvu vähenemist 
COVID-19 pandeemia ajal. 

Keskmise lepingulise tööaja vähenemisest kolmandiku moodustab meeste 
keskmise tööaja kahanemine, naiste puhul on lepinguline tööaeg jäänud 
üldjoontes muutumatuks (vt joonis C). 2019. aasta neljandast kvartalist 
2020. aasta neljanda kvartalini moodustas lepingulise tööaja vähenemine meeste 
puhul 1,2 protsendipunkti töötundide koguarvu kahanemisest, naiste puhul jäi 
lepinguline tööaeg sel perioodil üldjoontes muutumatuks.9 Lepingulise tööaja muutus 
on peamiselt tingitud struktuursest mõjust, mis on sooti erinev. ELi kvartaalse 
tööjõu-uuringu esialgsete andmete põhjal vähenes naiste seas osaajatöö ja alaliste 
töötajate arv rohkem kui meeste hulgas. Seevastu meeste puhul kahanes pigem 
täistööajaga ja ajutiselt töötavate inimeste arv. Osalise tööajaga vaeghõivatud 
töötajate arv kasvas aga hoogsalt. Asjaolu, et naiste puhul jäi keskmine 
normaaltööaeg üldjoontes samaks, on seotud struktuursete muutustega, sh osaajatöö 
vähenemisega, mis mõjutas naisi suuremal määral kui mehi.10 Kuna osalise tööajaga 
töötajad töötavad vähem tunde kui nende täistööajaga kolleegid, vallandas see 
struktuurse mõju, mis pikendab lepingulist tööaega. Seevastu meeste puhul oli 

 
6  COVID-19 kriis suurendas ELis märkimisväärselt sundpuhkuste osakaalu. Aastatel 2006–2019 

moodustas see keskmiselt vaid 2,7% kõikidest töölt puudumise põhjustest. 
7  Saksamaal esitab lühendatud tööajaga (Kurzarbeit) töötajate soolise jaotuse andmed föderaalne 

tööhõiveamet. Need on olemas 2020. aasta oktoobrini ja nende põhjal toetavad töökohtade säilitamise 
kavad suurel määral nii mehi kui ka naisi. Samas osutavad andmed sellele, et mehed töötavad 
lühendatud tööajaga tõenäolisemalt kui naised. Sel viisil töötavate naiste osakaal saavutas kõrgtaseme 
2020. aasta märtsis, küündides 46,1%le, kuid hakkas siis järk-järgult langema ja kukkus 2020. aasta 
oktoobris 37,4%le. Seega võib töökohtade säilitamise kavade suhteline mõju olla eri sugude puhul eri 
riikides ebaühtlane. 

8  Tegelik tööaeg hõlmab 1) lepingu alusel töötatud tunde ning 2) tasustatud ja tasustamata ületunde ning 
lisatöökohtadel töötatud tunde. Tegeliku tööaja hulka ei kuulu aeg, mil ei töötatud muu hulgas 
riigipühade, iga-aastase korralise puhkuse, haigestumise, vigastuse või ajutise töövõimetuse, 
raseduspuhkuse, vanemapuhkuse, õppimise või koolituse, tehnilise või majandusliku tööseisaku, streigi, 
töövaidluse, kehva ilma või hüvitatava puhkuse tõttu. 

9  Naiste keskmine normaaltööaeg ajavahemikus 2019. aasta neljandast kvartalist kuni 2020. aasta 
neljanda kvartalini ei muutunud ja oli 32,9 tundi nädalas. 

10  Osaajatöö soopõhine vähenemine COVID-19 kriisi ajal vastab üldjoontes osaajatöö soolisele jaotusele 
2019. aasta neljandas kvartalis. 
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normaaltööaja vähenemine tingitud täistööajaga töötavate meeste arvu suhteliselt 
kiiremast vähenemisest ja osalise tööajaga vaeghõivatud töötajate arvu kasvust.11 

Joonis C. 
Tööhõive, tegeliku ja normaaltööaja mõju töötundide koguarvu muutustele 

(protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat, ELi tööjõu-uuringu andmed ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkus. Andmed tööhõive, normaaltööaja ning tegeliku ja normaaltööaja lõhe kohta pärinevad ajavahemikust 2019. aasta neljandast 
kvartalist kuni 2020. aasta neljanda kvartalini. 

Tegeliku ja normaaltööaja lõhe mõjutab töötundide koguarvu eri sugude puhul 
ebaproportsionaalselt. See annab teavet tööpakkumist puudutavate otsuste 
kohta kodumajapidamiste tasandil. Tegeliku ja normaaltööaja lõhet mõjutas meeste 
puhul keskmise tööaja vähenemine ligikaudu kaks kolmandikku ja naiste puhul kogu 
keskmise tööaja vähenemine 2019. aasta neljandast kvartalist kuni 2020. aasta 
neljanda kvartalini. Tegeliku ja normaaltööaja lõhe muutus oli meeste puhul 
2,0 protsendipunkti töötundide koguarvu vähenemisest, naiste puhul 
1,4 protsendipunkti.12 Töökohtade säilitamise kavad suurendasid töötajate hoidmist 
töökohal ja võimaldasid töötundide kohandamise kaudu paindlikult tegutseda. See tõi 
nii meeste kui ka naiste puhul kaasa suurema lõhe tegeliku ja lepingulise tööaja 

 
11  Lepingulise tööaja vähenemist mõjutas ka füüsilisest isikust meesettevõtjate arvu kahanemine, ehkki 

palju väiksemal määral. Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIEd) moodustavad ligikaudu 14% koguhõivest ja 
katavad 18,5% töötundide koguarvust. Selle põhjal võib öelda, et FIEd töötavad keskmiselt rohkem 
töötunde kui põhikohaga töötajad. Mees-FIEd moodustavad ligikaudu 17% ja nais-FIEd umbes 10% 
koguhõivest. Vaatamata nii mees- kui ka nais-FIEde väikesele osakaalule koguhõives võib töökoha 
kaotamine mees-FIEde seas mõjutada lepingulise tööaja vähenemist, sest 1) FIEd töötavad keskmiselt 
rohkem tunde kui põhikohaga töötajad ja 2) mees-FIEde tööaeg on keskmiselt pikem kui nais-FIEdel, 
mistõttu on struktuurne mõju meeste puhul tugevam. Lisateabe saamiseks vt Eurostat, „Hours of work – 
annual statistics“, mai 2020. 

12  Need osakaalud protsendipunktides võtavad arvesse soopõhiseid baasefekte, nimelt asjaolu, et naiste 
tööaeg moodustab euroalal umbes 40% töötundide koguarvust. Usaldusväärsuse kontrollimiseks korrati 
sama arvutust alt üles lähenemisviisiga, millega tehakse kindlaks tööhõive ja tööaja kasvumäär ELi 
tööjõu-uuringus ja rahvamajanduse arvepidamise andmetes. Huvitaval kombel on meeste ja naiste 
tööhõive ning keskmise tööaja osakaalude erinevused nende alternatiivsete arvutuste alusel väiksemad. 
Siinsel juhul on soo mõju töötundide koguarvu vähenemisele järgmine: 1) tööhõives meeste puhul  
–1,0 protsendipunkti ja naiste puhul –0,9 protsendipunkti; 2) keskmise tööaja korral meeste puhul  
–2,7 protsendipunkti ja naiste puhul –1,9 protsendipunkti. See mõjutaks tegeliku ja normaaltööaja lõhe 
muutumist soo alusel kvantitatiivselt, muutes selle meeste puhul väiksemaks ja naiste puhul suuremaks. 
Seetõttu võiks siia kaasata sektoritevahelise mõju, mis võimaldaks hinnata paremini COVID-19 kriisi eri 
tagajärgi tööturule sugude kaupa.  
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work_-_annual_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hours_of_work_-_annual_statistics
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vahel.13 Seega on keskmise tegeliku tööaja ebaproportsionaalne kahanemine samuti 
osaliselt tingitud töötajate tööaja osalisest vähendamisest, mis võib naisi rohkem 
mõjutada kui mehi.14 Niisugune tulemus võib anda teavet ka tööjõupakkumist 
puudutavate otsuste kohta kodumajapidamiste tasandil. Seda on üksikasjalikumalt 
uurinud Fuchs-Schündeln jt15, kes on tõendanud, et COVID-19 pandeemia ajal 
koolide sulgemisest ja hooldusteenuste peatamisest tingitud suurem vajadus koduse 
lapsehoidmise järele võis mõjutada kuni 35% tööjõust (ja kuni 12% normaaltööajast) 
Euroopas. 

Töötundide koguarvu kahanemine oli seotud ebaühtlaste sektoripõhiste 
muutustega eri sugude puhul (vt joonis D).16 2019. aasta neljandast kvartalist kuni 
2020. aasta neljanda kvartalini eri sektorites täheldatud töötundide koguarvu 
muutuste põhjal mõjutas pandeemia tuntavalt nii mehi kui ka naisi. Kui võrrelda 
meeste töötundide koguarvu osakaalu igas sektoris 2019. aasta neljandas kvartalis, 
on näha, et pandeemia avaldas meestele suhteliselt tugevamat mõju kaubanduse, 
veonduse ja kutsealaste teenuste sektoris. Seevastu naiste töötundide koguarv 
vähenes suhteliselt rohkem majutus- ja toitlustusteenuste, haldus- ja tugigeenuste 
ning vaba aja ja isikliku tegevusega seotud teenuste sektorites. Enamikus sektorites 
mõjutas töötundide koguarvu langust tööhõive ja keskmise tööaja vähenemine. 
Tööhõive määr alanes 2019. aasta neljandast kvartalist kuni 2020. aasta neljanda 
kvartalini meeste puhul peamiselt hulgi- ja jaemüügi- ning veondussektoris ning naiste 
puhul vaba aja ja isikliku tegevusega seotud teenuste sektoris. Avalikus halduses ja 
haridussektoris oli aga tööhõive kasv rohkem kallutatud naistöötajate poole. 
Sektoritevahelisele ebaühtlusele ja tööhõive kahanemisel täheldatud sektorisisestele 
soopõhistele erinevustele lisandus veel keskmise tööaja vähenemine, mis mõjutas 
töötundide koguarvu langust kõige rohkem. 

 
13  Töötajate hoidmine töökohal on osa tööjõusisendist, mida ettevõte ei kasuta ühelgi ajahetkel oma 

tootmisprotsessis täielikult ära. Töötajate hoidmine võib aidata ettevõtetel vältida taasvärbamis- ja 
koolituskulusid, kui majandustingimused pärast majanduslangust paranevad. 

14  Keskmise tegeliku ja lepingulise tööaja lõhe mõjutas töötundide koguarvu vähenemist ka selle poolest, et 
vaeghõivatud osalise tööajaga meeste arv kasvas 2019. aasta neljandast kvartalist kuni 2020. aasta 
neljanda kvartalini kiiremini. 

15  N. Fuchs-Schündeln, M. Kuhn ja M. Tertilt, „The short-run macro implications of school and child-care 
closures“, Saksa tööjõuökonoomika instituudi aruteludokument nr 13353, Bonn, juuni 2020. 

16  Joonisel D kajastatud COVID-19 kriisi sektori- ja soopõhine mõju tööhõivele ja keskmisele tööajale on 
leitud eelkirjeldatud alt üles lähenemisviisi abil. 

http://ftp.iza.org/dp13353.pdf
http://ftp.iza.org/dp13353.pdf
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Joonis D. 
Tööhõive ja keskmise tööaja suurenemine soo alusel sektorite kaupa 

(protsendipunktides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat, ELi tööjõu-uuringu andmed ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Sektorite mõju tööhõivele ja keskmisele tööajale pärineb ajavahemikust 2019. aasta neljandast kvartalist kuni 2020. aasta 
neljanda kvartalini. See arvutatakse eelkirjeldatud alt üles lähenemisviisi abil, millega teisendatakse ELi tööjõu-uuringu soo- ja 
sektoripõhine jaotus rahvamajanduse arvepidamise andmete tööhõive ja töötundide sektoripõhiseks jaotuseks. Muud teenused 
hõlmavad vaba aja ja isikliku tegevusega seotud teenuste sektoreid. 

Infokastis kirjeldati 2020. aasta neljanda kvartalini kättesaadavate andmete 
põhjal COVID-19 kriisi mõju euroala tööturule. Esiletõstmist väärib asjaolu, et 
kriis mõjutas tugevasti nii mehi kui ka naisi. Mehed kaotasid oma töö COVID-19 
kriisis sagedamini kui naised, muutudes tööturul mitteaktiivseks. Samal ajal näis, et 
töökohtade säilitamise kavad kaitsevad üldjoontes tööhõivet ja sellest saavad suurt 
kasu mõlemast soost töötajad. Keskmine tööaeg vähenes meeste puhul mõnevõrra 
ilmsemalt kui naiste puhul. Selle languse taga olevad tegurid olid aga soost sõltuvalt 
erinevad. Meeste keskmise tööaja vähenemine oli osaliselt tingitud lepingulise tööaja 
kahanemisest. Ent töötundide ajutine vähendamine, mis suurendab tegeliku ja 
lepingulise tööaja lõhet, mõjutas nii meeste kui ka naiste keskmise tööaja kahanemist. 
Neid muutusi võib seostada COVID-19 kriisi ebaühtlase sektoripõhise mõjuga.17 
Infokastis kirjeldatud mõju kätkeb üksnes eri sugude tööhõive, töötuse, tööjõus 
osalemise määra ja töötundide koondmõju; arvesse ei võeta heaolu vähenemist, mida 
töötajad kogevad siis, kui teine kodumajapidamisse kuuluv inimene kaotab töö. Lisaks 
väidavad Bluedorn jt,18 et tööhõive erineva reaktsiooni ulatus ja püsivus on naiste 
puhul COVID-19 kriisi ajal riigiti väga erinev ja et soolised hõiveerinevused on 
tavaliselt lühiajalised. 

 
17  Rohkem teavet leiab EKP majandusülevaate 5/2020 täispika ingliskeelse versiooni infokastist 

„High-frequency data developments in the euro area labour market“, kus antakse esialgne ülevaade 
COVID-19 kriisi sektoripõhistest erinevustest tööturul suure sagedusega kogutavate andmete põhjal. 
Põhjalik hinnang COVID-19 mõju kohta euroala tööturul, sh töökohtade säilitamise kavade laialdase 
kasutamise kohta on esitatud EKP majandusülevaate nr 8/2020 täispika ingliskeelse versiooni artiklis 
„The impact of the COVID-19 pandemic on the euro area labour market“. 

18  J. Bluedorn, F. Caselli, N.-J. Hansen ja M. Mendes Tavares, „Gender and Employment in the COVID-19 
Recession: Evidence on ‘She-cessions’“, IMFi teadustoimetis nr 2021/095, märts 2021. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202005_06%7Ea8d6c566d3.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_02%7Ebc749d90e7.et.html
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/31/Gender-and-Employment-in-the-COVID-19-Recession-Evidence-on-She-cessions-50316
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/03/31/Gender-and-Employment-in-the-COVID-19-Recession-Evidence-on-She-cessions-50316
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5 Euroala eluasemehindade areng koroonapandeemia ajal 

Koostanud Moreno Roma 

Euroala eluasemehindade dünaamika on jäänud koroonaviirushaiguse 
(COVID-19) pandeemia ajal elavaks. Eluasemehindade aastakasv kerkis 
2019. aasta lõpu 4,3%lt 2020. aasta viimaseks kvartaliks 5,8%ni, mis on kõrgeim 
kasvumäär alates 2007. aasta keskpaigast. Selles infokastis vaadeldakse euroala 
eluasemehindade hiljutisi muutusi ja nende seost makromajanduslike tingimustega eri 
nurkade alt (riikide, eluasemeliikide ja asukohtade kaupa). 

Praegune pandeemia erineb varasematest kriisidest. 2008. aasta üleilmne 
finantskriis sai alguse USA eluasemeturult. 2010. aastal alanud riigivõlakriis avaldas 
kahjulikku mõju rahastamistingimustele paljudes euroala riikides. Mõlema kriisi ajal 
langesid euroala eluasemehinnad suhteliselt kiiresti (vt joonis A, varjutatud alad). 
COVID-19 kriis tabas leibkondi ajal, mil sissetulekud ja tööhõive olid suhteliselt 
suured, ning kuigi majanduskasv aeglustus järsult, ei mõjutanud see eluasemehindu, 
mis on pandeemia algusest alates isegi tõusnud. 

Joonis A. 
Euroala eluasemehinnad ja riikide osakaalud 

(aastane muutus protsentides ja osakaalud protsendipunktides) 

 

Allikad: EKP, autori arvutused ja Eurostat. Viimased andmed pärinevad 2020. aasta neljandast kvartalist. 
Märkus. Varjutatud alad tähistavad majanduslanguse perioode euroalal. 

Esiteks võetakse euroala eluasemehindade üldise arengu hindamisel vaatluse 
alla riikide osakaalud. Eluasemehindade vastupidavus oli 2020. aastal laiapõhjaline: 
hinnad kasvasid aastaga kõigis suurtes euroala riikides. Saksamaa, Prantsusmaa ja 
Madalmaade arvele langes 2020. aasta viimase kvartali hindade kogutõusust 
ligikaudu 73% (vt joonis A), mida on rohkem kui nende osakaal eluasemehindade 
üldindeksis. Saksamaa hakkas euroala eluasemehindasid tõusvas joones mõjutama 
2010. aasta keskpaigast. See kajastas ka mõningast tasakaalustumist pärast 
eluasemehindade aeglase arengu perioodi. 
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Euroala eluasemehindade vastupidavus kajastab mitme teguri koosmõju. 
Esiteks põhjustas COVIDiga seotud šoki negatiivne mõju 2020. aasta teises kvartalis 
liikumispiirangute tõttu eluasemetehingute mahu järsu kahanemise.1 See muutus 
jätkus teataval määral ka 2020. aasta kolmandas kvartalis ja selle tagajärjeks oli 
üldjuhul pigem mahu kui hindade korrigeerimine. Teiseks pehmendasid laenude 
tagasimaksmise peatamine ja töökohtade säilitamise kavad mõningal määral 
leibkondade sissetulekute langust ja tööpuuduse kasvu. Kolmandaks jätkus 
2020. aastal eluasemelaenude mahu kasv ja rahastamistingimused püsisid 
soodsad – 2020. aasta lõpus oli eluasemelaenude koondintressimäär 1,3%, mis on 
kõigi aegade madalam näitaja. Lisaks võis pandeemia tõttu peale sunnitud 
säästuperiood leevendada mõningate leibkondade likviidsuspiiranguid, eriti riikides, 
kus nõutavad sissemaksed on suured. Viimase tegurina aitasid era- ja 
institutsionaalsed investorid märkimisväärse majandusliku ebakindluse ja väikese 
kasumlikkuse tingimustes eluasemenõudlusele kaasa investeerimissoovi 
tekkimisega. 

Teise võimalusena võib euroala eluasemehindade üldise arengu hindamiseks 
uurida eraldi olemasolevate ja uute eluasemete hindu. Aktiivsel eluasemeturul 
tõusevad olemasolevate eluasemete hinnad uusehitistega võrreldes eeldatavasti 
enam, sest uute eluasemete vähese pakkumise tõttu võib nõudlus osaliselt 
keskenduda olemasolevatele. Niisuguste eluasemete hinnad ongi olnud pandeemia 
ajal eriti kiire arenguga ja kuna nende kaal eluasemete hinnaindeksites on suur, on 
need eluasemehindade tõusu märkimisväärselt mõjutanud (vt joonis B).2 Eurostati 
andmetel tõusid 2020. aasta jooksul euroalal olemasolevate eluasemete hinnad 
aastases arvestuses 0,8% võrra rohkem kui uute eluasemete hinnad. 

 
1  Eluasemetehingute andmete (Eurostat ja riikide allikad) kättesaadavus piirdub valitud euroala riikidega ja 

need ei sisalda euroala koondandmeid. Kättesaadavad andmed viitavad tehingute aastase muutuse 
määra järsule langusele 2020. aasta teises kvartalis (alates enam kui 40% kukkumisest Hispaanias ja 
Iirimaal kuni ligi 7% alanemiseni Madalmaades), millele järgnes järkjärguline normaliseerumine 
2020. aasta kolmandas kvartalis. 

2  Olemasolevate eluasemete osakaal on euroalal ligikaudu 83%. 
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Joonis B. 
Euroala eluasemehinnad ja osakaalud eluasemeliikide kaupa 

(aastane muutus protsentides ja osakaalud protsendipunktides) 

 

Allikad: EKP, autori arvutused ja Eurostat. Viimased andmed pärinevad 2020. aasta neljandast kvartalist. 
Märkused. Euroala uute ja olemasolevate eluasemete osakaalud arvutatakse riikide osakaalude kaalutud keskmisena vastavalt SKP 
osakaaludele. Kreeka puhul arvutati välja uute ja olemasolevate eluasemete ligikaudsed osakaalud, kasutades euroala keskmist ilma 
Kreekata. Euroala eluasemehinnad viitavad EKP elamukinnisvara hinnaindikaatorile. 

Hindade areng oli euroala riikides väga erinev, kuid tugeva eluasemehindade 
dünaamikaga riikides (s.o Saksamaal, Prantsusmaal ja Austrias) tõusid 
olemasolevate eluasemete hinnad üldiselt enam. See võib olla tingitud asjaolust, 
et eluasemeinvesteeringute kahanemine euroalal 2020. aastal (aasta arvestuses üle 
5%) võis avaldada mõju uute eluasemete pakkumisele, mis põhjustas lisasurvet 
olemasolevate eluasemete hindade tõusuks. 2020. aasta jooksul väljastatud 
ehituslubade arvu vähenemine võis seda ilmingut pikendada, toetades seeläbi 
eluasemete hindu. 

Kolmandaks võib euroala eluasemehindade muutuste hindamiseks võrrelda 
omavahel hinnamuutusi pealinnades ja riikide ülejäänud piirkondades.3 
Eluasemehindade erinevat arengut eri piirkondades võib selgitada alustingimuste, 
näiteks sissetuleku, tööhõive, rahvastikudünaamika ja kommunaalteenuste 
piirkondlike erinevustega, kuid see võib näidata ka eluasemehindade põhjendamatult 
kõrget taset teatavates piirkondades.4 Eluasemeturu vastupidavus näib viimasel ajal 
olevat laiapõhjaline ega piirdu ainult pealinnadega (vt joonis C). EKP hinnangute 
kohaselt tõusid euroala eluasemehinnad valitud pealinnades 2020. aasta jooksul 
aastaarvestuses euroala koondnäitajaga kõrvutades 0,7% võrra vähem. Selle 
põhjuseks võib olla teatav loomulik hinnadünaamika aeglustumine, arvestades 
pealinnade eluasemehindade tugevat tõusu eelmistel aastatel, ja asjaolu, et mõnes 
riigis saavutatud kõrge hinnatase põhjustas hindade ülekandumise või nõudluse 
nihkumise väljaspool pealinnu asuvatesse piirkondadesse. Eluasemehindade tõus 
pealinnadest väljaspool võib kajastada ka eelistuste muutumist, mis on seotud 

 
3  Euroala eluasemehindade arengu saab jagada valitud euroala pealinnades toimunud muutusteks ja 

võrrelda seda euroala sünteetilise koondnäitajaga. Euroala sünteetiline koondnäitaja arvutatakse nende 
euroala riikide alusel, mille puhul pealinnade eluasemehinnad on kättesaadavad, ja see hõlmab 
ligikaudu 95% euroalast (vt joonise C märkusi). Euroala ametlike eluasemehindade ja sünteetilise 
koondnäitaja areng oli vaatlusalusel perioodil üldjoontes sarnane. 

4  Seda käsitletakse Euroopa Keskpanga 2017. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaate infokastis 
„Residential real estate prices in capital cities: a review of trends“. 
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suurema võimalusega töötada kodus. Seda, kas ja mil määral see keskustest 
väljapoole toimuv liikumine püsima jääb, tuleb lisaandmetega kinnitada pärast 
pandeemia lõppemist. 

Joonis C. 
Eluasemehinnad euroala sünteetilise koondnäitaja põhjal ja euroala valitud 
pealinnades 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: EKP, autori arvutused, Eurostat ja riikide allikad. Viimased andmed pärinevad 2020. aasta neljandast kvartalist. 
Märkused. Euroala sünteetilise koondnäitaja seeria on kaalutud keskmine, mis põhineb 2019. aasta SKP osakaaludel. Koondnäitaja 
hõlmab Belgiat, Saksamaad, Eestit, Iirimaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Itaaliat, Madalmaid, Austriat, Sloveeniat ja Soomet. 
2020. aasta neljanda kvartali koondnäitaja ei hõlma Belgiat ja Sloveeniat. 

Üldiselt osutab eluasemehindade hiljutiste muutuste eri nurkadest hindamine 
vastupidavale ja laiapõhjalisele kasvule eri riikide, eluasemeliikide ja 
asukohtade kaupa. Eluasemehindade dünaamika sõltub suuresti sellest, milline on 
taastumine keskkonnas, mida iseloomustavad ühelt poolt soodsad 
rahastamistingimused ja teiselt poolt pandeemiaga seotud ebakindlus. 
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6 Pooljuhtide nappus ning selle mõju euroala kaubandusele, 
tootmisele ja hindadele 

Koostanud Maria Grazia Attinasi, Roberta De Stefani, Erik Frohm, 
Vanessa Gunnella, Gerrit Koester, Alexandros Melemenidis ja Máté Tóth 

Nõudlus pooljuhtide järele on viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud. 
Pooljuhtide üleilmse müügi tulud on viimase kümnendi jooksul peaaegu 
kahekordistunud ja Aasia riigid on kindlustanud selles sektoris turgu valitseva seisundi 
(vt joonis A). Impordi poolel näib Hiinas pooljuhtide impordi osakaal ELi ja USA 
osakaaluga võrreldes kasvavat. Koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia 
alguses, kui pooljuhtide müük mootorsõidukitööstusele kogu maailmas 2020. aasta 
teises kvartalis kokku varises, ületas nende puudust kaugtööle ja -õppele üleminekust 
tulenev suur nõudlus arvuti- ja elektroonikaseadmete järele. Kui maailmamajandus 
hakkas elavnema, ei olnud pooljuhtide tootmine mootorsõidukitööstuse järsult 
kasvanud nõudluse täitmiseks piisav. Lisaks süvendasid üleilmset pooljuhtide 
tarnedefitsiiti mitmesugused ebasoodsad sündmused, näiteks suuri tootmisettevõtteid 
mõjutanud tulekahjud ja põuad. 

Joonis A. 
Üleilmne pooljuhtidega kauplemine piirkonniti 

(vasakpoolsel teljel: osakaal protsentides; parempoolsel teljel: summa miljardites USA dollarites) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Trade Data Monitor ja EKP arvutused. 
Märkused. Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi koodide 8541 ja 8542 alla kuuluvad pooljuhtide osad. 
Viimased andmed pärinevad 2021. aasta veebruarist. 

Nõudluse taastudes tekkis euroala töötleva tööstuse tootjatel raskusi 
pooljuhtide hankimisel. Kuna pakkumine oli vahepeal suunatud mujale, vähenes 
pooljuhtide import euroalal pärast pandeemia algust märgatavalt, ehkki oli 
koguimpordiga võrreldes vastupidavam. Majanduse taastumise etapis jäi pooljuhtide 
impordi kasvutempo koguimpordi omast maha (vt joonis B). Ehkki IT- ja 
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elektroonikasektori sisendite tootmise osakaal ei ole kuigi suur, on see sektor 
tarneahelas otsustava tähtsusega varustaja ja seetõttu võib igasugune häire 
tõenäoliselt laieneda paljudesse teistesse majandussektoritesse. Koos muude 
sisendite (nt kemikaalid, plast, metallid ja puit) nappuse ja tarnehäiretega mõjutas 
pooljuhtkiipide nappus tõsiselt tarnijate tarneaegu. Selle tagajärjeks oli töötleva 
tööstuse ostujuhtide indeksi hulka kuuluvate uute tellimuste ja tarneaja1 suhte 
enneolematu suurenemine euroala tootjate puhul, eriti tööstusharudes, kus 
kasutatakse tootmisel pooljuhte, nagu auto- ja autoosade ning tehnoloogiaseadmete 
tööstus (vt joonis C). 

Joonis B. 
Pooljuhtide import euroalal 

(kolme kuu libisevate keskmiste aastane muutus protsentides) 

 

Allikad: Trade Data Monitor ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta veebruarist. 

Joonis C. 
Euroala tarneajad 

(töötleva tööstuse ostujuhtide indeksi hulka kuuluvate uute tellimuste ja tarneaja suhe) 

 

Allikad: Markit ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad sektoripõhise indeksi puhul 2021. aasta aprillist ja koondindeksi puhul 2021. aasta maist. 

 
1  Töötleva tööstuse ostujuhtide indeksi hulka kuuluva tarneaja indeksi tõus (langus) osutab tarneaja 

lühenemisele (pikenemisele). 
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Hiljutised küsitlusandmed viitavad suurtele häiretele mõningates peamistes 
töötleva tööstuse harudes, eriti Saksamaal. Euroopa Komisjoni viimase kvartaalse 
ettevõtlusküsitluse andmetel väitis 23% euroala tootmisettevõtetest, et materjalide 
ja/või seadmete puudus on oluline tootmist piirav tegur (vt joonis D); see tulemus 
ületab märkimisväärselt ajaloolist keskmist (ligikaudu 6%). Jooniselt D on näha, et 
pooljuhtide nappuse mõju on kõige tuntavam tööstusharudes, kus 
elektroonikaseadmete kui sisendi osakaal on suurem, näiteks arvuti- ja elektroonika-, 
elektriseadmete ja autotööstuses. Riikide võrdluses mõjutab see nappus ilmselgelt 
Saksamaa ettevõtteid. 

Joonis D. 
Materjalide ja/või seadmete puudus kui tootmist piirav tegur 

(küsitlusele vastanute protsent tööstusharude kaupa) 

 

Allikas: Euroopa Komisjoni ettevõtlusküsitlus, aprill 2021. 
Märkus. Küsitluse vastuste aegridu kohandatakse sesoonselt, mis võib selgitada negatiivseid väärtusi mõnes tööstusharus. 

Tootmise ja tellimuste mittevastavus mõningates peamistes töötleva tööstuse 
harudes viitab ka tarnehäiretele. Seni näib kiipide puudus kõige enam mõjutavat 
mootorsõidukitööstust. 2021. aasta esimeses kvartalis vähenes sõiduautode toodang 
kogu maailmas ligi 1,3 miljoni sõiduki võrra, mis on 11,3% langus võrreldes 
2020. aasta viimase kvartaliga ja umbes 2,8% langus võrreldes 2019. aasta 
toodangumahuga (vt joonis E). Euroalal vähenes mootorsõidukite toodang neli 
järjestikust kuud kuni 2021. aasta märtsini, mil see oli 2020. aasta novembri 
toodangumahust 18,2% väiksem. Saksamaal ületas 2021. aasta jaanuarist märtsini 
täitmata jäänud tootmistellimuste igakuine kasv toodangu kasvu, eriti autotööstuses ja 
arvuti-/elektroonikatööstuses. Seda kinnitavad Euroopa Keskpanga hiljutised 
kokkupuuted mittefinantsettevõtetega.2 Ettevõtted, kellega suheldi, eeldasid 
tarneprobleemide süvenemist 2021. aasta teises kvartalis ja järkjärgulist leevenemist 
aasta teisel poolel. 

 
2  Vt Euroopa Keskpanga majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „Main findings 

from the ECB’s recent contacts with non-financial companies“. 

töötlev tööstus

arvutid/elektroonika

elektriseadmed

mootorsõidukid/haagised

euroala Saksamaa Prantsusmaa Itaalia Hispaania Madalmaad

23 42 6 7 14 20

34 70 -1 14 19 11

36 56 23 12 32 37

35 58 2 7 50 35

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_02%7E2f69cb596f.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_02%7E2f69cb596f.en.html
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Joonis E. 
Üleilmne mootorsõidukite tootmine 

(sõiduautode tootmine, muutus 2020. aasta IV kvartalist 2021. aasta I kvartalini) 

 

Allikad: Haver, Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. Riigid on valitud andmete kättesaadavuse põhjal ja nende kogutoodang moodustab 70% kogu maailma 
mootorsõidukitoodangust. Hooajaliselt kohandatud aegread. * Euroala andmed hõlmavad NACE Rev. 2 koodi 29.1 alla kuuluvat euroala 
tööstustoodangut. 

Seni on väga vähe tõendeid selle kohta, milline on pooljuhtide nappuse mõju 
hindade arengule hinnakujundusahelas. Hinnatõus võib tuleneda näiteks 
kaubatarnete häiretest, hinnakujundusvõimu suurenemisest tarneahela eri tasanditel 
või ettevõtjatest, kes püüavad tootmisvõimsuse sunnitud alarakendamisest tulenevaid 
kulusid üle kanda. Euroala tootjahindade inflatsioon püsib negatiivne nii 
elektroonikakomponentide kui ka trükkplaatide puhul, milles pooljuhtidel on tähtis osa 
(vt joonis F). Kui vaadelda arvutite ja mootorsõidukite (elektrooniliste tarbekaupade 
kaks suurimat komponenti) tarbijahinna inflatsiooni hinnakujundusahela hilisemates 
etappides, siis võib näha, et mootorsõidukite3 puhul ilmnes mõningane tõus, aga 
arvutite hinnad hakkasid jälle langema. Siiski tuleb märkida, et pooljuhtide nappusest 
tulenev hinnasurve võib hinnakujundusahelasse jõuda märkimisväärse ajanihkega. 

 
3  USAs tõusid pandeemia ajal väga järsult eelkõige kasutatud autode hinnad, mis oli osaliselt tingitud uute 

autode tootmise hiljutisest aeglustumisest seoses pooljuhtide nappusega. Euroalal sellist hinnatõusu ei 
esinenud. 
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Joonis F. 
Pooljuhtidest sõltuvate toodete tootja- ja tarbijahinnad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Katkendjooned tähistavad aegridu püsivate maksumäärade korral, eeldades kaudsete maksude muutuste (mis hõlmavad 
käibemaksumäära ajutist langetamist Saksamaal) täielikku ülekandmist. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta aprillist. 

Prognooside kohaselt pooljuhtide nappus lähiajal ei leevene. Kuigi maailma 
suuremad kiibitootjad kavatsevad laiendada tootmisvõimsust ja suurendada oma 
kapitalimahutusi ligi 74% võrra (need plaanid tahetakse enamasti ellu viia 2021. aasta 
lõpuks), tähendavad uute tehaste rajamise keerukus ja ajakulu seda, et ebasoodsad 
tingimused püsivad tööstuses tõenäoliselt kogu selle aasta. 
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7 2021. aasta stabiilsusprogrammide mõju euroala 
eelarvepoliitikale 

Koostanud Stephan Haroutunian, Sebastian Hauptmeier ja Steffen 
Osterloh 

Aastate 2021–2024 stabiilsusprogrammides esitatakse esimest korda 
üksikasjalik teave euroala riikide keskmise aja eelarvekavade kohta seoses 
koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemiale reageerimisega. Suure 
tervisekriisi uudsuse ja sellega seotud ülima ebakindluse tõttu jätsid euroala riikide 
valitsused eelmisel aastal enamasti üksikasjalikud eelarvekavad esitamata. 
Ajakohastatud programmid, mis esitati 2021. aasta aprilli lõpus, panid valitsused 
kokku teadmisega, et stabiilsuse ja kasvu pakti üldine vabastusklausel, mis võimaldab 
neil pakti kohandamisnõuetest kõrvale kalduda, on kohaldatav vähemalt 2021. aasta 
lõpuni.1 Lisaks pidid programmid kajastama Euroopa Ülemkogus 20. juulil 2020 
aastateks 2020–2021 vastu võetud riigipõhiseid soovitusi, mis ei sisaldanud eelarvete 
arvulise kohandamise nõuet, vaid millega kutsuti üles rakendama eelarvepoliitikat, 
mille eesmärk on saavutada keskmise aja jooksul usaldusväärne eelarvepositsioon ja 
tagada võla jätkusuutlikkus, „kui majandustingimused seda võimaldavad“. Lähiajal 
soovitati valitsustel „võtta kõik vajalikud meetmed, et tulemuslikult reageerida 
pandeemiale, toetada majandust ja tagada selle taastumine“. Stabiilsusprogrammid 
kajastavad esimest korda taaste- ja vastupidavuskavasid, mille liikmesriigid pidid 
esitama 30. aprilliks, kirjeldades neis reforme ja projekte, mida nad kavatsevad 
Euroopa Liidu taasterahastu kaudu pakutavate rahaliste vahendite abil ellu viia. 
Eeltoodut arvestades käsitletakse selles infokastis euroala riikide keskmise aja 
eelarvekavasid praeguse kriisi ületamiseks ja esitatakse lahendamist vajavad 
küsimused, mis tulenevad Euroopa Komisjoni poolt 2. juunil avaldatud 2021. aasta 
Euroopa poolaasta kevadpaketis esitatud soovitustest eelarvepoliitika kohta. 

2021. aasta stabiilsusprogrammides esitatakse liikmesriikide eelarvepoliitika 
prognoosid ajal, mil eelarvepoliitikal on pandeemiale reageerimisel kriitiline 
tähtsus. Kriisi alguses keskenduti eelarvepoliitikas tervishoiusüsteemi jaoks vajalike 
ressursside kättesaadavuse tagamisele ning mõjutatud tööstusharude ettevõtete ja 
töötajate kaitsmisele.2 Nüüd, mil vaktsiinide kasutuselevõtt jätkub ja 
piirangumeetmeid järk-järgult kaotatakse, on eelarvepoliitika ajutised sihipärased 
erakorralised meetmed asendumas meetmetega, mille eesmärk on toetada 
majanduse taastumist. Selles on oluline osa valitsemissektori investeeringutel, mida 
täiendab Euroopa Liidu taasterahastu ja millega kaasneb asjakohane 
struktuuripoliitika. 

 
1  Üldine vabastusklausel aktiveeriti 2020. aasta märtsis ja seda pikendati 2020. aasta septembris kuni 

2021. aastani. See võimaldab liikmesriikidel teatavates eriolukordades, näiteks euroala või kogu liidu 
tõsise majanduslanguse korral, kalduda stabiilsuse ja kasvu pakti kohandamisnõuetest kõrvale. Vt 
lähemalt komisjoni teatisest Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa 
Investeerimispangale "2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegia" (COM(2020) 575 final). 

2  Ülevaate saamiseks vt Euroopa Keskpanga majandusülevaate 1/2021 täispika ingliskeelse versiooni 
artikkel „The initial fiscal policy responses of euro area countries to the COVID-19 crisis“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202101_03%7Ec5595cd291.et.html
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Stabiilsusprogrammide kohaselt peaks eelarve tasakaalustamatus 
prognoosiperioodi jooksul seniselt kõrgelt tasemelt tasapisi vähenema. Euroala 
tasandil kasvas valitsemissektori eelarvepuudujäägi suhe SKPsse 2019.–2020. aastal 
0,6%lt 7,2%le ja peaks 2021. aastal kerkima koguni 8,7%le (vt joonis A). Riikides jääb 
valitsemissektori eeldatav eelarvepuudujääk 2021. aastal vahemikku 2–12% SKPst. 
Ehkki kogu euroala valitsemissektori eelarvepuudujääk püsib kuni prognoosiperioodi 
lõpuni (2024. aasta) eeldatavasti kriisieelsest tasemest ülalpool (ületades seda 1,5% 
võrra), peaksid riikide eelarvepositsioonide vahelised lahknevused olema väiksemad. 
Mõni euroala riik, eelkõige need, kus valitsemissektori võla suhe SKPsse on suur 
(Itaalia, Hispaania, Belgia ja Prantsusmaa), ei plaani vähendada eelarvepuudujääki 
prognoosiperioodi jooksul alla 3% SKPst (vt joonis B), ent mitmed teised, sealhulgas 
endised programmiriigid Kreeka, Küpros ja Portugal, kavandavad suhteliselt 
väiksemat eelarvepuudujääki. Euroala keskmine valitsemissektori võla suhe SKPsse 
peaks stabiilsusprogrammide prognooside kohaselt jõudma 2021. aastal 103%ni, mis 
tähendab 2019. aasta kriisieelse tasemega võrreldes kasvu umbes 17% võrra. 
2022. aastal peaks see suhe hakkama vähehaaval kahanema esmajoones 
toetusmeetmete eeldatava tühistamise ja suurema nominaalse majanduskasvu tõttu, 
kuid 2024. aastal on see eeldatavasti umbes 100% tasemel. Pealegi hakkab ELi 
tasandil alates 2021. aastast kogunema väike lisavõlgnevus, mis on seotud Euroopa 
Liidu taasterahastuga ja mis moodustab aastatel 2021–2022 hinnanguliselt ligikaudu 
1% SKPst.3 Tähele tuleks panna, et riikide stabiilsusprogrammides kirjeldatud 
eelarvetrajektoor erineb eelarveprognoosist, mis on esitatud eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta juuni makromajanduslikus ettevaates, mida kirjeldatakse selle 
majandusülevaate 6. peatükis ja milles võetakse arvesse ainult meetmeid, mille riikide 
parlamendid on heaks kiitnud või mida valitsused on juba üksikasjalikult kavandanud 
ja mis tõenäoliselt läbivad seadusandliku protsessi. 

 
3  Vt Euroopa Komisjoni 2021. aasta kevadise majandusprognoosi lk 2, kus on märgitud, et 

prognoosiperioodil (2021–2022) moodustavad taaste- ja vastupidavusrahastu toetustest rahastatavad 
ELi kogukulutused ilmselt 140 miljardit eurot ehk veidi alla 1% 2019. aasta SKPst. Taaste- ja 
vastupidavusrahastu kogu majanduslik mõju moodustab prognoosiperioodil eeldatavalt ligikaudu 1,2% 
ELi 2019. aasta reaalsest SKPst. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip149_en.pdf
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Joonis A. 
Valitsemissektori prognoositud eelarvepositsioon ja võla suhe SKPsse vastavalt 
2021. aasta stabiilsusprogrammidele 

(protsentides SKPst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Euroopa Komisjon (AMECO andmebaas aastateks 2019–2020) ja autorite arvutused, mis põhinevad 2021. aasta 
stabiilsusprogrammidel aastateks 2021–2024. 
Märkus. Euroala koondandmed viitavad euroala riikide kogu valitsemissektorile. 
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Joonis B. 
Prognoositud valitsemissektori võla suhe SKPsse ja eelarvepuudujääk vastavalt 
2021. aasta stabiilsusprogrammidele 

(protsentides SKPst) 

 

Allikad: 2021. aasta stabiilsusprogrammid. 

Erinevalt suure finantskriisi aegsest olukorrast loodetakse COVID-19 
pandeemiast taastumist toetada riiklike investeeringute suurendamisega. 
2021. aasta stabiilsusprogrammide kohaselt kavatseb valdav osa euroala riike 
suurendada riiklikeks investeeringuteks saadaolevaid ressursse, mida 
majanduskirjanduses käsitatakse enamasti iseäranis kasvusõbralike riiklike kulutuste 
kategooriana.4 Eelduste järgi kasvab riiklike investeeringute osakaal SKPs 
kriisieelselt (2019. aasta) 2,8% tasemelt 2023. aastaks 3,3%le. See mõtteviis erineb 
arusaamast, mida rakendati suurele finantskriisile järgnenud aastatel, mil paljud 
euroala riigid võtsid peamiselt riiklike investeeringute vähendamises seisnevaid 
eelarve konsolideerimise meetmeid. Täpsemalt vähenesid aastatel 2009–2013 
euroala riikide kulutused valitsemissektori kapitali kogumahutuses põhivarasse 3,7%lt 
2,9%le SKPst ja kõige suurem langus toimus riikides, kus eelarve konsolideerimise 
vajadus oli kõige suurem. Eelseisvateks aastateks kavandatud investeeringute 
suurenemine on paljuski seotud Euroopa Liidu taasterahastuga, eelkõige taaste- ja 
vastupidavusrahastuga, mis annab euroala riikidele ideaalse võimaluse toetada oma 
majanduse taastumist kasvupotentsiaali suurendava poliitikaga.5 

2021. aasta Euroopa poolaasta kevadpaketi raames esitas Euroopa Komisjon 
riigipõhised soovitused, mille kohaselt kohaldatakse stabiilsuse ja kasvu pakti 
üldist vabastusklauslit ka 2022. aastal. Ent samal ajal kutsutakse liikmesriike 
üles tagama oma eelarvepoliitika hea kvaliteet ja muutma see 
diferentseeritumaks. Stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli kohaldamine 
jätkub 2022. aastal „ja selle kohaldamine loodetakse lõpetada 2023. aastaks“. Kui 
2020. aastal avaldatud riigipõhised soovitused olid eri liikmesriikide puhul sarnased, 
siis 2021. aasta kevadel avaldatud soovituste järgi tuleks 2022. aasta eelarvepoliitikas 
„arvesse võtta taastumise seisu, riigi rahanduse kestlikkust ning vajadust vähendada 

 
4  Vt EKP majandusülevaate 5/2017 täispika ingliskeelse versiooni artikkel „The composition of public 

finances in the euro area“. 
5  Lähemat teavet leiab selle majandusülevaate 6. peatükist. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ebart201705_01.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ebart201705_01.en.pdf
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majanduslikke, sotsiaalseid ja territoriaalseid erinevusi“. Väikese võlakoormusega 
riikidel soovitatakse rakendada (konkreetsel viisil mõõdetud) toetavat 
eelarvepoliitikat,6 sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastust saadavat impulssi, 
samas kui suure võlakoormusega riikidel soovitatakse „kasutada taaste- ja 
vastupidavusrahastut lisainvesteeringute rahastamiseks, et toetada majanduse 
taastumist, järgides samal ajal konservatiivset eelarvepoliitikat“. See viimane soovitus 
on antud Belgiale, Prantsusmaale, Kreekale, Hispaaniale, Itaaliale ja Portugalile. 
Samuti soovitatakse kõigil liikmesriikidel säilitada riiklikult rahastatavad 
investeeringud, kuid samal ajal tuleks riiklikult rahastatavate jooksvate kulude kasv 
kontrolli all hoida ja see peaks piirduma suure võlakoormusega liikmesriikidega. 
Osana soovitusest, milles rõhutatakse eelarvemeetmete kvaliteedi tähtsust 
majanduse jätkusuutliku ja kaasava taastumise tagamisel, kutsutakse üles 
suurendama potentsiaalse majanduskasvu edendamiseks investeeringuid, eriti rohe- 
ja digipöördesse. Hinnates liikmesriikide vastavust eelarvepuudujäägi ja võla 
kriteeriumidele, leiab Euroopa Komisjon, et 23 liikmesriiki ei täida eelarvepuudujäägi 
kriteeriumi ja 13 liikmesriiki ei täida võlakriteeriumi. Sellele vaatamata leiab Euroopa 
Komisjon, et „võttes arvesse praegust suurt ebakindlust, COVID-19 kriisile 
reageerimiseks kokku lepitud eelarvepoliitilisi meetmeid ja nõukogu 20. juuli 
2020. aasta soovitusi“, tuleks praeguses etapis loobuda otsuse tegemisest selle 
kohta, kas kohaldada liikmesriikide suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust. 

2021. aasta stabiilsusprogrammides esitatud keskmise aja eelarvekavasid 
ümbritseb suur ebakindlus. See on seotud muu hulgas COVID-19 pandeemia 
arenguga, aga ka taaste- ja vastupidavusrahastu potentsiaalselt suure 
ümberkujundava mõjuga euroalale. Seetõttu on euroala kui terviku jaoks oluline, et 
eelarvepoliitika oleks ka edaspidi toetav, tugevdades piisavalt sihipäraste meetmete ja 
järk-järgult diferentseeritud riikliku poliitika abil riigi rahanduse jätkusuutlikkust. 

 

 
6  Selle asemel et kasutada eelarvepoliitika kursi kindlaksmääramiseks tavapäraseid näitajaid, näiteks 

neid, mida kirjeldatakse selle majandusülevaate 6. peatükis, mõõdab Euroopa Komisjon eelarvepoliitika 
kurssi esmaste kulude, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastust antavate toetuste ja muude ELi 
vahenditega rahastatavate kulude muutusega (v.a kaalutlusõiguse alusel võetavad tulumeetmed ja 
kriisiga seotud ajutised erakorralised meetmed). Seejuures võetakse muu hulgas arvesse asjaolu, et 
taaste- ja vastupidavusrahastu toetused ei mõjuta eelarvepuudujääki, kuid annavad impulsi 
majandusele. 
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Statistikaosa (ainult inglise keeles) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202104~4ed666bae8.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202104%7E4ed666bae8.en.pdf
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