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Majandusareng 

Ülevaade 

Majandusaktiivsus 

Maailmamajanduse elavnemine jätkub, ehkki lähiaja kasvuväljavaadet 
varjutavad püsivad pakkumisraskused ja Covid-19 nakkusohtlikuma deltatüve 
levik. Hiljutised küsitlused annavad märku kasvutempo mõningasest raugemisest 
eelkõige areneva turumajandusega riikides. Võrreldes varasema ettevaatega on 
maailmamajanduse kasvuväljavaadet (eriti 2022. aastaks) EKP ekspertide 
2021. aasta septembri makromajanduslikus ettevaates pisut ülespoole korrigeeritud. 
Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv peaks sel aastal kiirenema 6,3%le, kuid 
aeglustuma 2022. aastal 4,5%le ja 2023. aastal 3,7%le. Euroala välisnõudlust on 
varasema ettevaatega võrreldes ülespoole korrigeeritud. Prognooside kohaselt peaks 
see sel aastal suurenema 9,2%, 2022. aastal 5,5% ja 2023. aastal 3,7%. Peamiselt 
näitab see, et üleilmne import oli 2021. aasta alguses varem prognoositust jõulisem ja 
et majanduse elavnemise ajal on kaubandus protsüklilisem. Ka euroala konkurentide 
ekspordihindu on selleks aastaks ülespoole korrigeeritud. Selle taga on kõrgemad 
toormehinnad ja suurem nõudlus. Maailmamajanduse põhiprognoosi riskid on 
esmajoones seotud pandeemia edasise kuluga. Muudest maailmamajanduse 
väljavaate riskidest on üleilmse kasvu puhul hinnangute kohaselt ülekaalus 
langusriskid ja üleilmse inflatsiooni puhul tõusuriskid. 

Euroala majandus kasvas teises kvartalis 2,2% ehk oodatust kiiremini ning 
hoogne kasv peaks jätkuma kolmandas kvartalis. Kasvu taastumine tugineb 
vaktsineerimiskampaaniate edukusele Euroopas, mis on võimaldanud majandusel 
suurel määral elavneda. Piirangute vähendamine soodustab teenuste sektorit, kuna 
inimesed hakkavad taas käima poodides ja restoranides. Samuti hoogustub reisimine 
ja turism. Töötlev tööstus toimib väga hästi, isegi kui tootmist pärsib endiselt 
materjalide ja seadmete puudus. Deltatüve levik ei ole piirangumeetmete 
taaskehtestamist siiani nõudnud. Samas võib see aeglustada maailmakaubanduse 
taastumist ja majanduse täielikku avamist. 

Tarbijate kulutused suurenevad, ehkki tarbijad jäävad pandeemia arengut 
arvestades mõneti ettevaatlikuks. Tööturg paraneb samuti kiiresti, mis laseb loota 
sissetulekute kasvu ja ulatuslikumat kulutamist. Töötus väheneb ja töökohtade 
säilitamise kavades osalevate inimeste arv on kahanenud ligikaudu 28 miljoni võrra 
võrreldes möödunud aasta tipptasemega. Sisenõudluse ja üleilmse nõudluse 
taastumine suurendab ettevõtete optimismi veelgi, mis omakorda soodustab 
äriinvesteeringuid. Samas võtab veel aega, enne kui pandeemia tekitatud kahju 
majandusele saab korvatud. Tööl saab praegu käia üle kahe miljoni inimese vähem 
kui enne pandeemiat. Eriti puudutab see nooremaid ja väiksemate oskustega inimesi. 
Töökohtade säilitamise kavades osalevate töötajate arv püsib väga suur.  
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Kui pandeemia puhkemisel rakendati märkimisväärselt ekspansiivset 
eelarvepoliitikat, siis viimastel kuudel on vastu võetud vaid piiratud arvul 
stimuleerivaid lisameetmeid, sest 2022. aasta eelarvekavad on alles 
koostamisel ja majanduse taastumine näib kulgevat oodatust mõnevõrra 
kiiremini. Seetõttu sisaldab EKP ekspertide 2021. aasta septembri 
makromajanduslik ettevaade juuniga võrreldes paranenud euroala eelarveprognoosi. 
Kuigi 2021. aastal püsib eelarvepuudujääk suur, vähenedes 2020. aasta 7,3%lt 
7,1%le, peaks edasine taastumine olema kiire, kui pandeemia vaibub ja majandus 
jätkab elavnemist. 2022. aastal peaks eelarvepuudujääk olema 3,0% ja 
ettevaateperioodi lõpul 2023. aastal 2,1% SKPst. Sellega seoses prognoositakse, et 
euroala võlakoormus jõuab 2021. aastal veidi alla 99%ni SKPst ja kahaneb 
2023. aastal ligikaudu 94%ni SKPst. Taastumise toetamiseks peaks jätkama nõudliku, 
sihipärase ja kooskõlastatud eelarvepoliitikaga, mis täiendaks rahapoliitikat. Eelkõige 
aitab taasterahastu „Next Generation EU“ tagada tugevama ja ühtlasema taastumise 
kõigis euroala riikides. See kiirendab ka rohe- ja digipööret, toetab struktuurireforme ja 
edendab pikaajalist kasvu. 

Majandus peaks keskmise aja jooksul kindlalt taastuma. EKP ekspertide 
2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaate kohaselt on SKP aastane 
reaalkasv 2021. aastal 5,0%, 2022. aastal 4,6% ja 2023. aastal 2,1%. Võrreldes 
eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaatega on 
2021. aasta prognoos peamiselt esimese poolaasta oodatust paremate tulemuste 
põhjal paranenud ning 2022. ja 2023. aasta puhul jäetud üldjoontes samaks. 

Inflatsioon 

Euroala inflatsioonimäär tõusis augustis 3,0% tasemele. Inflatsioonitempo peaks 
sel sügisel veelgi hoogustuma, kuid järgmisel aastal see ilmselt aeglustub. Inflatsiooni 
praegune kiirenemine peaks olema üldiselt ajutine, kajastades peamiselt naftahinna 
suurt tõusu alates eelmise aasta keskpaigast, käibemaksumäära ajutise langetamise 
tühistamist Saksamaal, suvelõpu allahindluste edasilükkamist 2020. aastal ning 
kulusurvet, mis tuleneb materjalide ja seadmete ajutisest nappusest. Need tegurid 
peaksid 2022. aasta jooksul leevenema või aastainflatsiooni arvutusest välja 
langema. Alusinflatsiooni surve on kasvanud. Majanduse elavnedes ja EKP nõukogu 
rahapoliitiliste meetmete toel peaks alusinflatsioon keskmise perioodi jooksul 
kiirenema. See toimub eeldatavasti järk-järgult, kuna majanduse täielik taastumine 
võtab aega, mistõttu on ka palgakasv vaid mõõdukas. Pikemaajaliste 
inflatsiooniootuste näitajad on veelgi paranenud, kuid ei küündi EKP 2% eesmärgini. 

Seda hinnangut kajastab EKP ekspertide 2021. aasta septembri 
makromajanduslik ettevaade, mille kohaselt on aastainflatsioon 2021. aastal 
2,2%, 2022. aastal 1,7% ja 2023. aastal 1,5%. Seda ootust on võrreldes eelmise 
ettevaatega juunis ülespoole korrigeeritud. Inflatsioon (v.a toiduainete ja 
energiahinna inflatsioon) on ettevaate kohaselt 2021. aastal keskmiselt 1,3%, 
2022. aastal 1,4% ja 2023. aastal 1,5%, mida on samuti võrreldes juuni ettevaatega 
ülespoole korrigeeritud. 
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Riskihinnang 

EKP nõukogu arvates on majandusväljavaatega seotud riskid üldjoontes 
tasakaalustatud. Majandusaktiivsus võib osutuda EKP ootustest suuremaks, kui 
tarbijad muutuvad kindlamaks ja säästavad vähem, kui praegu eeldatud. Ka 
pandeemiaolukorra kiirem paranemine võib tuua kaasa seni oodatust hoogsama 
kasvu. Kui tarneraskused kestavad kauem ja tekitavad oodatust suurema palgatõusu, 
võib hinnasurve jääda püsima. Samal ajal võib majandusväljavaade halveneda, kui 
pandeemia süveneb – mis võib lükata edasi majanduse edasise elavnemise – või kui 
puudulikud tarned osutuvad seni eeldatust püsivamaks ja pärsivad tootmist. 

Finants- ja rahapoliitilised tingimused 

Kasvu ja inflatsiooni taastumine sõltub endiselt soodsatest 
rahastamistingimustest kõigi majandussektorite jaoks. Turupõhised 
intressimäärad on suve jooksul alanenud, aga viimasel ajal on see trend pöördunud. 
Üldiselt püsivad rahastamistingimused majanduse jaoks soodsad. 

Ehkki euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäära (EONIA) 
forvardkõver on keskmise tähtajaga intressimäärade puhul märgatavalt 
langenud, on kõvera lühiajaliste intressimäärade ots jäänud üldiselt samaks, 
mis lubab oletada, et lähiajal baasintressimäära muudatust oodata ei ole. Kui 
vaadelda kogu vaatlusperioodi (10. juunist kuni 8. septembrini 2021), siis pikaajalised 
riskivabad intressimäärad esmalt langesid, kajastades muu hulgas EKP 
intressimäärade muudetud eelkommunikatsiooni pärast EKP nõukogu juuli istungit, 
mille järel avaldati uus rahapoliitiline strateegia. Seejärel pöördus langus perioodi 
viimastel nädalatel osaliselt tagasi. Riigivõlakirjade tulususe ja üleööintressimäära 
vahetustehingu intressimäära vahe jäi eri riikides üldiselt muutumatuks. Riskantsed 
varad püsisid üldjuhul vastupidavad, hoolimata suurenenud kartusest deltatüve leviku 
pärast. Aktsiahinnad tõusid ja seda toetas peamiselt ettevõtete tulukasvu ootuste 
hoogne paranemine. Seda tasakaalustas vaid osaliselt aktsiate riskipreemiate tõus. 
Aktsiahindade tõusule reageerides jätkas euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe 
kitsenemist. 

2021. aasta juulis hakkas euroala rahaloome aeglustuma, normaliseerudes 
veelgi pärast pandeemia varasemate lainetega seotud ulatuslikku 
rahapakkumise kasvu. Põhiliseks rahaloome tekitajaks jäid riigisisesed laenud ja 
enim avaldasid mõju eurosüsteemi varaostud. Erasektorile antud laenude kasv 
stabiliseerus ja lähenes pandeemiaeelsele pikaajalisele madalamale tasemele, samal 
ajal kui rahastamistingimused püsisid väga soodsad. Ettevõtetele ja 
kodumajapidamistele antud pangalaenude intressimäärad on ajalooliselt madalal 
tasemel. Kodumajapidamistele antud laenude maht püsib samal tasemel, eriti 
eluaseme ostuks mõeldud laenude puhul. Ettevõtetele antud laenude mõnevõrra 
aeglasem kasv tulenes peamiselt asjaolust, et ettevõtete rahastus on endiselt hea, 
kuna nad võtsid pandeemia esimese laine ajal suures mahus laene. Neil on suured 
sularahahoiused ja aina rohkem jaotamata kasumit, mis kahandab vajadust 
välisrahastamise järele. Suuremate ettevõtete jaoks on võlakirjade emiteerimine 
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atraktiivne alternatiiv pangalaenudele. Pankade tugev bilanss peaks tagama ka 
edaspidi piisava krediidi kättesaadavuse. 

Samas on paljud ettevõtted ja kodumajapidamised võtnud pandeemia ajal 
rohkem laene. Majandusväljavaate halvenemine võib ohustada nende 
finantsseisundit. See omakorda halvendaks pankade bilansi kvaliteeti. Poliitilised 
meetmed on endiselt väga vajalikud, et ära hoida olukord, kus bilansipiirangud ja 
rangemaks muutuvad rahastamistingimused teineteist süvendavad. 

Rahapoliitilised otsused 

EKP nõukogu vaatas septembris toimunud rahapoliitika istungil läbi oma 
majandushinnangu ja pandeemiameetmed. 

Tuginedes rahastamistingimuste ja inflatsiooniväljavaate ühisele hinnangule, otsustas 
EKP nõukogu, et soodsaid rahastamistingimusi saab säilitada ka pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel tehtavate 
netovaraostude veidi aeglasema tempo juures võrreldes kahe eelmise kvartaliga. 

EKP nõukogu kinnitas ka oma teiste meetmete asjakohasust, mis toetavad EKP 
hinnastabiilsuse mandaati, nimelt EKP baasintressimäärade taset, eurosüsteemi oste 
varaostukava alusel, EKP nõukogu reinvesteerimispõhimõtteid ja pikemaajalisi 
refinantseerimisoperatsioone. 

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust mööda 
kohandama, et tagada inflatsiooni stabiliseerumine keskmise aja jooksul EKP  
2% eesmärgi juures. 
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1 Väliskeskkond 

EKP ekspertide 2021. aasta septembri euroala makromajandusliku ettevaate järgi 
peaks maailmamajanduse elavnemine jätkuma, ehkki lähiaja kasvuväljavaadet 
varjutavad püsivad pakkumisraskused ja Covid-19 nakkusohtlikuma deltatüve levik. 
Hiljutised küsitlused annavad märku kasvutempo mõningasest raugemisest eelkõige 
areneva turumajandusega riikides. Võrreldes varasema ettevaatega on 
maailmamajanduse kasvuväljavaadet (eriti 2022. aastaks) pisut ülespoole 
korrigeeritud. Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv peaks sel aastal kiirenema 
6,3%le, kuid aeglustuma 2022. aastal 4,5%le ja 2023. aastal 3,7%le. Euroala 
välisnõudlust on samuti varasema ettevaatega võrreldes ülespoole korrigeeritud. 
Prognooside kohaselt peaks see sel aastal suurenema 9,2%, 2022. aastal 5,5% ja 
2023. aastal 3,7%. Peamiselt näitab see, et üleilmne import oli 2021. aasta alguses 
varem prognoositust jõulisem ja et majanduse elavnemise ajal on kaubandus 
protsüklilisem ning maailmamajanduse kasvuväljavaade on paranenud. Ka euroala 
konkurentide ekspordihindu on selleks aastaks ülespoole korrigeeritud. Selle taga on 
kõrgemad toormehinnad ja suurem nõudlus. Maailmamajanduse põhiprognoosi riskid 
on esmajoones seotud pandeemia edasise kuluga. Muudest maailmamajanduse 
väljavaate riskidest on üleilmse kasvu puhul hinnangute kohaselt ülekaalus 
langusriskid ja üleilmse inflatsiooni puhul tõusuriskid. 

Üleilmne majandustegevus ja kaubandus 

Üleilmne majandustegevus aeglustus 2021. aasta esimesel poolel, sest  
Covid-19 levik laienes, vaktsineerimine edenes ebaühtlaselt ja kehtestati 
piirangumeetmeid. Arenenud riikides tõi uute nakatumisjuhtude suurenev hulk kaasa 
piirangumeetmete karmistamise 2021. aasta alguses. Hiliskevadel võimaldas 
vaktsineerimise kiire kulg mõnel tugeva majandusega riigil vähehaaval taas toimima 
hakata ja see kergendas mõnevõrra maailmamajanduse olukorda. Samal ajal aga 
süvenes pandeemia areneva turumajandusega riikides, kus vaktsineerimine on 
edenenud visamalt. Selle tagajärjel aeglustus üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv 
2020. aasta viimase kvartali 2,5%lt 2021. aasta esimeses kvartalis 0,8%le ja teises 
kvartalis hinnanguliselt 0,6%le. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 
makromajandusliku ettevaatega on arenevate riikide majandusaktiivsus teises 
kvartalis olnud hinnangute järgi prognoosituga enam-vähem kooskõlas, kuid 
arenenud riikides on see olnud nigelam, kuna USAs jäi kasvudünaamika eeldatust 
nõrgemaks. 

Küsitlustulemused näitavad, et üleilmse majandustegevuse taastumistempo  
on kestvate pakkumisraskuste tõttu aeglustunud, eelkõige areneva 
turumajandusega riikides. Augustis vähenes üleilmne toodangut kajastav 
ostujuhtide liitindeks kolmandat kuud järjest, alanedes juulikuiselt 54,9lt 51,3ni. Ehkki 
indeks püsib tõusuteel, osutab see langus kasvu mõningasele pidurdumisele 
võrreldes teise kvartaliga. Toodangut kajastav ostujuhtide liitindeks vähenes nii 
arenenud kui ka arenevates riikides, kusjuures viimaste puhul langes see esimest 
korda pärast 2020. aasta juunit allapoole kasvuläve (juulikuiselt 52,0-lt 49,3le). 
Komponentidest kukkus teenindussektori ostujuhtide toodanguindeks mais 
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saavutatud rekordiliselt 60,5-lt 51,5-le, alanedes eriti märgatavalt arenenud riikides. 
Vähenes ka töötleva tööstuse ostujuhtide indeks. Kui areneva turumajandusega 
riikides vajus see allapoole kasvuläve, siis üldkokkuvõttes küündis see sellest siiski 
napilt üle, alanedes 53,2-lt 50,7-le. Kuigi maailmamajanduse elavnemise tempo on 
endiselt kahesugune, sest arenenud riigid taastuvad kiiremini kui arenevad riigid, 
näitavad värskeimad ostujuhtide indeksid nii kahe piirkonna kui ka sektorite erinevuste 
vähenemist (joonis 1). 

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

(hajuvusindeksid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Markit ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta augustist. 

Rahastamistingimused on endiselt soodsad. Pärast eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaate andmete esitamise tähtaega on 
rahastamistingimused arenenud riikides pisut karmistunud, kuid arenevates riikides 
on need jäänud enam-vähem stabiilseks. Olukorras, kus majanduskasvu dünaamika 
on ikka veel hoogne, kuid lühiajalised riskid suurenevad, on üleilmsed finantsturud 
püsinud enamjaolt kindlas vahemikus. Covid-19 uus laine ja mure selle pärast, et 
keskpangad, sealhulgas USA Föderaalreserv, hakkavad peagi vähendama varaoste, 
on muutnud investoreid ettevaatlikumaks. Mõnes arenenud riigis on aktsiaturud 

25

30

35

40

45

50

55

60

65

01.20 03.20 05.20 07.20 09.20 11.20 01.21 03.21 05.21 07.21

a) Ostujuhtide indeks piirkondade kaupa

arenenud riigid (v.a euroala)
arenevad riigid

25

30

35

40

45

50

55

60

65

01.20 03.20 05.20 07.20 09.20 11.20 01.21 03.21 05.21 07.21

b) Ostujuhtide indeks sektorite kaupa

töötlev tööstus
teenused



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Majandusareng 
Väliskeskkond 

8 

kerkinud üha uutesse kõrgustesse, kuid hinna ja tulu suhtarv (mida 
rahastamistingimuste indeksid sisaldavad) on pärast erakordselt tulutoovat hooaega 
USAs ja teistes arenenud riikides märgatavalt kahanenud. Üha suurenev mure selle 
pärast, et majanduse elavnemine võib võtta oodatust rohkem aega, on nähtav ka 
ettevõtete võlakirjade tulususe vahedes, mis on kohati, eelkõige arenevates riikides, 
nihkunud pisut kõrgemale, ehkki küll enneolematult madalalt tasemelt. Riskivabade 
riigivõlakirjade turud on püsinud üldjoontes muutumatult tagasihoidlikud, sest 
vahendite sissevoolust väheriskantsele turule (mida seostatakse murega deltatüve 
leviku pärast) avalduvat langussurvet tasakaalustab aina suurem eeldus, et USA 
Föderaalreserv hakkab juba sel aastal oma varaostude tempot pidurdama. 

Majanduse muidu jõulisele taastumisele heidab lähiajal varju Covid-19 
nakatumisjuhtude kasv. Üleilmne majandustegevus peaks teisel poolaastal taas 
hoogustuma, sest tänu alanevale nakatumismäärale ja eelkõige arenenud riikide 
hoogsale vaktsineerimisele hakatakse riike vähehaaval uuesti avama. Kui paljudes 
arenenud riikides on juba jõutud vaktsineerida enam kui pool elanikkonnast, siis 
areneva turumajandusega riikides edeneb see palju aeglasemalt. Erandiks on Hiina, 
kus on avaldatud andmete kohaselt vaktsineeritud ligikaudu 70% elanikest. Viimasel 
ajal on seda väljavaadet süngestanud Covid-19 uus laine selle nakkavama deltatüve 
tõttu. Arenenud riikides toob nakatumise sagenemine endiselt kaasa 
hospitaliseerimis- ja surmajuhtumite märgatava kasvu võrreldes suvise 
madalseisuga, kuid haiglasse sattunute ja surnute hulk on jäänud siiski väiksemaks 
kui 2021. aasta alguses. Kui mõnes riigis, eeskätt Hiinas ja Jaapanis, on taas asutud 
kehtestama (kohalikke) liikumispiiranguid, siis mujal ei ole seda tehtud, vaid 
eelistatakse vähemhäirivaid meetmeid, näiteks laiaulatuslikumat maskikandmise 
kohustust. Neis riikides avalduvad nakatumisjuhtude uue laine majanduslikud 
tagajärjed tõenäoliselt tarbijakäitumise muutumises, eriti kontakti eeldavates 
sektorites. Vaktsineerimise edenemine ja paremad teadmised nakatumisest 
hoidumise kohta on nakatumisjuhtude kasvuga kaasnevaid majandusriske siiski 
vähendanud. Kui ametiasutustel õnnestub piirata hospitaliseerimis- ja surmajuhtumite 
hulka, on uue laine mõju tõenäoliselt üksnes ajutine ega halva ilmselt majanduse 
praegust elavnemist. 

Eelarvepoliitilisi toetusmeetmeid hakatakse sel aastal tasahaaval arvatavasti 
vähendama nii arenenud kui ka arenevates riikides. Rahvusvahelise Valuutafondi 
ülevaate „Fiscal Monitor“ 2021. aasta aprilli väljaandes on märgitud, et 
eelarvepuudujääk peaks 2021. aastal hakkama vähenema nii arenenud kui ka 
arenevates riikides, sest pandeemia tõttu võetud meetmed lõpevad ja taastuvas 
sisemajanduses hakkavad toimima automaatsed tasakaalustusmehhanismid. 
Tõenäoliselt hakkavad riigid oma eelarvet uuesti tasakaalu viima siiski erinevas 
tempos. USAs toetavad majanduse elavnemist 2021. aastal Bideni administratsioonis 
ettevalmistatud ulatuslikud eelarvepoliitilised meetmed, mis hoogustab 
ettevaateperioodi vältel ka maailmamajandust.1 Ühendkuningriigis peaks 

 
1 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 tervishoiu meetmeid ja haridust. USA 
valitsus on andnud teada veel kahest uuest keskmise aja eelarvekavast, mida on arvesse võetud ka  
EKP ekspertide septembri makromajandusliku ettevaate põhiprognoosis, ehkki nende mõju 
majandustegevusele jääb tõenäoliselt väiksemaks kui Ameerika päästekaval. 
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eelarvepuudujääk kahanema, ehkki mõne lõppeva eelarvepoliitilise meetme kehtivust 
on pikendatud 2021. aasta septembrini. Konsolideerimist oodatakse ka Brasiilias ja 
Venemaal, kuid Indias kiideti pandeemia süvenemise tõttu hiljuti heaks mõned uued 
eelarvepoliitilised toetusmeetmed. 

Kokkuvõttes on maailmamajanduse kasvuväljavaade veidi soodsam kui 
varasemas ettevaates, eriti 2022. aasta puhul. Üleilmne (v.a euroala) reaalne SKP 
peaks pärast 2021. aastaks prognoositud 6,3% kasvu suurenema 2022. aastal 4,5% 
ja 2023. aastal 3,7%. Maailmamajanduse taastumine kriisist jääb eeldatavasti 
ebaühtlaseks. Euroalavälised arenenud riigid peaksid suuresti tänu USA-le jõudma 
pandeemiaeelsele tasemele 2022. aasta alguses. Hiinas, mida pandeemia tabas 
esimesena, kuid mis taastus sellest ulatuslike poliitiliste toetusmeetmete tulemusena 
kõige kiiremini, ulatus reaalne SKP kriisieelsete näitajateni juba möödunud aasta 
lõpus. Teistes arenevates riikides on taastumine prognooside kohaselt loid. Võrreldes 
eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaatega on 
kasvumäära 2021. aastaks 0,1% võrra ja 2022. aastaks 0,3% võrra ülespoole 
korrigeeritud. 2023. aasta kasvumäär on jäänud samaks. 2022. aasta soodsam 
maailmamajanduse kasvuväljavaade kajastab peamiselt USA valitsemissektori 
kulutuste ümberkujundamist2 ning vähemal määral Jaapani prognoositud taastumise 
hilinemist 2021. aasta suvise kõrge nakatumismäära tõttu, mis tingis 
piirangumeetmete taaskehtestamise mõnes suuremas prefektuuris, sealhulgas 
Tōkyōs. 

USAs peaks majandus kasvama tänu jõulistele poliitilistele toetusmeetmetele ja 
pakkumispiirangute järkjärgulisele hajumisele, ehkki väljavaadet halvendab 
Covid-19 nakatumisjuhtude hiljutine kasv. Majandusaktiivsus kasvas ka 
2021. aasta teises kvartalis ja oli aasta arvestuses 6,5% (esimeses kvartalis 6,4%). 
See jäi alla eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajanduslikus 
ettevaates prognoositule, kajastades valitsemissektori oodatust väiksemaid kulutusi ja 
varude muutuse negatiivset mõju. Kasvu hoogustasid tarbimiskulutused, mille taga 
olid aasta alguses antud sissetulekutoetused ja Covid-19ga seotud piirangute kiire 
lõdvendamine. Investeerimine jätkus jõulises tempos. Viimasel ajal suurenenud 
täitmata tellimuste arv teatud tööstusharudes, näiteks autotööstuses, osutab 
pakkumispiirangutele. Kongressis kestavad läbirääkimised kahe juunikuise 
ettevaatega hõlmatud eelarvekava üle. See suurendab edasise väljavaate 
ebamäärasust. Kuigi keskmise aja jooksul peaksid ulatuslikud poliitilised 
toetusmeetmed ja pakkumispiirangute eeldatav järkjärguline hajumine kasvu 
edendama, varjutab lühiajalist väljavaadet endiselt Covid-19 nakatumisjuhtude järsk 
suurenemine vastupidavama deltatüve tõttu, eriti madala vaktsineerimismääraga 
osariikides. Selle tagajärjel on tarbijad, kes on majanduse elavnemist seni tagant 
tõuganud, muutunud ettevaatlikumaks: eratarbimiskulutused vähenesid juulis 0,1%, 
eraisikute säästumäär aga kerkis. Ka tööhõive kasv juulis oli oodatust 
tagasihoidlikum, eelkõige kontakti eeldavates valdkondades, näiteks vaba aja ja 
majutussektorites. Koguinflatsioon stabiliseerus juulis kõrgel tasemel ja peaks 

 
2  USA SKP reaalkasvu korrigeeriti selle aasta lõpu ja 2022. aasta alguse puhul ülespoole pärast USA 

Kongressi eelarvekomitee ettevaate hiljutist avaldamist. Sellest nähtus, et valitsemissektor teeb 
ennetavaid kulutusi (nii tarbimisel kui ka investeerimisel) väiksemas ulatuses, kui eeldati 2021. aasta 
juuni ettevaates. 
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2021. aasta lõpuni püsima ligikaudu 5% tasemel. Seda põhjustavad 
pakkumisraskused, mis kergitavad autode ja muude toodete hindu, teenuste nõudluse 
normaliseerumine, kõrgemad toormehinnad ning positiivne SKP lõhe. Inflatsioon 
peaks pöörduma tagasi 2% lähedale 2022.–2023. aastal, mil raskused leevenevad ja 
ettevõtted kohanevad pandeemiajärgsete nõudlussuundumustega. 

Ühendkuningriigis peaks majandus püsima kindlal taastumiskursil, hoolimata 
Covid-19 nakatumisjuhtude kasvust viimasel ajal. Pärast 2020. aasta järsku 
aeglustumist hoogustus SKP reaalkasv 2021. aasta teises kvartalis ja püsib prognoosi 
kohaselt taastumiskursil. Hästi edenenud vaktsineerimine peaks kaitsma suurt osa 
elanikkonnast Covid-19 raske kulgemise eest isegi deltatüve leviku laienemisel, 
mistõttu on ebatõenäoline, et Covid-19ga seotud ja majandustegevust mõjutavaid 
liikumispiiranguid tuleks uuesti kehtestada. Ka edaspidi peaksid kasvu hoogustama 
jõuline eratarbimine ja -investeerimine, mis saavad tuge uutest eelarvekulutustest 
2,7% ulatuses SKPst, mille valitsus kiitis heaks märtsis. Varude muutus võib aga jääda 
teguriks, mis suurendab kogutoodangu lühiajalist volatiilsust. Juulis langes aastane 
tarbijahinna inflatsioonimäär juunikuiselt 2,5%lt 2,0%le. Ka põhiinflatsioon aeglustus 
veelgi, kahanedes juuni 2,3%lt 1,8%le. Koguinflatsiooni aastamäära alanemise 
tingisid esmajoones vaba aja ja kultuuriteenuste ning rõivaste hinnad, mis olid 
möödunudaastase liikumispiirangu lõpus kõrgemad ja tõid sel aastal seetõttu kaasa 
negatiivse baasefekti. See langus on tõenäoliselt ajutine, kuna eeldatavasti kiirenes 
inflatsioon augustis uuesti järsult ja hoogustub eelolevate kuude jooksul kuni ligikaudu 
4%ni. Lisaks energiahinna otsesele mõjule, mis moodustab peaaegu poole 
prognoositavast tõusust, peaksid ka kaupade hinnad jätkuvalt kerkima, kajastades 
üleilmset hinnasurvet, mille põhjuseks on kallimad toormehinnad, suuremad 
tarnekulud ja pakkumise vähesus. 

Hiinas pärsivad lähiaja kasvuhoogu ajutised takistused, kuid keskmise aja 
jooksul peaks majandusaktiivsus suurenema jõudsal sammul. Kolmandas 
kvartalis viitavad kasvu aeglustumisele rangemate piirangumeetmete kehtestamine 
Covid-19 leviku tõttu, tõsised üleujutused ja mõningad tarnehäired. Tööstustoodang, 
jaemüük ja investeerimine olid juulis oodatust tagasihoidlikumad, kuid hoogustusid 
siiski. Töötleva tööstuse ostujuhtide toodanguindeks kukkus augustis 49,2ni, olles 
esimest korda languses pärast 2020. aasta aprilli, mistõttu on pigem tõenäoline selle 
sektori kasvu aeglustumine kolmandas kvartalis. Piirangumeetmete karmistamise 
tagajärjel alanes ka üldine teenindussektori äritegevust kajastav ostujuhtide indeks 
46,7ni. Augusti keskel hakkas aga uute Covid-19 juhtude arv riigis kahanema ja jõudis 
väga madalale tasemele. Kui majanduskasv peaks veelgi aeglustuma, on ka poliitiline 
manööverdamisruum kasvu edendamiseks piisav. Juulis vähenes aastane tarbijahinna 
inflatsioon 1,0%ni, kuid aastane tootjahindade inflatsioon kerkis peamiselt energia- ja 
kaevandustööstuses aset leidnud tugeva hinnatõusu toel tagasi 9% juurde. Juunis see 
pisut vähenes ja oli 8,8%. Kokkuvõttes on tarbijahindade inflatsioon endiselt 
tagasihoidlik. Selle on suuresti tinginud sealihahinna normaliseerumise tulemusena ikka 
veel kestev toiduainehindade deflatsioon, samas kui kütusehinnad on kallinenud. 

Jaapanis on majandustegevust pärssinud endiselt Covid-19ga seotud 
piirangud, mis lükkasid majanduse elavnemise 2021. aasta lõppu. Taastumine 
esialgsest Covid-19 šokist peatus 2021. aasta alguses, kuna nakatumisjuhtude kasvu 
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tõttu karmistati piirangumeetmeid. Selle tagajärjel reaalne SKP esimeses kvartalis 
vähenes. Teises kvartalis majandusaktiivsus mõnevõrra taastus, kuna sisenõudlus, 
eriti eratarbimine suurenes aprillis-mais taasvõetud nakkustõrjemeetmete tõttu 
oodatust kindlamalt. Seejärel tingis Covid-19 juhtude kiire kasv neljanda eriolukorra 
väljakuulutamise mitmes prefektuuris (sealhulgas Tōkyōs). Ehkki sellest tulenev 
liikuvuse vähenemine oli alguses piiratud, on see viimasel ajal olnud märgatavam ja 
augustis alanes teenuste ostujuhtide indeks veelgi, jõudes 42,9ni. Juulis vähenes 
tööstustoodang ja augustis langes töötleva tööstuse ostujuhtide toodanguindeks 51ni. 
Viimases kvartalis eeldatakse majanduse julgemat elavnemist, eeldusel et 
vaktsineerimiskampaania tulemusena hakkab pandeemiaga seotud olukord 
vähehaaval paranema ja nakkustõrjemeetmed kaotatakse. Edasist kasvu peaksid 
toetama kestvad eelarve- ja rahapoliitilised toetusmeetmed, samuti välisnõudluse 
jätkuv taastumine. Aastane THI-koguinflatsioon alanes juunikuu –0,5% tasemelt juulis 
–0,3%le, põhiinflatsioon aga –1,1%lt –0,8%le. Inflatsiooni on kiirendanud kõrgemad 
energiahinnad ja majutustasud, mis aitasid tasakaalustada mobiilsidetasude 
ulatuslikke kärpeid. Alusinflatsioon (arvestamata eriomaseid tegureid) on tõenäoliselt 
püsinud tõusuteel, viidates kiiremale kasvutempole, kui nähtub koguinflatsiooni 
näitajatest. 

Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides peaks majandusaktiivsus vähehaaval 
hoogustuma, saades tuge eelarve- ja rahapoliitika meetmetest. Majanduse 
elavnemine selles piirkonnas aeglustus 2021. aasta esimesel poolel, kui Covid-19 uus 
laine hakkas majandusaktiivsust pidurdama. Reaalne SKP kasv peaks uuesti 
taastuma ja jääma aasta jooksul jõuliseks. Kasvu peaks elavdama piirangute jätkuv 
leevendamine ja vaktsineerimismäära tõus. Majanduse taastumise põhiedendajaks 
on prognoosi kohaselt sisenõudlus, sest tänu tugevale eelarve- ja rahapoliitilisele 
toele väheneb ebakindlus ning suureneb kindlustunne. 

Suurtes tooret eksportivates riikides edendab majandusaktiivsuse elavnemist 
soodne väliskeskkond. Venemaal on reaalne SKP jõudnud kriisieelse tasemeni ja 
peaks ettevaateperioodi jooksul jõudsalt kasvama. Suurem üleilmne naftanõudlus 
toetab hoogsamat naftatootmist ja -eksporti. Ka tarbimise ja investeerimise eeldatav 
taastumine peaks perioodi jooksul kasvule kaasa aitama. Kestvalt kõrged 
toiduainehinnad ja suurenev nõudlus on tekitanud inflatsioonisurve, mille tagajärjel on 
rahapoliitikat karmistatud. Brasiilias on majandustegevus osutunud Covid-19 juhtude 
uuele lainele vastupidavaks, saades tuge kindlast ekspordikasvust ja investeerimise 
edasisest hoogustumisest (arvestamata eriomaseid tegureid). Lähiaja eratarbimist 
edendavad tarbijate kindlustunde ja jaemüügi suhteliselt kiire taastumine ning väikese 
sissetulekuga peredele uute ülekannete tegemine (väiksemas mahus kui 
2020. aastal), samuti tööhõive toetusmeetmed. Vastusena inflatsioonisurve 
süvenemisele on hakatud rahapoliitikat karmistama, sest kõrged toormehinnad ja 
sisetegurid (põuad mõnes piirkonnas, energiatariifide tõus ja taastuv nõudlus) peaksid 
hoidma inflatsiooni lähemas tulevikus tempoka. 

Türgis peaks majandus keskmise aja jooksul järjekindlalt kasvama. Pärast 
esialgset Covid-19 šokki taastus Türgi majandus ruttu ja on järgmistele 
nakatumislainetele vastu pidanud. 2021. aasta teises kvartalis kiirenes SKP reaalkasv 
kvartaliga üllatuslikult 0,9%. Kasvu toetas peamiselt kodumajapidamiste tarbimine, 
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hoolimata uute piirangute kehtestamisest mais ja karmimatest 
rahastamistingimustest, samuti netoeksport. Kui hoitakse hiljuti võetud poliitilist 
suunda makromajandusliku stabiilsuse poole, jääb SKP reaalkasv edaspidi 
tõenäoliselt tagasihoidlikuks, kuid on tasakaalustatum. 

Maailmakaubandus peaks keskmise aja jooksul stabiilselt kasvama, kuid näha 
on märke kasvu aeglustumise kohta lähiajal. Pärast kiiret taastumist Covid-19 
šokist naasis maailmakaubandus 2021. aasta esimeses kvartalis oma 
pandeemiaeelse tasemeni. Viimasel ajal aga on ilmnenud märgid kaubanduse kasvu 
pidurdumisest. Värskeimate andmete põhjal peegeldab see peamiselt 
pakkumisraskusi. Kaupade import vähenes mais veelgi, kuid püsis juunis üldjoontes 
stabiilselt oma märtsikuise kõrgtaseme lähedal. Teenuste import jääb endiselt 
märgatavalt allapoole oma pandeemiaeelset taset ja leidub vähe märke selle 
suurenemisest. Suure sagedusega avaldatavad andmed rahvusvaheliste lendude ja 
hotellibroneeringute kohta näitavad, et turism ja muu teenustega seotud kaubanduse 
kasv ei ole viimastel kuudel hoogustunud. Töötleva tööstuse uusi eksporditellimusi 
kajastav üleilmne (v.a euroala) ostujuhtide indeks alanes augustis taas, jäädes napilt 
alla kasvuläve. Samal ajal ületas tarneaegu kajastav ostujuhtide indeks augustis 
endiselt pandeemia tipphetkel registreeritud kõigi aegade kõrgeimat taset. 
Pakkumisraskused on eelkõige tingitud sellest, et nõudlus valmistoodete järele on 
taastunud oodatust jõudsamalt, ning need raskused peaksid hakkama leevenema 
2022. aasta alguses. Nõudlus valmistoodete järele on olnud palju suurem kui nõudlus 
teenuste järele, mis on piirangumeetmete mõjul endiselt tagasihoidlik. Kuna riigid on 
muutunud piirangumeetmete suhtes vastupidavamaks ja tarbijad hakkavad uuesti 
rohkem teenuseid ostma, võib nõudluspool pakkumisraskuste ületamisel mängida 
väiksemat rolli. Praegu aga suurendavad pakkumispoole häireid eriomased tegurid, 
näiteks pooljuhtide tööstuse tootmisvõimuse piirangud, Covid-19 puhangud ja 
äärmuslikud ilmastikutingimused. 

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 indeksi kohta pärinevad 2021. aasta augustist ja maailmakaubanduse impordi kohta 2021. aasta 
juunist. 
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Euroala välisnõudlus peaks tänu soodsamale väliskeskkonnale kasvama. 
Prognooside kohaselt peaks see sel aastal suurenema 9,2%, 2022. aastal 5,5% ja 
2023. aastal 3,7%. Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku 
ettevaatega võrreldes on välisnõudluse 2021. aasta prognoosi 0,6% võrra ja nii 
2022. kui ka 2023. aasta prognoosi 0,3% võrra ülespoole korrigeeritud. 2021. aasta 
korrektsiooni peamiseks põhjuseks on aasta esimese kvartali oodatust paremad 
üleilmse impordi tulemused, eriti areneva turumajandusega riikides, kuna kaubandus 
pidas majandustegevust räsinud raskustele suhteliselt hästi vastu. 2022. ja 
2023. aasta prognoosi ülespoole korrigeerimine tuleneb paremast üleilmse kasvu 
väljavaatest ja näitab kaubanduse suuremat protsüklilisust majanduse elavnemise 
ajal. Üleilmset (v.a euroala) importi on ettevaateperioodiks samuti ülespoole 
korrigeeritud ning see peaks 2021. aastal kasvama 11,9%, 2022. aastal 5,3% ja 
2023. aastal 4,1%. 

Üleilmse kasvu põhiprognoosi puhul on hinnangute kohaselt ülekaalus 
langusriskid ja üleilmse inflatsiooni põhiprognoosi puhul tõusuriskid. 
Pandeemia edasise kulgemisega seotud ebakindluse näitlikustamiseks kasutatakse 
kahte alternatiivset üleilmse kasvuväljavaate stsenaariumit, nagu seda on tehtud ka 
varasemates ettevaadetes. Need stsenaariumid kajastavad pandeemia ja sellega 
seotud piirangumeetmete muutumise omavahelist seost.3 Lisaks on üleilmset 
inflatsiooni mõjutavad tõusuriskid peamiselt seotud võimalusega, et arvatust 
kestvamate pakkumisraskuste tõttu hakkab praegune inflatsioonisurve süvenema ja 
suurendab seega inflatsiooniootusi. See omakorda võib tingida rahapoliitika kiirema ja 
ulatuslikuma karmistamise. Rangemad üleilmsed rahastamistingimused võivad 
väärata majanduse elavnemist eelkõige arenevates riikides, suurendades üleilmsete 
finantsturgude volatiilsust ja tugevdades suure võlakoormuse kahjulikku mõju 
kasvule. Need tegurid kaaluvad hinnangute järgi üles väljavaate tõusuriskid, mis on 
seotud USA eelarvemeetmete paketi oodatust ulatuslikuma ekspansiivse mõjuga ja 
kogunenud säästude prognoositust kiirema vähenemisega. Seega ei ole üleilmset 
kasvu mõjutavad riskid hinnangute kohaselt enam tasakaalus, nagu varasemas 
ettevaates, vaid ülekaalus on langusriskid. 

Üleilmsed hinnamuutused 

Naftahind on pärast eelmise ettevaate koostamist mõnevõrra tõusnud, kuid 
muu toorme hinnaralli on peatunud. Naftaturg on vahepeal olnud taas volatiilsem, 
sest erimeelsused OPEC+ liikmete vahel kergitasid üleilmse naftanõudluse väljavaate 
paranedes ajutiselt üleilmset naftahinda. Turuosalised ootavad 2021. aastal 
naftanõudluse suurenemist, sest liikuvus pöördub tasapisi tagasi pandeemiaeelsele 
tasemele. Augusti alguses aga hinnad alanesid, peegeldades uute Covid-19 juhtude 
kasvu ja võimalust, et USA rahapoliitika karmistumine vähendab riskitaluvust. Muu 
toorme (v.a energia) hetkehinnad muutusid septembri ettevaates võrreldes juuni 
ettevaates eeldatuga vähe, sest metallihindade hiljutine alanemine väiksema 

 
3  Vt täpsemalt 9. septembril 2021 EKP veebilehel avaldatud eurosüsteemi ekspertide euroala 2021. aasta 

septembri makromajandusliku ettevaate infokast 4 „Euroala majanduse väljavaate alternatiivsed 
stsenaariumid“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202109_ecbstaff%7E1f59a501e2.et.html#toc10
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202109_ecbstaff%7E1f59a501e2.et.html#toc10


 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Majandusareng 
Väliskeskkond 

14 

nõudluse tõttu ja strateegiliste reservide kasutuselevõtt Hiinas peatasid 2020. aasta 
suvest 2021. aasta hiliskevadeni kestnud hinnaralli. 

Üleilmne tarbijahindade inflatsioon peaks sel aastal baasefekti, 
pakkumisraskuste ja nõudluse kestva taastumise mõjul kiirenema, kuid 
ülejäänud ettevaateperioodi vältel aeglustuma. Inflatsioonisurvet on suurendanud 
kõrgemad nafta ja muu toorme hinnad, kerkivad kaubaveokulud ning tõrked 
tarneahelas. Eriti ilmne on see arenenud riikides, kus majanduse elavnemine ja 
valitsuse ulatuslikud toetusmeetmed on vallandanud suure tarbijanõudluse. See on 
tõuganud tarbijahindade inflatsiooni värskeimad näitajad enamikus arenenud riikides 
üle ajaloolise keskmise. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
kuuluvates riikides kerkis aastane THI-koguinflatsioon juunikuiselt 4,0%lt juulis 4,2%le 
(joonis 3). Juuli näitaja tähistas üheksandat järjestikust suurenemist ja selle peamine 
põhjus oli toiduainehindade inflatsioon, mis kiirenes 1,9%lt 3,1%le. Energiahindade 
inflatsioon suurenes natuke (16,9%lt 17,4%le), kajastades endiselt suuresti 
baasaasta mõju. OECD riikide THI-inflatsioon (v.a toiduained ja energia) püsis 
muutumatult 3,1% juures. USAs oli aastane tarbijahinna koguinflatsioon stabiilselt 
5,4%, Kanadas see kiirenes ja Ühendkuningriigis aeglustus. Jaapanis jäi 
koguinflatsioon juulis pärast baasaasta vahetust miinuspoolele, kuid hoogustus siiski 
võrreldes juuniga (–0,5%lt –0,3%ni). Olulistest OECD-välistest arenevatest riikidest 
kerkis aastane koguinflatsioon Brasiilias 9,0%ni. Venemaal püsis see muutumatu ja 
Indias pidurdus. Hiinas oli see samuti stabiilselt ligikaudu 1%. 

Joonis 3. 
OECD riikide tarbijahinnainflatsioon 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

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

Kuna toormehindade tugevam võrdlusbaas hakkab oma mõju avaldama ja 
pakkumisraskused leevenevad (eeldatavasti alates 2022. aasta algusest), peaks 
üleilmne tarbijahinna inflatsioon pärast seda aeglustuma. Samasugune 
suundumus kajastub ka euroala konkurentide selle aasta esimesel poolel tunduvalt 
tõusnud (omavääringus) ekspordihindade ettevaates. 2021. aasta puhul on neid 
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hindu ettevaates tublisti ülespoole korrigeeritud. See tuleneb eelkõige euroala 
peamisteks kaubanduspartneriteks olevates riikides hiljuti avaldatud andmetest, mis 
olid üllatuslikult paremad, kui eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 
makromajanduslikus ettevaates prognoositud. Vähemal määral on selle põhjuseks 
kõrgem naftahind ja mõnevõrra suurem nõudlus arenenud riikides. 
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2 Finantsareng 

Ehkki euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäära (EONIA) forvardkõver 
on keskmise tähtajaga intressimäärade puhul langenud, on kõvera lühiajaliste 
intressimäärade ots jäänud üldiselt samaks, mis lubab oletada, et lähiajal 
baasintressimäära muudatust oodata ei ole. Kui vaadelda kogu vaatlusperioodi 
(10. juunist kuni 8. septembrini 2021), siis pikaajalised riskivabad intressimäärad 
esmalt langesid, kajastades muu hulgas EKP muudetud eelkommunikatsiooni pärast 
EKP nõukogu juuli istungit, mille järel avaldati uus rahapoliitiline strateegia. Seejärel 
pöördus pikaajaliste riskivabade intressimäärade langus viimastel nädalatel osaliselt 
tagasi, arvestades koguinflatsiooni näitajate üllatuslikke tõuse ja spekuleerimist 
pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava ostude tempo 
aeglustumise suhtes. Riigivõlakirjade tulususe ja üleööintressimäära vahetustehingu 
intressimäära vahe jäi eri riikides üldiselt muutumatuks. Riskantsed varad püsisid 
üldjuhul vastupidavad, hoolimata suurenenud kartusest Covid-19 deltatüve leviku 
pärast. Aktsiahinnad tõusid ja seda toetas peamiselt ettevõtete tulukasvu ootuste 
hoogne paranemine. Seda tasakaalustas vaid osaliselt aktsiate riskipreemiate tõus. 
Aktsiahindadele reageerides jätkas euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe 
vähenemist. 

EONIA ja võrdlusintressimäärana kasutusele võetud euro lühiajaline 
intressimäär (€STR) olid vaatlusperioodil keskmiselt vastavalt –48 ja  
–57 baaspunkti.4 Ülelikviidsus suurenes ligikaudu 189 miljardi euro võrra umbes 
4395 miljardi euroni. See kajastas peamiselt varaoste pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) ja varaostukava (APP) alusel ning 
kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) 
kaheksandat operatsiooni summas 109,83 miljardit eurot. Ülelikviidsuse kasvu, mille 
tingis rahapoliitiliste varade suurenemine, leevendas muude varade netovähenemine 
vaatlusperioodil ligikaudu 180 miljardi euro võrra. 

Ehkki EONIA forvardkõvera keskmise tähtaja intressimäärade ots liikus 
vaatlusperioodil allapoole, oli kõvera lühiajaliste intressimäärade ots endiselt 
lauge (joonis 4). EONIA forvardkõvera lühiajaliste intressimäärade ots, mis tõuseb 
umbes 2024. aasta lõpuni, jäi üldjoontes muutumatuks, mis viitab sellele, et 
turuosalised ei eelda lähiajal baasintressimäära muutust. Samas alanesid keskmise 
tähtajaga intressimäärad. Osa langusest kajastab EKP intressimäärade muudetud 
eelkommunikatsiooni pärast EKP nõukogu juuli istungit, mille järel avaldati kuu 
alguses uus rahapoliitiline strateegia. 

 
4  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 vähenes vaatlusperioodil, kuna eeldati jätkuvat 
rahapoliitilist tuge (joonis 5). Euroala riigivõlakirjade turgudel toimunud muutused 
järgnesid tihedalt riskivabade intressimäärade muutustele. Tulusus muutus eri riikides 
sarnaselt ja lähenes mitmes riigis kogu vaatlusperioodi jooksul oma kõigi aegade 
madalaimale tasemele, kuigi perioodi viimastel nädalatel see langus pöördus osaliselt 
tagasi. Eelkõige euroala ja Saksamaa kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade SKPga 
kaalutud tulusus kahanes ligikaudu 7 baaspunkti ehk vastavalt –0,05%ni ja –0,32%ni. 
Samasugune langus toimus USAs, kus kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade 
tulusus vähenes 10 baaspunkti 1,34%le. 

Joonis 5. 
Kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 10. juunil 2021. Viimased andmed pärinevad 8. septembrist 2021. 
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Euroala pikaajalise tähtajaga riigivõlakirjade tulusus üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäärade suhtes jäi eri riikides üldiselt muutumatuks. 
Seda toetasid rahapoliitilised otsused, samuti EKP nõukogu juuli istungile 
järgnenud kommunikatsioon (joonis 6). Eri riikide tulususe muutused olid 
riskivabade intressimäärade puhul väga piiratud, nagu näitas euroala kümneaastase 
tähtajaga riigivõlakirjade SKPga kaalutud kogutulusus vastavate üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäära suhtes. Kogutulusus vähenes 3 baaspunkti ja oli 
0,10%. Selle tulemusena on see näitaja endiselt lähedal väga madalale tasemele, 
mida täheldati 2020. aasta lõpu poole, pärast ajutise tõusu taastumist suve alguses. 
Portugali ja Prantsusmaa kümneaastase tähtajaga võlakirjade tulususe vahe kahanes 
kokkuvõttes 9 ja 7 baaspunkti vastavalt 0,31%ni ja 0,06%ni. Itaalia kümneaastase 
tähtajaga võlakirjade tulususe vahe jäi samal ajal muutumatult 0,80% juurde; 
Hispaania näitaja aga suurenes 3 baaspunkti 0,42%ni. Neid vaoshoitud muutusi 
toetas tõenäoliselt EKP nõukogu juuni otsus, mis sai kinnituse juulis ja millega sooviti 
hoida kolmandas kvartalis märksa kiiremat ostutempot kui aasta esimesel poolel. 
Arvestades sellist rahulikku kulgemist riigivõlakirjaturgudel, olid taasterahastu „Next 
Generation EU“ alusel tehtud esimesed emissioonid turul edukad.  

Joonis 6. 
Euroala kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususe ja üleööintressi 
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 10. juunil 2021. Viimased 
andmed pärinevad 8. septembrist 2021. 
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riskipreemia (investorite nõutav lisatootlus, et hoida aktsiaid riskivabade võlakirjade 
asemel) vähene tõus euroala aktsiahindadele ebasoodsalt. Aktsiahindade tõus oli 
laiapõhjaline, ehkki koroonaviiruse pandeemia mõju euroala eri riikide aktsiaturgudele 
on olnud ebaühtlane. 

Joonis 7. 
Euroala ja USA aktsiahindade indeksid 

(indeks: 1. jaanuar 2015 = 100) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 10. juunil 2021. Viimased andmed pärinevad 8. septembrist 2021. 
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teguritega, mis aga võib näidata jätkuvat poliitilist tuge. Samal ajal esineb endiselt ka 
ettevõtete haavatavust. Praegune tulususe vahe tundub olevat tingitud kestvast 
poliitilisest toetusest. 

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

01.15 07.15 01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 01.19 07.19 01.20 07.20 01.21 07.21

euroala pangad
euroala mittefinantsettevõtted
USA pangad
USA mittefinantsettevõtted



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Majandusareng 
Finantsareng 

20 

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 erineva 
tähtajaga (mille lõpuni on jäänud vähemalt üks aasta) investeerimisjärgu võlakirju. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 
10. juunil 2021. Viimased andmed pärinevad 8. septembrist 2021. 

Valuutaturgudel odavnes euro mõnevõrra, kaalutuna väliskaubanduse 
osatähtsusega (joonis 9). See näitab laiapõhjalist nõrgenemist kõigi peamiste 
valuutade puhul. Euro nominaalne efektiivne vahetuskurss odavnes vaatlusperioodil 
1,1%, mõõdetuna euroala 42 kõige olulisema kaubanduspartneri vääringu suhtes. 
Euro nõrgenes USA dollari suhtes (2,9%), kajastades lühiajalise intressimäära ootuste 
erinevuse suurenemist euroala ja USA vahel, mis omakorda oli tingitud USA 
rahapoliitika eeldatud kiiremast normaliseerumisest. Euro odavnes ka muude 
suuremate vääringute suhtes, sealhulgas Jaapani jeeni (2,3%), Hiina jüaani (1,9%), 
naelsterlingi (0,5%) ja Šveitsi frangi suhtes (0,2%). Samal ajal tugevnes see mitme 
euroalavälise ELi liikmesriigi valuuta suhtes, sealhulgas Ungari forinti (1,2%), Rootsi 
krooni (1,0%) ja Poola zloti (0,8%) 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 8. septembril 
2021 kehtinud vahetuskursse. 
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3 Majandusaktiivsus 

Euroala majandusaktiivsuse taastumine on üha kiirem. 2021. aasta teises kvartalis 

SKP reaalkasv hoogustus, kuid jääb ikka umbes 2,5% allapoole pandeemiaeelset 

taset, mida täheldati 2019. aasta neljandas kvartalis. Kasvule aitas jõuliselt kaasa 

sisenõudlus, eeskätt eratarbimine, mida soodustas piirangumeetmete järkjärguline 

kaotamine. Netokaubandus aga toetas SKP suurenemist vaid vähesel määral. 

Tootmise poolel andis lisandväärtust peamiselt teenuste taastumine, samal ajal kui 

tööstus ja ehitus mängisid selles vähetähtsat rolli. Teise kvartali positiivne tulemus 

näitab, et pärast kaks kvartalit kestnud langust, mis kaasnes rangemate 

piirangumeetmete taaskehtestamisega pärast Covid-19 pandeemia nakatumisjuhtude 

uut kasvu talvekuudel, on majandusaktiivsus asunud taastuma. 

Teise poolaasta alguse kohta saadud ettevõtlus- ja tarbijauuringud ning suure 

sagedusega avaldatavad näitajad osutavad edasisele kiirele kasvule kolmandas 

kvartalis, ehkki pandeemia jätkub ja pakkumispoolel on raskusi. Ettevõtlusuuringud 

kajastavad endiselt teenuste hoogsat elavnemist, sest vaktsineerimiskampaaniate 

jätkuv edenemine on aidanud nakatumise sagenemisele vaatamata 

hospitaliseerimisjuhtumite arvu piirata. See võimaldab lähikontakti eeldavatel 

tegevusaladel ulatuslikumalt taastuda. Seevastu töötleva tööstuse ja ehitussektori 

tegevust pärsivad ikka veel pakkumisraskused, kuigi kindlustunne püsib suur. 

Pärast eeldatavasti hoogsat kolmandat kvartalit peaks taastumistempo tasahaaval 

normaliseeruma, sest vaktsineerimiskampaania edusammud peaksid võimaldama 

piiranguid veelgi lõdvendada ja pakkumispoole raskused loodetavasti leevenevad. 

Keskmise aja jooksul peaksid euroala majanduse taastumist üha rohkem soodustama 

maailmas valitsev suur nõudlus ja järjepanu tugevnev sisenõudlus, samuti nii raha- kui 

ka eelarvepoliitika jätkuv toetus. Seda hinnangut kajastab üldjoontes ka EKP 

ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaate põhistsenaarium, 

mille kohaselt on SKP aastane reaalkasv ettevaateperioodil 2021. aastal 5,0%, 

2022. aastal 4,6% ja 2023. aastal 2,1%, naastes aasta lõpuks pandeemiaeelsele 

kvartalitasemele. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 

makromajandusliku ettevaatega on majanduskasvu prognoosi peamiselt esimese 

poolaasta oodatust paremate tulemuste põhjal 2021. aastaks ülespoole korrigeeritud, 

samal ajal kui 2022. ja 2023. aasta puhul on see jäetud üldjoontes samaks. 

Kokkuvõttes hinnatakse euroala majanduse kasvuväljavaadet mõjutavaid riske 

enamasti tasakaalustatuks. Kui kodumajapidamised hakkavad pandeemia mõjul 

kogunenud sääste oodatust kiiremini vähendama, üleilmse nõudluse väljavaated 

paranevad veelgi või praegused pakkumisraskused leevenevad eeldatust kiiremini, 

võib taastumine olla veelgi kiirem. Teisalt võib majanduskasv jääda loiumaks, kui 

pandeemia viiruse uute variantide levimisel süveneb või kui pakkumisraskused 

osutuvad püsivamaks ja piiravad tootmist eeldatust rohkem.  

Euroala majandustegevus on hakanud hoogu koguma – teises kvartalis kasvas 
see eelmise kvartaliga võrreldes 2,2%, andes märku tempokast taastumisest 
vaatamata pakkumisraskustele. Pärast tehnilist madalseisu aastavahetusel hakkas 
reaalne SKP teises kvartalis taas kasvama, ehkki piirangud jäid kehtima peaaegu 
terveks kvartaliks (joonis 10). Teise kvartali tulemus oli parem, kui eurosüsteemi 
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makromajanduslikus ettevaates oodati. See näitab, et majandusaktiivsuse tundlikkus 
Covid-19 piirangute suhtes taandub. Teise kvartali majandusaktiivsus jäi 2,5% 
kaugusele pandeemiaeelsest tasemest 2019. aasta lõpus. Majanduskasvu tõukas 
teises kvartalis suuresti tagant sisenõudluse, eriti eratarbimise jõuline taastumine. 
Samal ajal avaldas netokaubandus vaid tagasihoidlikku mõju ja varude muutus kaldus 
üldisest kasvust pisut kõrvale. 

Joonis 10. 
Euroala reaalne SKP, ostujuhtide liitindeks ja majandususaldusnäitaja  

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

 

Allikad: Eurostat ja Markit. 
Märkused. Euroala SKP on esitatud kvartaalsete kasvumääradena, ostujuhtide indeks ja majandususalduse näitaja kuise sagedusega. 
Viimased andmed SKP kohta pärinevad 2021. aasta teisest kvartalist, ostujuhtide indeksi ja majandususalduse näitaja kohta 
2021. aasta augustist. 

Pakkumisraskused kahandasid tööstustoodangut teises kvartalis tõenäoliselt 
suuremal määral kui teenuseid. Tööstus- ja ehitussektori lisandväärtus aitas teise 
kvartali kasvule kaasa üsna vähe. Selle põhjuseks olid jätkuvad pakkumispoole häired 
(joonis 11), sealhulgas laiapõhjaline toormepuudus (sh pooljuhid, metallid ja plastid) ja 
püsivad veoraskused. Teenuste sektori aktiivsus taastus tempokalt, kajastades 
piirangute järkjärgulist leevenemist, mis suurendas tarbijate kindlustunnet ja 
tarbimiskulutusi. 
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Joonis 11. 
Euroala toodangut piiravad tegurid 

(vastajate osakaal, erinevus võrreldes pikaajalise keskmisega) 

 

Allikas: Euroopa Komisjon. 
Märkused. Pikaajaline keskmine on arvutatud aastate 2003–2019 kohta. Kvartaliuuring tehti kvartali esimeses kuus. Viimased näitajad 
pärinevad 2021. aasta juulist. 

Euroala tööturutingimused hakkasid 2021. aasta teises kvartalis paranema ja 
tööturule olid endiselt toeks töökohtade säilitamise kavad. Tööhõive ja 
töötundide koguarv kasvasid 2021. aasta teises kvartalis eelnenud kvartaliga 
võrreldes vastavalt 0,7% ja 2,7% (joonis 12). Võrreldes pandeemiaeelse tasemega 
2019. aasta neljanda kvartalis vähenesid tööhõive ja töötundide koguarv vastavalt 
1,3% ja 4,2%, mis näitab töötundide suuremat kohandumist võrreldes tööhõivega. 
Selle põhjuseks oli asjaolu, et töökohtade säilitamise kavadega toetati tööhõivet.5 
Töötuse määr vähenes juulis 7,6%le ja töökohtade säilitamise kavadega hõlmatud 
töötajate arv oli hinnangute kohaselt 2,7% tööjõust, mis on märkimisväärne langus 
võrreldes selle aasta esimese viie kuu keskmise 6,2%ga, kajastades piirangute 
leevenemist. Sellegipoolest on töökohtade säilitamise kavadega hõlmatud töötajate 
osakaal ikka veel märkimisväärne, mis tähendab, et tööturu kohanemine ei ole 
kaugeltki lõppenud. 

 
5 Vt selle majandusülevaate täispika ingliskeelse versiooni artikkel „Hours worked in the euro area“. 
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Joonis 12. 
Euroala tööhõive, ostujuhtide indeksil põhinev hõive ja töötuse määr 

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

 

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

Lühiajaliste näitajate järgi jätkavad tööturutingimused paranemist. Tööhõivet 
kajastav ostujuhtide kuine liitindeks, mis hõlmab tööstust ja teenuseid, langes 
juulikuise 56,1 tasemega võrreldes pisut, 55,7-le, kuid on 50 punktist endiselt tublisti 
kõrgem, viidates hõive paranemisele. Tööhõivet kajastav ostujuhtide indeks on pärast 
2020. aasta aprilli enneolematult madalat taset täielikult taastunud ja läheneb praegu 
2021. aasta juuli tasemele, mis on kõrgeim alates 2000. aasta märtsist. 

Kuna tarbijate rahaline olukord on paranenud, on nad endiselt ettevaatlikult 
optimistlikud, ehkki pandeemiaga seotud ebakindlus ei ole kadunud. 
Eratarbimine taastus 2021. aasta teises kvartalis hoogsalt (kvartaliarvestuses 3,7%) 
ja peaks ka kolmandas kvartalis kiiresti kasvama, arvestades piirangumeetmete 
edasist leevenemist, tööjõutulu rõõmustavat arengut ja märke sellest, et 
kodumajapidamiste säästmiskalduvus on normaliseerumas. Tarbijate kindlustunne 
püsib suur. Pärast viit järjestikust kasvukuud langes Euroopa Komisjoni tarbijate 
kindlustunde näitaja juulis ja augustis taas pisut, jõudes –5,3ni, mis jäi kõrgemale nii 
pikaajalisest keskmisest (–10,6 alates 1990. aastast) kui ka pandeemiaeelsest 
tasemest 2020. aasta veebruaris (–6,4). Ehkki autosid registreeriti juunis ikka veel 
20% vähem kui enne pandeemiat, peegeldavad tagasihoidlikud kulutused autodele 
tõenäoliselt pigem jätkuvaid tarnehäireid kui tarbijate kasinat nõudlust. Sellele viitab 
ühest küljest tööstussektori suur kindlustunne ja teisest küljest autotööstuse 
tagasihoidlik toodang.6 Pärast kahte positiivse kasvu kuud kahanes jaekaubanduse 
maht juulis kuises arvestuses 2,3%, kuid jäi 2020. aasta veebruari tasemest siiski 
2,6% kõrgemale. 

Kodumajapidamiste reaalne kasutatav tulu kasvas 2021. aasta teises kvartalis 
hinnangute kohaselt tempokalt ja peaks kolmandas kvartalis veelgi hoogu 
juurde saama. Seda toetab töötasu, mis toob tavaliselt kaasa suurema 

 
6 Vt selle majandusülevaate infokast „Tarneraskuste mõju kaubandusele“. 
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tarbimiskalduvuse kui muud sissetulekuallikad. Seda kinnitavad kuised andmed 
kodumajapidamiste pangahoiuste voogude kohta, mis osutavad mõningasele 
normaliseerumisele 2021. aasta aprillist kuni juulini. Sellegipoolest ei viita 
kodumajapidamiste pandeemiaaegset aktiivsemat säästmist mõjutanud tegurite 
analüüs sellele, et kogutud säästud suunataks kindlasti kohe tarbimisse.7 Seda 
hinnangut kinnitavad Euroopa Komisjoni hiljutise uuringu andmed, mille põhjal 
eeldavad kodumajapidamised, et nende suurte ostude maht jääb järgmise 12 kuu 
jooksul kriisieelsele tasemega sarnaseks. Ka EKP 2021. aasta augusti tarbijate 
ootuste uuringus osalenud arvavad, et nad ei naase normaalse majanduse ja 
sotsiaalse suhtluse juurde enne 2022. aasta kevadet, arvestades praegust 
pandeemiaga seotud ebakindlust. 

Ettevõtete investeeringud (v.a ehitus) 2021. aasta teises kvartalis suurenesid  
ja lühiajaliste näitajate põhjal kestab suur nõudlus kapitalikaupade järele. 
Euroala ehitussektoriväliste investeeringute kasv oli 2021. aasta teises kvartalis 
kvartaliarvestuses 1,0%, mis järgnes eelnenud kvartali sama suurele langusele. 
Sellele vaatamata on investeeringute maht endiselt 17% väiksem võrreldes 
pandeemiaeelse tasemega 2019. aasta viimases kvartalis. Euroala suurematest 
riikidest suurenesid teises kvartalis ehitussektorivälised investeeringud Saksamaal, 
Prantsusmaal ja Itaalias, samal ajal kui Hispaanias investeeringute maht vähenes ja 
Madalmaades püsis see üldjoontes muutumatuna. Lisaks vähenesid euroalal teist 
kvartalit järjest investeeringud veovahenditesse. See on arvatavasti seotud sisendite 
puudusega, mis annab märku jätkuvatest häiretest tarneahelas. Muudesse 
vahenditesse tehtud investeeringud püsisid suhteliselt samal tasemel. 2021. aasta 
kolmanda kvartali lühiajalised näitajad kajastavad suurt nõudlust kapitalikaupade 
järele vaatamata kestvatele tarneahela häiretele: kapitalikaupade uute tellimuste arv 
on tõusuteel ning juuli ja augusti ostujuhtide indeks jätkas kindlat tõusu. Tarneaeg on 
mõnevõrra lühenenud, ehkki on endiselt pikk. Selle tulemusel paranesid augustis ka 
tootmisega seotud ootused. Kapitalikaupade sektori ettevõtted on teatanud, et 
peamine tegur, mis piirab praegu euroalal pakkumist, on materjalide ja seadmete 
puudus. Nõudlusega seotud probleemidest teatavate ettevõtete osakaal on endiselt 
väike. Tööjõupuudus on praegu oma pikaajalisest keskmisest märksa suurem, kuid 
see mõjutab vaid üksnes suhteliselt väikest arvu selle sektori ettevõtetest. Ka 
pankade laenutegevuse küsitluse uuemate andmete põhjal on 
investeerimisväljavaated paranemas.8 Pangad teatasid, et 2021. aasta teises 
kvartalis kasvas laenunõudlus seoses põhivarainvesteeringute tegemisega ja et 
eeldatav nõudlus pikaajaliste laenude järele (mida tavaliselt kasutatakse 
investeeringute rahastamiseks) peaks 2021. aasta kolmandas kvartalis paranema. 
Ehkki ettevõtete võimalik haavatavus ohustab endiselt keskmise aja investeeringute 
väljavaadet9, peaks lähikvartalites eeldatav pakkumisraskuste järkjärguline kadumine 
investeerimisväljavaateid toetama. 

  

 
7 Vt ka EKP majandusülevaate 5/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „COVID-19 and the increase 

in household savings: an update“. 
8 Vt 2021. aasta juuli pankade laenutegevuse küsitlus (inglise keeles). 
9 Põhjalikuma ülevaate saamiseks mittefinantsettevõtete finantsolukorra kohta pandeemia ajal vt selle 

majandusülevaate infokast „Mittefinantsettevõtete pandeemiaaegne seisund“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202105.et.html#toc12
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202105.et.html#toc12
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2021q2%7Eb868c78ada.et.html
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Eluasemeinvesteeringute maht suurenes teises kvartalis taas ja eeldatavasti ka 
jätkab kasvu vaatamata süvenevatele pakkumisprobleemidele. 
Eluasemeinvesteeringud kasvasid kvartaliarvestuses teises kvartalis 0,9%, ületades 
2019. aasta viimase kvartali kriisieelsest 1,2% taset. 2021. aasta teisel poolel peaks 
euroala eluasemeinvesteeringute kasvusuundumus jätkuma, ehkki 
pakkumispiirangud muutuvad veelgi karmimaks. Euroopa Komisjoni ehitussektori 
toodangu hiljutiste suundumuste näitaja langes kolmanda kvartali kahe esimese kuu 
vältel küll pisut, kuid oli tunduvalt kõrgem kui pikaajaline keskmine. Elamuehitust 
puudutav ostujuhtide indeks tõusis augustis võrreldes eelmise kuuga, liikudes 
plusspoolel veel kõrgemale. Euroopa Komisjoni uuringuandmete alusel on nõudlus 
eluasemete järele olnud kuni viimase ajani suur. Seda on tõestanud ka paljude 
tarbijate lühiajaline kavatsus osta või ehitada maja ning ettevõtete märkimisväärselt 
paranenud hinnangud tellimuste üldise taseme kohta. Valitsuste kehtestatud osa 
kriisitoetusmeetmete aegumisega võib edaspidi kaasneda eluasemenõudluse 
normaliseerumine. Siiski mõjutavad eluasemeinvesteeringuid praegu eeskätt 
pakkumispiirangud. Need on üha süvenenud, sest pärast ehitussektori toodangu juba 
niigi järsku suurenemist teises kvartalis kasvasid eeldatavad piirangud juulis ja 
augustis materjali- ja tööjõupuuduse tõttu veelgi. Pakkumisraskused kajastuvad ka 
ostujuhtide indeksit puudutavas küsitluses ehitussektori kohta, kus on nimetatud väga 
pikka tarneaega. Üldiselt põhjustavad pakkumispiirangud lähiajal tõenäoliselt 
mõningaid riske eluasemeinvesteeringute praegusele kasvule. 

Euroala ekspordikasv oli 2021. aasta teises kvartalis taas mõõdukas. Euroala 
eksport kasvas 2021. aasta teises kvartalis 2,2%. Seda mõjutas töötleva tööstuse 
vähene eksport, mida pärssisid veo ja sisenditega seotud piirangud.10 
Nominaalandmed kaupade ekspordi kohta näitasid juunikuus kahanemist eelmise 
kuuga võrreldes –0,7%. See langus oli kõikehõlmav. Üksnes Türgi, Põhja-Ameerika ja 
Mehhiko olid suurte ekspordisihtkohtade seas ainsad erandid. Kaupade 
eksporditellimustel põhinevad ettevaatavad näitajad viitavad kaubaekspordi kasvu 
kiirele, ehkki raugevale hoole, sest majandustegevus ja kaubandus normaliseeruvad. 
Teenuste eksport peaks veelgi paranema, sest liikumispiirangute leevenemine toetab 
reisiteenuste eksporti. Juunis vähenes euroala kaupade import ja euroalasisene 
kaubandus, mis oli sisenõudluse jõulise taastumise tulemusel märgatavalt kasvanud. 
Koguimport kasvas 2021. aasta teises kvartalis kvartaliarvestuses 2,3% ja 
netokaubandus mõjutas seda vähesel määral positiivses suunas (0,1% võrra).  

Laekuvad andmed osutavad euroala majandusaktiivsuse edasisele 
suurenemisele aasta teisel poolel. Ehkki uuringuandmete kohaselt on näitajad 
viimasel ajal juuni lõpu tipptasemelt langema hakanud, on need endiselt kooskõlas 
püsiva ja kiire kasvuga 2021. aasta kolmandas kvartalis vaatamata sellele, et eeskätt 
töötlevas tööstuses on järjest ulatuslikumad pakkumispiirangud (joonis 11). 
Ostujuhtide liitindeks tõusis veelgi ning juuli ja augusti keskmine oli 59,6, ehkki 
augustis hoog võrreldes teise kvartali 56,8ga pisut vähenes. See viitab peamiselt 
teenuste sektori edasisele tugevnemisele. Töötleva tööstuse sektori aktiivsust 
mõjutavad hoolimata selle heast seisust ikka veel pakkumispoole raskused. Ka 
Euroopa Komisjoni majandususalduse näitaja kinnitab kolmanda kvartali lennukamat 

 
10 Lisateabe saamiseks vt ka selle majandusülevaate infokast „Tarneraskuste mõju kaubandusele“. 



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Majandusareng 
Majandusaktiivsus 

28 

kasvu, kuigi augustit iseloomustas mõõdukas aeglustumine juuli kõigi aegade 
kõrgeimalt tasemelt. Pärast peaaegu kõigi vaba aja tegevuse piirangute kaotamist on 
tarbijate kindlustunne endiselt suur, sest vaktsineerimiskampaaniate edenemine on 
piiranud hospitaliseerimis- ja surmajuhtumite arvu, isegi kui nakatumine on viimastel 
kuudel kohati taassagenenud. Investeerimiskavatsused paranevad ja edenevad 
jätkuvalt koos taasterahastu „Next Generation EU“ vahendite kasutamisega ning 
rahapoliitika toetav kurss kiirendab majanduse taastumist ja laiapõhjalisemat 
finantsstabiilsust. Ebakindlus püsib siiski suur. Muu hulgas põhjustavad seda uute ja 
nakkavamate variantide levik ja tootmise jätkuv piiratus kestvate pakkumisraskuste 
tõttu. Samuti ei ole veel täiesti selge, kas kõik sektorid taastuvad pandeemia mõjust 
peagi või täielikult. 

Covid-19 pandeemia jätkumine paneb edasised väljavaated taas proovile, kuid 
majandusaktiivsus püsib taastumise kursil. Vaatamata kohalike 
piirangumeetmete mõningasele pikendamisele ja mõnes euroala riigis kestvatele 
tootmisraskustele on kasvuväljavaade endiselt hea tänu euroala peamiste sektorite 
majandustegevuse hoogsamale taastumisele, vaktsineerimiskampaaniate pidevatele 
edusammudele, soodsate näitajatega tööturule, pandeemiaga seotud õppetundidele, 
jõulisele välisnõudlusele ning eelarve- ja rahapoliitiliste toetusmeetmete jätkuvale 
abile. See nähtub ka EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslikus 
ettevaates euroala kohta, milles nähakse ette, et SKP aastane reaalkasv kiireneb 
2021. aastal 5,0%, 2022. aastal 4,6% ja 2023. aastal 2,1% (joonis 13). 2021. aasta 
majanduskasvu korrigeerimine 0,4% võrra ülespoole kajastab enamjaolt juuni 
ettevaates oodatust paremaid tulemusi esimeses kahes kvartalis. Vähesel määral 
korrigeeriti ka aasta teiseks pooleks eeldatud kvartalikasvu näitajaid. 2022. ja 
2023. aasta kasvuprofiil jäi üldiselt samaks. Euroala majandustegevus peaks naasma 
pandeemiaeelsele kvartalitasemele 2021. aasta viimaseks kvartaliks, st üks kvartal 
varem, kui on prognoositud 2021. aasta juuni ettevaates. Seda soodustab 
sisenõudluse järjekindel kasv, arvestades piirangumeetmete eeldatavat lõdvendamist 
lähikvartalites, pakkumisraskuste leevenemine 2022. aasta alguseks, üleilmse 
majanduskasvu edasine taastumine ja püsiv märkimisväärne poliitiline toetus.11 

 
11 Vt EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 

9. septembril 2021 EKP veebilehel. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202109_ecbstaff%7E1f59a501e2.et.html
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Joonis 13. 
Euroala SKP reaalkasv (sh prognoosid) 

(kvartalimuutus protsentides; sesoonselt ja tööpäevade arvuga kohandatud kvartaliandmed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat ja EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 9. septembril 2021 
EKP veebilehel.  
Märkused. Andmed on sesoonselt ja tööpäevade arvuga kohandatud. Varasemate perioodide andmed võivad erineda Eurostati viimaste 
väljaannete omadest, sest need avaldati pärast ettevaate andmete esitamise tähtaega. Vertikaalne joon tähistab ettevaateperioodi 
algust. Joonisel ei näidata ettevaate väärtusvahemikke. Selle põhjuseks on asjaolu, et väärtusvahemike tüüparvutus (tuginedes 
ajaloolistele prognoosivigadele) ei peegeldaks Covid-19 pandeemiaga seotud suuremat ebakindlust. Selle asemel on euroala kohta 
esitatud EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaate infokastis 4 alternatiivsed stsenaariumid, mis tuginevad 
erinevatele eeldustele Covid-19 pandeemia edasise kulgemise, pandeemiaga seotud piirangumeetmete ja majandust kahjustava mõju 
ulatuse kohta. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202109_ecbstaff%7E1f59a501e2.et.html


 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Majandusareng 
Hinnad ja kulud 

30 

4 Hinnad ja kulud 

Eurostati kiirhinnangu kohaselt kerkis euroala ÜTHI-inflatsiooni aastamäär 
2021. aasta juunikuiselt 1,9%lt juulis 2,2%le ja augustis 3,0%le. Inflatsioonitempo 
peaks sel sügisel veelgi hoogustuma, kuid järgmisel aastal ilmselt aeglustub. 
Inflatsiooni ajutise kiirenemise peamisteks põhjusteks on naftahinna suur tõus alates 
eelmise aasta keskpaigast, käibemaksumäära ajutise langetamise tühistamine 
Saksamaal, suvelõpu allahindluste edasilükkamine 2020. aastal ning kulusurve, mis 
tuleneb materjalide ja seadmete ajutisest nappusest. Need tegurid peaksid 
2022. aasta jooksul leevenema või aastainflatsiooni arvutusest välja langema. 
Alusinflatsiooni surve on kasvanud. Majanduse elavnedes peaks alusinflatsioon 
keskmise perioodi jooksul rahapoliitiliste meetmete toel kiirenema. See toimub 
eeldatavasti järk-järgult, kuna majanduse täielik taastumine võtab aega, mistõttu on 
ka palgakasv vaid mõõdukas. Pikemaajaliste inflatsiooniootuste näitajad on veelgi 
paranenud, kuid ei küündi 2% eesmärgini. See hinnang kajastub EKP ekspertide 
2021. aasta septembri makromajanduslikus ettevaates euroala kohta, kus 
prognoositakse, et aastane ÜTHI-inflatsioon on 2021. aastal 2,2%, 2022. aastal 1,7% 
ja 2023. aastal 1,5% ning ÜTHI-inflatsioon, v.a energia ja toiduained, on 2021., 
2022. ja 2023. aastal vastavalt 1,3%, 1,4% ja 1,5%. Võrreldes eurosüsteemi 
ekspertide 2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaatega on inflatsiooni 
väljavaadet ülespoole korrigeeritud nii ÜTHI-koguinflatsiooni kui ka energia ja 
toiduaineteta arvestatava ÜTHI-inflatsiooni puhul. 

Juulis ja augustis aastane ÜTHI-inflatsioon kasvas – suuresti ajutiste tegurite 
tõttu. Eurostati kiirhinnangu kohaselt kerkis ÜTHI-inflatsiooni aastamäär juunikuiselt 
1,9%lt juulis 2,2%le ja augustis 3,0%le (joonis 14). Inflatsiooni hiljutise kiirenemise 
taga oli peamiselt energiahindade järsem kallinemine, mis tulenes positiivsest 
baasefektist ja igakuisest hoogsast hinnatõusust, mille tulemusena jõudis 
aastamuutus augustis 15,4%ni. Tugevnes ka toiduainehindade dünaamika: 
aastakasvu määr oli juunis 0,5%, juulis 1,6% ja augustis juba 2,0%. ÜTHI-inflatsioon, 
v.a energia ja toiduained, kiirenes juunikuiselt 0,9%lt ja juulikuiselt 0,7%lt augustis 
1,6%le. ÜTHI (v.a energia ja toiduained) hiljutist volatiilsust mõjutasid peamiselt 
tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsiooni muutused: selle komponendi puhul 
tõusid hinnad augustis aastataguse ajaga võrreldes hüppeliselt. Imputeeritud 
hindadega komponentide osakaal jäi juunis saavutatud madalale tasemele ja 
vähendas ebakindlust aluseks oleva hinnadünaamika mõju suhtes võrreldes aasta 
esimeste kuudega.12 

 
12  Imputeeritud hindadega ÜTHI-inflatsiooni komponentide osakaal oli jaanuaris 13%, aga juulis 3% ja 

augustis 4%. Imputeeritud hindadega ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja toiduained) komponentide osakaal 
oli jaanuariga (18%) võrreldes samuti väike: juulis 3% ja augustis 5%. 
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Joonis 14. 
Koguinflatsioon ja selle komponendid 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. 2015. aasta kasvumäärasid on metoodika muudatuste tõttu ülespoole korrigeeritud (vt EKP majandusülevaate 2/2019 
infokast „Uus puhkusepakettide hinnaindeksi arvutamise meetod Saksamaal ja selle mõju ÜTHI inflatsioonimäärale“). Viimased andmed 
pärinevad 2021. aasta augustist (kiirhinnang).  

Energiahindade tõusu kõrval on koguinflatsiooni jätkuvalt mõjutanud muud 
ajutised tegurid (joonis 15), mis on kujundanud viimastel kuudel inflatsiooniprofiili. 
Saksamaal 2020. aasta teisel poolel kehtestatud käibemaksumäära ajutise 
langetamise tühistamine 2021. aasta jaanuaris põhjustab selle aasta teisel poolel 
inflatsiooni kiirendava baasefekti. Mõningates euroala riikides toimunud muutused 
kaupluste allahindlusperioodide ajastuses ja ulatuses avaldasid väga soodsat mõju 
tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsiooni aastamuutuse määrale (juulis 0,7%, 
augustis 2,7%), tõstes seda tublisti üle pikaajalise keskmise (0,6%). 
Allahindlusperioodidega seotud baasefekt moodustas tööstuskaupade (v.a energia) 
hindade inflatsioonitõusust juulist augustini ligikaudu 0,5 protsendipunkti. Lisaks oli 
inflatsiooni hiljutine kiirenemine osaliselt seotud ka tarneahelast tuleneva 
hinnasurvega, mille põhjuseks olid tootmis- ja tarneraskused. Hinnangute kohaselt ei 
avaldanud 2021. aastal muutunud ÜTHI-komponentide osakaalud augustis enam 
edasist mõju (joonis 15), mis tähendab, et augustis oli aeglustav mõju 
aastainflatsioonile sama suur kui juulis. ÜTHI-komponentide osakaalude muutumise 
mõju arvestamata oli koguinflatsioon ja ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) 
augustis hinnanguliselt ligi poole protsendipunkti võrra suurem. ÜTHI-komponentide 
osakaalude mõju tõttu võib lähikuudel oodata mõningast volatiilsust. Enamik praegu 
koguinflatsiooni mõjutavaid tegureid ei peaks 2022. aasta alguses aastastele 
kasvumääradele eeldatavasti enam mõju avaldama. See kehtib eelkõige käibemaksu 
ja praeguse energiahindade väga kõrge inflatsioonimäära kohta, mis on alates 
2021. aasta aprillist olnud üle 10%. 
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https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2019/ekp_majandusulevaade_2-2019.pdf
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Joonis 15. 
Baasefektide ja muude ajutiste tegurite osakaalud ÜTHI-aastainflatsiooni kuistes 
muutustes 

(muutused protsendipunktides ja osakaalud) 

 

Allikad: Eurostat, Deutsche Bundesbank, septembrikuine kitsa inflatsiooni prognoos (NIPE) ja EKP arvutused. 
Märkused. Saksamaa käibemaksumäära ajutise langetamise osakaal põhineb Deutsche Bundesbanki 2020. aasta novembri 
kuuaruandes esitatud hinnangutel. Osakaalude mõju oli augustis eeldatavasti sama suur nagu juulis, ent seda võidakse lõpliku ÜTHI 
avaldamisel muuta, kui saab teha täpsemad arvutused. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta augustist. 

Enamik alusinflatsiooni näitajaid liikus viimati ülespoole ja mõni neist ületas 
Covid-19 pandeemia eelseid määrasid (joonis 16). Kõige värskemad 
kättesaadavad andmed alusinflatsiooni näitajate arvutamiseks pärinevad 2021. aasta 
juulist, välja arvatud ilma energia ja toiduaineteta arvestatava ÜTHI-inflatsiooni puhul. 
ÜTHI (v.a energia, toiduained, reisimisega seotud teenused ning rõivad ja jalanõud) 
kasvas juunikuiselt 1,4%lt juulis 1,6%le. Mudelipõhine inflatsiooni ühine 
püsikomponent (PCCI), mida osakaalude muutused ja Saksamaa käibemaksumäära 
ajutine langetamine vähem mõjutavad, oli juunis 1,5% ja juulis 1,6%. Piiratud 
alusinflatsiooni näitaja (Supercore) kerkis juunikuiselt 0,8%lt juulis 1,0%le. Nende 
ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja toiduained) komponentide osakaal, mille 
hinnamuutus oli üle 2%, küündis juulis 36%ni, olles seega suurem kui 
pandeemiaeelsel perioodil. Sellegipoolest jäävad alusinflatsiooni näitajad praegu 
selgelt alla 2%.13 

 
13  Lisateavet nende alusinflatsiooni näitajate kohta leiab EKP majandusülevaate 4/2018 täispika 

ingliskeelse versiooni artikli „Measures of underlying inflation for the euro area“ infokastidest 2 ja 3. 
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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/articles/2018/html/ecb.ebart201804_03.et.html
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Joonis 16. 
Alusinflatsiooni näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. Saksamaa käibemaksumäära ajutise langetamise osakaal põhineb Deutsche Bundesbanki 2020. aasta novembri 
kuuaruandes esitatud hinnangutel. ÜTHI (v.a toiduained ja energia) puhul pärinevad viimased andmed 2021. aasta augustist 
(kiirhinnang) ja kõigi teiste näitajate andmed pärinevad 2021. aasta juulist. 

Tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsiooni puhul on tarneahelasisene 
hinnasurve jätkanud viimastel kuudel süvenemist. Tarbekaupade (v.a toiduained) 
euroala tootjahindade inflatsioonimäär, mis on tarneahela hilisemate etappide 
hinnasurve üks näitajatest, kerkis maikuiselt 1,3%lt juunis 1,4%le ja juulis 1,9%le, 
ületades märgatavalt pikaajalist keskmist (0,6%). Vastav aastane impordihindade 
inflatsioonimäär on jõudnud plusspoolele ning moodustas juunis 0,1% ja juulis 1,2%, 
tõustes maikuuga võrreldes vastavalt 0,9% ja 2,0% võrra. See võib osaliselt kajastada 
euro efektiivse vahetuskursi hiljutisest nõrgenemisest tingitud väikest tõususurvet. 
Euroala hinnakujundusahela varasemates etappides kallinesid vahekaupade hinnad 
juunis 10,7% ja juulis 12,6% ehk maikuuga võrreldes vastavalt 1,4% ja 3,3% võrra.  
Ka impordihindade inflatsioon hoogustus: mais oli see 10,6%, juunis 12,5% ja juulis 
13,8%. Seetõttu võib seoses sisendikulude hiljutise arenguga oodata lähikuudel 
kiirendavat lisasurvet tööstuskaupade (v.a energia) hindade inflatsioonile. See, millal 
ja kui suures ulatuses kandub mõju üle lõpptootmisetappidesse ja tarbijahindadesse, 
on siiski endiselt ebakindel, sõltudes peaasjalikult sellest, kui püsivaks osutuvad 
ülemaailmsed sisendikulude šokid järgmistes kvartalites. 

Euroala palgakasvu näitajaid mõjutavad ajutised tegurid. Töötaja kohta makstava 
hüvitise aastakasvu määr kerkis esimese kvartali 1,9%lt teises kvartalis 8,0%le 
(joonis 17). Selle tempoka kasvu aluseks on töötaja kohta töötatud tundide arvu 
aastane kasvumäär, mis tõusis pandeemiaga seotud baasefekti tõttu teises kvartalis 
12,4%ni. Tunni kohta makstava hüvitise aastakasvu määr kahanes esimese kvartali 
3,1%lt teises kvartalis –3,9%le, kusjuures töötundide arvu kasv ületas tunnitasu 
kasvu. Peamiselt mõnes riigis pandeemia tõttu tehtud ühekordsete maksete tõttu 
kasvasid kollektiivlepinguga määratud palgad 2021. aasta teises kvartalis 1,7%. 
Esimeses kvartalis oli see näitaja 1,4%. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

01.19 07.19 01.20 07.20 01.21 07.21

ÜTHI (v.a energia ja toiduained)
ÜTHI (v.a energia ja toiduained), välja arvatud käibemaksu mõju
ÜTHI (v.a energia, toiduained, reisimisega seotud teenused ning rõivad ja jalanõud)
ÜTHI (v.a energia, toiduained, reisimisega seotud teenused ning rõivad ja jalanõud), välja arvatud käibemaksu mõju
inflatsiooni ühine püsikomponent (PCCI)
piiratud alusinflatsioon (Supercore)

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
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Joonis 17. 
Töötaja kohta makstava hüvitise komponentide osakaalud 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. Töötaja kohta makstava hüvitise aastakasvu pikaajalist keskmist arvutatakse alates 1999. aasta esimesest kvartalist. 
Viimased andmed pärinevad 2021. aasta teisest kvartalist.  

Pikemaajaliste inflatsiooniootuste turupõhised näitajad kasvasid ja 
küsitluspõhised inflatsiooniootuste näitajad osutasid eri ajavahemike kaupa 
vaadates taas pöördepunktile. Pikemaajalise inflatsiooniga seotud 
vahetustehingute intressimäärad on alates 2021. aasta juuli keskpaigast tõusnud. 
Näiteks euroala inflatsiooniga seotud viieaastaste vahetustehingute intressimäär 
viieks aastaks kerkis vaatlusperioodi jooksul ligikaudu 10 baaspunkti, jõudes peaaegu 
kolme aasta jooksul esimest korda 1,7%ni. Inflatsiooniootuste turupõhiste näitajate 
kasvule võis kaasa aidata EKP uue inflatsioonieesmärgi määramise ja sellega seotud 
intressimäärade eelkommunikatsiooni muudatuste järkjärguline arvessevõtmine 
turuosaliste seas. EKP kutseliste prognoosijate 2021. aasta kolmanda kvartali 
küsitluse ja Consensus Economicsi viimaste andmete alusel on pikemaajaliste 
inflatsiooniootuste küsitluspõhiseid näitajaid teise kvartaliga võrreldes ülespoole 
korrigeeritud (joonis 18). 
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https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/ecb.spf2021q3%7E6a629d9dd3.et.html#toc1
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/ecb.spf2021q3%7E6a629d9dd3.et.html#toc1
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Joonis 18. 
Inflatsiooniootuste küsitlus- ja turupõhised näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, Thomson Reuters, Consensus Economics, EKP (kutseliste prognoosijate küsitlus) ja EKP arvutused. 
Märkused. Inflatsiooniootuste turupõhiste näitajate aluseks on ühe aasta inflatsiooniga seotud hetkemäär ning ühe aasta forvardmäär 
aasta pärast, kahe aasta pärast, kolme aasta pärast ja nelja aasta pärast. Viimased andmed turupõhiste inflatsiooniootuste kohta 
pärinevad 8. septembrist 2021. EKP kutseliste prognoosijate 2021. aasta kolmanda kvartali küsitlus viidi läbi 2021. aasta juulis.  
EKP ekspertide euroala makromajandusliku ettevaate andmete esitamise tähtaeg oli 26. august 2021 (eelduste puhul 16. august). 

EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaate kohaselt 
peaks koguinflatsioon kuni selle aasta lõpuni mõõdukalt kiirenema, 2022. aasta 
esimesel poolel aeglustuma ning ettevaateperioodi lõpu poole vähehaaval taas 
hoogustuma. ÜTHI koguinflatsioon on ettevaate kohaselt 2021. aasta jooksul 
keskmiselt 2,2%, saavutades mitmesuguste tugevate baasefektide tõttu haripunkti 
2021. aasta neljandas kvartalis. 2022. aastal peaks koguinflatsioon aeglustuma 
1,7%ni ja 2023. aastal 1,5%ni (joonis 19). Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaatega on ÜTHI-inflatsioonimäära 
2021. aastaks 0,3% võrra, 2022. aastaks 0,2% võrra ja 2023. aastaks 0,1% võrra 
ülespoole korrigeeritud. Selle põhjuseks on kõrgemad näitajad nii inflatsiooni kui ka 
majandusaktiivsuse viimastes andmetes, samuti pakkumispoolel suurenenud surve, 
mis tuleneb üleilmsetest häiretest tarneahelas. Kui inflatsiooni ajutine äkiline 
kiirenemine 2021. aastal välja arvata, viitab keskmise perioodi inflatsiooniprofiil 
majandusaktiivsuse ja nõudluse taastumisest tulenevale hinnasurve süvenemisele, 
samas kui pakkumispoolelt tulenev hinnasurve eeldatavasti leeveneb. 
ÜTHI-inflatsioon, v.a energia ja toiduained, peaks 2021. aastal jõudma 1,3%ni, 
2022. aastal 1,4%ni ja 2023. aastal 1,5%ni. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta juuni makromajandusliku ettevaatega on seda inflatsioonimäära 
2021. aasta puhul 0,2% võrra, 2022. aasta puhul 0,1% võrra ja 2023. aasta puhul 
0,1% võrra ülespoole korrigeeritud. 
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Joonis 19. 
Euroala ÜTHI-inflatsioon (sh prognoosid) 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 9. septembril 2021 
EKP veebilehel. 
Märkused. Vertikaalne joon näitab ettevaateperioodi algust. Viimased andmed on 2021. aasta teise kvartali (tegelikud andmed) ja 
2023. aasta neljanda kvartali (ettevaade) kohta. Ettevaates sisalduvate andmete esitamise tähtaeg oli 26. august 2021 (eelduste puhul 
16. august). 
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5 Raha ja laenud 

2021. aasta juulis hakkas euroala rahaloome aeglustuma, normaliseerudes veelgi 

pärast Covid-19 pandeemia varasemate lainetega seotud ulatuslikku rahapakkumise 

kasvu. Põhiliseks rahaloome tekitajaks jäid riigisisesed laenud ja enim avaldasid mõju 

eurosüsteemi varaostud. Erasektorile antud laenude kasv stabiliseerus ja lähenes 

pandeemiaeelsele pikaajalisele madalamale tasemele, samal ajal kui 

rahastamistingimused püsisid väga soodsad. Ettevõtete välisrahastamise kogumaht 

2021. aasta teises kvartalis kahanes. Võrreldes 2021. aasta aprilliga suurenes 

ettevõtete välisrahastamise kogukulu 2021. aasta juulis mõnevõrra ja seda põhjustas 

peamiselt omakapitali kaudu rahastamise suurem kulu. Turupõhiste 

laenuvahenditega rahastamise kulu vähenes veidi ja pangalaenude kulu jäi üldiselt 

samaks. 

Laia rahapakkumise kasv hakkas 2021. aasta juulis aeglustuma.  
M3 aastakasvumäär langes juunikuiselt 8,3%lt juulis 7,6%le (joonis 20), kuna  
seda mõjutas endiselt negatiivne baasefekt, mis oli seotud erakordselt suure 
likviidsusvajadusega 2020. aasta esimesel poolel. Rahapakkumise kasvu 
kvartalikiirus liikus tagasi oma pikaajalise keskmise juurde, seejuures kajastas laia 
rahapakkumise lühemaajaline dünaamika rahaloome kindlat tempot, mis tulenes 
märkimisväärsest poliitilisest toetusest. Komponentidest edendas M3 kiiret kasvu 
esmajoones kitsas rahaagregaat M1, mis hõlmab M3 kõige likviidsemaid 
komponente. M1 aastane kasvumäär alanes juunikuiselt 11,8%lt juulis 11,0%le. Selle 
taga oli peamiselt ettevõtete ja kodumajapidamiste üleööhoiuste aeglasem kasv. 
Ehkki teiste lühiajaliste hoiuste panus püsis juulis negatiivne, mõjutasid turukõlblikud 
instrumendid M3 aastakasvu endiselt vähe, arvestades madalaid intressimäärasid ja 
investorite tulususeotsinguid. 

Joonis 20. 
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 juulist. 
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Üleööhoiuste kasv aeglustus veelgi. Nende aastane kasvumäär alanes juunikuiselt 
12,2%lt juulis 11,3%le ning eelkõige puudutas see ettevõtete ja kodumajapidamiste 
hoiuseid. Raha hoidjate kindel eelistus kuulus pandeemia ajal üleööhoiustele, mis 
andis tunnistust valdavalt ettevaatlikkusest. Arvestades vaktsineerimise edenemist ja 
majandusaktiivsuse taastumist, on ettevõtete ja kodumajapidamiste pangahoiuste 
kogunemine naasnud viimastel kuudel väiksema pandeemiaeelse tempo juurde. 
Ettevõtete hoiuste kasv on olnud riigiti erinev, mis näitab likviidsusvajaduse ja riikides 
võetud eelarvepoliitiliste toetusmeetmete varieeruvust. Samal ajal püsis maikuus 
aeglustunud ringluses oleva sularaha aastakasv juulis üldjoontes stabiilselt 8,9% 
juures. 

Rahaloomet lükkasid endiselt tagant eurosüsteemi varaostud. Nagu varasematel 
kuudel, hoogustasid M3 kasvu enim valitsemissektori väärtpaberite netoostud, mida 
eurosüsteem tegi varaostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise ostukava (PEPP) raames (joonise 21 tulpade punane osa). Samuti 
soodustasid M3 kasvu laenud erasektorile (tulpade sinine osa). Valitsemissektorile 
antud pangalaenud avaldasid rahaloomele negatiivset mõju, kuna riigivõlakirju asuti 
müüma ja valitsemissektori võlaväärtpabereid emiteeriti vähem (tulpade heleroheline 
osa). Samal ajal avaldasid välised netorahavood rahaloomele üldiselt neutraalset 
mõju (tulpade kollane osa). Teised vastaskirjed pärssisid endiselt laia rahapakkumise 
kasvu (tulpade tumeroheline osa). Suunatud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO) soodsad tingimused toetasid jätkuvalt 
pikemaajaliste kohustuste asendamist pangarahastamisega. 

Joonis 21. 
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 juulist. 

Erasektorile antud laenude kasv stabiliseerus ja lähenes pandeemiaeelsele 
madalamale tasemele. Erasektori pangalaenude aastakasv oli juulis 3,0% 
(joonis 20). Ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenude andmist toetasid taas 
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soodsad rahastamistingimused ja käimasolev majanduse taastumine. Ettevõtetele 
antud laenude aastakasvumäär alanes veidi juulis ja jõudis juunikuiselt 1,8%lt 1,7%le. 
Kodumajapidamistele antud laenude kasvumäär tõusis juunikuu 4,0%lt juulis 4,2%le; 
eelkõige suurenesid ja seda toetasid hüpoteeklaenud (joonis 22). Ettevõtetele antud 
laenude mõnevõrra aeglasem kasv tulenes peamiselt asjaolust, et ettevõtete rahastus 
on endiselt hea, kuna nad võtsid pandeemia esimese laine ajal suures mahus laene. 
Neil on suured sularahahoiused ja aina rohkem jaotamata kasumit, mis kahandab 
vajadust välisrahastamise järele. Üldiselt on need muutused eri riikides väga 
erinevad, mis muu hulgas kajastab ebaühtlast majanduse taastumist. 

Joonis 22. 
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 juulist. 

Euroala pankade laenuvahenditega rahastamise kulud püsisid EKP 
rahapoliitiliste meetmete toel allpool pandeemiaeelset taset. Laenuvahenditega 
rahastamise koondkulu vähenes veelgi, jõudes mitme teguri tõttu uue madala 
tasemeni (joonis 23). Esiteks on taas taandunud tulukõvera järsenemine, mis tõi 
kaasa võlakirjapõhise rahastamise kulu tõusu 2021. aasta esimesel poolel. Teiseks on 
euroala pangad alates pandeemia puhkemisest kehtestanud aina suuremale osale 
ettevõtete hoiustest negatiivsed intressimäärad ning ka kodumajapidamiste 
negatiivsete intressimäärade osakaal on suurenenud, hoolimata nende jäikusest 
tingitud suhteliselt madalast tasemest. Kolmandaks on aidanud üldisi 
rahastamistingimusi veelgi leevendada suunatud pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) kättesaadavus, mis pakuvad pankadele 
likviidsust väga soodsatel tingimustel. Neljandaks vähendavad EKP varaostukava ja 
erakorraline varaostukava eri riikides, riskiklassides ja eri tähtaegade puhul esinevaid 
rahastamistingimuste erinevusi, et jõuda pandeemiaeelse tasemeni. Taasterahastu 
„Next Generation EU“ pakub samuti tuge, sest see peaks soodustama tugevamat ja 
ühtlasemat taastumist euroalal, mis toob kaasa võlakirjade tulususe vahe kitsenemise 
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või krediidiriski kogu piirkonnas. Kaetud pangavõlakirjade hindu toetab otseselt EKP 
kolmas kaetud võlakirjade ostukava (CBPP3). 

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. Pankade võlakirjade tulusus näitab eelisvõlakirjade kuu keskmist tulusust. 
Viimased andmed pärinevad 2021. aasta juulist. 

Pangalaenude intressimäärad püsisid oma ajaloolise madala taseme lähedal. 
2021. aasta juulis oli mittefinantsettevõtetele ja eluaseme ostuks 
kodumajapidamistele antud pangalaenude koondintressimäär enam-vähem stabiilselt 
vastavalt 1,47% ja 1,32% (joonis 24). Need suundumused, mis küll mõnevõrra 
erinevad suurimate euroala riikide, tähtajavahemike ja laenude suuruse lõikes, 
kajastavad EKP rahapoliitiliste meetmete jätkuvat mõju. Väga väikeste pangalaenude 
ja suurlaenude intressimäärade vahe on jätkanud stabiliseerumist pandeemiaeelsel 
tasemel. Hoolimata märkimisväärsest ebakindlusest pandeemia pikemaajalise mõju 
suhtes majandusele takistasid poliitilised toetusmeetmed rahastamistingimuste 
laiapõhjalist karmistumist, mis oleks võinud algset negatiivset majandusmõju 
võimendada. 
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Joonis 24. 
Pangalaenude koondintressimäärad euroala valitud riikides 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. 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 juulist. 

Ettevõtete välisrahastamise kogumaht 2021. aasta teises kvartalis kahanes. 
Välisrahastamise aastane kasvumäär alanes märtsi 4,3%lt juunis 2,2%le (joonise 25 
graafik a), ehkki välisrahastamise vood said jälle kasu soodsatest 
rahastamistingimustest. 2021. aasta teises kvartalis kasvas noteeritud aktsiate 
netoemiteerimine hoogsalt. Väiksemad välisrahastamise vood tulenevad aga eelkõige 
ettevõtetele antavate pangalaenude kasvu aeglustumisest. See näib kajastavat 
soodsaid muutuseid, mis on seotud suuremate sularahahoiuste ja jaotamata 
kasumiga, märkimisväärsete likviidsuspuhvritega, atraktiivsete tingimustega 
turupõhiste laenuvahenditega rahastamise jaoks ja taastumist edendavate sektorite 
väiksema laenumahuga. Sellegipoolest on ettevõtted väga suurte rahareservide ja 
püsiva poliitilise toetuse keskkonnas vahetanud lühiajalise rahastamise aina rohkem 
välja pikemate tähtaegadega instrumentide vastu. See tähtaegade muutus toetab 
seisukohta, et huvi kasutada likviidsuspuhvrite asemel äriinvesteeringuteks 
välisrahastamist on suurenenud. 
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Mittefinantsettevõtete välisrahastamise üldine nominaalkulu (mis hõlmab 
pangalaene, võlakirjaemissioone turul ja omakapitali kaudu rahastamist) on 
alates 2021. aasta aprillist suurenenud. Välisrahastamise kulu oli juulis 4,4% 
(joonise 25 graafik b) ehk ligikaudu 70 baaspunkti väiksem kui 2020. aasta märtsi 
tipptase ja 35 baaspunkti suurem kui 2021. aasta märtsi ajalooline madalaim tase. 
2021. aasta juulikuine tõus tulenes peamiselt omakapitali suuremast kulust. See 
kajastas aktsiahinna riskipreemia tõusu, mis ületas riskivabade intressimäärade 
kogulanguse. See langus koos ettevõtete võlakirjade tulususe vahe jätkuva 
kitsenemisega eriti suure tulususega segmendis tõi kaasa turupõhiste 
laenuvahenditega rahastamise kulu mõningase edasise languse, mis jõudis 
2021. aasta jaanuaris täheldatud enneolematult madala taseme lähedale. 
Rahastamiskulud kokku on juuli ja 8. septembri vahelisel ajal jäänud hinnangute 
kohaselt üldjoontes muutumatuks. Kui omakapitali kaudu rahastamise kulu oli sel 
perioodil üldiselt stabiilne, siis turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu oli 
volatiilsem, langedes augustis kõigi aegade madalaimale tasemel ja kasvades 
seejärel tänu riskivabade intressimäärade tõusule taas juuli tasemele. 
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Joonis 25. 
Euroala mittefinantsettevõtete välisrahastamine 

(aastamuutus protsentides) 

 
 

 

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 
praegust hinnangut rahastamise kogukulu kohta 2021. aasta augustis ja septembris eeldusel, et pangalaenude intressimäärad jäävad 
2021. aasta juuli tasemele. Graafiku a viimased andmed pärinevad 2021. aasta juunist. Graafiku b viimased näitajad turupõhiste 
laenuvahenditega rahastamise kulu kohta pärinevad 2021. aasta 8. septembrist (päevaste andmete kuu keskmine), omakapitali kaudu 
rahastamise kulu kohta 3. septembrist (nädala andmed) ja laenukulude kohta juulist (kuised andmed). 

Euroala mittefinantsettevõtete koguvõlg stabiliseerus 2021. aasta teises 
kvartalis suhteliselt kõrgel tasemel (joonis 26). Arvestades ettevõtete 
lisandväärtust, vähenes nende koguvõla suhtarv 2021. aasta teises kvartalis 
lisandväärtuse kiire kasvu tõttu 6% võrra, mille tagajärjel kahanes kumulatiivne tõus 
alates 2019. aasta lõpust 12,7% võrra. Üldjoontes on mittefinantsettevõtete koguvõla 
laialdane kasv alates 2020. aasta algusest selgitatav ulatuslikuma laenuvahenditega 
rahastamisega. Koguvõlg suurenes eri liiki ettevõtete puhul ja riigiti ebaühtlaselt, mis 
annab tunnistust pandeemiaga kokkupuute ja riikide poliitilise reaktsiooni 
erinevustest. Kuna ettevõtted on alates 2020. aasta märtsist, mil pandeemia puhkes, 
kogunud suures mahus likviidseid varasid, siis on netovõla suhtarv kerkinud märksa 
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vähem kui koguvõla suhtarv. Nende brutovõlg on endiselt suurem kui ajalooline 
näitaja. See näitab, et nende tundlikkus negatiivsete šokkide suhtes võib olla ikka veel 
suur ja selle ulatus sõltub eri sektorite erinevatest likviidsuspuhvritest. Samal ajal on 
eelarvepoliitilised meetmed takistanud ettevõtteid tekitamast suurt negatiivset 
rahastamise puudujääki, kuna neil on ulatuslikud negatiivsed brutosäästud. 
Kokkuvõttes viitavad need muutused sellele, et ettevõtete vastupidavus ja suutlikkus 
suurendada äriinvesteeringuid sõltub paljuski käimasolevast taastumisest ja jätkuvast 
poliitilisest toetusest. 

Joonis 26. 
Mittefinantsettevõtete koguvõlg euroala valitud riikides 

(protsentides mittefinantsettevõtete kogulisandväärtusest) 

 

Allikad: EKP, Eurostat ja EKP hinnangud. 
Märkused. Võla all mõistetakse mittefinantsettevõtetele antud laenude kogusummat, millest on maha arvatud sektorisisesed laenud, 
emiteeritud võlaväärtpaberid ja pensionikohustused. Sinine romb näitab praegust hinnangut 2021. aasta teise kvartali kohta. Ülejäänud 
viimased andmed pärinevad 2021. aasta esimesest kvartalist. 
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6 Eelarve areng 

Kui Covid-19 pandeemia puhkemisel rakendati märkimisväärselt ekspansiivset 
eelarvepoliitikat, siis viimastel kuudel on vastu võetud vaid piiratud arvul stimuleerivaid 
lisameetmeid, sest 2022. aasta eelarvekavad on alles koostamisel ja majanduse 
taastumine näib kulgevat oodatust mõnevõrra kiiremini. Seetõttu sisaldab EKP 
ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslik ettevaade euroala 
eelarveprognoosi, mis on juuniga võrreldes paranenud. Kuigi 2021. aastal püsib 
eelarvepuudujääk suur, vähenedes 2020. aasta 7,3%lt 7,1%le, peaks edasine 
taastumine olema kiire, kui pandeemia vaibub ja majandus jätkab elavnemist. 
2022. aastal peaks eelarvepuudujääk olema 3,0% ja ettevaateperioodi lõpul 
2023. aastal 2,1% SKPst. Sellega seoses prognoositakse, et euroala võlakoormus 
jõuab 2021. aastal veidi alla 99%ni SKPst ja kahaneb 2023. aastal ligikaudu 94%ni 
SKPst. Kaugelevaatav ja kooskõlastatud eelarvepoliitika on endiselt ülioluline, sest 
eelarvepoliitilise toetuse 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. 
Oluline roll on Euroopa Liidu taasterahastul, mis täiendab riiklikke eelarvepoliitilisi 
meetmeid ning aitab kaasa kiiremale, tugevamale ja ühtlasemale taastumisele. 

EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaate järgi 
paraneb euroala valitsemissektori eelarvepositsioon 2021. aastal vaid veidi, 
kuid alates 2022. aastast peaks see hakkama tempokamalt taastuma.14 Euroala 
valitsemissektori eelarvepuudujääk oli 2020. aastal 7,3% SKPst, mis on suurim 
näitaja pärast euro kasutuselevõttu. Prognooside kohaselt kahaneb see 2021. aastal 
pisut, jõudes 7,1%le SKPst, kuid seejärel liigub juba hoogsamalt allapoole, vähenedes 
2022. aastal 3,0%le ja 2023. aastal 2,1%le SKPst (joonis 27). 2020. aastal tulenes 
eelarvepuudujäägi kasv suuresti tsükliliselt kohandatud esmase eelarvepositsiooni 
nõrgenemisest pandeemiaga seoses võetud majanduslike toetusmeetmete tõttu, mis 
moodustasid ligikaudu 4,2% SKPst. Kriisi- ja taastetoetus peaks prognoosi kohaselt 
kerkima 2021. aastal ligikaudu 4,6%le SKPst. Selle põhjuseks on asjaolu, et 
valitsused on majanduse taastumise toetamiseks pikendanud erakorralisi meetmeid, 
suurendanud järk-järgult nende mahtu ja/või võtnud uusi meetmeid, sealhulgas 
Euroopa Liidu taasterahastu kaudu.15 Eelmisel aastal oli puudujäägi kasv osaliselt 
tingitud ka suurest negatiivsest tsüklilisest komponendist, mis peaks 2021. aastal 
hakkama kahanema, ehkki vaid mõõdukalt. 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 majandustsükli negatiivne mõju kaob kiiresti alates 2022. aastast ja 2023. aastal on 
see juba positiivne. Kogu ettevaateperioodi jooksul aitab eelarvepositsiooni 
paranemisele veidi kaasa ka intressimaksete mõju järkjärguline vähenemine. 

 
14  Vt EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud EKP 

veebisaidil 9. septembril 2021. 
15  Euroopa Liidu taasterahastu toetused moodustavad ettevaateperioodi igal aastal ligikaudu 0,6% SKPst. 

Koos piiratud hulga laenudega peaksid need eeldatavasti andma lisastiimuli, mis moodustab aastatel 
2021–2023 ligikaudu 1,5% SKPst. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 
makromajandusliku ettevaatega on see stiimul jäänud üldjoontes samaks. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202109_ecbstaff%7E1f59a501e2.et.html
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Joonis 27. 
Eelarvepositsioon ja selle komponendid 

(protsendina SKPst) 

 

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

Euroala eelarvepoliitika üldine kurss oli 2020. aastal väga ekspansiivne ja 
peaks jääma samasuguseks ka 2021. aastal.16 Pandeemia ja ajutiste 
toetusmeetmete lõppedes ning eelarvepoliitilise toetuse vähenedes peaks 
eelarvepoliitika muutuma 2022. aastal senise väga toetava kursiga võrreldes 
rangemaks. 2023. aastal on eelarvepoliitika prognoosi kohaselt laias laastus 
neutraalne.17 Eeltoodule vaatamata on majanduse elavdamiseks antav eelarvetoetus 
kogu ettevaateperioodi vältel suur, mistõttu esmane eelarvepositsioon jääb kindlalt 
miinuspoolele. 

Euroala riigid on lisaks oma majanduse eelarvepoliitilisele toetamisele andnud 
mahukaid laenutagatisi, et tugevdada ettevõtete likviidsuspositsiooni. Kokku 
moodustavad tagatised 2021. aastal euroalal tervikuna umbes 19% SKPst. Aastatel 
2020–2021 on nende tagatiste kumulatiivne kasutamise määr hinnanguliselt 5% 
SKPst ehk üldjoontes sama nagu eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta juuni 
makromajanduslikus ettevaates. Seejuures tuleks aga arvesse võtta, et nende arvude 
taha jäävad märkimisväärsed riikidevahelised erinevused nii tagatiste mahu kui ka 
kasutamise määra poolest. Laenutagatised on valitsuste jaoks tingimuslikud 
kohustused ja nende sissenõudmine tekitab seetõttu avalikule sektorile lisakulutusi, 
mis suurendab valitsemissektori koguvõlga. 

 
16  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“. 

17  Euroala eelarvepoliitika kurss moodustas 2020. aastal hinnanguliselt –4,3 protsendipunkti SKPst ning 
2021., 2022. ja 2023. aastal peaks see pärast Euroopa Liidu taasterahastu toetustega seotud tulude 
suhtes korrigeerimist moodustama vastavalt –1,1, +2,3 ja +0,2 protsendipunkti SKPst. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201604_article02.en.pdf
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Eelarvepositsioon peaks 2021. aastal olema peaaegu sama, mida prognoositi 
2021. aasta juunis eurosüsteemi ekspertide makromajanduslikus ettevaates, 
ent 2022. ja 2023. aasta väljavaadet on jõulisemalt ülespoole korrigeeritud. 
Täpsemalt korrigeeriti euroala valitsemissektori eelarvepositsiooni osakaaluna SKPst 
2021. aasta puhul 0,1% võrra ning kahe järgmise aasta puhul vastavalt 0,4% ja 0,5% 
võrra ülespoole. Need muudatused on peamiselt tingitud tsüklilise komponendi 
paranemisest ja vähemal määral väiksematest intressimaksetest. 

Euroala valitsemissektori võla suhe SKPsse, mis kasvas 2020. aastal 
märkimisväärselt, peaks 2021. aastal eeldatavasti jääma veidi alla 99% SKPst ja 
langema 2023. aastal järk-järgult ligikaudu 94%le. Pärast võlasuhte kasvu 
2020. aastal 14% võrra korvab intressimäärade ja majanduskasvu vahe 
märkimisväärne mõju võla vähendamisele 2021. aastal ikka veel suurt esmast 
eelarvepuudujääki ainult osaliselt. 2022. ja 2023. aastal hakkab valitsemissektori võla 
suhe SKPsse siiski vähenema, sest kahanevat eelarvepuudujääki tasakaalustab 
intressimäärade ja SKP kasvu soodsam vahe ning väiksemal määral ka negatiivne 
võlakoormuse ja eelarvepositsiooni erinevus (joonis 28). Selle tulemusena on 
valitsemissektori võla suhe SKPsse 2023. aastal ettevaateperioodi lõpus eeldatavalt 
ligi 10% võrra suurem kui enne kriisi. Tuleb siiski märkida, et Covid-19 kriisil on olnud 
võlakoormuse arengule mõnevõrra vähem kahjulik mõju, kui kriisi algfaasis üldiselt 
eeldati.18 

Joonis 28. 
Euroala valitsemissektori võla muutumise põhjused  

(protsentides SKPst, kui ei ole märgitud teisiti) 

 

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

Riikide eelarvepoliitika abil tuleks jätkata kriitiliselt vajaliku, õigeaegse ja 
piisavalt sihitud toetuse pakkumist pandeemiast enim mõjutatud ettevõtetele ja 
kodumajapidamistele. Eelarvepoliitilise toetuse liiga varane lõpetamine võib 
pidurdada majanduse taastumist ja võimendada pikemaajalist kahjustavat mõju. 

 
18  Näiteks EKP ekspertide 2020. aasta septembri makromajanduslikus ettevaates prognoositi, et 

valitsemissektori võla suhe SKPsse tõuseb 2022. aasta lõpuks tasemele, mis on praegusest prognoosist 
ligikaudu 4% võrra kõrgem. 
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Samas peaksid eelarvepoliitilised meetmed jääma ajutiseks ja vastutsükliliseks ning 
olema piisavalt täpselt sihitud, et vähendada tõhusalt haavatavust ja soodustada 
euroala majanduse kiiret elavnemist. Kui majandusaktiivsus on piisavalt taastunud, 
tuleb eelarve tasakaalustamatust järk-järgult vähendada, võimendades seda 
otsustava üleminekuga riigi rahanduse kasvu soodustavamale koosseisule ja 
struktuurireformidega, mis suurendavad euroala majanduse kasvupotentsiaali. 
Taaste- ja vastupidavusrahastu võib pakkuda selle juures suurt tuge, muu hulgas 
rohe- ja digipöörde kiirendamise kaudu. 
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Infokastid 

1 USA ja euroala hiljutiste inflatsioonimuutuste võrdlus 

Koostanud Gerrit Koester, Jakob Nordeman ja Michel Soudan 

Pärast 2020. aastal toimunud aeglustumist on koguinflatsioon viimastel kuudel 
nii USAs kui ka euroalal jõudsalt kiirenenud (joonis A). Mõlemas piirkonnas on 
inflatsiooni hoogustumises olulist rolli mänginud energiahindade möödunudaastasest 
langusest taastumisega seotud baasefekt.1 

Siiski on koguinflatsioon kiirenenud viimasel ajal USAs hulga tempokamalt kui 
euroalal. Seda kajastab ka USA ja euroala hinnatasemete kujunemine. Euroalal 
ületavad koguinflatsiooni ning energia- ja toiduainekomponendita inflatsiooni indeksid 
napilt 2%ga Covid-19 pandeemia eelset taset (detsember 2019), kuid USAs on need 
ligikaudu 6% suuremad (joonis B). 

Koguinflatsiooni muutust on eelkõige USAs viimastel kuudel tagant tõuganud 
suhteliselt väike hulk väga kõrge inflatsioonimääraga komponente, sealhulgas 
energiahinnad. Seda näitlikustavad USA THI- ja euroala ÜTHI-inflatsiooni nn 
kohandatud keskväärtused, mis ei hõlma kõige kõrgema ega madalama 
inflatsioonimääraga komponente (joonis A). Koguinflatsiooni kohandatud keskväärtus 
kerkis 2021. aasta jaanuarist juulini USA THI puhul ligikaudu 1% võrra ja euroala ÜTHI 
puhul 0,8% võrra. USA THI-koguinflatsiooni kohandamata väärtus kasvas aga sama 
ajavahemiku vältel 4,0% võrra ja euroala ÜTHI-inflatsiooni puhul 1,3% võrra. 

 
1  Vt ka EKP majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „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 A. 
Koguinflatsioon ja kohandanud keskväärtused 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, Clevelandi föderaalreservi pank ja EKP. 
Märkused. ÜTHI tähendab ühtlustatud tarbijahinnaindeksit ja THI tarbijahinnaindeksit. USA THI puhul on kohandatud keskväärtusest 
jäänud välja 16% komponentidest (Clevelandi föderaalreservi panga arvutus) ja euroala ÜTHI puhul 15% komponentidest (EKP 
arvutuste alusel). Kohandatud keskväärtustega jääb euroala ÜTHIst ja USA THIst hinnamuutuste jaotuse kummaltki servalt iga kuu välja 
ligikaudu 8%. Aastased muutusemäärad on arvutatud vähendatud osakaalude alusel. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta juulist, 
välja arvatud euroala ÜTHI puhul, mille viimased andmed pärinevad 2021. aasta augustist. 

Joonis B. 
Euroala ÜTHI ja USA THI indeksite tasemed 

(indeks: detsember 2019 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat, Clevelandi föderaalreservi pank ja EKP. 
Märkused. ÜTHI tähendab ühtlustatud tarbijahinnaindeksit ja THI tarbijahinnaindeksit. Energia- ja toiduainekomponendita inflatsioon 
tähendab euroala ÜTHIt (v.a energia ja toiduained) ning USA THId (v.a toiduained ja energia).USA viimased andmed pärinevad 
2021. aasta juulist, euroala omad 2021. aasta augustist. 

Kui USA THI-inflatsioon (v.a toiduained ja energia) on praegu märksa hoogsam 
kui enne pandeemiat, siis euroala ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) 
on jäänud allapoole pandeemiaeelset taset (joonis C).2 Euroala aastane 

 
2  ÜTHI osakaalude muutused 2021. aastal on avaldanud mõju ka euroala energia- ja 

toiduainekomponendita ÜTHI-inflatsioonile alates 2021. aasta algusest. Need on viimasel ajal 
pidurdanud ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja toiduained). Kui arvestada ka nende mõju, oleks euroala 
ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) 2020. aasta veebruaritasemele palju lähemal. Täpsemalt 
vt EKP majandusülevaate 5/2021 täispika ingliskeelse versiooni 4. peatükk ja eelkõige joonis 8. 
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ÜTHI-inflatsioon (v.a energia ja toiduained) oli võrreldes 2020. aasta veebruarikuise 
1,2%ga 2021. aasta juulis 0,7%. Seevastu USA THI-inflatsioon (v.a toiduained ja 
energia) alustas 2020. aasta veebruaris palju kõrgemalt (2,4%) ja 2021. aasta juulis 
oli see 4,3%. Lisaks euroala majanduse endiselt suuremale loidusele on 
inflatsioonierisused tingitud ka mitmest muust tegurist. Esiteks tõusid USAs 
2021. aasta teises kvartalis kasutatud autode ja veokite hinnad. Sellel oli mitu põhjust: 
asenduskomponendiks olevad uued autod olid vähem kättesaadavad, kuna tootmine 
pooljuhtide puuduse tõttu aeglustus, autorendiettevõtted vähendasid oma kasutatud 
autode müüki, sest majanduse elavnemisega kasvas nõudlus rendiautode järele, 
ühissõidukite asemel hakati eelistama erasõidukeid ning eelarvepoliitilised meetmed 
suurendasid kodumajapidamiste kasutatavat tulu. See kõik kasvatas USAs nõudlust 
kasutatud autode järele. Ainuüksi kasutatud autode ja veokite hinnatõus 1,5% võrra 
moodustas ligikaudu poole USA THI-inflatsiooni (v.a toiduained ja energia) 
suurenemisest. Kokku kerkis see 2021. aasta jaanuarikuiselt 1,4%lt 2021. aasta 
juuliks 4,3%le. Euroalal aga on viimastel kuudel mõnevõrra kallinenud uute autode 
hinnad (osaliselt on see seotud tarneahelate probleemidega). Kasutatud autode 
keskmised hinnad ei ole eriti tõusnud, sest nõudlus ei ole kuigi palju suurenenud. 
Samuti on kasutatud autode osakaal ÜTHI-koguinflatsioonis hulga väiksem (1,1% 
võrreldes USA peaaegu 3%ga). Teiseks on USAs pärast piirangumeetmete 
leevendamist järsult tõusnud reisimisega seotud ja veoteenuste hinnad, mis on 
THI-inflatsiooni mõne viimase kuu jooksul väga soodsalt mõjutanud. Euroalal kaotati 
piirangumeetmed hiljem ning seetõttu on ka reisimisega seotud ja veoteenuste 
reaktsioon avaldunud hiljem kui USAs.3 Üürihinnad on USA ja euroala 
inflatsioonimuutuste erinevust veidi vähendanud. Kui USAs on need ilma toiduaine- ja 
energiakomponendita inflatsiooni aeglustanud, siis euroalal on asjad teistpidi. See 
näitab, et üürihindadel on USA tarbimiskorvis suurem osakaal ja et euroala üürihinnad 
on pandeemia ajal olnud jäigemad. Küll aga on mõningaid ühiseid jooni USA ja 
euroala põhiinflatsiooni muutustes. Mõlemas piirkonnas suurenes tarbekaupade 
osakaal, arvestamata volatiilseid komponente, näiteks garderoobikaupu ja kasutatud 
autosid (joonis D). Tõenäoliselt kajastab see mitmesuguseid tegureid, näiteks pärast 
liikumispiirangute kaotamist taastunud nõudlust, aga ka kõrgematest 
sisendihindadest (sealhulgas toormehindadest), tarnehindadest ja teatud sisendite 
puudusest tuleneva üleilmse surve mõningast ülekandumist.4 

 
3  Lisaks on ÜTHI osakaalude muutused 2021. aastal negatiivselt mõjutanud eelkõige just nende teenuste 

inflatsioonimäärasid (vt eelmine joonealune märkus). 
4  Vt ka EKP majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „What is driving the recent 

surge in shipping costs?“, EKP majandusülevaate 4/2021 infokast „Pooljuhtide nappus ning selle mõju 
euroala kaubandusele, tootmisele ja hindadele“ ja EKP majandusülevaate 5/2021 täispika ingliskeelse 
versiooni infokast „Recent developments in pipeline pressures for non-energy industrial goods inflation in 
the euro area“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01%7E8ecbf2b17c.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01%7E8ecbf2b17c.et.html
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-07/ekp_majandusulevaade_4-2021_et.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-07/ekp_majandusulevaade_4-2021_et.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202105_07%7Ed799754f4e.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202105_07%7Ed799754f4e.et.html
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Joonis C. 
Komponentide osakaalud euroala ja USA inflatsioonis (v.a energia ja toiduained) 

(aastamuutus protsentides; osakaal protsendipunktides, võrreldes 2020. aasta veebruariga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Haver Analytics, Eurostat ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. ÜTHI tähendab ühtlustatud tarbijahinnaindeksit ja THI tarbijahinnaindeksit. Euroala puhul on käsitletud osakaalu ÜTHIs 
(v.a energia ja toiduained) ning USA puhul osakaalu THIs (v.a toiduained ja energia). Euroala muutusi mõjutas ajutine käibemaksukärbe 
Saksamaal 2020. aasta teisel poolel. Lennupiletite hinnad sisalduvad nii euroala kui ka USA puhul reisimisega seotud teenustes, mitte 
veoteenustes. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta juulist. 

Hinnasurve on USAs laiapõhjalisem kui euroalal (joonis D). Ehkki viimastel 
kuudel aset leidnud koguinflatsiooni jõulises kiirenemises mängisid tähtsat rolli mõned 
eriti kõrge inflatsioonimääraga komponendid (sealhulgas energia inflatsioon), on 
USAs hinnasurve kasvanud THIga (v.a toiduained ja energia) hõlmatud komponentide 
jaotuses üldisemalt. Kui vaadelda lähemalt kõnealusesse USA indeksisse kaasatud 
komponentide hinnamuutuste jagunemist, siis nende komponentide osakaal, mille 
aastane hinnatõus ületab 4%, on järsult suurenenud (2021. aasta juulis ligikaudu ühe 
kolmandikuni), samas kui negatiivse inflatsioonimääraga komponentide osakaal on 
märgatavalt vähenenud (jaanuarikuiselt ligikaudu ühelt kolmandikult juulis 14%ni). 
Seevastu euroalal on väga aeglase inflatsiooniga (alla nulli) ja kiire inflatsiooniga (üle 
4%) komponentide osakaal püsinud suhteliselt stabiilne. Nende komponentide 
osakaal, mille inflatsioonimäär jääb vahemikku 2–4%, kasvas aasta alguse ligikaudu 
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10%lt juuliks 30%ni ning inflatsioonimääraga 0–2% olevate komponentide osakaal 
vähenes sarnases ulatuses, jäädes siiski euroala ülekaalukaimaks kategooriaks. 
Selle tulemusena kasvas üle 2% inflatsioonimääraga komponentide osakaal USA 
põhiinflatsiooni korvis viimati peaaegu kahe kolmandikuni (mida võib tõlgendada kui 
hinnasurve laiaulatuslikkuse näitajat), kusjuures pandeemiale eelnenud aastal 
moodustas see alla poole. Euroalal on nende osakaal olnud palju väiksem ja alles 
päris hiljuti (juulis) kasvas see ligikaudu ühe kolmandikuni. 

Joonis D. 
Inflatsiooniga (v.a energia ja toiduained) hõlmatud komponentide inflatsioonimäärade 
jagunemine 

(komponentide osakaal inflatsioonimäära alusel euroala ÜTHIs (v.a energia ja toiduained) ning USA THIs (v.a toiduained ja energia); 
protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Haver Analytics, Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. ÜTHI tähendab ühtlustatud tarbijahinnaindeksit ja THI tarbijahinnaindeksit. Euroala puhul on käsitletud ÜTHIt (v.a energia ja 
toiduained) ja USA puhul THId (v.a toiduained ja energia). Osakaalud on arvutatud USA THI-põhiinflatsiooni ja euroala ÜTHI-inflatsiooni 
(v.a energia ja toiduained) komponentide ühiku põhiselt. Euroala puhul on hõlmatud 72 ja USA puhul 118 komponenti. Viimased andmed 
pärinevad 2021. aasta juulist. 

Inflatsiooni hiljutine kiirenemine on suurendanud kutseliste prognoosijate 
inflatsiooniootusi (joonis E). Võrreldes aasta algusega on 2021. aasta 
inflatsiooniootusi ülespoole korrigeeritud nii euroala kui ka veelgi enam USA puhul 
(euroala puhul 1,2% võrra, USA puhul 2,0% võrra; joonise E graafik A). USA 
2022. aasta inflatsiooniootusi on märkimisväärselt korrigeeritud (0,7% võrra), euroala 
korrektsioon on aga tagasihoidlik (0,3% võrra). Consensus Economicsi värskeima 
küsitluse (august 2021) järgi prognoositakse USA koguinflatsiooniks 2021. aastal 
keskmiselt 4,1% ja 2022. aastal peaks see aeglustuma 2,9%ni. Euroalal peaks 
koguinflatsioon kerkima 2021. aastal 2,1%ni ja kahanema 2022. aastal 1,5%ni ehk 
võrreldavale tasemele EKP ekspertide septembri makromajanduslikus ettevaates 
prognoosituga. Consensus Economicsi andmetel eeldatakse üldiselt, et USA 
koguinflatsioon ületab 2022. aastal üsna silmatorkavalt kriisieelset taset, euroala 
inflatsioon aga alaneb 2022. aastal ootuste kohaselt vaid veidi kõrgemale tasemele 
kui 2019. aastal. Vaadates Consensus Economicsi prognoosidega hõlmatud 
ettevaadete vahemikke, näib siiski, et 2022. aasta inflatsioonimuutustega seotud 
ebakindlus on USAs märgatavalt suurem kui euroalal. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2019 2020 2021

alla 0%
0–2%
2–4%
üle 4%

euroala

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2019 2020 2021

USA



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Infokastid 
USA ja euroala hiljutiste inflatsioonimuutuste võrdlus 

54 

Viimastel kuudel avaldatud inflatsiooniandmete kohaselt täheldatud 
üllatuslikud tõusujuhtumid on USAs olnud märksa ulatuslikumad kui euroalal. 
Consensus Economicsi prognooside kuised muutused (joonise E graafik B, alates 
2021. aasta märtsi prognoosist) näitavad, et inflatsioon on viimastel kuudel olnud 
euroalal, aga veel rohkem USAs seni prognoositust kiirem. Consensus Economicsi 
prognooside kohaselt peaks koguinflatsioon jääma lähikuudel tempokaks, kuid 
aeglustuma 2022. aasta juuliks USAs 2,5%ni ja euroalal 1,4%ni. Selle tulemusena 
langeb inflatsioon tagasi tasemele, kus see oli 2021. aasta kevadel ehk enne seda, kui 
mõlemas piirkonnas algas inflatsioonimäärade järsk tõus. 
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Joonis E. 
Consensus Economicsi prognoosid USA THI-koguinflatsiooni ja euroala 
ÜTHI-koguinflatsiooni kohta 

a) Aastainflatsiooni prognoosid 
(aastamuutus protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kuuinflatsiooni prognoosid 
(aastamuutus protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Consensus Economics, Eurostat, Haver Analytics ja EKP arvutused. 
Märkused. Hallid alad märgistavad Consensus Economicsi küsitlusega hõlmatud prognooside vahemikke. Igakuised prognoosid alates 
2021. aasta märtsist on olemas üksnes kuni 2021. aasta detsembrini; augustikuine värskeim prognoos hõlmab vaadet kuni 2022. aasta 
juulini. 

Kokkuvõttes on inflatsiooni järsk kiirenemine ja selle üllatuslikud 
tõusujuhtumid, mis on viimastel kuudel nii USAs kui ka euroalal aset leidnud, 
suuresti tingitud eriomastest teguritest, mis on tõenäoliselt ajutise iseloomuga. 
Inflatsiooni püsivamaks hoogustumiseks peaks hinnasurve üldjuhul muutuma 
laiapõhjalisemaks (eriti euroalal) ja kajastama ka kerkivast tööjõukulust tulenevat 
survet. Kui võtta aga arvesse tööhõive struktuuri muutuste ja töökohtade säilitamise 
meetmete mõju, puuduvad praeguse seisuga kindlad märgid tööjõukulu survest. 
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Samas on pandeemiast taastumine ainulaadne olukord, millega kaasnevad 
märkimisväärsed kõrvalekalded inflatsioonimuutustes. Neid kõrvalekaldeid tuleb 
tähelepanelikult jälgida, sest need suurendavad inflatsiooniväljavaatega kaasnevat 
ebakindlust. 

 



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Infokastid 
Likviidsuskeskkond ja rahapoliitilised operatsioonid  
2021. aasta 28. aprillist 27. juulini 

57 

2 Likviidsuskeskkond ja rahapoliitilised operatsioonid  
2021. aasta 28. aprillist 27. juulini 

Koostanud Elvira Fioretto ja Svetla Daskalova 

Selles infokastis kirjeldatakse EKP rahapoliitilisi operatsioone ja likviidsuse 
arengut 2021. aasta kolmandal ja neljandal arvestusperioodil. Need perioodid 
kestsid 2021. aasta 28. aprillist kuni 27. juulini (edaspidi „vaatlusperiood“). 

Euroala pangandussüsteemi ülelikviidsus jätkas vaatlusperioodil tõusu, jõudes 
rekordtasemeni 4191,5 miljardit eurot. See tulenes peamiselt pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) ja varaostukava (APP) 
alusel tehtud varaostudest, samuti kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) kaheksanda operatsiooni arveldamisest. 
Otsetehingute portfellide mahu kasv kiirenes pärast EKP nõukogu 11. märtsi ja 
10. juuni otsuseid teha aasta esimeste kuudega võrreldes teises ja kolmandas 
kvartalis pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava raames 
oste märgatavalt hoogsamas tempos. EKP nõukogu kinnitas neid otsuseid oma 
22. juuli istungil. 

Likviidsusvajadus 

Vaatlusperioodil suurenes pangandussüsteemi keskmine päevane 
likviidsusvajadus, mida määratletakse autonoomsete netotegurite ja 
kohustusliku reservi summana, 88,8 miljardi euro võrra 2119,4 miljardi euroni. 
Märkimisväärne tõus võrreldes kahe eelmise arvestusperioodiga oli peaaegu täielikult 
seostatav 86,8 miljardi euro suuruse autonoomsete tegurite netotõusuga, mis ulatus 
1970,6 miljardi euroni (tabeli A osa pealkirjaga „Likviidsusega seotud muu teave“). 
Minimaalne kohustuslik reserv suurenes vaid veidi – 1,9 miljardi euro võrra 
148,9 miljardi euroni. 

Likviidsust vähendavad autonoomsed tegurid suurenesid vaatlusperioodil 
peamiselt ringluses olevate pangatähtede arvelt, samal ajal kui 
valitsemissektori hoiused vähenesid veidi. Ringluses olevate pangatähtede maht 
kasvas vaatlusperioodil 35 miljardi euro võrra 1475 miljardi euroni. Valitsemissektori 
hoiused, mis vähenesid üksnes 1,3 miljardi euro võrra, püsisid väga kõrgel 
616,9 miljardi euro tasemel, ehkki see näitaja on allpool 2020. aasta kuuenda 
arvestusperioodi rekordkõrget 729,8 miljardi euro taset. Kokku kasvasid likviidsust 
vähendavad autonoomsed tegurid 46,9 miljardi euro võrra 2996,3 miljardi euroni. 

Likviidsust suurendavad autonoomsed tegurid kahanesid 39,9 miljardi euro 
võrra.1 Sealhulgas vähenesid eurodes nomineeritud netovarad 28,6 miljardi euro 
võrra ja netovälisvarad 11,2 miljardi euro võrra. Tabelis A on antud ülevaade 
kirjeldatud autonoomsetest teguritest ja nende muutustest vaatlusperioodil. 

 
1 Lisateavet autonoomsete tegurite kohta saab EKP 2002. aasta mai kuubülletääni täispika ingliskeelse 

versiooni artiklist „The liquidity management of the ECB“.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200205en.pdf
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Tabel A. 
Eurosüsteemi likviidsuskeskkond 

Kohustused 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
28. aprill – 27. juuli 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

27. jaanuar – 
27. aprill 2021 

Kolmas ja neljas 
arvestus- 
periood 

Kolmas 
arvestusperiood: 

28. aprill – 
15. juuni 

Neljas 
arvestusperiood: 

16. juuni – 
27. juuli 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Autonoomsed likviidsustegurid 2996,3 (+46,9) 2943,8 (–27,9) 3057,4 (+113,6) 2949,4 (+28,4) 

Ringluses olevad pangatähed 1475,0 (+35,0) 1465,8 (+18,0) 1485,8 (+20,0) 1440,0 (+23,4) 

Valitsemissektori hoiused 616,9 (–1,3)  586,7  (–57,8)  652,3 (+65,6) 618,3 (+29,6) 

Muud autonoomsed tegurid (neto)1 904,3 (+13,2) 891,4 (+11,9) 919,4 (+28,0) 891,1 (–24,5) 

Kohustuslikku reservi ületavad 
arvelduskontod 

3471,2 (+338,8) 3443,9 (+170,3) 3502,9 (+59,0) 3132,3 (+282,0) 

sh kahetasandilise süsteemi 
raames hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastatud 
ülereservid 

887,1 (+13,1) 879,5 (+2,7) 894,8 (+15,3) 874,1 (+14,9) 

sh kahetasandilise süsteemi 
raames hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastamata 
ülereservid 

2586,3 (+317,9) 2564,5 (+167,6) 2608,1 (+43,6) 2268,4 (+277,2) 

Kohustuslik reserv2 148,9 (+1,9) 147,7 (+0,3) 150,2 (+2,4) 146,9 (+2,2) 

Lubatud ülelikviidsus3 893,2 (+11,6) 886,4 (+1,7) 901,1 (+14,7) 881,6 (+13,0) 

Hoiustamise püsivõimalus 720,4 (+86,2) 706,5 (+30,1) 736,6 (+30,1) 634,2 (+73,0) 

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  Memokirje, mida eurosüsteemi bilanss ei kajasta ja mis tuleks kogukohustuste arvutamisest seega välja jätta. 
3  Hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastatud ja vabastamata ülereserve selgitatakse siin. 

  

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

 

Jooksev vaatlusperiood: 
28. aprill – 27. juuli 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

27. jaanuar – 
27. aprill 2021 

Kolmas ja neljas 
arvestus- 
periood 

Kolmas 
arvestusperiood: 

28. aprill – 
15. juuni 

Neljas 
arvestusperiood: 

16. juuni – 
27. juuli 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Autonoomsed likviidsustegurid 1026,1 (–39,9)  1042,5 (–20,8) 1007,0 (–35,4) 1066,0 (+26,2) 

Netovälisvarad 815,3 (–11,2)  809,8  (–7,0) 821,7 (+12,0) 826,5  (–30,3)  

Netovarad eurodes 210,8 (–28,6)  232,7  (–13,9)  185,3  (–47,4)  239,5 (+56,5) 

Rahapoliitika instrumendid 6311,0 (+513,8) 6199,9 (+193,6) 6440,6 (+240,7) 5797,2 (+359,5) 

Avaturuoperatsioonid 6311,0 (+513,8) 6199,9 (+193,6) 6440,6 (+240,7) 5797,2 (+359,5) 

Pakkumisoperatsioonid 
2148,2 (+234,4) 2107,2 (+52,3) 2196,1 (+88,9) 1913,8 (+139,9) 

Põhilised 
refinantseerimisoperatsioonid 

0,1  (–0,2)  0,2  (–0,1)  0,1  (–0,1)  0,4  (–0,0)  

Kolmekuulised pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

0,1  (–0,4)  0,2  (–0,1)  0,1  (–0,1)  0,5  (–0,4)  

TLTRO-II operatsioonid 0,0  (–9,7)  0,0  (–2,6)  0,0 (+0,0) 9,7  (–12,8)  

TLTRO-III operatsioonid 2120,7 (+244,3) 2079,8 (+55,1) 2168,5 (+88,6) 1876,5 (+152,3) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamiseks mõeldud 
pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

27,2 (+0,5) 27,0 (+0,1) 27,4 (+0,4) 26,7 (+0,8) 

Otsetehingute portfellid 
4162,8 (+279,4) 4092,7 (+141,3) 4244,5 (+151,7) 3883,4 (+219,6) 

Kaetud võlakirjade esimene 
ostukava 

0,4  (–0,0)  0,4  (–0,0)  0,4  (–0,0)  0,5  (–0,0) 

Kaetud võlakirjade teine 
ostukava 

2,4  (–0,2)  2,4  (–0,1)  2,4  (–0,0)  2,6  (–0,2) 

Kaetud võlakirjade kolmas 
ostukava 

291,6 (+2,1) 290,7 (+1,0) 292,6 (+1,9) 289,5 (+2,2) 

Väärtpaberituruprogramm 17,2  (–8,4)  17,3  (–6,5)  17,1  (–0,2)  25,6  (–3,0)  

Varaga tagatud väärtpaberite 
ostukava 

28,4  (–0,3)  28,6  (–0,1)  28,3  (–0,3)  28,7  (–1,0)  

Avaliku sektori väärtpaberite 
ostukava 

2412,0 (+37,7) 2403,8 (+19,9) 2421,5 (+17,7) 2374,3 (+37,2) 

Ettevõtlussektori varaostukava 279,3 (+15,9) 275,6 (+7,6) 283,6 (+8,0) 263,4 (+13,5) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorraline 
varaostukava 

1131,4 (+232,6) 1073,9 (+119,7) 1198,5 (+124,7) 898,8 (+170,9) 

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: 
28. aprill – 27. juuli 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

27. jaanuar – 
27. aprill 2021 

Kolmas ja neljas 
arvestus- 
periood 

Kolmas 
arvestus- 
periood: 

28. aprill – 
15. juuli 

Neljas 
arvestusperiood: 

16. juuni – 
27. juuli 

Esimene ja teine 
arvestus- 
periood 

Kogu likviidsusvajadus1 2119,4 (+88,8) 2049,5  (–6,8) 2201,0 (+151,5) 2030,7 (+4,4) 

Autonoomsed netotegurid2 1970,6 (+86,8) 1901,7  (–7,1) 2050,8 (+149,1) 1883,7 (+2,2) 

Ülelikviidsus3 4191,5 (+425,0) 4150,4 (+200,5) 4239,5 (+89,1) 3766,5 (+355,1) 

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. 

 

Intressimäära muutused 
(keskmine näitaja, protsentides) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
28. aprill – 27. juuli 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

27. jaanuar – 
27. aprill 2021 

Kolmas ja neljas 
arvestus- 
periood 

Kolmas 
arvestus- 
periood: 

28. aprill – 
15. juuli 

Neljas 
arvestus-  
periood: 

16. juuni – 
27. juuli 

Esimene ja teine 
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  (–0,001)  –0,480 (+0,001) –0,481  (–0,001)  –0,480  (–0,005)  

€STR –0,565  (–0,001)  –0,565 (+0,001) –0,566  (–0,001)  –0,565  (–0,005)  

Allikas: EKP. 
Märkused. Sulgudes esitatud näitajad tähistavad muutust võrreldes eelmise vaatlus- või arvestusperioodiga. 
¹  Alates 1. oktoobrist 2019 on see arvutatud euro lühiajalise intressimäärana (€STR), millele on lisatud 8,5 baaspunkti. Sulgudes 
esitatud erinevused euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäära (EONIA) ja €STRi muutustes on tingitud ümardamisest. 

Rahapoliitika instrumentidega pakutud likviidsus 

Keskmine rahapoliitika instrumentide kaudu pakutud likviidsus suurenes 
vaatlusperioodil 513,8 miljardi euro võrra 6311 miljardi euroni (joonis A). 
Ligikaudu 54% kasvust tulenes jätkuvatest netoostudest varaostukavade, eelkõige 
erakorralise varaostukava alusel, samal ajal kui ülejäänud 46% tulenes 
krediidioperatsioonidest ja eelkõige TLTRO-III operatsioonidest. 
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Joonis A. 
Avaturuoperatsioonide kaudu tagatud likviidsuse ja ülelikviidsuse muutused 

(miljardites eurodes) 

 

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

Keskmine laenuoperatsioonide kaudu pakutud likviidsus suurenes 
vaatlusperioodil 234,4 miljardi euro võrra. Kasvu tingis peamiselt mõju, mida 
avaldas 330,5 miljardi euro jaotamine TLTRO-III seitsmenda operatsiooni raames 
märtsi lõpus, ja 109,8 miljardit eurot, mis lisati juunis arveldatud kaheksanda 
operatsiooniga. Veel 0,5 miljardit eurot likviidsust lisati pandeemia majandusmõju 
ohjeldamiseks mõeldud erakorralise nelja pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni 
teise operatsiooniga, mis kuulutati välja detsembris ja arveldati juunis. Põhiliste 
refinantseerimisoperatsioonide ja kolmekuuliste pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide tähtsus oli endiselt väike: mõlema korrapärase 
refinantseerimisoperatsiooni keskmine kasutamine kahanes eelmise 
vaatlusperioodiga võrreldes vastavalt 0,2 miljardi ja 0,4 miljardi euro võrra uue 
rekordmadala tasemeni ehk 0,1 miljardi euroni. 

Samal ajal kasvas otsetehingute portfellide maht 279,4 miljardi euro võrra 
4162,8 miljardi euroni. Selle tingisid pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava ja varaostukava alusel tehtud netoostud. Pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel hoitavate vahendite 
keskmine maht kasvas eelmise vaatlusperioodi keskmisega võrreldes 232,6 miljardi 
euro võrra 1131,4 miljardi euroni. Kõiki varaostukavasid vaadeldes suurenesid kindlalt 
enim pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel tehtud 
ostud. Järgnesid avaliku sektori väärtpaberite ostukava ja ettevõtlussektori 
varaostukava ostud, mis suurenesid vastavalt 37,7 miljardi euro võrra 2412 miljardi 
euroni ja 15,9 miljardi euro võrra 279,3 miljardi euroni. 8,6 miljardi euro suuruse 
vähenemise taga olid saabuva tähtajaga väärtpaberid, mida hoiti mitteaktiivsetes 
programmides. 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.16 07.16 01.17 07.17 01.18 07.18 01.19 07.19 01.20 07.20 01.21 07.21

pakkumisoperatsioonid
otsetehingute portfellid
ülelikviidsus



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Infokastid 
Likviidsuskeskkond ja rahapoliitilised operatsioonid  
2021. aasta 28. aprillist 27. juulini 

62 

Ülelikviidsus 

Keskmine ülelikviidsus kasvas 425 miljardi euro võrra uue rekordtasemeni 
4191,5 miljardit eurot (joonis A). Ülelikviidsuse moodustab pankade kohustuslikku 
reservi ületavate reservide ja hoiustamise püsivõimaluse hoiuste summa, millest on 
maha arvatud laenamise püsivõimaluse kasutus. See kajastab pangandussüsteemile 
pakutava kogulikviidsuse ja pankade likviidsusvajaduse vahet. Pankade 
arvelduskontodel olevad hoiused, mis ületasid kohustusliku reservi nõude, suurenesid 
338,8 miljardi euro võrra 3471,2 miljardi euroni ning hoiustamise püsivõimaluse 
keskmine kasutamine kasvas 86,2 miljardi euro võrra 720,4 miljardi euroni. 

Kahetasandilise süsteemi2 raames hoiustamise püsivõimaluse negatiivse 
intressimäära kohaldamisest vabastatud ülereservid kasvasid 13,1 miljardi 
euro võrra 887,1 miljardi euroni. Negatiivse intressimäära kohaldamisest 
vabastamata reservid suurenesid 317,9 miljardi euro võrra 2586,3 miljardi 
euroni, kuna ülelikviidsus jätkas kasvu. Lubatud ülelikviidsuse kogukasutusmäär, 
st hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastatud 
reservide mahu ja potentsiaalse suurima mahu suhe,3 on püsinud üle 98% alates 
2020. aasta kolmandast arvestusperioodist ja tõusis pisut, 99,1%lt 99,3%le. 
Hoiustamise püsivõimaluse negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastatud 
reservid moodustasid ülelikviidsusest 21,2% võrreldes eelmise vaatlusperioodi 
23,2%ga. 

Intressimäära muutused 

Keskmine €STR jäi vaatlusperioodil üldiselt samaks ja oli –56,5 baaspunkti. 
Ülelikviidsuse suurenemine ei mõjutanud €STRi, mis on endiselt üsna jäik isegi 
likviidsuse märkimisväärse kõikumise korral. Alates 2019. aasta oktoobrist 
arvutatakse EONIA nii, et €STRi määrale lisatakse fikseeritud baaspunktide vahe 
8,5 baaspunkti. Seega, EONIA liikus ja liigub ka edaspidi sama mustri järgi nagu 
€STR, kuni see peatatakse 3. jaanuaril 2022. EKP baasintressimäärad – hoiustamise 
püsivõimaluse intressimäär, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär ja 
laenamise püsivõimaluse intressimäär – vaatlusperioodil ei muutunud. 

 

 
2  Lisateavet ülereservidelt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi kohta leiab siit. 
3  Suurimat vabastatud summat mõõdetakse kui kohustusliku reservi ja lubatud ülelikviidsuse summat, mis 

võrdub kohustusliku reservi kuuekordse summaga. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.et.html


 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Infokastid 
Mittefinantsettevõtete pandeemiaaegne seisund 

63 

3 Mittefinantsettevõtete pandeemiaaegne seisund 

Koostanud Gabe de Bondt, Arne Gieseck, Giulio Nicoletti ja Mika Tujula1 

Selles infokastis vaadeldakse Covid-19 pandeemia mõju euroala 
mittefinantsettevõtete sektori seisundile. Samuti hinnatakse, mil määral on 
poliitilised toetusmeetmed leevendanud raskusi ettevõtete rahastamisel ja aidanud 
vähendada nende haavatavust. Analüüs põhineb sektoripõhistel kvartaliandmetel 
euroala kui terviku kohta. Seetõttu esitatakse infokastis koondpilt kogu 
mittefinantsettevõtete sektorist, eristamata üksikuid riike, majandussektoreid, 
tööstusharusid või ettevõtteid. 

Pandeemia seadis euroala mittefinantsettevõtete sektori kasumlikkuse ja 
tegevuse tõhususe löögi alla. Kasumlikkus ja tegevuse tõhusus on ettevõtte 
seisundi mõttes eluliselt olulised. Kuigi võlausaldajate ja investorite hea tahte korral 
võivad ettevõtted pikka aega tegutseda ka kasumit teenimata, tuleb neil pikas plaanis 
ellujäämiseks siiski millalgi kasumlikkus saavutada ja seejärel seda säilitada. 
Kasumlikkuse kasv, mõõdetuna tegevuse koguülejäägi ja rahavoo kasvu alusel, on 
pandeemia algusest peale olnud negatiivne (joonise A osa a). Tegevuse koguülejääk 
on vähenenud samas tempos nagu ülemaailmse finantskriisi ajal, kuid rahavoog on 
vähenenud kiiremini kui tollal. Samasugune pilt avaneb ka tegevuse netoülejäägi ja 
lisandväärtuse suhte ning rahavoo ja toodangu suhte vaatlemisel (joonise A osa b). 

 
1  Täname ka A. Consolot ja V. Botelhot nende abi eest poliitilisi toetusmeetmeid käsitleva osa 

koostamisel.  
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Joonis A. 
Euroala mittefinantsettevõtete kasumi kasv ja tegevuse tõhusus 

a) Kasumi kasv 
(aastamuutus protsentides) 

 

b) tegevuse tõhusus 
(protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, EKP ja autorite arvutused. 
Märkused. Ärikasumimarginaal arvutatakse tegevuse netoülejäägina, mida väljendatakse protsendina netolisandväärtusest. Rahavoog 
arvutatakse kogulisandväärtusena, millest on lahutatud makstud palgad, põhivara kulum ja netointressimaksed. Toodangu all 
mõeldakse kogulisandväärtust. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta esimesest kvartalist. 

Mittefinantsettevõtete sektori likviidsust on poliitiliste meetmetega jõuliselt 
toetatud.2 Kui mittefinantsettevõtted seisid 2020. aastal silmitsi ettevõttesiseselt 
loodud rahaliste vahendite vähenemisega võrreldes 2019. aastaga, hakkasid nad 
ettevaatusabinõuna raha kõrvale panema, ent said ligikaudu 550 miljardi euro 
ulatuses ka riiklikku toetust. Ilma nende meetmeteta oleksid ettevõtete säästud pärast 
kapitali amortisatsiooni mahaarvamist 2020. aastal olnud tugevalt miinuses. 
Mittefinantsettevõtetele antud laenud, mida ettevõtted kasutasid nii likviidsuskriisi 
ärahoidmiseks kui ka rahaliste vahendite edasiseks kogumiseks, kasvasid 
2020. aastal ligikaudu 240 miljardit eurot rohkem kui 2019. aastal, kusjuures kasv oli 

 
2  Selle kohta, kuidas on eelarvemeetmete pakette kasutatud ettevõtete likviidsusvajaduste rahuldamiseks, 

vt R. A. De Santis, A. Ferrando ja E. S. Gabbani „Eelarvepoliitiliste toetusmeetmete mõju ettevõtete 
likviidsusvajadustele pandeemia ajal“, EKP majandusülevaade 4/2021. 
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https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-07/ekp_majandusulevaade_4-2021_et.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-07/ekp_majandusulevaade_4-2021_et.pdf
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eriti märgatav 2020. aasta esimesel poolel.3 Ettevõtete laenamisvõimalused ja 
rahastamistingimused said olulist tuge uutest suunatud pikemaajalistest 
refinantseerimisoperatsioonidest, pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralisest varaostukavast, valitsuste laenutagatistest ja järelevalvemeetmetest.4 
Rahaliste vahendite hulk kasvas jõudsalt, kuna tulude vähenemise korvamiseks 
suurendasid ettevõtted massiliselt rahastamist laenuvahendite toel. 
Ettevaatusabinõuna paigutasid nad suurema osa saadud vahenditest hoiustesse, et 
olla valmis võimalikuks rahapuuduseks ja katta käibekapitalivajadusi, nagu ka 
varasematel kriisiaegadel. 

Poliitiliste toetusmeetmete kõrval parandasid likviidsustingimusi ka ettevõtete 
endi jõupingutused. Kriisi ajal muutub ettevõtte jaoks esmatähtsaks tema suutlikkus 
täita oma lühiajalisi kohustusi. Likviidsuse oluline aspekt on ettevõtte suutlikkus müüa 
kiiresti vara, et koguda raha, aga ka võime vähendada kärmelt igat liiki kulusid.5,6 
Viimane hõlmab investeerimisprojektide edasilükkamist ja ärajätmist nii suures 
ulatuses kui võimalik. Kokkuvõttes suurenesid mittefinantsettevõtete rahalised 
vahendid 2020. aastal ligikaudu 400 miljardit eurot enam kui 2019. aastal (see tuleneb 
ka laenuvõimaluste paranemist), kusjuures kasv koondus peamiselt 2020. aasta teise 
kvartalisse. Kulude ja investeeringute vähenemise netosaldo kajastub 
mittefinantsettevõtete laenuandmise netopositsioonis (või rahastamispuudujäägis, 
joonise B osa a). Mis puudutab kogulisandväärtust, siis säästud kasvasid ja 
investeeringud vähenesid, mistõttu netolaenuandmine suurenes ja jõudis 2020. aasta 
teises kvartalis isegi plusspoolele. Siiski võib investeerimisprojektide ärajätmine 
avaldada majandusele pikemaajalist mõju, halvendades edaspidise majanduskasvu 
potentsiaali. 

Ettevõtetel on praegu piisavalt raha intressikulude katmiseks . Rahakate, st 
sularaha ja hoiuste suhe koguintressimaksetesse, on alates 2010. aastast 
märkimisväärselt suurenenud ja Covid-19 kriisi ajal kiirenes see kasv veelgi (joonise B 
osa b). Selles on otsustavat rolli mänginud nii likviidsuspositsioonide tugevnemine kui 
ka koguintressimaksete vähenemine. Vaatamata võlakoormuse tuntavale kasvule 
jätkasid koguintressimaksed pandeemia ajal vähenemist, muu hulgas tänu poliitilistele 
meetmetele pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava, 
suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide, valitsuste laenutagatiste ja 
järelevalvemeetmete kujul. 

 
3  Siin võtame arvesse ainult ettevõtete laenamist pankadelt ja võlakirjade emiteerimist 2020. aastal 

võrreldes 2019. aastaga. 
4  Rahapoliitika ja usaldatavusnõuete poliitika mõju ettevõtete tööhõivele hinnatakse C. Altavilla, 

F. Barbiero, M. Boucinha ja L Burloni artiklis „The great lockdown: pandemic response policies and bank 
lending conditions“, EKP teadustoimetis nr 2465, september 2020. 

5  Euroala ettevõtted vähendasid 2020. aasta esimeses kvartalis märkimisväärselt laenamist ülejäänud 
maailmale ja teises kvartalis teistele finantsasutustele (st finantssektori äriühingutele, välja arvatud 
rahaloomeasutustele, kindlustusettevõtetele ja pensionifondidele). Samuti müüsid nad suurel määral 
2020. aasta esimeses kvartalis enda omandis olevaid rahaturufondide osakuid ja teises kvartalis börsil 
noteerituid aktsiaid. 

6  Vt F. Panetta peaettekanne „Cash still king in times of COVID-19“ Deutsche Bundesbanki 
5. rahvusvahelisel rahakonverentsil „Cash in times of turmoil“, 15. juuni 2021. Seda kinnitab ka EKP 
2021. aasta juuli pankade laenutegevuse uuring, mille kohaselt kasvas käibekapitali vajadus Covid-19 
kriisi algfaasis järsult. Vt selle kohta tõendusmaterjali tööstusharude ja riikide tasandil kirjutisest 
„European corporates: Cash-rich sectors get richer“, Economic Insights, Euler Hermes, 19. aprill 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2465%7Ec0502b9e88.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2465%7Ec0502b9e88.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210615%7E05b32c4e55.et.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2021q2%7Eb868c78ada.et.html
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Joonis B. 
Euroala mittefinantsettevõtete säästude ja investeeringute saldo ja intressimaksete 
rahakate 

a) Säästmine, investeerimine ja netolaenuandmine 
(nelja kvartali libisevad summad protsendina kogulisandväärtusest) 

 

b) Intressimaksete rahakate 
(raha protsendina koguintressimaksete nelja kvartali libisevatest summadest) 

 

Allikad: Eurostat, EKP ja autorite arvutused. 
Märkused. Raha hõlmab sularaha ja hoiuseid. Koguintressimaksed arvutatakse enne kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste 
arvessevõtmist. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta esimesest kvartalist. 

Euroala mittefinantsettevõtete koguvõla suhtarvu vähenemise suundumus, mis 
algas 2015. aastal, on pärast Covid-19 pandeemia puhkemist täielikult ümber 
pöördunud. Ettevõtete konsolideeritud koguvõlg on alates 2019. aasta lõpust 
suurenenud 18,9% võrra ja 2021. aasta esimeses kvartalis jõudis see 167,0%ni 
ettevõtete kogulisandväärtusest, olles 2015. aasta alguse rekordtasemest vaid 1,1% 
võrra väiksem (joonise C osa a).7 57% koguvõla suhtarvu suurenemisest 2019. aasta 
lõpust saadik on seletatav majandusaktiivsuse ja käibe märkimisväärse 
vähenemisega (nimetaja muutuse mõju), ülejäänud osa tuleneb ulatuslikumast 

 
7  Lisateabe saamiseks vt ka EKP 2021. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaate osa „Corporate solvency 

challenges could weigh on sovereigns, households and creditors“. Teavet arengu kohta majandusharude 
ja riikide tasandil leiab artiklist „The business insolvency paradox in Europe: Miracle and mirage“, 
Economic Publications, Coface, 16. märts 2021. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202105%7E757f727fe4.et.html#toc5
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202105%7E757f727fe4.et.html#toc5
https://www.coface.com/News-Publications/Publications/The-business-insolvency-paradox-in-Europe-miracle-and-mirage
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laenuvahenditega rahastamisest. See tähendab, et eeldatavasti võla suhtarvu 
kasvutrend pöördub tasapisi lähiaastatel vaid osaliselt, juhul kui majandus naaseb 
tavapärasemale kasvuteele. Olukorra normaliseerudes võib rahaliste vahendite hulga 
vähenemine siiski koguvõla vähenemist toetada, nagu näitab netovõla areng. 

Kogunenud likviidsete varade suure mahu tõttu on netovõla suhtarv kasvanud 
märksa vähem kui koguvõlg. Netovõlg on praegu väiksem kui 2019. aasta lõpus 
(joonise C osa a). Likviidsed varad võivad toimida ettevõtete suurt võlakoormust 
leevendava tegurina, eeldusel et likviidseid varasid on palju just suure 
võlakoormusega ettevõtetel. Covid-19 pandeemia haripunktis kasvatasid 
suurettevõtted oma likviidseid vahendeid ja võlakoormust korraga (joonise C osa b). 
Väiksemate (börsil noteeritud) ettevõtete puhul ei aidanud likviidsete vahendite 
akumuleerimine võlakoormuse kasvu sama tulemuslikult pidurdada. Pärast Covid-19 
pandeemia haripunkti hakkas likviidsete vahendite ja võlakoormuse suurenemise 
vaheline korrelatsioon normaliseeruma. 
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Joonis C. 
Euroala mittefinantsettevõtete bilanss 

(protsentides kogulisandväärtusest; protsendipunktides) 

a) Koondtasand: konsolideeritud võlg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ettevõtete tasand: koguvõla elastsus likviidsete vahendite suhtes 
(x-telg: vaatluskvartal; y-telg: regressioon) 

 

Allikad: Eurostat, EKP, Refinitiv ja autorite arvutused. 
Märkused. Osa a: konsolideeritud koguvõla all mõistetakse mittefinantsettevõtetele antud laenude kogusummat, millest on maha 
arvatud sektorisisesed laenud, emiteeritud võlaväärtpaberid ja pensionikohustused. Konsolideeritud netovõlg on konsolideeritud 
koguvõlg miinus sularaha ja hoiused. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta esimesest kvartalist. 
Osa b: igas kvartalis kasutatakse ettevõtete tasandi läbilõikeid bilanssidest, et võrrelda võla muutust likviidsete varade muutusega.  
Kõiki muutujaid mõõdetakse koguvara suhtes. Osas b kajastatud ettevõtted on STOXX 600 indeksisse kuuluvad euroala 
mittefinantsettevõtted ja kõik börsiettevõtted, mille andmed on Refinitivi kaudu kättesaadavad. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta 
esimesest kvartalist. 
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Arvestades ettevõtete rahaliste vahendite suurt heterogeensust, on pandeemia 
mõju mittefinantsettevõtete haavatavusele tõenäoliselt pikaajaline. Ettevõtete 
haavatavus, mida mõõdetakse haavatavuse liitindeksi abil, kasvas pärast pandeemia 
puhkemist järsult, ületades ülemaailmse finantskriisi järel täheldatud taset (joonise D 
osa a).8 Mittefinantsettevõtete haavatavuse kasv tulenes peamiselt müügi 
kahanemisest, väiksemast kasumlikkusest ning finantsvõimenduse ja võlakoormuse 
suurenemisest. Alates 2020. aasta keskpaigast on majandusaktiivsuse ning 
ettevõtete tegeliku ja oodatava kasumi paranemine aidanud siiski haavatavuse 
indeksit langetada ja ettevõtete finantsvõimenduse olukorda parandada. 2021. aasta 
alguses oli haavatavus keskmise ajaloolise taseme ja 2019. aasta lõpu taseme 
lähedal, samas kui koguvõla suhtarv oli endiselt märkimisväärne ja rahalised 
vahendid olid peamiselt koondunud suurtesse börsiettevõtetesse, nagu eespool 
rõhutatud. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on endiselt väga haavatavad 
ning riigiti ja sektoriti esinevad märkimisväärsed erinevused.9  

Ulatuslikud raha- ja eelarvepoliitilised ning järelevalvemeetmed on ettevõtete 
haavatavuse kasvu piiranud. Meetmetega on takistatud rahastus- ja 
krediidipikendusriskide realiseerumist: pakutud on otsest likviidsustoetust, parandatud 
juurdepääsu laenudele, hoitud laenuteeninduskulud ajalooliselt madalal tasemel ja 
võimaldatud pikendada laenude tagasimaksetähtaega. Vastupidisel stsenaariumil 
põhinev analüüs näitab ka, et ilma nende meetmeteta oleks haavatavuse indeks 
jõudnud 2020. aasta keskel märksa kõrgema väärtuseni ja 2021. aasta alguses oleks 
see jäänud veidi alla Euroopa võlakriisi aegset taset (joonise D osa a).10 

Vaatamata majandustegevuse järsule vaibumisele Covid-19 pandeemia ajal 
vähenes 2020. aastal pankrottide arv. Varem on ettevõtete maksejõuetus olnud 
tihedalt seotud SKP reaalkasvuga. Pandeemia ajal see seos katkes (joonise D osa b). 
Tänu väikestele laenuteeninduskuludele, valitsuste toetusmeetmetele (sh 
pankrotimoratooriumidele) ja kohtumajade sulgemisele ei toonud ettevõtete seisundi 
halvenemine kriisi kõrgpunktis kaasa maksejõuetusjuhtude järsku suurenemist. Siiski 
ei saa välistada, et paljud ettevõtted – eriti pandeemiast rohkem mõjutatud 
sektorites – võivad sellegipoolest olla sunnitud esitama pankrotiavalduse, eriti kui 

 
8  Vt ka S. Gardó, B. Klaus, M. Tujula ja J. Wendelborn „Assessing corporate vulnerabilities in the euro 

area“, EKP 2020. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade. 
9  Vt ka EKP küsitlus euroala ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisele (2020. aasta oktoobrist 

2021. aasta märtsini) ning N. Battistini ja G. Stoevsky „COVID-19 pandeemia piirangumeetmete mõju eri 
sektorites ja riikides“, EKP majandusülevaade 2/2021.  

10  Vastupidise stsenaariumi puhul võeti eelduseks majandus, kus ettevõtted ei saa kulude katmisel tuge ei 
valitsuse meetmetest, suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmandast seeriast 
(TLTRO III), pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralisest varaostukavast ega 
järelevalvemeetmetest. Ilma valitsuste toetavate meetmeteta oleksid mittefinantsettevõtted pidanud 
2020. aastal suurendama laenuvahenditega rahastamist 550 miljardi eurot, et korvata tulu vähenemist. 
Ettevõtete haavatavuse indeksis oleks see kajastunud ettevõtete tugevama finantsvõimenduse ja 
suuremate koguintressimaksetena ning ettevõttesiseselt loodud rahaliste vahendite vähenemisena. 
Lisaks oleks ilma täiendavate rahapoliitiliste ja järelevalvemeetmeteta ning valitsuse laenutagatisteta 
ettevõtete laenude reaalintressimäär ja pikaajalise võla osa koguvõlast jäänud tasemele, milleni need 
jõudsid 2019. aasta lõpuks. Seda mõju kajastati võrdlusstsenaariumi indeksis, rakendades 
raamatupidamislikku baassamasust, jättes aga samaks intressimaksete osakaalu ja pikaajalise võla 
osakaalu koguvõlas. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_01%7Eafc02db8d6.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202011_01%7Eafc02db8d6.et.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106%7E3746205830.et.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/ecb.safe202106%7E3746205830.et.html
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/publications/2021/04/ekp_majandusulevaade_2-2021.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/publications/2021/04/ekp_majandusulevaade_2-2021.pdf
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toetusmeetmed tühistatakse liiga vara või kui pankade laenutingimused 
märkimisväärselt karmistuvad.11 

Joonis D. 
Euroala mittefinantsettevõtete haavatavus ja pankrotid 

a) Haavatavuse liitindeks 
(z-skoorid) 

 

b) Pankrotid ja SKP reaalkasv 
(x-telg: aastamuutus protsentides; y-telg: protsentuaalne kõrvalekalle ajaloolisest keskmisest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat, EKP, Merrill Lynch, Refinitiv ja autorite arvutused. 
Märkused. Osa a: haavatavuse liitindeks põhineb laiaulatuslikul näitajate kogumil, mis hõlmab viit mõõdet: laenude teenindamise 
suutlikkus (mõõdetuna intressimaksete kattevara suhtarvu, ettevõtte säästude ja tulude teenimise alusel); 
finantsvõimendus/võlakoormus (võlakohustuste ja omakapitali suhe, võlakohustuste ning intressi-, maksu- ja kulumieelsete tulude suhe 
ning võlakohustuste ja kogutulude suhe); rahastamine / rahastamise pikendamine (lühiajaliste ja pikaajaliste võlakohustuste suhe, 
lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, üldine võlakohustuste rahastamise kulukus ja laenuimpulss); kasumlikkus (varade tootlus, 
kasumimarginaal ning turuhinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe) ja tegevus (müügi kasv, tarnijate käibevälde ja debitoorse 
võlgnevuse käibevälte muutus). Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on käibevarad jagatuna lühiajaliste finantskohustustega. 
Laenuimpulss arvutatakse järgmiselt: LIt = 100 × ((Lt – Lt–1) / SKPt–1 – (Lt–4 – Ct–5) / SKPt–5), kus L on mittefinantsettevõtetele antud 
laenude kogumaht ja SKP on nominaalne sisemajanduse koguprodukt turuhindades. Mittefinantsettevõtetele antud laenude kogumahu 
kindlaksmääramiseks lahutatakse mittefinantsettevõtete kogukohustustest mittefinantsettevõtete emiteeritud omakapital. Näitajate 
standardimiseks teisendatakse need z-skoorideks, st paigutatakse skaalale, mille keskväärtus on null ja standardhälve on üks. Iga viie 
mõõtme kohta arvutatakse koondnäitaja üksikute näitajate aluseks olevate z-skooride aritmeetilise keskmisena. Viie alamkategooria 
z-skooride võrdse kaalumise tulemusena saadakse liitindeksi kogunäitaja. Positiivsed väärtused osutavad suuremale haavatavusele ja 
negatiivsed väiksemale haavatavusele. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta esimesest kvartalist. 
Osa b: 2020. aasta eeldatud andmed, mis põhinevad pankrottide ja reaalse SKP vahelise varasema seose lineaarsel interpolatsioonil. 
Viimased andmed pärinevad 2020. aasta neljandast kvartalist. 

 
11  Samas on mõningaid tõendeid selle kohta, et epideemiakriiside pikemaajaline kahjulik mõju on 

finantskriiside või sõdade mõjuga võrreldes väiksem. Vt N. Martín Fuentes ja I. Moder „Varasemate 
kriiside kahjustav mõju maailmamajandusele“, EKP majandusülevaade 8/2020. 
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https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2020/ekp_majandusulevaade_08-2020.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2020/ekp_majandusulevaade_08-2020.pdf
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Kokkuvõttes võib öelda, et Covid-19 pandeemia on avaldanud euroala 
ettevõtete seisundile tugevat mõju. Ettevõtted tegid suuri jõupingutusi rahapuhvrite 
loomiseks ning see hoidis koos rahaloome-, eelarve- ja järelevalveasutuste ulatusliku 
toetusega ära likviidsuskriisi. Samal ajal sattusid ettevõtete kasumlikkus, tegevuse 
tõhusus ja maksevõime liikumispiirangute ajal surve alla. Suur, ent riigiti, sektoriti ja 
ettevõtete suuruseti ebaühtlane kogu- ja netovõlg võib keskmise aja jooksul 
majanduskasvu kiirust pidurdada ja suurendada ettevõtete maksejõuetusjuhtude 
sagenemise riski. 
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4 Tarneraskuste mõju kaubandusele 

Koostanud Erik Frohm, Vanessa Gunnella, Michele Mancini ja  
Tobias Schuler 

Veohäired ja sisendite nappus tekitavad üleilmsetes tarneahelates suuri 
takistusi. Covid-19 pandeemiast taastumise etapis hakkasid kodumajapidamised 
teatud tooteid, sh elektroonikat ja kodu renoveerimise vahendeid rohkem soetama. 
See põhjustas eriti teatud sektorites oodatust jõulisema nõudluse kasvu. Suurem 
nõudlus ja vääramatu jõu tõttu väljapoole tarnijate mõistlikku kontrolli jäänud 
sündmused, näiteks Covid-19 puhangud sadamates, õnnetused tehastes ja halvad 
ilmastikutingimused, tõid kaasa raskused veondussektoris ning plastide, metallide, 
saematerjali, pooljuhtide ja muude sisendite puuduse.1 Pandeemia puhkedes varud 
vähenesid, sest sulgemiste ja varude hoidmise konservatiivsete põhimõtete tõttu said 
laovarud otsa ja tekkis sisendite nappus. Seepärast oli ettevõtjatel raske kiiresti 
kasvavat nõudlust rahuldada ja kahanenud varusid täiendada. Sellist nõudluse ja 
pakkumise tasakaalu puudumist näitab tarneaja enneolematu pikenemine eeskätt 
arvuti- ja elektroonikaseadmete, masinate ja seadmete, puidutoodete, 
mootorsõidukite ja kemikaalide sektoris, mis tuginevad transpordile ja kus tekkis 
sisendite puudus. Juunis langes ostujuhtide indeksi hulka kuuluv tarneaja indeks 
madalaimale tasemele alates nende andmete arvestamise algusest 1999. aastal.  
See tähendab, et tarneaeg muutus pikemaks. 

Mereveo maht on pärast 2020. aasta keskpaiga madalseisu taastunud 
(joonis A). 2021. aasta esimesel poolel tekitasid ajutised häired, sh Suessi kanali 
juhtum märtsis, tõsiseid pingeid üleilmses mereveos, kuid ei peatanud positiivset 
kasvudünaamikat, nagu näitas üleilmne ja Euroopa põhjaranniku sadamate 
läbilaskevõime näitaja. Euroopa õhukaubavedu mõjutas pandeemia rängemalt. Selle 
taga oli reisilendude enneolematu vähenemine, mis kahandas ka 
kaubaveovõimekust.2 Et aga ettevõtted lülitusid mereveolt ümber õhuveole, saavutas 
õhukaubaveo maht 2021. aasta alguseks siiski taas oma kriisieelse taseme. 

 
1 Vt ka EKP majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „What is driving the recent 

surge in shipping costs?“ ja EKP majandusülevaate 4/2021 infokast „Pooljuhtide nappus ning selle mõju 
euroala kaubandusele, tootmisele ja hindadele“. 

2 Ettevõtjad püüdsid kaubaveovõimekuse järsku vähenemist leevendada reisilennukite muutmisega 
veolennukiteks ja kauba vedamisega reisilennukite kabiinis. Sellegipoolest kahanes kogu olemasolev 
võimekus 2020. aastal hüppeliselt, nagu on näha joonisel B. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01%7E8ecbf2b17c.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01%7E8ecbf2b17c.et.html
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-07/ekp_majandusulevaade_4-2021_et.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-07/ekp_majandusulevaade_4-2021_et.pdf
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Joonis A. 
Mere- ja õhukaubaveo maht 

(sesoonselt kohandatud indeksid, jaanuar 2019 = 100) 

 

Allikad: Suez Canal Authority, Leibnitzi Majandusuuringute Instituut (RWI) / Mereveo Majandus- ja Logistikainstituut (ISL), 
Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (IATA) ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta juulist. 

Kõige tõsisemad olid pinged laevateedel, mis jäid Aasia ja Põhja-Ameerika ning 
Aasia ja Euroopa vahele (joonis B) ning põhjustasid veokulude erakorralise 
kasvu.3 Aasia ja Põhja-Ameerika marsruudil taastus tarnevõimekus pandeemiast 
kiiremini kui Aasia ja Euroopa vahel. Osaliselt oli see tingitud USA majanduse jõulise 
elavnemise toel kasvanud veomahust. Arvestades tarnevõimekuse suhteliselt jäika 
pakkumist ja veondussektori häireid, on Aasiast väljapoole suunduvate marsruutide 
konteinerkauba prahiraha (lühiajalised) hetkehinnad kerkinud rekordtasemele, eriti 
teekondadel, mille sihtkoht on Põhja-Ameerika.4 See on pannud kaubaveo suunama 
teistelt marsruutidelt ümber sellele tulusamale marsruudile.5 Veondusäri toetub 
enamasti fikseeritud pikaajalistele lepingutele. Selline olukord on arvatavasti 
mõjutanud uute pikaajaliste lepingute üle peetavaid läbirääkimisi, mille tulemusena on 
pikaajaliste lepingute prahiraha määrad kasvanud märkimisväärselt, ehkki vähem kui 
hetkehindadel põhinevate lepingute puhul.6 

 
3 Üleilmsete konteinervedude indeks HARPEX oli Covid-19 pandeemia puhkemisele eelnenud aastatel 

suhteliselt stabiilselt võrdlemisi madalal tasemel. 2021. aasta esimeses kvartalis ületas see aga oma 
viimast tipptaset, mis pärines 2005. aasta teisest kvartalist, ja tänavu kolmandaks kvartaliks jõudis see 
tasemele, mis oli viimasest haripunktist kaks korda kõrgemal. 

4 Struktuursele vektorautoregressiooni mudelile tugineva ökonomeetrilise analüüsi kohaselt suurendasid 
2020. aasta alguses veokulusid pakkumispiirangud ja 2020. aasta lõpus peamiselt üleilmse nõudluse 
tempokas taastumine. Vt lähemalt EKP majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast 
„What is driving the recent surge in shipping costs“. 

5 Vt T. Khasawneh ja M. Xu.„China-U.S. container shipping rates sail past $20,000 to record“, 
august 2021. 

6 Vt P. Sand „Container shipping: records keep falling as industry enjoys best markets ever“, Balti ja 
Rahvusvaheline Merendusnõukogu, juuni 2021.  
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202103_01%7E8ecbf2b17c.et.html
https://www.reuters.com/business/china-us-container-shipping-rates-sail-past-20000-record-2021-08-05/
https://www.bimco.org/news/market_analysis/2021/20210602_container_shipping
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Joonis B. 
Tarnevõimekus ja prahiraha 

(nädalane lastimaht TEU-konteinerite alusel ja hetkehinnad USA dollarites) 

 

Allikad: konteinerkaubanduse statistika (CTS), Bloomberg, Freightos, EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. TEU on 20 jala pikkuse konteineri lastimahu ekvivalentühik (Twenty Foot Equivalent Unit); SCFI on Shanghai 
konteinervedude indeks (Shanghai Containerized Freight Index). Viimased andmed pärinevad 2021. aasta augustist. 

Ostujuhtide indeksi hulka kuuluva tarneaja indeksi kohaselt on euroala ja 
Euroopa Liidu riigid nende seas, keda mõjutavad sisenditega seotud ja 
veoraskused kõige rohkem. Joonisel C on näha, et augustis oli peaaegu kõigis 
riikides pikk tarneaeg. Eriti mõjutas see ELi riike, USAd, Ühendkuningriiki ja Taiwani. 
Riikide koht edetabelis väljendab erinevaid tegureid: 1) tootevalik on seotud kriisist 
mõjutatud tööstusharudega (nt euroalal autotööstus ja Taiwanis elektroonikatööstus); 
2) jõuline nõudlus; 3) veo- ja logistikaprobleemide tõsidus; 4) konkreetsed negatiivsed 
sündmused, näiteks äärmuslikud ilmastikutingimused mõnes riigis; 5) varude 
hoidmise põhimõtted (nt kiipide ja metallide varumine Hiinas). 

Joonis C. 
Tarneaeg eri riikides 

(hajuvusindeks) 

 

Allikas: Markit. 
Märkused. Joonisel on esitatud 2021. aasta augusti andmed. Edetabelis madalaima positsiooniga riigis on tarneaeg kõige pikem. 

  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

01.20 04.20 07.20 10.20 01.21 04.21 07.21

vedu Aasiast Põhja-Ameerikasse (1000 TEU-d, vasakpoolsel teljel)
vedu Aasiast Euroopasse (1000 TEU-d, vasakpoolsel teljel)
vedu Hiinast/Ida-Aasiast Põhja-Ameerika läänerannikule, SCFI (parempoolsel teljel)
vedu Hiinast/Ida-Aasiast Põhja-Euroopasse, SCFI (parempoolsel teljel)

0 10 20 30 40 50
US
UK
DE
AT
CZ
FR

euroala
TW

IE
AU
CA
IT

GR
ES
PL
JP

MX
TR
BR
KR
ID

CN
RU
IN



 

EKP majandusülevaade 6/2021 – Infokastid 
Tarneraskuste mõju kaubandusele 

75 

Euroalal on pakkumise nappus kõige suurem ekspordisektorites, kus 
taastumine oli kõige kiirem (joonis D). Eeskätt mõjutasid pakkumispiirangud 
mootorsõidukite, elektroonikaseadmete ja metalltoodete eksporti, mis kasvas 
2021. aasta esimese kvartalini väga hoogsalt võrreldes 2020. aasta esimese 
kvartaliga, ning see aeglustas nende sektorite edasist kasvu. See näitab, millist rolli 
mängib tarneaja pikenemisel suur nõudlus. Viivitused puudutasid ka 
masinaehitussektorit, kes vajab sisenditena elektroonikaseadmeid ja metalltooteid.  

Joonis D. 
Euroalaväline eksport ja tarneaeg eri sektorites 

(väärtuse aastakasv protsentides, PMI hajuvusindeks) 

 

Allikad: Eurostat, Markit ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Väiksem väärtus vertikaalteljel tähendab pikemat tarneaega. Ekspordi puhul on väärtus esitatud 2021. aasta esimese kvartali 
kohta ja tarneaja puhul mai kohta. Regressioonisirge näitab suhet tarneaja väärtuse ja sektorites täheldatud kasvu vahel 2020. aasta 
esimesest kvartalist kuni 2021. aasta esimese kvartalini. 

Riigipõhiseid paneelandmeid kasutavas empiirilises analüüsis määratakse 
kindlaks tarneraskuste mõju ekspordikasvule väljaspool nõudluse tingimuste 
rolli ja selle suurus. 23 riigist koosnevas paneelis on ekspordimahu kuine 
kasvumäär taandatud tarneraskuste ligikaudsele näitajale. Tarneraskuste ulatuse 
määramiseks kasutatakse ostujuhtide indeksi hulka kuuluvat tarneaja indeksit ja 
selleks, et mõõta iga riigi haavatavust tarnehäirete suhtes, võetakse aluseks 
raskustes sektoritest imporditud vahesisendeid. Ekspordikasvu mõju hindamiseks 
võetakse regressioonianalüüsis arvesse ostujuhtide indeksit, raskustes sektoritest 
imporditud sisendite osakaalu ja nende koostoimet (koos riigi ja aja fikseeritud 
mõjuga). Selle abil selgitatakse välja tarneahela häirete mõju. Lisatud on ka 
riigipõhised ostujuhtide indeksid uute eksporditellimuste kohta (et mõõta 
välisnõudlust), samuti sõltuva muutuja viitajad.7 Lisaks loetakse tarneraskustest 
suurel määral mõjutatud riikideks üksnes need, mille ostujuhtide indeksi hulka kuuluv 
tarneaja indeks erineb märgatavalt indeksi keskmisest tasemest. Nii on võimalik 
kontrollida, kas imporditud sisendite tarneraskustel on ekspordikasvule negatiivne 
mõju. Üldiselt eeldatakse, et pikk tarneaeg on riigi eksporti kahjustanud ja see mõju 
peaks võimenduma, kui raskustes sektoritest imporditud vahesisendite osakaal on 
suurem. 

 
7 Et arvutada raskustes sektoritest otseselt ja kaudselt imporditud sisendite osakaalu imporditud sisendite 

kogumahus, kasutatakse Aasia Arengupanga piirkondadeüleseid sisendi- ja väljunditabeleid. 
Tarnehäiretest mõjutatud sektorid on seotud masinaehituse, elektri- ja optikaseadmete, 
transpordivahendite, sisemaaveo, veetranspordi, õhuveo ja muu veondustegevusega. 
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Hinnangutes leiab kinnitust, et tarneraskused on avaldanud kaupade 
ekspordikasvule ebasoodsat mõju, mis on tugevam riikides, kus raskustes 
sektorite haavatavus on suurem. Joonisel E on kajastatud tarneraskuste mõju eri 
riikides. Edetabel näitab nii raskuste tõsidust (nt tarneaja pikenemist) kui ka raskustes 
sektorite haavatavuse ulatust. Valdav osa nendest riikidest on EList ja hinnanguliselt 
avaldub negatiivne mõju tugevamalt suurtele euroalariikidele ja euroalavälistele ELi 
liikmesriikidele. Viimati nimetatuid mõjutavad väga tõenäoliselt tarneahelate 
omavahelised seosed tõsiselt mõjutatud sektorites (nt autotööstuses). 

Joonis E. 
Tarneraskuste mõju nendest mõjutatud riikides 

(keskmine mõju kuisele kaupade ekspordikasvule protsendipunktides) 

 

Allikad: Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo, Markit, Aasia Arengupanga piirkondadeülesed sisendi- ja väljunditabelid, EKP 
ekspertide arvutused. 

Kaubaekspordi hinnanguline kumuleeritud puudujääk on euroalal 6,7% ja 
maailmas 2,3%. Joonisel F on näidatud euroalavälise ja üleilmse (v.a euroala) 
ekspordi võrdlusstsenaariumi kohane areng. Analüüsi kohaselt oleks euroala 
kaubaeksport olnud 6,7% suurem, kui tarneraskused ei oleks seda mõjutanud. 
Üleilmne kaubaeksport (v.a euroala) oleks olnud 2,3% mahukam. Ehkki tarbijad on 
hakanud oma oste ümber suunama teenuste poole, sest majandus on tasahaaval 
uuesti elavnenud, ei näita pakkumispoole häired veel normaliseerumise märke. Lisaks 
avaldab Covid-19sse nakatumise taassagenemine Aasias lisasurvet mereveole ja 
lasti käitlemisele, samuti juba praegu tarneraskustes tööstusharudele, sh pooljuhtide 
sektorile ja autotööstusele. 
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Joonis F. 
Kaupade eeldatav ekspordikadu 

(indeks; jaanuar 2020 = 100) 

 

Allikad: Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo, Markit, Aasia Arengupanga piirkondadeülesed sisendi- ja väljunditabelid, EKP 
ekspertide arvutused. 
Märkus. Punktiirjoon kirjeldab ekspordi eeldatavat kulgu tarneraskuste puudumise korral. 
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5 ELi saastekvootide hinnad EKP kliimamuutuste 
tegevuskava kontekstis 

Koostanud Giovanna Bua, Daniel Kapp, Friderike Kuik ja Eliza Lis 

Oma kliimamuutuste tegevuskavas kohustus EKP kiirendama uute mudelite 
väljatöötamist ning tegema teoreetilisi ja empiirilisi analüüse, et jälgida 
kliimamuutuste ja nendega seotud poliitika mõju majandusele.1 Kliimaga seotud 
meetmete üksikasjaliku tegevuskava esimese sammuna on EKP kavandanud 
CO2-heite maksustamist käsitlevate tehniliste eelduste lisamise eurosüsteemi/EKP 
ekspertide prognoosidesse.2 Siinses infokastis kirjeldatakse, kuidas on kujundatud 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS), mille raames kehtestatakse ELis 
CO2-hind, ja selle süsteemi põhielemente. 

ELi HKS on turg, kus kaubeldakse ELi kasvuhoonegaaside saastekvootidega, 
millest igaüks annab kvoodiomanikule õiguse paisata õhku ühe tonni 
süsinikdioksiid-ekvivalenti (CO2-ekvivalenttonni). See süsteem on ELi üks 
peamisi poliitikavahendeid kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamiseks ning seda 
kohaldatakse energeetikasektoris ja töötlevas tööstuses ligikaudu 10 000 ettevõtte, 
samuti Euroopa Majanduspiirkonnas asuvate lennujaamade vahelisi liine 
teenindavate lennuettevõtjate suhtes. ELi HKS hõlmab kokku ligikaudu 40% ELi 
kasvuhoonegaaside heitkogusest. 2021. aasta juulis tehti põhjaliku poliitikapaketi 
„Eesmärk 55“ raames ettepanek muuta ELi HKSi, et aidata kaasa üldeesmärgile 
vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 1990. aasta tasemega 
võrreldes 55%.3 

ELi HKS on nn piiramise ja kauplemise süsteem. Sellega seatakse piirmäär 
kasvuhoonegaaside üldkogusele, mille süsteemiga hõlmatud ettevõtjad võivad 
igal aastal õhku paisata. Piirmäärast sõltub, kui palju saastekvoote on süsteemis 
saadaval, ja seda vähendatakse aja jooksul, et saavutada heite järkjärguline 
vähenemine ja jõuda 2050. aastaks CO2-neutraalsuseni. Süsteemis osalejad saavad 
piirmäära ulatuses saastekvoote kas tasuta või enampakkumiste kaudu. Ettevõtjad ja 
muud majandusüksused peavad igal aastal „tagastama“ ühe saastekvoodi iga 
CO2-ekvivalenttonni eest, mille nad sel aastal on õhku paisanud. Kui süsteemis 
osaleja heitkogus ületab talle eraldatud saastekvoote, peab ta ostma ELi HKSi turult 
uusi saastekvoote. Ja vastupidi, kui süsteemis osaleja vähendab oma heidet allapoole 

 
1  Vt 8. juuli 2021. aasta pressiteade „EKP esitleb tegevuskava kliimamuutusi käsitlevate kaalutluste 

kaasamiseks oma rahapoliitika strateegiasse“. Vt ka EKP üldtoimetis nr 271 „Climate change and 
monetary policy in the euro area“ (september 2021), milles on kokkuvõtlikult esitatud EKP ekspertide 
panus EKP nõukogu aruteludesse EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamise kontekstis.  

2  Vt „Kliimamuutuste vastu võitlemise meetmete üksikasjalik ülevaade”, mis on lisatud EKP 8. juuli 
2021. aasta pressiteatele, milles kirjeldatakse EKP tegevuskava kliimamuutusi käsitlevate kaalutluste 
kaasamiseks EKP rahapoliitika strateegiasse. 

3  Paketi kohta vt komisjoni teatis „„Eesmärk 55“: ELi 2030. aasta kliimaeesmärgi saavutamine teel 
kliimaneutraalsuseni“ (COM(2021)/550 final); ELi HKSis tehtavate kavandatud muudatuste kohta vt 
ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, millega 
luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, otsust (EL) 
2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi 
turustabiilsusreservi loomist ja toimimist, ning määrust (EL) 2015/757 (COM(2021)/551 final). 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1%7Ef104919225.et.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1%7Ef104919225.et.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.et.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0551
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lubatud või eraldatud taset, võib ta oma ülejäänud saastekvoodid säilitada tulevaste 
vajaduste katmiseks või müüa need ELi HKSi turul.4 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem hakkas toimima 2005. aastal ja seda on 
rakendatud etappide kaupa, alandades järk-järgult piirmäära ja samal ajal 
laiendades süsteemi kohaldamisala geograafiliselt, hõlmatud sektorite ja 
kasvhoonegaaside heitkoguse liikide poolest (tabel A).5 Kui kahes esimeses 
etapis eraldati suur hulk saastekvoote tasuta ning nõudluse ja pakkumise vahel esines 
sageli mittevastavusi, eriti 2008. aastal alanud suure finantskriisi tõttu, siis kahe 
viimase etapi jooksul on tasuta jagatavate saastekvootide arvelt suurendatud 
enampakkumistel müüdavate saastekvootide osakaalu, ühtlustatud eeskirju, 
vähendatud iga-aastast heite piirmäära ja tehtud ülepakkumise korrigeerimiseks 
turureforme. Sealjuures on lükatud enampakkumised kaugemasse tulevikku, 
vähendamata enampakkumisel müüdavate saastekvootide koguarvu. Samuti on 
saastekvoote suunatud turustabiilsusreservi. Sellega seoses kaasnes 2018. aastal 
väljakuulutatud ELi HKSi muudetud direktiiviga6 saastekvootide ülejäägi märgatav 
vähenemine. 

Tabel A. 
ELi HKSi neli etappi 

1. ETAPP: 2005–2007 2. ETAPP: 2008–2012 

• Geograafiline kohaldamisala: EL-27 

• Piirmäär: vähendamismeetmed puuduvad 

• Saastekvoodid: tasuta 

• Sektorid: elekter ja soojus; naftatöötlemistehased; 
koksiahjud; raud ja teras; tsemendi, klaasi, lubja, telliste, 
keraamika, paberimassi, paberi ja papi tootmine 

• Saastekvootide ülepakkumine ja hindade kahanemine 
nullini etapi lõpus 

• Geograafiline kohaldamisala: EL-27, Norra, Island ja 
Liechtenstein  

• Piirmäär: vähendamismeetmed puuduvad 

• Saastekvoodid: peamiselt tasuta 

• Sektorid: 2012. aastal lisandus lennundus 

• 2008. aasta finantskriis vähendas tööstustegevust ja ELi 
riikide heidet, põhjustades nõudluse ja pakkumise 
tasakaalustamatuse 

3. ETAPP: 2013–2020 4. ETAPP: 2021–2030 

• Geograafiline kohaldamisala: ELi HKSiga liitus Horvaatia 

• Piirmäär: kogu ELi hõlmav piirmäär, mida vähendatakse 
igal aastal 1,74% võrra 

• Saastekvoodid: järkjärguline üleminek enampakkumistele; 
tasuta saastekvoote jagatakse ühtlustatud võrdlusaluste 
alusel (keskkonnahoidlikumad ettevõtted saavad 
saastekvoote tasuta) 

• Sektorid: CO2 kogumise ja säilitamise seadmed; 
naftakeemiasaaduste, ammoniaagi, värviliste ja 
mustmetallide, kipsi, alumiiniumi ning lämmastik-, adipiin- 
ja glüoksüülhappe tootmine (erinevad künnised) 

• Turumehhanismide kasutuselevõtt nõudluse ja pakkumise 
tasakaalustamatuse korrigeerimiseks (ülemääraste 
saastekvootide lükkamine aastatesse 2019–2020, 
jaotamata saastekvootide kandmine turustabiilsusreservi) 

• ELi HKSi muudetud direktiivi jõustumine seoses neljanda 
etapiga 

Kehtiv 

• Geograafiline kohaldamisala: Ühendkuningriik lahkus ELi 
HKSist 

• Piirmäär: iga-aastase vähendamise määra suurendati 
1,74%lt 2,2%le 

• Turustabiilsusreservi kantavate kvootide kahekordistamine 
(12%lt 24%le) kuni 2023. aastani 

• Alates 2023. aastast on turustabiilsusreservis hoitavate 
saastekvootide hulk piiratud, liigsed kvoodid kaotavad 
kehtivuse  

Paketi „Eesmärk 55“ alusel kavandatav 

• Piirmäär: iga-aastase vähendamise määra suurendatakse 
2,2%lt 4,2%le 

• Saastekvoodid: tasuta eraldatavate saastekvootide 
tingimuslikkus, st sõltumine CO2-heite vähendamiseks 
tehtavatest jõupingutustest; tasuta eraldatavate 

 
4  Üksikasjalikumat teavet ELi HKSi kohta leiab Euroopa Komisjoni iga-aastastest CO2-turgu käsitlevatest 

aruannetest. 
5  Lisateavet ELi HKSi arengu kohta vt „Development of EU ETS (2005–2020)“, Euroopa Komisjon. 
6  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/410, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja 
süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavaid investeeringuid, ning otsust (EL) 2015/1814 (ELT L 76, 
19.3.2018, lk 3). Vt ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 
millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32). 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/pre2013_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0410&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN
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saastekvootide hulga järkjärguline vähendamine 

• Sektorid: mereveo hõlmamine ELi HKSiga 

• Eraldi HKSi loomine hoonete ja maanteeveo heitkogustega 
kauplemiseks  

• Turustabiilsusreservi kantavate saastekvootide osakaaluks 
jääb 24% 

 

ELi HKSi raames kaubeldavate saastekvootide hind on tõusnud 2018. aasta 
alguse 8 eurolt nüüdseks ligikaudu 60 euroni CO2-ekvivalenttonni kohta 
(joonis A). Olulisteks keskmise aja hinnakujundajateks on olnud turustabiilsusreservi 
loomine ja ELi HKSiga hõlmatud ettevõtetele kättesaadavate ELi saastekvootide arvu 
kiirem vähendamine. 2018. aastal muudetud ELi HKSi direktiiv, millega kehtestati 
raamistik neljandaks kauplemisperioodiks 2021–2030, näib olevat suurendanud 
süsteemi usaldatavust. Viimasel ajal on hinnatõusule tõenäoliselt kaasa aidanud 
tajutavalt rangem kliimapoliitika kogu maailmas ja tõenäosus, et paketi „Eesmärk 55“ 
kohaselt lõpeb saastekvootide tasuta eraldamine varem. Kõrgemaid hindu on 
toetanud ka Euroopa rohelise kokkuleppe7 väljakuulutamine ja sellele järgnenud ELi 
HKSi enampakkumiste edasilükkamine 2021. aastal. Nende turukorralduslike 
muutuste kõrval võib hinnatõus peegeldada ka suurenenud energiavajadust seoses 
ilmastikuoludega ja majanduse taasavamisega pärast Covid-19 pandeemiaga seotud 
piirangute lõppu, samuti spekuleerimist mõningate turuosaliste seas, kes võtavad ELi 
HKSi turul pikki positsioone, eeldades, et järgnevatel kuudel tõuseb hind veelgi. Seni 
on futuurihinnad olnud suhteliselt stabiilsed, ehkki hinnakõver liigub tasahaaval 
ülespoole. Selle peamine põhjus on asjaolu, et ülejäävaid saastekvoote saab hoida 
tulevaste vajaduste katteks, mis loob tugeva seose hetke- ja futuurihindade vahel. 
Saastekvootide hoidmise kulud on väikesed ja saastekvootide hoidmisest ei tulene 
samasugust nähtavat kasu nagu füüsiliste kaupade puhul. Seetõttu seisneb peamine 
erinevus olemasoleva ja tulevase saastekvoodi vahel esimesena nimetatu eest 
makstud raha alternatiivkulus.8 

 
7  Vt „Euroopa roheline kokkulepe“, Euroopa Komisjon. 
8  Hinnakõver võib tulevikus muutuda. See võib juhtuda näiteks siis, kui otsesest omamisest tulenev 

tulusus, mis on praegu mõnevõrra negatiivne, muutub veelgi negatiivsemaks. See võib juhtuda juhul, kui 
saastekvootide omanikud tunnevad muret eeskirjade muudatuste pärast, mis vähendavad 
saastekvootide väärtust, kuid mitte futuurlepingute väärtust. Selles kontekstis näib mõni turuosaline 
pelgavat, et reguleerivad asutused võivad piirata õigust kanda saastekvoote järgmisse aastasse. Vt ka 
D. Bredin ja J. Parsons, „Why is Spot Carbon so Cheap and Future Carbon so Dear? The Term Structure 
of Carbon Prices“, The Energy Journal, kd 37, nr 3, 2016. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
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Joonis A. 
ELi saastekvoodid – HKSi hetke- ja futuurihinnad 

(eurodes tonni kohta) 

 

Allikad: Refinitiv, Bloomberg ja EKP arvutused. 
Märkused. ELi HKSi iga-aastased futuurihinnad arvutatakse antud aasta kvartaalsete futuurihindade keskmistena. Viimased andmed 
pärinevad ELi HKSi hetkehindade puhul (kuuandmed) 2021. aasta augustist ja ELi HKSi futuurihindade puhul (kvartaliandmed) 
2023. aasta detsembrist. 

Seni on saastekvootide hinnad avaldanud mõju tõenäoliselt ainult ÜTHI 
energiainflatsioonile, eelkõige elektrienergia hindadele, kuna teistes sektorites 
saadakse tasuta saastekvoote ja sektorite hõlmatus on endiselt väike. 
2020. aastal eraldati riikides suurem osa töötleva tööstuse rajatistele ja EMP-sisesele 
lennundusele ette nähtud saastekvootidest sisuliselt tasuta, samas kui enamik 
fossiilkütuste põletamise saastekvoote müüdi enampakkumistel (joonis B). Hiljutist 
saastekvootide hindade järsku tõusu peetakse üheks põhjuseks, miks mõningates 
euroala riikides on elektrihinnad viimasel ajal kerkinud. See kehtib eelkõige riikide 
kohta, kus elektrihindu ei reguleerita või reguleeritakse ainult osaliselt ja kus 
kodumajapidamised kasutavad muutuvaid tariife.9 Teistes riikides reageerivad 
elektrihinnad reguleerimise tõttu tõenäoliselt hilinemisega või ei mõjuta 
saastekvootide hinnatõus neid riike, kuna tuginetakse vähese CO2-heitega 
elektritootmisele.10 Pikemas plaanis sõltub saastekvootide hindade otsene mõju 
inflatsioonile ka CO2-heite vähendamise kiirusest, sealhulgas sellest, kui ruttu 
minnakse CO2-mahukatest fossiilkütustest toodetavalt elektrienergialt üle 
CO2-neutraalsetest allikatest saadavale elektrienergiale. Eurostati andmete kohaselt 
vähenes ELis fossiilkütuste osakaal elektritootmises 2018. aasta ligikaudu 45%lt 
2020. aastaks 40%le, kuid see osakaal oli riigiti väga erinev. Samas on sel aastal 
saastekvootide hinnatõusule vaatamata suurenenud elektri tootmine kivisöest, mis on 
tõenäoliselt seotud praeguste kõrgete gaasihindadega. Oht, et praeguse ELi HKSi 
raames kohaldatavad saastekvootide hinnad võivad lähiajal põhjustada palju kiirema 

 
9  Vt M. Pacce, I. Sánchez ja M. Suárez-Varela „Recent developments in Spanish retail electricity prices: 

the role played by the cost of CO2 emission allowances and higher gas prices“, üldtoimetis nr 2120, 
Banco de España, 2021. 

10  Kuna vähese CO2-heitega taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast toodetava elektri osakaal on 
euroala eri riikides väga erinev, erineb ka fossiilkütustest toodetava elektri osakaal. Vt nt Eurostati 
statistika „Energy, transport and environment statistics“, 2020.  
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https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Files/do2120e.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11478276/KS-DK-20-001-EN-N.pdf/06ddaf8d-1745-76b5-838e-013524781340?t=1605526083000
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koguinflatsiooni, näib olevat väike, sest seni on need mõjutanud peamiselt ÜTHI 
energiakomponenti. 

Kooskõlas EKP hiljuti välja kuulutatud tegevuskavaga tuleb tulevikus neid ja muid 
kliimamuutust leevendavaid poliitikameetmeid edasi uurida, pidades silmas nende 
mõju inflatsioonile ja toodangule. See eeldab makromajandusliku modelleerimise 
edasiarendamist, mis on vajalik rahapoliitika elluviimise toetamiseks. 

Joonis B. 
Eraldatud saastekvoodid ja järelejäänud heitkogus, mille jaoks tuleb saastekvoote 
osta, sektorite kaupa 

(miljonites CO2-ekvivalenttonnides, 2020) 

 

Allikad: Euroopa Keskkonnaamet ja EKP arvutused. 
Märkused. Järelejäänud tõendatud heitkoguse arvutamiseks lahutatakse tõendatud heitkoguse kogusummast eraldatud saastekvoodid. 
Tööstusrajatiste heitkogus kajastab kõikide hõlmatud tööstussektorite heitkoguste summat. Tõendatud heitkoguse hõlmatus eraldatud 
saastekvootidega on tööstussektoriti erinev: mõne sektori heitkogus ei ole eraldatud saastekvootidega täielikult hõlmatud, samas kui 
teiste sektorite heitkogus on eraldatud saastekvootidest väiksemad. 
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Statistikaosa (ainult inglise keeles) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202106~4e36c111bd.et.pdf 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202106%7E4e36c111bd.et.pdf
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