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• Majanduse struktuuri muutumine + kahanev elanikkond => 
tööjõupuudus on alaline mure

• Tööjõu hulga kahanemine valulik

• Sisseränne aitab tööjõu kahanemist pidurdada

• Tööturul on osapooli, kes sisserändest võidavad, 
ja neid, kes kaotavad

TÖÖJÕUPUUDUS JA SISSERÄNNE



• Tööjõupakkumine väheneb
• Lühiajaliselt palgatase tõuseb ja hõive kahaneb
• Kapitali on ühe töötaja kohta rohkem, see on vähem tootlik
• Pikemas perspektiivis kapitali hulk ja tööjõunõudlus kahanevad
• Majandus on nüüd väiksem – osa ettevõtteid lahkub turult

EESTI TÖÖTURG ILMA SISSERÄNDETA: 
RAHVASTIKU KAHANEMINE



• Turule lisandub ettevõtteid – tööjõunõudlus kasvab ja palk tõuseb
• Kõrgema palga juures on nõutav hulk töötajaid sama mis 

tööjõupakkumine
• Tööjõud paikneb ümber tootlikumatesse harudesse

TÖÖTURG ILMA SISSERÄNDETA: 
STRUKTUURIMUUTUS



• Ettevõtjatele on suurem tööjõupakkumine alati kasulik
• Sisseränne aitab vältida tööjõupakkumise vähenemist
• Tööjõud ja kapital täiendavad üksteist
• Oskustööjõud vs lihttööjõud
• Madalama tootlikkusega harudel aitab sisseränne kauem turul püsida

SISSERÄNNE – PÄÄSTERÕNGAS 
ETTEVÕTJALE 



• Kõrge lisandväärtusega töökohad võivad jääda loomata, kui meil 
VEEL pole vajaliku ettevalmistusega tööjõudu

• Erinevate oskustega tippspetsialistid täiendavad üksteist  
• Innovatsioon
• Liiga kiire palgatõus, konkurentsivõime kadu ja turult lahkumine
• On valdkondi, kus tootlikkus on madal, kuid me tahame, et tootmine 

Eestis säiliks, nt toidutööstus 
• Rändesõltuvuse risk

MIKS TÖÖJÕUPUUDUSE MURET 
TÕSISELT VÕTTA?



• Lisanduva tööjõu oskused täiendavad kohalike töötajate omi 
• See kehtib mõlemat pidi – oskustöölised võidavad lihttööliste 

sisserändest, lihttöölised oskustööliste omast
• Kohalike töötajate oskused lähevad hinda, sest nende tootlikkus 

suureneb
• Mõju palgale on positiivne

SISSERÄNDAJATEST ERINEVATE OSKUSTEGA 
KOHALIKUD TÖÖTAJAD



• Sellistele töötajatele lisandub konkurente
• Mõju palgale on negatiivne
• Näiteks leiti uurimistöödes, et uute sisserändajate tuleku mõju 

oli suurim varem sisse rännanutele

SARNASTE OSKUSTEGA 
KOHALIKUD TÖÖTAJAD



• Ajutine ränne
- väiksem tulu firmaspetsiifilisest inimkapitalist
- kas on tõesti ajutine?
- kui kauaks atraktiivne heade oskustega töötajale?

• Alaline ränne
- riigi kohustused vanemas eas
- integreerimine
- pere ühinemine

• Palgapiirang
- strateegilised harud?
- tööaeg ja tootlikkus
- lihttöölised täiendavad oskustöölisi

RÄNDE KUJUNDAMISE HOOVAD



AITÄH KUULAMAST!
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