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Majandusareng 

Ülevaade 

Majandusaktiivsus 

Maailmamajanduse taastumine jätkub, kuid püsivad tarneraskused, tõusvad 
toormehinnad ning koroonaviiruse omikronitüve teke halvendavad endiselt 
lähiaja kasvuväljavaateid. Majandusaktiivsuse värskeimatest uuringutest ilmneb, et 
neljanda kvartali alguses oli kasvutempo endiselt aeglane, eriti töötlevas tööstuses, 
kus olid juba mainitud tarneraskused. Samal ajal lõikas teenuste sektor suurte riikide 
majanduse taasavamisest kasu. Võrreldes varasema ettevaatega on 
maailmamajanduse kasvuväljavaadet eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta 
detsembri makromajanduslikus ettevaates 2021. aastaks allapoole korrigeeritud, 
2022. aastaks on see jäänud samaks, kuid 2023. aastaks on seda ülespoole 
korrigeeritud. Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv peaks 2021. aastal kiirenema 
6,0%le, kuid aeglustuma 2022. aastal 4,5%le, 2023. aastal 3,9%le ja 2024. aastal 
3,7%le. Euroala välisnõudlus peaks 2021. aastal kasvama 8,9%, 2022. aastal 4,0%, 
2023. aastal 4,3% ja 2024. aastal 3,9%. Siiski on välisnõudlust varasema 
ettevaatega võrreldes 2021. ja 2022. aastaks allapoole korrigeeritud. See kajastab 
esmajoones üleilmset importi kahjustavaid püsivaid tarneraskusi. Need peaksid 
hakkama leevenema 2022. aasta teises kvartalis ja kaduma täielikult 2023. aastaks. 
Ka euroala konkurentide ekspordihindu on 2021. ja 2022. aastaks ülespoole 
korrigeeritud. Selle taga on ühtaegu nii kõrgemad toormehinnad, tarneraskused kui 
ka taastuv nõudlus. Maailmamajanduse põhiprognoosi mõjutavaks peamiseks riskiks 
on endiselt pandeemia edasine kulg. Muudest kasvuväljavaadet ohustavatest 
riskidest on hinnangute kohaselt ülekaalus langusriskid, kuid üleilmse inflatsiooni 
puhul on riskide tasakaal ebaselgem. 

Euroala majanduse taastumine jätkub. Majanduskasv aeglustub, aga aktiivsus 
peaks selle aasta jooksul taas tempokalt elavnema. Jätkuv majanduse 
taastumine tuleneb prognoosi kohaselt suurest sisenõudlusest. Tööturu olukord 
paraneb, rohkematel inimestel on töökoht ja vähem inimesi kasutab töökohtade 
säilitamise kavu. See toetab kodumajapidamiste sissetuleku ja tarbimise kasvu 
väljavaadet. Ka pandeemia ajal tekkinud säästud soodustavad tarbimist. 
Majandusaktiivsus vähenes 2021. aasta viimases kvartalis ning rahulikum kasv 
jätkub tõenäoliselt ka selle aasta alguses. Praegu võib eeldada, et toodangumaht 
ületab 2022. aasta esimeses kvartalis oma pandeemiaeelse taseme. Nüüdse 
pandeemialainega toimetulemiseks on mõni euroala riik kehtestanud taas rangemad 
piirangumeetmed. See võib taastumist edasi lükata, eriti reisi-, turismi-, majutus- ja 
meelelahutussektoris. Pandeemia mõjutab tarbijate ja ettevõtete kindlustunnet ning 
uute viirusetüvede levik lisab ebakindlust. Lisaks pärsivad tarbimist suurenevad 
energiakulud. Mõnes sektoris valitsev seadmete, materjalide ja tööjõu puudus 
takistab valmistoodete tootmist, põhjustades viivitusi ehitussektoris ja aeglustades 
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taastumist mõnedes teenuste sektori osades. Need kitsaskohad jäävad mõneks 
ajaks püsima, ent peaksid 2022. aasta jooksul leevenema. 

Kuigi Covid-19 kriis avaldas 2021. aastal riikide rahandusele endiselt tugevat 
survet, näitab eurosüsteemi ekspertide detsembri makromajanduslik 
ettevaade, et euroala eelarvepositsioon on juba paranemas. 2020. aastal kerkis 
eelarvepuudujääk koguni 7,2%ni SKPst, langes 2021. aastal hinnanguliselt 5,9%ni ja 
peaks 2022. aastal prognooside kohaselt vähenema 3,2%ni. Ettevaateperioodi 
lõpuks 2024. aastal stabiliseerub see eeldatavasti veidi alla 2% tasemel. Niisugune 
areng on tingitud positiivsemast tsükliliselt kohandatud esmasest 
eelarvepositsioonist, eelkõige aga majandustsükli märgatavalt suuremast mõjust 
alates 2022. aastast. Kui 2020. aastal oli euroala eelarvepoliitika tugevalt 
ekspansiivne, siis 2021. aastal – jättes kõrvale Euroopa Liidu taasterahastust 
saadud toetused – oli see vaid mõnevõrra karmim. 2022. aastal peaks 
eelarvepoliitiline hoiak muutuma eelduste kohaselt tublisti rangemaks (kuigi varem 
prognoositust märksa vähem). Selle peamine põhjus on asjaolu, et kriisiolukorra 
tõttu antavaid erakorralisi toetusi vähendatakse märkimisväärselt. Prognoosi 
kohaselt jätkub eelarvepoliitika karmistumine kogu ülejäänud ettevaateperioodi 
jooksul, kuid palju väiksemal määral, kuna majandust toetatakse suuresti ka 
järgmistel aastatel. Jätkata tuleks sihipäraste ja majanduskasvu toetavate 
eelarvemeetmetega, mis täiendaksid rahapoliitikat. See aitab ka majandusel 
käimasolevate struktuurimuutustega kohaneda. Taasterahastu „Next Generation EU“ 
ja paketi „Eesmärk 55“ tõhus rakendamine aitavad tagada tugevama, 
keskkonnahoidlikuma ja ühtlasema taastumise kõigis euroala riikides. 

2022. aasta jooksul on oodata majanduskasvu hoogsat taastumist. 
Eurosüsteemi ekspertide detsembri makromajandusliku ettevaate kohaselt on SKP 
aastane reaalkasv 2021. aastal 5,1%, 2022. aastal 4,2%, 2023. aastal 2,9% ja 
2024. aastal 1,6%. Septembri ettevaatega võrreldes on 2022. ja 2023. aasta 
kasvuväljavaadet allapoole korrigeeritud. 

Inflatsioon 

Novembris kiirenes inflatsioon veelgi, jõudes 4,9%ni. Inflatsioonimäär jääb 
peaaegu kogu 2022. aasta jooksul üle 2%. Lähiajal peaks inflatsioon püsima kiire, 
ent aasta jooksul aeglustuma. Inflatsiooni hoogustumine kajastab eelkõige kütuse-, 
gaasi- ja energiahindade järsku tõusu. Novembris moodustas energiahindade 
inflatsioon enam kui poole koguinflatsioonist. Samuti ületab nõudlus endiselt teatud 
sektorites piiratud pakkumist. Selle tagajärjed on eriti hästi näha kestvuskaupade ja 
hiljuti taas kättesaadavaks muutunud tarbijateenuste hindades. Inflatsiooni kiirendab 
endiselt ka Saksamaal käibemaksumäära alandamise lõpetamisega seotud 
baasefekt, kuid üksnes 2021. aasta lõpuni. Pole kindel, kui palju nende probleemide 
lahendamine aega võtab. Kuid 2022. aasta jooksul eeldatakse energiahindade 
stabiliseerumist, tarbimismustrite normaliseerumist ja üleilmsetest 
tarneprobleemidest põhjustatud hinnasurve taandumist. Majanduse järkjärguline 
üleminek täisvõimsusele ja tööturu edasine paranemine peaksid aja jooksul toetama 
jõudsamat palgakasvu. Pikemaajaliste inflatsiooniootuste turu- ja küsitluspõhised 
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näitajad on jäänud alates oktoobri rahapoliitika istungist üldiselt stabiilseks. Ent 
kokkuvõttes on need viimastel kuudel lähenenud 2%le. Need tegurid aitavad 
alusinflatsiooni kiirendada ja võimaldavad koguinflatsioonil jõuda EKP keskmise aja 
eesmärgini, mis on 2%. 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslikus 
ettevaates euroala kohta eeldatakse, et aastane inflatsioon on 2021. aastal 
2,6%, 2022. aastal 3,2%, 2023. aastal 1,8% ja 2024. aastal 1,8%, seega 
märkimisväärselt kiirem kui eelmises, septembri ettevaates. Inflatsioon 
(v.a energia ja toiduained) peaks olema 2021. aastal keskmiselt 1,4%, 2022. aastal 
1,9%, 2023. aastal 1,7% ja 2024. aastal 1,8%. Need näitajad on samuti kõrgemad 
kui septembri ettevaates. 

Riskihinnang 

EKP nõukogu arvates on majandusväljavaatega seotud riskid üldjoontes 
tasakaalustatud. Majandusaktiivsus võib osutuda EKP ootustest suuremaks, kui 
tarbijate kindlus suureneb ja nad säästavad vähem, kui eeldatud. Seevastu hiljutine 
pandeemia süvenemine, sealhulgas uute tüvede levik, võib majanduskasvu 
püsivamalt pidurdada. Majanduskasvu taastumist ja inflatsiooniväljavaadet 
ohustavad energiahindade edasine areng ja tarneraskuste ületamise tempo. Kui 
hinnasurve kandub üle eeldatust kiiremasse palgakasvu või majanduse täisvõimsus 
taastub rutem, võib inflatsioon kiireneda. 

Finants- ja rahapoliitilised tingimused 

Turupõhised intressimäärad on alates nõukogu oktoobri istungist püsinud 
üldjoontes stabiilsena. Vaatlusperioodi jooksul (9. september kuni 15. detsember 
2021) mõjutasid euroala finantsturge peamiselt inflatsiooniväljavaate muutused ja 
taas tekkinud ebakindlus Covid-19-ga seotud edasiste majanduslike tagajärgede 
suhtes. Uudis uue omikronitüve kohta tekitas volatiilsust, aga selle esialgne tugev 
negatiivne mõju eeskätt riskantsetele varadele pöördus osaliselt vaatlusperioodi 
lõpupoole. 

Euroala rahaloome kasvas 2021. aasta oktoobris, peegeldades Covid-19 
pandeemia ja poliitiliste toetusmeetmetega seotud suuremat ebakindlust. 
Põhiliseks rahaloomeallikaks jäid eurosüsteemi varaostud. Ettevõtetele ja 
kodumajapidamistele antud pangalaenude intressimäärad olid endiselt ajalooliselt 
madalal tasemel. Üldiselt püsivad rahastamistingimused majanduse jaoks soodsad. 
Ettevõtetele antavaid laene mõjutavad osaliselt lühiajalised rahastamisvajadused, 
Need on tingitud tarneraskustest, mis suurendavad ettevõtete varude ja käibekapitali 
kulusid. Samal ajal püsib üleilmne laenunõudlus mõõdukas. Selle põhjuseks on 
jaotamata kasum ja mahukad sularahahoiused, samuti suur võlakoormus. 
Kodumajapidamistele antud laenude kasv püsib hoogne ja selle taga on eelkõige 
nõudlus hüpoteeklaenude järele. Euroala pangad on oma bilanssi veelgi tugevdanud 
tänu suurematele kapitalisuhtarvudele ja väiksemale viivislaenude mahule.  
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Pangad on nüüd sama kasumlikud kui enne pandeemiat ja nende 
rahastamistingimused püsivad üldiselt soodsad. 

Kooskõlas uue rahapoliitika strateegiaga hindab EKP nõukogu kaks korda 
aastas põhjalikult rahapoliitika ja finantsstabiilsuse vahelist seost. Rahapoliitika 
toetav kurss edendab kasvu, mis on kasulik ettevõtete ja finantsasutuste bilansside 
jaoks ning hoiab ära turu killustumise riske. Samal ajal eeldab rahapoliitika toetava 
kursi mõju varahindadele ja finantsturgudele hoolikat jälgimist, sest keskpikas 
perspektiivis on haavatavus suurenenud. Samas on makrotasandi 
usaldatavusjärelevalve poliitika endiselt esimene kaitseliin finantsstabiilsuse 
hoidmisel ja keskpikas perspektiivis haavatavuse kõrvaldamisel. 

Rahapoliitilised otsused 

EKP nõukogu tegi oma detsembrikuisel rahapoliitika istungil otsuse, et majanduse 
elavnemisel ja EKP keskmise perioodi inflatsioonieesmärgile lähenemisel tehtud 
edusammud võimaldavad varaoste järgnevates kvartalites järk-järgult vähendada. 
Siiski on jätkuvalt vaja rahapoliitika toetavat kurssi, et inflatsioon stabiliseeruks 
keskpikas perspektiivis EKP 2% inflatsioonieesmärgi tasemel. Praegust ebakindlust 
silmas pidades tuleb EKP nõukogu hinnangul rahapoliitika elluviimisel säilitada 
paindlikkus ja valikulisus. Seda arvesse võttes tegi nõukogu järgmised otsused. 

Esiteks tehakse 2022. aasta esimeses kvartalis pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) raames netovaraoste eeldatavasti 
oluliselt vähemal määral kui eelmises kvartalis. Erakorralise varaostukava raames 
tehtavad netovaraostud lõpetatakse 2022. aasta märtsi lõpus. 

Teiseks otsustas EKP nõukogu pikendada pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava reinvesteerimisperioodi. Nõukogu kavatseb nüüd 
reinvesteerida erakorralise varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani 
jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta 
lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist 
likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi. 

Kolmandaks on pandeemia näidanud, et stressiolukorras on varaostude 
kavandamise ja elluviimise paindlikkus aidanud toime tulla EKP rahapoliitika 
ülekandemehhanismi toimimisel ja tõhustanud jõupingutusi nõukogu seatud 
eesmärgi saavutamisel. Stressiolukordades jääb paindlikkus EKP volituste piires ka 
edaspidi oluliseks elemendiks rahapoliitika elluviimisel, kui rahapoliitika 
ülekandemehhanismi toimimist ohustavad riskid takistavad hinnastabiilsuse 
saavutamist. Eelkõige juhul, kui turgudel tekib pandeemiast tulenevalt taas 
killustatus, saab erakorralise varaostukava reinvesteeringuid vajadust mööda igal 
ajal paindlikult kohandada nii varaklasside kui ka jurisdiktsioonide kaupa. See võib 
hõlmata Kreeka Vabariigi emiteeritud võlakirjade oste lisaks lunastamise tähtaegade 
pikendamisele, et vältida ostude katkemist selles jurisdiktsioonis. Ostude katkemine 
võib häirida rahapoliitika ülekandumist Kreeka majandusse ajal, kui see ei ole veel 
pandeemia tagajärgedest taastunud. Vajaduse korral võib pandeemia majandusmõju 
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ohjeldamise erakorralise varaostukava raames netovaraoste ka jätkata, et võidelda 
pandeemiast tingitud negatiivsete šokkide vastu. 

Neljandaks otsustas EKP nõukogu koos varaostude järkjärgulise vähendamisega ja 
tagamaks, et rahapoliitika kurss püsib kooskõlas inflatsiooni eesmärgipärase 
stabiliseerumisega keskmise aja jooksul, et 2022. aasta teises kvartalis on EKP 
varaostukava raames tehtavate netovaraostude maht 40 miljardit eurot ja kolmandas 
kvartalis 30 miljardit eurot. Alates 2022. aasta oktoobrist tehakse netovaraoste 
varaostukava alusel iga kuu 20 miljardi euro ulatuses seni, kuni see on vajalik 
baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Netovaraostud on kavas 
lõpetada vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma. 

EKP nõukogu kinnitas ka oma teiste EKP hinnastabiilsust toetavate meetmete 
asjakohasust. Nendeks on EKP baasintressimäärade tase ning eelkommunikatsioon 
nende tõenäolise tulevase muutuse kohta. See on väga oluline, säilitamaks nõutav 
kohandumistase, et saavutada keskmise aja jooksul stabiilne inflatsioon EKP 2% 
eesmärgi juures. 

EKP nõukogu jätkab pankade rahastamistingimuste jälgimist ja tagab, et kolmanda 
seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) 
aegumistähtajad ei takista EKP rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. Ühtlasi 
hindab ta korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema rahapoliitika 
kurssi. Nagu teatatud, eeldab nõukogu, et TLTRO-III operatsioonide puhul 
kohaldatavad eritingimused lõpevad järgmise aasta juunis. Samuti hindab nõukogu 
reservidelt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi asjakohast kalibreerimist, 
et negatiivsed rahapoliitilised intressimäärad ei piiraks pankade vahendussuutlikkust 
suure ülelikviidsuse tingimustes. 

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

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaate järgi 
peaks maailmamajanduse taastumine jätkuma, kuigi lähiaja kasvuväljavaateid 
halvendavad mitmesugused pärssivad tegurid, nagu tarneraskused, kõrged 
toormehinnad ja koroonaviiruse omikronitüve teke. Majandusaktiivsuse 
värskeimatest uuringutest ilmneb, et neljanda kvartali alguses oli kasvutempo 
endiselt aeglane, eriti töötlevas tööstuses, kus olid tarneraskused. Samal ajal on 
teenuste sektor lõiganud suurte riikide majanduse taasavamisest kasu. Võrreldes 
varasema ettevaatega on maailmamajanduse kasvuväljavaadet 2021. aastaks 
allapoole korrigeeritud, 2022. aastaks on see jäänud samaks, kuid 2023. aastaks 
on seda ülespoole korrigeeritud. Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv peaks 
2021. aastal kiirenema 6,0%le, kuid aeglustuma 2022. aastal 4,5%le, 2023. aastal 
3,9%le ja 2024. aastal 3,7%le. Euroala välisnõudlus peaks 2021. aastal kasvama 
8,9%, 2022. aastal 4,0%, 2023. aastal 4,3% ja 2024. aastal 3,9%. Samas on 
välisnõudlust varasema ettevaatega võrreldes nii 2021. kui ka 2002. aastaks 
allapoole korrigeeritud. See kajastab esmajoones üleilmset importi kahjustavaid 
tarneraskusi. Need peaksid hakkama leevenema 2022. aasta teises kvartalis ja 
kaduma täielikult 2023. aastaks. Ka euroala konkurentide ekspordihindu on 2021. ja 
2022. aastaks ülespoole korrigeeritud. Selle taga on ühtaegu nii kõrgemad 
toormehinnad, tarneraskused kui ka taastuv nõudlus. Maailmamajanduse 
põhiprognoosi mõjutavaks peamiseks riskiks on endiselt pandeemia edasine kulg. 
Muudest kasvuväljavaadet ohustavatest riskidest on hinnangute kohaselt ülekaalus 
langusriskid, kuid üleilmse inflatsiooni puhul on riskide tasakaal ebaselgem. 

Üleilmne majandustegevus ja kaubandus 

2021. aastal oli üleilmse majandustegevuse ja kaubanduse taastumine 
konarlikum, kui algselt arvati. Pandeemia kulg õõnestas tarbijate kindlustunnet ka 
ilma rangete piirangumeetmeteta. Omikronitüve hiljutine teke ähvardab pandeemiat 
kogu maailmas süvendada ja on veelgi suurendanud selle edasise kuluga seotud 
ebakindlust. Samal ajal on majandusaktiivsust ja kaubandust pärssinud ning hindadele 
tõususurvet avaldanud ka muud tegurid. Pinged üleilmsetes tootmisvõrgustikes on 
2021. aasta jooksul kasvanud, mõjutades eeskätt arenenud suurriike ja töötleva 
tööstuse sektorit (eriti autotööstust). Taastumishoogu on veelgi pidurdanud Hiina 
eluasemeturu ebastabiilsus ja rahapoliitika karmistamine mõnes arenevas riigis. Lisaks 
on kõikjal maailmas inflatsioonisurvet süvendanud kerkivad toormehinnad. EKP 
ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaatega võrreldes valmistas 
SKP reaalkasv kolmandas kvartalis pettumuse mitmes riigis, sealhulgas USAs, Hiinas 
ja Ühendkuningriigis. Üleilmset pilti aga mõjutab India, kus Covid-19 nakatumisjuhtude 
arvu kiire kasv 2021. aasta teises kvartalis põhjustas majandusaktiivsuse järsu 
vähenemise, millele järgnes kolmandas kvartalis V-kujuline taastumine – erinevalt 
mitmest teisest riigist, mis seisid samal ajal silmitsi uute nakatumisjuhtude 
sagenemisega. India majandusaktiivsuse püstloodis langus ja hilisem taastumine 
kätkeb üleilmse (v.a euroala) SKP reaalkasvu kasvu kolmandas ja neljandas kvartalis, 
kuid seda ei toeta areng teistes suurriikides. 
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Küsitlusandmed kinnitavad majandustegevuse väikest hoogu 2021. aasta 
neljandas kvartalis püsivate pakkumispoole häirete tõttu. Üleilmne 
tööstustoodang peatus augustis, sest jätkuvas kiibipuuduses vaevlev autotööstus 
avaldas sellele tugevat pärssivat mõju. Novembrikuine üleilmne (v.a euroala) 
toodangut kajastav ostujuhtide liitindeks kinnitab töötleva tööstuse vaoshoitud 
arengut. Teenuste sektor püsis aga tänu suurriikide majanduse järkjärgulisele 
taasavamisele suhteliselt kindlam. Kokkuvõttes näitavad värsked toodangut 
kajastava ostujuhtide indeksi andmed, et neljanda kvartali algul taastuvad eri 
sektorid kahesuguse kiirusega (joonis 1). 

Joonis 1. 
Üleilmne (v.a euroala) toodangut kajastav ostujuhtide indeks sektorite kaupa 

(hajuvusindeksid) 

 

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

Üleilmsed rahastamistingimused püsisid stabiilsena, kuni uudised 
omikronitüve kohta põhjustasid riskantsete varade müügilaine ja volatiilsuse 
kasvu. Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku 
ettevaate aluseks olevad rahastamistingimused jäid võrreldes varasema ettevaatega 
soodsaks ja üldjoontes stabiilseks. Stabiilsus kajastus aktsiahindade ühtlases tõusus 
sissetulekute hoogsa kasvu toel, mida üldiselt tasakaalustasid üha suurenevad 
karmima rahapoliitika kursi ootused, arvestades kiirenevat inflatsiooni, ja Covid-19 
nakatumisjuhtude uus laine Euroopas. Pärast USA Föderaalreservi rahapoliitika 
komitee (FOMC) novembrikuist teadet hakati finantsturgudel ootama kiiremat 
varaostude vähendamist ning varasemat ja järsemat meetmete karmistamist, millele 
viitas Föderaalreservi fondide futuuride kõver. Mure Hiina kinnisvaraarendaja 
Evergrade'i pärast väljendus suuresti kohalikel finantsturgudel. Teiste arenevate 
riikide ettevõtete ja riigivõlakirjade hinnavahed püsisid enam-vähem stabiilsed. 
Pärast detsembrikuu ettevaate esitamise kuupäeva tekitasid uudised omikronitüve 
kohta riskantsete varade müügilaine, mille tagajärjel muutusid rahastamistingimused 
rangemaks nii arenenud kui ka arenevates riikides. Pärast seda on üleilmsed 
aktsiaturud osa kahjumist tasa teinud ja Föderaalreservi fondide futuuride kõvera 
ülespoole liikumine on jätkunud. 
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Üleilmse majandustegevuse ja kaubanduse lähiaja väljavaadet kujundavad 
pandeemia areng ja tarneraskuste kadumise tempo. Pandeemia on mõnes 
piirkonnas, eriti Euroopas, süvenenud, teisal aga on olukord paranenud. 
Piirangumeetmete taastamine võib lähiaja üleilmset väljavaadet tugevasti varjutada 
ja suurendada kasvunäitajate hajuvust riikide vahel. Maailmakaubandust piiravad 
endiselt tarneraskused, kuid üleilmne nõudlus kaupade järele püsib suur.1 
Seda kajastavad näiteks pooljuhtide tootmine ja veomaht, mis ületavad tunduvalt 
oma pandeemiaeelseid näitajaid. Vahekaupade ennetav kogumine mõnes sektoris 
võib pingeid üleilmsetes tootmisvõrgustikes veelgi võimendada, sest ettevõtted 
püüavad tekitada puhvreid võimaliku puudujäägi puhuks. 

Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv moodustab 2021. aastal hinnanguliselt 
6,0% ja peaks ettevaateperioodi jooksul tasahaaval aeglustuma. See on pisut 
aeglasem (0,3% võrra) EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslikus 
ettevaates prognoositust. Kesisema majandusaktiivsuse on põhjustanud Covid-19 
nakatumisjuhtude arvu uus kasv, tarneraskuste pärssiv mõju ja aeglasem 
majanduskasv Hiinas. Tarneraskused peaksid arenenud riikide majandustegevust 
pidurdama ka 2022. aastal, ehkki vähemal määral kui kaubandust, sest tarbijad 
võivad kättesaamatud välismaised tooted asendada kohalikega. Ka tarbijate 
nõudluse järjestikune pöördumine kaupadelt tagasi teenustele peaks leevendama 
kitsaskohtade mõju kaupade tarbimisele. Edaspidi peaks üleilmne (v.a euroala) 
SKP reaalkasv ulatuma prognooside järgi 2022. aastal 4,5%le, kahanema siis 
2023. aastal 3,9%le ja 2024. aastal 3,7%le. EKP ekspertide 2021. aasta septembri 
makromajandusliku ettevaatega võrreldes on kasvuprognoos 2022. aastaks jäänud 
muutumatuks, kuid 2023. aastaks on seda veidi (0,2% võrra) ülespoole korrigeeritud. 
Ehkki 2020. aasta lõpus ületas üleilmne (v.a euroala) reaalne SKP enne pandeemiat 
täheldatud taseme, jääb see ettevaateperioodi vältel eeldatavasti mõnevõrra 
pandeemiaeelsele kursile alla. Kuigi arenenud riigid ja Hiina on naasnud kriisieelsele 
kasvuteele, jääb majanduse elavnemine teistes arenevates riikides sellest endiselt 
maha ja pidurdab üleilmset majandusaktiivsust ka edaspidi. 

Pärast kolmanda kvartali tagasihoidlikku kasvu, mille põhjustas Covid-19 
nakatumisjuhtude uus laine, on USA majandusaktiivsus taastumas. Oktoobri 
majandusaktiivsuse andmed osutuvad üldisele elavnemisele, viidates kiire lühiajalise 
kasvu ootustele. Alates aprillist on tarbijate nõudlus pöördunud kestvuskaupadelt, 
mida mõjutasid jõulise nõudluse tõttu samuti tarneraskused, teenuste poole. 
Viimastel nädalatel on Hiina ja USA vahelise veo ooteajad ja kulud vähenenud. 
Kestvuskaupade laovarud jäävad siiski pandeemiaeelsele tasemele alla ja see 
peaks hakkama kasvu edendama, kui praegused kitsaskohad on täielikult 
lahenenud. Aastane tarbijahinnaindeksi koguinflatsioon kiirenes novembris 6,8%le. 
Energiahindade kasv kerkis aastaarvestuses 33%le, toidukaupade aastainflatsiooni 
määr aga 6,1%le. Aastane põhiinflatsioon (v.a toiduained ja energia) hoogustus 
novembris ja jõudis eelnenud kuu 4,6%lt 4,9%le. Hinnasurve oli püsivate tarneahela 
häirete tõttu nähtavam kaupade puhul, aga teenuste puhul jäi see üldiselt 
piiratumaks. Kokkuvõttes peaks inflatsioonisurve jääma eelolevatel kuudel suureks 
ning aastase THI-koguinflatsiooni praegune kiire tempo hakkab eeldatavasti 

 
1  Vt selle majandusülevaate infokast „Tarneahela häired ja nende mõju maailmamajandusele“. 



EKP majandusülevaade 8/2021 – Majandusareng 
Väliskeskkond 

10 

vähehaaval aeglustuma alles 2022. aasta alguses. Samal ajal kasvab palgasurve, 
nagu nähtub tööjõukulu indeksist, mis suurenes kolmandas kvartalis 
aastaarvestuses peaaegu 4%. See kasv oli võrreldes 2021. aasta varasemate 
tulemustega palju jõulisem ja sektoriti ka laiapõhjalisem. 

Hiinas kahanes majandusaktiivsus energiapuuduse, eluasemesektori 
ebastabiilsuse ja Covid-19 uute puhangute tõttu järsult. Tarbijate kindlustunde 
uuringud sisaldasid eratarbimise kohta vastuolulisi märke. Tootmist ja investeerimist 
piiravad aga tõenäoliselt tarneraskused. Energianõudlus on endiselt suur, kuid 
viimasel ajal on näha surve vähenemist osalt tänu söepakkumise edendamist 
soodustavale poliitikale ning riiklike varude kasutamisele eesmärgiga alandada 
naftahinda siseturul ja tagada energiajulgeolek. Eluasemesektoris valitsev segadus 
jätkus, kuna üks reitinguagentuur hindas kinnisvaraarendaja Evergrande'i piiratult 
maksejõuetuks. Maksejõuetust oli üldiselt oodata ja see järgneb väiksemate 
ettevõtete maksejõuetusele. Evergrande'i suhtes oli juba alustatud reguleeritud 
ümberstruktureerimist, mille käigus ühinesid riskijuhtimiskomiteega valitsuse 
esindajad, et Evergrande'i üle järelevalvet teha, hoida ettevõtet käigus ja kujundada 
ümber selle võlad. Ametiasutused on võtnud poliitilisi toetusmeetmeid: Hiina 
keskpank vähendas detsembris pankade kohustusliku reservi määra ja keskvalitsus 
andis teada kinnisvarasektori suhtes võetavast toetavamast kursist. Nende poliitiliste 
sammudega soovitakse ohjeldada majanduskasvu aeglustumist ja vältida järsemat 
langust nii eluasemesektoris kui ka kogu majanduses. Aastane THI-koguinflatsioon 
kiirenes novembris oktoobri 1,5%lt 2,3%le. Selle peamisteks põhjusteks olid 
baasefekt, kütusehindade tõus ja halbadest ilmastikuoludest tingitud 
saagikusprobleemide tõttu kasvanud toiduainehinnad. 

Jaapanis aeglustus majandus kolmandas kvartalis, sest valitsesid 
tarneraskused ja Covid-19 nakatumisjuhtude arv hakkas kasvama. 
Majandusaktiivsus peaks neljandas kvartalis taastuma, kajastades 
piirangumeetmete järkjärgulist leevendamist, vaktsineerimise edenemist ja jätkuvat 
poliitilist tuge. Need tegurid peaksid soodustama ka jõulisemat elavnemist 
2022. aasta alguses. Aastane THI-inflatsioon peaks naasma plusspoolele ja 
ettevaateperioodi jooksul veelgi kiirenema, kuid jääma siiski allapoole keskpanga 
eesmärki. 

Ühendkuningriigis on majandusaktiivsus laekunud andmete põhjal pärast 
2021. aasta kolmanda kvartali nigelat tulemust endiselt tagasihoidlik. 
Tarneahela häired ja tööjõupuudus, mille tingisid üleilmsed tingimused ja Brexit, 
kahandasid kasvu kolmandas kvartalis 1,3%le (eelnenud kvartalis oli see 5,5%).2 
Reaalse majandusaktiivsuse üheks põhiliseks taganttõukajaks oli endiselt 
eratarbimine, sest Covid-19 piiranguid leevendati veelgi. Seevastu investeerimine 
püsis ikka väga loid. Suvekuudel majandusaktiivsust pärssinud tegurite mõju kestab 
eelduste kohaselt ka eelolevatel kuudel. Seetõttu peaks Ühendkuningriigi 
majandusaktiivsus jõudma oma pandeemiaeelse tasemeni 2022. aasta esimeses 
kvartalis, st oodatust mõnevõrra hiljem. Tööhõive ja tööjõus osalemine on viimastel 
kuudel tasapisi kasvanud. Samal ajal on vabade töökohtade arv jõudsalt 
suurenenud, põhjustades tööturu olukorra järsu pingestumise. Selle on tinginud nii 

2  Vt selle majandusülevaate infokast „USA ja Ühendkuningriigi tööturgude pandeemiajärgne taastumine“. 
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ELi tööjõu pakkumise vähesus kui ka kohalike töötajate tööjõus osalemise määr, 
mis jääb ikka veel allapoole pandeemiaeelset taset. Tööjõupuudus on eriti tõsine 
majutus-, ehitus- ja toiduainesektorites. THI-koguinflatsioon kiirenes septembrikuiselt 
3,1%lt oktoobris 4,2%le. Aastase koguinflatsiooni kiirenemise põhjuseks on 
esmajoones energiahinnad. Need on seotud kodumajapidamiste energiahindade 
kõrgema piirmääraga, mis kehtestatakse regulatiivse meetmena igal aastal aprillis ja 
oktoobris uuesti. Ehkki alusinflatsioon on tagasihoidlikum, hakkas inflatsioonisurve 
laienema ja see peakski lühikese aja vältel sedasi jääma. Peamiselt on selle taga 
kestvad tarneahela häired ja kerkivad energiahinnad. Inflatsiooni tipnemist 
oodatakse 2022. aasta aprillis, kuna siis kehtestatakse kavakohaselt uus 
energiahindade piirmäär, mis on tõenäoliselt märkimisväärne, sest katab 2021. aasta 
teise poole energiahindade tõusu. 

ELi Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides püsis majandusaktiivsus kolmandas 
kvartalis kindel, kuid ootuste kohaselt hakkab see vähenema. Selle taga on 
epidemioloogilise olukorra märgatav halvenemine ja kestvad tarneraskused. 
Kerkivad energiahinnad avaldavad ilmselt THI-inflatsioonile veel lisasurvet.  
THI-inflatsioon peaks jõudma 2022. aastal tippu ja seejärel ülejäänud 
ettevaateperioodi jooksul vähehaaval aeglustuma. 

Suurtes tooret eksportivates riikides sõltub majandusaktiivsus suutlikkusest 
võidelda Covid-19 puhangutega ja olemasolevast poliitilisest 
manööverdamisruumist. Venemaal on Covid-19 nakatumisjuhtude arvu järsk kasv 
toonud kaasa karmimad piirangumeetmed, kuid majandustegevust peaks edendama 
suurenev üleilmne nõudlus nafta ja gaasi järele ning sellest tulenevad positiivsed 
kaubandusmõju tingimused. Toiduainehinnad ja nõudlussurve peaks inflatsiooni 
lähiajal kiirena hoidma, aga keskmise aja vältel peaks see naasma keskpanga 
eesmärgi juurde. Brasiilias piiravad majandusaktiivsust rangem rahapoliitika kurss ja 
napp eelarvepoliitiline manööverdamisruum. Üha kiirenev ja hiljuti kahekohalise 
näitajani jõudnud THI-inflatsioon peaks ettevaateperioodi jooksul aeglustuma. 

Türgis on majandusaktiivsus kahanenud, sest sisenõudlus väheneb. 
2021. aastal edendas kasvu peamiselt soodne väliskeskkond. Inflatsioon on 
kiirenenud ja jääb ootuste kohaselt ettevaateperioodi ajaks kahekohaliseks. 
Selle tingib ülemäära ekspansiivne rahapoliitika kurss, mille tõttu on liir hoolimata 
keskpanga sekkumisest kukkunud USA dollari suhtes enneolematult madalale 
tasemele. 

Maailmakaubanduse (v.a euroala) kasvutempo vähenes 2021. aastal, 
kajastades süvenevaid tarneraskusi. Maailmakaubanduse jõuline taastumine 
pärast üleilmse majanduse taasavamist 2020. aasta keskel hakkas 2021. aastal 
aeglustuma. Üleilmne kaubavahetus jõudis märtsis tippu ja on pärast seda järjepanu 
pidurdunud, püsides siiski tublisti üle pandeemiaeelse taseme (joonis 2). Laekunud 
andmed üleilmse (v.a euroala) kaubavahetuse kohta kolmandas kvartalis osutavad 
maailmakaubanduse prognoose ohustavatele langusriskidele. Peamiselt tulenevad 
need kestvatest tarneraskustest, mida põhjustab pikenenud tarneaeg. Lisaks 
mõjutab logistikasektori jõuetus kaubandust enam kui tööstustoodangut, sest mõju 
viimasele aitab pehmendada kohalike kaupade ja tarnijate eelistamine. Kahaneva 
kaubavahetuse mõju maailmakaubandusele kergendab mõnevõrra 



EKP majandusülevaade 8/2021 – Majandusareng 
Väliskeskkond 

12 

teenusekaubanduse kasv, mis on pärast rahvusvaheliste reisipiirangute 
leevendamist üha hoogu kogunud. 

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 novembrist ja maailmakaubanduse impordi kohta 
2021. aasta septembrist. 

Üleilmsete tootmisvõrgustike pinged või teisisõnu tarneraskused on 
mitmetahuline nähtus. Need kajastavad nõudluse ja pakkumise 
tasakaalustamatust ning toovad kaasa vahesisendite puudujäägi, mis on eriti 
tuntav arenenud suurriikides ja töötlevas tööstuses (eelkõige autotööstuses).3 
Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslikus ettevaates 
prognoositakse, et tarneraskused mõjutavad suuremat hulka riike ja sektoreid, kui 
eeldati eelmises ettevaates. Küsitlusandmete järgi on tarneraskused viimastel kuudel 
veelgi süvenenud. Eeldatavasti hakkavad need vähehaaval leevenema 2022. aasta 
teises kvartalis ja kaovad täielikult 2023. aastaks. 

Need tegurid pärsivad euroala välisnõudlust, mida on varasema ettevaatega 
võrreldes nii 2021. kui ka 2022. aastaks allapoole korrigeeritud. Seejärel peaks 
tarneraskuste lahenemine ettevaateperioodile järgnevatel aastatel tooma kaasa 
euroala mõnevõrra jõulisema välisnõudluse. Euroala välisnõudluse kasv peaks 
jõudma 2021. aastal 8,9%le ning kahanema 2022. aastal 4,0%le, 2023. aastal 
4,3%le ja 2024. aastal 3,9%le. Euroala välisnõudluse tase peaks esialgu jääma 
EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslikus ettevaates 
prognoositust allapoole, kuid jõudma enne ettevaateperioodi lõppu tagasi varem 
eeldatud tasemeni. Üleilmse (v.a euroala) impordi areng sarnaneb euroala 
välisnõudluse omaga: 2021. aastal peaks see kasvama 11,1%, 2022. aastal 3,9%, 
2023. aastal 4,4% ja 2024. aastal 4,0%. 

3  Vt selle majandusülevaate infokast „Tarneahela häired ja nende mõju maailmamajandusele“. 
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Põhiprognoosi ohustab esmajoones pandeemia edasine kulg. 
Maailmamajanduse põhiprognoosi täiendab kaks alternatiivset pandeemiaga seotud 
stsenaariumit: leebe ja karm. Stsenaariumite põhinäitajad on pandeemia kulg, 
sellega seotud piirangumeetmete kujunemine ja vaktsineerimise edenemine. 
Karmis stsenaariumis eeldatakse, et arenevates riikides on esimesed kaks näitajat 
halvemad ja vaktsineerimine edeneb aeglasemalt kui arenenud riikides.4 
Üleilmse majandusaktiivsuse ja euroala välisnõudluse näitajad on pandeemia kahe 
alternatiivse stsenaariumi korral üldjoontes võrreldavad EKP ekspertide 2021. aasta 
septembri ettevaates prognoosituga. Omikronitüve tulek põhjustab tõenäoliselt 
üleilmse kasvu suurema volatiilsuse, kuid praeguses etapis on selle täpne mõju 
ebaselge.  

Muudest riskidest ohustavad üleilmset (v.a euroala) kasvuväljavaadet 
peamiselt langusriskid. Arenenud suurriikide rahapoliitika varasema ja kiirema 
karmistamise mõju võib edasi kanduda arenevate riikide rahastamistingimustele ja 
tähendaks kasvu langusriski. Hiinas ohustaks kinnisvarasektori praegu oodatust 
ulatuslikum aeglustumine üleilmse majandusaktiivsuse väljavaadet. Kasvu 
tõusuriskidega kaasneb võimalus, et USA eelarvepaketil on praegu arvatust suurem 
eelarvekordaja ja ülemääraste säästude varu kasutatakse arenenud riikides oodatust 
kiiremini ära.  

Üleilmsed hinnamuutused 

Kõrged energiahinnad on üks maailmamajandust pärssivaid tegureid. 
Energiahinnad on alates EKP ekspertide 2021. aasta septembri 
makromajanduslikust ettevaatest kerkinud, kusjuures naftahinna tõus peegeldab nii 
taastuvat nõudlust kui ka muutusi pakkumispoolel. Naftanõudlus hakkas taastuma, 
kuna aina rohkem riike avas taas oma majanduse, sealhulgas piirid rahvusvaheliste 
reiside jaoks, mille tulemusel liikuvus suurenes. Naftanõudlust toetab ka gaasihinna 
kallinemine, mis on tinginud gaasi asendamise teiste energiaallikate, sealhulgas 
naftaga. Naftahinna tõusu lükkavad tagant ka pakkumisega seotud tegurid, sest 
OPEC+ ei suutnud täita oma tootmiseesmärke ja orkaan Ida põhjustas USAs 
ulatuslikke tarnehäireid. Novembri lõpus odavnesid energiahinnad veidi tänu 
naftahinna järsule langusele, mille tingis omikronitüve ilmnemine. See kajastab 
muret, et Covid-19 nakatumisjuhtude arvu kasv võib pidurdada üleilmset 
naftanõudlust. Muu toorme (v.a energia) hinnad on vaatlusalusel perioodil langenud. 
Selle põhjuseks oli metallitoormehindade alanemine rauamaagihinna 
märkimisväärse odavnemise tõttu, mis osalt kajastas Hiinas kahanevat 
terasenõudlust. Toidutoormehinnad seevastu tõusid, sest kohvi- ja nisuturgudel 
valitsesid pinged. 

Laekuvad andmed näitavad inflatsioonisurve püsimist. Pinged maailma 
logistika- ja tootmisvõrgustikes ning tähtsamate arenenud riikide tööturgudel 
osutavad jätkuvale tarneahelasisesele hinnasurvele, millest annavad märku kogu 

 
4  Lähemat teavet leiab makromajandusliku ettevaate infokastist „Euroala majanduse alternatiivsed 

stsenaariumid“, avaldatud 16. detsembril 2021 EKP veebilehel. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff%7E32e481d712.et.html#toc9
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff%7E32e481d712.et.html#toc9
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maailmas tõusvad tootjahinnad.5 THI-inflatsioon püsib arenenud riikides kiire, 
ületades tublisti kahe viimase kümnendi ajaloolist keskmist. Ka arenevates riikides 
on THI-inflatsioon hoogustunud, kuid muutused on olnud mitmekesisemad ja 
keskmiselt vähem märgatavad. Pandeemia ulatuslike liikumispiirangute ajal 
2020. aastal alandatud hinnatasemest tingitud positiivse baasefekti mõju on 
arenenud riikides olnud märkimisväärne, nagu nähtub 12 ja 24 kuu 
inflatsioonimäärade vahest. Arenevates riikides näib see efekt olevat vähem tuntav. 
Edaspidi peaks üleilmse THI-inflatsiooni kiirenemine olema varem eeldatust püsivam 
ja tasapisi vähenema hakkab see ilmselt alles 2022. aasta jooksul. Majanduskoostöö 
ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kuuluvates riikides kerkis aastane THI-
koguinflatsioon septembrikuiselt 4,6%lt oktoobris 5,2%le (joonis 3). Järsu tõusu taga 
on energiahindade inflatsiooni kiirenemine viimase nelja kümnendi kõrgeimale 
tasemele (24,2%), kusjuures oma rolli mängib endiselt ka baasaasta mõju. 
Ka OECD riikide THI-põhiinflatsioon kasvas oktoobris eelmise kuu 3,2%lt 3,5%le. 

Joonis 3. 
OECD riikide tarbijahinnainflatsioon 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

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

Inflatsioonisurve peaks jääma tugevaks kuni 2022. aasta keskpaigani ja 
hakkama seejärel koos alustegurite hajumisega leevenema. Ehkki 
inflatsioonisurvet toetavad tegurid, näiteks tarneraskused ja tööjõupuudus, on 
osutunud EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslikus ettevaates 
prognoositust püsivamaks, peaksid need hakkama alates 2022. aasta keskpaigast 
hajuma. Ettevaateperioodi vältel kajastub üleilmse koguinflatsiooni oodatav 
kiirenemine euroala konkurentide kõrgemates ekspordihindades. Ekspordihindade 
tõusu selgitab suures osas üleilmsete toormehindade kallinemine, mis peegeldab 
osaliselt 2020. aasta kevade pandeemiašoki baasefekti. 

5  Vt selle majandusülevaate infokast „USA ja Ühendkuningriigi tööturgude pandeemiajärgne taastumine“. 
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2 Finantsareng 

Vaatlusperioodi jooksul (9. september kuni 15. detsember 2021) mõjutasid euroala 
finantsturge peamiselt inflatsiooniväljavaate muutused ja taas tekkinud ebakindlus 
koroonaviirusega seotud edasiste majanduslike tagajärgede suhtes. Eelkõige tekitas 
teave uue omikronitüve kohta märkimisväärse perioodisisese volatiilsuse, aga selle 
esialgne tugev mõju eeskätt riskantsetele varadele pöördus osaliselt vaatlusperioodi 
lõpu poole. Võrdlusintressimäärana kasutusele võetud euro lühiajalise intressimäära 
(€STR) forvardkõvera lühema tähtajaga intressimäärade ots tõusis märgatavalt kuni 
oktoobri lõpuni, mil seda tabas mõningane langus. See andis kokkuvõttes märku 
märkimisväärsest ümberhindamisest turuosaliste seas intressimäära varasema 
tõusu suunas võrreldes vaatlusperioodi algusega. Ka riskivaba pikaajaline 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäär liikus koos lühiajaliste 
intressimääradega üles-alla ja kokkuvõttes tõusis veidi. Riigivõlakirjade tulususe ja 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäära vahe suurenes pisut mõnes riigis 
ja vähenes veidi teistes, sest valitses perioodisisene volatiilsus. Aktsiaturgudel 
hoogustus tegevus kogu maailmas kuni novembri lõpuni ja seda toetas tugev 
tulutoov hooaeg. Ent seejärel tabas turge suurim langus pärast rohkem kui aastat, 
mis oli tingitud riskitundlikkuse järsust halvenemisest. Euroala ettevõtete võlakirjade 
tulususe vahe suurenes perioodi jooksul veidi, ent jäi üldiselt muutumatuks. Euro 
odavnes enamiku põhivääringute suhtes. 

Võrdlusintressimäär €STR oli vaatlusperioodil keskmiselt –57 baaspunkti. 
Ülelikviidsus suurenes ligikaudu 26 miljardi euro võrra umbes 4430 miljardi euroni. 
See kajastas peamiselt varaoste pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise 
varaostukava (PEPP) ja varaostukava (APP) alusel ning kolmanda seeria suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) üheksandat operatsiooni 
summas 97,57 miljardit eurot. Samal ajal piirasid ülelikviidsuse kasvu olulisel määral 
ennetähtaegsed tagasimaksed, mis ulatusid 79,24 miljardi euroni eelmiste kolmanda 
seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide käigus laenatud 
vahenditest, ning muude varade netovähenemine vaatlusperioodil ligikaudu 
246 miljardi euro ulatuses. Muude varade netovähenemise tingis peamiselt 
euroalaväliste residentide vastu olevate eurosüsteemi eurodes nomineeritud 
kohustuste vähenemine vaatlusperioodil ligikaudu 201 miljardi euro võrra. 

€STRi forvardkõvera lühema tähtajaga intressimäärade ots tõusis märgatavalt 
võrreldes EKP nõukogu septembri istungiga. See viitas märkimisväärsele 
intressimäära tõusu ootuste ümberhindamisele turuosaliste seas (joonis 4).6 
€STRi forvardkõvera lühema tähtajaga intressimäärade ots tõusis vaatlusperioodi 
esimesel poolel, kui turupõhised inflatsiooni kompenseerimise meetmed suurenesid 
ja kogu maailmas tekkisid kindlamad ootused rahapoliitika karmistumise suhtes. 
Vaatlusperioodi teisel poolel liikus kõver allapoole. See muutus leidis aset pärast 

 
6  Nüüdsest kajastatakse EONIA üleööintressimäära vahetustehingute intressimäära forvardkõvera 

asemel pigem €STRi oma. See muudatus tehti seepärast, et EONIA kasutamine lõpetati 3. jaanuaril 
2022, kuna see ei vastanud enam võrdlusintressimäära reguleerivatele õigusaktidele. Need kaks 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäära forvardkõverat on mehaaniliselt seotud, sest alates 
2019. aasta 2. oktoobrist on EONIAt arvutatud nii, et €STRi määrale lisatakse fikseeritud baaspunktide 
vahe 8,5 baaspunkti. 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


 

EKP majandusülevaade 8/2021 – Majandusareng 
Finantsareng 

16 

EKP nõukogu oktoobri istungi rahapoliitilist teadaannet ja arvestades suurenevaid 
koroonaviirusega seotud kartusi. Turuootustel põhinev intressimäära tõstmise 
kuupäev – mis on määratletud kui aeg, mil €STRi forvardkõver ületab €STRi 
praeguse taseme pluss kümme baaspunkti – on ligikaudu aasta võrra, s.o 
2022. aasta detsembri lõpuni ettepoole nihkunud. Siiski on intressimäära eeldatavate 
muutuste ja intressimäära tõstmise aja suhtes valitsenud suur ebakindlus, nagu 
näitab rahaturgude suurenenud volatiilsus. 

Joonis 4. 
€STRi forvardmäärad 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Bloomberg ja EKP arvutused. 

Euroala riigivõlakirjade pikaajaline keskmine tulusus jätkas muutumist 
vastavalt riskivabadele intressimääradele ja oli vaatlusperioodi lõpus veidi 
kõrgem, kuna esines teatav perioodisisene volatiilsus (joonis 5). Arvestades 
keskmise aja majandusväljavaate paranemist kogu maailmas, suurenes pikaajaline 
euroala riigivõlakirjade tulusus alates septembri algusest kuni oktoobri lõpuni. Ent 
siis vähenes see pärast keskpanga teateid, kajastades majandusväljavaadet 
mõjutavaid tajutavaid langusriske. Nimelt tekkisid kartused uute koroonaviirusega 
seotud piirangute mõju suhtes, millele andsid hoogu eelkõige uudised omikronitüve 
kohta. Kokkuvõttes kerkisid nii euroala kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade 
SKPga kaalutud tulusus kui ka kümneaastase tähtajaga riskivaba €STRil põhinev 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäär ligikaudu 10 baaspunkti ehk 
vastavalt 0,06%le ja –0,07%le. USAs leidsid aset üsna sarnased muutused: 
kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus suurenes, pöördus seejärel osaliselt 
ja vaatlusperioodi lõpus oli see 16 baaspunkti suurem ehk 1,46% tasemel. 
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Joonis 5. 
Kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus ja €STRil põhinev 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäär 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 9. septembril 2021. Viimased andmed pärinevad 15. detsembrist 2021. 

Euroala riigivõlakirjade pikaajalise tulususe ja üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäära vahe suurenes mõnes riigis ja vähenes veidi 
teistes, kuna ebakindlus kasvas (joonis 6). Riigivõlakirjade turgudel esines 
oktoobri viimasel nädalal märkimisväärne, aga ajutine tulususe vahe suurenemine 
(nt 32 baaspunkti Itaalias, 18 baaspunkti Portugalis ja 14 baaspunkti Hispaanias). 
Alates novembrist vähenes pikaajaline riigivõlakirjade tulususe vahe veidi 
Saksamaal ja Prantsusmaal ning oli kokkuvõttes ligikaudu 10 baaspunkti väiksem. 
Selle tingis suur nõudlus turvaliste võlakirjade järele riigivõlakirjaturu vähese 
likviidsuse tõttu, mis kajastas ka mõneti tüüpilist aastalõpu dünaamikat. Portugalis ja 
Hispaanias püsis tulususe vahe vaatlusperioodil üldiselt suhteliselt stabiilne, ent 
Itaalias kerkis see ligikaudu 15 baaspunkti. 
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Joonis 6. 
Euroala kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususe ja €STRi 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäära vahe 

(protsendipunktides) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Selle vahe arvutamiseks lahutatakse kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususest €STRi kümneaastase tähtajaga 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäär. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 9. septembril 2021. Viimased 
andmed pärinevad 15. detsembrist 2021. 

Tänu ettevõtete tugevale tulutoovale hooajale jätkus vaatlusperioodi esimesel 
poolel üleilmsetel aktsiaturgudel kasv. Sellele järgnes järsk langus, mille 
tingisid uudised hiljuti avastatud omikronitüve kohta (joonis 7). Suuremal osal 
vaatlusperioodist toetasid kindlad tulukasvu ootused euroala aktsiahindade üldist 
positiivset arengut. 25. novembriks olid aktsiahinnad tõusnud kokku 2%. Alates 
novembri lõpust esines ebakindlust, mis oli seotud omikronitüve kiire levikuga ja 
mõjuga, mida see avaldab maailmamajandusele. See peatas aktsiahindade tugeva 
tõusu mõlemal pool Atlandi ookeani ja hinnad langesid järsult, peegeldades suuresti 
aktsiariski riskipreemia tõusu. Selle uue, potentsiaalselt kiiremini leviva Covid-19 
tüve mõju turule oli euroalal suurem kui USA-s. Euroala mittefinantsettevõtete 
aktsiahinnad langesid euroalal 1,1% ja tõusid USAs 3,0%. Pankade aktsiahinnad 
kerkisid USAs 3%, kuid euroalal vaid 0,2%. 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

01.18 07.18 01.19 07.19 01.20 07.20 01.21 07.21

SKPga kaalutud euroala keskmine
Saksamaa
Prantsusmaa
Itaalia
Hispaania
Portugal



 

EKP majandusülevaade 8/2021 – Majandusareng 
Finantsareng 

19 

Joonis 7. 
Euroala ja USA aktsiahindade indeksid 

(indeks: 1. jaanuar 2018 = 100) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 9. septembril 2021. Viimased andmed pärinevad 15. detsembrist 2021. 

Kui vaadelda aktsiahindade muutusi, siis suurenes euroala ettevõtete 
võlakirjade tulususe vahe omikronitüve uudise peale veidi ja jäi seejärel 
mõnevõrra volatiilseks (joonis 8). Mittefinantsettevõtete emiteeritud 
investeerimisjärguga võlakirjade ja finantssektori võlakirjade vahe (võrreldes 
riskivaba intressimääraga) jäi vaatlusperioodil üldiselt muutumatuks. Kui vaadata 
pikema aja taha, siis võib jätkuvat langussuundumust suuresti seostada ülemäärase 
võlakirjapreemiaga – see on euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe 
komponent, mida ei saa selgitada majanduslike, krediidiolukorra ja ebakindlusega 
seotud teguritega. 

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 9. septembril 2021. Viimased andmed pärinevad 15. detsembrist 2021. 
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Valuutaturgudel odavnes euro, kaalutuna väliskaubanduse osatähtsusega 
(joonis 9). See näitab laiapõhjalist nõrgenemist eelkõige USA dollari, aga ka 
enamiku teiste peamiste valuutade suhtes. Euro nominaalne efektiivne 
vahetuskurss odavnes vaatlusperioodil 1,2%, mõõdetuna euroala 42 kõige olulisema 
kaubanduspartneri vääringu suhtes. Euro nõrgenes märkimisväärselt USA dollari 
suhtes (4,9%), kajastades lühiajalise intressimäära ootuste erinevuse suurenemist 
euroala ja USA vahel, mis oli tingitud majandusaktiivsuse kiiremast taastumisest ja 
hoogsamast inflatsioonist USAs ning sealsest rahapoliitika kursist. Euro odavnes ka 
teiste suuremate vääringute, sealhulgas Hiina jüaani (6,2%), Šveitsi frangi (4,1%), 
Jaapani jeeni (1,4%) ja Inglise naela (0,7%) suhtes. Samal ajal tugevnes euro mitme 
euroalavälise ELi liikmesriigi valuuta suhtes, sealhulgas Ungari forinti (5,2%) ja 
Poola zloti (2,1%) suhtes. 

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 
15. detsembril 2021 kehtinud vahetuskursse. 

-10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5

Horvaatia kuna
India ruupia

Brasiilia reaal
Taiwani dollar
Rumeenia leu

Taani kroon
Ungari forint

Indoneesia ruupia
Lõuna-Korea vonn

Vene rubla
Rootsi kroon
Tšehhi kroon

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

EER-42

alates 9. septembrist 2021
alates 15. detsembrist 2020



 

EKP majandusülevaade 8/2021 – Majandusareng 
Majandusaktiivsus 

21 

3 Majandusaktiivsus 

Euroala majanduse taastumine jätkus 2021. aasta kolmandas kvartalis ja 
majandusaktiivsus hoogustus veelgi, küündides toodangumahu poolest peaaegu 
pandeemiaeelse tasemeni. Kolmanda kvartali paremad tulemused olid tingitud 
peamiselt eratarbimisest, millega kaasnes netoekspordi edasine mõõdukas kasv. 
Oma osa andis ka jätkuvalt suur tõus teenuste sektoris, eeskätt vaba aja ja majutuse 
segmendis, mida soodustas piirangute järkjärguline leevendamine suve jooksul. 
Samas pidurdus suvekuudel süvenenud tarnenappuse tõttu tööstus- ja ehitussektori 
üldine kasv. 

Neljanda kvartali majandustegevust mõjutasid hinnangute kohaselt tarnehäired, 
energiahindade tõus ja majandusaktiivsust järjekordselt pidurdavad piirangud seoses 
pandeemia taaspuhkemisega mõnes euroala riigis. Novembri lõpust alates 
täheldatud Covid-19 nakatumisjuhtude uus kasv, mitmes euroala riigis uuesti 
kehtestatud piirangumeetmed ja üha süvenev mure omikronitüve pärast mõjutavad 
tõenäoliselt taas euroala lühiajalist kindlustunnet ja majandusaktiivsust. 

Lähiaja häiretele ja ebakindlusele vaatamata püsivad euroala jätkuva taastumise 
alustegurid siiski kindlad. Keskmise aja väljavaates oodatakse endiselt sisenõudluse 
edasist suurenemist, tööturu olukorra paranemist, üleilmse majanduskasvu 
hoogustumist ja nii raha- kui ka eelarvepoliitika jätkuvat toetust üleminekul 
iseseisvale majanduskasvule. Üldjoontes samasugune hinnang on esitatud ka 
eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta euroala makromajandusliku ettevaate 
detsembrikuises põhistsenaariumis, milles eeldatakse, et SKP kasvab 2021. aastal 
5,1%, 2022. aastal 4,2%, 2023. aastal 2,9% ja 2024. aastal 1,6% ning 
majandustegevuse pandeemiaeelne kvartalitase saavutatakse uuesti 2022. aasta 
esimeses kvartalis. EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku 
ettevaatega võrreldes on 2022. aasta inflatsiooniväljavaadet allapoole korrigeeritud. 
Selle põhjuseks on suuresti üleilmsete tarneraskuste hiljutine süvenemine ja 
rangemad pandeemiaga seotud piirangud mõnes euroala riigis. Keskmises vaates 
peaks nende raskuste leevenemine siiski kaasa tooma majanduskasvu jõudsa 
ülespoole korrigeerimise 2023. aastal ja seejärel üha kindlama kasvu. 

Euroala SKP kasvuväljavaadet mõjutavaid riske hinnatakse enamasti 
tasakaalustatuks. Ühest küljest võib majanduskasv jääda nigelamaks, kui hiljutine 
pandeemia süvenemine ja uute tüvede levik majanduskasvu järjest pidurdavad. Kui 
aga teisalt hakkavad kodumajapidamised pandeemia mõjul kogunenud sääste 
oodatust kiiremini kulutama või kui praegused pakkumispoolega seotud kitsaskohad 
leevenevad eeldatust tempokamalt, võiks taastumine olla veelgi hoogsam, kui 
praegu prognoositud. 

Euroala majanduskasv hoogustus 2021. aasta kolmandas kvartalis 2,2%, 
andes kinnitust sellest, et aasta keskel täheldatud jõuline majanduskasv jätkus 
vaatamata süvenevatele tarneahela häiretele. Pärast tehnilist madalseisu 
2021. aasta algul oli SKP reaalkasv teises ja kolmandas kvartalis hoogne, kasvades 
mõlemas kvartalis kvartaliarvestuses 2,2%. Seda soodustas pandeemia 
piirangumeetmete järkjärguline leevendamine. See vastab üldjoontes EKP 
ekspertide 2021. aasta septembri makromajanduslikus ettevaates prognoositule, 
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sest kvartaliarvestuses jäi majandusaktiivsus 2019. aasta lõpu pandeemiaeelsest 
tasemest vaid 0,3% madalamaks (joonis 10). Kolmanda kvartali kasvu mõjutas 
jätkuvalt suuresti eratarbimise hoogne taastumine, kuid ka netoekspordil oli 
mõningane positiivne mõju. Pärast teise kvartali head tulemust hakkasid 
investeeringud kolmandas kvartalis kahanema – eeskätt masinate ja seadmete 
segmendis. Ka varude üldine kasv pidurdus mõõdukalt. 

Joonis 10. 
Euroala reaalne SKP ja selle komponendid 

(muutus protsentides alates 2019. aasta neljandast kvartalist; osakaal protsendipunktides) 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 

Tarneahela probleemid kahandasid neljandas kvartalis taas töötleva tööstuse 
sektori toodangut (joonis 11). Materjalide, seadmete ja ruumi puudus on teisest 
kvartalist saadik muutunud rekordiliseks. Laialdaselt on teatatud pooljuhtide, metalli 
ja plasti tarneraskustest, samuti pidevatest veohäiretest. Puudus on olnud eriti terav 
tööstussektoris, kus tööstuse (v.a ehitus) kasv oli kvartaliarvestuses vaid 0,1%. See 
oli ehitussektoris kolmandas kvartalis aset leidnud 0,6% languse oluline põhjus.7 
Seevastu vahetut kontakti ja tarbijatega kokkupuudet eeldavate teenuste maht 
kasvas jõuliselt. Seda toetas piirangumeetmete jätkuv leevendamine ja tarbijate suur 
kindlustunne.8 

7 Vt selle majandusülevaate infokast „Tarneahela häirete põhjused ja nende mõju euroala töötlevale 
tööstusele“. 

8 Kaubandus-, veondus- ja majutussektori maht kasvas kolmandas kvartalis kvartaliarvestuses peaaegu 
7%, kunsti ja meelelahutuse sektori maht 12%. Mõlemad sektorid jäid pandeemiaeelsele aktiivsusele 
siiski mõnevõrra alla. 
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Joonis 11. 
Euroala majandusaktiivsust piiravad tegurid 

(vastajate osakaal, erinevus võrreldes pikaajalise keskmisega) 

 

 

 

 

 

Allikas: Euroopa Komisjon. 
Märkused. Pikaajaline keskmine on arvutatud aastate 2003–2019 kohta. Kvartaliuuringud tehakse iga kvartali esimeses kuus. 
Viimased andmed pärinevad 2021. aasta neljandast kvartalist (oktoober). 

Prognooside kohaselt aeglustus euroala SKP kasv neljandas kvartalis suure 
lühiajalise ebakindluse tõttu märgatavalt. Ehkki suvel täheldatud hoogsa 
taastumise järel oodati kasvumäära normaliseerumist, võimendab praegust 
aeglustumist tõenäoliselt nii tarneahela häirete suurenemine, energiahinna järsk 
kallinemine, Covid-19 nakatumismäära uus tõus kui ka omikronitüvega kaasnev 
mure. Toodangut kajastava ostujuhtide liitindeksi keskmine oli oktoobris ja novembris 
võrreldes kolmanda kvartali keskmisega madalam, langedes 58,4-lt 54,8-le, ehkki 
endiselt oli märke kasvust. Langus oli laiapõhjaline, kuid töötlevas tööstuses 
mõnevõrra jõulisem kui teenuste sektoris. Euroopa Komisjoni majandususalduse 
näitaja langes pisut novembris, ent neljanda kvartali esimese kahe kuu keskmine oli 
veel kooskõlas kolmanda kvartali keskmisega. Oluline on siiski see, et viimased 
ostujuhtide indeksi ja majandususalduse näitaja küsitlused tehti enne hiljutist  
Covid-19 juhtude hüppelist tõusu ja sellele järgnenud uusi tegevuspiiranguid mõnes 
euroala riigis, samuti enne esimeste omikronitüve juhtumite tuvastamist Euroopas. 
Kõrgel püsinud tarbijate kindlustunne hakkas neljanda kvartali esimese kahe kuu 
jooksul langema. Selle põhjuseks oli pandeemia naasmine ja energiahinna kiire 
tõus, mis on kodumajapidamiste ostujõudu piiranud. Euroopa Komisjoni värskeima, 
neljanda kvartali ettevõtlusuuringu kohaselt süvenes kolmanda kvartaliga võrreldes 
materjalipuudus ja üha suurem tööjõu nappus (joonis 11). See piirab kaubanduse ja 
investeeringute kaudu lähiaja majandusaktiivsust tõenäoliselt rohkem, kui varem 
eeldati. Ehkki lühiajaline ebakindlus nende probleemide määra ja kestuse suhtes on 
suur, peaksid uued edusammud vaktsineerimiskampaaniate elluviimisel, pandeemia 
varasemate lainete ajal omandatud õppetunnid, endiselt soodne nõudlus, head 
laenutingimused ettevõtetele9 ja hiljutise energiahinna tõusu tasakaalustamiseks 

9 Vt ka selle majandusülevaate infokast „Rahastamistingimused euroala ettevõtete vaatenurgast“. 
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eraldatav otsene toetus kodumajapidamistele pidurdama nende hiljutiste 
negatiivsete muutuste mõju majandustegevusele. 

Euroala tööturu seis paranes ka 2021. aasta kolmandas kvartalis. Nõudlus 
tööjõu järele kasvas kolmandas kvartalis veelgi ja see avaldus vabade töökohtade 
suuremas määras. Kvartaalne tööhõive kasvas 2021. aasta kolmandas kvartalis 
0,9% (joonis 12). Ehkki tegemist oli paremuselt teise tulemusega pärast 
1999. aastat, jäi tööhõive pandeemiaeelsest tasemest 0,2% allapoole. Töötuse määr 
alanes veelgi ja oli novembris 7,3%, ehkki seda toetasid jätkuvalt osaliselt 
töökohtade säilitamise kavadega hõlmatud töötajad. Nende töötajate hinnanguline 
osakaal tööjõus oli 2021. aasta kolmanda kvartali lõpus 2,0%. Oktoobris alanes see 
1,8%le. Võrreldes aasta esimese viie kuu keskmisega, mis oli 6,3%, oli see 
märkimisväärne langus, mis kajastas pandeemiapiirangute leevenemist. Lisaks on 
tööjõud pidevalt suurenenud, jõudes 2021. aasta kolmandas kvartalis tasemeni, mis 
on pandeemiaeelsest vaid 0,5% madalam. 

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 kolmandast kvartalist, ostujuhtide indeksi kohta 2021. aasta novembrist ja töötuse määra kohta 2021. aasta oktoobrist. 

Lühiajaliste näitajate järgi paranevad tööturutingimused veelgi. Tööhõivet 
kajastav ostujuhtide kuine liitindeks, mis hõlmab tööstust ja teenuseid, langes 
novembris oktoobrikuise 55,5 tasemega võrreldes pisut, 55,3-le, kuid on 50 punktist 
veel tublisti kõrgem, viidates hõive paranemisele. Tööhõivet kajastav ostujuhtide 
näitaja on pärast 2020. aasta aprilli enneolematult madalat taset täielikult taastunud 
ja läheneb praegu 2021. aasta juuli tasemele, mis on kõrgeim alates 2000. aasta 
märtsist. 

Eratarbimine jätkas kolmandas kvartalis taastumist ja seda tõukas tagant 
teenuste tarbimine. Eratarbimine kasvas 2021. aasta kolmandas kvartalis 
kvartaliarvestuses 4,1%. Jaekaubandus kasvas samas ajavahemikus aga vaid 0,8%. 
Hoogne kogutarbimine ja tagasihoidlik kaupade tarbimine viitavad sellele, et 
taastumine tuli peamiselt kontakti eeldavate teenuste arvelt ja see on kooskõlas 
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turismisektori kiire taastumisega suvekuudel. Seevastu kaupade tarbimine oli 
tagasihoidlik ka neljanda kvartali alguses, nagu näitavad oktoobri andmed 
jaekaubanduse (kuine kasv 0,2%) ja uute autode registreerimise (kuine kasv –3,1%) 
kohta. 

Uued pandeemiaga kaasnevad ohud valmistavad kodumajapidamistele muret. 
Tarbijate kindlustunde üldnäitaja alanes novembris –6,8%le, mis on madalaim tase 
pärast 2021. aasta aprilli. Langus näib olevat seotud kasvava murega pandeemia 
äsjase arengu pärast. Suvest peale on Euroopa Komisjoni kuisele tarbijauuringule 
vastajad väljendanud üha kasvavat ebakindlust oma tulevase rahalise olukorra 
suhtes (joonis 13). Arvestades et pandeemia kohta saabus novembris ja detsembris 
järjest halvemaid uudiseid, võidakse kuise tarbijauuringu näitajatega praegust 
olukorda isegi alahinnata. Võib eeldada, et pandeemia süvenemine talvekuudel 
avaldab paaris järgmises kvartalis ebasoodsat mõju kontakti eeldavate teenuste 
tarbimisele. 

Joonis 13. 
Euroala kodumajapidamiste ebakindlus tulevase finantsolukorra suhtes 

(osakaalude vahe) 

 

Allikas: Euroopa Komisjon. 
Märkused. 2019. aasta kevadest peale on Euroopa Komisjoni kuine tarbijauuring sisaldanud lisaküsimust, millega soovitakse eraldi 
teada saada, kui kerge on kodumajapidamistel oma tulevast finantsolukorda prognoosida. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta 
novembrist. 

Vaatamata suurele nõudlusele kapitalikaupade järele vähenesid 2021. aasta 
kolmandas kvartalis ettevõtete (v.a ehitus) investeeringud. Euroala 
ehitussektorivälised investeeringud vähenesid 2021. aasta teises kvartalis 
kvartaliarvestuses 0,6% (v.a Iirimaa10), tasakaalustades eelmise kvartali kasvu ja 
jäädes 2019. aasta viimase kvartali pandeemiaeelsele tasemele pisut alla. Euroala 
suurematest riikidest kasvasid ehitussektorivälised investeeringud Itaalias ja 
Hispaanias, samal ajal kui Saksamaal ja Madalmaades investeeringute maht 
vähenes ning Prantsusmaal püsis üldjoontes muutumatuna. Ehitussektoriväliste 
investeeringute komponentidest kahanesid euroalal kolmandat kvartalit järjest 
märgatavalt investeeringud veovahenditesse. See on arvatavasti seotud kestvatest 

 
10 Iirimaa jäeti investeerimisandmete suurema volatiilsuse tõttu välja, sest vastasel juhul oleks see 

varjanud euroala muutusi. 
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tarneahela häiretest tingitud sisendipuudusega.11 Seevastu muudesse vahenditesse 
ja intellektuaalomandi toodetesse tehtud investeeringute maht jätkas kasvu. Lisaks 
seadmete ja tööjõu puudusele, mida peetakse peamisteks euroala tootmist 
piiravateks teguriteks, viitavad 2021. aasta neljanda kvartali lühiajalised näitajad 
endiselt suurele nõudlusele kapitalikaupade järele. Kapitalikaupade uute tellimuste 
arv liigub ikka veel tõusuteel ja oktoobri ostujuhtide toodanguindeks näitab selget 
kasvu. Euroala pankade laenutegevuse küsitlusest12 saadud teave on samuti 
kooskõlas ettevõtete suurema investeerimistegevuse ootusega, sest pangad 
prognoosivad, et nõudlus pikaajaliste laenude järele (mida kasutatakse tavaliselt 
investeeringute rahastamiseks) peaks 2021. aasta neljandas kvartalis kasvama.13 

Eluasemeinvesteeringute maht vähenes kolmandas kvartalis ning tõenäoliselt 
jääb see püsivate tarneraskuste ja pandeemiaga seotud ebakindluse tõttu 
tagasihoidlikuks. Eluasemeinvesteeringute maht kahanes kolmandas kvartalis 
teise kvartali tasemega võrreldes 1,2%. Euroopa Komisjoni ehitussektori toodangu 
hiljutiste suundumuste keskmine näitaja langes neljanda kvartali kahe esimese kuu 
vältel märgatavalt, kuid oli tunduvalt kõrgem kui pikaajaline keskmine. Elamuehitust 
puudutav ostujuhtide indeks kerkis mõnevõrra, jätkates liikumist tõusuteel. 
Kodumajapidamiste poolel näitavad Euroopa Komisjoni küsitlusandmed suurenenud 
nõudlust. Tarbijate lähiaja kavatsus maja osta või ehitada on saavutanud pärast 
2002. aasta algust kõrgeima taseme ning kavatsus kodu remontida jõudis 
2021. aasta neljandas kvartalis kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Soodne nõudlus 
avaldub ka ettevõtete andmetes, sest kindlustunne on veelgi paranenud tänu sellele, 
et ettevõtete hinnang tellimuste taseme kohta on senisest parem. Mure pakkumise 
pärast on aga veelgi kasvanud ning ettevõtete hinnangul suureneb järjest materjalide 
ja tööjõu puudus, mis oli juba kolmandas kvartalis kõigi aegade kõrgeimal tasemel. 
Tarneprobleemid kajastusid ka viimases ostujuhtide indeksit puudutavas küsitluses, 
mille põhjal on tarneajad väga pikad. See on tõenäoliselt tinginud ehitusettevõtete 
mõnevõrra vähem optimistliku hinnangu äritegevuse kohta järgmise aasta jooksul. 

Ehkki netoeksport avaldas SKP kasvule kolmandas kvartalis positiivset mõju, 
pidurdasid kaupade eksporti püsivad tarneraskused. 2021. aasta kolmandas 
kvartalis kasvas euroala eksport kvartaliarvestuses 1,2% ja import 0,7%, mille 
tulemuseks oli 0,3 protsendipunkti suurune netoekspordi osakaal SKP kasvus. 
Erinevaid tulemusi näitas kauplemine kaupade ja teenustega. Kaupade eksport ja 
import vähenesid eelnenud kvartaliga võrreldes vastavalt 1,0% ja 0,9%, sest 
üleilmne nõudlus nõrgenes ja tarnehäired püsisid. Seevastu teenuste eksport ja 
import suurenesid eelnenud kvartaliga võrreldes hoogsalt, vastavalt 7,3% ja 5,9%. 
Ekspordile andis hoogu kahekohaline kasvunäitaja riikides, mis on suvel turistide 
sihtkohad. Edaspidi peaksid kaupade eksporditellimustel põhinevad ettevaatavad 
näitajad viitama nõudluse raugemisele. Pandeemia järjekordne süvenemine seab 
lisaks ohtu teenuste ekspordi, eeskätt reisimisega seotud teenuste taastumise. 

11 Hinnangu tarneahela häireid põhjustavate peamiste tegurite ja selle mõju kohta euroala 
tööstustoodangule leiab selle majandusülevaate infokastist „Tarneahela häirete põhjused ja 
nende mõju euroala töötlevale tööstusele“. 

12 Vt 2021. aasta kolmanda kvartali pankade laenutegevuse küsitlus. 
13 Tajutavate rahastamistingimuste analüüsi (põhineb SAFE küsitlusel, mis puudutab euroala ettevõtete 

juurdepääsu rahastamisele), leiab selle majandusülevaate infokastist „Rahastamistingimused 
euroala ettevõtete vaatenurgast“. 
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Reisija- ja lennuandmete põhjal on taastumishoog alates 2021. aasta septembrist 
aeglustunud, samal ajal kui tellimustel ja ootustel põhinevad ettevaatavad näitajad 
annavad märku hoo vaibumisest lähikuudel. 

Vaatamata ebakindlale lähitulevikule peaks euroala majandusaktiivsus  
2022. aasta jooksul kriisieelse taseme ületama. Keskmise aja väljavaates 
oodatakse endiselt sisenõudluse edasist suurenemist, tööturu olukorra paranemist, 
üleilmse majanduskasvu hoogustumist ja nii raha- kui ka eelarvepoliitika jätkuvat 
toetust üleminekul iseseisvale majanduskasvule. Lisaks toetavad taastumist 
taasterahastu rakendamisega seotud edusammud. See nähtub ka eurosüsteemi 
ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslikus ettevaates euroala kohta, 
mille järgi kiireneb SKP aastane reaalkasv 2021. aastal 5,1%, 2022. aastal 4,2%, 
2023. aastal 2,9% ja 2024. aastal 1,6% (joonis 14). EKP ekspertide 2021. aasta 
septembri makromajandusliku ettevaatega võrreldes on SKP reaalkasvu 2022. aasta 
prognoosi allapoole ja 2023. aasta prognoosi ülespoole korrigeeritud. Lähiaja 
ootuste allapoole korrigeerimine peegeldab üleilmsete tarneraskuste hiljutist 
süvenemist ja rangemaid pandeemiaga seotud piiranguid mõnes euroala riigis 
seoses Covid-19 juhtumite arvu uue kasvuga, mis mõjutab prognooside kohaselt ka 
2022. aastat. Selle tagajärjel peaks euroala majandustegevus naasma 
pandeemiaeelsele kvartalitasemele 2022. aasta esimeseks kvartaliks, st üks kvartal 
hiljem kui 2021. aasta ettevaates prognoositud. 2022. aasta lõpus peaks kasv siiski 
hoogsalt taastuma, sest negatiivne mõju hakkab järk-järgult taanduma. Seetõttu 
peaks euroala SKP 2022. aasta lõpuks kerkima 2021. aasta septembri ettevaates 
prognoositust kõrgemale ning selle mõju peaks suuresti kanduma 2023. aastasse ja 
tooma kaasa 2023. aasta aastakasvumäära korrigeerimise ülespoole.14 

Joonis 14. 
Euroala reaalne SKP (sh prognoosid) 

(indeks, 2019. aasta neljas kvartal = 100, sesoonselt ja tööpäevade arvuga kohandatud kvartaliandmed) 

 

Allikad: Eurostat ja eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 
16. detsembril 2021 EKP veebilehel.  
Märkus. Vertikaalne joon viitab 2021. aasta detsembri ettevaateperioodi algusele ja järgib euroala reaalse SKP viimaseid andmeid 
2021. aasta kolmandast kvartalist.  

 
14  Vt eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, 

avaldatud 16. detsembril 2021 EKP veebilehel. 
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4 Hinnad ja kulud 

Eurostati kiirhinnangu kohaselt tõusis euroala aastane inflatsioonimäär 2021. aasta 
novembris rekordilisele 4,9%le. Inflatsiooni hoogustumine kajastab eelkõige 
energiahindade järsku tõusu. Novembris moodustas energiahindade inflatsioon 
enam kui poole koguinflatsioonist. Samuti ületas nõudlus endiselt teatud sektorites 
piiratud pakkumist. Selle tagajärjed on eriti hästi näha kestvuskaupade ja hiljuti taas 
kättesaadavaks muutunud tarbijateenuste hindades. Inflatsiooni kiirendab endiselt 
Saksamaal käibemaksumäära alandamise lõpetamisega seotud baasefekt, kuid 
üksnes 2021. aasta lõpuni. Inflatsioon peaks lähiajal püsima hoogne, kuid see 
aeglustub eelduste kohaselt 2022. aasta jooksul. Majanduse järkjärguline üleminek 
täisvõimsusele ja tööturu edasine paranemine peaksid aja jooksul toetama 
jõudsamat palgatõusu, mida soodustab inflatsiooniootuste tõusujoones liikumine 
eesmärgi poole. Need tegurid peaksid alusinflatsiooni kiirendama ja aitama 
koguinflatsioonil jõuda keskmise aja eesmärgini. Seda arengut kajastab 
eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslik ettevaade 
euroala kohta, mille kohaselt on aastainflatsioon 2021. aastal 2,6%, 2022. aastal 
3,2%, 2023. aastal 1,8% ja 2024. aastal 1,8%. Ettevaadet on võrreldes EKP 
ekspertide septembri makromajandusliku ettevaatega ülespoole korrigeeritud. 
Inflatsioon (v.a energia ja toiduained) peaks olema 2021. aastal keskmiselt 1,4%, 
2022. aastal 1,9%, 2023. aastal 1,7% ja 2024. aastal 1,8%, Need näitajad on samuti 
kõrgemad kui 2021. aasta septembri ettevaates. 

ÜTHI-inflatsioon jõudis 2021. aasta novembris rekordilise tasemeni (joonis 15). 
Eurostati novembri kiirhinnangu kohaselt tõusis ÜTHI-inflatsioonimäär taas järsult: 
septembrikuiselt 3,4%lt oktoobris 4,1%le ja novembris 4,9%le. See on kõrgeim 
ÜTHI-inflatsiooni tase alates majandus- ja rahaliidu loomisest 1999. aastal. Tõusu 
põhjustas energiainflatsiooni edasine hoogustumine: kui septembris oli see 17,6%, 
siis novembris juba 27,4%. See rekordtulemus moodustas novembri 
koguinflatsioonist veidi üle poole. ÜTHI-inflatsioon (v.a toiduained ja energia) kasvas 
aga samuti märkimisväärselt, kerkides septembri 1,9%lt oktoobris 2,0%le ja 
novembris 2,6%le, mis on kõrgeim tase alates 1999. aastast. See kajastab järsku 
hüpet nii teenusehindade inflatsioonis (mis tõusis septembrikuiselt 1,7%lt novembris 
2,7%le) kui ka tööstuskaupade (v.a energia) inflatsioonis (mis oli septembris 2,1% ja 
novembris 2,4%)15. Euroala inflatsioonimäära mõjutasid endiselt muutused 
Saksamaa käibemaksumääras 2020. aastal (mis mõjutavad inflatsiooni 2021. aasta 
lõpuni) ja ÜTHI komponentide osakaaludes.16 Kui jätta välja aastase muutusemäära 
tõus, mis on tingitud Saksamaa käibemaksumäära ajutise langetamise tühistamisest 
2021. aasta jaanuaris, alaneks koguinflatsioon alates juulist 0,35% võrra. ÜTHI 
komponentide osakaalude muutus avaldas oktoobris pärssivat mõju, aga novembris 
igasugune mõju puudus. Kui käibemaksumäära kärpe ja ÜTHI komponentide 
osakaalude muutuste mõju välja arvata, oleks nii inflatsioonimäär kui ka selle tõus 
oktoobrist novembrini mõnevõrra vähem märkimisväärne. 

 
15  ÜTHI komponentide osakaalude muutust arvestamata oli teenusehindade inflatsiooni kiirenemine 

natuke tagasihoidlikum, kerkides septembri 2,2%lt novembris 2,5%le. 
16  Põhjalik ülevaade ÜTHI komponentide osakaalude muutuste mõjust inflatsiooni mõõtmisele 

2021. aastal on esitatud EKP majandusülevaate 2/2021 infokastis „ÜTHI komponentide osakaalud 
2021. aastal ja nende mõju inflatsioonile“. 

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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Joonis 15. 
Koguinflatsioon ja selle komponendid 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat, EKP ekspertide arvutused ja kitsa inflatsiooni prognoos (NIPE). 
Märkused. Tärniga esile tõstetud komponentide puhul on välja jäetud nii ÜTHI komponentide osakaalude muutuste mõju 2021. aastal 
kui ka Saksamaa käibemaksumäära ajutise langetamise mõju 2020. aastal. ÜTHI komponentide osakaalude muutuste mõju on 
hinnanud EKP. Novembri kohta esitatud mõju võib Eurostati täielike andmete avaldamisel muutuda. Viimased andmed pärinevad 
2021. aasta novembrist (kiirhinnangud). 

Energiahindade inflatsiooni järsk kiirenemine kõigi aegade kõrgeimale 
tasemele peegeldas suuresti üleilmsete toormehindade hoogsat tõusu. 
Naftahinna muutuste tõttu kasvas kütusekomponendi osakaal ÜTHIs. Tarbijate 
gaasi- ja elektrihindade hiljutise tõusu tõttu suurenes aga novembris nende 
komponentide osakaal, mis moodustas esimest korda pärast 1999. aastat 
koguinflatsioonist enam kui 0,8 protsendipunkti (joonis 16). Gaasikomponendi 
osakaalu kasvu põhjustas gaasi üleilmsete ja Euroopa hulgihindade tõus, mis tõukas 
tagant ka elektri hulgihindade tõusu ELis, sest elektrihinnad põhinevad 
elektrijaamade lühiajalistel piirkuludel. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
saastekvootide kõrgemad hinnad avaldasid samuti tõususurvet, kuigi palju väiksemal 
määral. Energiahindade inflatsiooni väljavaate seost kõnesolevate teguritega on 
käsitletud eurosüsteemi ekspertide euroala makromajandusliku ettevaate infokastis 
„Energiatoorme hindade areng ja selle mõju ÜTHI energiahindade prognoosile“ . 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff%7E32e481d712.et.html#toc7
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Joonis 16. 
Energiahindade inflatsiooni jaotus 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. „Kütus“ viitab ÜTHI komponendile „eratranspordivahendite vedelkütus, kütus ja määrdeained“. „Muu“ hõlmab COICOP5 
artikleid „tahkekütus“ ja „soojusenergia“. COICOP tähendab individuaalse tarbimise klassifikaatorit eesmärgi järgi. Viimased andmed 
COICOPi alamkomponentide kohta pärinevad 2021. aasta oktoobrist ja energiainflatsiooni kohta novembrist.. 

Alusinflatsiooni näitajad jätkasid kasvu (joonis 17). ÜTHI-inflatsioon (v.a energia 
ja toiduained) kerkis novembris 2,6%le (hinnanguliselt 2,5%, kui jätta välja ÜTHI 
komponentide osakaalude muutuste mõju, ja 2,2%, kui võtta arvesse ka 
käibemaksumäära langetamist Saksamaal 2020. aastal). Muude alusinflatsiooni 
näitajate andmed on kättesaadavad ainult kuni oktoobrini. ÜTHI-inflatsioon 
(v.a energia, toiduained, reisimisega seotud teenused ning rõivad ja jalanõud) kerkis 
septembrikuiselt 1,9%lt oktoobris 2,1%le, mudelipõhine inflatsiooni ühine 
püsikomponent (Persistent and Common Component of Inflation, PCCI) aga 1,8%lt 
1,9%le. Piiratud alusinflatsiooni näitaja, mis hõlmab tsüklilisi tundlikke komponente, 
tõusis neljandat kuud järjest. Septembris oli see 1,6% ja oktoobris 2,0%. 
Inflatsioonimäärade jaotus ÜTHI komponentide vahel on praegu väga laiaulatuslik 
ning 46%l ÜTHI (v.a energia ja toiduained) komponentidest oli inflatsioonimäär  
üle 2%. See tähendab, et väljajätmistel põhinevad alusinflatsiooni näitajad, eelkõige 
niinimetatud kohandatud keskväärtused, mis tulenevad ÜTHI korvi komponentidest, 
hõlmavad ikka veel mitut suhteliselt suure ja muutliku kasvumääraga komponenti, 
mis on tõstnud vastavad näitajad viimastel kuudel alusinflatsiooni näitajate 
väärtusvahemiku ülemisse poolde.17 

 
17  Kohandatud keskväärtused (mille tõttu jääb aastaste hinnamuutuste jaotuse kummaltki servalt välja 

ligikaudu 5% või 15%) ületavad tublisti 2% eesmärki, sest need hõlmavad energiakomponente, mille 
inflatsioonimäär on praegu väga kõrge. Lisateavet nende ja teiste alusinflatsiooni näitajate kohta leiab 
EKP majandusülevaate 4/2018 täispika ingliskeelse versiooni artikli „Measures of underlying inflation 
for the euro area“ 2. ja 3. infokastist. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201804_03.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201804_03.et.html
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Joonis 17. 
Alusinflatsiooni näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkused. Alusinflatsiooni näitajad on järgmised: ÜTHI (v.a energia); ÜTHI (v.a energia ja töötlemata toiduained); ÜTHI (v.a energia ja 
toiduained); ÜTHI (v.a energia, toiduained, reisimisega seotud teenused ning rõivad ja jalanõud); 10% ja 30% kohandatud keskväärtus 
ning kaalutud keskväärtus. ÜTHI (v.a energia ja toiduained) viimased andmed pärinevad 2021. aasta novembrist ja kõigi teiste 
näitajate omad 2021. aasta oktoobrist. 

Tööstuskaupade (v.a energia) hindade tõususurve jätkas oktoobris 
tugevnemist (joonis 18). Varasemates sisendietappides tõusis aastane muutuse 
määr vahekaupade siseturu tootjahindade puhul järsult, liikudes augustikuiselt 
14,3%lt septembris 15,2%le ja oktoobris 16,8%le, samal ajal kui vahekaupade 
impordihindade puhul kerkis see augusti 16,0%lt septembris 16,2%le ja oktoobris 
17,2%le. Hindade tõususurve on laienenud hinnakujundusahela hilisematesse 
etappidesse. Tarbekaupade (v.a toiduained) siseturu tootjahindade inflatsioon jätkas 
kiirenemist: kui augustis oli see 2,2%, siis septembris ulatus see 2,3%le ja oktoobris 
2,8%le, püstitades uue rekordi. Tarbekaupade (v.a toiduained) impordihindade 
inflatsioon tõusis augusti 2,4%lt septembris 2,8%le ja oktoobris 3,1%le, mida võib 
seostada ka euro hiljutise nominaalse efektiivse vahetuskursi odavnemisega. Selline 
hindade tõususurve tugevnemine toimub olukorras, kus üleilmsete toormehindade 
kallinemine (mida soodustab euro nõrgenemine) ja tarneraskused mõjutavad 
ettevõtete tootmiskulusid, tõstatades küsimuse, kui palju sellest survest kandub 
lõpuks üle tarbekaupade hindadesse. Ettevõtete telefoniküsitluse hiljutistest 
tulemustest ilmneb, et ettevõtted eeldasid sisendikulude suuremat ülekandumist nii 
teistele ettevõtetele kui ka tarbijatele.18 Praeguse pandeemia tingimustes valitseb 
aga märkimisväärne ebakindlus selle suhtes, mil määral kandub see tõususurve üle 
tarbekaupade hindadele. 

 
18  Vt Euroopa Keskpanga majandusülevaate täispika ingliskeelse versiooni 7/2021 infokast „Main findings 

from the ECB’s recent contacts with non-financial companies“. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02%7E9f09fdc7e5.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02%7E9f09fdc7e5.et.html
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Joonis 18. 
Hindade tõususurve näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

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

Palgasurve on seni püsinud tagasihoidlik, kuid palgakasvu näitajaid 
hägustavad jätkuvalt pandeemiaga seotud suundumused. Töötaja kohta ja 
töötunni kohta makstava hüvitise kasv ühtlustus 2021. aasta kolmandas kvartalis 
pärast nendevahelise suure lõhe tekkimist teises kvartalis. Töötaja kohta makstava 
hüvitise aastakasv kahanes teise kvartali 7,2%lt kolmandas kvartalis 3,0%le ning 
töötunni kohta makstav hüvitis kasvas teise kvartali –4,5%lt kolmandas kvartalis 
2,0%le (joonis 19). Aastakasvumäära suured muutused kajastavad eelkõige 
baasefekti, mis on seotud 2020. aastal toimunud muutustega, mil töötajate tööalane 
staatus lühendatud tööaja ja ajutise sundpuhkuse kavade tõttu küll säilis, kuid 
töötunnid vähenesid. Poliitikameetmed kehtivad aga edasi ja moonutavad endiselt 
mingil määral palgakasvu näitajaid. Kollektiivlepinguga määratud palkade aastakasv, 
mida töötundide muutused või töökohtade säilitamise kavade kaudu saadavate 
hüvitiste kajastamine otseselt ei mõjuta, aeglustus 2021. aasta teise kvartali 1,8%lt 
kolmandas kvartalis 1,3%le.19 Kuigi see näitaja on stabiilsem kui tegelik palgakasv, 
esineb selle puhul ka mõnetist kõikumist, sest see hõlmab pandeemiaga seotud 
ühekordseid erakorralisi makseid. Kollektiivlepinguga määratud palgad viitavad 
üksnes tagasihoidlikule palgakasvule, kuid need andmed hõlmavad ilmselt lepinguid, 
mis sõlmiti enne inflatsiooni hiljutist järsku hoogustumist. 

 
19  Lisateavet leiab EKP majandusülevaate 8/2020 infokastist „Palgadünaamika hindamine COVID-19 

pandeemia ajal: kas kollektiivlepinguga määratud palkade andmed võivad abiks olla?“. 

-6

0

6

12

18

-3

0

3

6

9

2017 2018 2019 2020 2021

impordihinnad – vahekaubad (parempoolsel teljel)
impordihinnad – tarbekaubad (v.a toiduained)
siseturu tootjahinnad – vahekaubad (parempoolsel teljel)
siseturu tootjahinnad – tarbekaubad (v.a toiduained)

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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Joonis 19. 
Töötaja kohta makstav hüvitis võrreldes tunni kohta makstava hüvitisega ja 
töötundide arvuga 

(aastamuutus protsentides) 

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

Inflatsiooniootuste turupõhised näitajad kõikusid märkimisväärselt, tehes 
vaatlusperioodi esimeses pooles läbi järsu kasvu, mis tõmbus perioodi teises 
pooles vaid osaliselt tagasi. Küsitluspõhised näitajad aga suurenesid 
2021. aasta teisel poolel. Püsivad pinged tarneahelas, tõusvad energiahinnad ja 
euroala positiivse inflatsiooniga seotud üllatused avaldasid vaatlusperioodi esimeses 
osas jätkuvalt tõususurvet euroala inflatsiooniga indekseeritud vahetustehingute 
intressimääradele. Inflatsiooniga indekseeritud vahetustehingute forvardmäärad 
jõudsid haripunkti oktoobri lõpus, ületades pikema kui viieaastase tähtaja puhul 2% 
taseme. Viie aasta vahetustehingute forvardmäär viie aasta pärast tõusis 2,1%le, 
mida täheldati viimati 2014. aasta suvel. Vastupidiselt varasemale kasvule on 
inflatsiooniootuste turupõhised näitajad alates oktoobri lõpust mõlemal pool Atlandi 
ookeani langenud. Seda mõjutab energia ja eelkõige nafta hinna odavnemine. 
Üldiselt arvestatakse turgudel lühikese aja jooksul euroala inflatsiooni kiirenemisega 
ning see on varem eeldatust järsem ja püsivam. Samal ajal peetakse inflatsiooni 
tõusu ikkagi ajutiseks, sest üheaastaste vahetustehingute forvardmäär püsib aasta 
pärast ligikaudu 1,7% juures ja viieaastaste tehingute määr viie aasta pärast on veidi 
kõrgem – 1,8%. Inflatsiooni optsiooniturud viitavad aga suurenevale ohule, et 
keskmine inflatsioon tõuseb järgmise viie aasta jooksul 2% tasemest märksa 
kõrgemale. Siiski ei näi olevat erilist ohtu, et see ületaks 3% piiri. Pikemas plaanis 
ilmneb mudelipõhistest hinnangutest, et inflatsiooniootuste turupõhiste näitajate 
märkimisväärset kasvu alates 2020. aasta keskpaigast võib seostada eelkõige 
inflatsiooni riskipreemiatega (lisateavet saab siinse majandusülevaate infokastist 
„Inflatsioonist tulenevate riskide kompenseerimise turupõhiste näitajate 
dekomponeerimine inflatsiooniootusteks ja riskipreemiaks“). Inflatsiooniootuste 
küsitluspõhised näitajad kasvasid suve jooksul. See toetab ideed inflatsiooni 
küürukujulisest profiilist, mida on käsitletud ka eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta 
detsembri makromajanduslikus ettevaates euroala kohta. Oktoobri esimesel nädalal 
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EKP kutseliste prognoosijate seas korraldatud küsitlus 2021. aasta neljanda kvartali 
kohta ning Consensus Economicsi oktoobri prognoos näitasid, et pikemaajalised 
inflatsiooniootused tõusid 1,9%ni (joonis 20). 

Joonis 20. 
Inflatsiooniootuste küsitlus- ja turupõhised näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

Allikad: Eurostat, Refinitiv, Consensus Economics, EKP kutseliste prognoosijate küsitlus, eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta 
detsembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta 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 15. detsembrist 2021. EKP kutseliste prognoosijate 2021. aasta neljanda kvartali küsitlus toimusi 1.–11. oktoobrini 2021. 
Consensus Economicsi andmed 2021. ja 2022. aasta kohta on antud 2021. aasta 8. detsembri seisuga ning 2023., 2024., 2025. ja 
2026. aasta kohta 14. oktoobri seisuga. Ettevaates sisalduvad andmed on esitatud 2021. aasta 1. detsembri seisuga. 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslikus 
ettevaates euroala kohta leitakse, et inflatsioon püsib kauem kiire, kuid kukub 
2023. ja 2024. aastal alla 2% eesmärgi. ÜTHI-inflatsioon, mis kerkis 2021. aasta 
novembris 4,9%le, peaks 2022. aastal järsult langema ja stabiliseeruma 2023. aastal 
allpool inflatsioonieesmärki. Põhistsenaariumi kohaselt on ÜTHI-koguinflatsioon 
2021. aastal keskmiselt 2,6%, 2022. aastal 3,2%, 2023. aastal 1,8% ja 2024. aastal 
1,8% (joonis 21). Võrreldes EKP ekspertide 2021. aasta septembri 
makromajandusliku ettevaatega euroala kohta on ÜTHI-inflatsiooni väljavaadet 
korrigeeritud terve ettevaateperioodi jooksul ülespoole, nimelt 2021. aastal 0,4%, 
2022. aastal 1,5% ja 2023. aastal 0,3% võrra. Kõrged energiahinnad 
(transpordikütus, elekter ja gaas), suurem nõudlus majanduse taasavamise 
tingimustes ning üleilmsete tarneraskuste ja suuremate veokulude tõttu kallinevad 
tootjahinnad on tekitanud inflatsioonisurve märkimisväärse süvenemise, mis jääb 
eeldatavasti püsima ka 2022. aastal. ÜTHI-inflatsioon peaks aga 2022. aastal 
aeglustuma eelkõige energia- ja komponentide baasefekti tõttu ning osaliselt seoses 
käibemaksumäära ajutise langetamise tühistamisega Saksamaal 2021. aasta 
jaanuaris. ÜTHI (v.a energia ja toiduained) liigub prognoosi kohaselt lähiajal 
üldjoontes koguinflatsiooni jälgedes, kuid ettevaateperioodi lõpupoole hakkab see 
tugevnema: 2021. aastal on see 1,4%, 2022. aastal 1,9%, 2023. aastal 1,7% ja 
2024. aastal 1,8%. ÜTHI (v.a energia ja toiduained) ülespoole korrigeerimine 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff%7E32e481d712.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff%7E32e481d712.et.html
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peegeldab samamoodi tarneraskuste mõju. Alusinflatsiooni kasvu toetavad 
ettevaateperioodi lõpus majanduse elavnemine, kiirem palgakasv ja kõrgemad 
inflatsiooniootused. 

Joonis 21. 
Euroala ÜTHI-inflatsioon (sh ettevaade) 

(aastamuutus protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat ja eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta. 
Märkused. Vertikaalne joon näitab ettevaateperioodi algust. Viimased andmed hõlmavad 2021. aasta kolmandat kvartalit (tegelikud 
andmed) ja 2024. aasta neljandat kvartalit (ettevaade). Ettevaates sisalduvad andmed on esitatud 2021. aasta 1. detsembri seisuga. 
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5 Raha ja laenud 

Euroala rahaloome kasvas 2021. aasta oktoobris, peegeldades Covid-19 pandeemia 
ja poliitiliste toetusmeetmetega seotud suuremat ebakindlust. Põhiliseks 
rahaloomeallikaks jäid eurosüsteemi varaostud. Tänu jätkuvalt soodsatele 
rahastamistingimustele kiirenes veidi erasektorile antavate laenude kasv ning 
ettevõtete käibekapitalivajadused suurendasid nõudlust lühiajaliste laenude järele. 
Kolmandas kvartalis kasvas ettevõtete välisrahastamise kogumaht. Seda toetasid 
võlakirjade emiteerimine ja ettevõtetele antud pangalaenud. Ettevõtete 
välisrahastamise kogukulu suurenes 2021. aasta juulist oktoobrini pisut seoses 
kapitali kaasamise kuludega, kuid jäi tunduvalt allapoole pandeemia alguses 
täheldatud kõrget taset. 

2021. aasta oktoobris kiirenes laia rahapakkumise kasv. Rahaagregaadi M3 
aastakasv kerkis septembrikuiselt 7,5%lt oktoobris 7,7%le (joonis 22). Selle taga oli 
tugev sissevool, mis langes kokku suurema ebakindlusega Covid-19 neljanda laine 
võimaliku mõju pärast Euroopa majandusele. Rahapakkumise kasvu kvartalitempo 
jätkas liikumist oma pikaajalise keskmise lähedale. Komponentidest edendas M3 
kasvu esmajoones kitsas rahaagregaat M1, mis hõlmab M3 kõige likviidsemaid 
komponente. Raha hoidjad on pandeemia ajal eelistanud üldjoontes kindlalt 
likviidseid varasid, mis annab tunnistust ettevaatlikkusest. Koos piirangumeetmete 
leevendamisega 2021. aasta kevadel ja suvel ning majandusaktiivsuse taastumisega 
aeglustus M1 kasv 2021. aasta teises ja kolmandas kvartalis võrreldes kõrgete 
kasvumääradega, mida täheldati pandeemia esimesel aastal. Oktoobris alanes M1 
aastane kasvumäär veelgi, 11,1%lt 10,7%le, kajastades peamiselt üleööhoiuste 
arengut. Ringluses oleva sularaha aastane kasvumäär, mis oli alates 2021. aasta 
esimesest kvartalist alanenud, stabiliseerus oktoobris 8,5% tasemel. Muude 
lühiajaliste hoiuste osakaal jäi samal kuul negatiivseks. See näitas vähenenud 
nõudlust tähtajaliste hoiuste järele. Lisaks hakkas seni väga väike turustatavate 
instrumentide mõju tugevnema, kuna madalate intressimäärade tingimustes otsiti 
tuluvõimalusi. 
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Joonis 22. 
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 oktoobrist. 

Üleööhoiuste kasv aeglustus veelgi. Üleööhoiuste aastane kasvumäär langes 
septembrikuiselt 11,5%lt oktoobris 11,1%le. Languse taga olid peamiselt 
kodumajapidamised, kelle mõju oli eri sektorite arvestuses kõige suurem. 
Pandeemia alguses oli hoiuste sissevool märkimisväärne, kuna piirangumeetmete 
tulemusena kodumajapidamiste säästud kasvasid ja ettevõtted moodustasid uusi 
likviidsuspuhvreid. Süveneva ebakindluse tõttu jätkus hoiuste mahu kasv ka pärast 
pandeemia algusfaasi.20 Viimasel ajal on kodumajapidamised hakanud vähem 
säästma, kuna tarbijate kindlustunne on kasvanud ja kulutamisvõimalused on 
paranenud. Tänu vaktsineerimiskampaaniate edenemisele ja majandusaktiivsuse 
taastumisele on kodumajapidamiste ja ettevõtete pangahoiuste kogunemise 
kvartalitempo aeglustunud pandeemiaeelse keskmiseni. Ettevõtete ja 
kodumajapidamiste hoiuste kasv on riigiti erisugune, peegeldades 
likviidsusvajaduste ja riiklike (eelarvepoliitiliste) toetusmeetmete erinevusi. 

Rahaloomet lükkasid 2021. aasta oktoobris endiselt tagant eurosüsteemi 
varaostud. Nii nagu eelmisteski kvartalites, hoogustasid M3 kasvu enim 
valitsemissektori väärtpaberite netoostud, mida eurosüsteem tegi varaostukava ja 
pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise ostukava (PEPP) raames 
(joonise 23 tulpade punane osa). Suur osa rahaloomest tuli sarnaselt eelnenud 
kvartalitega erasektorile antud laenudest (tulpade sinine osa). Ka muud vastaskirjed 
toetasid laia rahapakkumise kasvu (tulpade tumeroheline osa), kuna suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide soodsad tingimused pakkusid stiimulit 
pankade rahastamisel pikemaajaliste kohustuste asendamiseks. Rahaloomet 
pärssisid aga kaks peamist tegurit. Esimene neist oli riigivõlakirjade müük või 
valitsemissektori väärtpaberite emiteerimise vähenemine (tulpade heleroheline osa), 
mille tagajärjel vähenes pangalaenude andmine valitsemissektorile. Teiseks teguriks 
olid välisraha netoväljavood (tulpade kollane osa), mis tulenesid portfellide 

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

in household savings: an update“. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202105_04%7Ed8787003f8.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202105_04%7Ed8787003f8.et.html
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asendamise suurenemisest ja langesid kokku euro efektiivse vahetuskursi 
nõrgenemisega. 

Joonis 23. 
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. Seega hõlmavad need ka 
mitterahaloomeasutuste võlaväärtpaberite oste, mida eurosüsteem on teinud ettevõtlussektori ostukava ja pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorralise ostukava raames. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta oktoobrist. 

Erasektorile antavate laenude kasv kiirenes 2021. aasta oktoobris veidi 
(joonis 22). Ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenamist toetasid jätkuvalt 
soodsad rahastamistingimused ja paranenud majandusväljavaated. Pärast aasta 
esimesel poolel toimunud aeglustumist kiirenes erasektorile antavate laenude kasv 
septembrikuiselt 3,2%lt oktoobris 3,4%le. Eelkõige suurenes ettevõtetele antud 
laenude maht. Ettevõtetele antud laenude aastane kasvumäär tõusis septembri 
2,1%lt oktoobris 2,5%le. Selle põhjuseks oli lühiajaliste laenude mahu kasv, mis oli 
tõenäoliselt seotud ettevõtete käibekapitalivajadustega. Laenuandmise kasv jäi siiski 
tagasihoidlikuks, sest suured rahajäägid, ettevõttesiseselt loodud rahaliste vahendite 
mahu suurenemine ja muude pangaväliste rahastamisallikate kättesaadavus 
vähendasid endiselt ettevõtete nõudlust pangalaenude järele. Kodumajapidamistele 
antud laenude aastakasv püsis oktoobris muutumatult 4,1% tasemel (joonis 24). 
Kodumajapidamiste laenamise peamiseks tõukejõuks olid taas hüpoteeklaenud, 
samal ajal kui tarbimislaenude mahu kasv jäi tagasihoidlikuks. Laenuandmise 
arengu varju jäävad märkimisväärsed erinevused euroala riikide vahel, mis muu 
hulgas peegeldavad pandeemia erinevat mõju ja majanduse ebaühtlast taastumist. 
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Joonis 24 
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. Riikidevahelise standardhälbe leidmisel on lähtutud 12 euroala riigist koosnevast püsivalimist. Viimased 
andmed pärinevad 2021. aasta oktoobrist. 

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) teatasid hiljuti, et nende 
juurdepääs välisrahastamisele on viimase kuue kuu jooksul olnud parem kui 
2021. aasta alguses ja et nad eeldavad selle tendentsi jätkumist. 2021. aasta 
novembris korraldatud küsitluse kohaselt, mis käsitles ettevõtete juurdepääsu 
rahastamisele, leidsid euroala VKEd, et väliste rahaliste vahendite kättesaadavuse 
paranemine oli ületanud nende rahastamisvajaduse vastava suurenemise, mille 
tulemuseks on mõningane välisrahastamise puudujääk, –2% võrreldes varasema 
4%ga (joonis 25). Küsitluse vastustest nähtus ka, et VKEd ja veelgi enam 
suurettevõtted eeldavad enamiku välisrahastamisallikate kättesaadavuse 
paranemist. Pangalaenude edaspidise kättesaadavuse ootusi selgitab eelkõige 
üldine arusaam, et rahastamistingimused on paranenud (vt selle majandusülevaate 
infokast „Rahastamistingimused euroala ettevõtete vaatenurgast“). Majanduse 
jätkuvat elavnemist kajastas see, et euroala VKEd andsid märku oma käibe kasvust, 
samas kui nende kasum vähenes eelmises küsitlusvoorus täheldatust märksa 
vähem. Kasumi tagasihoidlikkus peegeldas üldiselt kõrgemaid toormehindu ja 
suuremaid tööjõukulusid. 
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https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.et.html
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Joonis 25. 
Muutused euroala riikide VKEde teatatud välisrahastamise puudujäägis 

(kaalutud netosaldod) 

 

Allikas: EKP küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisele. 
Märkused. Rahastamispuudujäägi näitajas on ühendatud nii rahastamisvajadused kui ka pangalaenude, krediidiliinide ja 
kaubanduskrediidi saamise ning kapitali- ja võlaväärtpaberite emiteerimise võimalused ettevõtte tasandil. Kõigi viie rahastamisvahendi 
puhul on rahastamispuudujäägi tajutava muutuse näitaja väärtus 1 (–1), kui vajadus suureneb (väheneb) ja kättesaadavus väheneb 
(suureneb). Kui ettevõtted tajuvad ainult rahastamispuudujäägi ühepoolset suurenemist (vähenemist), on muutuja väärtuseks  
0,5 (–0,5). Koondnäitaja on viie rahastamisvahendi puhul rahastamispuudujäägi kaalutud keskmine. Näitaja positiivne väärtus osutab 
rahastamispuudujäägi suurenemisele. Väärtused korrutatakse 100ga, et saada kaalutud netosaldod protsentides. Arvnäitajad 
pärinevad küsitluse 3.–25. voorust (2010 aasta märts–september kuni 2021. aasta aprill–september). 

Euroala pankade laenuvahenditega rahastamise kulud püsivad EKP 
rahapoliitiliste meetmete toel kõigi aegade madalaima taseme lähedal. 
Laenuvahenditega rahastamise koondkulu jääb allapoole pandeemiaeelset taset 
vaatamata riskivabade intressimäärade tõusule ja pankade võlakirjade tootluse 
kasvule alates 2021. aasta septembrist (joonis 26). Pankade rahastamiskulud on 
seni jäänud tõususurvest puutumata kolmel põhjusel. Esiteks on jätkunud hoiuste 
ümberhindamine, kuna euroala pangad kehtestavad üha suuremale osale ettevõtete 
hoiustest negatiivsed intressimäärad ning ka kodumajapidamiste hoiuste puhul on 
kasvanud negatiivsete intressimääradega hoiuste osakaal (ehkki suhteliselt madalalt 
tasemelt) ja on nüüd 6,5%.21 Teiseks on pankade laenuvahenditega rahastamise 
osakaal oluliselt vähenenud, kuna pangad on kasutanud väga soodsatel tingimustel 
suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmandat seeriat  
(TLTRO-III) ja pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud pikemaajalisi 
refinantseerimisoperatsioone. Kolmandaks on EKP varaostukava ja erakorralise 
varaostukava poliitikameetmed aidanud piirata pankade võlakirjade tootluse kasvu 
survet ning vähendada rahastamistingimuste erinevusi riikide, riskiklasside ja 
tähtaegade arvestuses võrreldes pandeemiaeelse tasemega. Lisaks on pankade 
pandikirjade hindu toetanud EKP kolmas pandikirjade ostuprogramm (CBPP3).  
EKP poliitikameetmete kõrval toetab madalamaid tootlusmäärasid ka ELi 
taasterahastu programm, kuna see soodustab euroala majanduse tugevamat ja 
ühtlasemat taastumist. 

 
21  Vt 2021. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaade. 
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Joonis 26. 
Pankade rahastamise koondintressimäärad euroala valitud riikides 

(protsentides aasta kohta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: EKP, EKP arvutused ja Markit iBoxxi indeksid. 
Märkused. Pankade rahastamise koondintressimäärad on hoiusepõhise rahastamise ja tagamata turupõhiste laenuvahenditega 
rahastamise kaalutud kulud. Hoiuste koondkulu on arvutatud uute üleööhoiuste, tähtajaliste hoiuste ja nõudmiseni hoiuste intresside 
keskmisena, mida on kaalutud nende vastavate jääkide summadega. Pankade võlakirjade tootlus näitab kõrgema nõudeõiguse 
järguga võlakirjade kuu keskmist tootlust. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta oktoobrist. 

Pangalaenude intressimäärad püsisid 2021. aasta oktoobris ajaloo madalaima 
taseme lähedal. Mittefinantsettevõtetele antud pangalaenude koondintressimäär 
langes 1,43%le, samal ajal kui kodumajapidamistele antud eluasemelaenude 
intressimäär jäi üldjoontes muutumatult 1,31% juurde (joonis 27). Ettevõtetele antud 
laenude intressimäärade langus oli tingitud peamiselt arengust euroala suurimates 
riikides. Vahe väga väikeste ja suurte laenude intressimäärade vahel kasvas, kuid jäi 
alla pandeemiaeelset taset, kajastades peamiselt väga väikeste laenude 
intressimäärade tõusu. Uute viirusetüvede ülemaailmne levik ja neljas Covid-19 laine 
on suurendanud ebakindlust pandeemia majanduslike tagajärgede suhtes. EKP 
poliitikameetmed on aga seni takistanud rahastamistingimuste ulatuslikku 
karmistamist, mis oleks võimendanud uute viirusetüvede negatiivset mõju euroala 
majandusele. 
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Joonis 27. 
Pangalaenude koondintressimäärad euroala valitud riikides 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP. 
Märkused. Pangalaenude kogukulu näitaja 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 oktoobrist. 

2021. aasta kolmandas kvartalis suurenes ettevõtete välisrahastamise 
kogumaht. Välisrahastamise aastakasvumäär kerkis juunikuiselt 2,1%lt septembris 
2,2%le, kuna laenuvahenditega rahastamise kulud olid väiksed. 2021. aasta 
kolmandas kvartalis tingis välisrahastamise kasvu peamiselt ettevõtetele antud 
pangalaenude suurenemine ja võlaväärtpaberite suurem emiteerimismaht, samal 
ajal kui pangavälised laenud andsid väiksema positiivse panuse (joonis 28). 
Ettevõtete laenunõudlust toetas jõudsam investeerimine, kuid paranenud kasum ja 
jaotamata kasum, ulatuslikud likviidsuspuhvrid ja ettevõtete suur brutovõlakoormus 
pidurdasid siiski endiselt nõudluse kasvu. Tarneraskustest eriti suurel määral 
mõjutatud riikides ja sektorites on tootmises esinenud viivituste ja varude taastamise 
tõttu kasvanud käibekapitalivajadused hoogustanud lühiajalist laenamist. 
Kokkuvõttes on ettevõtted siiski jätkuvalt eelistanud pikema tähtajaga 
rahastamisvahendeid, mis tähendab, et välisrahastamist kasutatakse eelkõige pigem 
investeerimiseks kui likviidsuspuhvrite loomiseks. 
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Joonis 28. 
Välisrahastamise netovood euroala mittefinantsettevõtetele 

 

Allikad: EKP, EKP hinnangud, Eurostat ja Dealogic. 
Märkused. Netovälisrahastamine on rahaloomeasutuste väljastatud laenude, võlaväärtpaberite netoemiteerimise, noteeritud aktsiate 
netoemiteerimise ja mitterahaloomeasutuste väljastatud laenude summa. Rahaloomeasutuste väljastatud laene on kohandatud müügi, 
väärtpaberistamise ja likviidsuse koondamisega. Mitterahaloomeasutuste väljastatud laenud sisaldavad laene teistelt 
finantseerimisasutustelt, kindlustusseltsidelt ja pensionifondidelt, välja arvatud väärtpaberistatud laenud. Viirutatud tulp ja helesinine 
romb näitavad praegust hinnangut 2021. aasta kolmanda kvartali kohta. Viimased näitajad euroala kontoandmete kohta pärinevad 
2021. aasta teisest kvartalist; hinnangud 2021. aasta kolmanda kvartali kohta põhinevad EKP bilansi ja väärtpaberite emiteerimise 
statistikal ning Dealogicu andmetel. 

Mittefinantsettevõtete välisrahastamise üldine nominaalkulu (mis hõlmab 
pangalaene, võlakirjaemissioone turul ja omakapitali kaudu rahastamist) 
suurenes 2021. aasta juulist oktoobrini omakapitali kaudu rahastamise kulu 
tõttu. Välisrahastamise kulu kerkis 2021. aasta oktoobris 4,7%le (joonis 29), mis on 
2020. aasta märtsis registreeritud tipptasemest ligikaudu 40 baaspunkti väiksem, 
kuid 2021. aasta märtsikuisest enneolematult madalast tasemest 60 baaspunkti 
suurem. Oktoobris täheldatud tõusu põhjuseks oli peamiselt suurem omakapitali 
kaudu rahastamise kulu, mis kajastas riskivabade intressimäärade tõusu ja palju 
vähemal määral ka aktsiahinna riskipreemia kasvu. Riskivabade intressimäärade 
tõusu tõttu suurenes ka turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu, mis jõudis 
viimati 2020. aasta oktoobris registreeritud tasemeni, kuigi ettevõtete võlakirjade 
hinnavahed jäid peaaegu muutumatuks. Oktoobri lõpu ja 15. detsembri vahelisel ajal 
vähenes rahastamise kogukulu hinnanguliselt veidi, sest omakapitali kaudu 
rahastamise kulu vähenemine korvas täielikult turupõhiste laenuvahenditega 
rahastamise kulu mõningase edasise kasvu. Sellel ajavahemikul oli omakapitali 
kaudu rahastamise kulu vähenemine tingitud riskivabade intressimäärade langusest, 
mis korvas aktsiahinna riskipreemia mõningase kasvu. Samas ei piisanud 
riskivabade intressimäärade langusest laenuvahenditega rahastamise kulu 
vähendamiseks, sest ettevõtete võlakirjade hinnavahed suurenesid, eriti suure 
tootlusega võlakirjade segmendis. 
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Joonis 29. 
Euroala mittefinantsettevõtete välisrahastamise nominaalkulu komponentide kaupa 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: EKP, EKP hinnangud, Eurostat, Dealogic, Merrill Lynch, Bloomberg ja Thomson Reuters. 
Märkused. 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 novembris ja detsembris eeldusel, et pangalaenude intressimäärad jäävad 
2021. aasta oktoobri tasemele. Viimased näitajad turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu kohta pärinevad 15. detsembrist 
2021 (päevaste andmete kuu keskmine), omakapitali kaudu rahastamise kulu kohta 10. detsembrist 2021 (nädala andmed) ja 
laenukulude kohta 2021. aasta oktoobrist (kuised andmed). 
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6 Eelarve areng 

Kuigi Covid-19 kriis avaldas 2021. aastal riikide rahandusele endiselt tugevat survet, 
näitab eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslik ettevaade, 
et euroala eelarvepositsioon on juba paranemas. 2020. aastal kerkis 
eelarvepuudujääk koguni 7,2%ni SKPst, langes 2021. aastal hinnanguliselt 5,9%ni ja 
peaks 2022. aastal prognooside kohaselt vähenema 3,2%ni. Seejärel stabiliseerub 
see ettevaateperioodi lõpuks 2024. aastal eeldatavasti tasemel, mis jääb veidi  
alla 2%. See areng on tingitud positiivsemast tsükliliselt kohandatud esmasest 
eelarvepositsioonist, eelkõige aga majandustsükli märgatavalt suuremast mõjust 
alates 2022. aastast. Kui 2020. aastal oli euroala eelarvepoliitika tugevalt 
ekspansiivne, siis 2021. aastal – jättes kõrvale Euroopa Liidu taasterahastust 
saadud toetused – oli see vaid mõnevõrra karmim. 2022. aastal peaks 
eelarvepoliitiline hoiak muutuma eelduste kohaselt tublisti rangemaks (kuigi varem 
prognoositust märksa vähem). Selle peamine põhjus on asjaolu, et kriisiolukorra 
tõttu antavaid erakorralisi toetusi vähendatakse märkimisväärselt. Prognoosi 
kohaselt jätkub eelarvepoliitika karmistumine kogu ülejäänud ettevaateperioodi 
jooksul, kuid palju väiksemal määral, kuna majandust toetatakse suuresti ka 
järgmistel aastatel. Eelarvemeetmete järkjärgulisel lõpetamisel põhinev toetav 
eelarvepoliitika aitaks üldiselt euroala majandusel taastuda, leevendaks 
pikemaajalist kahjustavat mõju ja võimaldaks ühtlasi majandusel käimasolevate 
struktuurimuutustega kohaneda. Eelarvemeetmed peaksid soodustama 
majanduskasvu ja olema haavatavuse tõhusaks vähendamiseks täpselt sihitud. 
Euroopa Liidu taasterahastu ja pakett „Eesmärk 55“, mis täiendavad liikmesriikide 
eelarvemeetmeid, peaksid aitama tagada tugevama, keskkonnahoidlikuma ja 
ühtlasema taastumise. 

Eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaate 
kohaselt ilmutab euroala valitsemissektori eelarvepositsioon alates 
2021. aastast stabiilset paranemist.22 Hinnanguliselt kahanes euroala 
valitsemissektori eelarvepuudujääk 2020. aasta enneolematult 7,2% tasemelt 
2021. aastal 5,9%le SKPst. Edaspidi peaks eelarvepuudujääk prognooside kohaselt 
2022. aastal vähenema 3,2%le SKPst ning järgmisel kahel aastal 2,1%le ja 1,8%le 
SKPst (joonis 30). Kui 2020. aastal küündisid pandeemia tõttu majanduse 
toetamiseks võetud meetmed ligikaudu 4,1%ni SKPst, siis 2021. aastal moodustas 
kriisi- ja taastetoetus hinnanguliselt juba umbes 4,4% SKPst. See peegeldab asjaolu, 
et valitsused on majanduse taastumise toetamiseks pikendanud erakorralisi 
meetmeid, suurendanud tasapisi nende mahtu ja/või võtnud uusi meetmeid, 
sealhulgas neid, mida rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastust saadud toetuste 
abil.23 2020. aastal oli valitsemissektori eelarvepuudujäägi kiire kasvu üks põhjuseid 
suur negatiivne tsükliline komponent, kuid alates 2021. aastast peaks selle mõju 
olema mõnevõrra väiksem. Eelarvepositsiooni märgatavam paranemine alates 

 
22  Vt eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslik ettevaade euroala kohta, 

avaldatud 16. detsembril 2021 EKP veebilehel. 
23  Euroopa Liidu taasterahastu toetused moodustavad ettevaateperioodi jooksul keskmiselt ligikaudu 

0,5% SKPst. Pärast 2022. aastat hakkavad need tasahaaval vähenema. Koos piiratud hulga 
laenudega peaks nende osakaal eelarvekulude rahastamises moodustama eeldatavasti ligikaudu  
2,5% SKPst. Selles peatükis kirjeldatud euroala eelarve areng ei hõlma Euroopa riikideülest puudujääki 
ega võlga, mis on seotud Euroopa Liidu taasterahastu siiretega. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202112_eurosystemstaff%7E32e481d712.et.html
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2022. aastast on prognooside järgi tingitud positiivsemast tsükliliselt kohandatud 
esmasest eelarvepositsioonist, kuna suur osa erakorralistest meetmetest, mida ei 
rahastata Euroopa Liidu taasterahastu toetustest, lõpeb. Lisaks eeldatakse, et 
majandustsükli negatiivne mõju hakkab alates 2022. aastast kiiresti kahanema ja 
muutub 2023. aastal positiivseks. Kogu ettevaateperioodi jooksul aitab 
eelarvepositsiooni paranemisele veidi kaasa ka intressimaksete mõju järkjärguline 
vähenemine. 

Joonis 30. 
Eelarvepositsioon ja selle komponendid 

(protsendina SKPst) 

 

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

Kui 2020. aastal oli euroala eelarvepoliitiline hoiak tugevalt ekspansiivne, siis 
2021. aastal karmistati eelarvepoliitikat mõnevõrra.24 Pandeemia ja ajutiste 
toetusmeetmete lõppedes ning eelarvepoliitilise toetuse vähenedes peaks 
eelarvepoliitika muutuma 2022. aastal senise toetava kursiga võrreldes rangemaks. 
2023. ja 2024. aastaks prognoositakse eelarvepoliitika edasist mõõdukat 
karmistumist.25 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.  

 
24  Eelarvepoliitiline hoiak näitab, millises suunas ja mahus mõjutavad eelarvepoliitilised meetmed 

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. Kuna Euroopa Liidu taasterahastu kaudu ELi eelarvest antavate 
toetustega seotud suurematel eelarvetuludel puudub nõudlust piirav mõju, korrigeeritakse tsükliliselt 
kohandatud esmast eelarvepositsiooni, jättes need tulud välja. Täpsema ülevaate saamiseks euroala 
eelarvepoliitilise hoiaku mõiste kohta vt EKP majandusülevaate 4/2016 täispika ingliskeelse versiooni 
artikkel „The euro area fiscal stance“. 

25  Euroala eelarvepoliitika mõju moodustas 2020. aastal –4,2 protsendipunkti SKPst ja on 2021. aastal 
hinnanguliselt +0,2 protsendipunkti SKPst. 2022., 2023. ja 2024. aastal peaks see pärast korrigeerimist 
Euroopa Liidu taasterahastu toetustega seotud tulude suhtes moodustama vastavalt –1,1, +0,3 ja 
+0,3 protsendipunkti SKPst. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201604_article02.en.pdf
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Aastatel 2020–2021 oli laenutagatiste kumulatiivne kasutamise määr hinnanguliselt 
9% SKPst. Seejuures tuleks aga arvesse võtta, et nende arvude taha jäävad 
märkimisväärsed riikidevahelised erinevused nii tagatiste mahus kui ka kasutamise 
määras. Laenutagatised on valitsuste jaoks tingimuslikud kohustused ja nende 
sissenõudmine tekitab seetõttu avalikule sektorile lisakulutusi, mis suurendab 
valitsemissektori koguvõlga. 

EKP ekspertide 2021. aasta septembri makromajandusliku ettevaatega 
võrreldes on eelarvepositsioon 2021. aastal märgatavalt paranenud, kuid 
2022. aastaks prognoositakse mõningast halvenemist. Euroala valitsemissektori 
eelarvepositsiooni kui osakaalu SKPst on 2021. aasta puhul korrigeeritud 1,1% võrra 
ülespoole (–5,9%ni) ja 2022. aasta puhul 0,2% võrra allapoole (–3,2%ni). 
2023. aasta prognoos jääb samaks ja on –2,1%. Selle aluseks on ennekõike 
muutused eelarvepoliitilises hoiakus, mis 2021. aastal hinnangute kohaselt karmistus 
peamiselt prognoositust suurema maksulaekumise ja mõnevõrra väiksemate 
kaalutlusõigusel põhinevate stimuleerivate meetmete tõttu. 2022. aasta puhul 
kajastavad eelarvepoliitilise hoiaku muutused peamiselt 2022. aasta eelarvetes 
sisalduvaid stimuleerivaid lisameetmeid ja vähemal määral kaalutlusõigusväliseid 
lõdvendava mõjuga tulutegureid. 

Euroala valitsemissektori võla suhe SKPsse, mis kasvas 2020. aastal 
märkimisväärselt, peaks 2021. aastal eeldatavasti vähenema ja jääma veidi  
alla 97%. 2024. aastaks alaneb see ligikaudu 90%ni SKPst. Kui 2020. aastal 
kasvas võlasuhe 14% võrra, siis 2021. aastal korvab kahanevat, kuid ikka veel suurt 
esmast eelarvepuudujääki intressimäärade ja majanduskasvu vahe märkimisväärne 
mõju võla vähendamisele. 2022. ja 2023. aastal hakkab valitsemissektori võla suhe 
SKPsse prognooside kohaselt kiiremini vähenema, sest võlga suurendava esmase 
eelarvepuudujäägi (mis küll kahaneb) kaalub üles intressimäärade ja majanduskasvu 
soodne vahe ning väiksemal määral ka negatiivne võlakoormuse ja 
eelarvepositsiooni erinevus (joonis 31). Ettevaateperioodi lõpuks 2024. aastal peaks 
valitsemissektori võla suhe SKPsse stabiliseeruma ligikaudu 90% juures, mis on 
kriisieelsest tasemest 6% võrra kõrgem. Kokkuvõttes on Covid-19 kriisil olnud 
euroala koguvõla kujunemisele palju väiksem negatiivne mõju, kui kriisi algfaasis 
üldiselt eeldati.26 

 
26  Näiteks eurosüsteemi ekspertide 2020. aasta juuni makromajanduslikus ettevaates prognoositi, et 

valitsemissektori võla suhe SKPsse on 2022. aasta lõpuks tasemel, mis on praegusest prognoosist 
ligikaudu 6,7% võrra kõrgem. 
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Joonis 31. 
Euroala valitsemissektori võla muutumise põhjused 

(protsentides SKPst, kui ei ole märgitud teisiti) 

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

Riikide eelarvepoliitikaga tuleks pakkuda majanduskasvu soodustavat ja 
sihitud toetust pandeemiast enim mõjutatud ettevõtetele ja 
kodumajapidamistele. Selline eelarvetoetuse järkjärgulisel lõpetamisel põhinev 
toetav eelarvepoliitika aitaks üldiselt euroala majandust taastada ja leevendaks 
pikemaajalist kahjustavat mõju. Eelarve tasakaalustamatuse järkjärgulisel 
vähendamisel tuleks tugineda otsustavale üleminekule riigi rahanduse 
kasvusõbralikumale koosseisule, samuti struktuurireformidele, mis suurendavad 
euroala majanduse kasvupotentsiaali. Taaste- ja vastupidavusrahastu ning pakett 
„Eesmärk 55“ võivad pakkuda selle juures suurt tuge muu hulgas rohe- ja digipöörde 
kiirendamise kaudu. 
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Infokastid 

1 Tarneahela häired ja nende mõju maailmamajandusele 

Koostanud Maria Grazia Attinasi, Mirco Balatti, Michele Mancini ja Luca 
Metelli 

2020. aasta lõpus ilmnema hakanud pinged üleilmsetes tootmisvõrgustikes 
peegeldavad teatud kaupade pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatust ning 
pärsivad maailmamajanduse praegust elavnemist. Üleilmsete tootmisvõrgustike 
pinged või teisisõnu tarneraskused on mitmetahuline nähtus. Majandusaktiivsuse 
vähenemine ja hilisem taastumine Covid-19 pandeemia ajal on olnud enneolematu. 
See kajastab majanduse sulgemisest ja taasavamisest tingitud tohutuid nõudluse ja 
pakkumise muutusi olukorras, kus rakendatakse märkimisväärseid raha- ja 
eelarvepoliitilisi meetmeid ning kogunenud säästude maht on suur, eriti arenenud 
riikides. Kuna pandeemiast tulenevad piirangumeetmed kahandasid tunduvalt 
tarbimisvõimalusi teenindussektoris (eelkõige reisi-, turismi- ja vaba aja valdkonnas), 
suurendas see nõudlust kaupade järele, mis edendas kaubandussektori juba niigi 
jõulist tsüklilist taastumist. Nõudluse kiire kasvu tingimustes on kaubatarnijad kõikjal 
maailmas hädas suurenenud tellimuste täitmisega. Oma rolli on mänginud ka 
eriomased tarneahelate häired, mille on põhjustanud näiteks pandeemialained ja 
ebasoodsad ilmastikunähtused ning mis on pidurdanud majandusaktiivsuse ja 
kaubanduse kasvu ning kergitanud lõppkokkuvõttes hindu. Selles infokastis 
vaadeldakse praeguste tarneraskuste põhilisi tunnusjooni. Esiteks püütakse eristada 
tarneahela häiretes nõudlus- ja pakkumispoolseid tegureid, tuginedes väitele, et 
nõudluspoolsed tegurid üksnes vastavad praegusele majandustsükli faasile, samas 
kui pakkumispoolsed tegurid võivad ka tegelikult majanduse elavnemist pidurdada ja 
vajavad seetõttu tähelepanelikku jälgimist. Teiseks esitatakse empiiriline hinnang 
tarneahela häirete mõju kohta üleilmsele majandusaktiivsusele ja hindadele ning 
tehakse oletusi nende edasise arengu kohta.1 

Tarneahela häired pärsivad üleilmset majandusaktiivsust ja kaubandust. 
Häirete peamised põhjused on 1) raskused logistika- ja veondussektoris, 
2) pooljuhtide puudus, 3) pandeemiaga seotud majandustegevuse piirangud ning
4) tööjõupuudus. Kaupade üleilmset tarnet on tõsiselt häirinud konteinerite nappus ja
ühte kohta kuhjumine olukorras, kus maailmamajanduses ei toimu mitte üksnes kiire
elavnemine ning tarbijate nõudluse pöördumine teenustelt kaupadele, mis tingib
suure impordimahu, vaid ka sadamate sulgemine eri piirkondades ja eri aegadel aset
leidvate Covid-19 puhangute tõttu.2 Seetõttu on eriti peamistest Aasia sadamatest
USAsse ja Euroopasse toimuvate tarnete veokulud alates 2020. aasta lõpust
hoogsalt kasvanud. 2020. aasta teisel poolel hakkas tekkima puudus pooljuhtidest ja
see on eriti märgatav autotööstuses. Ulatuslike liikumispiirangute ajal vähendasid

1  Analüüsi tarneahela häirete mõju kohta euroala tööstustoodangule leiate selle majandusülevaate 
infokastist „Tarneahela häirete põhjused ja nende mõju euroala töötlevale tööstusele“. 

2  Vt ka EKP majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „What is driving the recent 
surge in shipping costs“. 

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
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autotootjad oma kiibitellimusi, samal ajal kui nõudlus teistes elektroonikaseadmetes 
kasutatavate kiipide järele suurenes märgatavalt (suuresti kodus töötamise 
korralduse tõttu). Tootjaid üllatas uute autotellimuste järsk kasv 2020. aasta teisel 
poolel ning kuna pooljuhtide tööstuses nappis kasutamata tootmisvõimsust, ei 
suutnud kiipide tootmine suure nõudlusega sammu pidada. Võimalik, et selle 
põhjuseks oli ka alainvesteerimine pandeemiaeelsetel aastatel.3 Tööjõupuudus ei 
näi olevat laiapõhjaline, vaid kontsentreerunud teatud riikidesse, näiteks USAsse ja 
Ühendkuningriiki. Erinevalt üleilmse finantskriisi järgsest aeglasest taastumisest on 
mõlemas riigis olukord tööturul muutunud pingelisemaks ja tööturunäitajad on 
kerkinud juba üle kriisieelse taseme. Nii tööjõu oskuste vähesem vastavus tööturu 
vajadustele kui ka tööjõus osalemise määra langus on osaliselt põhjustatud 
töötushüvitiste suurenemisest, varasemat pensionilejäämisest ning vajadusest 
hoolitseda pandeemia ajal laste ja teiste pereliikmete eest, samuti vastumeelsusest 
kontakti eeldavates sektorites töötamise suhtes.4 Eelnimetatud tegurite mõju 
tarneahelate ummistumisele võib suurendada ka nn piitsaplaksu efekt (bullwhip 
effect) – turustuskanalites esinev tüüpnähtus, mille korral tellivad tarneahela iga 
järgneva astme ettevõtted kaupa üha suurema puhvervaruga, kui nad eeldavad 
põhiliste tootmissisendite, näiteks tooraine ja vahekaupade puuduse tingimustes 
suurt nõudlust. 

Üleilmsetes tootmisvõrgustikes valitsevaid laialdasi pingeid näitab kõige 
ilmekamalt 2020. aasta lõpust alanud tarneaegade pikenemine arenenud 
turumajandusega riikides. Niisuguste pingete ühe lähendmuutujana kasutatakse 
kõige sagedamini üleilmset ostujuhtide tarneaegade indeksit, mis väljendab arvuliselt 
ettevõtetele sisendite tarnimiseks vajaliku aja muutusi. Ostujuhtide tarneaegade 
indeksi kasutamise peamine eelis on tõik, et sellega saab kajastada 
tootmisvõimsuse eri laadi piiranguid (nt vahekaupade puudus, transpordi viibimine 
või tööjõupuudus), mis teeb sellest üleilmsetes tootmisvõrgustikes ilmnevate pingete 
kõikehõlmava näitaja.5 Selle näitaja järgi on tarneajad viimastel kuudel märgatavalt 
pikenenud (joonise A osa a) ning see on kestnud kauem kui esimese Covid-19 
šoki ajal. Jooniselt nähtub ka, et arenenud ja arenevate riikide vahel esinevad 
märkimisväärsed erisused ning et USAs, euroalal ja Ühendkuningriigis on mõju 
olnud palju suurem kui peamistes arenevates riikides. Ehkki ostujuhtide tarneaegade 
indeks on kasvanud üldiselt enamikus sektorites, on see eriti tuntav teatud 
tooteliikide, näiteks tehnoloogiaseadmete ja masinate puhul (joonise A osa b), mis 
näitab, et vahekaupade puudus on neis sektoreis tõsisem. 

3  Vt ka EKP majandusülevaate 4/2021 infokast „Pooljuhtide nappus ning selle mõju euroala 
kaubandusele, tootmisele ja hindadele“. 

4  Vt ka selle majandusülevaate infokast „USA ja Ühendkuningriigi tööturgude pandeemiajärgne 
taastumine“. 

5  Teine tarneraskuste näitaja on veokulud, kuid see annab arengusuundumustest vaid osalise pildi, kuna 
hõlmab üksnes logistikasektorit. Ostujuhtide tarneaegade indeks seevastu on laiapõhjalisem ja liigub 
majandusaktiivsusega rohkem kooskõlas. 

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. 
Tarneajad 

a) Ostujuhtide tarneaegade indeks piirkonniti 
(hajuvusindeksid) 

 

b) Üleilmne ostujuhtide tarneaegade indeks sektoriti 
(hajuvusindeksid) 

 

Allikad: Markit ja EKP arvutused. 
Märkused. Varjutatud ala osas b näitab ostujuhtide tarneaegade indeksi miinimum- ja maksimumväärtuste vahemikku 15 sektoris 
(tooraine, kemikaalid, ressursid, metsamajandus ja paberitooted, metallurgia ja mäetööstus, tarbekaubad, autod ja autoosad, joogid ja 
toiduained, joogid, toiduained, majapidamistooted / isiklikuks tarbimiseks mõeldud tooted, tööstuskaubad, ehitusmaterjal, masinad ja 
seadmed, tehnoloogiaseadmed). Viimased andmed pärinevad 2021. aasta novembrist. 

Tarneajad peegeldavad pingeid tootmisvõrgustikes ja näitavad toodangumahu 
kõikumise mõningast protsüklilisust. Ostujuhtide tarneaegade indeks liigub 
üldjuhul üsna täpselt üleilmse töötleva tööstuse ostujuhtide toodanguindeksit 
järgides. Viimane on majandustsükli lähendmuutuja. Mõlema indeksi dünaamikast 
järeldub, et toodangumahu kasvades kipuvad tarneajad pikenema. Et eemaldada 
ostujuhtide tarneaegade indeksist tavapärane tsüklilise kõikumisega seotud 
pikenemine, kasutame üleilmse (v.a euroala) töötleva tööstuse ostujuhtide 
toodanguindeksi ja üleilmse ostujuhtide tarneaegade indeksi jaoks kuupõhist kahe 
muutujaga vektorautoregressiivset mudelit, mille puhul nõudluse taastumisest ja 
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tarneahela häiretest tulenevad šokid tuvastatakse märgipiirangute abil.6 Täpsemalt 
öeldes eeldame, et tarneahela häired pikendavad tarneaegu ja vähendavad 
tootmismahtu, samal ajal kui majanduse elavnemisest tingitud nõudluse kasv nii 
pikendab tarneaegu kui ka suurendab toodangut. Niisugune käsitlus võimaldab meil 
taastada ostujuhtide tarneaegade indeksi aluseks olevad struktuursed šokid, 
eelkõige pakkumispoole šokid, mille võtame tarneahela šoki näitajaks. 

Meie empiiriline analüüs näitab, et tarneahela šokid põhjustavad ligikaudu ühe 
kolmandiku üleilmsete tootmisvõrgustike pingetest. Indeksi komponentide 
ajaloolisest jaotusest on näha, et ehkki nõudlusega seotud tegurid on olnud 
peamised ostujuhtide tarneaegade indeksi üldise taseme tõstjad, on viimase kuue 
kuu jooksul pikendanud tarneaegu ühe kolmandiku ulatuses tarneahela häired, mille 
osakaal on kasvanud (joonis B). Nõudlusega seotud tegurite suurem osakaal ei ole 
siiski üllatav, arvestades tarneaegade protsüklilisust majanduse elavnemise 
perioodidel ja esialgsele Covid-19 šokile järgnenud majanduse enneolematut 
taastumist.7 

Joonis B. 
Ostujuhtide tarneaegade indeksi komponentide näitlik jagunemine 

(kõrvalekalle keskmisest; osakaal protsendipunktides) 

 

Allikas: Markiti andmetele tuginevad EKP arvutused. 
Märkused. Üleilmse (v.a euroala) ostujuhtide tarneaegade indeksi komponentide ajalooline jaotus, mis on saadud kahe muutujaga 
Bayesi vektorautoregressiivse mudeli abil, kasutades ostujuhtide toodangu- ja tarneaegade indekseid. Indeksid on leitud 
märgipiirangute abil ja arvutatud alates 2007. aasta maist kuni 2021. aasta novembrini. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta 
novembrist. 

Tarneahela häired avaldavad üleilmsele tööstustoodangule ja kaubandusele 
negatiivset ja inflatsioonile positiivset mõju. Meie analüüsi eesmärk on arvutada 
välja eespool nimetatud tarneahela šoki mõju majandusaktiivsusele, kaubandusele 
ja hindadele, ning hinnata, millises ulatuses pärsivad tarneahela häired majanduse 
elavnemist. Selleks kasutame vektorautoregressiivset lisamudelit viie endogeense 

 
6  Sedalaadi lähenemise kasutamiseks andis tõuke S. Bhushani ja D. Struyveni artikkel „Supply Chains, 

Global Growth, and Inflation“, Global Economics Analyst, Goldman Sachs Research, 20. september 
2021. Üleilmse toodangut kajastava ostujuhtide indeksi kasutamine vektorautoregressiivses mudelis 
võimaldab tarneahela šokki õigel ajal hinnata. Majandusaktiivsuse tegelike näitajate põhjal ei ole see 
võimalik, sest need avaldatakse pikema viitajaga. 

7  Covid-19 šoki tipphetkel 2020. aasta aprillis olid peamiseks tarneaegade pikenemise põhjuseks 
tarneahela häired. 
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muutujaga (eksport, import ja tööstustoodang koos tarbijahinnaindeksi ja 
tootjahinnaindeksi inflatsioonimääradega). Hinnatud tarneahela šokk lisatakse 
mudelisse eksogeense muutujana. Et hinnata majandusaktiivsust, kaubandust ja 
hindu mõjutavate tegurite ulatust, loome seejärel võrdlusstsenaariumi, modelleerides 
tingimusliku prognoosistsenaariumi, mis hõlmab ajavahemikku 2020. aasta 
novembrist kuni 2021. aasta septembrini ning milles eeldatakse, et tarneahela 
häireid ei esine (st tarneahela šoki väärtuseks märgitakse kõikjal null). Selle 
ajavahemiku kohta saame teada, et maailmakaubanduse maht kokku oleks ilma 
tarneahela šokkideta olnud suurem ligikaudu 2,7%, üleilmse tööstustoodangu maht 
aga ligikaudu 1,4% (joonise C osa a). Mõju kaubandusele on tugevam kui 
tööstustoodangule, sest logistikasektori probleemid mõjutasid kaubandust 
ebaproportsionaalselt rohkem. Lisaks võis nihe kohalike tarnijate ja kaupade 
eelistamise poole leevendada tagasilööke tööstustoodangule. Veel selgub meie 
uurimistulemustest, et tarneahela häiretel on oluline – ja aja jooksul aina kasvav – 
mõju hindadele, mis on tootjahinnaindeksi puhul hulga märgatavam kui 
tarbijahinnaindeksi puhul (joonise C osa b).8 Selle põhjuseks võib olla tõsiasi, et 
tarneahela häired mõjutavad tootjaid palju vahetumalt kui tarbijaid. Pealegi kanduvad 
kerkivad tootjahinnad tarbijatele üle vaid osaliselt ja/või viitajaga. Väärib märkimist, 
et eespool toodud koondtulemused peidavad endas suuri riikidevahelisi lahknevusi, 
sest tarneraskused ei mõjuta kõiki riike samal määral. Näiteks leiame, et mõju on 
suurem USAs, kus kaubanduse maht jääb häireteta võrdlusstsenaariumist 4,3% ja 
tööstustoodangu maht 2,0% võrra maha. 

 
8  Vektorautoregressiivse mudeli impulsireaktsiooni funktsioonid näitavad, et pärast ühte šokiperioodi 

hajub mõju inflatsioonile kuue kuni üheksa kuu jooksul, kuid mõju tegelikele muutujatele umbes nelja 
kuuga. 



 

EKP majandusülevaade 8/2021 – Infokastid 
Tarneahela häired ja nende mõju maailmamajandusele 

54 

Joonis C. 
Arvestuslik mõju 

a) Üleilmne (v.a euroala) kaubandus ja tööstustoodang 
(oktoober 2020 = 100) 

 

b) Üleilmne (v.a euroala) tarbijahinnaindeks ja tootjahinnaindeks 
(kõrvalekalle kuuinflatsioonist protsendipunktides aastaarvestuses) 

 

Allikas: Markiti, Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo ja OECD andmetele tuginevad EKP arvutused. 
Märkused. Tarneahela häirete mõju kogusele ja hinnale on leitud vektorautoregressiivse mudeli abil, kuhu on lisatud eksogeense 
muutujana struktuurne tarnešokk (mille taastamisel on kasutatud märgipiirangutega struktuurset vektorautoregressiivset mudelit koos 
ostujuhtide toodangu- ja tarneaegade indeksitega). Mõju arvutatakse šoki realiseerumise ja võrdlusstsenaariumi – kus šoki väärtuseks 
on alates 2020. aasta novembrist 2021. aasta septembrini määratud null (st tarneahela häired puuduvad) – abil saadud muutujate 
kujunemise vahena. Osas a näitab punktiirjoon ekspordi ja tööstustoodangu arvestuslikku kujunemist tarneraskuste puudumise korral. 
Tulbad osas b näitavad tarneraskuste arvestuslikku mõju tarbija- ja tootjahinnaindeksile. Kõikidest üleilmsetest koondnäitajatest on 
euroala välja jäetud. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta septembrist. 

Tarneahela häired peaksid 2022. aasta teisel poolel tasahaaval leevenema, 
ehkki nende edasise kujunemise suhtes valitseb endiselt suur ebakindlus. 
Arvestades häirete mitmetahulisust, võib neist mõne leevenemine võtta rohkem 
aega. Näiteks pooljuhtide tootmise hoogustamine nõuab ulatuslikke investeeringuid 
valukodade tootmisvõimsuse suurendamiseks ning kuna see võtab kaua aega, võib 
olukorra märgatavat paranemist oodata alles 2022. aasta lõpupoole või 2023. aastal. 
Tööjõupuuduse leevenemine eelolevatel kuudel sõltub riikide toetusmeetmetest, 
pandeemia ohjeldamiseks võetud sammudest ja uute Covid-19 nakkusjuhtude 
arvust. Veokulud on viimasel ajal vähenenud peamiselt ajutiste tegurite tõttu (nt tänu 
Lõuna-Aasia sadamate taasavamisele, sest Covid-19 nakkusjuhtude arv oli 
vähenenud), kuid püsivad siiski ajalooliselt kõrgel tasemel. Olemasolevad 
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küsitluspõhised andmed, mis võtavad kokku ettevõtlussektoris valitseva arvamuse, 
näitavad, et eelduslikult jääb olukord keeruliseks peaaegu 2022. aasta lõpuni, 
kui mitte isegi terveks aastaks.9 

Ka edaspidi ei saa uusi pakkumispoole häireid välistada, eriti kui pandeemia 
süveneb. Uus omikronitüvi on suurendanud kartusi pandeemia hoogustumise 
suhtes kogu maailmas. Puhangud võivad tuua kaasa sadamate või ettevõtete 
lokaalseid sulgemisi, mis põhjustaks uusi tootmis- ja tarneraskusi, ning pidurdada 
seeläbi majandusaktiivsust ja avaldada hindadele tõususurvet. Lisaks võivad selle 
tüve leviku ohjeldamiseks võetavad uued piirangumeetmed (nt liikumise ja 
rahvusvaheliste lendude piirangud), samuti vabatahtlikud piirangud kallutada 
tarbijanõudluse uuesti teenustelt kaupade poole, mis süvendaks tarneraskusi. 
Kui aga üldine tarbijanõudlus väheneb, võivad üleilmsed pakkumispiirangud 
mõnevõrra leeveneda, kuna need näivad tulenevat eelkõige jõulisest nõudlusest, 
nagu eespool näha. Kokkuvõttes võivad pakkumispoole häired kiiremini laheneda, 
kui pooljuhtide tootmine ja veomaht transpordisektoris kasvavad oodatust rutem. 

 

 
9  Vt EKP majandusülevaate 7/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „Main findings from the ECB’s 

recent contacts with non-financial companies“; Hunter, Tim, „Supply chain problems peaking, but risks 
remain“, Oxford Economics, Research Briefing Global, 18. november 2021; The Beige Book, USA 
Föderaalreserv, 20. oktoober 2021; The CFO Survey, Duke'i ülikool, Richmondi föderaalreservi pank ja 
Atlanta föderaalreservi pank, 14. oktoober 2021; Business Outlook Survey of Industrial and Service 
Firms, Itaalia keskpank, 8. november 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02%7E9f09fdc7e5.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02%7E9f09fdc7e5.et.html
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2 USA ja Ühendkuningriigi tööturgude pandeemiajärgne 
taastumine 

Koostanud Katrin Forster van Aerssen, Ramon Gomez-Salvador, 
Michel Soudan ja Tajda Spital 

USA ja Ühendkuningriigi tööturgude pandeemiajärgses taastumises võib 
täheldada rohkelt sarnasusi. Mõju palkadele on olnud siiski erinev. 
Selles infokastis vaadeldakse pandeemiajärgseid muutusi USA ja Ühendkuningriigi 
tööturgudel. Mõlemas riigis on tööjõunõudluse ja -pakkumise vaheline 
tasakaalustamatus põhjustanud nii varases majanduse elavnemise etapis tööturu 
suurt ja ebatavalist jäikust. See võib kanduda üle üldisesse palgasurvesse, mis 
omakorda tekitab inflatsiooniohtu. Sedalaadi surve on USAs üha märgatavam, 
kuid Ühendkuningriigis see nii märkimisväärne ei ole. 

USAs ületab tööjõunõudlus -pakkumist. Värskeimate andmete kohaselt jäi 
tööjõus osalemise määr 2021. aasta oktoobris endiselt märgatavalt (2020. aasta 
veebruari tasemest 1,7% võrra) allapoole kriisieelset taset. See näitaja on üldiselt 
omane tööturutsükli varasele elavnemisetapile. USA föderaalreservi maksimaalse 
tööhõive eesmärk, mille üks osa on tööjõus osalemise määr, ei näi veel kaugeltki 
olevat saavutatud (joonis A). Samas loovad ettevõtted USA majanduse kiirele 
taastumisele reageerides vilkalt uusi töökohti. See on kergitanud vabade töökohtade 
arvu lausa enneolematult kõrgele tasemele, mida enamasti seostatakse tööturutsükli 
hilise etapiga. Selle tagajärjel on tööturu jäikus ületanud juba praegu kriisieelset 
taset, selle asemel et tasahaaval taastuda nagu üleilmse finantskriisi ajal (joonis A).1 
See, et tööjõupakkumine (madal tööjõus osalemise määr) ei reageeri tööjõunõudluse 
kasvule (vabade töökohtade suur arv), osutab asjaolule, et praeguse taastumise 
käigus on vähenemas tööjõu oskuste vastavus tööturu vajadustele. Eelkõige näib 
see nii olevat klientidega tihedalt kokku puutuvates ettevõtetes, nagu baarid ja 
restoranid, kus on tekkinud raskusi töötajate leidmisega. Tööjõupakkumist on 
vähendanud ka töötushüvitiste ajutine suurenemine (mis on eriti oluline 
madalapalgalistele töötajatele), varasem pensionile jäämine ning pandeemia ajal 
eeskätt naiste hulgas kasvanud vajadus hoolitseda laste ja teiste pereliikmete eest.2 
Osaliselt on see põhjustanud märkimisväärse töölt lahkumise, sest toetuskavad on 
andnud inimestele suurema vabaduse loobuda oma töökohast või olla uue töökoha 
otsimisel valivam. 

 
1  Föderaalreservi New Yorgi panga töötleva tööstuse küsitlus (Empire State Manufacturing Survey) 

kinnitab ettevõtete raskusi töötajate arvu suurendamisel. 
2  Vanemate vanuserühmade tööjõus osalemise aeglane taastumine USAs võib osaliselt olla tingitud 

pandeemiaga seotud kartustest. Täpsem analüüs euroala kohta on esitatud EKP 
majandusülevaate 7/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokastis „Labour supply developments in the 
euro area during the COVID-19 pandemic“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202107.et.html#toc16
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202107.et.html#toc16
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Joonis A. 
USA tööhõivemäär, tööjõus osalemise määr ja tööturu jäikus 

(osakaal tsiviilelanikkonnas; vabade töökohtade ja töötuse suhtarv; kuine arvestus) 

 

Allikad: USA tööjõustatistika büroo ja autori arvutused. 
Märkused. Tööturu jäikust mõõdetakse vabade töökohtade ja töötuse suhtarvuna. Varjutatud alad näitavad majandussurutisi. 
Viimased andmed tööturu jäikuse kohta pärinevad 2021. aasta septembrist ning tööhõive ja tööjõus osalemise määra kohta 
2021. aasta oktoobrist. 

Tööturu jäikuse kasv on tinginud palgasurve süvenemise. Kui vabade 
töökohtade suur arv on olnud üldine kõikides valdkondades, siis palgakasv 
(mõõdetuna tööjõukulu indeksina) piirdus kuni 2021. aasta teise kvartalini vaba aja ja 
majutussektoriga, kuna ettevõtted püüdsid muuta neid vahetut kontakti eeldavaid ja 
enamasti madalapalgalisi töökohti atraktiivsemaks (joonis B). 2021. aasta kolmandas 
kvartalis aga muutus palgakasvu kiirenemine märgatavaks ka suuremas osas 
teistest sektoritest, näiteks kaubandussektoris ning vähemal määral töötleva 
tööstuse, finantseerimistegevuse ja kutsealaste teenuste sektorites, ehkki viimase 
kolme puhul jäi see siiski varem täheldatud vahemikesse. Asjade niisugune käik on 
tekitanud arutelu palgasurve edasise laienemise ohu ja selle üle, kas see võib lõpuks 
tuua kaasa palgakasvu ja hinnatõusu spiraali. Nende ohtude tõekssaamine sõltub 
mitmest tegurist. Esiteks peetakse suuremat osa USA tööjõupakkumist piiranud 
teguritest ajutiseks ja need peaksid lähikuudel pöörduma, vähendades nii tööturu 
jäikust. Töötushüvitiste ajutine suurendamine on juba lõppenud. Teiseks on 
nakatumine koroonaviirusesse suvest saadik vähenenud ja see võib hajutada tihedat 
kontakti eeldavates valdkondades tööle tagasimineku kartusi. Samuti peaks koolide 
taasavamine soodustama vanemate töölenaasmist. Samas on tööviljakuse 
keskmisest kiirem kasv hoidnud tööjõu ühikukulu (näitaja, mis on ettevõtetele 
hinnakujundamisel olulisem kui nominaalpalk) pikaajalise keskmise lähedal. 
Kolmandaks on inflatsiooni viimatist kiirenemist enamjaolt tagant tõuganud kaupade 
ja teenuste sektor, mille puhul on palgakasv jäänud tagasihoidlikuks (näiteks 
autotööstus), või muud seonduvad tegurid (näiteks üür, mis on omakorda seotud 
eluasemeturu arenguga). Teisalt – ehkki indekseerimine ei ole USAs tavaline, võib 
kiire inflatsioon (suurim koguinflatsioon alates 1990. aastast) koos tööturu jäikusega 
suurendada ohtu, et kõrgema palga nõudmine aina süveneb. 
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Joonis B. 
USA tööjõukulude indeks sektorite kaupa 

(aastane kasvumäär) 

 

Allikad: USA tööjõustatistika büroo ja autori arvutused. 
Märkused. Karpdiagrammid näitavad miinimumväärtust, esimest kvartiili, mediaanväärtust, kolmandat kvartiili ja maksimumväärtust 
alates 1997. aasta esimesest kvartalist kuni 2019. aasta neljanda kvartalini. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta kolmandast 
kvartalist. 

Ka Ühendkuningriigi tööturg ilmutab suurema jäikuse märke, millega kaasneb 
tööhõive ja tööjõus osalemise määra aeglane taastumine. Nagu USAski, on nii 
Ühendkuningriigi tööhõive kui ka tööjõus osalemise määr liikunud oma kriisieelse 
taseme poole üsna vaevaliselt. Lõhe, mis on 2020. aasta veebruari tasemega 
võrreldes muutunud vastavalt 1,2% ja 0,9% võrra, on endiselt märkimisväärne ning 
osutab tööturu elavnemistsükli varasele etapile (joonis C). Vabade töökohtade arv on 
seevastu kasvanud üsna järsult, sest Ühendkuningriigi ettevõtted pistavad rinda nii 
suurenenud nõudlusega kaupade ja teenuste järele (mille on tinginud majanduse 
taastumine) kui ka madala kvalifikatsiooniga ELi töötajate väiksema pakkumisega 
(Brexiti tõttu). Seetõttu on tööturu jäikus ületanud juba kriisieelse taseme, osutades 
tsükli hilisele etapile erinevalt üleilmse finantskriisi järel kogetud aeglasemast 
elavnemisest (joonis C). Sarnaselt USAga näitab Ühendkuningriigi tööjõupakkumise 
loid reaktsioon suurele tööjõunõudlusele seda, et tööjõu oskused ei vasta kuigi hästi 
tööturu vajadustele. Selle põhjused on samalaadsed nagu USAs, kuid lisandub veel 
paljude õppimisele pühenduda otsustanud noorte tööjõus osalemise madalam määr. 
Tööturu jäikust võib selgitada ka sundpuhkuste süsteem, sest sundpuhkusel 
töötajatel oli väiksem stiimul ühineda vabade töötajatega ja kandideerida uuele 
töökohale. Sundpuhkuste süsteemi rakendamine aga lõppes septembris, mis 
tähendab, et tööturu jäikus võib juba praegu olla väiksem, kui nähtub ametlikest 
andmetest. 
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Joonis C. 
Ühendkuningriigi tööhõivemäär, tööturul osalemise määr ja tööturu jäikus 

(osakaal tööealises elanikkonnas ning vabade töökohtade ja töötuse suhtarv; kolme kuu libisev keskmine) 

 

Allikad: Ühendkuningriigi statistikaamet ja autorite arvutused. 
Märkused. Tööturu jäikust mõõdetakse vabade töökohtade ja töötuse suhtarvuna. Varjutatud alad näitavad majandussurutisi. 
Viimased andmed pärinevad 2021. aasta septembrist. 

Vabade töökohtade kujunemise erisuste tõttu on palgasurve seni piirdunud 
konkreetsete sektoritega. Ehkki keskmise nädalasissetuleku kasv kogu majanduse 
arvestuses püsib kiire (septembris 5,8%), on selle valdavas osas tinginud negatiivne 
baasefekt, mis kajastab möödunud aastal kehtestatud sundpuhkuste süsteemi.3 
Sama võib täheldada sektoriti vaadeldes, sest baasefekt kergitas palgad 2021. aasta 
teises kvartalis rekordkõrgeks peaaegu kõigis sektorites. Värskeimad, kolmanda 
kvartali andmed näitavad, et palgakasv ei ole kiirenenud, vaid on enamikul juhtudest 
isegi aeglustunud (joonis D).4 Palgakasv oli kõige tuntavam kutsealaste ja 
äriteenuste valdkondades ning sektorites, kus varem tugineti madala 
kvalifikatsiooniga võõrtöötajatele (ehitussektor ning vaba aja ja majutussektor). 
Tuleb märkida, et ehkki mõnel kutsealal (nt veokijuhtidel) kasvas sissetulek 
märgatavalt, ei hõlmanud see kasv tervet sektorit (kaubandus, transport ja 
kommunaalteenused). Seetõttu on laiapõhjalise palgasurve ning palgakasvu ja 
hinnatõusu spiraali tekke tõenäosus praeguses taastumisetapis väiksem, kuna 
selle aluseks olev palgakasv püsib palju tagasihoidlikum. 

 
3  Ühendkuningriigi valitsuse kehtestatud sundpuhkuste süsteemiga tagati sundpuhkusele saadetud 

töötajatele 80% nende põhipalgast, kuid mitte rohkem kui 2500 naelsterlingit kuus. Selle tagajärjel 
vähenes keskmine nädalasissetulek märkimisväärselt. 

4  Kui võrrelda kahe aasta aastakasvumäära, siis baasefekti mõju kaob ning teises ja kolmandas kvartalis 
on palgasurve tagasihoidlik. 
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Joonis D. 
Keskmine nädalasissetulek sektorite kaupa Ühendkuningriigis 

(aastakasvumäär, kolme kuu libisev keskmine) 

 

Allikad: Ühendkuningriigi statistikaamet ja autorite arvutused. 
Märkused. Karpdiagrammid näitavad miinimumväärtust, esimest kvartiili, mediaanväärtust, kolmandat kvartiili ja maksimumväärtust 
alates 2002. aasta esimesest kvartalist kuni 2019. aasta neljanda kvartalini. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta kolmandast 
kvartalist. 

Kokkuvõttes võib öelda, et ehkki nii USAs kui ka Ühendkuningriigis valitseb 
tööjõupuudus, on palgamuutused mõnevõrra erinevad. Tööjõupakkumist 
piiravad tegurid peaksid mõlemas riigis pisut taanduma. Ühendkuningriigis vähendab 
see tõenäoliselt tööturu jäikust ja kahandab palgasurvet, mis on seni olnud väga 
piiratud ulatusega. USAs võib lähiajal oodatav majanduse edasine jõuline kasv 
tööturu jäikust pikendada. See omakorda toob kaasa laiapõhjalisema palgakasvu. 
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3 Rahastamistingimused euroala ettevõtete vaatenurgast 

Koostanud Annalisa Ferrando ja Sofia Gori 

Selles infokastis vaadeldakse euroala ettevõtete jaoks kehtivate 
rahastamistingimuste uusi näitajaid ettevõtete küsitluse andmete põhjal. 
Pandeemia algusest ja eelkõige alates 2020. aasta detsembrist on EKP nõukogu 
võtnud eesmärgiks säilitada pandeemia kestel soodsad rahastamistingimused. 
Nõukogu jaoks on need tingimused kui kompass, mis suunab rahapoliitikat.1 EKP 
kasutab rahastamistingimuste mõõtmiseks terviklikku lähenemisviisi, hõlmates laias 
valikus näitajaid kogu rahapoliitika ülekandemehhanismi ahelas. Need näitajad 
esinevad nii ahela alguses, kus mõju ülekandumine algab intressimääradega (nt 
riskivabad intressimäärad ja võlakirjade tootlus), kui ka ahela lõpus, kus vaadeldakse 
näitajaid, mis mõõdavad ettevõtetele ja kodumajapidamistele kättesaadava 
välisrahastamise kulule ja mahule avalduvat mõju. Infokastis keskendutakse uutele 
ahela lõpus olevatele näitajatele, mis mõõdavad euroala mittefinantsettevõtetele 
kehtivaid rahastamistingimusi. Need näitajad on saadud teabe alusel, mis pärineb 
küsitlusest ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisele (SAFE). Sedalaadi teave 
täiendab rahastamistingimuste analüüsi, mis tugineb kvantitatiivsetele panga- ja 
turupõhistele näitajatele. 

SAFE rikkaliku andmekogumi põhjal leitakse kolm sünteetilist näitajat, mis 
kajastavad seda, kuidas ettevõtted on tajunud rahastamistingimusi euroalal 
alates 2009. aastast. SAFE sisaldab nelja küsimuste rühma. Esimene rühm hõlmab 
hinnaga seotud tingimuste muutusi ning on seotud pankade intressimäärade ja 
pangalaenudel põhineva rahastamise muude kuludega (teenus- ja vahendustasud). 
Teine rühm küsimusi keskendub muude tingimuste (v.a hinnaga seotud tingimused) 
muutustele ning hõlmab tagatisi ja muid tegureid, nagu nõutavad garantiid, 
teabenõuded, menetlused, laenu heakskiitmiseks vajalik aeg ja laenulepingud. 
Kolmas küsimuste rühm on seotud ettevõtete finantsseisundiga ning kätkeb kasumi, 
omakapitali ja krediidiajaloo muutusi, niivõrd kui neid tajutakse teguritena, mis 
mõjutavad ettevõtte juurdepääsu laenule. Nende näitajate muutused annavad teavet 
laenuvõtjate bilansi finantskindluse kohta ja pangad kasutavad neid otsustamaks, 
kas anda laenu või mitte. Neljas rühm hõlmab küsimusi selle kohta, kuidas ettevõtted 
tajuvad muutusi pankade valmisolekus anda laenu, ja annab olulist teavet 
välisrahastamise pakkumise kohta. Sellised küsimused võivad anda kaudselt märku 
sellest, mil määral aitavad rahapoliitilised operatsioonid lihtsustada juurdepääsu 
pangalaenudel põhinevale rahastamisele ja seega säilitada laenuandmist 
reaalmajandusele. Lähtudes ligikaudu 35 000 ettevõtte vastustest neljale eeltoodud 
küsimuste rühmale,2 on võimalik saada ülevaade üldiste rahastamistingimuste 

 
1  Vt P. Lane „The compass of monetary policy: favourable financing conditions“, kõne Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliárioses, 25. veebruar 2021.  
2  See hõlmab kokku 58 000 vaatlust ajavahemikul 2009–2021 (kuni septembrini). 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.et.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210225%7E7e2955b6e5.et.html
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erinevatest aspektidest. Selleks kohaldatakse faktoranalüüsi.3 Analüüsiga 
tuvastatakse kolm peakomponenti, mille tõlgenduse aluseks on seos ettevõtete 
finantsseisundiga, hinnatingimustega ja muude tingimustega (v.a hind). Need on 
esitatud joonisel A, kus on tähtsuse järjekorras selgitatud üldiste 
rahastamistingimuste kogumuutust. Peakomponendi positiivne väärtus näitab 
rahastamistingimuste karmistumist. 

Kokkuvõttes selgub nende kolme näitaja põhjal, et selles, kuidas ettevõtted 
rahastamistingimusi tajuvad, on olnud mitu olulist etappi, mis on tihedalt 
kooskõlas EKPs aja jooksul võetud rahapoliitiliste meetmetega (kõik joonise A 
tulbad). Näitajate kohaselt on rahastamistingimused viimase kümnendi jooksul 
üldiselt leevenenud, mis on kooskõlas sel ajal valitsenud toetava rahapoliitilise 
kursiga, ning meetmetega, mida on võetud rahapoliitika ülekandemehhanismi 
taastamiseks alates üleilmsest finantskriisist.4 Ehkki rahastamistingimused olid 
enamiku perioodi jooksul väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks üldiselt 
rangemad kui suurettevõtete puhul, leevenesid need igas suuruses ettevõtete jaoks. 
Selline lõdvenemine püsis ja pöördeid esines üksnes ajutiselt. 

 
3  Tehniliselt näitab faktoranalüüs suuremat arvu peakomponente. Horni paralleelanalüüsi abil jäeti alles 

kolm peakomponenti. Need selgitavad rohkem kui 65% kogumuutusest andmekogumis, kuhu kuulub 
kaheksa eri muutujat. Pärast andmete vähendamise kehtivuse hindamist Kaiser-Meyer-Olkini ja 
Cronbachi alfa-kordaja abil pöörati faktorite kaalusid kaldnurkselt, et tekiksid omavahel korreleeritud 
faktorid. Pööratud faktorite kaalude maatriksi alusel määrasime igale peakomponendile konkreetse 
tähenduse, vaadates iga muutuja suurimat kaalu. 

4  Põhjalikum kirjeldus eri etappide ja seonduvate EKP meetmete kohta, mida on võetud alates Covid-19 
pandeemia puhkemisest, on esitatud EKP majandusülevaate 4/2020 täispika ingliskeelse versiooni 
artiklis „Access to finance for small and medium-sized enterprises after the financial crisis: evidence 
from survey data“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202004_02%7E80dcc6a564.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202004_02%7E80dcc6a564.et.html
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Joonis A. 
Rahastamistingimuste näitajad faktoranalüüsi alusel 

(kaalutud punktisummad protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 
Märkused. Positiivsed väärtused näitavad rahastamistingimuste karmistumist, mõõdetuna peakomponentide alusel. Väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtetel on vähem kui 250 töötajat. Iga peakomponendi individuaalset väärtust kaalutakse suurusklassi, 
majandustegevuse ja riigi järgi, et kajastada aluseks võetud ettevõtete kogumi majanduslikku struktuuri. Individuaalsed väärtused 
standarditakse selliselt, et need on vahemikus –1 kuni 1, ning korrutatakse 100ga, et saada kaalutud saldod protsentides. Esimene 
vertikaalne hall joon tähistab rahapoliitiliste otsetehingute väljakuulutamist; teine vertikaalne hall joon esimese seeria suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-I) algust ja negatiivse intressimäära poliitikat; kolmas vertikaalne hall joon 
TLTRO-II ja ettevõtlussektori varaostukava algust ning viimane vertikaalne hall joon pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise ostukava ja TLTRO-III algust. Punktiirjoon näitab 95% usaldusvahemikke. Viimased andmed pärinevad ajavahemikust 
alates 2021. aasta aprillist septembrini. 
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b) Teine peakomponent (muud tingimused, v.a hind)
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c) Kolmas peakomponent (hinnatingimused)
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Kõige hiljutisem etapp, mis kajastas rahastamistingimuste muutuste tajumist 
ettevõtete seas, langes kokku pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava (PEPP) algusega ning kolmanda seeria suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) tingimuste 
leevendamisega. Värskeimad küsitlustulemused, mis hõlmavad ajavahemikku 
alates 2021. aasta aprillist septembrini, näitavad, et pärast kiiret majanduslangust 
paranes juurdepääs rahastamisele sel määral, et välisrahastamise kättesaadavust 
peeti nõudlusest suuremaks. Samas saadi selle kõige viimase etapi ajal kolme 
peakomponendi alusel rahastamistingimuste kohta erinevaid hinnanguid, arvestades 
pandeemiast tingitud majanduskriisi erilist laadi. 

Esimene rahastamistingimuste näitaja rõhutab rolli, mida mängivad ettevõtete 
bilansi kvaliteedi muutused (kasum, omakapital ja laenukõlblikkus) nende 
välisrahastamisele juurdepääsu kindlaksmääramisel (finantsseisund, joonise A 
tulp a). Kui keskenduda ajavahemikule vahetult enne pandeemiat ja pandeemia ajal 
(viimased neli küsitlusvooru), siis on ettevõtete finantsseisund pärast 
märkimisväärset halvenemist pandeemia alguses koos majandusaktiivsuse hiljutise 
taastumisega paranenud. Alates 2020. aasta aprillist kuni 2021. aasta märtsini 
andsid väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted teada kasumi tuntavast 
vähenemisest, samuti oma kapitaliseisundi mõningasest nõrgenemisest. Kuna 
mõlemad näitajad on pankade laenuotsuste tegemisel olulised, tajusid ettevõtted 
seda halvenemist kui takistust nende juurdepääsul välisrahastamisele. Kõige 
viimases küsitlusvoorus (2021. aasta aprillist septembrini) andsid väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted teada tingimuste uuest leevenemisest. See kajastas 
nende optimismi pikaajalise käibekasvu suhtes, hoolimata nende jätkuvalt kehvast 
kasumist. Ka suurettevõtted täheldasid oma kasumlikkuse halvenemist, aga see oli 
lühiajaline. 

Teine komponent keskendub peamiselt faktoritele, mis on seotud 
tagatisnõuete ja muude garantiide muutustega (muud tingimused, v.a hind: 
joonise A tulp b). See näitaja on olnud aja jooksul stabiilsem ja on kokkuvõttes 
pigem langenud. Näitaja viitab rahastamistingimuste pandeemiaaegsele 
leevenemisele üksnes suurettevõtete jaoks, samal ajal kui väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted andsid märku halvenemisest, mille põhjuseks olid tagatis- ja 
muud nõuded, näiteks laenutingimuste karmistumine. 

Kolmas komponent kajastab peamiselt intressimäärade ja muude 
rahastamiskulude muutust (hinnatingimused: joonise A tulp c). See on 
komponent, mis võib kõige paremini kajastada rahapoliitika mõju ülekandumist 
ettevõtete rahastamistingimustesse eespool kirjeldatud nelja etapi ajal. Väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete puhul näitab see mõningast karmistumist seoses 
pangakuludega alates 2020. aasta oktoobrist, samal ajal kui suurettevõtete puhul 
viitab see karmistumisele pandeemia alguses, mis on kõige hiljutisemal perioodil 
(2021. aasta aprillist septembrini) muutunud tagasihoidlikumaks. 

See, kuidas ettevõtted tajuvad rahastamistingimusi seoses hinnatingimustega, 
on väga sarnane euroala pankade avaldatud tingimuste suundumusega. 
Joonisel B on võrreldud hinnatingimuste komponendi muutusi laenulepingutes kokku 
lepitud pankade tingimuste kahe olulise aspektiga. Need on keskmiste laenude 
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marginaalid ja riskantsemate laenude marginaalid, mis on määratletud kui erinevus 
vastavatest turuintressi viitemääradest. Nende näitajate muutusi kirjeldavad euroala 
pangad korrapäraselt kvartaalses pankade laenutegevuse uuringus.5 Alates 
2009. aastast on pankade marginaalide laienemine (kitsenemine) kajastunud 
ettevõtete avaldatud rahastamistingimuste halvenemises (paranemises). Vahetult 
enne pandeemia puhkemist osutasid pankade laenutegevuse uuringul põhinevad 
andmed laenutingimuste ulatuslikule karmistumisele, ehkki pankade laenuintressid 
jäid ajalooliselt soodsale tasemele. Pangad seostasid seda karmistumist ettevõtete 
laenukõlblikkuse riskide süvenemisega (mida kajastab siin ka esimene näitaja) ning 
võimaliku laenukahjumi väljavaatega tulevikus. Kuna majanduse elavnemine hõlmas 
aina rohkem ettevõtteid, siis rangus vähenes ja laenumarginaalid olid pankade 
laenutegevuse uuringus viimase kättesaadava SAFE vooru ajal üldiselt muutumatud. 
Samal ajal tajusid väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted rahastamistingimuste 
halvenemist seoses hinnatingimustega. See kõige viimane karmistumine 
ajavahemikul 2021. aasta aprillist kuni septembrini võib tuleneda pandeemiaga 
seoses valitsuse tagatud laenude väiksemast kasutamisest. Pangad on andnud neid 
laene tavaliselt väga soodsatel tingimustel, sealhulgas kiitnud neid heaks leebemate 
kriteeriumide alusel. 

 
5  SAFE igas (kaks korda aastas korraldatavas) voorus on arvutatud pankade laenutegevuse uuringust 

saadud vastuste kahe vastava kvartali keskmine. 
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Joonis B. 
Pankade laenutingimused ja kolmas peakomponent (hinnatingimused) 

(marginaalide netomäär protsentides; hinnatingimuste kaalutud väärtused protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: euroala pankade laenutegevuse uuring, EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta 
rahastamisvõimalustele. 
Märkused. Positiivsed väärtused näitavad peakomponendi halvenemist ja laenumarginaalide netosuurenemist. Väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtetel on vähem kui 250 töötajat. Peakomponendi individuaalset väärtust kaalutakse suurusklassi, majandustegevuse 
ja riigi järgi, et kajastada aluseks võetud ettevõtete kogumi majanduslikku struktuuri. Eri väärtused standarditakse selliselt, et need on 
vahemikus –1 kuni 1, ning korrutatakse 100ga, et saada kaalutud saldod protsentides. SAFE igas (kaks korda aastas korraldatavas) 
voorus on arvutatud pankade laenutegevuse uuringust saadud vastuste kahe vastava kvartali keskmine. Esimene vertikaalne hall joon 
tähistab rahapoliitiliste otsetehingute väljakuulutamist; teine vertikaalne hall joon esimese seeria suunatud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-I) algust ja negatiivse intressimäära poliitikat; kolmas vertikaalne hall joon TLTRO-II ja 
ettevõtlussektori varaostukava algust ning viimane vertikaalne hall joon pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise ostukava 
ja TLTRO-III algust. Viimased andmed pärinevad ajavahemikust alates 2021. aasta aprillist septembrini. 

Rahastamistingimuste karmistumine, mis kajastub mistahes peakomponendi 
kasvus, suurendab tõenäosust, et ettevõte teatab pangalaenude tulevase 
kättesaadavuse halvenemise ootustest (joonis C). SAFEs palutakse ettevõtetel 
avaldada oma ootused välisrahastamise tulevase kättesaadavuse suhtes kuue kuu 
jooksul pärast küsitlust.6 Ferrando ja Ganoulise meetodi7 alusel kasutatakse 
logistilise regressiooni mudelit (logit-mudel), et seostada pangalaenude tulevase 
kättesaadavuse eeldatav halvenemine kolme peakomponendiga, milleks on kogum 

 
6  Näiteks viimases voorus küsitleti ettevõtteid ajavahemikul 2021. aasta septembri keskpaigast oktoobri 

keskpaigani. Neilt küsiti, millised on muudatused rahastamisele juurdepääsus ajavahemikul 
2021. aasta aprillist septembrini, samuti eeldatavad muutused rahastamisele juurdepääsus alates 
2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta märtsini. 

7  A. Ferrando ja I. Ganoulis „Firms’ expectations on access to finance at the early stages of the COVID-
19 pandemic“, EKP teadustoimetis nr 2446, 2020. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2446%7E67ffac1759.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2446%7E67ffac1759.en.pdf
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fiktiivseid muutujaid, mis kontrollivad makromajanduslikke muutusi eraldi iga riigi ja 
ajavahemiku kohta, ning kogum kindlaid omadusi (sektor ja suurus).8 Joonisel C 
kajastatakse tõenäosust, et ettevõte annab teada pangalaenude tulevase 
kättesaadavuse halvenemisest, mis on tingitud rahastamistingimuste muutustest 
(keskmine marginaalne mõju). Esimesed kolm tulpa põhinevad hinnangutel 
pandeemiaeelse perioodi kohta ja teised kolm hinnangutel perioodi kohta pärast 
pandeemia algust. Kogu teatatud piirmõju on positiivne ja statistiliselt oluline. 

Joonis C. 
Rahastamistingimuste näitajate osakaalud pangalaenude tajutava tulevase 
kättesaadavuse halvenemisel 

(keskmine marginaali mõju protsentides) 

 

Allikas: EKP ja Euroopa Komisjoni küsitlus ettevõtete juurdepääsu kohta rahastamisvõimalustele. 
Märkused. Peakomponentide ühe standardhälbe suurenemise keskmine marginaalne mõju pangalaenude tulevase kättesaadavuse 
halvenemisele logistilise regressiooni alusel. Peakomponent 1 viitab ettevõtete finantsseisundile, peakomponent 2 muudele 
tingimustele (v.a hind) ja peakomponent 3 hinnatingimustele. 

Alates Covid-19 pandeemia puhkemisest on ettevõtted hakanud aina rohkem 
muretsema, et pangalaenude tulevane kättesaadavus võib väheneda, kui 
rahastamiskulud suurenevad. Pankade intressimäärade ja muude 
rahastamiskulude muutustega seotud komponendi tähtsus pangalaenude tulevase 
kättesaadavuse prognoosimisel on alates Covid-19 pandeemia algusest 
suurenenud. Selle komponendi halvenemine on otseselt seotud ettevõtete 
hinnangutega pankade käitumise kohta. Kui komponent halveneb ühe standardhälbe 
võrra, suurendab see nüüd pangalaenude tulevase kättesaadavuse halvenemise 
tõenäosust 7,8%. See näitaja oli kuni 2020. aasta märtsini 5,1%. Sellegipoolest 
mõjutab rahastamise eeldatavat kättesaadavust kõige tugevamini endiselt ettevõtete 
finantsseisund (esimene peakomponent), mille keskmine marginaalne mõju oli enne 
Covid-19 algust 9,6% ja on alates pandeemia puhkemisest 13%. Muude 
tingimustega (v.a hind) seotud komponenti (teine peakomponent) on iseloomustanud 
vastav tõus alates pandeemia algusest 1,1% võrra kuni 7,2%le. 

Kokkuvõttes näitab empiiriline analüüs, et alates pandeemia algusest on üldised 
rahastamistingimused, mida ettevõtted on SAFEs kajastanud ja mida on lahjendatud 

 
8  Teine täpsustus hõlmab pangalaenude kättesaadavuse muutust. See muutuja mängib sarnast rolli 

viitajaga sõltuva muutujaga ristandmete mudelis, ehkki ettevõtted annavad sellest teada samal ajal kui 
oma ootustest. Ökonomeetrilisi tulemusi kinnitavad ka mudeli teised spetsifikatsioonid, ehkki neid 
tulemusi ei ole infokastis kajastatud. 
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kolme peakomponendi abil, muutunud olulisemaks, et saada ülevaade ettevõtete 
veendumustest pangalaenude tulevases kättesaadavuses. 
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4 Inflatsioonist tulenevate riskide kompenseerimise 
turupõhiste näitajate dekomponeerimine 
inflatsiooniootusteks ja riskipreemiaks 

Koostanud Valentin Burban, Bruno De Backer, Fabian Schupp ja 
Andreea Liliana Vladu  

Selles infokastis tutvustatakse mudelipõhist lähenemist, millega eristatakse 
inflatsioonist tulenevate riskide kompenseerimise turupõhiste näitajate kahte 
mittevaadeldavat komponenti: inflatsiooniootusi ja inflatsiooni riskipreemiat. 
Lähenemisviis tugineb ökonomeetrilistele mudelitele, mida kasutatakse inflatsiooniga 
seotud vahetusvõlakirjade intressimäärade ajalise struktuuri analüüsimiseks. 
Hinnangud näitavad, et inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade forvardmäärade 
tõusu, mida täheldati alates 2020. aasta keskpaigast, saab kanda pigem inflatsiooni 
riskipreemiate kui inflatsiooniootuste arvele. See lubab arvata, et tõus on peamiselt 
seotud hinnas sisalduvate inflatsioonist tulenevate riskide nihkega oodatust 
madalamalt tasemelt oodatust kõrgemale tasemele. 

Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärasid kasutatakse sageli 
euroalal inflatsioonist tulenevate riskide kompenseerimise turupõhiste 
näitajate võrdlusalusena. Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade lepingute alusel 
vahetatakse lõpptähtajal eelnevalt kokku lepitud fikseeritud vahetuslepingu 
intressimäär vahetuslepingu kehtivusaja jooksul tegelikult esinenud keskmise 
inflatsioonimäära vastu, kusjuures mõlemat määra kohaldatakse nominaalsele 
summale. Erinevalt teatavate euroala liikmesriikide emiteeritud inflatsiooniga seotud 
ja nominaalsetest riigivõlakirjadest tuletatud võlakirjaturu inflatsiooniootustest 
mõjutavad turu likviidsusprobleemid inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
intressimäärasid vähem.1 

Kuna inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärad peegeldavad 
finantsturuosaliste seisukohti tulevase inflatsiooni kohta, jälgivad keskpangad 
neid tähelepanelikult (joonis A). Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
intressimäärad olid aastatel 2005–2007 suhteliselt stabiilsed, veidi üle 2%, kuid 
langesid 2008. aasta teisel poolel üleilmse finantskriisi tekkimisel järsult. Kuigi need 
olid 2010. aasta lõpuks naasnud 2% lähedale, langesid need järk-järgult veelgi. 
Need ei vastanud EKP inflatsioonieesmärgile, mis oli alla 2%, ent selle lähedal. 
Näiteks neli aastat varem, 2016. aasta keskel oli üheaastane inflatsiooniga seotud 
vahetusvõlakirjade forvardmäär veidi alla 1%. Ehkki inflatsiooniga seotud 
vahetusvõlakirjade intressimäärad taastusid mõneti 2018. aasta keskpaigaks, 
alanesid need seejärel kohe taas madalale tasemele, kuni Covid-19 kriis põhjustas 

 
1  Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade turust ülevaate saamiseks vt EKP majandusülevaate 6/2019 

täispika ingliskeelse versiooni artikkel „Derivatives transactions data and their use in central bank 
analysis“; EKP majandusülevaate 6/2018 täispika ingliskeelse versiooni artikkel „Interpreting recent 
developments in market-based indicators of longer-term inflation expectations“; inflatsiooniootusi 
käsitlev uurimus „Inflation expectations and their role in Eurosystem forecasting“, EKP üldtoimetis  
nr 264, 2021. Turutava kohaselt on euroala inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärade 
võrdlushinnaindeks THHI (v.a tubakatooted) (HICPxT). Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
intressimäärad viitavad HICPxT-le indekseerimise kolmekuulise viitajaga. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201906_01%7Edd0cd7f942.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201906_01%7Edd0cd7f942.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_02.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2018/html/ecb.ebart201806_02.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op264%7Ec8a3ee35b5.en.pdf?c3e8cbbb208b22015e2cbf0a81068348
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edasise ulatusliku languse, mille madalaim punkt saavutati 2020. aasta märtsi lõpus. 
Seejärel tõusid need järgmise pooleteise aasta jooksul märkimisväärselt. Hiljuti 
tõusis üheaastane inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäär lausa 3%ni, 
kuid järgmise aasta aastane forvardintressimäär on jäänud alla 2%. See viitab 
asjaolule, et hinnastamisel peavad finantsturud viimatist inflatsioonimäära tõusu 
ajutiseks. Keskmise aja hinnastabiilsuse eesmärgi seisukohalt on oluline, et viie 
aasta forvardmäär viieks eelolevaks aastaks on naasnud 2% lähedale. 

Joonis A. 
Euroala inflatsiooniga indekseeritud vahetustehingute intressimäärad 

(protsentides aasta kohta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta 26. novembrist. 

Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärad ja muud inflatsioonist 
tulenevate riskide kompenseerimise turupõhised näitajad ei kajasta mitte 
üksnes finantsturuosaliste tegelikke inflatsiooniootusi, vaid ka inflatsiooni 
riskipreemiat. Inflatsiooni riskipreemiat on vaja sellepärast, et finantsturuosalised on 
riskikartlikud ja peavad toime tulema ebakindlusega. Üldiselt leitakse teoorias, et 
inflatsiooni riskipreemia kipub olema positiivne ajal, mil valdavad on tarnešokid, ja 
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negatiivne siis, kui ülekaalus on nõudlusšokid.2 Negatiivsed tarnešokid näiteks 
seostuvad positiivsete inflatsiooni riskipreemiatega, sest need tähendavad, et 
inflatsioon kipub kiirenema ajal, kui finantsvarade väljamaksed (reaalsed) on kõrgelt 
hinnatud, st kui tegelik aktiivsus väheneb ja tarbimise marginaalne kasulikkus 
suureneb. 

Inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärade ajalise struktuuri 
ökonomeetrilisi mudeleid võib kasutada selleks, et dekomponeerida 
intressimäärade kaht komponenti: inflatsiooniootusi ja inflatsiooni 
riskipreemiat. Hinnangulised mudelid sisaldavad tavaliselt lühikese perioodi 
inflatsioonimäära peamisi majanduslikke tegureid (nii-öelda hinnakujundustegurid) ja 
mehhanismi nende hinnakujundustegurite dünaamika jaoks (nii-öelda liikuvuse 
seadus – law of motion). Need komponendid võimaldavad prognoosida lühiajalist 
inflatsioonimäära ja arvutada nende prognooside keskmisi mis tahes tähtaja jaoks. 
Inflatsiooniootusi saab seejärel hinnata kui keskmist lühiajalist inflatsioonimäära 
asjaomase perioodi jooksul, inflatsiooni riskipreemiaid saab ligikaudselt kujutada kui 
erinevust inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärade ja nende 
inflatsiooniootuste vahel.3 

Selles infokastis kasutatakse ökonomeetrilise ajalise struktuuri mudeli kaht 
varianti, et dekomponeerida inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
intressimääradest inflatsiooniootused ja inflatsiooni riskipreemia. Mudelites 
võetakse arvesse kolme hinnakujundustegurit, mis selgitavad kuu lõpu inflatsiooniga 
seotud vahetusvõlakirjade intressimäärade väga suurt varieeruvust erinevate 
tähtaegade puhul aja jooksul.4 Mõlemad mudelid tähendavad, et lühiajalised 
inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärad lähenevad pikaajaliselt 
kindlale arvule, samuti nagu mis tahes statsionaarne ajalise struktuuri mudel. Kuna 
seda lõpp-punkti on empiiriliselt raske kindlaks määrata,5 siis kalibreeritakse seda 
1,9% tasemel. See on kooskõlas pikaajaliste inflatsiooniprognooside (mis on saadud 
kutseliste prognoosijate ja Consensus Economicsi uuringust) kõigi aegade 
keskmisega ning ühildub EKP eesmärgi numbrilise rakendamisega suurema osa 

 
2  Vt nt M. Rostagno, C. Altavilla, G. Carboni, W. Lemke, R. Motto, A. Saint Guilhem ja J. Yiangou, 

„Monetary Policy in Times of Crisis: A Tale of Two Decades of the European Central Bank“, Oxford 
University Press, 2021. 

3  Inflatsiooni riskipreemiaid hinnatakse tavaliselt kui erinevust inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
prognoositud intressimäärade (st mida näitab hinnanguline mudel) ja hinnanguliste ootuse 
komponentide vahel. 

4  Võrdlusmudelis järgitakse metoodikat, mida on käsitletud S. Joslini, K. J. Singletoni ja H. Zhu artiklis  
„A new perspective on Gaussian dynamic term structure models“, The Review of Financial Studies, 
24. kd, nr 3, 2011, lk 926–970, ning seda kohaldatakse inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade kuu 
lõpu intressimäärade suhtes, mida on kohandatud indekseerimise kolmekuulise viitajaga, nagu on 
kirjeldatud G. Camba-Mendeze ja T. Werneri artiklis , „The inflation risk premium in the post-Lehman 
period“, EKP üldtoimetis nr 2033/2017.  

5  Vt nt M. Villani „Steady-state priors for vector autoregressions“, Journal of Applied Econometrics, 
24. kd, nr 4, 2009, lk 630–650. 

https://global.oup.com/academic/product/monetary-policy-in-times-of-crisis-9780192895912?cc=de&lang=en&
https://doi.org/10.1093/rfs/hhq128
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2033.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp2033.en.pdf
https://doi.org/10.1002/jae.1065
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analüüsitud perioodi jooksul.6 Kaks mudeli varianti erinevad selle poolest, kuidas 
nendega hinnatakse hinnakujunduse tegurite liikuvuse seadust. Täpsemalt on ühe 
variandi hindamiseks kasutatud meetod tuntud nihete poolest, mis mõjutab püsivate 
protsesside hinnanguid; teise meetodi puhul ei võeta neid nihkeid arvesse.7 

Dekomponeerimise tulemusi esitatakse kahe mudeli tulemuste keskmistena. 
Esimesel lähenemisviisil põhinevate inflatsiooniootuste eelis on see, et need on 
suhteliselt lähedal küsitluse prognooside tasemele, mis kujutab endast mõistlikku 
ristkontrolli, kuna küsitlusandmeid ei võeta hindamisetapis arvesse. Ent pikemate 
tähtaegade puhul kipuvad esimesel lähenemisviisil põhinevad inflatsiooniootused 
olema üsna jäigad ning see võib alahinnata tegelikku ja vaatluse alt välja jäävat 
ajalist muutust. Teine lähenemisviis, millega korrigeeritakse hinnangu nihkeid, 
muudab pikaajalised ootused varieeruvamaks, aga tundub mõnikord kirjeldavat liiga 
tihedat seost inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade lühiajaliste intressimäärade ja 
pikaajaliste ootuste vahel. Mudeli keskmise kasutamine loob tasakaalu kahe 
lähenemisviisi vahel.8 Samal ajal tuleks märkida, et mudelipõhiste inflatsiooniootuste 
(ja vastupidi preemiate) puhul, mis on saadud inflatsiooniga seotud 
vahetusvõlakirjade intressimääradest, tuleb võtta arvesse hindamise ebakindlust 
ning nende tasemeid ei saa vaatlusalune vastaspool otse valideerida.9 

 
6  Pikaajalise inflatsiooni keskmise näitaja kalibreerimine 1,9% juures on kooskõlas uue kogu piirkonda 

hõlmava mudeliga (New Area-Wide Model), milles enne EKP 2% inflatsioonieesmärgi seadmist oli 
keskpanga pikaajaliseks inflatsioonieesmärgiks määratud 1,9% aastas (vt K. Christoffel, G. Coenen ja 
A. Warne, „The New Area-Wide Model of the euro area: a micro-founded open-economy model for 
forecasting and policy analysis“, EKP üldtoimetis nr 944, 2008; ning G. Coenen, P. Karadi, S. Schmidt 
ja A. Warne, „The New Area-Wide Model II: an extended version of the ECB’s micro-founded model for 
forecasting and policy analysis with a financial sector“, EKP üldtoimetis  nr 2200, 2019). Vt ka 
F. Mazelis, R. Motto ja A. Ristiniemi, „Monetary policy strategies in a low interest rate environment for 
the euro area“, ilmumas, kus kasutatakse samuti 1,9%. EKP 2020.–2021. aasta strateegia 
läbivaatamine, et saavutada 2% inflatsioon keskmise aja jooksul, tähendab seda, et inflatsiooniootuste 
pikaajalist keskmist võib olla vaja teatavas punktis ajakohastada, mis tooks kokkuvõttes kaasa veidi 
madalamad inflatsiooni riskipreemiate hinnangud. 

7  Laiendatud Dickey-Fulleri testidega ning Philipsi ja Perroni testidega ei õnnestu inflatsiooniga seotud 
vahetusvõlakirjade intressimäärade ühikjuure nullhüpoteesi ümber lükata. Hinnangu nihke (püsivuse 
puudumise suunas) korrektsioon teises mudelis lähtub meetodist, mida on kirjeldatud L. Kiliani artiklis 
„Finite sample properties of percentile and percentile-t bootstrap confidence intervals for impulse 
responses“, Review of Economics and Statistics, 81. kd, nr 4, 1999, lk 652–660. 

8  Nn mõistlikkuse üldise kontrollina on kahe mudeli hinnangu keskmisest saadud ootuste komponentide 
standardhälve suhteliselt lähedane inflatsiooniprognooside omale, mis on saadud kutseliste 
prognoosijate ja Consensus Economicsi uuringust (nt ligikaudu 10 baaspunkti nelja kuni viie aasta 
jooksul). 

9  Eelkõige võivad küsitlustest saadud hinnangud erineda inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
intressimäärades peituvatest tegelikest (mittevaadeldavatest) ootustest puhtalt asjaolu tõttu, et 
erinevad turuosalised avaldavad omaenda arvamusi.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp944.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp944.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2200.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2200.en.pdf
http://www.jstor.org/stable/2646714
http://www.jstor.org/stable/2646714
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Joonis B. 
Euroala inflatsiooniga indekseeritud vahetustehingute intressimäärade mudelipõhine 
dekomponeerimine 

(protsentides aasta kohta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkused. Keskmised hinnangud põhinesid kahel lähedasel ajalise struktuuri mudelil Joslini, Singletoni ja Zhu (2011) järgi, mida 
kasutatakse inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärade puhul, kohandatuna indekseerimise viitajaga, nagu on 
kirjeldanud Camba-Mendez ja Werner (2017). Viimased andmed pärinevad 2021. aasta novembrist (kuised mudelid). 

Hinnanguline dekomponeerimine näitab, et inflatsiooniootused on üldiselt 
stabiilsemad kui inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade intressimäärad ja et 
inflatsiooni riskipreemiate ees olev märk on eri tähtaegade puhul varem, 
sealhulgas hiljuti muutunud (joonis B). Dekomponeerimine näitab, et 
inflatsiooniootused võivad aja jooksul märkimisväärselt varieeruda, ehkki need 
muutuvad üldiselt vähemal määral kui inflatsiooniga seotud vahetusvõlakirjade 
intressimäärad. See kehtib eelkõige kaugemate forvardmäärade puhul, mis on 
kooskõlas eeldusega, et inflatsiooniootused on pika aja jooksul üldiselt paremini 
paigas. Inflatsiooni riskipreemiad muutusid hinnangute kohaselt aastate 2013–2014 
paiku positiivsest negatiivseks. See näitab, et turud võtsid üha rohkem arvesse seda, 
et inflatsiooniriski tulemused jäid nende ootustest allapoole. Viimasel ajal on 
koroonaviiruse pandeemia mõju hakanud taanduma, inflatsiooni riskipreemiate 
hinnangud on märkimisväärselt paranenud ja isegi nende ees olev märk on 
muutunud, nii et need võivad liikuda taas positiivsele poolele. Märgi muutus võib olla 
seotud sellega, et hinnastamisel võetakse arvesse suuremat tõenäosust või 
vähemalt riski, et majanduses on lähitulevikus valdavad tarnešokid, arvestades 
jätkuvaid tarneraskusi.10 

 

 
10  Vt nt EKP majandusülevaate 6/2021 infokast „Tarneraskuste mõju kaubandusele“. 
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https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-09/EKP%20majandus%C3%BClevaade%206-2021_veebi.pdf
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5 Likviidsuskeskkond ja rahapoliitilised operatsioonid alates 
28. juulist kuni 2. novembrini 2021 

Koostanud Elvira Fioretto ja Juliane Kinsele 

Selles infokastis kirjeldatakse EKP rahapoliitilisi operatsioone ja likviidsuse 
arengut 2021. aasta viiendal ja kuuendal arvestusperioodil. Need kestsid 
2021. aasta 28. juulist kuni 2. novembrini (edaspidi „vaatlusperiood“). 

Euroala pangandussüsteemi keskmine ülelikviidsus kasvas 2021. aasta 
viiendal ja kuuendal arvestusperioodil 175,5 miljardit eurot, jõudes rekordilise 
4367 miljardi euroni. See tulenes peamiselt pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise varaostukava (PEPP) ja varaostukava (APP) alusel tehtud varaostudest, 
samuti kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide 
kaheksanda ja üheksanda operatsiooni (TLTRO III.8 ja III.9) arveldamisest. 
Rahapoliitiliste operatsioonide mõju ülelikviidsusele tasakaalustas osaliselt 
autonoomsete tegurite märkimisväärne suurenemine. 

Likviidsusvajadus 

Vaatlusperioodil suurenes pangandussüsteemi keskmine päevane 
likviidsusvajadus, mida määratletakse autonoomsete netotegurite ja 
kohustusliku reservi summana, 170,8 miljardi euro võrra 2290,2 miljardi euroni. 
See märkimisväärne tõus võrreldes kahe eelmise arvestusperioodiga oli peaaegu 
täielikult seostatav autonoomsete netotegurite suurenemisega 167,8 miljardi euro 
võrra 2138,4 miljardi euroni (tabeli A osa „Likviidsusega seotud muu teave“), samas 
kui kohustuslik reserv kasvas vaid pisut, 3 miljardi euro võrra 151,9 miljardi euroni. 

Likviidsust vähendavad autonoomsed tegurid kasvasid vaatlusperioodil 
120,3 miljardi euro võrra 3116,6 miljardi euroni. Selle põhjuseks olid muud 
autonoomsed tegurid ning ringluses olevate pangatähtede ja valitsuse hoiuste 
kasv. Muud autonoomsed tegurid (vt lisateave tabelis A) suurenesid vaatlusperioodil 
55,1 miljardi euro võrra 959,4 miljardi euroni. Samal ajal kasvas ringluses olevate 
pangatähtede maht 28,7 miljardi euro võrra 1503,7 miljardi euroni. Valitsemissektori 
hoiused kasvasid koguni 36,6 miljardi euro võrra 653,5 miljardi euroni, ehkki see 
näitaja on allpool 2020. aasta rekordilist 729,8 miljardi euro taset.  

Likviidsust suurendavad autonoomsed tegurid kahanesid 47,5 miljardi euro 
võrra 978,6 miljardi euroni. See langus kajastas eurodes nomineeritud netovarade 
vähenemise (63,1 miljardit eurot) ja netovälisvarade kasvu (15,6 miljardit eurot) 
netomõju. 
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Tabelis A on antud ülevaade eelkirjeldatud autonoomsetest teguritest1 ja nende 
muutustest. 

Tabel A. 
Eurosüsteemi likviidsuskeskkond 

Kohustused 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
28. juuli – 2. november 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

28. aprill –   
27. juuli 2021 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Viies 
arvestusperiood: 

28. juuli –  
14. september 

Kuues 
arvestusperiood: 
15. september –  

2. november 

Kolmas ja neljas 
arvestusperiood 

Autonoomsed likviidsustegurid 3116,6 (+120,3) 3086,2 (+28,8) 3147,0 (+60,8) 2996,3 (+46,9) 

Ringluses olevad pangatähed 1503,7 (+28,7) 1499,9 (+14,1) 1507,4 (+7,5) 1475,0 (+35,0) 

Valitsemissektori hoiused 653,5 (+36,6) 635,7  (–16,5)  671,3 (+35,6) 616,9  (–1,3)  

Muud autonoomsed tegurid (neto)1 959,4 (+55,1) 950,6 (+31,2) 968,3 (+17,7) 904,3 (+13,2) 

Kohustuslikku reservi ületavad 
arvelduskontod 

3614,5 (+143,3) 3575,3 (+72,3) 3653,7 (+78,4) 3471,2 (+338,8) 

sh kahetasandilise süsteemi 
raames hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastatud 
ülereservid 

904,2 (+17,1) 899,2 (+4,4) 909,2 (+10,0) 887,1 (+13,1) 

sh kahetasandilise süsteemi 
raames hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära 
kohaldamisest vabastamata 
ülereservid 

2709,5 (+123,2) 2675,3 (+67,2) 2743,7 (+68,4) 2586,3 (+317,9) 

Kohustuslik reserv2 151,9 (+3,0) 150,9 (+0,8) 152,8 (+1,9) 148,9 (+1,9) 

Lubatud ülelikviidsus3 911,3 (+18,1) 905,6 (+4,5) 916,9 (+11,3) 893,2 (+11,6) 

Hoiustamise püsivõimalus 752,6 (+32,2) 766,6 (+30,1) 738,5  (–28,2)  720,4 (+86,2) 

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 Euroopa 
Keskpanga veebisaidil. 

 

 
1  Lisateavet autonoomsete tegurite kohta saab EKP 2002. aasta mai kuubülletääni artiklist „The liquidity 

management of the ECB“. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200205en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb200205en.pdf
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Varad 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood: 
28. juuli – 2. november 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

28. aprill –  
27. juuli 2021 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Viies 
arvestusperiood: 

28. juuli –  
14. september 

Kuues 
arvestusperiood: 
15. september –  

2. november 

Kolmas ja neljas 
arvestusperiood 

Autonoomsed likviidsustegurid 978,6  (–47,5)  987,2  (–19,9)  970,0  (–17,2)  1026,1  (–39,9)  

Netovälisvarad 830,9 (+15,6) 826,7 (+5,0) 835,1 (+8,3) 815,3  (–11,2)  

Netovarad eurodes 147,7  (–63,1)  160,5  (–24,9)  134,9  (–25,5)  210,8  (–28,6)  

Rahapoliitika instrumendid 6657,3 (+346,3) 6592,2 (+151,6) 6722,3 (+130,1) 6311,0 (+513,8) 

Avaturuoperatsioonid 6657,3 (+346,3) 6592,2 (+151,6) 6722,3 (+130,1) 6311,0 (+513,8) 

Pakkumisoperatsioonid 2211,7 (+63,5) 2213,3 (+17,2) 2210,0  (–3,3)  2148,2 (+234,4) 

Põhilised 
refinantseerimisoperatsioonid 

0,2 (+0,0) 0,2 (+0,1) 0,2 (+0,0) 0,1  (–0,2)  

Kolmekuulised pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

0,1  (–0,1)  0,1  (–0,0)  0,1 (+0,0) 0,1  (–0,4)  

TLTRO-II operatsioonid 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0  (–9,7)  

TLTRO-III operatsioonid 2195,0 (+74,3) 2188,9 (+20,4) 2201,1 (+12,3) 2120,7 (+244,3) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamiseks mõeldud 
pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

16,4  (–10,8)  24,2  (–3,2)  8,6  (–15,6)  27,2 (+0,5) 

Otsetehingute portfellid 4445,6 (+282,8) 4378,9 (+134,4) 4512,3 (+133,4) 4162,8 (+279,4) 

Kaetud võlakirjade esimene 
ostukava 

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

Kaetud võlakirjade teine 
ostukava 

2,4  (–0,0)  2,4 (+0,0) 2,4 (+0,0) 2,4  (–0,2)  

Kaetud võlakirjade kolmas 
ostukava 

295,9 (+4,4) 294,7 (+2,1) 297,1 (+2,4) 291,6 (+2,1) 

Väärtpaberituruprogramm 9,5  (–7,7)  12,6  (–4,5)  6,5  (–6,1)  17,2  (–8,4)  

Varaga tagatud väärtpaberite 
ostukava 

27,0  (–1,4)  27,5  (–0,7)  26,6  (–1,0)  28,4  (–0,3)  

Avaliku sektori väärtpaberite 
ostukava 

2448,0 (+36,0) 2439,7 (+18,1) 2456,3 (+16,6) 2412,0 (+37,7) 

Ettevõtlussektori varaostukava 294,8 (+15,4) 290,6 (+7,0) 298,9 (+8,3) 279,3 (+15,9) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorraline 
varaostukava 

1367,5 (+236,1) 1311,0 (+112,4) 1424,1 (+113,2) 1131,4 (+232,6) 

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

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

 

Jooksev vaatlusperiood: 
28. juuli – 2. november 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

28. aprill –  
27. juuli 2021 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Viies 
arvestusperiood: 

28. juuli –  
14. september 

Kuues 
arvestusperiood: 
15. september –  

2. november 

Kolmas ja neljas 
arvestusperiood 

Kogu likviidsusvajadus1 2290,2 (+170,8) 2250,3 (+49,3) 2330,2 (+79,8) 2119,4 (+88,8) 

Autonoomsed netotegurid2 2138,4 (+167,8) 2099,4 (+48,5) 2177,3 (+78,0) 1970,6 (+86,8) 

Ülelikviidsus3 4367,0 (+175,5) 4341,9 (+102,4) 4392,2 (+50,3) 4191,5 (+425,0) 

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 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. juuli – 2. november 2021 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

28. aprill –  
27. juuli 2021 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Viies 
arvestusperiood: 

28. juuli –  
14. september 

Kuues 
arvestusperiood: 
15. september –  

2. november 

Kolmas ja neljas 
arvestusperiood 

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 –0,485  (–0,005)  –0,484  (–0,003)  –0,486  (–0,002)  –0,480  (–0,001)  

€STR –0,569  (–0,004)  –0,569  (–0,003)  (–0,570)  (–0,002)  –0,565  (–0,001)  

Allikas: EKP. 
Märkus. 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 346,3 miljardi euro võrra 6657,3 miljardi euroni (joonis A). 
Ligikaudu 82% kasvust tulenes jätkuvatest netoostudest varaostukavade, eelkõige 
erakorralise varaostukava alusel, ja ülejäänud 18% tulenes krediidioperatsioonidest, 
eeskätt TLTRO-III operatsioonidest. Samal ajal vähendasid likviidsust operatsioonide 
tähtaegade saabumine ja tagasimaksed. 
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Joonis A. 
Avaturuoperatsioonide kaudu tagatud likviidsuse ja ülelikviidsuse muutused 

(miljardites eurodes) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2. novembrist 2021. 

Keskmine laenuoperatsioonide kaudu pakutud likviidsus suurenes 
vaatlusperioodil 63,5 miljardi euro võrra. Kasvu tingisid 109,8 miljardi euro 
lisandumine TLTRO-III kaheksanda operatsiooni raames juunis (mille täielik mõju 
perioodi keskmisele avaldub arvestusperioodil pärast arveldust) ja septembri lõpus 
arveldatud üheksanda operatsiooniga jaotatud 97,6 miljardit eurot. Üheksanda 
operatsiooni likviidsust suurendavat mõju tasakaalustas osaliselt TLTRO-III 
vabatahtlike tagasimaksete esimene voor, mis andis septembris kokku 79,3 miljardit 
eurot. Lisaks saabusid pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud kolme 
pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtajad, mis tõid septembri lõpus kaasa 
22,1 miljardit eurot, samal ajal kui septembri pikemaajalises 
refinantseerimisoperatsioonis jaotati vaid 1,3 miljardit eurot. Kokkuvõttes oli nii uute 
pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide kui ka pakkumistähtaegade saabumise tulemuseks 
see, et netolikviidsus vähenes eelmise vaatlusperioodiga võrreldes 10,8 miljardi euro 
võrra. Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide ja kolmekuuliste pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide tähtsus oli endiselt väike: mõlema korrapärase 
refinantseerimisoperatsiooni keskmine kasutus oli rekordväike nagu eelmiselgi 
vaatlusperioodil. 

Samal ajal kasvas otsetehingute portfellide maht 282,8 miljardi euro võrra 
4445,6 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 236,1 miljardi 
euro võrra 1367,5 miljardi euroni. Kõiki EKP varaostukavasid vaadeldes kasvasid 
enim pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel tehtud 
ostud. Järgnesid avaliku sektori väärtpaberite ostukava ja ettevõtlussektori 
varaostukava ostud, mis suurenesid keskmiselt vastavalt 36 miljardi euro võrra 
(2448 miljardi euroni) ja 15,4 miljardi euro võrra (294,8 miljardi euroni). 
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Mitteaktiivsetes programmides hoitud väärtpaberite tähtaja saabumine vähendas 
otsetehingute portfelli 7,7 miljardi euro võrra. 

Ülelikviidsus 

Keskmine ülelikviidsus kasvas 175,5 miljardit eurot, jõudes uue 
rekordtasemeni ehk 4367 miljardi euroni (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 nõuet, suurenesid 143,3 miljardi euro võrra 3614,5 miljardi 
euroni. Hoiustamise püsivõimaluse keskmine kasutus kasvas 32,2 miljardi euro võrra 
752,6 miljardi euroni.  

Kahetasandilise süsteemi2 raames hoiustamise püsivõimaluse negatiivse 
intressimäära kohaldamisest vabastatud ülereservid kasvasid 17,1 miljardi 
euro võrra 904,2 miljardi euroni. Negatiivse intressimäära kohaldamisest 
vabastamata ülelikviidsus, mis hõlmab hoiustamise püsivõimalust, suurenes 
155,4 miljardi euro võrra 3462,1 miljardi euroni. Maksimaalse lubatud 
ülelikviidsuse kogukasutusmäär, st hoiustamise püsivõimaluse negatiivse 
intressimäära kohaldamisest vabastatud reservide mahu ja potentsiaalse suurima 
mahu suhe,3 mis on püsinud üle 98% alates 2020. aasta kolmandast 
arvestusperioodist, langes pisut: 99,3%lt 99,2%le. Hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivse intressimäära kohaldamisest vabastatud reservid moodustasid 
ülelikviidsusest 20,7%, võrrelduna eelmise vaatlusperioodi 21,2%ga. 

Intressimäära muutused 

Keskmine €STR jäi vaatlusperioodil üldiselt samaks ja oli –56,9 baaspunkti. 
Ülelikviidsuse suurenemise tagajärjel on €STR endiselt üsna jäik isegi likviidsuse 
märkimisväärse kõikumise korral. Alates 2019. aasta oktoobrist on EONIAt arvutatud 
nii, et €STRi määrale lisatakse fikseeritud baaspunktide vahe 8,5 baaspunkti. Seega, 
EONIA liikus sama mustri järgi nagu €STR, kuni see peatati 3. jaanuaril 2022. Alates 
18. oktoobrist 2021 ei ole EONIA €STRile ülemineku raames enam kasutusel uutes 
tuletisinstrumentide lepingutes, mille kliiring toimub keskse osapoole kaudu. 
EKP baasintressimäärad – hoiustamise püsivõimaluse intressimäär, põhiliste 
refinantseerimisoperatsioonide intressimäär ja laenamise püsivõimaluse intressimäär – 
vaatlusperioodil ei muutunud.

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

võrdub kohustusliku reservi kuuekordse summaga. 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/two-tier/html/index.et.html
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6 EKP kommunikatsioon majandusväljavaate teemal: 
võrdlusanalüüs 

Koostanud Julian Ashwin, Maarten Dossche, Katrin Forster van 
Aerssen, Ramon Gomez-Salvador, Eleni Kalamara ja Beatrice Pierluigi 

See, kuidas EKP vahendab teavet majandusülevaate kohta, on viimase 
20 aasta jooksul märgatavalt muutunud. Selles infokastis vaadeldakse, kuidas on 
majandusväljavaate aluseks olevate raamistike ja põhimõtete teemaline 
kommunikatsioon alates EKP loomisest 1998. aastal arenenud. Samuti võrreldakse 
EKP kommunikatsioonitegevust USA Föderaalreservi nõukogu ja Inglise keskpanga 
nõukogu omaga aastatel 2015–2019. Analüüs lõpeb 2019. aastaga, et tulemusi ei 
mõjutaks föderaalreservi nõukogu meetmed koroonaviiruse pandeemia vallas ega 
EKP rahapoliitika strateegia läbivaatamine. Infokastis keskendutakse EKP 
kommunikatsioonitegevuse konkreetsele osale, aga siinse majandusülevaate 
täispika ingliskeelse versiooni artiklis „ECB communication with the wider public“ 
käsitletakse teemat laiemalt ja uuritakse EKP hiljutisest strateegia läbivaatamisest 
saadud õppetunde.1 

2015. aastal tehti EKP korrapärases majandusväljavaate teemalises 
kommunikatsioonis kaks olulist muudatust. Esiteks vähendas EKP nõukogu 
rahapoliitikaistungite sagedust, asendades neljanädalase tsükli kuuenädalasega. 
Teiseks hakkas EKP avaldama nõukogu rahapoliitikaistungite aruandeid. Need 
muudatused vähendasid majandusväljavaadete teemalises kommunikatsioonis 
tekkiva müra ohtu, mis võib ilmneda, kui muudatusi avaldatakse liiga tihti. Samuti 
suurendasid need otsustusprotsessi läbipaistvust ja usaldusväärsust. Mõlemad 
muutused lähendasid EKP toimimisviisi USA Föderaalreservi nõukogu rahapoliitika 
arutelude tavale. Ehkki majandusväljavaate teemaliste ametlike teadete edastamist 
on vähendatud kaheteistkümnelt korralt (kuubülletään) kaheksale 
(majandusülevaade) aastas, on majandusväljavaadet puudutavate EKP 
peaökonomisti kõnede ja esitluste kaudu välisele kuulajaskonnale edastatud teabe 
maht (joonise A osa a) viimase 20 aasta jooksul kasvanud. Samuti näib, et EKP 
peaökonomist pidas aastatel 2015–2019 majandusväljavaate teemal märksa rohkem 
kõnesid kui Inglise keskpanga peaökonomist või föderaalreservi nõukogu 
aseesimees (joonise A osa b).2 

 
1  Vt selle majandusülevaate täispika ingliskeelse versiooni artikkel „ECB communication with the wider 

public“ ning K. Assenmacher, G. Glöckler, S. Holton ja P. Trautmann „Clear, consistent and engaging: 
ECB monetary policy communication in a changing world“, rahapoliitikaalase kommunikatsiooni 
töövoog, EKP üldtoimetis nr 274, september 2021.   

2  Inglise keskpanga kõnede puhul võetakse analüüsi aluseks peaökonomisti kõned. Kui lisada 
peaökonomisti kõnedele ka rahapoliitika valdkonna asepresidendi kõned (viimane on oma 
täitevülesannetelt EKP peaökonomistiga sarnasem), ei mõjutaks see ikkagi tulemusi. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274%7E9aca14e6f6.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op274%7E9aca14e6f6.en.pdf
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Joonis A. 
Majandusväljavaadet puudutavate peaökonomisti kõnede arv 

(aasta keskmine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Osas a on kõned arvestatud selle juhatuse liikme aasta keskmise hulka, kes astus ametisse keset aastat (nt 2006 
Issing/Stark; 2019 Praet/Lane). Osas b on USA Föderaalreservi nõukogu aseesimees (Fischer, Clarida) loetud võrdväärseks EKP 
peaökonomisti (Praet, Lane) ja Inglise keskpanga peaökonomistiga (Haldane). 

Majandusväljavaadete teemaliste EKP teadaannete loetavus on alates 
2008. aastast paranenud. Seda on näha joonise B osas a, kus on toodud 
majandusväljavaateid käsitlevate EKP kõnede mõistmiseks vajaliku hariduse 
omandamiseks kulunud aastate arv. Jooniselt ilmneb, et kõnede keelekasutus on 
muutunud aja jooksul lihtsamaks. Sama muutust on näha kõigi EKP kõnede puhul, 
sealhulgas muudel teemadel peale majandusväljavaate.3 Majandusväljavaateid 
käsitlevate EKP kõnede loetavus on võrreldav Inglise keskpanga omaga; USA 
Föderaalreservi kõnesid on aga loetavusindeksi alusel EKPga võrreldes mõnevõrra 
raskem lugeda (joonise B osa b). Samas on 2015. aastast avaldatud EKP 
rahapoliitika aruanded tunduvalt kehvema loetavusega kui föderaalreservi 
rahapoliitika komitee või Inglise keskpanga rahapoliitika komitee protokollid. Ehkki 
EKP aruannete sihtrühmaks võivad olla asjatundjad, näitab kõrgem tulemus siiski, et 
laiemal üldsusel oleks neid raskem mõista. 

 
3  Vt selle majandusülevaate täispika ingliskeelse versiooni artikkel „ECB communication with the wider 

public“. 
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Joonis B. 
Majandusväljavaadet käsitlevate kõnede ning aruannete/protokollide loetavus 

(indeks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Mõõtmisel on kasutatud Fleschi-Kincaidi loetavusindeksi tulemust ajavahemiku 2015–2019 kohta. Tulemus esitatakse 
teksti mõistmiseks vajaliku hariduse omandamiseks kulunud aastate arvuna. Mida kõrgem on Fleschi-Kincaidi loetavusindeksi 
tulemus, seda raskem on teksti mõista. Kui tulemus on üle 12, on nõutav keskharidusest kõrgem haridustase.   

See, kuidas on EKPs muutunud majandusväljavaate teemaline 
kommunikatsioon, näitab uute teoreetiliste arusaamade kasutuselevõtmist. 
Joonisel C on näha, et selliseid sõnu või termineid nagu kogutoodangu lõhe, Phillipsi 
kõver, töötus ja loidus kasutatakse euro teisel aastakümnel selgelt rohkem. 
Seevastu sõna raha on viimase kümne aasta jooksul palju vähem märgata. See 
kajastab euroala majanduskasvu ja inflatsiooni teistsugust tõlgendamist ja 
hindamist – üha rohkem tuginetakse tootmisvõimsuse rakendusastme ning palga ja 
hinnasurve näitajate vahelisele suhtele.4 Sõna raha väiksemat sagedust EKP 
kõnedes ning terminite töötus ja loidus tihedamat kasutamist võib selgemalt märgata 
ka nõukogu liikmete kõnedes (joonise C osa a). 

EKP ja teiste keskpankade kommunikatsiooni kaks peamist erinevust on 
seotud erisuguse rahapoliitika strateegiaga. Esiteks on joonise C osas b näha, et 
sõnu töötus või loidus kasutavad EKP nõukogu liikmed oma kõnedes vähem kui 
Inglise keskpank või USA Föderaalreservi nõukogu, kuid teistsuguste teemade 
käsitlemisel kasutatakse neid kõige sagedamini. Föderaalreservi nõukogu puhul 
näitab see, kuivõrd oluline on maksimaalse tööhõive eesmärk, mis on üks tema 
kahest ülesandest. Terminite kogutoodangu lõhe või Phillipsi kõver kasutussagedus 
on kõigis kolmes keskpangas sarnane. See tähendab, et kui varem ei kasutatud neid 
termineid EKP kommunikatsioonis kuigi tihti, pruugitakse neid nüüd samas ulatuses 
Inglise keskpanga ja USA Föderaalreservi nõukoguga. Teiseks kasutatakse sõna 
raha EKP kõnedes sagedamini kui USA Föderaalreservi nõukogu või Inglise 
keskpanga kõnedes ning see võib kajastada rahapoliitilise analüüsi kaalu EKP 
rahapoliitika strateegias. 

 
4  Lisateabe saamiseks vt P. Hartmann ja F. Smets „The first twenty years of the European Central Bank: 

monetary policy“, EKP teadustoimetis nr 2219, detsember 2018. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2219.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2219.en.pdf
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Joonis C. 
Eri teemadega seotud sõnade kasutussagedus eri keskpankades 

a) Sagedus EKP kommunikatsioonis 
(osakaal sõnade koguarvus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sagedus keskpankade kõnedes 
(osakaal sõnade koguarvus) 

 

Allikas: EKP ekspertide arvutused. 
Märkus. Konkreetse termini või sõna sagedus arvutatakse selle kasutuskordade arvuna jagatuna samal aastal avaldatud sõnade 
koguarvuga. 

Viited ebavõrdsusele on kolme peamise keskpanga puhul võrreldava 
sagedusega; samuti on saanud tähtsaks teemaks kliimamuutused. Ehkki 
keskendumine ebavõrdsusele on enamikus keskpankades aja jooksul suurenenud, 
näib, et EKP pöörab sellele teemale samasugust tähelepanu kui kaks ülejäänud 
suuremat keskpanka. Arutelud kliimamuutuste üle tunduvad Inglise keskpanga 
kõnedes olevat sagedasemad kui EKPs või USA Föderaalreservi nõukogus. 

Seda, kuivõrd oluline on majandusprognoosi käsitlevas kommunikatsioonis 
narratiiv, tõstab esile tekstianalüüs. Sharpe jt on näidanud, kuidas USA 
Föderaalreservi nõukogu majandusprognoosiga kaasneva narratiivi meeleolu ehk 
tonaalsus on tugevas korrelatsioonis tulevaste majandustulemustega: SKPga tekib 
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positiivne ning tööpuuduse ja inflatsiooniga negatiivne korrelatsioon. Tonaalsus 
annab lisateavet, ennustades hälbeid nii USA Föderaalreservi nõukogu kui ka 
erasektori SKP prognoosides ning töötuses kuni nelja eelseisva kvartali jooksul.5 
Autorite arvates kajastub tonaalsuse selline ennustusvõime asjaolus, et see annab 
märku majandustulemusi ohustavate langusriskide kohta. Lisaks leiavad autorid, et 
tonaalsusel on suur rahapoliitikat prognoosiv võimekus. USA Föderaalreservi 
rahapoliitika komiteele esitatava majandusolukorra ja rahapoliitika aruande 
(Tealbook) optimistlikum toon ennustab kuni järgmise nelja kvartali jooksul oodatust 
kõrgemat baasintressimäära.6 Jones jt leiavad, et ka Inglise keskpanga inflatsiooni 
kvartaliaruandes sisalduvate toodangukasvu prognooside kvalitatiivne arutelu 
hõlmab teavet, mis parandab keskpanga kvalitatiivset hinnangut valitseva olukorra ja 
eesootava kvartali kohta.7 

See kõik näitlikustab, kuidas prognoose puudutavad kvalitatiivsed arutelud 
(narratiivid) annavad lisateavet majanduse kohta, täiendades seeläbi 
kvantitatiivset analüüsi. See tõstab esile majandusväljavaadet puudutava selge ja 
informatiivse kommunikatsiooni tähtsuse. Rahapoliitika strateegia hiljutise 
läbivaatamise ajal kinnitas selle prioriteetsust ka EKP.8 Uue teabe pidev juurdevool 
tähendab, et EKP majandusväljavaate narratiivi ajakohastatakse samuti lakkamatult 
ja selleks on vaja suurt hulka majandusmudeleid, vahendeid ja küsitlusi. 

 

 
5  Vt S. Sharpe, N. Sinha ja C. Hollrah „The Power of Narratives in Economic Forecasts“, Finance and 

Economics Discussion Series, nr 2020-001, USA Föderaalreservi nõukogu, 2020. 
6  USA Föderaalreservi rahapoliitika komiteele esitatavat majandusolukorra ja rahapoliitika aruannet 

koostavad föderaalreservi nõukogu liikmed. Aruande lühinimetus Tealbook ('sinakasroheline raamat') 
anti dokumendile pärast Bluebooki ('sinine raamat') ja Greenbooki ('roheline raamat') liitmist 
2010. aasta juunis. 

7  Vt J. Jones, T. Sinclair ja H. Stekler „A textual analysis of Bank of England growth forecasts“, 
International Journal of Forecasting, kd 36(4), 2020, lk 1478–1487. Hispaania keskpanga sarnaste 
andmete kohta vt N. Sobrino, C. Ghirelli, S. Hurtado, J. Pérez ja A. Urtasun „The narrative about the 
economy as a shadow forecast: an analysis using Bank of Spain quarterly reports“, Applied 
Economics, november 2021.  

8  Vt EKP majandusülevaate 5/2021 täispika ingliskeelse versiooni artikkel „An overview of the ECB’s 
monetary policy strategy“.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202105_01%7Ed813529721.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202105_01%7Ed813529721.et.html
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7 Tarneahela häirete põhjused ja nende mõju euroala 
töötlevale tööstusele 

Koostanud Roberto A. De Santis 

Euroala majanduse elavnemist mõjutasid 2021. aasta jooksul üha suurenevad 
üleilmsed tarneahela häired. SKP reaalkasvu toetas 2021. aastal peamiselt 
äriteenuste valdkonna taastumine, samal ajal kui tööstus- ja ehitussektori osakaal oli 
imporditud vahesisendite ja seadmete puuduse tõttu väiksem. Üleilmsed tarneahela 
häired on tekkinud mitme teguri koosmõjul. Need tegurid võib jagada viide peamisse 
kategooriasse: 1) tööstuskaupade üleilmse nõudluse tugev varajane taastumine; 
2) teatud pooljuhtide tarnepuudujäägid; 3) logistilised häired veondussektoris,
eelkõige seoses konteinerlaevade tegevusega; 4) ranged piirangumeetmed mõnes
olulises Aasia riigis, kus toodetakse vahesisendeid; 5) pooljuhtide tootmise ja
laevade pakkumisvõimsuse suurendamiseks vajalik aeg.

Üleilmse nõudluse hüppelise taastumise ja tarnepuudujääkide vaheline 
tasakaalustamatus on olnud rängem ja pikaajalisem, kui esialgu oodati. 
Kõrgtehnoloogia üleilmse nõudluse kasv kodumajapidamiste seas, kellel on vaja 
töötada kodus, ja ettevõtete hulgas, kellel tuleb parandada interneti võimsust ja 
juurdepääsu võrgule, on koos Covid-19 pandeemiast tingitud tarnehäiretega 
põhjustanud pooljuhtide tarnekriisi, mis on avaldanud ebasoodsat mõju eelkõige 
autotööstusele.1 Samavõrd asjakohane on see, et konteinerlaevade tegevust 
mõjutas märkimisväärne pandeemiast põhjustatud šokk. Kui maailmakaubandus 
2020. aasta aprillis kokku kukkus, ei saanud kaubalaevad täisvõimsusel töötada ja 
paljud konteinerid kuhjati liikumispiirangute tõttu lääneriikide sadamatesse. Kui 
üleilmne nõudlus hakkas pärast 2020. aasta suve taas kasvama, nappis 
konteinereid, et vedada needsamad kaubad Aasiast USAsse ja Euroopasse, ning 
arvukad laevad saabusid sihtkohta suure hilinemisega (mida süvendas veelgi Suessi 
kanali blokeerinud tohutu konteinerlaev). See kõik tekitas märkimisväärseid 
tarneraskusi. ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi andmeil kulus 
konteinerlaevadel 2021. aasta esimesel poolel sadamates keskmiselt 11% rohkem 
aega kui enne pandeemiat aastatel 2018–2019. Euroopas kasvas keskmine 
sadamas viibitud aeg ummikute, hilinemiste ja taristu piirangute tõttu väga järsult 
Saksamaa ja Prantsusmaa sadamates (nt 42% ja 25% võrreldes 2018. ja 
2019. aasta keskmisega), ületades isegi USA näitajaid. Belgias, Itaalias ja Hollandis 
täheldatud muutused olid seevastu kooskõlas üleilmse keskmisega (joonis A). Veel 
süvendasid tarneraskusi deltatüve levikust tingitud uued liikumispiirangud mõnes 
Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riigis (sealhulgas Malaisias, Singapuris, Tais ja 
Vietnamis), mis on pooljuhtkiipide tootmisel olulised. EKP ettevõtlussektori 

1  Pooljuhtide tööstuses toimunud arengu kohta saab lisateavet Euroopa Keskpanga 
majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokastist „What is driving the recent surge in 
shipping costs?“, EKP majandusülevaate 4/2021 infokastist „Pooljuhtide nappus ning selle mõju 
euroala kaubandusele, tootmisele ja hindadele“, Euroopa Komisjoni 2021. aasta sügisese 
majandusprognoosi eriväljaandest ning Rahvusvaheliste Arvelduste Panga 2021. aasta bülletääni nr 48 
aruteludokumendist „Bottlenecks: causes and macroeconomic implications“. 

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://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2021_ch4_special_issues_1_en.pdf
https://www.bis.org/publ/bisbull48.pdf
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kontaktisikute sõnul jääb nii pooljuhtide tehaste tootmisvõimsus kui ka kaubalaevade 
pakkumisvõimsus eelduste kohaselt 2023. aastani piiratuks.2 

Joonis A. 
Konteinerlaevade keskmine sadamates viibitud aeg 2021. aasta esimesel poolel 
võrreldes 2018–2019. aasta keskmisega 

(suhtarv) 

 

Allikad: ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents (UNCTAD) ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta juunist. 

Tavapärasel ajal seostatakse tootmise suurenemist üldiselt pikemate 
tarneaegade ja vähenevate varudega. Enne pandeemiat mängis keskset rolli see, 
et nõudluse kasv suurendas tootmist, tekitades viivitusi kaupade tarnimisel 
ettevõtetele ja alandades varude taset. Ressursside tõhus jaotamine tänu 
üleilmastumisele aitaks aga parandada tarneprotsesse ja kiirendada tarneaegu. 
2020. aasta teisest poolest saadik on peale suure nõudluse põhjustanud pikemaid 
tarneaegu ka tarneraskused, mille tõttu tekivad märkimisväärsed viivitused, mis võib 
viidata isegi tootmise vähenemisele (joonis B). Nimetatud raskuste tõttu tekkis 
materjali ja/või seadmete puudus, mistõttu ei saanud euroala ettevõtted 
tööstuskaupade nõudluse kiirele taastumisele nõuetekohaselt reageerida ja see 
omakorda põhjustas varude vähenemist kõikides sektorites (joonis C). Seda uut 
arengut saab ära kasutada, et hinnata, mil määral on euroala tööstustoodangu 
vähesus tingitud tarneraskustest. 

 
2  Ettevõtete arvamusi tarneprobleemide püsivuse kohta on käsitletud Euroopa Keskpanga 

majandusülevaate 7/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokastis „Main findings from the ECB’s 
recent contacts with non-financial companies“.  
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02%7E9f09fdc7e5.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202107_02%7E9f09fdc7e5.et.html
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Joonis B. 
Euroala tööstustoodang, tarneajad ja varud 

(vasakpoolsel teljel: aastakasvumäär, parempoolsel teljel: z-skoorid) 

 

Allikad: Eurostat, Euroopa Komisjon, IHS Markit ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Z-skoorid arvutatakse iga näitaja kohta, lahutades nende vastavad keskmised ja jagades saadud vahe nende vastavate 
standardhälvetega, mis on arvutatud ajavahemikul 1999–2019. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta septembrist 
(tööstustoodang), oktoobrist (ostujuhtide tarneaegade indeks tehnoloogiaseadmete puhul) ja novembrist (ostujuhtide tarneaegade 
indeks kokku ja varud). 

Joonis C. 
Euroala varud võrreldes eeldatava tootmisega sektorite kaupa ning seadmete ja 
materjali puudus 

(z-skoorid) 

 

Allikad: Eurostat, Euroopa Komisjon ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Z-skoorid arvutatakse iga näitaja kohta, lahutades nende vastavad keskmised ja jagades saadud vahe nende vastavate 
standardhälvetega, mis on arvutatud ajavahemikul 1999–2019. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta oktoobrist (varud võrreldes 
eeldatava tootmisega) ja novembrist (seadmete ja materjali puudus). 

Et eristada arengut soodustavate tegurite suhtelist tähtsust tarneaegade ja 
tööstustoodangu puhul, saab kasutada struktuurse vektorautoregressiooni 
(SVAR) mudelit. Nimelt tuvastab mudel ühtlustatud tarbijahinnaindeksi, 
tööstustoodangu (v.a ehitus), kümneaastase tähtajaga üleööintressimäära 
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vahetustehingu intressimäära, ettevõtete võlakirjade hinnavahede ja ostujuhtide 
tarneaegade indeksi põhjal, millise osakaaluga on šokid, mille on põhjustanud 
nõudlus, intressimäär, finantsnäitajad, kulude suurenemine ja tarneraskused. 

Mudelist ilmneb, et 2021. aastal takistasid tarneraskused tööstuslikku tootmist 
märkimisväärselt. Mudeli kohaselt põhjustasid 2020. aasta oktoobrist 2021. aasta 
septembrini euroala ostujuhtide tarneaegade indeksi muutustest ligikaudu 45% 
kogunõudluse mõju (st nõudlus-, intressimäära- ja finantsšokk kokku), umbes 45% 
tarneraskused ja umbes 10% muud liiki kulude suurenemisest tingitud šokid 
(joonise D vasakpoolne osa). Nõudlusest, tarneraskustest ja kulude suurenemisest 
tingitud šokkide mõju tööstustoodangule on näha joonise D parempoolses osas. 
Eeldusel, et kõik muud tegurid jääksid samaks, võib öelda, et euroala 
tööstustoodangu tase vähenes 2020. aasta oktoobrist 2021. aasta septembrini 
tarneraskuste tõttu hinnangute kohaselt kumulatiivselt ligikaudu 2,6% võrreldes 
olukorraga, mil tarneraskusi ei oleks olnud.3  

Joonis D. 
Tarneraskustest tingitud šokkide mõju euroala tööstustoodangule ja ostujuhtide 
tarneaegade indeksile 

(vasakul: hajuvusindeksi kõrvalekalle võrdlusalusest; paremal: võrdlusalusest kõrvalekalde protsent, kumuleeritud 2020. aasta 
oktoobrist 2021. aasta septembrini) 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat, Euroopa Komisjon ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Mudel näitab ühtlustatud tarbijahinnaindeksi, tööstustoodangu (v.a ehitus), kümneaastase tähtajaga üleööintressimäära 
vahetustehingu intressimäära, ettevõtete võlakirjade hinnavahede ja ostujuhtide tarneaegade indeksi põhjal, millise osakaaluga on 
šokid, mida on põhjustanud kogunõudlus (nõudlus-, intressimäära-, finantsšokk) ning kulude suurenemine ja tarneraskused. Mudel 
põhineb euroala koondandmetel 1999. aasta jaanuarist 2021. aasta septembrini ning šokid määratakse kindlaks meetodi abil, mida 
J. Antolín-Díaz ja J. F. Rubio-Ramírez kasutasid artiklis „Narrative Sign Restrictions for SVARs“, American Economic Review, nr 108, 
2018, lk 2802–2829. Mõju avaldavad eeldatavad märgipiirangud on järgmised: nõudlusšokid viitavad ühtlustatud 
tarbijahinnaindeksile (+), tööstustoodangule (+), kümneaastase tähtajaga üleööintressimäära vahetustehingu intressimäärale (+), 
ettevõtete võlakirjade hinnavahedele (–) ja ostujuhtide tarneaegadele indeksile (–). Intressimäärašokid viitavad ühtlustatud 
tarbijahinnaindeksile (–), kümneaastase tähtajaga üleööintressimäära vahetustehingu intressimäärale (+) ja ettevõtete võlakirjade 
hinnavahedele (+). Finantsšokid viitavad tööstustoodangule (–) ja ettevõtete võlakirjade hinnavahedele (+). Kulude suurenemisest 
tingitud šokid viitavad ühtlustatud tarbijahinnaindeksile (+) ja tööstustoodangule (–). Tarneraskustest tingitud šokid viitavad ühtlustatud 
tarbijahinnaindeksile (+), tööstustoodangule (–) ja ostujuhtide tarneaegadele indeksile (–). Eeldatavad narratiivsed piirangud on 
järgmised: prognoosivigadele avaldasid seoses kümneaastase tähtajaga üleööintressimäära vahetustehingu intressimääraga 
2015. aasta jaanuaris enim mõju rahapoliitilised šokid, seoses ettevõtete võlakirjade hinnavahedega 2007. aasta juulis finantsšokid 
ning seoses ostujuhtide tarnaegade indeksiga 2020. aasta aprillis ja 2021. aasta märtsis tarneraskused. Samuti eeldatakse, et kõik 
finantsšokid on 2008. aasta septembris ja oktoobris plussmärgiga ning kõik nõudlusšokid 2020. aasta märtsis ja aprillis miinusmärgiga. 

3  Tarneraskused on mõjutanud märgatavalt ka eksporti, nagu on kirjeldatud Euroopa Keskpanga 
majandusülevaate 6/2021 infokastis „Tarneraskuste mõju kaubandusele“. Lisateavet pakkumisšokkide 
mõju kohta üleilmsele tööstustoodangule ja kaubandusele saab selle majandusülevaate infokastist 
„Tarneahela häired ja nende mõju maailmamajandusele“. 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10.20 01.21 04.21 07.21

tööstustoodang
tarneraskused
tarnekulude suurenemine
nõudlus

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10.20 01.21 04.21 07.21

ostujuhtide tarneaegade indeks
tarneraskused
tarnekulude suurenemine
nõudlus

https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-09/EKP%20majandus%C3%BClevaade%206-2021_veebi.pdf


 

EKP majandusülevaade 8/2021 – Infokastid 
Tarneahela häirete põhjused ja nende mõju euroala töötlevale tööstusele 

89 

2021. aasta veebruariks oli tarneraskuste mõju tööstustoodangule muutunud üha 
märgatavamaks. 2021. aasta neljanda kvartali kohta kättesaadavad küsitlusandmed 
lubavad arvata, et see mõju ei tasandu tõenäoliselt ka 2021. aasta viimaseks 
kvartaliks. Arvestades et tööstussektor (v.a ehitus) moodustab euroala 
kogulisandväärtusest umbes 20%, osutavad ülaltoodud hinnangud sellele, et 
2021. aasta SKP reaalkasv oleks ilma tarneraskusteta ligikaudu 0,5% suurem. Seda 
hinnangut võib pidada alampiiriks, sest tarneraskused jätkasid 2021. aasta viimases 
kvartalis nii tootmise kui ka ehituse ja äriteenuste mõjutamist. 

Tarneraskustest tingitud šokkide mõju võib jääda püsima peaaegu kogu  
2022. aastaks. Pooljuhtide nappus, pandeemiast tingitud negatiivsed suundumused 
Aasias ja praegused ummikud konteinerisadamates ei anna tõenäoliselt kuigi palju 
järele, mistõttu avaldavad need šokid euroala majandusele mõju eeldatavasti ka 
lähikuudel. Tarneraskustest tingitud šokkide mõju võib püsida peaaegu kogu 
2022. aasta vältel, nagu on rõhutanud ka EKP kontaktisikud ettevõtlussektoris. 
Euroopa Komisjoni 2021. aasta oktoobri ettevõtlus- ja tarbijauuringute kohaselt 
ootavad ettevõtted materjalipuuduse edasist süvenemist järgmise kolme kuu jooksul 
kõigis euroala riikides, välja arvatud mõnes väiksemas riigis (joonis E). Mida suurem 
on nende vastajate osakaal, kes kinnitavad, et puudujääk mõjutas nende ettevõtet 
võrreldes vastava pikaajalise keskmisega, seda suurem on nende osakaal, kes 
eeldavad oma olukorra edasist halvenemist. See toetab üldist hinnangut 
tarneraskuste pikaajalise ja püsiva mõju kohta. 

Joonis E. 
2021. aasta neljanda kvartali eeldatav seadmete ja materjali puudus euroala riikides 

(x-telg: vastajate protsent, ajaloolise keskmisega kohandatud tasemed; y-telg: vastajate protsent, erinevus võrreldes 2021. aasta 
kolmanda kvartaliga) 

 

Allikad: Eurostat, Euroopa Komisjon ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkused. Väärtused arvutatakse iga näitaja kohta, lahutades nende vastavad keskmised iga riigi majanduse puhul ajavahemikul 
1999–2019. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta oktoobrist. 
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8 2022. aasta eelarvekavade mõju 2022. aasta 
eelarvepoliitikale 

Koostanud Giovanni Bardone, Stephan Haroutunian, Sebastian 
Hauptmeier ja Philip Muggenthaler 

24. novembril 2021 avaldas Euroopa Komisjon oma arvamused euroala riikide 
2022. aasta eelarvekavade kohta.1 Need arvamused keskenduvad eelarvekavade 
kooskõlale nõukogu 18. juuni 2021. aasta soovitustega, mille kohaselt peaksid eri 
liikmesriigid rakendama 2022. aastal rohkem lahknevat eelarvepoliitikat. Nõukogu 
soovitas väikese või keskmise võlakoormusega liikmesriikidel 2022. aastal võtta või 
säilitada toetav eelarvepoliitiline hoiak, suure võlakoormusega liikmesriikidel aga 
kasutada taaste- ja vastupidavusrahastut, et rahastada lisainvesteeringuid 
majanduse taastamisse, järgides samal ajal konservatiivset eelarvepoliitikat. Kõigil 
liikmesriikidel soovitati riiklikult rahastatavad investeeringud säilitada. Komisjon võtab 
eelarvekavade hindamisel arvesse stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli 
jätkuvat kohaldamist 2022. aastal. Eeldatavasti lõpetatakse klausli kohaldamine 
alates 2023. aastast.2 

Kohandatud näitaja, mille eesmärk on kajastada eelarvepoliitika suunda 
praeguses majanduskontekstis, osutab, et prognooside kohaselt jääb euroala 
eelarvepoliitika ka 2021. ja 2022. aastal toetavaks. Komisjon kasutab hindamiseks 
eelarvepoliitilise hoiaku muudetud näitajat, mille väljatöötamisel peeti silmas 
praegust kriisi ning selle lahendamiseks võetavaid liikmesriikide ja ELi 
eelarvepoliitilisi meetmeid. 3 Esiteks võetakse eelarvepoliitilise hoiaku näitaja puhul 
arvesse taaste- ja vastupidavusrahastust ja muudest ELi fondidest rahastatavaid 
kulutusi, mis annavad majandusele rahalise impulsi, kuid ei kajastu liikmesriikide 
registreeritud eelarvepositsioonis. Teiseks jäetakse arvestusest välja kriisile 
reageerimiseks võetavad ajutised erakorralised meetmed. Komisjoni 2021. aasta 
sügisprognoosi kohaselt, mis hõlmab 2022. aasta eelarvekavasid, moodustab 
eelarvepoliitilise hoiaku sellisel määratlusel põhinev ekspansiivne eelarvepoliitika 
2021. aastal ligikaudu 1,75% SKPst ja 2022. aastaks oodatakse edasist kasvu 
ligikaudu 1% ulatuses SKPst.4 

 
1  Euroopa Komisjon (2021), „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 

Keskpangale 2022. aasta eelarvekavade kohta: üldhinnang“. 
2  Klausel võeti kasutusele stabiilsuse ja kasvu pakti reformi (majanduse juhtimise paketi) raames 

2011. aastal. Seda saab kohaldada ebatavalise sündmuse korral, mis on väljaspool liikmesriigi kontrolli 
ja avaldab tõsist mõju valitsemissektori finantsseisundile, või euroala või ELi tervikuna mõjutava tõsise 
majanduslanguse perioodidel. Klausli kohaldamisel võivad liikmesriigid ajutiselt kõrvale kalduda 
eelarve kohandamise nõuetest, mis on ette nähtud pakti ennetuslikus ja korrigeerivas osas, tingimusel 
et kõrvalekaldumine ei ohusta riigi rahanduse jätkusuutlikkust keskmise aja jooksul. 

3  Komisjon vaatleb eelarvepoliitilise hoiaku arvutamisel netokulude aastakasvu võrreldes kümne aasta 
potentsiaalse kasvuga. Vastavalt nõukogu soovitustele 2021. aasta stabiilsusprogrammide kohta 
kohandati üldise eelarvepoliitilise hoiaku arvutamiseks kasutatavat netokulude koondnäitajat, et 
kaasata taaste- ja vastupidavusrahastu toetustest ja muudest ELi fondidest rahastatavad kulud ning 
arvata välja Covid-19 kriisiga seotud ajutised erakorralised meetmed. Lisaks ELi rahastatavate kulude 
panusele vaadeldakse komisjoni hinnangus ka mõju, mida avaldavad eelarvepoliitilisele hoiakule 
riiklikult rahastatavad erinevad koondkulud: 1) investeeringud, 2) muud kapitalimahutused ja  
3) esmased jooksvad kulud (millest on maha arvatud kaalutlusõigusel põhinevad tulumeetmed). 

4  Euroopa Komisjon (2021), op. cit. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0900&qid=1640335402032&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0900&qid=1640335402032&from=ET
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Komisjoni hinnangul on liikmesriikide eelarvekavad üldjoontes kooskõlas 
nõukogu eelarvepoliitika soovitustega, mis võeti vastu 18. juunil 2021. 
Praeguses kriisis eelarvepoliitika suunda kajastava kohandatud näitaja abil 
mõõtmine näitab, et enamik väikese ja keskmise võlakoormusega euroala riike viib 
ellu toetavat eelarvepoliitikat. Sellesse rühma kuuluvatest liikmesriikidest 
(Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, 
Austria, Sloveenia, Slovakkia ja Soome) ei kavatse seda 2022. aastal teha ainult 
Malta ja Slovakkia. Komisjon tõdeb, et kõik sellesse rühma kuuluvad liikmesriigid  
(v.a Madalmaad, kes ei ole veel oma taaste- ja vastupidavuskava esitanud) 
plaanivad oma majanduse taastumise toetamiseks kasutada taaste- ja 
vastupidavusrahastut. Kõik riigid säilitavad või üldjoontes säilitavad riiklikult 
rahastatavad investeeringud. 

Lisaks juhib komisjon tähelepanu sellele, et suure võlakoormusega 
liikmesriikidel on oluline „hoida konservatiivset eelarvepoliitilist joont“. 
Seepärast tõdeb komisjon, et Belgia, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia 
kasutavad kooskõlas nõukogu 2021. aasta juuni soovitustega taaste- ja 
vastupidavusrahastut taastumist toetavate lisainvesteeringute rahastamiseks ning 
säilitavad riiklikult rahastatavad investeeringud. 5 Komisjon rõhutab ka, et neil riikidel 
tuleks toetavate eelarvemeetmete võtmisel „järgida konservatiivset eelarvepoliitikat, 
tagamaks keskpikas perspektiivis riigi rahanduse jätkusuutlikkus“. 

Komisjoni hinnang peegeldab valitsemissektori investeeringute kasvu kogu 
euroalal, mis on olnud täheldatav terve pandeemia ajal ja erineb ülemaailmse 
finantskriisi järel täheldatud mustrist. Sealjuures tuleb märkimisväärne osa 
kasvust ELi fondidest, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastust. Komisjon 
prognoosib, et euroala valitsemissektori investeeringud suurenevad 2019. aasta 
2,8%lt SKPst 2022. aastal 3,2%le SKPst ning seega pöördub pandeemiaeelne ja 
ülemaailmse finantskriisi järgne avaliku sektori investeeringute vähenemise 
suundumus osaliselt ümber (joonis A). Nii komisjoni 2021. aasta sügisprognoos kui 
ka eelarvekavad osutavad, et üldiselt võetakse taaste- ja vastupidavusrahastu 
toetused kiiresti kasutusele: ligikaudu kaks kolmandikku taaste- ja 
vastupidavusrahastust euroala riikidele eraldatud toetustest kulutatakse ära 
2023. aasta lõpuks. Prognooside kohaselt moodustavad taaste- ja 
vastupidavusrahastust rahastatavad kulutused nii 2022. kui ka 2023. aastal ligikaudu 
0,5% SKPst. Üldiselt peaksid valitsemissektori eelarvete hea kvaliteet ja jätkuvad 
avaliku sektori investeeringud toetama rohe- ja digipööret. 

 
5  Euroopa Komisjon ei võtnud vastu arvamust Portugali esitatud eelarvekava kohta, kuna Portugali 

parlament oli vahepeal kava aluseks olnud eelarveprojekti tagasi lükanud. 
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Joonis A. 
Avaliku sektori investeeringud 2009.–2022. aastal 

(osakaal SKPs) 

 

Allikad: Euroopa Komisjon (AMECO andmebaas) ja EKP arvutused. 

Samal ajal on ruumi vähendada jooksvate kulutuste mõju eelarvetoetusele. 
See piiraks valitsemissektori võla kasvu. Komisjon märgib, et prognooside 
kohaselt ei taga madala või keskmise valitsemissektori võlatasemega riikidest Läti ja 
Leedu riiklikult rahastatavate jooksvate kulude kasvu üle piisavat kontrolli. 
Valitsemissektori võla ja SKP suure suhtarvuga riikide seas ei piira Itaalia piisavalt 
riiklikult rahastatavate jooksvate kulude kasvu. Seetõttu kutsuvad komisjon ja 
eurorühm6 Itaaliat üles võtma vajalikke meetmeid selliste kulude piiramiseks. 

Eelarve tasakaalustamatuse korrigeerimine kulgeb euroala riikides endiselt 
ebaühtlaselt.7 Komisjoni 2021. aasta sügisprognoosi kohaselt peaks puudujääk 
kõigis euroala riikides nii 2022. kui ka 2023. aastal vähenema (joonis B). Prognoosi 
kohaselt ületab eelarvepuudujääk 2023. aastal seitsmes euroala riigis 3% SKPst. 
Aastateks 2022–2023 prognoositakse suurimat puudujääki osas riikides, kus 
valitsemissektori võla ja SKP suhtarv oli pandeemia puhkemise ajal suur. Enamiku 
euroala riikide valitsemissektori võla suhe SKPsse peaks 2022. aastal vähenema, 
kuid mõnes riigis kasvab see kuni ettevaateperioodi lõpuni, kui poliitikat ei muudeta 
(joonis C). Üldiselt jääb see suhtarv ettevaateperioodi lõpus 2023. aastal 
eeldatavasti kriisieelsest tasemest kõrgemaks, sealhulgas paaris liikmesriigis, kus 
valitsemissektori võla ja SKP suhtarv oli kriisi alguses suhteliselt suur. 

Jätkata tuleb sihipäraste majanduskasvu soodustavate eelarvemeetmetega. 
Eelarvepoliitikaga tuleks jätkuvalt tagada tasakaal ühelt poolt kriisist turvalise ja 
püsiva väljatuleku ning teiselt poolt riigi rahanduse jätkusuutlikkuse vahel. Suure 
ebakindluse tingimustes võib selle tasakaalu hoidmisele kaasa aidata 
makromajanduslikele muutustele reageeriv eelarvetoetus. Kui pandeemiaolukord 

 
6  6. detsembril 2021 avaldatud eurorühma avalduses 2022. aasta eelarvekavade kohta kutsutakse suure 

võlakoormusega liikmesriike, kus riiklikult rahastatavate jooksvate kulude kasvu ei ole komisjoni 
hinnangul kavas piisavalt piirata, võtma oma riigi eelarveprotsessis vajalikke meetmeid. 

7  Selle majandusülevaate 6. peatükist leiab üksikasjalikumat teavet kogu euroala eelarve arengu kohta. 
See põhineb eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajanduslikul ettevaatel euroala 
kohta. 
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https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2021/12/06/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2022/
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peaks halvenema, vähendaks lisanduv eelarvetoetus kahjulikku mõju toodangu 
kasvule. Kui aga euroala riikide majandus õpib pandeemiaga tõhusamalt kohanema 
ja kasvab kiiremini, kui praegu prognoositakse, võiksid suure riigivõlaga riigid oma 
eelarve jätkusuutlikkust parandada, kasutades prognoositust paremat nominaalse 
SKP arengut eelarvepositsiooni parandamiseks. Kui kooskõlas nõukogu poolt 
2021. aasta juunis antud soovitustega keskendutaks 2022. aastal eelarvetoetuse 
andmisel tootlikele kulutustele, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu 
rahastatavatele investeeringutele, oleks selle mõju majanduskasvule eriti soodne. 
Võttes arvesse stabiilsuse ja kasvu pakti üldise vabastusklausli kohaldamise 
eeldatavat lõpetamist alates 2023. aastast ja ELi majanduse juhtimise raamistiku 
käimasoleva läbivaatamise võimalikke tagajärgi,8 näib olevat asjakohane leppida 
õigel ajal kokku eelarvepoliitika edaspidises suunas. 

Joonis B. 
Valitsemissektori eelarvepositsioon 2020.–2023. aastal 

(osakaal SKPs) 

 

Allikad: Euroopa Komisjon (AMECO andmebaas) ja EKP arvutused. 

 
8  Eurosüsteemi vastus Euroopa Komisjoni 19. oktoobri 2021. aasta teatisele „COVID-19-järgne ELi 

majandus – mõju majanduse juhtimisele“. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystem_reply_commission_eu_economy_after_covid_implications_economic_governance211202%7Ed2eeec68dc.en.pdf?66dec20c9b6967105543014f88805bf2
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystem_reply_commission_eu_economy_after_covid_implications_economic_governance211202%7Ed2eeec68dc.en.pdf?66dec20c9b6967105543014f88805bf2
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Joonis C. 
Valitsemissektori koguvõlg 2019.–2023. aastal 

(osakaal SKPs) 

 

Allikad: Euroopa Komisjon (AMECO andmebaas) ja EKP arvutused. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202108.en.html#toc25

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202108%7E2c3432f856.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202108.en.html#toc25
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