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Majandusareng 

Ülevaade 

Venemaa sissetung Ukrainasse mõjutab märkimisväärselt majandustegevust ja 
inflatsiooni arengut kõrgemate energia- ja toormehindade kaudu, häirides 
rahvusvahelist kaubandust ja vähendades kindlustunnet. Nende tagajärgede ulatus 
sõltub konflikti arengust, praeguste sanktsioonide mõjust ja võimalikest edasistest 
meetmetest. 

Sõja mõju tuleb hinnata euroala majanduse stabiilsete alustingimuste kontekstis, 
mida tugevdab ulatuslik poliitiline toetus. Majanduse elavnemist hoogustab 
koroonaviiruse omikrontüve mõju taandumine. Tarneraskused on ilmutanud 
mõningaid leevenemise märke ja tööturu olukord on veelgi paranenud. EKP 
ekspertide 2022. aasta märtsi makromajandusliku ettevaate põhistsenaariumis, mis 
hõlmab esimest hinnangut Ukrainas toimuva sõja mõju kohta, on SKP lähiaja 
kasvuprognoosi konflikti tõttu allapoole korrigeeritud. 

Inflatsioonimäär on ootamatult suurte energiakulude tõttu jätkuvalt eeldatust 
üllatuslikult kõrgem. Ka hinnatõus on muutunud laiapõhjalisemaks. EKP ekspertide 
koostatud värskeima ettevaate põhistsenaariumi inflatsiooniprognoosi on 
märkimisväärselt ülespoole korrigeeritud. Pikema aja inflatsiooniootused on 
erinevate näitajate kohaselt naasnud EKP inflatsioonieesmärgi juurde. EKP nõukogu 
peab üha tõenäolisemaks, et keskmise aja jooksul stabiliseerub inflatsioon 2% 
tasemel. 

Puhkenud sõja majandus- ja finantsmõju käsitlevate alternatiivsete stsenaariumite 
kohaselt võivad majandusaktiivsust märkimisväärselt pärssida energia- ja 
toormehindade järsem tõus ning ulatuslikum surve kaubandusele ja 
majanduskliimale. Inflatsioon võib lähiajal tunduvalt hoogustuda, kuid peaks siiski 
kõigi stsenaariumite kohaselt vähehaaval aeglustuma ning stabiliseeruma 
2024. aastal ligikaudu 2% tasemel. 

EKP nõukogu on oma ajakohastatud hinnangu alusel ja ebakindlat keskkonda silmas 
pidades läbi vaadanud varaostukava raames lähikuudel tehtavate ostude graafiku. 
EKP varaostukava igakuiste netoostude maht on aprillis 40 miljardit eurot, mais 
30 miljardit eurot ja juunis 20 miljardit eurot. Kolmanda kvartali netoostude mahtu 
kohandatakse andmepõhiselt, kajastades EKP nõukogu muutuvat hinnangut 
majandusväljavaatele. Kui laekuvad andmed toetavad ootust, et keskmise aja 
inflatsiooniväljavaade ei halvene ka pärast netovaraostude lõppu, lõpetab EKP 
nõukogu varaostukava raames tehtavad netoostud kolmandas kvartalis. Kui 
keskmise aja inflatsiooniväljavaade muutub ja rahastamistingimused ei ole 
kooskõlas edasiste edusammudega 2% eesmärgile lähenemisel, on EKP nõukogu 
valmis netovaraostude mahtu ja/või kestust kohandama. EKP baasintressimäärade 
võimalik muutmine toimub mõne aja jooksul pärast EKP nõukogu poolt varaostukava 
raames tehtavate netoostude lõppu ning seda tehakse järk-järgult. EKP 
baasintressimäärade areng juhindub jätkuvalt EKP nõukogu eelkommunikatsioonist 
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ja tema võetud strateegilisest kohustusest stabiliseerida inflatsioon keskmise aja 
jooksul 2% tasemel. Seega eeldab EKP nõukogu, et EKP baasintressimäärad 
püsivad praegusel tasemel seni, kuni inflatsioonimäär on jõudnud aegsasti enne 
ettevaateperioodi lõppu ja ettevaateperioodi ülejäänud aja jooksul püsivalt 2%ni ning 
alusinflatsiooni areng on nõukogu hinnangul piisav selleks, et inflatsioonimäär saaks 
keskmises perspektiivis 2% tasemel stabiliseeruda. Ühtlasi kinnitas nõukogu kõiki 
oma muid poliitikameetmeid. 

Majandusaktiivsus 

2021. aastal kasvas maailmamajandus jõudsal sammul, hoolimata koroonaviiruse 
pandeemia uute lainete ja tarneraskustega seotud probleemidest. Küsitlusandmed 
osutavad majandusaktiivsuse jätkuvale kasvule 2022. aasta esimeses kvartalis. 
Venemaa ja Ukraina sõda muudab aga muidu hea üleilmse väljavaate 
märkimisväärselt ebakindlamaks. Majandusaktiivsuse hiljutised uuringud näitavad, et 
kasvutempo kiirenes jaanuarist veebruarini, kui pandeemia ja tarnetega seotud surve 
leevenes. Samas on sõjast tingitud majandusmõju ja poliitikameetmete järkjärgulise 
kaotamise toel üleilmse kasvu väljavaadet võrreldes detsembri ettevaatega eelkõige 
2022. ja 2023. aastaks allapoole korrigeeritud. Üleilmne (v.a euroala) reaalne SKP 
kasvas 2021. aastal hinnangute kohaselt 6,3%, kuid 2022. aastal peaks kasvuhoog 
aeglustuma 4,1%le ja nii 2023. kui ka 2024. aastal 3,6%le. Euroala välisnõudluse 
kasv peaks 2021. aasta 9,9%lt aeglustuma 2022. aastal 4%le, 2023. aastal 3,2%le 
ja 2024. aastal 3,6%le. Võrreldes üleilmse impordiga mõjutab konflikt euroala 
välisnõudlust rohkem, arvestades Venemaa ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide 
suhteliselt suurt kaalu euroala kaubanduses. Need riigid on konfliktist tulenevate 
raskuste suhtes eriti vastuvõtlikud. Kui vaadelda varasemaid ettevaateid, siis ei ole 
euroala välisnõudluse kasvumäära 2022. aastaks muudetud, kuna invasiooni mõju 
nullib täielikult 2021. aastast edasi kanduva positiivse tulemi. Nii 2023. kui ka 
2024. aastaks on seda vähendatud. Tarneraskused peaksid hakkama 2022. aasta 
jooksul leevenema ja kaduma 2023. aastaks täielikult. Euroala konkurentide 
ekspordihindu on 2022. ja 2023. aastaks ülespoole korrigeeritud. Selle taga on 
ühtaegu nii kõrgemad toormehinnad, tarneraskused kui ka taastuv nõudlus. 
Maailmamajanduse põhiprognoosi mõjutavaks oluliseks riskiks on endiselt 
pandeemia edasine kulg, ent ebakindlust võimendab märgatavalt ka Venemaa ja 
Ukraina sõda. Sõja edasisest eskaleerumisest tulenevad äärmuslikud langusriskid 
võivad olla ulatuslikud ja takistada üleilmset taastumist, suurendades 
inflatsioonisurvet. 

Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu mõjutab märkimisväärselt 
majandustegevust kõrgemate energia- ja toormehindade kaudu, häirides 
rahvusvahelist kaubandust ja vähendades kindlustunnet. Samas on alustingimused 
kindlad ja sellele aitab kaasa ulatuslik poliitiline toetus. Majanduskasv oli 
2021. aastal 5,3% ning aasta lõpul jõudis SKP näitaja pandeemiaeelsele tasemele. 
2021. aasta viimases kvartalis aga aeglustus kasv 0,3%ni ja see peaks jääma 
vaoshoituks ka 2022. aasta esimeses kvartalis. Majanduse väljavaated sõltuvad 
Venemaa ja Ukraina vahelise sõja käigust ning majandus- ja finantssanktsioonide ja 
muude meetmete mõjust. Samal ajal on teised kasvu pärssinud tegurid hakanud 
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nüüd taanduma. Ekspertide ettevaate põhiprognoosi kohaselt peaks euroala 
majandus 2022. aastal siiski jõuliselt kasvama, ehkki aeglasemalt, kui eeldati enne 
sõja puhkemist. Omikrontüve leviku piiramiseks võetud meetmetel on olnud 
koroonaviiruse eelmiste lainete ajal võetud meetmetega võrreldes väiksem 
majandusmõju ja nüüd neid tühistatakse. Mõningaid leevenemise märke on näha ka 
pandeemiaolukorrast tulenenud tarnehäiretes ja tööturg on jätkanud tugevnemist. 
Ulatusliku energiahinnašoki mõju inimestele ja ettevõtetele võivad osaliselt 
leevendada pandeemia ajal kogunenud säästud ja kompenseerivad 
eelarvemeetmed. 

EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajandusliku ettevaate kohaselt on 
euroala valitsemissektori eelarvepositsioon pärast koroonakriisist tingitud väga suurt 
puudujääki jätkuvalt paranemas. Seda põhiprognoosi mõjutavad aga 
märkimisväärsed riskid, mis kallutavad eelarvepositsiooni üha enam suurema 
eelarvepuudujäägi poole. See on peamiselt seotud Ukrainas toimuva sõjaga. 
Euroala valitsemissektori eelarvepuudujääk kahanes 2020. aasta erakordselt kõrgelt 
7,2% tasemelt 2021. aastal hinnanguliselt 5,5%le SKPst. Põhiprognoosi kohaselt 
peaks see 2022. aastal vähenema 3,1%le ja ettevaateperioodi lõpuks 2%le SKPst. 
Kui 2020. aastal oli euroala eelarvepoliitika tugevalt ekspansiivne, siis 2021. aastal – 
jättes kõrvale Euroopa Liidu taasterahastust saadud toetused – oli see veidi karmim. 
2022. aastal peaks eelarvepoliitiline hoiak muutuma eelduste kohaselt veelgi 
rangemaks. Selle peamine põhjus on asjaolu, et Covid-19 kriisi tõttu antavaid 
erakorralisi toetusi vähendatakse märkimisväärselt. Prognoosi kohaselt on 
eelarvepoliitika karmistumine ettevaateperioodi viimasel kahel aastal marginaalne ja 
majandust toetatakse märkimisväärselt ka edaspidi. Arvestades praegu mitmest 
allikast pärinevaid suuri riske, mis on osaliselt juba realiseerumas, aitaksid 
majandust kaitsta eelarvemeetmed, sealhulgas ELi tasandil. Eelarvepoliitika peab 
olukorra arenedes jääma paindlikuks. Valmisolek rakendada eelarvepoliitilisi 
meetmeid ei ole vastuolus vajadusega normaliseerida riigi rahandust usaldusväärselt 
keskmise perioodi jooksul. 

Keskmise aja jooksul peaks ekspertide ettevaate põhistsenaariumi kohaselt kasvu 
vedama jõuline sisenõudlus, mida toetab tugevam tööturg. Sedamööda, kuidas 
hõivatud inimeste arv kasvab, peaksid suurenema ka kodumajapidamiste 
sissetulekud ja kulutused. Sellele kasvuväljavaatele aitavad kaasa ka 
maailmamajanduse elavnemine ning praegused eelarve- ja rahapoliitika 
toetusmeetmed. Eelarve- ja rahapoliitikameetmete kaudu pakutav toetus on endiselt 
kriitilise tähtsusega, iseäranis praeguses keerulises geopoliitilises olukorras. Euroala 
majandus peaks kasvama 2022. aastal siiski hoogsalt, ent kasvutempo on sõja 
puhkemise tõttu oodatust aeglasem. Ekspertide märtsi makromajandusliku ettevaate 
kohaselt on SKP aastane reaalkasv 2021. aastal 5,4%, 2022. aastal 3,7%, 
2023. aastal 2,8% ja 2024. aastal 1,6%. Detsembri ettevaatega võrreldes on 2022. ja 
2023. aasta kasvuväljavaadet allapoole korrigeeritud. See tugineb eeldusele, et 
praegused energiatarnete katkestused ja konfliktiga seotud negatiivne mõju 
kindlustundele on ajutised ning et üleilmsed tarneahelad ei ole kuigivõrd mõjutatud. 
Negatiivse stsenaariumi korral, mille kohaselt kehtestatakse Venemaale karmimad 
sanktsioonid, mis toovad kaasa mõningad katkestused üleilmsetes tarneahelates, 
suuremad energiakulud, ajutisi kärpeid euroala tootmises, täiendavaid finantsraskusi 



 

EKP majandusülevaade 2/2022 – Majandusareng 
Ülevaade 

5 

ja püsivama ebakindluse, oleks euroala majanduskasv 2022. aastal 1,2% võrra 
aeglasem kui põhistsenaariumi järgi. 2023. aastal oleks erinevus väike ja 
2024. aasta majanduskasv oleks mõnevõrra kiirem tänu järelejõudmise mõjule. 
Karmima stsenaariumi realiseerudes, mille puhul lisaks negatiivse stsenaariumi 
aspektidele eeldatakse energiahindade tugevamat reaktsiooni veelgi suurematele 
tarnekärbetele ning tõsisemat ümberhindamist finantsturgudel, võib SKP kasv olla 
2022. aastal lõpuks kuni 1,4% ja 2023. aastal 0,5% võrra väiksem kui 
põhistsenaariumis. 2024. aastal oodatakse suhteliselt tagasihoidlikku järelejõudmise 
mõju. 

Inflatsioon 

Inflatsioon oli jaanuaris 5,1%, kerkis veebruaris 5,8%le ja peaks lähiajal veelgi 
tõusma. Üldise kõrge inflatsioonimäära peamiseks põhjuseks on jätkuvalt energia 
inflatsioon, mis jõudis veebruaris 31,7% tasemele ning kergitab hindu ka paljudes 
teistes sektorites. Hooajalised tegurid, suurenenud veokulud ja väetisehindade tõus 
on pannud kallinema ka toiduainehinnad. Energiakulud on viimastel nädalatel veelgi 
suurenenud ning Ukrainas toimuva sõja tõttu tugevneb surve teatud toiduaine- ja 
toormehindadele. Hinnatõus on muutunud laialdasemaks. Enamik alusinflatsiooni 
näitajateid on viimastel kuudel tõusnud 2% tasemest kõrgemale. Hinnatõusu 
püsivuse suhtes valitseb siiski ebakindlus, pidades silmas pandeemiaga seotud 
ajutiste tegurite rolli ja kõrgemate energiahindade kaudset mõju. Turupõhised 
näitajad viitavad sellele, et energiahinnad püsivad kõrged eeldatust kauem, kuid 
muutuvad ettevaateperioodi jooksul mõõdukamaks. Vähenema peaks ka 
üleilmsetest tarneraskustest tulenev hinnasurve. Tööturutingimused on jätkuvalt 
paranenud ja jaanuaris kahanes tööpuudus 6,8%ni. Ehkki tööjõupuudus mõjutab üha 
rohkemaid sektoreid, on palgakasv üldjoontes endiselt tagasihoidlik. Aja jooksul 
peaks majanduse täisvõimsuseni jõudmine toetama mõnevõrra kiiremat palgakasvu. 
Finantsturgude ja küsitluspõhised pikemaajalised inflatsiooniootused on ligikaudu 
2% tasemel. Need tegurid toetavad samuti alusinflatsiooni ja aitavad 
koguinflatsioonil jõuda püsivalt 2% eesmärgini. 

Ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslikus ettevaates euroala kohta 
eeldatakse, et aastane inflatsioon on 2022. aastal 5,1%, 2023. aastal 2,1% ja 
2024. aastal 1,9%, seega märkimisväärselt kiirem kui eelmises, detsembri 
ettevaates, eriti 2022. aasta puhul. Inflatsioon (v.a energia ja toiduained) peaks 
olema 2022. aastal keskmiselt 2,6%, 2023. aastal 1,8% ja 2024. aastal 1,9%.  
Need näitajad on samuti kõrgemad kui detsembri ettevaates. Kui eespool kirjeldatud 
negatiivne stsenaarium peaks realiseeruma, võib inflatsioonimäär olla 2022. aastal 
0,8% võrra kõrgem. Kui nafta- ja gaasiturud tasakaalustuvad, peaks energiahindade 
ulatuslikum tõus järk-järgult taanduma, põhjustades inflatsiooni aeglustumise 
allapoole põhistsenaariumi näitajat, eriti 2024. aastal. Karmima stsenaariumi korral 
oleks inflatsioonimäär 2022. aastal 2,0% võrra kõrgem ning ka 2023. aasta 
inflatsioon märkimisväärselt kiirem. 2024. aastal korvaks tugevam teise ringi mõju 
energiahindade langusest tuleneva negatiivse mõju inflatsioonile, jättes inflatsiooni 
muutumatult põhistsenaariumi tasemele. 
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Riskihinnang 

EKP nõukogu arvates mõjutavad majandusväljavaadet jätkuvalt langusriskid, mis on 
märkimisväärselt suurenenud. Pandeemiaga seotud riskid on vähenenud, kuid 
Ukrainas toimuv sõda võib majanduses valitsevat meeleolu tugevamalt mõjutada ja 
taas pakkumispoolseid piiranguid suurendada. Püsivalt kõrged energiahinnad võivad 
koos kindlustunde hajumisega vähendada nõudlust oodatust enam ning piirata 
tarbimist ja investeeringuid. Samad tegurid, mis lähiajal kujutavad endast tõusuriske, 
ohustavad ka inflatsiooniväljavaadet. Sõda Ukrainas on kaasa toonud 
märkimisväärse tõusuriski, eelkõige energiahindadele. Kui hinnasurve tõttu kujuneb 
palgakasv oodatust suuremaks või kui avaldub püsivalt negatiivne pakkumispoolne 
mõju, võib ka keskmise aja inflatsioon kujuneda hoogsamaks. Kui aga nõudlus 
peaks keskmise aja jooksul kahanema, võib see vähendada ka survet hindadele. 

Finants- ja rahapoliitilised tingimused 

Venemaa sissetung Ukrainasse on põhjustanud finantsturgudel märkimisväärset 
volatiilsust. Alates sõja puhkemisest on EKP nõukogu veebruarikuisest istungist 
saadik täheldatud riskivabade turuintressimäärade kasv osaliselt pöördunud.  
Ka aktsiahinnad on langenud, Venemaa suhtes kehtestatud finantssanktsioonid, 
sealhulgas mõne Venemaa panga eemaldamine SWIFTist, ei ole seni põhjustanud 
suuri pingeid rahaturgudel ega likviidsuspuudujääke euroala pangandussüsteemis. 
Pankade bilanss on üldjoontes hea, võttes arvesse tugevat kapitalipositsiooni ja 
viivislaenude vähenenud osakaalu. Pankade kasumlikkus on praegu 
pandeemiaeelsel tasemel. Ettevõtetele antavate pangalaenude intressimäärad on 
veidi tõusnud, samal ajal kui kodumajapidamiste hüpoteeklaenude intressimäärad 
püsivad rekordiliselt madalal tasemel. Ettevõtete laenuvood on vähenenud pärast 
kiiret kasvu 2021. aasta viimases kvartalis. Laenuandmine (eelkõige eluaseme 
soetamiseks) kodumajapidamistele jätkub. 

Rahapoliitilised otsused 

EKP nõukogu on oma ajakohastatud hinnangu alusel ja ebakindlat keskkonda silmas 
pidades läbi vaadanud varaostukava raames lähikuudel tehtavate ostude graafikud. 
Varaostukava igakuiste netoostude maht on aprillis 40 miljardit eurot, mais 
30 miljardit eurot ja juunis 20 miljardit eurot. Kolmanda kvartali netoostude mahtu 
kohandatakse andmepõhiselt, kajastades EKP nõukogu muutuvat hinnangut 
inflatsiooniväljavaatele. Kui laekuvad andmed toetavad ootust, et keskmise aja 
inflatsiooniväljavaade ei halvene ka pärast netovaraostude lõppu, lõpetab EKP 
nõukogu varaostukava raames tehtavad netoostud kolmandas kvartalis. Kui 
keskmise aja inflatsiooniväljavaade muutub ja rahastamistingimused ei ole 
kooskõlas edasiste edusammudega 2% eesmärgile lähenemisel, on EKP nõukogu 
valmis netovaraostude mahtu ja/või kestust kohandama. 

Samuti kavatseb nõukogu jätkata varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani 
jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete reinvesteerimist täies 
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ulatuses pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab EKP 
baasintressimäärasid tõstma, ja igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate 
likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks. 

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammääraks jäeti 0,00%, 
laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse 
intressimääraks –0,50%. 

EKP baasintressimäärade võimalik muutmine toimub mõne aja jooksul pärast 
varaostukava raames tehtavate netoostude lõppu ning seda tehakse järk-järgult. 
EKP baasintressimäärade areng juhindub jätkuvalt EKP nõukogu 
eelkommunikatsioonist ja tema võetud strateegilisest kohustusest stabiliseerida 
inflatsioon keskmise aja jooksul 2% tasemel. Seega eeldab EKP nõukogu, et EKP 
baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel seni, kuni inflatsioonimäär on 
jõudnud aegsasti enne ettevaateperioodi lõppu ja ettevaateperioodi ülejäänud aja 
jooksul püsivalt 2%ni ning alusinflatsiooni areng on nõukogu hinnangul piisav 
selleks, et inflatsioonimäär saaks keskmise aja jooksul 2% tasemel stabiliseeruda. 

EKP nõukogu teeb pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise 
varaostukava alusel 2022. aasta esimeses kvartalis netovaraoste vähemal määral 
kui eelmises kvartalis. Erakorralise varaostukava raames tehtavad netovaraostud 
lõpetatakse 2022. aasta märtsi lõpus. 

EKP nõukogu kavatseb 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. 

Pandeemia on näidanud, et stressiolukorras on varaostude kavandamise ja 
tegemise paindlikkus aidanud toime tulla puudujääkidega rahapoliitika 
ülekandemehhanismi toimimisel ja tõhustanud EKP nõukogu jõupingutusi seatud 
eesmärgi saavutamisel. Stressiolukorras jääb paindlikkus EKP nõukogu volituste 
piires ka edaspidi oluliseks elemendiks rahapoliitika elluviimisel, kui rahapoliitika 
ülekandemehhanismi toimimist ohustavad riskid takistavad hinnastabiilsuse 
saavutamist. Eelkõige juhul, kui turgudel tekib pandeemia tõttu taas killustatus, saab 
erakorralise varaostukava reinvesteeringuid vajadust mööda igal ajal paindlikult 
kohandada nii varaklasside kui ka jurisdiktsioonide lõikes. See võib hõlmata Kreeka 
Vabariigi emiteeritud võlakirjade oste lisaks lunastamistähtaegade 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 
ohjeldamise erakorralise varaostukava raames netovaraoste ka jätkata, et võidelda 
pandeemiast tingitud negatiivsete šokkide vastu. 

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 nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema 
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rahapoliitika kurssi. Nagu teatatud, eeldab nõukogu, et TLTRO-III operatsioonide 
puhul kohaldatavad eritingimused lõpevad selle aasta juunis. Samuti hindab 
nõukogu reservidelt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi asjakohast 
kohandamist, et negatiivsed rahapoliitilised intressimäärad ei piiraks pankade 
vahendussuutlikkust suure ülelikviidsuse tingimustes. 

Pidades silmas äärmiselt suurt ebakindlust Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse 
ning piirkondlikku mõju ülekandumise ohtu, mis võib kahjustada euroala finantsturge, 
on EKP nõukogu otsustanud pikendada eurosüsteemi tagasiostuvõimalust 
keskpankadele (EUREP) kuni 15. jaanuarini 2023. EUREP täiendab seega jätkuvalt 
euroalaste keskpankadega sõlmitud korralisi likviidsust lisavaid kokkuleppeid.  
Need meetmed moodustavad koos tervikliku kaitsemehhanismi võimaliku 
likviidsusvajaduse katmiseks eurodes euroalaväliste turuhäirete korral, mis võivad 
kahjustada EKP rahapoliitika sujuvat üleminekut. EKP nõukogu hindab 
euroalaväliste keskpankade taotlusi eurodes likviidsusliinide avamiseks igal 
üksikjuhul eraldi. 

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

EKP ekspertide 2022. aasta märtsi euroala makromajanduslik ettevaade näitab, 
et üleilmne majandustegevus oli aastavahetuse ajal tagasihoidlik, sest koroona 
omikrontüvi hakkas kiiresti levima, tarneraskused jätkusid ja toormehinnad püsisid 
kõrged. Venemaa ja Ukraina sõda muudab üleilmse väljavaate märkimisväärselt 
ebakindamaks, eriti lähiajal. Üleilmne (v.a euroala) reaalne SKP kasvas 2021. aastal 
hinnangute kohaselt 6,3%, kuid 2022. aastal peaks kasvuhoog aeglustuma 4,1%le 
ja nii 2023. kui ka 2024. aastal 3,6%le. Varasemate ettevaadetega võrreldes on 
üleilmset kasvu 2021. aastaks ülespoole korrigeeritud, sest siis edendasid maailmas 
nõudlust kaupade järele märkimisväärsed poliitilised toetusmeetmed. 2022. ja 
2023. aastaks on kasvu aga allapoole korrigeeritud – eelkõige Venemaa ja Ukraina 
vahelisest sõjast tingitud majandusmõju ja poliitikameetmete järkjärgulise kaotamise 
tõttu. Üleilmne impordikasv peaks pärast 2021. aasta jõulist taastumist (12,1%) 
2022. aastal pidurduma, kuna majandusaktiivsus on väiksem ning Venemaa-Ukraina 
sõda avaldab kaubandusele negatiivset mõju. 2023. ja 2024. aastal kasvab üleilmne 
import tõenäoliselt aeglasemalt, arvestades praeguse konflikti mõju, kasvuhoo 
raugemist paljudes piirkondades ja eeldust, et nõudlus tarbekaupade järele hakkab 
vähehaaval normaliseeruma. 

Euroala välisnõudluse kasv peaks 2021. aasta 9,9%lt aeglustuma 2022. aastal 4%le, 
2023. aastal 3,2%le ja 2024. aastal 3,6%le. Võrreldes üleilmse impordiga mõjutab 
konflikt euroala välisnõudlust rohkem, arvestades Venemaa ning Kesk- ja Ida-
Euroopa riikide suuremat kaalu euroala kaubanduses. Need riigid on konfliktist 
tulenevate raskuste suhtes vastuvõtlikumad kui muud, euroalavälised riigid. 
Kui vaadelda varasemaid ettevaateid, siis ei ole euroala välisnõudluse kasvumäära 
2022. aastaks muudetud, kuna invasiooni mõju nullib täielikult 2021. aastast edasi 
kanduva positiivse tulemi. Nii 2023. kui ka 2024. aastaks on seda vähendatud 
(vastavalt 1,1% ja 0,3% võrra). Tarneraskused peaksid hakkama 2022. aasta jooksul 
leevenema ja kaduma 2023. aastaks täielikult. Euroala konkurentide ekspordihindu 
on 2022. ja 2023. aastaks ülespoole korrigeeritud. Selle taga on ühtaegu nii 
kõrgemad toormehinnad, tarneraskused kui ka taastuv nõudlus. Maailmamajanduse 
põhiprognoosi mõjutavaks oluliseks riskiks on endiselt pandeemia edasine kulg, 
ent ebakindlust võimendab märgatavalt ka Venemaa ja Ukraina sõda. Ettevaates 
võivad konflikti edasisest eskaleerumisest tulenevad äärmuslikud langusriskid olla 
ulatuslikud ja takistada üleilmset taastumist, suurendades inflatsioonisurvet. 

Üleilmne majandustegevus ja kaubandus 

2021. aastal kasvas maailmamajandus jõudsalt, hoolimata pandeemia uute 
lainete ja tarneraskustega seotud probleemidest. 2021. aastal ilmnesid Covid-19 
nakkuslained maailmas eri aegadel ja pidurdasid majandustegevust ka juhul, kui 
rangeid piirangumeetmeid ei kehtestatud. Sellele vaatamata jätkas SKP reaalkasv 
taastumist. Kasvu toetasid märkimisväärsed poliitilised toetusmeetmed ja 
tööstuskaupade üleilmse nõudluse kindel taastumine, asendades tarbijate nõudluse 
teenuste järele tänu pandeemia tõttu kehtestatud piirangumeetmetele. Kuna tootjatel 
oli raskusi kasvanud nõudluse rahuldamisega ja samas ulatuses kaupade 
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pakkumise suurendamisega ning katkestused logistikavaldkonnas takistasid 
tootmissisendite õigeaegset tarnet, hakkasid tõsised häired üleilmsetes 
tootmisvõrgustikes maailmamajanduse tsüklit pidurdama juba 2020. aasta lõpus, 
takistades majanduse elavnemist 2021. aastal.1 Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaatega on üleilmset (v.a euroala) 
SKP reaalkasvu 2021. aastaks 0,3% võrra ülespoole 6,3%le korrigeeritud. 

Küsitlusandmed osutavad majandusaktiivsuse jätkuvale kasvule 2022. aasta 
esimeses kvartalis ning pakkumispoole häirete haripunktile pärast 2021. aasta 
lõppu. Veebruaris kerkis üleilmne (v.a euroala) ostujuhtide liitindeks jaanuarikuiselt 
51-lt 53,1-le. Seda tõukas tagant eelkõige teenuste sektor, mis taastus omikrontüve 
levikust tingitud aastavahetusaegsest langusest. Suurenes ka üleilmne töötleva 
tööstuse ostujuhtide toodanguindeks, kuid vähemal määral, osutades küll napile, aga 
siiski positiivsele kasvule. Üldiselt peaks omikrontüve majandusmõju jääma 
tagasihoidlikuks ja piirduma 2022. aasta esimese kvartaliga. Siiski ei saa välistada 
uute ja agressiivsemate viirustüvede teket, mistõttu jääb Covid-19 
maailmamajanduse väljavaadet langusriskina ohustama, hoolimata vaktsiinide 
tugevast kaitsest. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri 
makromajandusliku ettevaatega on üleilmset (v.a euroala) SKP reaalkasvu 2022. 
aasta esimeseks kvartaliks 0,7% võrra ehk kvartaliarvestuses 0,5%le allapoole 
korrigeeritud. Suuresti on selle tinginud omikrontüve mõju. Üleilmne (v.a euroala) 
ostujuhtide tarneaegade indeks on viimasel ajal mõnevõrra paranenud, kuid on 
endiselt väike ja osutab ikka veel pikkadele tarneaegadele, kuna mereveojärjekorrad 
ei ole lõppenud. Samal ajal näib, et tänu kaubavahetuse ja autotootmise jõulisele 
kasvule viimastel kuudel on pakkumispiirangud mõnes sektoris ehk hakanud 
vähenema. Igal juhul eeldatakse EKP ekspertide 2022. aasta märtsi 
makromajanduslikus ettevaates jätkuvalt, et tarneraskused hakkavad 2022. aasta 
jooksul vähehaaval leevenema ja on 2023. aastaks täielikult kadunud. Selle tagab 
tarbijate nõudluse pöördumine kaupadelt taas teenuste poole ning veomahu ja 
pooljuhtide pakkumise suurenemine kavandatavate investeeringute toel. 

Venemaa ja Ukraina sõda muudab muidu hea üleilmse väljavaate 
märkimisväärselt ebakindlamaks. Venemaa sissetung Ukrainasse on 
maailmamajandust raputanud ja halvendab üleilmset väljavaadet hinnangute 
kohaselt peamiselt kolmel moel. Esiteks mõjutavad Venemaale kehtestatud 
ulatuslikud finants- ja kaubandussanktsioonid (mis ei hõlma energiavaldkonda) 
tõsiselt selle riigi majandustegevust ja kaubandust kogu ettevaateperioodi vältel. 
Mõne Venemaa panga väljaarvamine SWIFT-maksesüsteemist toob kaasa veelgi 
suuremad häired, mis mõjutavad ka maailmakaubandust, halvendades järsult 
Venemaa ettevõtete kaubandustegevuse rahastamist. Teiseks avaldab konflikt 
tugevat tõususurvet toormehindadele, kuna Venemaa mängib olulist rolli ELi 
energiaturgudel ja Ukraina on üks suuremaid toiduainete (valdavalt teravilja) 
eksportijaid ELi. Toormehindadele avaldasid juba kogu 2021. aasta vältel suurt mõju 
aina süvenevad geopoliitilised pinged ja Ukrainasse tungimine on neid veelgi enam 

 
1  Vt selle majandusülevaate infokast 1. 



 

EKP majandusülevaade 2/2022 – Majandusareng 
Väliskeskkond 

11 

kergitanud.2 Kolmandaks vähendab Venemaa-Ukraina sõda üleilmset kindlustunnet, 
tuues ebasoodsaid tagajärgi nii rahastamises kui ka reaalmajanduses. Sellest 
tulenev rahastamistingimuste halvenemine koos püsivate geopoliitiliste pingete ja 
ebakindlusega avaldab omakorda ilmselt mõju investeeringutele. 

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

(hajuvusindeksid) 

 

Allikad: IHS Markit ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta veebruarist. 

Ettevaateperioodil hakatakse kasvu toetavaid poliitikameetmeid vähendama. 
2021. aastal pidevalt üllatanud inflatsioon ajendas keskpanku teatama pandeemiaga 
seotud meetmete kiiremast kaotamisest, kusjuures mõni tärkava turumajandusega 
riik jõudis juba 2021. aastal rahapoliitika karmistamise tsüklisse. Selle tagajärjel on 
muudetud rahastamistingimusi rangemaks. See aga pidurdab majanduskasvu 
Brasiilias ja teistes riikides. Rahapoliitika on muutumas vähem toetavaks ka mõnes 
arenenud majandusega suurriigis. Inglise keskpank alustas rahapoliitika 
karmistamist 2021. aasta detsembris ja on pärast seda intressimäärasid kolm korda 
tõstnud. USA Föderaalreserv hakkab rahapoliitilisi stiimuleid vähendama ja tõstab 
baasintressimäära 2022. aasta märtsis. Rahapoliitikat karmistatakse kiiremas 
tempos, kui eeldati paar kuud tagasi. Sealhulgas plaanitakse järgmisel istungil 
hakata vähendama netovaraostude kuist tempot. Hiinas püsib toetav rahapoliitika 
kurss ning sealne keskpank langetas hiljuti pankade kohustusliku reservi määra ja 
alandas vastukaaluks majanduskasvu pidurdumisele baasintressimäärasid. Ka 
Jaapanis püsib toetav rahapoliitika kurss, kuna inflatsioon on keskpanga eesmärgist 
allpool. 

Üleilmsed rahastamistingimused on nii arenenud kui ka tärkava majandusega 
riikides karmistunud. Pärast eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri 
makromajanduslikku ettevaadet on rahastamistingimused arenenud majandusega 
riikides muutunud ebasoodsamaks, ehkki USAs püsivad need leebed, arvestades 

 
2  Ehkki sanktsioonid ei ole seni olnud otseselt energiasektori vastu sihitud, on need tõenäoliselt siiski 

juba tinginud mõningaid tarnehäireid. Põhjuseks on ettevõtete aina süvenev soovimatus osta Vene 
naftat, suurettevõtete lahkumine Vene naftaärist ning tõik, et üha rohkem panku ja kindlustusseltse 
ei taha Vene toormekaubandust rahastada ega kindlustada. 
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selle riigi positsiooni majandustsüklis. Muutusi tõukasid esialgu tagant esmajoones 
väiksem mure omikrontüvest põhjustatud langusriskide pärast ja üha suurenev 
ootus, et USA Föderaalreserv karmistab rahapoliitikat. Viimasel ajal on 
rahastamistingimustele pinevat mõju avaldanud Venemaa sissetung Ukrainasse ja 
vähenev riskitaluvus eelkõige Euroopa turgudel. Ka tärkava turumajandusega 
riikides on rahastamistingimused muutunud üha rangemaks, kuna lisaks rahapoliitika 
karmistamisele vähenes möödunud aastal kiire inflatsiooni tingimustes ka 
riskivalmidus, eriti tärkava turumajandusega suurriikides (v.a Hiina). 

Üleilmne (v.a euroala) SKP reaalkasv peaks ettevaateperioodi jooksul 
tasahaaval aeglustuma. Alates 2022. aastast kasvab üleilmne (v.a euroala) reaalne 
SKP hinnangute järgi aeglasemas tempos. Selle tingib omikrontüve lühiajaline mõju 
ja kaugemas tulevikus ka Venemaa-Ukraina sõda. Kiirenev inflatsioon peaks hoidma 
eratarbimise vaos. Pingelisemad tööturutingimused ja vähenev poliitiline tugi, mida 
tarneraskuste kadumine tasakaalustab vaid osaliselt, jäävad eelduste kohaselt 
majandust pidurdama. Eelkõige kehtib see USA kohta, kus eeldatakse, et 
rahapoliitiliste toetusmeetmete lõpetamisega tehakse algust 2022. aastal.  
Lisaks on praeguses põhiprognoosis eelarvepoliitilisi stiimuleid arvesse võetud 
väiksemas ulatuses, kui eeldati veel eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri 
makromajanduslikus ettevaates. Kuna Kongress ei kiida sotsiaalkulutuste ja 
kliimapaketti (Build Back Better Act) arvatavasti heaks, sisaldab põhiprognoos 
üksnes suvel kehtestatud meetmeid. Venemaa majanduskasv saab Ukrainas 
peetava sõja mõju ja kehtestatud sanktsioonide tõttu tõenäoliselt suure hoobi. 
Muudest tärkava turumajandusega riikidest peaks kasv aeglustuma Brasiilias, 
peamiselt rahapoliitika jõulise karmistamise tõttu vastukaaluks suurenevale 
inflatsioonisurvele, ja Türgis, arvestades suure poliitilise ebakindluse ja väga kiire 
inflatsiooniga seotud turu ebastabiilsust, mis kahjustab tarbimist ja investeeringuid. 
Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku 
ettevaatega on üleilmse SKP reaalkasvu kogu ettevaateperioodi ulatuses allapoole 
korrigeeritud (2022. aastaks 0,4%, 2023. aastaks 0,3% ja 2024. aastaks 0,1% võrra). 
2022. aastal korvab eespool loetletud tegurite negatiivset mõju osaliselt 2021. aasta 
lõpu positiivse mõju edasikandumine, kuid järgnevate aastate näitajate alandamise 
on tinginud Vene-Ukraina sõja ning nii USA kui ka mõne tärkava turumajandusega 
suurriigi aeglasema kasvu tõttu raugev maailmamajanduse kasv. SKP reaalkasv 
peaks ettevaate kohaselt ulatuma 2022. aastal 4,1%le ja nii 2023. kui ka 
2024. aastal 3,6%le. 

USA majandusaktiivsus eeldatavasti kahanes aastavahetusel omikrontüve ja 
valitsuse toetusmeetmete vähenemise tõttu. 2021. aasta neljandas kvartalis 
kasvas USA majandus jõudsalt, peamiselt varude hoogsa taastamise toel. 
Aastavahetusel aga kasv eeldatavasti aeglustus. Selle põhjuseks on omikrontüve 
mõju ja valitsemissektori vähenenud ülekannete tagajärjel pidurdunud eratarbimine. 
Edaspidi peaks majandustegevus taastuma, kuid vaid järk-järgult, sest Venemaa ja 
Ukraina sõda peaks majandusaktiivsust eeskätt teises kvartalis pärssima. 
Nii tarbijahinna kogu- kui ka põhiinflatsiooni tõus üllatas viimastel kuudel, mistõttu 
Föderaalreserv hakkab rahapoliitilisi stiimuleid vähendama ja tõstab intressimäärasid 
2022. aasta märtsis. Ühtlasi suurendati Föderaalreservi rahapoliitika komitee 2022. 
aasta märtsis avaldatud ettevaates intressitõusude arvu 2022. aastal seitsmele, 
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sealhulgas kavatsetakse tõsta intressimäär kõrgemaks kui eeldatav pikaajaline 
neutraalne intressimäär aastatel 2023–2024. Ettevaateperioodi jooksul peaks 
majanduskasv USAs väiksemate eelarvemeetmete ja rahapoliitika karmistamise 
tulemusena aeglustuma. Koguinflatsioon peaks 2022. aasta esimeses kvartalis 
ületama 7% ja seejärel pidurduma, kuid jääma kiiremaks kui Föderaalreservi 2% 
eesmärk, mis on kooskõlas positiivse kogutoodangu lõhega. 

Hiinas püsis majandusaktiivsus aastavahetusel loid ja seda räsisid jätkuvad 
raskused. SKP reaalkasv aeglustus 2021. aasta teises pooles aastaarvestuses, 
kajastades eluasemesektori ebastabiilsust ja Covid-19 uusi puhanguid. 
Need probleemid pidurdasid investeerimist ja tarbimist aastavahetusel ikka veel 
sellises ulatuses, et 2022. aasta esimeses kvartalis peaks SKP ja kaubanduse kasv 
kahanema. Teises kvartalis peaks Venemaa-Ukraina sõja mõju nõrgendama veidi 
oodatava taastumise tugevust. Tarbijahinna koguinflatsioon aeglustus 
aastaarvestuses detsembrikuiselt 1,5%lt jaanuaris 0,9%le peamiselt tänu 
toiduainehindade deflatsioonile, sest sealiha hind normaliseerus ja toiduainete 
pakkumine taastus halva ilma põhjustatud häiretest. THI-põhiinflatsioon 
(v.a toiduained ja energia) jäi aastaarvestuses muutumatult 1,2% tasemele. 
Kõrgemate toormehindade tõttu korrigeeriti inflatsiooniprognoosi 2022. aasta 
alguses ülespoole, kuid 2022.–2024. aasta inflatsiooniväljavaadet ei peaks need 
eriti muutma. Poliitika on vastukaaluks majanduskasvu pärssivatele teguritele 
muutumas toetavamaks. 

Jaapanis peaks majandus pärast kasvu ajutist raugemist 2022. aasta alguses 
edaspidi kindlamalt taastuma. Majandus hakkas taas elavnema 2021. aasta lõpus 
pärast seda, kui piirangumeetmed hilissuvel kaotati ja osa pakkumispiiranguid 
hakkas leevenema. Ehkki 2022. aasta alguses on majanduskasv ootuste kohaselt 
omikrontüve ja kestvate pakkumispiirangute mõjul uuesti aeglustunud, peaks 
majanduse elavnemine hiljuti teatatud eelarvepoliitiliste lisameetmete toel muutuma 
edaspidi jõulisemaks. Venemaa ja Ukraina sõja tagajärjed jäävad praegu hinnangute 
järgi suhteliselt piiratuks ning avalduvad suuremalt jaolt lühiajaliselt. Seejärel peaks 
majanduskasv aeglustuma ja pöörduma vähehaaval tagasi oma tavapärasele 
kasvutrendile. Aastane THI-inflatsioon peaks lähiajal kiirenema – osalt mõningate 
ajutiste tegurite (sealhulgas odavamate mobiilsidetasude) mõju kahanemise tõttu –, 
kuid püsib ettevaateperioodil allpool keskpanga eesmärki. 

Ühendkuningriigis peaks majandusväljavaade tugeva hinnasurve ja kestvate 
tarneraskuste tingimustes jääma pigem tagasihoidlikuks. Majanduse 
elavnemise tempo oli 2021. aasta viimases kvartalis endiselt nigel. Peamiselt on 
selle taga omikrontüve detsembrikuine kiire levik, mis süvendas tarneraskustest ja 
mõnes sektoris valitsevast tööjõupuudusest tulenevat pinget. Ehkki omikrontüvest 
tingitud pidurdumine näib olevat lühiajaline, pärsivad kasvu lähiajal Venemaa-
Ukraina sõja tagajärjed. Kaugemas tulevikus on oodata, et Ühendkuningriigi 
majandusaktiivsust tõkestavad ettevaateperioodil muud struktuursemad takistused, 
mis on osaliselt seotud Brexitiga. Tarbijahinnainflatsioon üllatas jaanuaris 
kiirenemisega. Selle põhjuseks olid kõrged toiduainehinnad ja suuremad 
teenusekulud. Koguinflatsioon peaks 2022. aasta teises kvartalis jõudma ligi 
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7% juures haripunkti – kusjuures eeldatavasti tõstab Inglise keskpank taas 
intressimäärasid – ja seejärel aeglustuma. 

ELi Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides kahandab majanduskasvu hoogu 
prognoosi kohaselt negatiivne, eelkõige Ukrainas käiva sõja mõju.  
Kesk- ja Ida-Euroopa majandusaktiivsus suurenes 2021. aasta teisel poolel tänu 
kodumajapidamiste jõudsale tarbimisele ikka veel tempokalt. Edaspidi peaks SKP 
reaalkasv Venemaa-Ukraina sõja majandusmõju, kestvate tarneraskuste, hinnasurve 
ja uute Covid-19 juhtude ajutise sagenemise tõttu aeglustuma. Keskmise aja jooksul 
püsib majandustegevus taastuva sisenõudluse toel eeldatavasti kindel. Areng 
energiaturgudel ja värskeimad andmed osutavad 2022. ja 2023. aastal jätkuvale 
inflatsioonisurvele ning inflatsioon peaks normaliseeruma mõõdukamal tasemel 
ettevaateperioodi lõpus. 

Venemaal pöördub majandus 2022. aastal ilmselt langusse Ukrainasse 
tungimise ja selle eest lääneriikide kehtestatud sanktsioonide pärast. 
Kasvutempo oli 2021. aasta lõpus kiire, kuid karmid sanktsioonid ja negatiivne 
meeleolu peaks kahandama märgatavalt nii sise- kui ka välisrahastamist, kärpima 
tarbimist ja investeeringuid ning katkestama Venemaa rahvusvahelise kaubanduse. 
Rubla märkimisväärne odavnemine sundis keskpanka tõstma oma 
baasintressimäära 9,5%lt 20%le ning kehtestama turgude stabiliseerimiseks 
kapitalikontrollimeetmeid. Tõenäoliselt kiireneb inflatsioon edaspidi tulenevalt rubla 
odavnemisest ja sanktsioonidest tingitud impordihindade šokkidest. Inflatsioon peaks 
Venemaa keskpanga 4% eesmärgi juurde vähehaaval tagasi pöörduma keskmise 
aja jooksul. Edasist väljavaadet varjutavad endiselt suured geopoliitilised riskid. 

Brasiilias pidurdavad 2022. aastal kasvu rahapoliitika kiire karmistamine ja 
ebasoodsam väliskeskkond. Majanduskasv taastus 2021. aasta viimases kvartalis, 
kuna netoekspordi pärssiv mõju kahanes. Samas taastus sisenõudlus kiire 
inflatsiooni, kerkivate intressimäärade, halveneva turumeeleolu ja kestvate 
tarneraskuste tõttu ikka veel vaevaliselt. Rahapoliitika kiire karmistamine ja 
ebasoodsam väliskeskkond pärsivad ilmselt 2022. aasta kasvu, kuid omikrontüve 
mõju peaks jääma vaid lühiajaliseks. Majanduskasv peaks mõnevõrra taastuma 
pärast 2022. aastat koos meeleolu paranemisega turgudel ja tarneraskuste 
leevenemisega. Ent vähene eelarvepoliitiline manööverdamisruum ja 
struktuurireformide vilets edenemine piiravad jätkuvalt keskmise aja 
kasvuväljavaadet. Toormehindade hiljutise tõusu tõttu naaseb tarbijahinnainflatsioon 
eeldatavasti eesmärgi juurde alles 2023. aastal. 

Türgis peaks majandusaktiivsus pärast 2021. aastal täheldatud jõudsat 
suurenemist järsult vähenema, kuna poliitilist ebakindlust ja 
makromajanduslikku tasakaalustamatust süvendab Venemaa-Ukraina sõja 
ulatuslik mõju. 2021. aastal taastus Türgi majandustegevus kindlalt tänu toetavale 
majanduspoliitikale, kuhjunud nõudlusele ja suurele välisnõudlusele. Hoolimata 
süvenevast inflatsiooni ja vahetuskursi alanemise survest vähendas keskpank 
detsembris neljandat korda järjest baasintressimäära, seekord 14%le. See tingis 
valuuta- ja aktsiaturgudel enneolematu volatiilsuse, mida hiljem ohjeldati ulatuslike 
valuutainterventsioonidega ja uue tähtajaliste liirihoiuste kaitsemeetme 
kehtestamisega. 2021. aasta detsembris kiirenes inflatsioon 36%le ja 2022. aasta 
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veebruariks oli see tõusnud peaaegu 55%le. Edaspidist kasvuväljavaadet peaksid 
halvendama kerkivad elamiskulud, vähenev eratarbimine ja kahanevad 
investeeringud. Türgi jaoks on Venemaa-Ukraina sõja majandusmõju ilmselt 
ulatuslik, arvestades mõlemast riigist pärit turistide suurt voogu ja Türgi sõltuvust 
Venemaalt imporditavast kaubast (energiast). Seetõttu võivad konfliktil olla tõsised 
tagajärjed majanduskasvule ja makromajanduslikule stabiilsusele. See suurendab 
inflatsioonisurvet, kärbib eksporti ja kergitab jooksevkonto puudujääki, mis omakorda 
võib hoogustada liiri juba niigi märkimisväärset odavnemist. 

Maailmakaubandus (v.a euroala) kasvas 2021. aastal hoolimata tarneraskustest 
jõudsalt, kuna seda toetas suur nõudlus kaupade järele. Maailmakaubandus 
osutus 2021. aasta teisel poolel oodatust tugevamaks, eelkõige tänu Aasia tärkava 
majandusega riikide ja neljandas kvartalis ka USA jõudsale kasvule. Häired 
üleilmsetes tootmisvõrgustikes, eelkõige laevandussektoris, kus hinnad püsivad 
kõrged, annavad endiselt tunda. Seevastu üleilmse autotootmise taastumine osutab 
pooljuhtide puudujäägi mõningasele leevenemisele viimastel kuudel. Võrreldes 
eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaatega on 
üleilmset (v.a euroala) impordikasvu 2021. aastaks 1% võrra ülespoole ehk 12,1%le 
korrigeeritud. 

Laekunud suure sagedusega avaldatavatest näitajatest ilmneb, et kaubanduse 
kasv oli aastavahetusel tagasihoidlik, kuid see on eeldatavasti ajutine. 
Detsembrist jaanuarini vähenes pandeemia süvenedes teenusekaubandus, nagu 
nähtub iganädalastest andmetest hotellitubade broneeringute ja lendude arvu kohta. 
See suundumus osutus vaid ajutiseks, sest mure omikrontüve mõju tõsiduse pärast 
hakkas hajuma. 2022. aasta esimese kvartali kohta näitavad suure sagedusega 
avaldatavad andmed, et kaubanduse kasv jätkub, kuna nõudlus on eriti terase ja 
tehnikatoodete järele tugev ning tarneraskused häirivad mõnevõrra vähem. Taiwani 
eksporditellimused, mis on üleilmse tehnoloogianõudluse juhtiv näitaja maailmas, 
on alates 2021. aasta keskpaigast järsult kasvanud ja jõudsid novembris haripunkti. 
Terasetootmine taastus jõudsalt 2021. aasta lõpus pärast järsku vähenemist 
kolmandas kvartalis, mil Hiina kinnisvarasektori kasv aeglustus ja tekkisid uued 
Covid-19 puhangud. Eelduste kohaselt jätkus tugev taastumine ka 2022. aasta 
alguses. 
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Joonis 2. 
Üleilmne (v.a euroala) kaubaimport ja uusi eksporditellimusi kajastav ostujuhtide 
indeks 

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

 

Allikad: IHS Markit, Madalmaade majanduspoliitika analüüsi büroo ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed ostujuhtide indeksi kohta pärinevad 2022. aasta veebruarist ja üleilmse kaubaimpordi kohta 2021. aasta 
detsembrist. 

Üleilmne (v.a euroala) impordikasv peaks ettevaateperioodil tasahaaval 
normaliseeruma. 2021. aasta teise poole oodatust paremate tulemuste 
edasikandumine 2022. aastasse avaldab suurt mõju ning korvab enam kui piisavalt 
üleilmse majandusaktiivsuse korrektsioonist tuleneva nõrgema dünaamika ja 
Venemaa-Ukraina sõja ebasoodsa mõju kaubandusele. 2023. aastal kasvab 
üleilmne import tõenäoliselt aeglasemas tempos, arvestades sõjakonflikti mõju, 
kasvuhoo ulatuslikku raugemist kõikides piirkondades ja eeldust, et nõudlus 
tarbekaupade järele hakkab vähehaaval normaliseeruma. Võrreldes eurosüsteemi 
ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaatega on üleilmset 
impordikasvu 2022. aastaks ülespoole korrigeeritud (0,7% võrra), arvestades 
positiivset edasikanduvat mõju, ning 2023. ja 2024. aastaks allapoole korrigeeritud 
(vastavalt 0,7% ja 0,2% võrra). 

Euroala välisnõudlus hakkab samuti ettevaateperioodil Venemaa ja Ukraina 
sõja tagajärjel ilmselt tasapisi vähenema. Pärast 2021. aastal hinnanguliselt 
9,9%le jõudmist aeglustub euroala välisnõudluse kasv ettevaate kohaselt 
2022. aastal 4,0%le, 2023. aastal 3,2%le ja 2024. aastal 3,6%le. Võrreldes üleilmse 
impordiga mõjutab konflikt euroala välisnõudlust rohkem, kuna Venemaa ning Kesk- 
ja Ida-Euroopa riikide osakaal euroala kaubanduses on suur. Need riigid on 
konfliktist tulenevate raskuste suhtes vastuvõtlikumad kui muud, euroalavälised 
riigid. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku 
ettevaatega ei ole euroala välisnõudluse kasvumäära 2022. aastaks muudetud, kuna 
invasiooni mõju nullib täielikult 2021. aastast edasi kanduva positiivse tulemi, kuid nii 
2023. kui ka 2024. aastaks on seda vähendatud (vastavalt 1,1% ja 0,3% võrra). 

Prognoos on küll väga ebakindel, kuid üleilmset väljavaadet ohustavatest 
riskidest hinnatakse majandusaktiivsuse puhul ülekaalus olevaks langusriskid 
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ja inflatsiooni puhul tõusuriskid. Ehkki pandeemia kujutab endast endiselt 
üleilmse väljavaate jaoks suurt langusriski, on maailmas valitsevat ebakindlust 
märkimisväärselt suurendanud Venemaa sissetung Ukrainasse, mis kärbib üleilmset 
kasvu. Edaspidi võivad konflikti edasisest eskaleerumisest tulenevad äärmuslikud 
langusriskid olla ulatuslikud ja takistada üleilmset taastumist, suurendades 
inflatsioonisurvet. Ettevõtted võivad tootmiskulusid tõstvaid kõrgemaid toormehindu 
kanda üle tarbijatele ja tõsta valmiskaupade hindu. See omakorda võib tuua kaasa 
palgasurvet ning inflatsioonisurvet palgakasvu ja hinnatõusu spiraali kaudu veelgi 
süvendada. Lisaks võib Venemaa ja Ukraina konflikt süvendada tarneraskusi, 
põhjustades eelkõige toorme ja kriitilise tooraine puudujäägi, ning logistika- ja 
veoprobleeme, mis tulenevad kogu piirkonna kaubandust mõjutavatest õhu- ja 
mereveokeeldudest. 

Üleilmsed hinnamuutused 

Kõrged ja üha kerkivad energiahinnad on endiselt üks põhilisi 
maailmamajandust pärssivaid tegureid. Nafta hetkehind on pärast eurosüsteemi 
ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaate avaldamist kiiresti 
tõusnud (9. märtsi seisuga 57%) ja peegeldab endiselt taastuvat nõudlust, samuti 
pakkumispoole piiranguid. Nõudluspoolel näib, et naftaturgudel ollakse optimistlikud 
ega peljata omikrontüve nii ulatuslikku mõju üleilmsele naftanõudlusele, kui enne 
kardeti. Viimasel ajal tõukavad naftahinda tagant peamiselt pakkumisega seotud 
riskid. Esiteks on Venemaa sissetung Ukrainasse tekitanud kartuse 
naftapakkumisega seotud lühiajaliste ohtude pärast, kuna Venemaa osa üleilmses 
pakkumises moodustab ligikaudu 10%. Teiseks ei ole OPEC+ riigid, eriti Nigeeria ja 
Angola, kavandatud tootmiseesmärke vananenud taristu ja poliitilise ebastabiilsuse 
tõttu ikka veel täitnud. USA energiainfoameti värskeima aruande kohaselt ei 
saavutata seatud eesmärke tõenäoliselt ka 2022. aastaks, kuna mõnes riigis on 
tekkinud raskusi reservvõimsuse uuesti tööle rakendamisega. Nafta futuurihinnad 
püsivad languses, peegeldades naftaturu praegust keerulist olukorda ja suurt 
otsesest omandiõigusest tulenevat preemiat, kuid äärmuslikud tõusuriskid on 
suurenenud pärast Venemaa ja Ukraina vaheliste pingete eskaleerumist sõjaks. 
Euroopa gaasi hetkehind püsib väga volatiilne, kuna valitseb hirm, et Venemaa võib 
konflikti venimajäämisel piirata energiatarneid Euroopasse (prognoosi avaldamise 
ehk 9. märtsi seisuga oli hind 62% kõrgem, kui eeldati eurosüsteemi ekspertide 
2021. aasta detsembri makromajanduslikus ettevaates). Muu toorme (v.a energia) 
hinnad on samuti tõusnud, sest kallinenud on nii metalli- kui ka toiduainehinnad. 
Selle põhjuseks on muu hulgas kõrgete energiahindade tõttu kerkinud metalli- ja 
väetisehinnad. Eriti nisu hind on pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tuntavalt 
tõusnud, kuna need kaks riiki kuuluvad maailma suurimate nisueksportijate hulka, 
moodustades kokku 25% üleilmsest pakkumisest. 

Tarbijahinnainflatsioon kiirenes 2021. aastal järsult nii arenenud kui ka tärkava 
majandusega riikides. Mitmes tugeva majandusega riigis kiirenes 
tarbijahinnainflatsioon 2021. aastal üllatuslikult erinevate tegurite tõttu (nt kõrged 
energiahinnad, häired üleilmsetes tootmisvõrgustikes ja tööjõupuudus), mis on 
osutunud algselt arvatust püsivamaks. OECD riikides hoogustus THI-inflatsioon 
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jaanuaris neljandat kuud järjest ja jõudis 7,2%le, kusjuures põhiinflatsioon oli 5,1%. 
See tähendab väga järsku kasvu võrreldes detsembriga (vastavalt +0,6% ja +0,5% 
võrra). Suures osas tingisid selle erakorralised hinnamuutused Türgis, kus 
koguinflatsioon jõudis jaanuaris 48,7%ni. Kui Türgi välja arvata, siis oli 
koguinflatsiooni kiirenemine tagasihoidlikum, kasvades detsembrikuiselt 5,5%lt 
5,8%le, kuid siiski suur ja laiapõhjaline kõikides riikides. Kui inflatsiooni 
hoogustumine tärkava turumajandusega riikides on viinud selle enam-vähem 
kooskõlla tavapäraste ajalooliste korrapärasustega, siis arenenud majandusega 
riikides on inflatsioon jõudnud mitme aasta kõrgeimale tasemele. 

Joonis 3. 
OECD riikide tarbijahinnainflatsioon 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: OECD ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta jaanuarist. 

Inflatsioonisurve jääb euroala peamiste kaubanduspartnerite seas 2022. aastal 
tõenäoliselt püsima (ehkki mõnel juhul selle intensiivsus väheneb), mis 
tähendab, et euroala konkurentide ekspordihinnad kasvavad praegu kiiresti. 
Tootjahinnad on kogu maailmas tunduvalt tõusnud, eeskätt energia- ja muu toorme, 
eelkõige toiduainehindade toel. Selle taga on pakkumise ja nõudluse jätkuv 
mittevastavus, mida on soodustanud ka varasemad poliitikameetmed. Selle 
tagajärjel on euroala konkurentide ekspordihindade prognoositav aastane 
kasvumäär 2022. aastal varem oodatust palju kõrgem. Ülejäänud ettevaateperioodi 
vältel peaks see aeglustuma tagasihoidlikuma temponi. 
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2 Finantsareng 

Vaatlusperioodi jooksul (16. detsember 2021 kuni 9. märts 2022) mõjutasid euroala 
finantsturge enne 24. veebruari 2022 peamiselt inflatsiooniväljavaate muutused ja 
suurenenud geopoliitiline ebakindlus seoses Venemaa võimaliku sõjalise 
sekkumisega Ukrainas ning pärast 24. veebruari 2022 Venemaa ulatuslik sissetung 
Ukrainasse. Euro lühiajalise intressimäära (€STR) forvardkõvera lühema tähtajaga 
intressimäärade ots tõusis märgatavalt kuni veebruari lõpuni, peegeldades 
kasvavaid ootusi, et rahapoliitika normaliseerub lähiaja inflatsiooniootuste 
suurenemise taustal. Pärast seda alanesid forvardintressimäärad mõnevõrra, kui 
turud kohandasid oma poliitilist väljavaadet, arvestades Venemaa sissetungi 
Ukrainasse. Ka riskivaba pikaajaline üleööintressimäära vahetustehingute 
intressimäär tõusis kõigepealt järsult ja pöördus siis vaatlusperioodi lõpupoole 
tagasi. Riigivõlakirjade tulususe vahe jäi üldiselt muutumatuks. Suurenenud 
geopoliitiline ebakindlus alates veebruari lõpust tekitas turgudel märkimisväärse 
volatiilsuse ja üleilmsed aktsiad on tuntavalt langenud. Vaatlusperioodil suurenes 
euroala ettevõtete võlakirjade hinnavahe ja see suundumus kiirenes pärast 
Venemaa sissetungi Ukrainasse. Euro odavnes enamiku põhivääringute suhtes. 

Võrdlusintressimäär €STR oli vaatlusperioodil keskmiselt –58 baaspunkti. 
Ülelikviidsus suurenes ligikaudu 105 miljardi euro võrra 4483 miljardi euroni. See 
kajastas peamiselt pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava 
alusel rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite ligikaudu 140 miljardi euro 
suurust kasvu3, samuti 22. detsembril 2021 tehtud kolmanda seeria suunatud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) kümnendat operatsiooni 
summas 51,97 miljardit eurot. Rahapoliitiliste varade kasvu tasakaalustasid 
märkimisväärselt varasemate TLTRO-III operatsioonidega seotud ennetähtaegsed 
tagasimaksed, mis ulatusid 60,21 miljardi euroni laenatud vahenditest. 

Pärast EKP nõukogu detsembri istungit tõusis €STRi forvardkõvera lühema 
tähtajaga intressimäärade ots märgatavalt. Tõus kiirenes veelgi pärast EKP 
nõukogu veebruari istungit, mis viitab intressimäära tõusu ootuste 
märkimisväärsele ümberhindamisele turuosaliste seas, ehkki kõver laugenes 
veidi taas pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat 24. veebruaril 2022 
(joonis 4). €STRi forvardkõvera lühema tähtajaga intressimäärade ots tõusis 
vaatlusperioodi algusosas kuni veebruari lõpuni keskkonnas, mida iseloomustas 
koguinflatsiooni üllatuslik tõus ja lähiaja inflatsiooniootuste suurenemine. Kõvera 
järsenemine oli eriti märgatav, arvestades EKP nõukogu veebruari istungist alates 
tekkinud kindlamaid ootusi rahapoliitika normaliseerumise suhtes. Vaatlusperioodi 
hilisemas osas pöördus €STRi forvardkõvera tõus mõnevõrra, reageerides Venemaa 
sissetungile Ukrainasse, sest ebakindlus alles arenevast sõjast tingitud 
majanduslanguse suhtes suurenes. Üldiselt valitses intressimäära eeldatavate 
muutuste ja intressimäära tõstmise aja suhtes suur ebamäärasus ja seda näitab ka 
suurem volatiilsus rahaturgudel. 

 
3  Alates 2021. aasta 17. detsembril lõppenud nädalast kuni 2022. aasta 4. märtsil lõppenud nädalani. 
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Joonis 4. 
€STRi forvardmäärad 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Bloomberg ja EKP arvutused. 

Euroala riigivõlakirjade pikaajaline keskmine tulusus suurenes koos 
riskivabade intressimääradega, jõudes tasemeni, mis oli märkimisväärselt 
kõrgem kui vaatlusperioodi alguses, hoolimata ajutisest langusest pärast 
Venemaa sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril 2022. Riigiti oli areng 
mõnevõrra erinev (joonis 5). Detsembri keskpaigast veebruari keskpaigani kasvas 
riigivõlakirjade tulusus kooskõlas pikemaajaliste riskivabade intressimäärade jõulise 
tõusutrendiga, mis tõi kaasa ka riigivõlakirjade tulususe kõvera järsenemise. See 
andis tunnistust inflatsiooniriski preemia suurenemisest, arvestades koroonaviiruse 
omikrontüvega seotud kartuste vähenemist ja rahapoliitika normaliseerumise ootuste 
suurenemist. Ent pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse riigivõlakirjade tulusus 
vähenes, kuna reaalintressimäärad langesid ja mõningaid riskantsemaid varasid 
hakati asendama turvalisematega. Laias laastus toimus kogu euroalal ulatuslik 
langus koos rahapoliitika aeglasema normaliseerumise ootustega, arvestades 
eesootavat majanduslikku ebakindlust. Vaatlusperioodil kerkisid nii euroala 
kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade SKPga kaalutud keskmine tulusus kui ka 
kümneaastase tähtajaga riskivaba €STRil põhinev üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäär ligikaudu 70 baaspunkti vastavalt 0,74%le ja 0,64%le. 
USAs täheldati sarnaseid muutusi: kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus 
suurenes ligikaudu 50 baaspunkti ja jõudis vaatlusperioodi lõpus 1,95% tasemele. 
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Joonis 5. 
Kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus ja €STRil põhinev 
üleööintressimäära vahetustehingute kümneaastane intressimäär 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkus. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 16. detsembril 2021. Viimased andmed pärinevad 9. märtsist 2022. 

Euroala riigivõlakirjade pikaajalise tulususe ja €STRi üleööintressimäära 
vahetustehingute intressimäära vahe suurenes mõnes riigis – eriti pärast EKP 
nõukogu veebruari istungit – ja vähenes seejärel taas, kui sõda Ukrainas 
eskaleerus (joonis 6). Mitmel riigivõlakirjaturul suurenes tulususe vahe EKP 
nõukogu veebruari istungi paiku (nt ajavahemikul 2. veebruarist kuni 4. veebruarini 
2022 Itaalias 19 baaspunkti, Portugalis 12 baaspunkti ja Hispaanias 11 baaspunkti), 
kuna inflatsioonikartuste süvenedes eeldati rahapoliitika võimalikku 
normaliseerumist. Venemaa-Ukraina konflikti eskaleerudes tõusutrend pöördus, kui 
intressimäärade tõusu ootused hajusid. Vaatlusperioodi lõpus oli euroala 
kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade SKPga kaalutud keskmine tulususe vahe 
7 baaspunkti väiksem kui detsembris. Seda muutust mõjutas pikaajaliste 
riigivõlakirjade tulususe vahe vähenemine Saksamaal vaatlusperioodi teisel poolel 
ligikaudu 20 baaspunkti võrra. Selle võis tingida varade paigutamine geopoliitiliste 
pingete tõttu riskantsematest riikidest turvalisematesse. 
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Joonis 6. 
Euroala kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususe ja €STRi 
üleööintressimäära vahetustehingute kümneaastase intressimäära vahe 

(protsendipunktides) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkus. Vahe arvutamiseks lahutatakse kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulususest €STRi kümneaastase tähtajaga 
üleööintressimäära vahetustehingute intressimäär. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 16. detsembril 2021.  
Viimased andmed pärinevad 9. märtsist 2022. 

Pärast esialgset tõusu kõigi aegade kõrgeima tasemeni tabas üleilmseid 
aktsiaturge langus. Esialgu oli see reaktsioon riskivabade intressimäärade 
tõusule ja hiljem enamjaolt tingitud geopoliitilise ebakindluse kasvust 
(joonis 7). Kui vaatlusperioodi alguses toetasid kindlad tulukasvu ootused üldjoontes 
aktsiaturge, siis vastukaaluks riskivabade diskontomäärade tõusule langesid 
aktsiahinnad seejärel nii euroalal kui ka USAs. Veebruari lõpuks avaldasid Venemaa 
ja Ukraina vaheliste pingete realiseerumine ning lääneriikide kehtestatud 
finantssanktsioonid Venemaale aktsiahindadele uut langussurvet ning tõid kaasa 
märkimisväärse volatiilsuse turgudel mõlemal pool Atlandi ookeani. Täpsemalt 
langesid mittefinantsettevõtete aktsiahinnad vaatlusperioodil tervikuna euroalal 12% 
ja USAs 9% ning pankade aktsiahinnad vastavalt rekordilised 10% ja 8%. 
Aktsiaturgude kehvemad tulemused euroalal võrreldes USAga kajastasid Euroopa 
suhteliselt suuremat majandus- ja finantslanguse ohtu konflikti ja seonduvate 
sanktsioonide tõttu. 
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Joonis 7. 
Euroala ja USA aktsiahindade indeksid 

(indeks: 1. jaanuar 2018 = 100) 

 

Allikad: Refinitiv ja EKP arvutused. 
Märkus. Vertikaalne hall joon tähistab vaatlusperioodi algust 16. detsembril 2021. Viimased andmed pärinevad 9. märtsist 2022. 

Aktsiahindade muutuste tuules suurenes vaatlusalusel perioodil euroala 
ettevõtete võlakirjade hinnavahe, eriti pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 
(joonis 8). Mittefinantsettevõtete emiteeritud investeerimisjärguga võlakirjade ja 
finantssektori võlakirjade vahe (võrreldes riskivaba intressimääraga) hakkas 
vaatlusperioodi alguses veidi suurenema, arvestades eeldatavat rahapoliitika 
normaliseerumist. Kuid pärast Venemaa ja Ukraina pingete süvenemist ja 
realiseerumist veebruari lõpus tõusis see järsult. 

Joonis 8. 
Euroala ettevõtete võlakirjade tulususe vahe 

(baaspunktides) 

 

Allikad: Markit iBoxxi indeksid ja EKP arvutused. 
Märkus. 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 
16. detsembril 2021. Viimased andmed pärinevad 9. märtsist 2022. 

Euro odavnes valuutaturgudel ulatuslikult väliskaubanduse osatähtsusega 
kaalutuna (joonis 9). Euro nominaalne efektiivne vahetuskurss odavnes 
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vaatlusperioodil 1,0%, mõõdetuna euroala 42 kõige olulisema kaubanduspartneri 
vääringu suhtes. Kui vaadata kahepoolsete vahetuskursside muutusi, siis odavnes 
euro taas USA dollari suhtes (–3,0%), mis peegeldab euroala ja USA lühiajalise 
intressimäära erinevuse edasist suurenemist. See oli tingitud majandusaktiivsuse 
kiiremast taastumisest ja hoogsamast inflatsioonist USAs, mis mõjutas USA 
rahapoliitika eeldatud arengut. Euro odavnes ka teiste suuremate vääringute, 
sealhulgas Šveitsi frangi (–2,5%), Jaapani jeeni (–1,6%) ja Inglise naela (–1,5%) 
suhtes. Lisaks nõrgenes euro enamiku peamiste tärkava turumajandusega riikide 
vääringute, muu hulgas Hiina jüaani (–3,8%) suhtes. Samal ajal kallines euro 
hüppeliselt Vene rubla suhtes, mis odavnes päevaga rohkem kui 30% pärast 
enneolematute majandus- ja finantssanktsioonide kehtestamist Venemaa 
Föderatsiooni suhtes vastukaaluks sissetungile Ukrainasse, millega rikuti 
rahvusvahelist õigust. Arvestades kauplemistegevuse viisi rublaturul, peatas EKP 
Vene rubla suhtes euro võrdlusintressimäära avaldamise alates 1. märtsist 2022. 
Euro kallines võrdlusperioodil märkimisväärselt enamiku euroalaväliste ELi 
liikmesriikide vääringute suhtes. 

Joonis 9. 
Euro ja valitud vääringute vahetuskursi muutused 

(muutus protsentides) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. EER-42 on nominaalne tegelik vahetuskurss, mis kehtib euroala 42 kõige olulisema kaubanduspartneri vääringu suhtes. 
Positiivne (negatiivne) muutus vastab euro kallinemisele (odavnemisele). Kõikide muutuste arvutamiseks on kasutatud 9. märtsil 2022 
kehtinud vahetuskursse, välja arvatud Vene rubla puhul, mille muutuse arvutamiseks on kasutatud 1. märtsil 2022 kehtinud 
vahetuskurssi, kuna euro võrdluskursi avaldamine Vene rubla suhtes on peatatud. 
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3 Majandusaktiivsus 

2021. aastal kasvas euroala reaalne SKP 5,3%, küündides aasta lõpus veidi üle 
pandeemiaeelse taseme. Kasvutempo aeglustus aasta viimases kvartalis nõrga 
eratarbimise tõttu, mis kahanes koroonasse nakatumise juhtude sagenemise 
tagajärjel 0,6%. Samal ajal vähendasid kõrged energiahinnad kodumajapidamiste 
ostujõudu. Neljandas kvartalis pidurdas kasvu ka netoeksport. Seevastu 
investeeringud ja avaliku sektori tarbimine mõjutasid majanduskasvu positiivselt. 
Tootmise poolel kaasnevad tööstustoodangu taastumisega ikka veel suured 
tarneraskused, mis siiski leevenevad järk-järgult. Üldiselt viitavad laekunud andmed, 
küsitluste tulemused ja suure sagedusega avaldatavad näitajad majandusaktiivsuse 
jätkuvale vähenemisele 2022. aasta esimeses kvartalis. See on tingitud 2021. aasta 
lõpu vähese majandusaktiivsuse edasikandumisest, püsivatest tarnehäiretest, 
kõrgetest energiahindadest ja Ukrainas toimuva sõja üha enam tuntavatest 
tagajärgedest. 

Kasv peaks 2022. aasta jooksul hoogustuma, kui hulk pärssivaid tegureid kaob. 
Eeldatav pööre paremuse poole tuleneb Covid-19 pandeemia raugevast mõjust 
majandusele, jätkuvalt soodsatest rahastamistingimustest ja tööturu olukorra 
paranemisest. Sõda Ukrainas vähendab aga hinnangute kohaselt lähiajal 
tarbimiskavatsusi eelkõige selle mõju tõttu energiahindadele ja kindlustundele, 
mistõttu eeldatakse teises kvartalis aeglasemat kasvu. 

Seda hinnangut kajastab üldjoontes ka EKP ekspertide 2022. aasta märtsi 
makromajandusliku ettevaate põhistsenaarium euroala kohta. Ettevaate kohaselt on 
SKP aastane reaalkasv 2022. aastal 3,7%, 2023. aastal 2,8% ja 2024. aastal 1,6%. 
Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku 
ettevaatega on majandusaktiivsuse väljavaadet 2022. aastaks 0,5% ja 2023. aastaks 
0,1% allapoole korrigeeritud ning 2024. aasta väljavaade on jäänud samaks. 
2022. aasta korrektsioonid kajastavad peamiselt Ukraina kriisi mõju 
energiahindadele, kindlustundele ja kaubandusele. Venemaa sissetung Ukrainasse 
on majandusväljavaate langusriske märkimisväärselt süvendanud. Pandeemiaga 
seotud riskid on vähenenud, kuid Ukrainas toimuv sõda võib majanduses valitsevat 
meeleolu oodatust tugevamalt mõjutada ja taas pakkumispoolseid piiranguid 
suurendada. Enne Venemaa ja Ukraina sõja puhkemist täheldati euroala majanduse 
stabiilset taastumist, kuni see jõudis kriisieelsele tasemele hoolimata pandeemia, 
tarnehäirete ja kõrgete energiahindadega seotud takistustest. Kuigi EKP ekspertide 
makromajanduslikus ettevaates prognoositakse keskmise aja jooksul 
majandusaktiivsuse kiiret kasvu, avaldab Vene-Ukraina sõda sellele olulist mõju. 
Puhkenud sõja majandus- ja finantsmõju käsitlevate alternatiivsete stsenaariumite 
kohaselt võivad majandusaktiivsust märkimisväärselt pärssida energia- ja 
toormehindade järsem tõus ning ulatuslikum surve kaubandusele ja 
majanduskliimale. 

SKP reaalkasv aeglustus 2021. aasta neljandas kvartalis pärast kahe eelneva 
kvartali jooksul toimunud hoogustumist. Mõõdukas 0,3% kasv neljandas kvartalis 
oli tingitud peamiselt vähesest eratarbimisest ja netoekspordist, samal ajal kui 
investeeringud ja avaliku sektori tarbimine avaldasid koos varude muutustega 
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kasvule positiivset mõju (joonis 10). 2021. aasta lõpus ületas toodang mõnevõrra 
pandeemiaeelse taseme, suurenedes aastaga 5,3%. Tootmise poolel olid 
2021. aasta neljanda kvartali muutused eri sektorites erinevad. Kui teenuste sektoris 
kahanes lisandväärtus pärast uute piirangumeetmete kehtestamist Covid-19 
nakkusjuhtude arvu kasvu tõttu (joonise 11 vasakpoolne osa), siis tööstussektoris 
(v.a ehitus) jätkas toodang kasvu, kaasa arvatud 2021. aasta viimases kvartalis. 

Joonis 10. 
Euroala reaalne SKP ja selle komponendid 

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

 

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

Euroala SKP kasv jääb 2022. aasta esimeses kvartalis hinnangute kohaselt 
tagasihoidlikuks. See on tingitud 2021. aasta lõpu vähese majandusaktiivsuse 
edasikandumisest, kõrgetest energiahindadest ja Ukrainas toimuva sõja üha 
enam tuntavatest tagajärgedest. Pärast tarneraskuste järkjärgulist leevenemist 
(infokast 1) ja omikrontüve laine vaibumist oodati kasvumäära normaliseerumist. 
Praegust aeglustumist on võimendanud aga tõenäoliselt nii energiahindade järsk 
tõus kui ka suur ebakindlus seoses Ukraina sõjaga (joonise 11 parempoolne osa). 
2022. aasta esimeste kuude andmed osutavad lähiajal samasugusele 
tagasihoidlikule kasvule. Olukorras, kus valitseb kestev ebakindlus pandeemia 
pärast ja tugev inflatsioonisurve, näitas Euroopa Komisjoni veebruarikuine 
tarbijauuring, et tarbijate kindlustunne ja kodumajapidamiste ootused tulevase 
finantsolukorra suhtes on veelgi halvenenud. 
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Joonis 11. 
Oxfordi koroonapiirangute ranguse indeks ja ebakindluse näitaja euroalal 

(indeks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Bloomberg, Oxfordi Ülikool ja EKP ekspertide arvutused.  
Märkus. Oxfordi koroonapiirangute ranguse indeks on liitnäitaja, mis põhineb valitsuste üheksal vastusel muu hulgas koolide ja 
töökohtade sulgemise ning reisikeeldude kohta, millele on määratud väärtus nullist sajani (100 = rangeim). VSTOXXi indeksiga 
mõõdetakse EURO STOXX 50 indeksi volatiilsust. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta 9. märtsist. 

Euroala tööturu seis paranes ka 2021. aasta neljandas kvartalis. Kvartaalne 
tööhõive kasvas 2021. aasta neljandas kvartalis 0,5% (joonis 12), ületades 
pandeemiaeelse taseme. Suurenevat tööjõunõudlust kajastas ka vabade töökohade 
koondmäära edasine tõus 2021. aasta neljandas kvartalis 2,7%le ehk aegrea uue 
tipuni. Lisaks oli kasv sektoriti laiapõhjalisem. 2021. aasta kolmandas kvartalis 
taastus tööjõus osalemise määr ja neljandas kvartalis tööjõu maht peaaegu 
pandeemiaeelsel tasemel. Töötuse määr, mis oli 2021. aasta viimases kvartalis 
keskmiselt 7,1%, langes 2022. aasta jaanuaris veelgi, 6,8%le. Töökohtade 
säilitamise kavad pakkusid aga märkimisväärset tuge ja jaanuaris, mil kehtestati 
uuesti piirangumeetmed, hakati neid mõnevõrra rohkem kasutama (1,5% tööjõust). 
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Joonis 12. 
Euroala tööhõive, ostujuhtide indeksil põhinev hõive ja töötuse määr 

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

tööhõive 

 

Allikad: Eurostat, Markit ja EKP arvutused. 
Märkus. 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 neljandast kvartalist, ostujuhtide indeksi kohta 2022. aasta veebruarist ja töötuse määra kohta 2022. aasta jaanuarist. 

Küsitlusandmed osutavad tööhõive jõulise kasvu jätkumisele 2022. aasta 
esimestel kuudel. Tööhõivet kajastav ostujuhtide kuine liitindeks, mis hõlmab nii 
tööstust kui ka teenuste sektorit, oli veebruaris 54,5, jäädes jaanuariga võrreldes 
suuresti muutumatuks ja 50punktisest lävendist tublisti kõrgemale. See andis 
tunnistust hõive paranemisest, vaatamata pandeemia süvenemisele aasta esimestel 
nädalatel ja vabade töökohtade täitmise raskustele. Seevastu keskmistele 
töötundidele avaldus langussurve, mis oli tõenäoliselt tingitud töölt puudumisest 
omikrontüve levides. Samas võis seda tasakaalustada kaastöötajate kasvanud 
töötundide arv. 

Eratarbimine vähenes 2021. aasta lõpus ja peaks jääma ka 2022. aasta 
esimeses kvartalis väikseks. Seeaeglustus 2021. aasta lõpus kvartaliarvestuses 
0,6%, kuna koroonaviirusesse nakatumine sagenes ja vahetut kontakti eeldavates 
sektorites karmistati piiranguid. 2021. aasta lõpus jäi eratarbimine 2,5% alla 
pandeemiaeelse taseme. Värskeimate andmete põhjal pole kasvu oodata ka 
2022. aasta esimeses kvartalis. Jaemüük kahanes detsembris kuises arvestuses 3% 
ja uute autode registreerimine 5,4%. Jaanuaris 2022 aga täheldati jaemüügi 0,2% 
mõõdukat kuist kasvu. Tarbijate kindlustunde vähenemine jätkus veebruaris, mis 
paistab olevat tingitud pikalevenivast ebakindlusest pandeemia pärast ja tugevast 
inflatsioonisurvest. Pandeemia ebasoodne mõju vahetut kontakti eeldavatele 
teenustele ja kodumajapidamiste ostujõudu tugevasti kahandavad kallimad 
energiahinnad annavad märku sellest, et tarbimine on 2022. aasta esimeses 
kvartalis vaoshoitud. Seejärel jääb eratarbimine eelduste kohaselt peamiseks 
majanduskasvu soodustavaks teguriks, millele aitab kaasa säästmiskäitumise 
edasine normaliseerumine, kui kodumajapidamised hakkavad pandeemia ajal 
kogunenud ülemääraseid sääste kasutama. Hoolimata suurenenud ettevaatlikkusest 

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

-3,2

-2,8

-2,4

-2,0

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

I kv II kv III kv IV kv I kv II kv III kv IV kv I kv

2020 2021 2022

tööhõive
ostujuhtide indeksil põhinev tööhõive
töötuse määr (parempoolsel teljel)



 

EKP majandusülevaade 2/2022 – Majandusareng 
Majandusaktiivsus 

29 

seoses Ukrainas toimuva sõjaga leevendavad suured säästud eeldatavasti mingil 
määral energiahindade šokki. 

Ettevõtete (v.a ehitus) investeeringute maht suurenes 2021. aasta neljandas 
kvartalis jõuliselt. Näha oli märke tarneraskuste leevenemisest ja nõudlus 
kapitalikaupade järele püsis tugev. Euroala ehitussektorivälised investeeringud 
kerkisid pärast kolmandas kvartalis toimunud langust neljandas kvartalis 6,3%, kuid 
jäid siiski ligikaudu 13% alla pandeemiaeelse taseme. Euroala suurematest riikidest 
kasvasid ehitussektorivälised investeeringud nii Hispaanias kui ka Madalmaades 
kvartaliga ligi 7%, Saksamaal ja Prantsusmaal umbes 1% ning Itaalias peaaegu 2%. 
Kui heita pilk ehitussektoriväliste investeeringute komponentidele, siis investeeringud 
intellektuaalomandi toodetesse suurenesid 13% ja investeeringud veovahenditesse 
pöördusid pärast kolm kvartalit kestnud langust euroalal üldiselt kiirele tõusule, 
kusjuures mõnes riigis täheldati kahekohalist kasvunäitajat. Mõningate tarneaegu ja 
varude täiendamist puudutavate küsitluspõhiste näitajate mõõdukas paranemine 
võib anda märku sellest, et pakkumispoole häired hakkavad järk-järgult leevenema. 
Ettevõtete suurem kindlustunne ja optimistlikum hinnang kapitalikaupade tootjate 
tellimuste kohta veebruaris viitasid enne Ukrainas puhkenud sõda sellele, et 
2022. aasta esimesel poolel on tingimused ettevõtete investeeringuteks soodsad. 
Kui praegused tarneraskused vähenevad, võib investeerimist toetada ka ettevõtete 
tulu kiire kasv ja suured säästud (infokast 4). Ukrainas peetav sõda ning sellega 
seotud piirangud ja ebakindlus pärsivad aga eeskätt lähiajal eeldatavasti euroala 
ettevõtete investeeringuid. Samuti võib energiahindade kasv suuresti mõjutada 
energiamahukate kapitalikaupade tootmist. 

Eluasemeinvesteeringud said eelmise aasta neljandas kvartalis hoogu juurde 
ja see peaks lühikest aega jätkuma. Eluasemeinvesteeringute maht kasvas 
2021. aasta neljandas kvartalis 0,7%, olles kolmandas kvartalis kahanenud 
kvartaliarvestuses 1,4%. Euroopa Komisjoni ehitussektori toodangu hiljutiste 
trendide keskmine näitaja kasvas 2022. aasta kahe esimese kuu vältel märgatavalt, 
püsides tunduvalt kõrgemal kui pikaajaline keskmine. Elamuehitustegevust kajastav 
ostujuhtide indeks kerkis samuti märkimisväärselt, jätkates liikumist tõusuteel. 
Kodumajapidamiste poolel näitavad Euroopa Komisjoni küsitlusandmed suurenenud 
nõudlust. Tarbijate lähiaja remondiplaanid püsivad 2022. aasta esimeses kvartalis 
vaatamata mõningasele hoo raugemisele väga kindlad. Kasvanud on ka nende 
kavatsus osta või ehitada kahe järgmise aasta jooksul maja. Nõudlusega seotud 
soodsaid arengusuundi võib täheldada ka ettevõtete poolel: hinnangud tellimuste 
arvu kohta paranevad ja ehitustegevuses ebapiisava nõudluse tõttu tajutud piirangud 
vähenevad mõnevõrra veelgi. Samal ajal püsivad märkimisväärsed tarneraskused. 
Ettevõtted on teada andnud, et suur materjali- ja tööjõupuudus on vaid veidi 
leevenenud, kuna veebruaris tarneajad pikenesid ja sisendihinnad tõusid. Lisaks 
ohustab lähiaja väljavaadet Venemaa ja Ukraina sõda ning sellega kaasnev 
ebakindlus. 

Kaupade eksport kasvas 2021. aasta neljandas kvartalis mõõdukalt, samal ajal 
kui teenuste eksporti pärssis omikrontüvi. Euroalaväline kaupade ja teenuste 
eksport kasvas neljandas kvartalis 2,9%. Kaupade ekspordi jaotusest ilmneb, et 
hoogustus eelkõige eksport USAsse, samal ajal kui väljavedu Ühendkuningriiki püsis 
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stabiilne ja eksport Hiinasse vähenes. Euroalaväline kaupade ja teenuste import 
suurenes neljandas kvartalis 4,6%. Kaupade impordikasv pärast eelmise kvartali 
langust osutab tööstussektoris kuhjunud nõudlusele. Impordi väärtusekasv oli 
üleilmsete energiahindade tõusu tõttu iseäranis hoogne. Ettevaatavad näitajad 
viitavad esimestele märkidele tarneahela raskuste leevenemisest, kuid selle võivad 
nullida Venemaa ja Ukraina sõjast tingitud kaubavahetuse häired. Pärast 
reisiteenuste sektori tegevuse aeglustumist uue koroonalaine tõttu lubavad 
ettevaatavad näitajad reisiteenuste ekspordi paranemist, kui pandeemiaga seotud 
piiranguid leevendatakse. Hiljuti puhkenud Venemaa ja Ukraina sõda süvendab aga 
rahvusvahelise kaubanduse edasise väljavaate ebakindlust. 

Vaatamata suurele ebakindlusele peaks euroala majandusaktiivsus 2022. aasta 
jooksul kasvama. EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslikus 
ettevaates euroala kohta prognoositakse 2022. aastal 3,7%, 2023. aastal 2,8% ja 
2024. aastal 1,6% reaalse SKP aastakasvu (joonis 13). Võrreldes eurosüsteemi 
ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku ettevaatega on kasvu 
2022. aastaks allapoole korrigeeritud, kuid 2023. ja 2024. aasta puhul on see jäetud 
üldjoontes samaks. Lähiaja väljavaate allapoole korrigeerimine peegeldab peamiselt 
oodatust tugevamat energiahindade šokki – ehkki seda leevendavad osaliselt 
pandeemia ajal kogunenud suured säästud – ning Venemaa ja Ukraina sõjast 
tingitud negatiivset kindlustundega seotud šokki. Hoolimata neist takistustest 
toetavad kasvu keskmise aja jooksul sisenõudluse jätkuv suurenemine, paranenud 
olukord tööturul, üleilmse kasvu hoogustumine ja jätkuv poliitiline toetus. Lisaks 
peaks taastumist soodustama taasterahastu edukas elluviimine.4 

Joonis 13. 
Euroala reaalne SKP (sh prognoosid) 

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

 

Allikad: Eurostat ja EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 10. märtsil 2022  
EKP veebilehel.  
Märkus. Vertikaalne joon näitab 2022. aasta märtsi ettevaateperioodi algust ja põhineb euroala reaalse SKP viimastel andmetel 
2021. aasta neljandast kvartalist. 

 
4  Vt EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 10. märtsil 
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Venemaa sissetung Ukrainasse on majandusväljavaate langusriske 
märkimisväärselt süvendanud. Pandeemiaga seotud riskid on vähenenud, kuid 
Ukrainas toimuv sõda võib majanduses valitsevat meeleolu oodatust tugevamalt 
mõjutada ja taas pakkumispoolseid piiranguid suurendada. Püsivalt kõrged 
energiahinnad võivad koos kindlustunde hajumisega vähendada nõudlust oodatust 
enam ning piirata tarbimist ja investeeringuid. 
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4 Hinnad ja kulud 

Euroala ÜTHI-inflatsioonimäär kerkis 2022. aasta jaanuari 5,1%lt veebruaris 5,8%le 
ja jääb tõenäoliselt lähitulevikuski kõrgeks. Kõrge inflatsioonimäära peamiseks 
põhjuseks on endiselt energiahinnad. Energiahindade arvele langes enam kui pool 
veebruari koguinflatsioonist ja nende tõttu tõusevad hinnad paljudes teisteski 
sektorites. Hooajalised tegurid, suurenenud veokulud ja väetisehindade tõus on 
pannud kallinema ka toiduainete hinnad. Prognoosida võib, et Ukrainas toimuva sõja 
tõttu on oodata lisasurvet teatud toiduainete ja toorme hindadele. Hinnatõus on 
muutunud laialdasemaks: paljude kaupade ja teenuste hinnad on märgatavalt 
tõusnud. Enamik alusinflatsiooni näitajaid on viimastel kuudel ülespoole liikunud, 
ehkki pandeemiaga seotud ajutiste tegurite osatähtsust ja kõrgete energiahindade 
kaudset mõju arvestades pole selle tõusu püsimajäämine kindel. Turupõhiste 
näitajate põhjal muutub energiahindade dünaamika 2022. aasta jooksul 
rahulikumaks ja ka üleilmse tarneahela häiretest tulenev hinnasurve peaks 
leevenema. Pikemaajaliste inflatsiooniootuste turu- ja küsitluspõhised näitajad 
jäävad 2% kanti. Sõda Ukrainas kujutab endast lähiaja inflatsiooniväljavaatele ja eriti 
energiahindadele tõsist tõusuriski. 

Eurostati kiirhinnangu kohaselt kerkis ÜTHI-inflatsioon 2022. aasta veebruaris 
veelgi, ulatudes 5,8%le (joonis 14). See oli järjekordne rekordtase pärast 
detsembrikuist 5,0% ja jaanuarikuist 5,1%, kuid peegeldab siiski vaid osaliselt 
Ukrainas toimuva sõja mõju. Koguinflatsiooni kasvule aitasid kaasa kõik 
põhikomponendid: energia, toit, teenused ja tööstuskaubad (v.a energia). ÜTHI-
inflatsioon (v.a energia ja toiduained) kerkis veebruaris 2,7%ni, liikudes pärast 
jaanuarikuist ajutist aeglustumist 2,3%le taas ülespoole. See kasv kajastas nii 
teenusehindade kui ka tööstuskaupade (v.a energia) hindade dünaamikat. 

Joonis 14. 
Koguinflatsioon ja selle põhikomponendid 

(aastamuutus protsentides, osakaal protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta veebruarist. 
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ÜTHI-inflatsioonis olid ülekaalus taas energiahinnad. Pärast jaanuarikuist 
28,8% taset saavutas energiakomponendi inflatsioon veebruaris uue rekordi, 
küündides 31,7%le. Jaanuari andmete kohaselt peegeldas selle aasta esimesel 
kuul toimunud hüppeline tõus peamiselt kõrgemaid gaasi- ja elektrihindu, kuna 
paljudes riikides kehtestati aasta algul uued aastased hinnad. Samuti langes gaasi ja 
elektri arvele suur osa energiakomponendi inflatsiooni hiljutisest heterogeensusest, 
kusjuures tugevat ja püsivat mõju avaldasid nii elektri- kui ka gaasihinnad sellistes 
riikides nagu Itaalia ja Madalmaad ning elektrihinnad Hispaanias. Kasvavad 
energiakulud on tõenäoliselt kaasa aidanud ka teiste ÜTHI komponentide, 
sealhulgas toiduainete ja tööstuskaupade (v.a energia) inflatsiooni kiirenemisele 
(veebruaris vastavalt 4,1% ja 3,0%), kuna energia on sisendiks nii tootmisele kui ka 
turustamisele. 

Alusinflatsiooni näitajate viimase aja kasv on jätkunud, kuid tõenäoliselt 
peegeldab see mõningal määral energiahindade dünaamika ja pandeemiaga 
seotud tegurite kaudset mõju. Ajutiste tegurite mõju kõrvaldavad 
inflatsiooninäitajad on viimastel kuudel liikunud ülespoole (joonis 15). Näiteks ÜTHI 
(v.a energia ja toiduained) kerkis veebruarikuiselt 2,3%lt veebruaris 2,7% tasemele. 
Muude alusinflatsiooni näitajate andmed on kättesaadavad ainult kuni jaanuarini. 
Jaanuaris alanes ÜTHI (v.a energia, toiduained, reisimisega seotud teenused ning 
rõivad ja jalanõud) võrreldes detsembri 2,4%ga 2,3%le. Samal ajal tõusis 
mudelipõhine inflatsiooni ühine püsikomponent (PCCI) detsembrikuiselt 3,0%lt 
3,6%le, PCCI (v.a energia) 2,1%lt 2,3%le ja piiratud alusinflatsioon (Supercore), mis 
hõlmab tsükliliselt tundlikke ÜTHI kirjeid, 2,5%lt 2,6%le. Kuigi kõik alusinflatsiooni 
näitajad on nüüdseks tõusnud üle 2%, pole kindel, kui kaua see tõus püsib, 
arvestades pandeemiaga seotud ajutiste tegurite osatähtsust (nt tarneahela häired ja 
majanduse taasavamine pärast koroonaviirusega seotud piiranguid) ning kõrgemate 
energiahindade kaudset mõju. 
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Joonis 15. 
Alusinflatsiooni näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. 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. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta jaanuarist, välja arvatud ÜTHI-inflatsiooni (v.a energia ja 
toiduained) näitaja, mis on saadud 2022. aasta veebruari kiirhinnangust. 

Tööstuskaupade (v.a energia) jaehindade tõususurve jätkas tugevnemist ja 
näitajad jõudsid rekordkõrgele tasemele (joonis 16). Üleilmsete toormehindade 
ja eelkõige energiahindade suurenemise mõjul on kulusurve võrreldes aastataguse 
ajaga märkimisväärselt kasvanud. Tootmissisendite kulusurvele on kaasa aidanud ka 
tarneahela häired ja nõudluse taastumine kogu maailmas. Hinnakujundusahela 
esimestes lülides kiirenes vahekaupade omamaiste tootjahindade aastakasv 
detsembrikuiselt 18,7%lt jaanuaris 20,2%le. Vahekaupade impordihindade 
aastakasv hoogustus sama aja jooksul 19,1%lt 19,9%le. Hinnakujundusahela 
esimestes lülides tekkinud surve avaldub senisest rohkem ka ahela kaugemates 
lülides: tarbekaupade (v.a toiduained) omamaiste tootjahindade inflatsioon saavutas 
jaanuaris uue rekordkõrge taseme, kerkides eelmise kuu 3,2%lt 4,8%le. 
Tarbekaupade (v.a toiduained) impordihindade inflatsioon ulatus jaanuaris 6,1%le, 
kusjuures erinevus omamaistest tootjahindadest tulenes tõenäoliselt euro 
odavnemisest viimase aasta jooksul. Tarbekaupade (v.a toiduained) impordi- ja 
tootjahinnad on ÜTHIs tööstuskaupade (v.a energia) inflatsiooni dünaamika olulised 
näitajad, mis annavad märku, et surve jaehindadele lähitulevikus tõenäoliselt ei 
leevene. 
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Joonis 16. 
Hindade tõususurve näitajad 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta jaanuarist. 

Palgakasv on euroalal seni püsinud mõõdukas (joonis 17). Töötaja kohta 
makstava hüvitise kasv suurenes veidi ja moodustas 2021. aasta neljandas kvartalis 
3,5%. See kajastas nii töötaja kohta töötatud tundide arvu kui ka tunnitasu kasvu 
(ehkki viimase aastane kasvumäär langes selles kvartalis 1,1%le). Töötundide arvu 
suurenemine on märk olukorra edasisest normaliseerumisest pärast riikide 
majanduse taasavanemist. Samal ajal kajastab töötaja kohta makstava hüvitise 
kasvutrend ka töökohtade säilitamise kavadega seotud riiklike toetusmeetmete mõju 
muutumist. Seevastu kollektiivlepinguga määratud palku ei ole töötundide arvu 
muutumine ja pandeemiaga seoses kasutusele võetud töökohtade säilitamise 
kavade kaudu saadavate hüvitiste kajastamine otseselt mõjutanud, mis teeb neist 
palgasurve olulise lisanäitaja. Kollektiivlepinguga määratud palkade kasv jäi 
2021. aasta neljandas kvartalis mõõdukaks, olles 1,5% võrrelduna kolmanda kvartali 
1,4%ga (2020. aastal tervikuna oli see keskmiselt 1,8% ja 2021. aastal 1,5%). 
Samas ei kajasta see näitaja tõenäoliselt praegust kõrget inflatsioonimäära, kuna 
see on tagasivaatav ja põhineb varasematel palgaläbirääkimistel. Euroopa 
suurettevõtete seas korraldatud EKP küsitluse kohaselt võib palgakasv olla 
2022. aastal mõnevõrra kiirem, kusjuures osa vastajaid nimetab ühe seda 
soodustava põhjusena praegust kõrget inflatsioonitaset. 
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Joonis 17. 
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 neljandast kvartalist. 

Turupõhised inflatsiooniootused on erakorralise perioodisisese kõikumise 
taustal märgatavalt tõusnud. Ka küsitluspõhised inflatsiooniootused on alates 
2022. aasta algusest suurenenud. Venemaa sissetung Ukrainasse on toonud 
kaasa nafta ja maagaasi märkimisväärse ümberhinnastamise, kuna oodatakse 
pakkumise järsku halvenemist. Sealjuures oli lühiajaline inflatsioonisurve tugev juba 
enne seda. Seetõttu on turupõhised lähiaja inflatsiooniootused euroalal märgatavalt 
tõusnud. Turud võtavad nüüd hindamisel arvesse euroala lähiaja inflatsiooni 
järsemat ja püsivamat tõusu võrreldes detsembri keskpaigaga: inflatsiooniga seotud 
üheaastaste vahetustehingute intressimäär üheks aastaks on praegu ligikaudu 
2,50% ehk 78 baaspunkti kõrgem kui vaatlusperioodi alguses 16. detsembril 2021. 
Pikemaajaliste inflatsiooniga seotud vahetustehingute intressimäärad langesid, sest 
oodati rahapoliitika karmistamist, kuid kerkisid taas pärast geopoliitiliste pingete 
süvenemist ja sõja puhkemist Ukrainas. Inflatsiooniga seotud viieaastaste 
vahetustehingute intressimäär viieks aastaks alanes seetõttu jaanuari lõpuks 
ligikaudu 1,85%le, kuid tõusis märtsi alguses 2,16%le. EKP kutseliste prognoosijate 
2022. aasta esimese kvartali küsitluse (mis tehti jaanuari teisel nädalal) ja 
Consensus Economicsi 2022. jaanuari prognoos näitasid, et pikemaajalised 
inflatsiooniootused on liikunud eelmise küsitlusvooru 1,9% tasemelt 2,0%le 
(joonis 18). 
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Joonis 18. 
Küsitlus- ja turupõhised inflatsiooniootused 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, Refinitiv, Consensus Economics, kutseliste prognoosijate küsitlus, EKP ekspertide makromajanduslik ettevaade 
euroala kohta ja EKP arvutused. 
Märkus. Turupõhiste inflatsiooniootuste aluseks on ühe aasta inflatsiooniga seotud hetkemäär ning ühe aasta forvardmäär aasta 
pärast, kahe aasta pärast, kolme aasta pärast ja nelja aasta pärast. Viimased andmed turupõhiste inflatsiooniootuste kohta pärinevad 
8. märtsist 2022. Kutseliste prognoosijate 2022. aasta esimese kvartali küsitlus toimus 7.–13. jaanuarini 2022. Consensus Economicsi 
prognooside jaoks on andmed 2024., 2025. ja 2026. aasta kohta antud 2022. aasta 10. jaanuari seisuga ning 2022. ja 2023. aasta 
kohta 2022. aasta 7. veebruari seisuga. EKP ekspertide makromajanduslikus ettevaates sisalduvad andmed on esitatud 2022. aasta 
2. märtsi seisuga. 

EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslikus ettevaates euroala 
kohta prognoositakse, et inflatsioon püsib järgmistel kuudel kiire, kuid 
aeglustub aasta teisel poolel. Ettevaateperioodi lõpuks peaks koguinflatsioon 
langema 1,9% tasemele. ÜTHI-koguinflatsioon, mis jõudis 2022. aasta veebruaris 
5,8%ni, jääb järgmistel kuudel eeldatavasti hoogsaks, kuid hakkab aasta teisel 
poolel tasapisi hoogu maha võtma. Põhistsenaariumi kohaselt on ÜTHI-
koguinflatsioon 2022. aastal keskmiselt 5,1%, 2023. aastal 2,1% ja 2024. aastal 
1,9% (joonis 19). Koguinflatsiooni järsk tõus 2022. aastal kajastab energia (elektri ja 
gaasi) ja toiduainete hindade suurt tõusu, vahetut kontakti eeldava teenuste sektori 
taasavamisest tulenevat mõju ning hinnasurvet kogu hinnakujundusahelas, 
sealhulgas energia sisendkulusid. Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta 
detsembri makromajandusliku ettevaatega on ÜTHI-inflatsiooni väljavaadet 
ülespoole korrigeeritud terveks ettevaateperioodiks, kõige enam aga 2022. aastaks, 
mille puhul kohandati näitajat 1,9% võrra. Ülespoole korrigeerimist võib osaliselt 
seostada hiljutise üllatusliku inflatsiooni arenguga ning praeguste ja tulevaste 
energiahindade oodatust jõudsama tõusuga, mida on mõjutanud Ukrainasse 
sissetungimisega seotud geopoliitilised pinged. ÜTHI (v.a energia ja toiduained) 
peaks järgmise kahe kvartali jooksul olema ligikaudu 2,6% ja langema 2022. aasta 
neljandas kvartalis 2,3%le (keskmine kasvumäär on 2022. aastal eeldatavasti 2,6%). 
Nii suur nõudlus, kõrgematest energiahindadest tulenev kaudne mõju kui ka 
ebapiisava pakkumisega seotud hinnasurve kogu hinnakujundusahelas on tegurid, 
millel on ilmselt inflatsiooni kiirendav mõju. See peaks keskmise aja jooksul 
leevenema ning ÜTHI (v.a energia ja toiduained) on 2023. aastal eeldatavalt 
keskmiselt1,8% ja 2024. aastal 1,9%. Palgakasvuks prognoositakse 2022. aastal 
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3,6% ja 2024. aastal 2,9%, mis ületab ajaloolist keskmist alates 1999. aastast (2,2%) 
ja ka ülemaailmsele finantskriisile eelnenud taset (2,6%) ning peegeldab tööturu 
pingestumist ja kiireneva inflatsiooni mõningast järelmõju. 

Joonis 19. 
Euroala ÜTHI-inflatsioon (sh prognoosid) 

(aastamuutus protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP ekspertide makromajanduslik ettevaade euroala kohta (märts 2022). 
Märkus. Vertikaalne joon näitab ettevaateperioodi algust. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta neljandast kvartalist (tegelikud 
andmed) ja 2024. aasta neljandast kvartalist (prognoos). Ettevaates sisalduvad andmed on esitatud 2022. aasta 2. märtsi seisuga. 
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5 Raha ja laenud 

Euroala rahaloome jätkas 2022. aasta jaanuaris normaliseerumist, ehkki volatiilsus 
oli suurem ja geopoliitilised riskid võimendusid. Rahaloomet soodustasid põhiliselt 
taas eurosüsteemi varaostud. Tänu soodsatele rahastamistingimustele ja 
majandusolukorra paranemisele kiirenes erasektorile antavate laenude kasv. 
Pangalaenude intressimäärad püsisid 2022. aasta jaanuaris ajaloo madalaima 
taseme lähedal, kuigi ettevõtetele antud laenude intressimäärad tõusid veidi. 
2021. aasta neljandas kvartalis suurenes ettevõtete välisrahastamise kogumaht 
veelgi, eelkõige pangalaenude märkimisväärse kasvu tõttu. Ettevõtete 
välisrahastamise kogukulu kerkis 2021. aasta oktoobrist 2022. aasta jaanuarini 
haripunkti, mida nähti viimati 2020. aasta märtsis. Selle tingisid turupõhiste 
laenuvahenditega finantseerimise kulude suurenemine ja statistilised põhjused. 
Venemaa sissetung Ukrainasse on põhjustanud turgudel kõikumisi, mis on 
turupõhiste laenuvahendite kulu ja aktsiaturu ulatusliku languse tõttu ka omakapitali 
kaudu rahastamise kulu veelgi suurendanud. 

Laia rahapakkumise kasv stabiliseerus 2022. aasta jaanuaris pandeemiaeelse 
taseme lähedal. Rahaagregaadi M3 aastane kasvumäär langes detsembrikuiselt 
6,9%lt jaanuaris 6,4%le. Langust põhjustasid suurem volatiilsus ja võimendunud 
geopoliitilised riskid, mis kasvatavad nõudlust likviidsete varade järele (joonis 20). 
Rahapakkumise kasvu kvartalitempo taastus oma pikaajalise keskmise lähedal.  
M3 lühemaajalisele dünaamikale mõjus jätkuvalt hästi pandeemia tõttu võetud 
poliitikameetmete märkimisväärne toetus. Komponentidest edendas M3 kasvu 
esmajoones kitsas rahaagregaat M1, mis hõlmab M3 kõige likviidsemaid 
komponente. Raha hoidjad eelistasid 2020. aastal pandeemia varajases etapis 
likviidseid varasid, mis andis tunnistust ettevaatlikkusest. Kuna pandeemia 
piirangumeetmeid leevendati ja majandusaktiivsus taastus, aeglustus M1 kasv 
2021. aastal võrreldes 2020. aasta kiire kasvuga. 2022. aasta jaanuaris langes M1 
aastane kasvumäär veelgi, 9,8%lt 9,0%le. See kajastas peamiselt üleööhoiuste 
kasvu normaliseerumist. Ringluses oleva sularaha aastakasv, mis oli alates 
2021. aasta esimesest kvartalist aeglustunud, jäi jaanuaris 7,7% juurde. Muude 
lühiajaliste hoiuste ja turustatavate instrumentide mõju oli sel kuul neutraalne, mis 
osutab nende vähesele tulususele. 
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Joonis 20. 
M3, M1 ja laenud erasektorile 

(aastamuutus protsentides; sesoonse ja kalendrilise mõjuga kohandatud) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Laene on kohandatud laenude müügi, väärtpaberistamise ja tingliku likviidsuse koondamisega. Viimased andmed pärinevad 
2022. aasta jaanuarist. 

Üleööhoiuste kasv aeglustus veelgi, kuid püsis kõrgel tasemel. Üleööhoiuste 
aastane kasvumäär langes detsembrikuiselt 10,2%lt jaanuaris 9,2%le. Languse taga 
olid ettevõtted ja kodumajapidamised, kelle mõju oli eri sektorite arvestuses kõige 
suurem. Pandeemia algusest saadik on täheldatud märkimisväärset sissevoolu 
üleööhoiustesse, mis kajastab suurenenud majanduslikku ebakindlust.5 Ettevõtete ja 
kodumajapidamiste hoiuste kasv on riigiti erisugune, peegeldades 
likviidsusvajaduste ja riiklike (eelarvepoliitiliste) toetusmeetmete erinevusi. 
2021. aasta neljandas kvartalis kogusid kodumajapidamised hoiuseid ajutiselt alla 
pandeemiaeelse keskmise taseme. See andis märku tarbijate kindlustunde ja 
tarbimise suurenemist ning energiahindade tõusust, mis vähendasid kasutatavat 
tulu. 2022. aasta jaanuaris taastusid hoiusevood aga laiapõhjaliselt, mis viitab 
sellele, et kodumajapidamised suurendasid sääste ja vähendasid tarbimist. Ka 
ettevõtete hoiused jätkasid kasvu, kuigi tagasihoidlikumalt kui kodumajapidamiste 
hoiused. 

Rahaloomet soodustasid 2022. aasta jaanuaris endiselt eurosüsteemi 
varaostud. M3 kasvu hoogustasid valitsemissektori väärtpaberite netoostud, mida 
eurosüsteem tegi varaostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
erakorralise ostukava (PEPP) raames (joonise 21 tulpade punane osa), kuigi nende 
osakaal oli mõnevõrra tagasihoidlikum. Lisaks toetas M3 kasvu erasektorile antud 
laenude suurem osatähtsus (tulpade sinine osa). Rahaloomet pärssisid aga kolm 
tegurit. Esiteks oli valitsemissektorile antud pangalaenude osakaal riigivõlakirjade 
müügi tõttu negatiivne (tulpade heleroheline osa). Teiseks suurenes välisraha 
netoväljavool (tulpade kollane osa) ja see langes kokku euro efektiivse vahetuskursi 
nõrgenemisega. Kolmandaks ületas väljavool teistest vastaskirjetest tagasihoidliku 
sissevoolu pikemaajalistest finantskohustustest (tulpade tumeroheline osa). 

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

in household savings: an update“. 
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Joonis 21. 
M3 ja selle vastaskirjed 

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

 

Allikas: EKP. 
Märkus. 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 2022. aasta jaanuarist. 

2022. aasta jaanuaris hakkas erasektorile väljastatud laenude aastakasv 
kiirenema. Erasektorile väljastatud laenude mahu kasv kiirenes detsembrikuiselt 
4,2%lt jaanuaris 4,6%le (joonis 20). Sealjuures suurenes nii ettevõtetele kui ka 
kodumajapidamistele antavate laenude maht, mida soodustasid endiselt soodsad 
rahastamistingimused ja majanduse taastumine. Mittefinantsettevõtetele väljastatud 
laenude aastakasv oli detsembris 4,3% ja jaanuaris 4,4% (joonise 22 osa a). Eeskätt 
suurenes pikaajaliste laenude maht, mis osutab ilmselt vajadusele 
põhivarainvesteeringute järele. Kodumajapidamistele antud laenude kasvumäär 
kerkis samuti pisut ja oli detsembrikuise 4,2%ga võrreldes jaanuaris 4,3% (joonis 22 
osa b). Selle taga olid peamiselt eluasemelaenud, sest tarbimislaenude mahu kasv 
jäi aeglaseks. Üldiselt olid need suundumused euroala riikide erinevad, mis muu 
hulgas peegeldab pandeemia erinevat mõju ja majanduse ebaühtlast taastumist eri 
riikides.6 

 
6  Vt EKP majandusülevaate 5/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokast „The heterogeneous 

economic impact of the pandemic across euro area countries“. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2021/html/ecb.ebbox202105_03%7E267ada0d38.et.html
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Joonis 22. 
Rahaloomeasutuste laenud euroala valitud riikides 

(aastamuutus protsentides; standardhälve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. 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 2022. aasta jaanuarist. 

Euroala pankade laenuvahenditega rahastamise kulud on hakanud kasvama ja 
jõudnud nüüdseks umbes pandeemiaeelsele tasemele. Laenuvahenditega 
rahastamise koondkulu hiljutine suurenemine (joonise 23 osa a) oli tingitud pankade 
võlakirjade tulususe kasvust (joonis 23 osa b) ja peegeldab riskivabade 
intressimäärade tõusu. Seevastu hoiuste intressimäärad on püsinud stabiilselt 
aegade madalaimal tasemel. EKP rahapoliitilised meetmed on seni aidanud piirata 
pankade võlakirjade tootluse kasvu survet ning vähendada rahastamistingimuste 
erinevusi riikide, riskiklasside ja tähtaegade arvestuses. Enne neljandat kvartalit jäid 
pankade rahastamiskulud tõususurvest puutumata kolmel põhjusel: jätkuv hoiuste 
ümberhindamine negatiivsete intressimääradega, pankade laenuvahenditega 
rahastamise osakaalu vähenemine ja pankade soodsatel tingimustel juurdepääs 
keskpanga rahastusele, eelkõige suunatud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide kolmandale seeriale (TLTRO-III) ja pandeemia 
majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud pikemaajalistele 
refinantseerimisoperatsioonidele. Kui aga turumäärad kerkivad veelgi, tekib oht, et 
pankade rahastamiskuludele avaldub tugevam tõususurve, eelkõige arvestades 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide vahendite edaspidist tagasimaksmist. 
See võib lõpuks väljenduda kõrgemates laenuintressimäärades ettevõtete ja 
kodumajapidamiste jaoks. 
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Joonis 23. 
Pankade rahastamise koondintressimäärad euroala valitud riikides 

(protsentides aasta kohta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: EKP, EKP arvutused ja Markit iBoxxi indeksid. 
Märkus. 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 2022. aasta jaanuarist. 

Pangalaenude intressimäärad püsisid 2022. aasta jaanuaris ajaloo madalaima 
taseme lähedal (joonis 24), kuigi ettevõtetele antud laenude intressimäärad 
tõusid mõnevõrra. Mittefinantsettevõtetele antud pangalaenude koondintressimäär 
tõusis 1,43%le, tasakaalustades 2021. aasta neljandas kvartalis toimunud langust. 
Kodumajapidamistele antud eluasemelaenude intressimäär jäi üldjoontes 
muutumatult 1,33% juurde. Ettevõtetele antud pangalaenude intressimäärade tõus, 
mis oli kõige märgatavam keskmiste tähtaegadega laenude puhul, peegeldas 
turumäärade laiapõhjalist kasvu olenemata riikidevahelistest erinevustest. Väga 
väikeste pangalaenude ja suurte pangalaenude intressimäärade vahe püsis suuresti 
muutumatuna ja jäi alla pandeemiaeelse taseme. Euroala viimase paari kuu tulususe 
kasv võib avaldada riigisisestele laenuintressimääradele tõususurvet. EKP 
poliitikameetmed on seni takistanud rahastamistingimuste ulatuslikku karmistamist, 
mis oleks võimendanud pandeemia negatiivset mõju euroala majandusele. 
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Joonis 24. 
Pangalaenude koondintressimäärad euroala valitud riikides 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Laenude koondintressimäärad 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 2022. aasta jaanuarist. 

2021. aasta neljandas kvartalis suurenes ettevõtete välisrahastamise 
kogumaht veelgi. Välisrahastamise aastakasvumäär tõusis oktoobrikuiselt 2,3%lt 
detsembris järsult 2,8%le, kuna ettevõtetel oli suurem vajadus rahastuse järele ja 
laenuvahenditega rahastamise kulud olid väiksed. Suurenenud välisrahastamise 
tingis peamiselt ettevõtetele antud pangalaenude kasv, samal ajal kui 
võlaväärtpaberite ja noteeritud aktsiate suurema emiteerimismahu mõju oli väiksem 
(joonis 25). Laenunõudlust toetasid ettevõtlusinvesteeringud ja kasvanud 
käibekapitalikulutused, mis olid osaliselt seotud püsivate tarneraskustega.7 
Tarneraskustest eriti suurel määral mõjutatud riikides ja sektorites on suurem 
käibekapitali vajadus hoogustanud lühiajalist laenamist tootmises esinenud viivituste 
ja varude taastamise tõttu. 

 
7  Vt selle majandusülevaate infokast „Milline on olukord tarneahela häiretega euroalal ja USAs?“. 
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Joonis 25. 
Euroala mittefinantsettevõtete netovälisrahastamisvood 

(igakuised vood miljardites eurodes) 

 

Allikad: EKP ja EKP arvutused, Eurostat ja Dealogic. 
Märkus. Netovälisrahastamine on pankade (rahaloomeasutuste) väljastatud laenude, võlaväärtpaberite netoemiteerimise ja noteeritud 
aktsiate netoemiteerimise summa. Rahaloomeasutuste väljastatud laene on kohandatud müügi, väärtpaberistamise ja likviidsuse 
koondamisega. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta detsembrist. 

Mittefinantsettevõtete välisrahastamise üldine nominaalkulu (hõlmab 
pangalaene, võlakirjaemissioone turul ja omakapitaliga rahastamist) kasvas 
2021. aasta oktoobrist 2022. aasta jaanuarini. Seda tõukas tagant eelkõige 
turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu. Välisrahastamise kulu suurenes 
2022. aasta jaanuaris 5,2%le (joonis 26), mis on võrdne 2020. aasta märtsis nähtud 
tipptasemega ja ületab 2021. aasta märtsikuist enneolematult madalat taset 
110 baaspunkti võrra. Tõus oli tingitud peamiselt turupõhiste laenuvahenditega 
rahastamise kasvanud kulust ja omakapitali suuremast osakaalust rahastamise 
kogukulu arvutamisel.8 Viimane korvas kaugelt omakapitali kaudu rahastamise kulu 
väikese jaanuarikuise kahanemise (võrreldes oktoobriga), mille põhjustas 
aktsiahinna riskipreemia langus, mis kaalus üles kõrgemate riskivabade 
intressimäärade mõju. Pankadelt laenamise kulu püsis oktoobri ja jaanuari vahel 
peaaegu muutumatuna. Kõrgemad riskivabad intressimäärad ja ettevõtete 
võlakirjade tulususe vahe kasv nii investeerimisjärgu kui ka suure tootlusega 
segmendis mõjutasid turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu kasvu. See 
jõudis tasemele, mida nähti viimati 2020. aasta augustis. Hinnanguliselt suurenes 
rahastamise kogukulu jaanuari lõpust 9. märtsini veelgi. See peegeldab suuremat 
omakapitali kaudu rahastamise kulu aktsiahindade märkimisväärse languse tõttu, 
mille tingis Ukrainas alates veebruari lõpust toimuv sõda. Rahastamiskulu on 
mõjutanud ka ettevõtete võlakirjade tulususe vahe suurenemine ja riskivaba 
intressimäära edasine kasv. 

 
8  Rahastamiskulu arvutatakse omakapitali kaudu rahastamise kulu, turupõhiste laenuvahenditega 

rahastamise kulu ning pankade väljastatud lühi- ja pikaajaliste laenude kulu kaalutud keskmisena. 
Osakaalud tähistavad iga rahastamisvahendi osa mittefinantsettevõtete väliste rahastamisvahendite 
kogujäägis. Seega on iga komponendi mõju rahastamise kogukulule mis tahes ajahetkel selle kulu 
(protsentides) ja osakaalu korrutis. Osakaale ajakohastatakse regulaarselt, et võtta arvesse muutusi 
mittefinantsettevõtete rahastamise struktuuris. Teatud komponendi mõju muutuse suhe rahastamise 
kogukulu muutusega on seega kulu ja osakaalu muutuse puhastulem. 
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Joonis 26. 
Euroala mittefinantsettevõtete välisrahastamise nominaalkulu komponentide kaupa 

(protsentides aasta kohta) 

 

Allikad: EKP, EKP hinnangud, Eurostat, Dealogic, Merrill Lynch, Bloomberg ja Thomson Reuters. 
Märkus. Mittefinantsettevõtete rahastamise kogukulu on arvutatud pankade väljastatud laenude, turupõhiste laenuvahenditega ja 
omakapitali kaudu rahastamise kulude kaalutud keskmisena, võttes aluseks nende vastavad jäägid. Tumesinised rombid näitavad 
praegust hinnangut rahastamise kogukulu kohta 2022. aasta veebruaris ja märtsis (andmed kuni 9. märtsini) eeldusel, et pankadelt 
laenamise kulu jääb 2022. aasta jaanuari tasemele. Viimased näitajad turupõhiste laenuvahenditega rahastamise kulu kohta 
pärinevad 9. märtsist 2022 (päevaste andmete kuu keskmine), omakapitali kaudu rahastamise kulu kohta 4. märtsist 2022 (nädala 
andmed) ja pankadelt laenamise kulu kohta 2022. aasta veebruarist (kuised andmed). 
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6 Eelarve areng 

EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajandusliku ettevaate kohaselt on 
euroala valitsemissektori eelarvepositsioon endiselt paranemas, taastudes 
koroonakriisist tingitud väga suurest puudujäägist. Seda põhiprognoosi mõjutavad 
aga märkimisväärsed riskid, mis kallutavad eelarvepositsiooni üha enam suurema 
eelarvepuudujäägi poole. See on peamiselt seotud Venemaa sõjaga Ukrainas. 
Euroala valitsemissektori eelarvepuudujääk kahanes 2020. aasta erakordselt kõrgelt 
7,2% tasemelt 2021. aastal hinnanguliselt 5,5%le SKPst. Põhiprognoosi kohaselt 
peaks see 2022. aastal vähenema 3,1%le ja ettevaateperioodi lõpuks 2%le SKPst. 
Kui 2020. aastal oli euroala eelarvepoliitika jõuliselt ekspansiivne, siis 2021. aastal – 
jättes kõrvale Euroopa Liidu taasterahastust saadud toetused – oli see vähem 
toetav. 2022. aastal peaks eelarvepoliitiline hoiak muutuma eelduste kohaselt veelgi 
rangemaks. Selle peamine põhjus on asjaolu, et Covid-19 kriisi tõttu antavaid 
erakorralisi toetusi vähendatakse märkimisväärselt. Prognoosi kohaselt on 
eelarvepoliitika karmistumine ettevaateperioodi viimasel kahel aastal marginaalne ja 
majandust toetatakse märkimisväärselt ka edaspidi. Arvestades praegu mitmest 
allikast pärinevaid suuri riske, mis on osaliselt juba realiseerumas, aitaksid 
majandust kaitsta eelarvemeetmed, sealhulgas Euroopa Liidu tasandil. 
Eelarvepoliitika peab olukorra arenedes jääma paindlikuks. Valmisolek rakendada 
eelarvepoliitikat ei ole vastuolus vajadusega usaldusväärse poliitika järele, 
vähendamaks eelarve tasakaalustamatust keskmise aja jooksul. 

EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajandusliku ettevaate kohaselt 
püsib euroala valitsemissektori eelarvepositsioon 2021. aastal alanud 
paranemise kursil.9 Hinnanguliselt kahanes euroala valitsemissektori 
eelarvepuudujääk 2020. aasta erakordselt kõrgelt 7,2% tasemelt 2021. aastal 5,5%le 
SKPst. Prognooside kohaselt peaks eelarvepuudujääk 2022. aastal vähenema 
3,1%le SKPst ning järgmisel kahel aastal vastavalt 2,1%le ja 2,0%le SKPst 
(joonis 27). Kui 2020. aastal küündisid Covid-19 pandeemia tõttu majanduse 
toetamiseks võetud meetmed ligikaudu 4,0%ni SKPst, siis 2021. aastal moodustas 
kriisi- ja taastetoetus hinnanguliselt juba umbes 4,3% SKPst. See peegeldab asjaolu, 
et valitsused pikendasid majanduse taastumise toetamiseks erakorralisi meetmeid, 
suurendasid järk-järgult nende mahtu ja/või võtsid uusi meetmeid, sealhulgas riiklike 
taaste- ja vastupidavuskavade raames, mida rahastatakse Euroopa Liidu 
taasterahastust.10 2020. aastal oli valitsemissektori eelarvepuudujäägi kiire kasvu 
üks põhjuseid suur negatiivne tsükliline komponent, kuid alates 2021. aastast on 
selle mõju hinnanguliselt mõnevõrra väiksem. Eelarvepositsiooni märgatavam 
paranemine alates 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 

 
9  Vt EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslik ettevaade euroala kohta, avaldatud 11. märtsil 

2021 EKP veebilehel. 
10  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.projections202203_ecbstaff%7E44f998dfd7.et.html#toc1
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kahanema ja alates 2023. aastast positiivseks. Eelarvepositsiooni paranemisele 
aitab kaasa (kuigi vähemal määral) ka asjaolu, et intressimaksed on mõnevõrra 
väiksemad kui paaril viimasel aastal. Praeguste prognooside kohaselt esineb see 
mõju peamiselt 2022. aastal ja kaob aastatel 2023–2024. 

Joonis 27. 
Eelarvepositsioon ja selle komponendid 

(protsendina SKPst) 

 

Allikad: EKP ja EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslik ettevaade. 
Märkus. Tegu on euroala riikide valitsemissektori koondandmetega. 

2020. aastal oli euroala eelarvepoliitika tervikuna tugevalt ekspansiivne, kuid 
2021. aastal eelarvepoliitiline hoiak hinnangute kohaselt mõnevõrra 
karmistus.11 Pandeemia ja ajutiste toetusmeetmete lõppedes ja eelarvepoliitilise 
toetuse vähenedes peaks eelarvepoliitiline hoiak muutuma 2022. aastal senise 
toetava kursiga võrreldes rangemaks (võttes arvesse Euroopa Liidu taasterahastu 
toetusi). 2023. ja 2024. aastal karmistub eelarvepoliitiline hoiak prognooside kohaselt 
vaid pisut.12 Karmistamisele vaatamata on majanduse elavdamiseks antav 
eelarvetoetus kogu ettevaateperioodi vältel suur, mistõttu esmane eelarvepositsioon 
jääb kindlalt miinuspoolele. 

Võrreldes eurosüsteemi ekspertide 2021. aasta detsembri makromajandusliku 
ettevaatega on ettevaateperioodi lõpu eelarvepositsiooni veidi allapoole 
korrigeeritud. Kõige olulisem korrektsioon seisneb soodsamas 2021. aasta 
eelarvepositsiooni hinnangus. Nimelt on euroala valitsemissektori 2021. aasta 
eelarvepositsiooni osakaaluna SKPst korrigeeritud 0,5% võrra ülespoole ehk  

 
11  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 
eelarvepoliitilisest hoiakust vt EKP majandusülevaate 4/2016 täispika ingliskeelse versiooni artikkel 
„The euro area fiscal stance“. 

12  Euroala eelarvepoliitika mõju moodustas 2020. aastal –4,2 protsendipunkti SKPst ja 2021. aastal 
hinnanguliselt +0,5 protsendipunkti SKPst. 2022., 2023. ja 2024. aastal peaks see pärast korrigeerimist 
Euroopa Liidu taasterahastu toetustega seotud tulude suhtes moodustama vastavalt +0,9, +0,2 ja 
+0,1 protsendipunkti SKPst. 
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–5,5%le SKPst. Selle on tinginud eelkõige oodatust tugevam tsükliliselt kohandatud 
esmane eelarvepositsioon. Samas on 2022. aastaks prognoositud eelarvepositsiooni 
korrigeeritud vaid 0,1% võrra ülespoole, 2023. aasta prognoos on jäänud samaks ja 
2024. aastaks prognoositud eelarvepositsiooni on korrigeeritud 0,2% võrra allapoole. 
Põhiprognoosis ettevaateperioodi lõpu eelarvepositsiooni allapoole korrigeerimine 
tuleneb makromajandusväljavaate halvenemisest Ukraina kriisi tõttu ja sellest, et 
intressimaksete osakaalu SKPst on ülespoole korrigeeritud. 

Euroala valitsemissektori võla suhe SKPsse, mis kasvas 2020. aastal 
märkimisväärselt, vähenes 2021. aastal hinnanguliselt 96%le ja peaks 
2024. aastaks alanema 89%le. Kui 2020. aastal kasvas võlasuhe ligi 14% võrra, siis 
2021. aastal korvas 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 28). Ettevaateperioodi lõpuks 2024. aastal peaks valitsemissektori võla suhe 
SKPsse langema tasemele veidi alla 89%, mis on 5% võrra kõrgem kui 2019. aastal 
enne kriisi. Kokkuvõttes on Covid-19 kriisil olnud euroala koguvõla kujunemisele 
palju väiksem negatiivne mõju, kui kriisi algetapis üldiselt eeldati.13 

Joonis 28. 
Euroala valitsemissektori võla muutuse põhjused 

(protsentides SKPst, kui ei ole märgitud teisiti) 

 

Allikad: EKP ja EKP ekspertide 2022. aasta märtsi makromajanduslik ettevaade. 
Märkus. Tegu on euroala riikide valitsemissektori koondandmetega. 

Eelarveprognoosi mõjutavad aga märkimisväärsed riskid, mis kallutavad 
eelarvepositsiooni üha enam suurema eelarvepuudujäägi poole. Ebakindlus on 
emasjoones seotud Ukrainas toimuva sõja ja võimalike lisanduvate eelarvestiimulite 
makromajandusliku mõjuga euroalal. Need stiimulid tuleneksid peamiselt järgmisest 

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

valitsemissektori võla suhe SKPsse on 2022. aasta lõpuks praegusest prognoosist ligikaudu 8% võrra 
kõrgem. 
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kolmest allikast: 1) lisatoetus seoses kõrgete energiahindadega, 2) suuremad 
kaitsekulutused ja 3) suuremad pagulastega seotud kulutused. Sealjuures ei saa 
välistada ka Covid-19 pandeemia edasiste lainetega seotud eelarveriske. 

Riikide eelarvepoliitika peaks olukorra arenedes jääma paindlikuks, kuid samal 
ajal tuleks silmas pidada riigi rahanduse jätkusuutlikkust keskmise aja jooksul. 
Arvestades praegu mitmest allikast pärinevaid suuri riske, mis on osaliselt juba 
realiseerumas, aitaksid majandust kaitsta eelarvemeetmed, sealhulgas Euroopa 
Liidu tasandil. Eelarvepoliitika peab olukorra arenedes jääma paindlikuks. Otsustav 
üleminek majanduskasvu soodustavale riigi rahanduse koosseisule ja 
struktuurireformid, mis suurendavad euroala majanduse kasvupotentsiaali, annaksid 
vajaduse korral eelarvelist manööverdamisruumi juurde, aidates ühtlasi vähendada 
eelarve tasakaalustamatust. Valmisolek rakendada eelarvepoliitikat ei ole vastuolus 
vajadusega usaldusväärse poliitika järele, vähendamaks eelarve tasakaalustamatust 
keskmise aja jooksul. 
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Infokastid 

1 Milline on olukord tarneahela häiretega euroalal ja 
USAs? 

Koostanud Maria Grazia Attinasi, Roberto A. De Santis, Claudia Di 
Stefano, Rinalds Gerinovics ja Máté Barnabás Tóth 

Pinged üleilmsetes kaupade tarneahelates on mõjutanud maailma 
majandustsüklit alates 2020. aasta lõpust. Tarneahela häired on tingitud mitme 
teguri koosmõjust. Esiteks taastus jõuliselt küll üleilmne tööstuskaupade nõudlus 
(mille põhjustas osaliselt teenuste tarbimise vähenemine pandeemiaga seotud 
piirangumeetmete tõttu), kuid kaupade pakkumine samas mahus ei suurenenud. 
Teiseks on mõnes sektoris tekkinud tõsine tarnenappus. Eriti puudutab see 
pooljuhte, mille pakkujatel on raske tulla toime suurema nõudlusega 
elektroonikatoodete ja -seadmete järele. Sama kehtib autotööstuse kohta, mis on 
hakanud nüüd vähehaaval elavnema pärast 2020. aastat, mil toodangumaht järsult 
kahanes. Tarneraskusi on süvendanud ka segadus logistikavaldkonnas. Selle 
põhjuseks on esmajoones konteinerlaevade tegevus, ummikud sadamates ja ranged 
liikumispiirangud mõnes olulises vahesisendeid tootvas Aasia riigis.1 

Kuna tarneraskused on oma olemuselt mitmetahulised, on nende põhjuste 
väljaselgitamiseks kasulik jälgida suhteliselt suurt hulka näitajaid. Nii on 
lihtsam näha juba varasemas etapis märke mõne majandussektori olukorra 
paranemisest või halvenemisest. Siinses infokastis hinnatakse tarneraskuste 
tõsidust, võttes vaatluse alla terve hulga näitajaid, mis hõlmavad töötleva tööstuse ja 
teenuste sektorit, samuti veo- ja toormehindu.2 

Allpool esitatakse euroala ja USA tarneraskuste näitajad sektorite kaupa 
termokaardina. Ehkki näitajate valik sõltub andmete kättesaadavusest, hõlmavad 
mõlema piirkonna termokaardid ostujuhtide indekseid tarneaegade, tellimuste ja 
varude suhtarvu, täitmata tellimuste ning vahesisendihindade kohta. Samuti on 
esitatud vastavad ostujuhtide indeksid teenuste sektori kohta, kui need on olemas. 
Lisaks sisaldavad termokaardid veokulusid, mida kajastavad õhu- ja mereveoga 
seotud hinnad. Mereveo korral tuleb teha vahet konteiner- ja kuivlastiveo kulude 
vahel. Kuivlastina veetakse tooret, konteinerlaevu aga kasutatakse enamasti vahe- 
ja valmiskaupade veoks. Seega on konteinerveo kulud praeguste tarneraskuste 
tõsiduse hindamisel asjakohasemad, kuna näib, et piirangud on enim mõjutanud 

 
1  Vt nende tegurite põhjaliku analüüsi ja majandusmõju kohta P. R. Lane, „Bottlenecks and monetary 

policy“, EKP blogi, 10. veebruar 2022; EKP majandusülevaate 3/2021 täispika ingliskeelse versiooni 
infokast „What is driving the recent surge in shipping costs?“; EKP majandusülevaate 4/2021 infokast 
„Pooljuhtide nappus ning selle mõju euroala kaubandusele, tootmisele ja hindadele“, EKP 
majandusülevaate 6/2021 infokast „Tarneraskuste mõju kaubandusele“ ning EKP majandusülevaate 
8/2021 infokast „Tarneahela häirete põhjused ja nende mõju euroala töötlevale tööstusele“. 

2  Samasuguse käsitluse on välja pakkunud B. Van Roye, B. Murray ja T. Orlik artiklis „Supply chain crisis 
risks taking the global economy down with it“, Bloomberg, november 2021; ning G. Benigno, J. di 
Giovanni, J. J. J. Groen ja A. I. Noble artiklis „A new barometer of global supply chain pressures“, New 
Liberty Street Economics, Föderaalreservi New Yorgi pank, jaanuar 2022. 

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog220210%7E1590dd90d6.et.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2022/html/ecb.blog220210%7E1590dd90d6.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/2021-09/EKP%20majandus%C3%BClevaade%206-2021_veebi.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2022-01/EKP_majandusylevaade_8-2021.pdf
https://www.bloombergquint.com/business/supply-chain-crisis-has-central-banks-facing-stagflation-lite
https://www.bloombergquint.com/business/supply-chain-crisis-has-central-banks-facing-stagflation-lite
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2022/01/a-new-barometer-of-global-supply-chain-pressures/
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vahe- ja valmiskaupu. Seetõttu tuginevad termokaardid Harper Peterseni veokulude 
indeksile (HARPEX), mis jälgib konteinerlaevade prahihindade üleilmseid muutusi, 
ning Freightos Baltic Indexile (FBX), mis mõõdab Hiinast ELi ja USAsse tehtava nn 
kindlasuunalise konteinerveo hindu.3 Euroala termokaart mõõdab küsitluste põhjal 
ka kogu majandust hõlmavat sisendinappust (nt tööjõu, seadmete ja 
ehitusmaterjalide puudust, ehkki viimane näitaja on olemas üksnes Saksamaa 
kohta), et kajastada praeguseid tarnehäireid neist mõjutatud ettevõtete 
vaatepunktist. USA puhul on logistikasektori tööjõupuuduse juures arvesse võetud 
ka vabade töökohtade ja töötuse suhtarvu veondussektoris. Et erinevad näitajad 
oleksid võrreldavad, arvutatakse välja z-skoorid. Selleks lahutatakse igast aegreast 
valimi keskmine ja vahe jagatakse valimi standardhälbega. Iga näitaja positiivne 
väärtus kajastab seda, kui mitme standardhälbe võrra on iga indeks keskmisest 
kõrgem, negatiivne väärtus aga seda, kui mitme standardhälbe võrra jääb iga indeks 
keskmisele alla. Negatiivsed z-skoorid, mis näitavad pakkumise ja nõudluse 
puudujääki, osutavad tarneraskustele ja on punase värviga esile tõstetud. Üldjoontes 
tähendavad –1,5st väiksemad z-skoorid, et tarneraskused on suured. 

Värsked andmed näitavad, et euroalal ja USAs püsivad tarneraskused 
enneolematult suured. Termokaartidelt (joonis A), mis ulatuvad tumesinisest 
(nõudluse suhtes rohke pakkumine) tumepunaseni (tarnenappus), nähtub, et kõik 
näitajad said 2021. aasta jooksul mingit laadi punase varjundi ja jäid mõlemas 
piirkonnas suuremalt jaolt punaseks ka 2022. aasta jaanuaris-veebruaris. Üldiselt on 
olukord endiselt keeruline, eriti euroalal. Seda kinnitas hiljuti ka meie 
ettevõtlussektori kontaktisikute järjekordne küsitlus, milles märgiti, et enamasti ei ole 
tarneprobleemid viimaste kuude jooksul leevenenud ja kestavad eeldatavasti kogu 
2022. aasta vältel.4 Kui üleilmne nõudlus ei vähene, on veondus- ja logistikasektori 
häiretest põhjustatud pakkumispiirangud ulatuslikumad ja tõenäoliselt püsivamad. 

 
3  Aeg-ajalt jälgitakse ka Baltic Dry indeksit. See aga on mõeldud vaatlema üksnes niisuguse toorme (nt 

süsi, maak ja teravili) veokulu, mida tarneraskused on ilmselt vähem mõjutanud. 
4  Ettevõtete arvamusi tarneprobleemide püsivuse kohta on käsitletud EKP majandusülevaate 1/2022 

täispika ingliskeelse versiooni infokastis „Main findings from the ECB’s recent contacts with non-
financial companies“. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202201_06%7Ebed83891a1.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202201_06%7Ebed83891a1.et.html
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Joonis A. 
Tarneahela pinged – euroala ja USA termokaardid 

(z-skoorid) 

 

 

 

Allikad: USA tööjõustatistika büroo, Euroopa Komisjon, ISM, IHS Markit, ifo Institute, Bloomberg ja EKP ekspertide arvutused. 
Märkus. Termokaardid kajastavad z-skoore, mille leidmiseks lahutatakse ajahetkel t vaadeldavast näitajast keskmine näitaja ja 
jagatakse vahe standardhälbega. Olemasoleva valimi keskmist näitajat ja standardhälvet arvutatakse alates 1999. aasta jaanuarist. 
Veokulude ja toormehindade kohta on esitatud aastasel kasvumääral põhinevad z-skoorid. Nn pehmeid näitajaid kajastatakse koos 
nende allikatega. X tähistab andmeid, mis ei ole veel kättesaadavad. 

Termokaardilt tuletatud koondandmed kinnitavad, et tarneahela häired 
põhjustavad endiselt pingeid, ehkki need võivad mõnes sektoris leeveneda. 
Logistikasektori tarneraskuste jälgimisel on kasulik näitaja ostujuhtide tarneaegade 
indeks.5 Et võtta kokku teiste näitajate põhjal saadud andmed, on dünaamilise 
faktormudeli abil koostatud üks koondnäitaja.6 Dünaamilise faktormudeli esimene 
faktor, mis moodustab rohkem kui 50% alusnäitajate koguvariatiivsusest, on väga 
tugevas korrelatsioonis ostujuhtide tarneaegade indeksiga nii euroalal kui ka USAs 

 
5  Ostujuhtide tarneaegade indeks näitab nende ettevõtete osakaalu, kes on teatanud vahe- ja 

valmiskaupade tarneaegade lühenemisest, pikenemisest või muutumatusest. Indeks, mis jääb alla 50, 
näitab, et tarneajad on eelmise kuuga võrreldes pikenenud. 

6  Andmete usaldusväärsuse kontrollimiseks on koondnäitaja leitud ka peakomponentide mudeli alusel ja 
selle tulemused on väga sarnased. Dünaamilise faktormudeli eelis peakomponentide mudeli ees on 
see, et see võimaldab andmelünki täita hinnangulise ühise komponendiga (vt J. H. Stock ja 
M. W. Watson, „Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes“, Journal of Business & Economic 
Statistics, 20. kd, 2/2002, lk 147–162, ning C. Doz, D. Giannone ja L. Reichlin, „A two-step estimator for 
large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering“, Journal of Econometrics, 164. kd, 
1/2011, lk 188–205). Seetõttu hõlmab dünaamiline faktormudel ka FBXi veokulude indekseid, mis on 
kättesaadavad alles 2016. aastast. 
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(joonis B), kajastades seega tarneraskuste sarnast mustrit. 2022. aasta jaanuari-
veebruari andmed ostujuhtide tarneaegade indeksi ja dünaamilise faktormudeli kohta 
näitavad, et tarneahela häired on küll endiselt rekordsuured, kuid on jõudnud oma 
tipptasemeni ja hakanud mõlemas piirkonnas leevenema (joonis B). Eelkõige USAs 
on ostujuhtide tellimuste ja varude suhtarvu indeks paranemas, mis tähendab, et 
ettevõtted on hakanud varusid taastama ja probleemid võivad hakata leevenema. 
Ent Covid-19 omikrontüve levik ning tehaste ja sadamate võimalik sulgemine selle 
tagajärjel suurendab ebakindlust, eriti lähitulevikus. Eeskätt võib tekkida probleeme 
tarneahelates, kui Hiina järgib ranget null-Covidi strateegiat ka edaspidi. Ka sõda 
Ukrainas võib tarneraskusi uuesti süvendada. 

Joonis B. 
Tarneahela pinged euroalal ja USAs 

(vasakpoolsel teljel: standardhälve pikaajalisest keskmisest; parempoolsel teljel: hajuvusindeks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: USA tööjõustatistika büroo, Euroopa Komisjon, ISM, IHS Markit, ifo Institute, Haver Analytics, Bloomberg ja EKP ekspertide 
arvutused. 
Märkus. Dünaamiline faktormudel hõlmab üksnes kuunäitajaid (euroala tööjõu- ja seadmepuuduse kvartalinäitajaid ei ole arvesse 
võetud). Ühtsuse tagamiseks on aegreas tehtud vajalikud mudeliteisendused. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta veebruarist. 

 

10

20

30

40

50

60

70

80-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2010 2013 2016 2019 2022

a) Euroala

ostujuhtide indeks töötleva tööstuse tarneaegade kohta (parempoolsel teljel, pööratud)
dünaamiline faktormudel (vasakpoolsel teljel)

10

20

30

40

50

60

70

80-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2010 2013 2016 2019 2022

b) USA



 

EKP majandusülevaade 2/2022 – Infokastid 
Krediidiriski roll ettevõtete võlakirjade väärtuse hiljutisel üleilmsel hindamisel 

55 

2 Krediidiriski roll ettevõtete võlakirjade väärtuse hiljutisel 
üleilmsel hindamisel 

Koostanud Livia Chiṭu, Magdalena Grothe ja Tatjana Schulze1 

Kui maailmas puhkes koroonaviiruse pandeemia, suurenes ettevõtete 
haavatavus eriti järsult ja hoolimata edasisest taastumisest võib see mõnes 
turuosas endiselt probleeme tekitada. Haavatavuse märkimisväärse 
suurenemisega kaasnes üle maailma ettevõtete krediidireitingute alandamise laine 
(joonise A osa a). 2021. aasta jooksul taastus ettevõtete krediidikvaliteet 
(reitinguagentuuride hinnangul) veidi ja näiteks USA ettevõtete reitinguid pigem 
tõsteti kui langetati. Siiski pole krediidireitingud pandeemiaeelsele tasemele veel 
täielikult naasnud, kuna mõnes sektoris – eelkõige neis, mida pandeemia on rohkem 
mõjutanud – valitseb ebakindlus pikema aja väljavaadete suhtes. Ehkki puhaskasum 
aktsia kohta on keskmiselt tõusnud, on kestev pandeemia tekitanud tuntavat kahju, 
põhjustades mõnes ettevõttes riiklikest toetusmeetmetest hoolimata kasumi 
vähenemist (vt näiteks joonise A osa b, mis kajastab S&P 500 ettevõtteid). 

 
1  Tatjana Schulze osales selle infokasti koostamisel oma praktikatöö käigus Euroopa Keskpangas. 
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Joonis A. 
Ettevõtete krediidikvaliteedi muutused pandeemia ajal 

a) Ettevõtete pikaajaliste reitingute muutused 
(reitingute tõstmise ja langetamise kordade arv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) S&P 500 ettevõtete puhaskasum aktsia kohta ja intresside kattekordajad 
(puhaskasum aktsia kohta USA dollarites; intresside kattekordajad protsentides) 

 

Allikad: Bloomberg ja EKP arvutused. 
Märkus. Joonise osas a on näidatud tõstetud ja langetatud reitinguga mittefinantsettevõtete arv eri piirkondades 1) 2020. aastal ja 
2) ajavahemikul alates 2019. aasta lõpust. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta esimesest kvartalist. Joonise osas b on esitatud 
S&P 500 ettevõtete realiseeritud puhaskasum aktsia kohta ja intresside kattekordajad (intressimaksete ja kasumi suhe). Punktid 
tähistavad mediaani, tulbad näitavad kvartiilidevahelist ulatust (25.–75. protsentiil) ja diagrammiääred 2. ja 98. protsentiili. Joonise 
osa b parempoolsel alal on kahe intresside kattekordaja jaotuse (ei ole joonisel näidatud) 98. protsentiil 2019. aasta lõpus ligikaudu 
130% ja viimaste andmete kohaselt ligi 390%. Joonise osas b pärinevad viimased andmed 14. jaanuarist 2022 (puhaskasum aktsia 
kohta; nädalaandmed) ja 2021. aasta neljandast kvartalist (intresside kattekordajad; kvartaliandmed). 

Ettevõtete võlakirjade väärtused on hoolimata jätkuvast haavatavusest 
ajalooliselt kõrgeima taseme lähedal. See kehtib eelkõige madalama reitinguga 
segmentides. Pärast järsku tõusu 2020. aasta märtsis on USA ettevõtete võlakirjade 
tulusus kukkunud eri reitinguklassides ajalooliselt madalale tasemele. Väike tulusus 
kajastab osaliselt intressimäärade madalat taset, kuna keskpangad on 
baasintressimäärasid alandanud ja kasutanud riigivõlakirjade tähtajapreemiate 
vähendamiseks varaoste. Samas on ettevõtete võlakirjade väärtus ka suhteliselt 
väga suur, tavaliselt mõõdetuna suure ja väikese riskiga ettevõtete võlakirjade 
tulususe erinevusena või ettevõtete võlakirjade tulususe ja riskivabade 
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intressimäärade erinevusena. Ettevõtete võlakirjade tulususe vahe on tagasi 
pandeemiaeelsel tasemel ja lähedal ajaloolisele madalale tasemele, mida täheldati 
üleilmse finantskriisi eel. Kuna enamikus varaklassides on tulususe vahe viimastel 
kuudel veelgi vähenenud, on mõnes ettevõtete võlakirjaturu segmentides tekkinud 
mure võimalike kiirete muutuste pärast (joonis B).2 

Joonis B. 
Väärtuse hindamine üleilmsetel võlakirjaturgudel 

(selliste kuude osakaal alates 1999. aasta jaanuarist, mille jooksul on registreeritud väiksem tulusus / tulususe vahe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Bloomberg, Refinitiv Datastream ja EKP arvutused. 
Märkus. Väärtust on hinnatud ICE BofA ettevõtete võlakirjade indeksite põhjal, samuti USA dollarites nomineeritud riigivõlakirjade 
tekkivate turgude J. P. Morgani võlakirjaindeksite põhjal (JPM EMBI). Ettevõtete võlakirjade tulususe vahe on arvutatud erinevusena 
suure tulususega ja investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjade vahel. Viimased näitajad pärinevad 2022. aasta jaanuarist. 

Olenemata ettevõtete võlakirjade tulususe vahe mõningasest taastumisest 
mõnel turul, on alates Covid-19 kriisi tipust täheldatud järsud langused olnud 
suurel määral seotud investorite suure riskivalmidusega. Ettevõtete võlakirjade 
väärtuse hindamist käsitleva erialakirjanduse põhjal võib üleilmsete ettevõtete 
võlakirjade väärtuse arengu tõlgendamiseks kasutada mudelit, mis hõlmab 
krediidiriski komponenti ning üldiseid turutingimusi ja likviidsust arvestavaid tegureid. 
Krediidiriski mõõtmiseks kasutatakse reitinguagentuuri Moody's eeldatava 
makseviivituse sageduse näitajat. Optsioonide hinnakujunduse teooria kohaselt 
mõõdab see ettevõtte makseviivituste tõenäosust (st ettevõte ei suuda teha 

 
2  Varaturgude väärtusega seotud riskide põhjalik arutelu on esitatud 2021. aasta novembri EKP 

finantsstabiilsuse ülevaate 2. peatükis. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202111%7E8b0aebc817.et.html#toc17
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õigeaegseid põhiosa- või intressimakseid) järgmise 12 kuu jooksul.3 Seepärast 
võtab see arvesse turgude hinnangut ettevõtte krediidikvaliteedi kohta. Mudelis 
kasutatakse turu ebakindluse ja riskikartlikkuse leidmiseks aktsiaturu eeldatava 
volatiilsuse näitajat VIX, mis on tuletatud optsioonide hindadest ning mida 
kasutatakse finantsturgudel ebakindluse ja riskikartlikkuse mõõdikuna. 
Likviidsuskeskkonna arvestamiseks kasutatakse mudelis rahaturu intressimäärade 
vahet, mis on määratletud kui kolme kuu pankadevahelise intressimäära ja kolme 
kuu riigivõlakirjade tulususe vahe. Mudeli tulemused näitavad, et alates pandeemia 
tipust täheldatud üleilmsete ettevõtete võlakirjade tulususe vahede üldine langus 
on – olenemata hiljutisest tõusust mõnes segmendis – olnud tingitud turgudel 
valitseva ebakindluse leevenemisest, aga ka nende suhteliselt positiivsest 
hinnangust ettevõtete makseviivituste riski kohta (joonis C).4 Mudeli jääkliikmete 
avaldatav mõju mõnel turul viitab võlakirjade väärtuse võimalikele kiiretele 
muutustele ja investorite erakordselt suurele riskivalmidusele. 

Joonis C. 
Üleilmsete ettevõtete võlakirjade tulususe vahe taastumist mõjutavad tegurid alates 
2020. aasta märtsist 

(protsendipunktides) 

 

Allikad: Moody’s Analytics, Refinitiv Datastream ja EKP arvutused. 
Märkus. Joonis näitab mudelipõhiseid hinnanguid mõju kohta, mida krediidirisk, turu ebakindlus ja turu likviidsus on avaldanud BBB-
reitinguga ettevõtete võlakirjade tulususe vahe muutustele alates 2020. aasta märtsist. Ettevõtete võlakirjade tulususe vahe mõõdab 
siin erinevust sama tähtajaga ettevõtete võlakirjade tulususe ja riigivõlakirjade tulususe vahel samas riigis. Ettevõtete võlakirjade 
tulususe vahet mõõdetakse riigi indeksi tasemel BBB-reitinguga võlakirjade puhul, mille lunastamistähtaeg on kolm kuni viis aastat. 
Krediidirisk tähistab turu hinnangut ettevõtte makseviivituse riski kohta, mõõdetuna eeldatava makseviivituse sageduse näitajana, 
mida avaldab Moody's. Üleilmset riski mõõdetakse VIXiga ja turu likviidsust rahaturu intressimäärade vahena, st kolme kuu 
pankadevahelise intressimäära ja kolme kuu riigivõlakirjade tulususe vahena (nt USA puhul TED-vahe USA). Hindamisel on kasutatud 
päevaseid andmeid alates 2006. aasta juunist. Viimased andmed pärinevad 17. veebruarist 2022. 

Neid tulemusi saab kontrollida teise, üksikasjalikumatele andmetele tugineva 
mudeliga saadud järelduste põhjal, mis kinnitavad riskivalmiduse tähtsust 
võlakirjade väärtuse hiljutisel hindamisel, viidates võimalikule 
ümberhindamisele turgudel. Nimelt, kui kasutada võlakirjade ja ettevõtete tasandil 

 
3  Vt nt Moody’s Analytics, „EDF Overview“, 2011. 
4  Neid tulemusi saab kasutada ka selgitavate näitajate alternatiivsete mõõdikute puhul. Vt lähemalt 

euroala võlakirjade väärtuse hindamise kohta nt C. Altavilla, W. Lemke, T. Linzert, J. Tapking ja J. von 
Landesberger, „Assessing the efficacy, efficiency and potential side effects of the ECB’s monetary 
policy instruments since 2014“, EKP üldtoimetised nr 278, september 2021. 
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https://www.moodysanalytics.com/-/media/products/EDF-Expected-Default-Frequency-Overview.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op278%7Ea1ca90a789.en.pdf?206dfbaaf5b92067b28f804605168f30
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op278%7Ea1ca90a789.en.pdf?206dfbaaf5b92067b28f804605168f30
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andmeid USA kohta, mis on üks maailma suuremaid ettevõtete võlakirjaturge, 
näitavad mudelipõhised hinnangud investorite riskivalmiduse tähtsust S&P 500 
mittefinantsettevõtete võlakirjade väärtuse hiljutisel hindamisel. Mudelis on eeldatud 
lineaarse suhte esinemist ettevõtete võlakirjade tulususe vahe ja ettevõtete 
makseviivituste riski ning võlakirjade näitajate vektori vahel.5 Võlakirja mudeli 
jääkliikme positiivset väärtust, millele viidatakse ka kui ülemäärasele 
võlakirjapreemiale, võib tõlgendada kui võlakirjaga kaasneva riskipositsiooni 
kompensatsiooni, mis ületab eeldatavate makseviivituste tarbeks tavaliselt nõutavat 
kompensatsiooni. Alates Covid-19 kriisi tipust on ülemäärane võlakirjapreemia 
langenud negatiivsele tasemele. See ületab enne 2007. aastat täheldatud taset ning 
sarnaneb pandeemiaeelse tasemega. See näitab, et investorite suur riskivalmiduse 
on surunud riskipreemiad tasemele, mis on mõnevõrra madalam kui turu 
makseviivituse riski ajalooline hinnastamine (joonis D). 

Joonis D. 
S&P 500 mittefinantsettevõtete ülemäärased võlakirjapreemiad 

(baaspunktides) 

 

Allikad: Bloomberg, Moody’s Analytics, Refinitiv Datastream ja EKP arvutused. 
Märkus. Optsiooniga kohandatud ettevõtete võlakirjade tulususe vahe ülemäärase võlakirjapreemia komponendi hindamisel on 
S&P 500 mittefinantsettevõtete kogumi puhul ja ettevõtte koondtasandil lähtutud Gilchristi ja Zakrajšeki meetodist. See joonis näitab 
ülemääraseid võlakirjapreemiaid ettevõtete puhul, millel on mediaankasumlikkus realiseeritud puhaskasumina aktsia kohta. 
Hindamisel võetakse arvesse ettevõtete eeldatava makseviivituse näitajat (seda kajastab Moody’se avaldatav eeldatava 
makseviivituse sageduse näitaja) ja võlakirjaomaste näitajate vektorit (sh kestust, kupongi, vanust ja mahtu ning müüdavate 
võlakirjade fiktiivseid näitajaid), samuti valdkonna fikseeritud mõju ja kahe näitaja järgi klastritesse jagatud standardvigu. 
Optsioonidega kohandatud ettevõtete võlakirjade vahe näitaja kajastab võlakirjade valimi allkogumis olevate optsioonide olemasolu. 
Viimased andmed pärinevad 17. detsembrist 2021 (nädalaandmed). 

Võimalikud turuülesed riskivalmiduse vähenemise šokid võivad ettevõtete 
rahastamiskulusid ja eeldatavate makseviivituste tõenäosust märkimisväärselt 
suurendada, eriti nõrga bilansiga ettevõtete jaoks. Varade ümberhindamine 
vastukaaluna üleilmse riskitundlikkuse muutusele võib suurendada ettevõtete 
rahastamisega seotud haavatavust ja makseviivituste tõenäosust. See mõju võib olla 
eriti tugev kesiste alusnäitajatega ettevõtete puhul (nt kehvad tuluväljavaated või 
madalad intressi kattekordajad). Mudelipõhised hinnangud, mis jälgivad reaktsiooni 
üleilmsele riskivalmiduse vähenemise šokile, võimaldavad hinnata mõju, mida 
investorite meeleolu pöördumine võib avaldada ettevõtete võlakirjade tulususe 

 
5  See lähenemine on kooskõlas S. Gilchristi ja E. Zakrajšeki artikliga „Credit Spreads and Business 

Cycle Fluctuations“, American Economic Review, kd 102, nr 4, juuni 2012, lk 1692–1720, samuti 
G. Favara, S. Gilchristi, K. Lewise ja E. Zakrajšeki kirjutisega „Updating the Recession Risk and the 
Excess Bond Premium“, FEDSi märkused, 2016. 
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https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.102.4.1692
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.102.4.1692
https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2016/updating-the-recession-risk-and-the-excess-bond-premium-20161006.html
https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2016/updating-the-recession-risk-and-the-excess-bond-premium-20161006.html
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vahele ja makseviivituste tõenäosusele.6 Tulemused näitavad, et ettevõtete 
võlakirjade tulususe vahe on üleilmsete riskivalmiduse vähenemise šokkide suhtes 
väga tundlik, eriti nõrgemate ettevõtete puhul. Nende ettevõtete jaoks on 
hinnanguline reaktsioon ümberhindamise puhul ligikaudu 70 baaspunkti kolm 
nädalat pärast šokki, võrreldes ligikaudu 40 baaspunktiga tugevamate ettevõtete 
puhul (joonise E osa a). Lisaks suureneb tõenäosus, et ettevõttel tekivad järgmisel 
aastal makseviivitused, 0,2% võrra (joonise E osa b), mis on märkimisväärne tõus, 
arvestades et USA mittefinantssektori mediaanettevõtte eeldatav makseviivituse 
sagedus ei ületa tavaliselt 1%. Suure osa rahastamiskulude tundlikkusest võib kanda 
investorite riskikartlikkuse süvenemise arvele, millest annab tunnistust ülemäärane 
võlakirjapreemia (joonise E osa c). 

 
6  Selle šoki hindamiseks kasutatakse igapäevast Bayesi vektor-autoregressiivset (BVAR) mudelit; vt 

L. Brandt, A. Saint Guilhem, M. Schröder ja I. Van Robays, „What drives euro area financial market 
developments? The role of US spillovers and global risk“, EKP teadustoimetised nr 2560, 2021. 
Mudelis kasutatakse nii märgipiiranguid, suhtelise suuruse kui ka narratiivseid piiranguid. Tänu sellele 
meetodile näitab üleilmne riskišokk riskantsematelt varadelt turvalisematele ülemineku dünaamikat, 
eeldades, et suurem üleilmne riskikartlikkus vallandab aktsiate müügi ja turvaliste pikaajaliste USA 
võlakirjade ostu, tuues samal ajal kaasa USA dollari tugevnemise, arvestades selle turvalist staatust. 
Lisaks oli narratiivne sündmus Lehman Brothersi kokkukukkumise päev, mil üleilmne riskišokk oli kõige 
olulisem aktsiahindade mõjutaja. Šoki mõju kalibreeritakse 10 baaspunkti suuruse langusega 
pikaajaliste USA riigivõlakirjade tulususe puhul viie päeva jooksul. Avaldame tänu Ine Van Robaysele 
üleilmse riskišoki aegridade jagamise eest, mida selle projekti jaoks kasutati. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2560%7Ef98f3c7d78.en.pdf?557af6dae576cddfaffba73700e7f6b7
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2560%7Ef98f3c7d78.en.pdf?557af6dae576cddfaffba73700e7f6b7
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Joonis E. 
Turuüleste riskivalmiduse vähenemise šokkide mõju ettevõtete võlakirjade tulususe 
vahele, eeldatavate makseviivituste tõenäosusele ja ülemäärastele 
võlakirjapreemiatele tugevamate ja nõrgemate ettevõtete puhul 

(ettevõtete võlakirjade tulususe vahe ja ülemäärased võlakirjapreemiad baaspunktides; eeldatavate makseviivituste tõenäosus 
protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Bloomberg, Moody’s Analytics, Refinitiv Datastream ja EKP arvutused. 
Märkus. Joonis näitab ettevõtete võlakirjade tulususe vahe, eeldatavate makseviivituste tõenäosuse ja ülemääraste võlakirjapreemiate 
hinnangulist reaktsiooni kolm nädalat pärast üleilmset riskivalmiduse vähenemise šokki S&P 500 mittefinantsettevõtete puhul. 
Reaktsioonide hindamiseks kasutatakse paneelandmete kohalikke prognoose. Nõrgad ettevõtted moodustavad 20% kogumist ja neil 
on madalaimad intressi kattekordajad; tugevaid ettevõtteid on 20% ja neil on kõrgeimad kordajad. Šokke hinnatakse igapäevase 
BVAR-mudeli abil koos kombinatsiooniga märgi-, suhtelise suuruse ja narratiivsetest piirangutest, ning kalibreeritakse 10 baaspunkti 
suuruse langusega pikaajaliste USA riigivõlakirjade tulususe puhul viie päeva jooksul. Kohalike prognooside hinnangud on 
iganädalased alates 2005. aasta jaanuarist 2021. aasta maini, neid kontrollitakse Citigroup Economic Surprise'i indeksiga ja VIXiga, 
samuti üleilmse finantskriisi ja Covid-19 kriisi fiktiivsete muutujatega ning need võtavad arvesse kindlat fikseeritud mõju. Standardvead 
jagatakse klastritesse valdkondade ja aja järgi. Eeldatavate makseviivituste tõenäosuse mõõtmiseks kasutatakse eeldatava 
makseviivituse sageduse näitajat, mida avaldab Moody's. See mõõdab ettevõtte makseviivituste tõenäosust (st ettevõte ei suuda teha 
õigeaegseid põhiosa- või intressimakseid) järgmise aasta jooksul. Ettevõtete võlakirjade tulususe vahe ülemäärase võlakirjapreemia 
komponenti hinnatakse S&P 500 ettevõtete võlakirjade kogumi puhul ja ettevõtte koondtasandil kooskõlas Gilchristi ja Zakrajšeki 
meetodiga. Hindamisel võetakse arvesse ettevõtte eeldatava makseviivituse näitajat (seda kajastab Moody’se avaldatav eeldatava 
makseviivituse sageduse näitaja) ja võlakirjaomaste näitajate vektorit (sealhulgas kestust, kupongi, vanust ja mahtu ning müüdavate 
võlakirjade fiktiivseid näitajaid), samuti valdkonna fikseeritud mõju. Viimased andmed pärinevad 17. detsembrist 2021 
(nädalaandmed). 

Kokkuvõttes näidatakse selles infokastis, kui tähtsat rolli mängib 
riskivalmidus ettevõtete võlakirjade väärtuse hindamisel nii rahvusvaheliselt 
kui ka ühel suurimal ettevõtete võlakirjaturul. Mudelipõhine analüüs näitab, et 
ehkki ettevõtete võlakirjade tulususe vahe märgatav kahanemine, mida on 
täheldatud eri riikides alates Covid-19 pandeemia tipust, on osaliselt kajastanud turu 
hinnangut ettevõtete krediidikvaliteedi parandamisele, on selle suurel määral 
tinginud ka investorite suurenenud riskivalmidus. Seda kinnitab võlakirja väärtuse 
hindamise analüüs USA ettevõtete võlakirjaturul. Infokastis näidatakse ka seda, et 
edaspidi (arvestades et mõnel ettevõttel on suhteliselt nõrk bilanss ning et investorite 
meeleolu võib muutuda) võivad turuülesed riskivalmiduse vähenemise šokid tuua 
arvatavasti kaasa ettevõtete rahastamiskulude ja eeldatavate makseviivituste 
tõenäosuse märkimisväärse kasvu, eriti nõrgemate ettevõtete jaoks. 
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3 Likviidsuskeskkond ja rahapoliitilised operatsioonid 
3. novembrist 2021 kuni 8. veebruarini 2022 

Koostanud Ross James Murphy ja Nikolaus Solonar 

Selles infokastis kirjeldatakse EKP rahapoliitilisi operatsioone ja likviidsuse 
arengut 2021. aasta seitsmendal ja kaheksandal arvestusperioodil. Need kaks 
arvestusperioodi kokku kestsid 2021. aasta 3. novembrist kuni 2022. aasta 
8. jaanuarini (edaspidi „vaatlusperiood“). 

Euroala pangandussüsteemi keskmine ülelikviidsus kasvas vaatlusperioodil 
45,6 miljardi euro võrra rekordilise 4412,6 miljardi euroni. See tulenes 
varaostukava ja pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava 
(PEPP) alusel tehtud varaostudest. Varaostude mõju ülelikviidsusele tasakaalustas 
osaliselt autonoomsete netotegurite märkimisväärne suurenemine. Kolmanda seeria 
suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) programm 
avaldas likviidsusele esimest korda vähendavat netomõju. 

Likviidsusvajadus 

Vaatlusperioodil suurenes pangandussüsteemi keskmine päevane 
likviidsusvajadus, mida määratletakse autonoomsete netotegurite ja 
kohustusliku reservi summana, 205,4 miljardi euro võrra 2495,7 miljardi euroni. 
See tõus võrreldes kahe eelmise arvestusperioodiga oli peaaegu täielikult seostatav 
autonoomsete netotegurite suurenemisega 202,5 miljardi euro võrra 2340,8 miljardi 
euroni (tabeli A osa „Likviidsusega seotud muu teave“). Kohustuslik reserv kasvas 
seevastu vaid pisut, 2,9 miljardi euro võrra 154,8 miljardi euroni. 

Likviidsust vähendavad autonoomsed tegurid kasvasid vaatlusperioodil 
55,3 miljardi euro võrra 3172,0 miljardi euroni. Selle peamine põhjus oli muude 
autonoomsete tegurite ja ringluses olevate pangatähtede mahu kasv. Muud 
autonoomsed tegurid (tabel A) kasvasid vaatlusperioodil 76,4 miljardi euro võrra 
1035,8 miljardi euroni. Samal ajal suurenes ringluses olevate pangatähtede maht 
27,3 miljardi euro võrra 1531,0 miljardi euroni. Valitsemissektori hoiuste tase püsib 
kõrge, hoolimata mõningasest vähenemisest 48,3 miljardi euro võrra 605,2 miljardi 
euroni, ehkki see näitaja on oluliselt allpool rekordtaset 729,8 miljardit eurot, mis 
saavutati 2020. aasta viiendat ja kuuendat arvestusperioodi hõlmaval 
vaatlusperioodil. 

Likviidsust suurendavad autonoomsed tegurid kahanesid 147,2 miljardi euro 
võrra 831,4 miljardi euroni. See langus kajastas eurodes nomineeritud netovarade 
vähenemise (174,7 miljardit eurot) ja netovälisvarade kasvu (27,5 miljardit eurot) 
netotulemust. Eurodes nomineeritud netovarade vähenemise põhjustas suurel 
määral eurosüsteemi bilansikirje L.6 („Kohustused eurodes euroalaväliste 
residentide ees“), mis tulenes eurosüsteemi reservihaldusteenuste hoiuste kasvust 
ning euroalaväliste vastaspooltega sõlmitud sularahatagatisel väärtpaberite 
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laenuoperatsioonidest aasta lõpus. Bilansikirje L.6 jõudis 2021. aasta 
31. detsembriks 710 miljardi euroni ehk seni kõrgeimale tasemele, kuna euro 
likviidsuse lisamine turule muutus aasta lõpus väga kulukaks. 

Tabelis A on antud ülevaade eelkirjeldatud autonoomsetest teguritest1 ja nende 
muutustest. 

Tabel A. 
Eurosüsteemi likviidsuskeskkond 

Kohustused 
(keskmine näitaja, miljardites eurodes) 

 

Jooksev vaatlusperiood:  
3. november 2021 – 8. veebruar 2022 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

28. juuli –  
2. november 2021 

Seitsmes ja 
kaheksas 

arvestusperiood 

Seitsmes 
arvestusperiood 
3. november –  
21. detsember 

Kaheksas 
arvestusperiood 
22. detsember –  

8. veebruar 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Autonoomsed likviidsustegurid 3172,0 (+55,3) 3146,4  (–0,6)  3197,5 (+51,1) 3116,6 (+120,3) 

Ringluses olevad pangatähed 1531,0 (+27,3) 1521,4 (+14,0) 1540,6 (+19,2) 1503,7 (+28,7) 

Valitsemissektori hoiused 605,2  (–48,3)  628,3  (–43,0)  582,0  (–46,3)  653,5 (+36,6) 

Muud autonoomsed tegurid (neto)1 1035,8 (+76,4) 996,7 (+28,4) 1074,9 (+78,2) 959,4 (+55,1) 

Kohustuslikku reservi ületavad 
arvelduskontod 3673,0 (+58,5) 3689,1 (+35,4) 3656,9  (–32,2)  3614,5 (+143,3) 

sh kaheastmelise süsteemi alusel 
hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivsest intressimäärast 
vabastatud ülereservid 

919,6 (+15,3) 919,6 (+10,4) 919,6 (+0,0) 904,2 (+17,1) 

sh kaheastmelise süsteemi alusel 
hoiustamise püsivõimaluse 
negatiivsest intressimäärast 
vabastamata ülereservid 

2769,5 (+60,0) 2769,5 (+25,8) 2769,5 (+0,0) 2709,5 (+123,2) 

Kohustuslik reserv2 154,8 (+2,9) 154,2 (+1,4) 155,4 (+1,2) 151,9 (+3,0) 

Lubatud ülelikviidsus3 928,9 (+17,7) 925,4 (+8,5) 932,5 (+7,0) 911,3 (+18,1) 

Hoiustamise püsivõimalus 739,6  (–12,9)  745,0 (+6,5) 734,2  (–10,8)  752,6 (+32,2) 

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

Allikas: EKP. 
Märkus. 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 negatiivsest intressimäärast vabastatud ja vabastamata ülereserve selgitatakse Euroopa Keskpanga 
veebilehel. 

 

 
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: 
3. november 2021 – 8. veebruar 2022 

Eelmine 
vaatlusperiood: 

28. juuli –  
2. november 2021 

Seitsmes ja 
kaheksas 

arvestusperiood 

Seitsmes 
arvestusperiood 
3. november – 
21. detsember 

Kaheksas 
arvestusperiood 
22. detsember – 

8. veebruar 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Autonoomsed likviidsustegurid 831,4  (–147,2)  870,5  (–99,5)  792,3  (–78,3)  978,6  (–47,5)  

Netovälisvarad 858,4 (+27,5) 839,2 (+4,1) 877,7 (+38,5) 830,9 (+15,6) 

Netovarad eurodes –27,0  (–174,7)  31,4  (–103,6)  –85,4  (–116,7)  147,7  (–63,1)  

Rahapoliitika instrumendid 6908,3 (+251,0) 6864,5 (+142,2) 6952,0 (+87,5) 6657,3 (+346,3) 

Avaturuoperatsioonid 6908,3 (+251,0) 6864,5 (+142,2) 6952,0 (+87,5) 6657,3 (+346,3) 

Krediidioperatsioonid 2205,4  (–6,3)  2208,9  (–1,1)  2201,8  (–7,1)  2211,7 (+63,5) 

Põhilised 
refinantseerimisoperatsioonid 0,2 (+0,1) 0,2 (+0,0) 0,3 (+0,2) 0,2 (+0,0) 

Kolmekuulised pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

0,1  (–0,0)  0,1  (–0,0)  0,1  (–0,0)  0,1  (–0,1)  

TLTRO-II operatsioonid 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 

TLTRO-III operatsioonid 2202,2 (+7,2) 2206,3 (+5,2) 2198,1  (–8,2)  2195,0 (+74,3) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamiseks mõeldud 
pikemaajalised 
refinantseerimisoperatsioonid 

2,9  (–13,5)  2,4  (–6,2)  3,4 (+1,0) 16,4  (–10,8)  

Otsetehingute portfellid 4702,9 (+257,3) 4655,6 (+143,3) 4750,2 (+94,5) 4445,6 (+282,8) 

Pandikirjade esimene 
ostukava 

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

Pandikirjade teine ostukava 2,1  (–0,3)  2,4 (+0,0) 1,8  (–0,6)  2,4  (–0,0)  

Pandikirjade kolmas ostukava 297,7 (+1,8) 298,1 (+0,9) 297,3  (–0,7)  295,9 (+4,4) 

Väärtpaberituruprogramm 6,5  (–3,0)  6,5 (+0,0) 6,5 (+0,0) 9,5  (–7,7)  

Varaga tagatud väärtpaberite 
ostukava 28,3 (+1,3) 28,7 (+2,1) 28,0  (–0,7)  27,0  (–1,4)  

Avaliku sektori võlakirjade 
ostukava 2487,7 (+39,8) 2479,3 (+23,0) 2496,2 (+16,9) 2448,0 (+36,0) 

Ettevõtete võlakirjade 
ostukava 

310,2 (+15,4) 307,1 (+8,2) 313,2 (+6,1) 294,8 (+15,4) 

Pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorraline 
varaostukava 

1570,0 (+202,4) 1533,2 (+109,0) 1606,8 (+73,7) 1367,5 (+236,1) 

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

Allikas: EKP. 
Märkus. 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:  
3. november 2021 – 8. veebruar 2022 

Eelmine 
vaatlusperiood:  

28. juuli – 
2. november 2021 

Seitsmes ja 
kaheksas 

arvestusperiood 

Seitsmes 
arvestusperiood 
3. november – 
21. detsember 

Kaheksas 
arvestusperiood 
22. detsember – 

8. veebruar 

Viies ja kuues 
arvestusperiood 

Kogu likviidsusvajadus1 2495,7 (+205,4) 2430,5 (+100,3) 2560,9 (+130,4) 2290,2 (+170,8) 

Autonoomsed netotegurid2 2340,8 (+202,5) 2276,2 (+98,9) 2405,5 (+129,2) 2138,4 (+167,8) 

Ülelikviidsus3 4412,6 (+45,6) 4434,1 (+42,0) 4391,1  (–43,0)  4367,0 (+175,5) 

Allikas: EKP. 
Märkus. 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:  
3. november 2021 – 8. veebruar 2022 

Eelmine 
vaatlusperiood:  

28. juuli –  
2. november 2021 

Seitsmes ja 
kaheksas 

arvestusperiood 

Seitsmes 
arvestusperiood  
3. november –  
21. detsember 

Kaheksas 
arvestusperiood 
22. detsember –  

8. veebruar 

Viies ja kuues 
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) 

€STR –0,576  (–0,006)  –0,574  (–0,004)  –0,578  (–0,004)  –0,570  (–0,005)  

RepoFunds Rate Euro indeks –0,746  (–0,156)  –0,615  (–0,018)  –0,878  (–0,263)  –0,590 (+0,003) 

Allikad: EKP, RepoFunds Rate (CME Group). 
Märkus. Sulgudes esitatud näitajad tähistavad muutust võrreldes eelmise vaatlus- või arvestusperioodiga. 

Rahapoliitika instrumentidega pakutud likviidsus 

Keskmine rahapoliitika instrumentide kaudu pakutud likviidsus suurenes 
vaatlusperioodil 251,0 miljardi euro võrra 6908,3 miljardi euroni (joonis A). 
Kasv tulenes netoostudest varaostukavade, eelkõige pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel, samal ajal kui krediidioperatsioonide 
tähtaegade saabumine ja TLTRO tagasimaksed vähendasid likviidsust. 
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Joonis A. 
Avaturuoperatsioonide kaudu tagatud likviidsuse ja ülelikviidsuse muutused 

(miljardites eurodes) 

 

Allikas: EKP. 
Märkus. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta 8. veebruarist. 

Keskmine laenuoperatsioonide kaudu pakutud likviidsus vähenes 
vaatlusperioodil 6,3 miljardi euro võrra. Suurima osa langusest põhjustas 
pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide tähtaegade saabumine eelmisel vaatlusperioodil, 
mille mõju avaldub täielikult alles sel perioodil. Nende operatsioonide alusel eraldati 
viimases operatsioonis 2021. aasta detsembris vaid 1,1 miljardit eurot. Kokkuvõttes 
vähenes netolikviidsus uute pandeemia majandusmõju ohjeldamiseks mõeldud 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide ja pakkumistähtaegade saabumise 
tagajärjel eelmise vaatlusperioodiga võrreldes 13,5 miljardi euro võrra. Kümnenda 
TLTRO-III operatsiooni arveldamise summas 51,97 miljardit eurot 22. detsembril 
tasakaalustasid varasemate TLTRO-III operatsioonide vabatahtlikud tagasimaksed 
summas 60,2 miljardit eurot samal kuupäeval, seega netoarvestuses vähendasid 
TLTRO-III operatsioonid likviidsust esimest korda pärast nendega alustamist. 
Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide ja kolmekuuliste pikemaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide osatähtsus oli endiselt väike: mõlema korrapärase 
operatsiooni keskmine kasutus oli rekordväike, nagu eelmiselgi vaatlusperioodil. 

Otsetehingute portfellide maht kasvas tänu pandeemia majandusmõju 
ohjeldamise erakorralise varaostukava ja varaostukava alusel tehtud 
netoostudele 257,3 miljardi euro võrra 4702,9 miljardi euroni. Pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava vahendite keskmine maht 
kasvas eelmise vaatlusperioodi keskmisega võrreldes 202,4 miljardi euro võrra 
1570,0 miljardi euroni. EKP varaostukavadest kasvasid enim pandeemia 
majandusmõju ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel tehtud ostud. Järgnesid 
avaliku sektori võlakirjade ja ettevõtete võlakirjade ostukavad, mille ostud suurenesid 
keskmiselt vastavalt 39,8 miljardi euro võrra (2487,7 miljardi euroni) ja 15,4 miljardi 
euro võrra (310,2 miljardi euroni). Mitteaktiivsete ostukavade võlakirjade tähtaja 
saabumine vähendas otsetehingute portfelli 3,4 miljardi euro võrra. 
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Ülelikviidsus 

Keskmine ülelikviidsus kasvas 45,6 miljardi euro võrra uue rekordtasemeni 
ehk 4412,6 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 58,5 miljardi euro võrra 3673,0 miljardi euroni. Hoiustamise 
püsivõimaluse keskmine kasutus kahanes 12,9 miljardi euro võrra 739,6 miljardi 
euroni. 

Kaheastmelise süsteemi alusel hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest 
intressimäärast vabastatud ülereservid kasvasid 15,3 miljardi euro võrra 
919,6 miljardi euroni.2 Negatiivsest intressimäärast vabastamata ülelikviidsus, 
mis hõlmab hoiustamise püsivõimalust, suurenes 47,1 miljardi euro võrra 
3509,2 miljardi euroni. Suurima lubatud ülelikviidsuse kogukasutusmäär, st 
hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast vabastatud reservide mahu 
ja potentsiaalse suurima mahu suhe,3 mis on alates 2020. aasta kolmandast 
arvestusperioodist püsinud üle 98%, langes pisut: 99,2%lt 99,0%le. Hoiustamise 
püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast vabastatud reservid moodustasid 
ülelikviidsusest 20,8%, võrrelduna eelmise vaatlusperioodi 20,7%ga. 

Intressimäära muutused 

Keskmine €STR jäi vaatlusperioodil üldiselt samaks ja oli –57,6 baaspunkti. 
Ülelikviidsuse suurenemise tulemusel on €STR endiselt üsna jäik isegi likviidsuse 
märkimisväärse volatiilsuse korral. EONIA kasutamine lõpetati 3. jaanuaril 2022 ja 
seda enam ei avaldata. EKP baasintressimäärad – hoiustamise püsivõimaluse 
intressimäär, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär ja laenamise 
püsivõimaluse intressimäär – vaatlusperioodil ei muutunud. 

Keskmine euroala repotehingute intressimäär, mida mõõdetakse RepoFunds 
Rate Euro indeksiga, vähenes vaatlusperioodil 15,6 baaspunkti ja oli –0,746%. 
Langus oli ebatavaliselt suur ja laiapõhjaline ning mõjutas nii Saksamaa ja 
Prantsusmaa kui ka Itaalia ja Hispaania riigivõlakirjade repotehingute 
intressimäärasid. Niisugust langust võib seostada aasta lõpu suundumustega, mis 
olid eriti märgatavad. Pärast püsivat langustrendi vaatlusperioodi alguses langesid 
repotehingute intressimäärad 31. detsembril 2021 järsult, kui RepoFunds Rate Euro 
indeks alanes rekordmadalale –4,498% tasemele. 2022. aasta jaanuaris 
intressimäär normaliseerus seitsmenda arvestusperioodi keskmise lähedal. 

 

 
2  Lisateavet ülereservide intressimäärade kaheastmelise süsteemi kohta leiab EKP veebilehelt. 
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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4 Ettevõtete pandeemiaaegsed säästud 

Koostanud Gabe de Bondt 

Selles infokastis antakse ülevaade mittefinantsettevõtete säästumäära 
pandeemiaaegsest arengust kogu euroalal ja suuremates euroala riikides. 
Tähelepanu keskmes on ettevõtete säästud kui osa euroala integreeritud kontodest. 
Sealjuures eristatakse sääste, mis hõlmavad põhivara kulumit (nimetatakse ka 
amortisatsioonikuludeks), ja netosääste, millele viidatakse tihti kui jaotamata 
kasumile. Ettevõtte säästud on osa ettevõtlustulust, mida ei maksta dividendidena 
välja. Üldjuhul koguvad ettevõtted sääste enda kaitsmiseks rahaliselt keerulistel 
aegadel, tegevus- ja kapitalikulude katmiseks, välisrahastamisele juurdepääsu 
tagamiseks, finantsraskuste leevendamiseks ja suurema finantsvabaduse 
kindlustamiseks. Säästud on olulised ka ettevõttesisese rahastamisallikana 
investeerimisel. Ärirahanduse finantshierarhia teooria järgi eelistatakse 
rahastamisallikatest esimesena sisefinantseerimist, seejärel laene ja kõige viimase 
abinõuna aktsiaid või osasid.1 Lisaks võib kõrge säästumäär lihtsustada ettevõtte 
jaoks raha laenamist, kuna see annab märku ettevõtte usaldusväärsest bilansist ja 
headest äriväljavaadetest. Kui aga suuri sääste hoitakse pikema aja jooksul, võib 
see viidata ka tulusate investeerimisvõimaluste puudusele või vastumeelsusele võtta 
äririske.2 

Ettevõtete säästumäär on viimastes kvartalites tõusnud enneolematult 
kõrgele. Euroala mittefinantsettevõtete säästumäär kerkis 2017. aastal 
rekordkõrgustesse ning hakkas seejärel langema, kuigi jäi varasemast keskmisest 
ülespoole. Covid-19 kriisi alguses alanes euroala mittefinantsettevõtete 
kogusäästumäär veelgi, peamiselt tulude kahanemise tagajärjel. Netoarvestuses, 
millest jäetakse välja põhivara kulum, kahanesid säästud isegi veel jõulisemalt 
(joonise A osa a). Säästmist mõjutas eeskätt ettevõtlustulu, mis vähenes 2020. aasta 
teises kvartalis järsult. Alates 2020. aasta keskpaigast on aga säästud hoogsalt 
taastunud, sest ettevõtlustulu hakkas taas kasvama. Säästumäär on tõusnud 
tasemeni, mis ületab tuntavalt selle keskmist alates 1999. aastast. Säästude 
taastumist on suurel määral toetanud poliitikameetmed ja ettevõtete jõupingutused 

 
1  Empiirilisi andmeid selle kohta, et ettevõttesiseste rahastamisallikate kättesaadavus on euroalal ja 

USAs ettevõtlusinvesteeringute kogumahu seisukohast väga oluline, vt G. Bondti ja M. Dironi kirjutisest 
„Investment, financing constraints and profit expectations: new macro evidence“, Applied Economics 
Letters, kd 15(8), 2008, lk 577–581. Vt ka R. Bebczuk ja E. Cavallo „Is business saving really none of 
our business?“, Applied Economics, kd 48(24), 2016, lk 2266–2284, kus on 47 riigi andmete põhjal 
näidatud, et ettevõtete suurematel säästudel on oluline seos suuremate ettevõtlusinvesteeringutega. 
Uurimuses jõutakse järeldusele, et ettevõtete säästud ja välisrahastamine on investeeringute 
rahastamise lisaallikad. 

2  Näiteks Jaapanis on seostatud ettevõtete ülemääraseid sääste kasvuvõimaluste puuduse ja kehva 
juhtimisega. Vt nt J. Tong ja M. Bremer „Stock repurchases in Japan: A solution to excessive corporate 
saving?“, Journal of the Japanese and International Economies, kd 41(C), 2016, lk 41–56; C. Aoyagi ja 
G. Ganelli „Unstash the Cash! Corporate Governance Reform in Japan“, Journal of Banking and 
Financial Economics, kd 1(7), University of Warsaw, Faculty of Management, 2017, lk 51–69; Z. Sun ja 
Y. Wang „Corporate precautionary savings: Evidence from the recent financial crisis“, Quarterly Review 
of Economics and Finance, kd 56(C), 2015, lk 175–186, ning E. Dudley ja N. Zhang „Trust and 
corporate cash holdings“, Journal of Corporate Finance, kd 41(C), 2016, lk 363–387. 
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oma likviidsust parandada.3 Niisugune areng on täheldatav paljudes riikides. 
Mittefinantsettevõtete kogusäästumäär on olnud viimastes kvartalites rekordiliselt 
kõrge või sellele lähedal neljast euroala suuremast riigist kolmes, välja arvatud 
Hispaanias. Riikidevahelised erinevused alates pandeemia algusest kajastavad 
osaliselt erinevaid poliitilisi toetusmeetmeid.4 Pikemas plaanis on aga 
mittefinantsettevõtete säästumäär olnud ka Hispaanias üleilmsest majanduskriisist 
saadik võrreldes teiste riikidega kõrge, andes tunnistust ettevõtete 
finantsvõimenduse jõulisest ja pikaajalisest vähendamisest. 

Joonis A. 
Mittefinantsettevõtete säästumäär euroalal ja euroala suuremates riikides 

a) Euroala 
(säästud protsendina lisandväärtusest, nelja kvartali summad) 

 

b) Kogusäästumäär 
(säästud protsendina lisandväärtusest, nelja kvartali summad) 

 

Allikad: Eurostat, EKP ja autorite arvutused. 
Märkus. Kogu- ja netosäästu vahe seisneb põhivara kulumis. 

 
3  Üksikasjalikumad kirjeldused leiab EKP majandusülevaate 6/2021 infokastist „Mittefinantsettevõtete 

pandeemiaaegne seisund“ ja selle majandusülevaate täispika ingliskeelse versiooni artiklist „Assessing 
corporate vulnerabilities in the euro area“. 

4  Riikidevaheliste erinevuste kohta riigi laenutagatiste kasutuselevõtmisel vt EKP majandusülevaate 
6/2020 infokast „Riigi laenutagatised ja pankade antavad laenud COVID-19 perioodil“.  
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https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-09/EKP%20majandus%C3%BClevaade%206-2021_veebi.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2021-09/EKP%20majandus%C3%BClevaade%206-2021_veebi.pdf
https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/publication/et/EKP/majandusulevaade/2020/ekp_majandusulevaade_6-2020.pdf
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Ka mittefinantsettevõtete säästude ja investeeringute suhe on viimastel 
kvartalitel tempokalt taastunud. Kui ettevõtted säästavad rohkem, kui nad 
investeerivad, on nad netolaenuandjad. Viimastes kvartalites on euroala 
mittefinantsettevõtete netolaenuandmine, st investeeringuid ületavad säästud, ning 
mittefinantsettevõtete säästude ja investeeringute suhe jõudnud uute 
rekordtasemeteni (joonise B osa a). Netolaenuandmine ulatus 2021. aasta 
kolmandas kvartalis 318 miljardi euroni. Netolaenuandmise kasvu püsimine on aga 
ebaselge, sõltudes muu hulgas ettevõtete pikaajalisest kindlustundest oma 
suutlikkuse suhtes tagada endale välisrahastus.5 Netolaenuandmine on euroala 
suuremates riikides laiapõhjaliselt taastunud ja jõudnud plusspoolele: Prantsusmaal 
ligikaudu 0,5% ja teistes suurtes riikides umbes 3% SKPst (joonise B osa b). 
Märkimist väärib, et euroala mittefinantsettevõtete keskmine netolaenuandmine on 
1999. aastast saadik olnud nulli lähedal. Ühtlasi on mittefinantsettevõtete säästude 
ja ettevõtlusinvesteeringute suhe olnud peaaegu 100%, mis rõhutab säästude kui 
ettevõttesisese rahastamisallika tähtsust investeerimisel. 

 
5  Vt K. Nakajima ja T. Sasaki, „Bank dependence and corporate propensity to save“, Pacific-Basin 

Finance Journal, kd 36, veebruar 2016, lk 150–165. 
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Joonis B. 
Mittefinantsettevõtete säästude ja investeeringute ning netolaenuandmise ja  
SKP suhe euroalal ja euroala suuremates riikides 

a) Euroala 
(nelja kvartali summad protsentides) 

 

b) Netolaenuandmise/-võtmise suhe SKPsse 
(nelja kvartali summad protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, EKP ja autorite arvutused. 
Märkus. Säästude ja investeeringute suhe viitab kogusäästude ja põhivarasse tehtud kapitali kogumahutuse suhtele. 
Netolaenuvõtmine tähendab negatiivset netolaenuandmist. 

Tundub, et euroalal tervikuna on ettevõtetel praegu investeeringuteks piisavalt 
siseseid rahastamisallikaid. Viimaste kvartalite jooksul on euroala ettevõtted 
paigutanud suhteliselt suure osa oma finantsvaradest likviidsetesse varadesse 
(joonise C osa a). Lisaks oli mittefinantsettevõtete võla suhe varadesse ja netovõla 
suhe tegevuse koguülejääki euroalal tervikuna 2021. aasta kolmandas kvartalis 
väiksem kui 2019. aasta neljandas kvartalis, st enne pandeemiat (joonise C osa b). 
Viimati nimetatud suhe on ligilähedane netovõla ning intressi-, maksu- ja 
amortisatsioonieelse ärikasumi (EBITDA) suhtele, mida krediidiagentuurid kasutavad 
ettevõtte maksevõimetuse tõenäosuse hindamiseks. See suhtarv näitab, kui kaua 
peaks ettevõte praegusel tasemel tegutsema, et maksta tagasi kõik oma võlad. 
Selles kontekstis peaksid mittefinantsettevõtete küllaldased säästud ja seega 
ettevõttesisesed rahastamisallikad euroalal tervikuna koos endiselt soodsate 
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välisrahastamise tingimustega eelseisval perioodil ettevõtlusinvesteeringuid 
hoogustama.6 Teisest küljest võib praegune suur ebakindlus ja eelarvemeetmete 
järkjärguline lõpetamine anda alust arvata, et ettevõtted hoiavad suuremaid sääste 
ettevaatusabinõuna.7 

Joonis C. 
Euroala mittefinantsettevõtete likviidsuse suhtarv ja võlasuhe 

a) Likviidsuse suhtarv 
(protsentides) 

 

b) Võlasuhe 
(protsentides) 

 

Allikad: Eurostat, EKP ja autorite arvutused. 
Märkus. Likviidsuse suhtarv viitab sularahale ja hoiustele protsendina finantsvarade kogusummast. Võlakordaja näitab 
konsolideerimata võlga protsendina finants- ja mittefinantsvarade kogusummast. Netovõlg tähendab konsolideeritud laene, millele on 
liidetud võlaväärtpaberid, kindlustus- ja pensioniskeemid ning millest on maha arvatud likviidsed varad. Tegevuse koguülejääki 
mõõdetakse nelja kvartali summana. 

 

 
6  Üksikasjalikumat ülevaadet sektori ja suuruse mõju kohta vt selle majandusülevaate täispika 

ingliskeelse versiooni artiklis „Assessing corporate vulnerabilities in the euro area“. 
7  Vt ka M. Demary, S. Hasenclever ja M. Hüther, „Why the COVID-19 Pandemic Could Increase the 

Corporate Saving Trend in the Long Run“, Intereconomics – Review of European Economic Policy, 
kd 56, nr 1, 2021, lk 40–44, ning L. A. Riddick ja T. M. Whited, „The Corporate Propensity to Save“,  
The Journal of Finance, kd 64, nr 4, 2009, lk 1729–1766. Viimati mainitud uurimuses märgitakse, et 
ettevõtted hoiavad ettevaatlikkusest suuremaid sularahavarusid siis, kui välisrahastamine on kulukas, 
sissetuleku suhtes valitseb suur ebakindlus ja/või investeeringud on suured ja hõlmavad kulukat 
rahastamist. Samuti koguvad ettevõtted likviidseid varasid tõenäoliselt rohkem ajal, mil kapitali tootlus 
on väike. 
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5 Varude tsükli roll majanduse praegusel taastumisel 

Koostanud Malin Andersson ja Gwenaël Le Breton 

Varude tsükkel on üldiselt protsükliline ja koos varude muutusega SKPs on 
see ülimalt volatiilne kulukomponent. Selles infokastis käsitletakse varude ja neid 
muutvate tegurite mõju euroala majandusaktiivsusele praeguses taastumisetapis. 
Varude tsükkel on majandusaktiivsusega tugevas positiivses korrelatsioonis. 
Viimasel kahel aastakümnel on see mõjutanud euroala SKP aastast kasvumäära 
+1,0 kuni –1,5% võrra, kusjuures iseäranis suur on olnud volatiilsus kriisiperioodidel 
(joonis A). Varude dünaamika majanduslik tõlgendamine on keeruline kahel 
peamisel põhjusel. Esiteks näitab varude osakaal SKP kasvus varude täiendamise 
kiiruse muutumist, st seda, kas see kiireneb või aeglustub.1 Seega võib varude mõju 
kasvule olla positiivne ainuüks siis, kui varude vähendamise tempo aeglustub; see ei 
pruugi tähendada, et varusid tegelikult täiendatakse. Teiseks kajastab varude 
täiendamine muutusi mitmes varude kategoorias, mis võivad tervikuna üksteist 
tasakaalustada, kuid hõlmab lisaks lahknevusi (jääkkomponenti) ja väärisesemete 
netosoetamist. Kahe viimase komponendi dünaamikal puudub tihti seos 
majandustsükliga,2 

Joonis A. 
Varude muutus 

(vasakpoolsel teljel: osakaal SKP aastakasvus protsendipunktides; parempoolsel teljel: hajuvusindeks, nelja kvartali erinevused) 

 

Allikad: Eurostat ja Markit. 
Märkus. Markiti andmed sisaldavad igakuiste andmete kvartaalseid keskmisi. Koguvarud põhinevad rahvamajanduse arvepidamise 
andmetel. Valmistoodete varud kajastavad vastuseid ostujuhtide indeksi küsitluse küsimusele „Tootmisliinilt tulnud ja 
kohaletoimetamist/müüki ootavate valmistoodete tase (ühikutes, mitte rahas) sel kuul võrreldes olukorraga kuu aega tagasi“. 
Majandussurutise perioodide puhul võetakse aluseks Majanduspoliitiliste Uuringute Keskuse (CEPR) põhimõte. Viimased andmed 
varude kohta pärinevad 2021. aasta neljandast kvartalist ja ostujuhtide indeksi kohta 2022. aasta veebruarist. 

 
1  kuna varud suurenevad selliste toodete arvel, mida ei müüda arvestusperioodil, mil need 

valmistatakse. Seega kaasatakse varude muutus arvepidamisvõrrandisse, mis kirjeldab seost SKP ja 
kulukomponentide vahel. Vt EKP 2012. aasta mai kuubülletääni infokast „Stockbuilding – theoretical 
considerations and recent developments“. 

2  Lahknevused tekivad seetõttu, et varud etendavad rahvamajanduse arvepidamise tasakaalustamisel 
sageli olulist rolli ja sisaldavad märkimisväärset jääkkomponenti, kuna tegelikke või usaldusväärseid 
kvartaliandmeid varude kohta ei ole. Väärisesemed hõlmavad näiteks väärismetalle ja kunstiesemeid 
ning moodustavad varudest väikese osa. 
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Varud koosnevad valmistoodetest, edasimüügiks mõeldud kaupadest, lõpetamata 
toodangust ja sisendist. Need on seega seotud tootmisprotsessi mitme eri etapiga. 
Näiteks sisendvarude suhe valmistoodete varudesse on protsükliline, sest sisend 
koguneb majanduskasvu varases järgus ja eelneb valmistoodete kogunemisele. 
Konjunktuuriandmete puudumisel võivad varude lühiajalise olukorra kohta ülevaadet 
pakkuda küsitlusandmed. Ostujuhtide indeksi põhjal, millega mõõdetakse varude 
kasvu muutusi, on töötleva tööstuse valmistoodete varude iga-aastane muutus 
kindlalt kooskõlas varude muutuste iga-aastase mõjuga SKP kasvule, mis tugineb 
rahvamajanduse arvepidamise andmetele, ja osutab varude täiendamise püsivale 
positiivsele mõjule 2022. aasta esimeses kvartalis (joonis A). 

Varude täiendamise osakaalu volatiilsus SKP kasvus osutab nõudlus- ja 
pakkumistingimuste muutustega kohanemisele. Ettevõtete varude muutused 
toimivad peamiselt puhvrina, mis tagab sujuva tootmisprotsessi ning vähendab 
tootmise kohandamise ja tarnekulusid, kui müügimaht kõigub.3 Ajavahemikku 2000–
2019 hõlmava andmevalimi abil hinnatud regressioonivõrrrandist on näha, et kriisi 
ajal selgitab varude tsüklit suhteliselt hästi tootmislünk, mida määratletakse töötleva 
tööstuse toodangu ja jaemüügi dünaamika erinevusena (joonis B). Teisisõnu 
kahaneb varude täiendamise mõju SKP kasvule siis, kui tootmine väheneb rohkem 
kui jaemüük (sest varusid kasutatakse puudujäägi katmiseks) ja vastupidi. Samuti 
ajendavad ettevõtteid oma varusid kohandama nõudlustegurid, mida kajastab 
tellimuste dünaamika. Seejuures mängivad halvenevad kaubandustingimused ja 
kasvav ebakindlus, mis võib sundida varusid täiendama, väikest rolli. Varude 
täiendamise mõju on olnud kriisi ajal eriti negatiivne. Tavaolukorras seletavad „muud 
tegurid“, st jääkkomponent, olulist osa varude mõjust SKP-le. See kajastab asjaolu, 
et varusid puudutav statistika hõlmab jääkkomponenti, mis ei ole seotud 
majandustsükliga (vt eespool). 

 
3  Vt A. Khan, „The Role of Inventories in the Business Cycle“, Business Review, Föderaalreservi 

Philadelphia pank, III kv 2003. 

https://www.philadelphiafed.org/-/media/frbp/assets/economy/articles/business-review/2003/q3/brq303ak.pdf
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Joonis B. 
Varud ja neid mõjutavad tegurid 

(osakaal SKP aastakasvus protsendipunktides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Hinnangu aluseks on A. Boata „Painful destocking in sight for European corporates“, EulerHermes, 2019. Joonisel kajastatud 
hindamisperiood hõlmab ajavahemikku 2000. aasta esimesest kvartalist kuni 2019. aasta neljanda kvartalini. Tellimusi (töötleva 
tööstuse ostujuhtide indeksi andmete põhjal), kaubandustingimusi (ekspordi- või impordideflaator) ja tootmislünka (tööstustoodang, 
millest on maha arvatud jaekaubandus) väljendatakse võrreldes eelmise aastaga, arvestades ühekvartalist viivitust. Ebakindlust 
kajastab Euroopa poliitilise ebakindluse indeks. Kriisitegur on majandussurutise perioodide fiktiivne muutuja Majanduspoliitiliste 
Uuringute Keskuse (CEPR) määratluse kohaselt. Kirje „muud tegurid“ tähistab jääkkomponenti. Viimased andmed pärinevad 
2021. aasta kolmandast kvartalist. 

Praegu hoogustuv varude täiendamine võib osutada ka tarneraskustega 
seotud nn piitsaplaksu efektile (bullwhip effect). Keskkonnas, mida iseloomustab 
suur nõudlus ja ebakindlus sisendite pakkumise suhtes, kalduvad tootmisettevõtted 
ettevaatusabinõuna sisendvarusid koguma ja teevad vahetevahel sisendvarude 
tellimusi, mis ületavad nende tegelikud vajadused. See nn piitsaplaksu efekt võis 
praeguses olukorras võimendada varude muutuste protsüklilisust.45 Töötleva 
tööstuse ostujuhtide indeksi andmete jaotusest on näha, et sisendvarude 
täiendamine kiirenes 2021. aasta lõpus kapitalikaupade, vahekaupade ja 
mootorsõidukite puhul (joonise C osa a) kõigi aegade kõrgeimale tasemele ning 
hakkas siis 2022. aasta alguses aeglustuma. Üldiselt osutavad ostujuhtide indeksi 
andmed valmistoodete varude kohta sellele, et kapitali- ja vahekaupade varud on 
pärast 2021. aasta keskpaigas alanud järkjärgulist kasvu püsinud viimasel paaril kuul 
suuresti muutumatuna. Seevastu mootorsõidukite varud kasvasid kuni 2021. aasta 
lõpuni (joonise C osa b) kuhjuvate (peaaegu) valmisautode tõttu, millel puudusid 
mikrokiibid. Valmis mootorsõidukite varud hakkasid kahanema alles hiljuti, kui 
mikrokiipide üleilmne pakkumine paranes. 

 
4  Vt H. L. Lee, V. Padmanabhan ja S. Whang, „Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip 

Effect“, Management Science, 1997, kd 43, nr 4. 
5  Vt H. S. Shin, „Bottlenecks, labour markets and inflation in the wake of the pandemic“, kõne G20 

rahvusvahelisel seminaril „Recover together, recover stronger“, detsember 2021. 
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https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/Painful-destocking-in-sight-for-European-corporates.html
https://econpapers.repec.org/article/inmormnsc/v_3a43_3ay_3a1997_3ai_3a4_3ap_3a546-558.htm
https://econpapers.repec.org/article/inmormnsc/v_3a43_3ay_3a1997_3ai_3a4_3ap_3a546-558.htm
https://www.bis.org/speeches/sp211209.pdf
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Joonis C. 
Varud liigi ja sektori kaupa 

(hajuvusindeksid, 50 = muutust ei ole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Markit. 
Märkus. Ostetud sisendvarud kajastavad vastuseid ostujuhtide indeksi küsitluse küsimusele „Ostetud materjalivarude tase (ühikutes, 
mitte rahas) sel kuul võrreldes olukorraga kuu aega tagasi“; valmistoodete varude kohta vt joonise A märkus. Viimased andmed 
koondtulemuse kohta pärinevad 2022. aasta veebruarist ja komponentide kohta 2022. aasta jaanuarist. 

Edaspidi võivad väga väikesed varud ja püsivad pakkumispoolsed piirangud 
osutada varude jätkuvale suurendamisele. Töötleva tööstuse ostujuhtide indeks 
viitab varude täiendamise üldisele jätkuvale kiirenemisele 2022. aasta esimeses 
kvartalis. Samal ajal on Euroopa Komisjoni küsitluse kohaselt nii töötleva tööstuse 
kui ka jaemüügisektori varude hinnanguline tase ajalooliselt madal, kuigi töötlevast 
tööstuses on olukord hiljuti pisut paranenud (joonis D). Ettevõtlussektori 
kontaktisikutelt saadud andmed6 kajastavad erisuguseid vaateid eri sektorite varude, 
toodete keerukuse ja tootmisahela paiknemiskoha kohta, kuid üldiselt kinnitavad 
need, et sisend- ja valmistoodete varud on väikesed ning pooltoodete ja 
transiitkauba varud kalduvad olema suured.7 Varude täiendamise tempo 

 
6  Lisateavet kontaktisikutega suhtluse kohta vt Euroopa Keskpanga majandusülevaate täispika 

ingliskeelse versiooni 1/2021 artiklist „The ECB’s dialogue with non-financial companies“. 
7  Vt Euroopa Keskpanga majandusülevaate täispika ingliskeelse versiooni 1/2022 infokast „Main findings 

from the ECB’s recent contacts with non-financial companies“. Tavapärasest suuremad valmistoodete 
varud võivad viidata tarnepiirangutele, koostisosade puudusele või kõrgele hinnale, mille tõttu 
suureneb varude väärtus ja käibekapitali kulu, samal ajal kui tavapäratult väikesed varud on tingitud 
suurest nõudlusest. 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202101_01%7E2760392b32.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202201_06%7Ebed83891a1.et.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202201_06%7Ebed83891a1.et.html
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kogumuutus, mis määrab varude mõju SKP kasvule, sõltub eelkõige 
pakkumispoolsete piirangute leevenemisest ja võimalikust ülemäärasest tellimisest. 
Ettevõtlussektori kontaktisikute eelduste kohaselt püsivad probleemid vähemalt kuni 
aasta teise pooleni, mis võib pikendada piitsaplaksu efekti. Eeldatav varude 
lisakogumine võib küll anda märku ettevaatlikkusest, kuid ettevõtlussektori 
kontaktisikud ega muud allikad8 ei ole seni esitanud kindlaid andmeid selle kohta, et 
ettevõtete varude haldamise strateegiates oleks toimunud üldine muutus, mille 
kohaselt liigutaks täppisajastusega9 tootmiselt igaks juhuks tootmisviisile, mis võiks 
varude tsüklit püsivalt mõjutada. 

Joonis D. 
Valmistoodete varude hinnang 

(kohandatud, protsentuaalne vahe) 

 

Allikad: Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat ja EKP arvutused. 
Märkus. Andmed kajastavad vastuseid Euroopa Komisjoni küsitluse küsimusele „Kas peate oma praegust valmistoodete varu liiga 
suureks (üle normaalse taseme) / piisavaks / liiga väikeseks (alla normaalse taseme)?“. Viimased andmed pärinevad 2022. aasta 
veebruarist. 

 

 
8  Vt nt K. Alicke, E. Barriball ja V. Trautwein, „How COVID-19 is reshaping supply chains“ McKinsey & 

Company, november 2021. 
9  Täppisajastusega tarneahela mudelis keskendutakse kasinatele varudele, et vähendada 

tootmiskulusid. See aga pärsib varude tsüklit. Vt M. Piger, „Is the Business Cycle Still an Inventory 
Cycle?“, Economic Synopses, nr 2, Föderaalreservi Saint Louise pank, 2005. Varud viiakse 
miinimumini ja kasutatakse lühiajalisi tarnelepinguid, mida saab nõudluse muutudes kiiresti kohandada. 
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https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-covid-19-is-reshaping-supply-chains
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/es/05/ES0502.pdf
https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/es/05/ES0502.pdf
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6 Tööturu taastumine euroalal EKP tarbijaootuste küsitluse 
põhjal 

Koostanud António Dias da Silva, Desislava Rusinova ja Marco Weißler 

Selles infokastis analüüsitakse tööturu praegust taastumist EKP tarbijaootuste 
küsitluse andmete põhjal.1 Tarbijaootuste küsitlus pakub uusi teadmisi euroala 
tööturu kohta.2 Vastajad annavad teavet oma tööalase staatuse ja tööotsingute 
kohta, tööhõive ja sissetulekutega seotud ootuste kohta, tööga rahulolu taseme ja 
selle kohta, mil määral nende kvalifikatsioon vastab praegusele töökohale. Osa 
sellest teabest ei ole ELi ametlikust tööturustatistikast kättesaadav ja peamiste 
tööturu koondnäitajate kohta pakub tarbijaootuste küsitlus ajakohasemaid andmeid. 
Seega täiendavad tarbijaootuste küsitluse andmed ELi ametlikke andmeid. Infokastis 
heidetakse nende põhjal valgust euroala tööturu praegusele taastumisele. 

Tööjõus osalemise määr on üldiselt taastumas ja see on kooskõlas heitunud 
töötajate arvu vähenemisega. Tarbijaootuste küsitluse andmete kohaselt hakkas 
tööjõus osalemise määr – töötava või aktiivselt tööd otsiva tööealise elanikkonna 
osakaal – alates 2021. aasta jaanuarist taas kasvama (joonis A).3 2022. aasta 
jaanuari andmed näitavad aga määra langust ja heitunud töötajate (need, kes ei otsi 
hetkel tööd, sest arvavad, et sobivat tööd pole, või pole veel tööd otsima hakanud) 
arvu kasvu. Need hiljutised arengusuundumused on tõenäoliselt seotud nii 
koroonapandeemia leviku tõkestamise meetmete karmistamisega kui ka talvekuudel 
tööjõunõudlust pidurdavate hooajaliste teguritega. 2021. aasta jooksul täheldatud 
tööjõus osalemise määra tõusuga kaasnes heitunud töötajate arvu vähenemine.4 
Seega on tööjõus osalemise määra kasv osaliselt tingitud mitteaktiivsete (st nende, 
kes ei otsinud aktiivselt tööd) siirdumisest tööhõivesse, mis viitab tööturu 
väljavaadete paranemisele ka aktiivselt tööd otsivate töötute vastajate puhul. 
Tarbijaootuste küsitluse alusel mõõdetud töötuse määr jätkas 2022. aasta jaanuaris 
langemist, jõudes tasemeni, mis jäi ligikaudu 2,4% võrra allapoole pandeemiaaja 
kõrgeimat taset. 

 
1  Lisateavet tarbijaootuste küsitluse kohta leiab artiklist „ECB Consumer Expectations Survey: an 

overview and first evaluation“, EKP üldtoimetis nr 287, detsember 2021. 
2  Andmestik hõlmab kuut euroala riiki: Belgiat, Saksamaad, Hispaaniat, Prantsusmaad, Itaaliat ja 

Madalmaid. 
3  Eurostati andmete põhjal hiljuti tehtud analüüs tööjõuturu arengu kohta on esitatud EKP 

majandusülevaate 7/2021 täispika ingliskeelse versiooni infokastis „Labour supply developments in the 
euro area during the COVID-19 pandemic“. 

4  Tarbijaootuste küsitluse katseetapis tehtud metodoloogiliste muudatuste tõttu ei ole vastajate tööalane 
staatus 2020. aasta aprillis ja juulis ning heitunud töötajate osakaal 2020. aasta juulis ja oktoobris 
täielikult võrreldavad ülejäänud valimiga. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op287%7Eea7eebc23f.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op287%7Eea7eebc23f.en.pdf
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. 
Tööjõud, töötus ja heitunud töötajad 

(vasakpoolsel teljel: osakaal tööealises elanikkonnas; parempoolsel teljel: mitteaktiivsete vastajate osakaal, mis kajastab heitunud 
töötajate määra, ja tööjõu osakaal, mis kajastab töötuse määra) 

 

Allikas: tarbijaootuste küsitlus. 
Märkus. Tööjõus osalemise määr on tööga hõivatud vastajate osakaal ja hetkel tööd otsivate töötute vastajate osakaal kõigi 20–
64aastaste küsitletute seas. Töötuse määr on tööd otsivate töötute vastajate osakaal 20–64aastases tööjõus. Valimi moodustamise ja 
metoodika erinevuste tõttu lahknevad need kaks tarbijaootuste küsitluses selgunud määra Eurostati arvutatud määradest. Peale selle 
võib tarbijaootuste küsitluses tööalast staatust puudutava küsimuse muutmise tõttu 2020. aasta oktoobri aegreas esineda katkestus. 
Heitunud töötajad on kõigi nende 20–64aastaste vastajate osakaal, kes on mitteaktiivsed ega otsi praegu tööd, kuna „vabu töökohti 
pole“ või kuna nad „ei ole veel tööd otsima hakanud“. 

Tööturu arenguga seotud ootused on Covid-19 pandeemia esimeste kuudega 
võrreldes märgatavalt paranenud (joonis B). Majandustingimuste üldise 
taastumise taustal on paranenud ka tööturu arengu tajumine. See väljendub 
oodatava töötuse määra pidevas languses kõigis haridustaseme põhjal moodustatud 
vastajarühmades. Põhi- või keskharidusega vastajad eeldavad eelseisval 12 kuul 
kõrgemat töötuse määra kui kõrgharidusega vastajad. Kõikides rühmades on 
oodatav töötuse määr osutunud märksa kõrgemaks kui tegelik määr; see on ootuste 
kohta tehtavate küsitluste puhul tavapärane nähtus.5 Sarnaselt ootustega töötuse 
määra vähenemise suhtes on töötajad viimasel ajal vähem mures töö kaotamise 
pärast. 

 
5  Vt näiteks T. Broer, A. Kohlhas, K. Mitman ja K. Schlafmann, „Information and Wealth Heterogeneity in 

the Macroeconomy“, majanduspoliitika uuringute keskuse (CEPR) toimetis nr 15934, 2021. Töö 
kaotamisega seotud ootuste kohta vt näiteks M. Stephens, „Job loss expectations, realizations, and 
household consumption behavior“, Review of Economics and Statistics, kd 86, nr 1, 2004, lk 253–269. 
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Joonis B. 
Ootused töötuse määra suhtes eelseisval 12 kuul vastajate haridustaseme alusel 

(protsentides) 

 

Allikas: tarbijaootuste küsitlus. 
Märkus. Andmed näitavad keskmist ootust töötuse määra suhtes vastajate riikides eelseisval 12 kuul. Haridustase viitab kõrgeimale 
lõpetatud kooliastmele või saadud akadeemilisele kraadile vastavalt rahvusvahelisele ühtsele hariduse liigitusele (ISCED). 

Töökohavahetused ja kasvanud sissetulekuootused osutavad sellele, et 
töötajad peavad tööturu olukorda üldiselt paranenuks (joonis C). 
Töökohavahetuste määr kipub majanduslanguse ajal langema, samas kui 
majanduskasvu ajal vahetatakse töökohta sagedamini. Kuna majanduskasvu ajal 
paranevad tööturul valitsevad tingimused, konkureerivad ettevõtted teiste ettevõtete 
töötajate pärast ja need omakorda kasutavad võimalust liikuda paremini tasustatud 
töökohtadele, mis võib tähendada mõningast palgasurvet.6 Tarbijaootuste küsitluse 
andmete kohaselt on kvartali jooksul teise ettevõttesse liikunud töötajate osakaal 
alates 2021. aasta jaanuarist pidevalt kasvanud, kui välja arvata väike langus 
2022. aasta jaanuaris, mis võib olla seotud samasuguste põhjustega, mis tingisid 
aktiivsuse vähenemise. Töökohavahetuste määra tõusuga 2021. aastal kaasnes 
nende vastajate osakaalu kasv, kes eeldavad leibkonna netosissetuleku paranemist 
eelseisva 12 kuu jooksul: tööd otsivad töötajad muutusid oma palkade, töötundide 
või üldiste tööväljavaadete suhtes optimistlikumaks. 

 
6  Vt nt F. Karahan, R. Michaels, B. Pugsley, A. Şahin ja R. Schuh, „Do Job-to-Job Transitions Drive Wage 

Fluctuations Over the Business Cycle?“, American Economic Review: Papers & Proceedings, kd 107, 
nr 5, 2017, lk 353–357, ning G. Moscarini ja F. Postel-Vinay, „The Relative Power of Employment-to-
Employment Reallocation and Unemployment Exits in Predicting Wage Growth“, samas, lk 364–368. 
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Joonis C. 
Töökohavahetused ja sissetulekute suurenemise ootused 

(vasakpoolsel teljel: vastajate osakaal; parempoolsel teljel: töötajate osakaal) 

 

Allikas: tarbijaootuste küsitlus. 
Märkus. Töökohavahetused tähistavad nende vastajate osakaalu, kes töötasid ka kolm kuud tagasi, ent on praeguse tööandja juures 
töötanud vähem kui kolm kuud. Sissetulekuootuste kasv kajastab nende vastajate osakaalu, kes eeldavad, et järgmise 12 kuu jooksul 
leibkonna netosissetulek tõuseb. 

Samas ei taju töötajad, et nende töötingimused oleksid pandeemia ajal 
tuntavalt halvenenud. Tarbijaootuste küsitlus sisaldab küsimusi selle kohta, mil 
määral vastab vastajate kvalifikatsioon nende töökohale ja mil määral on nad oma 
tööga rahul. See võimaldab teha järeldusi töökoha kvaliteedi kohta (joonis D). 
2022. aasta jaanuaris ütles vähem kui 13% vastanutest, et nende kvalifikatsioon ei 
vasta kuigi hästi praegusele töökohale, ja ligikaudu 26% vastajatest ei olnud oma 
tööga eriti rahul. Kumbki kahest näitajast ei osuta töökohtade kvaliteedi erilisele 
halvenemisele alates pandeemia algusest, millest võib järeldada, et tööturu 
taastumine ei ole seotud vähekvaliteetsete töökohtade arvu kasvuga. Kui siduda see 
teave vastustega töökohavahetuste kohta, ilmneb, et töökohta vahetavad töötajad 
teatavad tõenäolisemalt oma kvalifikatsiooni vastavuse ja tööga rahulolu 
suurenemisest. 
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Joonis D. 
Töötajate osakaal, kelle töörahulolu ja kvalifikatsiooni vastavus praegusele töökohale 
on vähene 

(vastajate osakaal) 

 

Allikas: tarbijaootuste küsitlus. 
Märkus. Tööga hõivatud vastajate osakaal, kelle arvates ei vasta nende kvalifikatsioon kuigi hästi praegusele töökohale, tähistab neid, 
kes valisid kolm väikseimat väärtust skaalal 1–7; tööga hõivatud vastajate osakaalu, kes ei ole tööga eriti rahul, moodustavad 
vastajad, kes valisid kaks väikseimat väärtust skaalal 1–5. 

Üldiselt osutab tarbijaootuste küsitlus soodsale tööturu dünaamikale, kuid 
taastumistempot mõjutab endiselt pandeemia. 2021. aasta jooksul suurenes 
töötajate arv tööjõus. Sellega kaasnes heitunud töötajate arvu vähenemine ja 
töötuse määra langus. Tööjõupakkumine on seega -nõudluse suurenemisele kiiresti 
reageerinud. Lisaks on rohkem vastajaid vahetanud töökohta, korrigeerinud oma 
sissetulekuootusi ülespoole ja eeldab tööturutingimuste paranemist. Kõik see näitab, 
et tööturg on dünaamiline. 
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7 Millised alamkomponendid suurendavad omaniku 
kasutuses olevate eluasemetega seotud kulusid? 

Koostanud Rodolfo Arioli ja Eduardo Gonçalves 

2022. aasta jaanuaris hakkas Eurostat omaniku kasutuses olevate eluasemete 
hinnaindeksi osana avaldama euroala ametlikke koondnäitajaid. Siinses 
infokastis vaadeldakse selle indeksi alamkomponente ja esitatakse teave nende 
korrelatsiooni kohta teiste hinnanäitajatega. 

Omaniku kasutuses olevate eluasemetega seotud kulud sisaldavad eluaseme 
soetamise ja omandilise kuuluvuse kulusid.1 Soetuskulud hõlmavad 
alamkomponente „iseehitatud eluasemed ja põhjalikud renoveerimised“ ning „uute 
eluasemete ostud“. Uue eluaseme ostmist loetakse osaliselt tarbimiseks ja osaliselt 
varaks: esimene kajastab hoone pakutavate teenuste (nt peavarju) väärtust ning 
teine hoone enda ja selle all oleva maa väärtust.2 Alamkomponendis „iseehitatud 
eluasemed ja põhjalikud renoveerimised“ ei sisaldu aga maa hind, sest see 
alamkomponent hõlmab peamiselt iseehitajate omanduses olevale maale ehitatud 
eramute ehituskulusid. Omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksiga 
mõõdetakse ka „muude eluaseme omandamisega seotud teenuste“ maksumust, 
nagu vara võõrandamisel tasutavad maksud ja kinnisvaramaaklerite tasud. 
Omanikuks olemise kulude puhul hõlmab indeks peamiselt alamkomponente 
„põhjalikud remondi- ja hooldustööd“ ja „eluasemetega seotud kindlustus“.3 

2021. aastal moodustasid soetuskulud euroala tasandil ligikaudu 78% omaniku 
kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksist (joonis A). Alamkomponentide 
„iseehitatud eluasemed ja põhjalikud renoveerimised“, „uute eluasemete ostud“ ja 
„muud eluaseme omandamisega seotud teenused“ osakaalud olid vastavalt 45%, 
21% ja 12%. Ülejäänud 22% omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksist 
oli seotud omanikuks olemise kuludega, millest alamkomponent „põhjalikud remondi- 
ja hooldustööd“ moodustas 19% ja alamkomponent „eluasemetega seotud 
kindlustus“ 3%. 

 
1 Vt EKP majandusülevaate 1/2022 täispika ingliskeelse versiooni artikkel „Owner-occupied housing and 

inflation measurement“. 
2 Vt infokast „The treatment of land in OOHPIs“ artiklis „Inflation measurement and its assessment in the 

ECB’s monetary policy strategy review“, EKP üldtoimetis nr 265, september 2021. 
3 Soetuskulud hõlmavad ka alamkomponenti „kodumajapidamiste jaoks uued olemasolevad eluasemed“, 

mis moodustab ligikaudu 0,5% euroala koguindeksist. See alamkomponent on aga jäetud siinses 
analüüsis välja (v.a joonis A), kuna nende andmete kogumisel esineb kvaliteediprobleeme, mis on 
tingitud vähesest hõlmavusest ja riikidevahelise ühtluse puudumisest. Sama kehtib ka omandikulude 
alamkomponendi „muude kulude“ kohta,, mis moodustab 0,9% euroala koondnäitajast. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202201.en.html#toc18
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202201.en.html#toc18
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op265%7Ea3fb0b611d.en.pdf?82b5ee80f9a840af58de447a1e25f86e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op265%7Ea3fb0b611d.en.pdf?82b5ee80f9a840af58de447a1e25f86e
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Joonis A. 
Omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi jaotus euroalal 

(protsentides) 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Kreeka andmed ei ole kättesaadavad. Kõik andmed on 2021. aasta kohta. 

Analüüsides omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksit euroala 
tasandil, tuleb tähele panna, et üksikute alamkomponentide osatähtsus erineb 
riigiti märkimisväärselt. Näiteks Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalias on 
alamkomponent „iseehitatud eluasemed ja põhjalikud renoveerimised“ tunduvalt 
olulisem kui alamkomponent „uute eluasemete ostud“, samas kui Hispaanias on see 
vastupidi. 

Euroala kui terviku tasandil on hinnadünaamika alamkomponentide poolest 
väga erinev. Viimase kümnendi jooksul on kõige märkimisväärsem olnud „uute 
eluasemete ostude“ hinnaindeksi keskmine aastakasv (joonise B osa a).4 Terve 
indeksi aastakasvule on aga suurimat mõju avaldanud alamkomponent „iseehitatud 
eluasemed ja põhjalikud renoveerimised“, millele järgneb alamkomponent „uute 
eluasemete ostud“. Koos moodustasid need kaks alamkomponenti 
5,0 protsendipunkti omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi kui terviku 
2021. aasta kolmandas kvartalis registreeritud 6,6% aastakasvust; ülejäänud osas 
oli kaalukaim alamkomponent „põhjalikud remondi- ja hooldustööd“ (joonise B 
osa b). Kuna teiste alamkomponentide osatähtsus omaniku kasutuses olevate 
eluasemete hinnaindeksis on väiksem ja hinnamuutused on nende puhul 
mõõdukamad, on nende osakaal keskmises aastakasvus järjepidevalt olnud 
väiksem, ehkki ühiselt võttes on see endiselt märkimisväärne (moodustades kokku 
ligikaudu kolmandiku keskmisest aastakasvust alates 2012. aastast). 

 
4  Alates 2012. aastast on „uute eluasemete ostude“ hinnaindeksi keskmine aastakasv olnud 2,4%, 

samas kui alamkomponentide „iseehitatud eluasemed ja põhjalikud renoveerimised“ ning „põhjalikud 
remondi- ja hooldustööd“ hinnaindeks on kasvanud vastavalt 2,1% ja 1,6%. 
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Joonis B. 
Alamkomponentide osakaal omaniku kasutuses olevate eluasemetega seotud 
kulude aastakasvus 

(osa a: aastamuutus protsentides; osa b: aastamuutus protsentides ja osakaal protsendipunktides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikad: Eurostat ja EKP arvutused. 
Märkus. Legendis sulgudes olevad arvud näitavad vastava alamkomponendi osakaalu omaniku kasutuses olevate eluasemete 
hinnaindeksis 2021. aastal. Viimased andmed pärinevad 2021. aasta kolmandast kvartalist. 

Mõni alamkomponent on tugevas korrelatsioonis ehituskulude ja 
elamuhindadega. Näiteks alamkomponendi „iseehitatud eluasemed ja põhjalikud 
renoveerimised“ aastakasvul on tugev korrelatsioon lühiajalises ettevõtlusstatistikas 
kajastuvate ehituskuludega (joonise C ülemine osa). Alamkomponent „põhjalikud 
remondi- ja hooldustööd“ areneb väga sarnaselt ÜTHI aegreaga „teenused 
eluasemete korraliseks hoolduseks ja remondiks“. Alamkomponent „uute eluasemete 
ostud“ on aga tugevas korrelatsioonis elamukinnisvara hindadega (joonise C 
alumine osa). 
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eluasemetega seotud kindlustus (3%)
põhjalikud remondi- ja hooldustööd (19%)
muud eluaseme omandamisega seotud teenused (12%)
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b) Omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi aastakasvu jaotus
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Joonis C. 
Omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi alamkomponentide ja muude 
indeksite korrelatsioon 

(aastamuutus protsentides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi ja selle 
alamkomponentide arengu hindamine aja jooksul eeldab edasist analüüsi.5 
Omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi hetkeseisu hindamisel (ja 
edaspidiste prognooside tegemisel) oleks muu hulgas abiks parem arusaam eri 
korrelatsioonidest (näiteks kui andmed konkreetsete korrelaatide kohta oleksid 
kättesaadavad varem, mitte 100 tööpäeva pikkuse viivitusega, millega hinnaindeksit 
avaldatakse). 

 

 
5  Vt ka EKP majandusülevaate 7/2021 täispika ingliskeelse versiooni artikkel „The euro area housing 

market during the COVID-19 pandemic“ ja EKP majandusülevaate 7/2018 täispika ingliskeelse 
versiooni artikkel „The state of the housing market in the euro area“. 
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omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeks – uute eluasemete ostud
elamukinnisvara hinnad

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202107.et.html#toc25
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202107.et.html#toc25
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb201807.et.html#IDofArticle2
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Statistikaosa (ainult inglise keeles) 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202202~5dbcf48844.en.pdf 

 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/ecb.eb_annex202202%7E5dbcf48844.en.pdf
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