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Majandusarengu ajakohastatud 
ülevaade 

Lühiülevaade 

EKP nõukogu kooskõlas oma kindla pühendumusega kaitsta hinnastabiilsust astus 
oma 2022. aasta 21. juuli istungil edasisi olulisi samme, et tagada keskpikas 
perspektiivis inflatsiooni naasmine 2% tasemele. Nõukogu otsustas tõsta kolme 
EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra ja kiitis heaks rahapoliitika 
ülekandemehhanismi kaitse instrumendi (TPI). 

EKP nõukogu pidas asjakohaseks teha baasintressimäärade normaliseerimise 
alguses suurem samm, kui möödunud istungil väljendati. Otsus põhineb nõukogu 
ajakohastatud hinnangul inflatsiooniriskide kohta ning selles on arvesse võetud TPI 
pakutavat suuremat toetust rahapoliitika mõju tõhusale avaldumisele. See toetab 
inflatsiooni naasmist nõukogu seatud keskpika aja eesmärgi juurde, tugevdades 
inflatsiooniootuste stabiliseerumist ja tagades, et nõudluse tingimused kohanduvad 
kooskõlas keskpika aja inflatsioonieesmärgi saavutamisega. 

EKP nõukogu edasistel istungitel on asjakohane intressimäärasid veelgi 
normaliseerida. Juuli istungil tehtud otsus negatiivsetest intressimääradest 
loobumise kohta võimaldab nõukogul edaspidi teha intressimääraotsuseid igal 
istungil järk-järgult. Nõukogu edasised intressimääraotsused on jätkuvalt 
andmepõhised ja aitavad saavutada keskpikas perspektiivis 2% inflatsioonieesmärgi. 
Rahapoliitika normaliseerimise raames hindab nõukogu ülelikviidsuselt intresside 
maksmise võimalusi. 

Selleks et toetada rahapoliitika mõju tõhusat avaldumist, pidas EKP nõukogu 
asjakohaseks võtta kasutusele rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse 
instrument (TPI). Eelkõige aitab see juhul, kui EKP nõukogu jätkab rahapoliitika 
normaliseerimist, tagada, et rahapoliitika kursi mõju avaldub sujuvalt kõigis euroala 
riikides. EKP nõukogu ellu viidava rahapoliitika ühtsus on vajalik eeltingimus selleks, 
et EKP saaks täita oma hinnastabiilsuse eesmärki. 

TPI täiendab EKP nõukogu kasutatavaid olemasolevaid instrumente ja seda saab 
kasutada selleks, et ohjeldada põhjendamatut ja/või korrapäratut turudünaamikat, 
mis kujutab endast tõsist ohtu rahapoliitika mõju ülekandumisele kogu euroalal. 
TPI raames tehtavate ostude maht sõltub sellest, kui tõsised on rahapoliitika mõju 
ülekandumist ohustavad riskid. Ostudele ei kehtestata eelnevalt piiranguid. 
TPI kaitseb ülekandemehhanismi toimimist ja võimaldab EKP nõukogul oma 
hinnastabiilsuse tagamise eesmärki tõhusamalt täita. 

Igal juhul jääb paindlikkus pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorralise 
varaostukava (PEPP) portfelli raames laekuvate tagasimaksete reinvesteerimisel 
endiselt esimeseks kaitseliiniks pandeemiast tulenevate rahapoliitika 
ülekandemehhanismi ähvardavate riskide ohjeldamisel. 



 

 
2 

Majandusaktiivsus 

Alates EKP nõukogu viimasest istungist juunis on majandusaktiivsus peamistes 
arenenud majandusega riikides vähenenud. USAs olid tarbimiskulutused mais 
üllatavalt väikesed, samal ajal kui tööhõive jätkas kiiret kasvu. USA väljavaate 
langusriskid on kokkuvõttes suurenenud. Ühendkuningriigi majandusnäitajad olid 
üllatuslikult kahanenud ja tarbijate kindlustunne langes rekordmadalale tasemele. 
Hiinas taastub kasv pärast seda, kui riik ületas viimase pandeemialaine, ent püsib 
aeglane. Samal ajal jätkub inflatsiooni kiirenemine peamistes arenenud 
majandusega riikides – kuine kasv on hoogne ja see levib aina rohkem 
teenindussektorisse. Alates EKP nõukogu juuniistungist on naftahind ligikaudu 14% 
langenud, kuna suuremad majanduslanguse riskid on kaalukamad kui 
tarnekatkestused. Gaasihinnad on Euroopas järsult tõusnud tingituna väiksematest 
tarnetest Venemaalt, mis naftahinna langusest hoolimata süvendab energiašokki. 

Euroala majandusaktiivsus väheneb. Kasvu pärsib endiselt Venemaa põhjendamatu 
agressioon Ukraina suhtes. Kiire inflatsiooni mõju ostujõule, jätkuvad tarnepiirangud 
ja suurem ebakindlus avaldavad majandusele kahjulikku mõju. Ettevõtted seisavad 
silmitsi suuremate kulude ja tarneahelate katkestustega, ehkki on esialgseid märke, 
et mõned tarneraskused leevenevad. Kokkuvõttes varjutavad need tegurid 
märkimisväärselt 2022. aasta teise poole ja kaugemat väljavaadet. 

Samal ajal toetab majandusaktiivsust siiski majanduse taasavamine, tugev tööturg 
ja eelarvepoliitiline tugi. Eelkõige toetab majanduse täielik avamine kulutusi 
teenindussektoris. Kui inimesed hakkavad taas reisima, peaks turism toetama 
majandust selle aasta kolmandas kvartalis. Tarbimist toetavad säästud, mida 
kodumajapidamised pandeemia ajal kogusid, ja tugev tööturg. 

Eelarvepoliitika aitab Ukrainas toimuva sõja mõju leevendada nende jaoks, kellele 
langeb kõrgemate energiahindade põhiraskus. Inflatsioonisurve süvenemise riski 
piiramiseks tuleks välja töötada ajutised ja sihipärased meetmed. Eelarvepoliitika 
eesmärk peaks kõigis riikides olema võla jätkusuutlikkuse säilitamine, samuti 
kasvupotentsiaali kestlikum suurendamine taastumise edendamiseks. 

Inflatsioon 

Juunis kiirenes inflatsioon veelgi, jõudes 8,6%ni. Kiirelt tõusvad energiahinnad 
olid taas kõige olulisem koguinflatsiooni komponent. Turupõhiste näitajate kohaselt 
püsivad üleilmsed energiahinnad ka lähiajal kõrged. Toiduainehinnad tõusid juunis 
veelgi, 8,9%ni, mis kajastab osaliselt Ukraina ja Venemaa olulisust 
põllumajanduskaupade tootjatena. 

Püsivad tööstuskaupade tarneraskused ja taastuv nõudlus, eriti teenindussektoris, 
aitavad samuti praegustele kõrgetele inflatsioonimääradele kaasa. Hinnasurve levib 
aina rohkematesse sektoritesse, osaliselt tulenevalt kõrgete energiahindade 
kaudsest mõjust kogu majanduses. Seega on enamik alusinflatsiooni näitajaid veelgi 
tõusnud. 
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EKP nõukogu eeldab, et inflatsioon jääb mõneks ajaks soovimatult kõrgele tasemele 
tingituna jätkuvast energia- ja toiduainehindade survest ning hindade tõususurvest 
hinnakujundusahelas. Suurem inflatsioonisurve tuleneb ka euro vahetuskursi 
nõrgenemisest. Ent edaspidi peaks uute katkestuste puudumisel energiahinnad 
stabiliseeruma ja tarneraskused leevenema, mis koos jätkuva poliitika 
normaliseerumisega peaks toetama inflatsiooni naasmist EKP eesmärgi juurde. 

Tööturg on endiselt tugev. Töötus langes mais ajalooliselt madala 6,6% juurde. 
Vabad töökohad mitmes sektoris näitavad suurt tööjõunõudlust. Palgakasv, ka 
vastavalt ettevaatavatele näitajatele, on mõne viimase kuu jooksul jätkuvalt 
sammhaaval kiirenenud, ent püsib endiselt vaoshoitud. Aja jooksul peaks majanduse 
tugevnemine ja teatav järelejõudmise mõju toetama kiiremat palgakasvu. Enamik 
pikemaajaliste inflatsiooniootuste näitajaid on praegu ligikaudu 2%, ehkki mõnede 
näitajate hiljutised korrigeerimised eesmärgist kõrgemale tingivad nende edasise 
jälgimise.  

Riskihinnang 

Ukrainas toimuva sõja pikenemine tekitab endiselt märkimisväärset kasvu 
aeglustumise riski, eriti kui Venemaalt pärinevad energiatarned katkestataks sellises 
ulatuses, et see toob kaasa ostupiirangud ettevõtetele ja kodumajapidamistele. 
Sõda võib ka kindlustunnet veelgi vähendada ja tarnepiiranguid süvendada, samal 
ajal kui energia- ja toiduainehinnad võivad jääda pikemaks ajaks oodatust kõrgemale 
tasemele. Üleilmse kasvu kiirem aeglustumine tekitaks riski ka euroala 
kasvuväljavaatele. 

Inflatsiooniväljavaatega seotud riskid on suured ning on kasvanud, eriti lühemas 
perspektiivis. Keskmise aja inflatsiooniväljavaadet mõjutavad riskid hõlmavad 
majanduse tootmisvõimsuse edasist halvenemist, jätkuvalt kõrgeid energia- ja 
toiduainehindu, EKP nõukogu eesmärgist kõrgemaid inflatsiooniootusi ning oodatust 
kiiremat palgakasvu. Kui aga nõudlus peaks keskmise aja jooksul kahanema, 
vähendab see survet hindadele. 

Finants- ja rahapoliitilised tingimused 

Turupõhised intressimäärad on olnud tulenevalt kindlast majanduslikust ja 
geopoliitilisest ebakindlusest volatiilsed. Pankade rahastamiskulud on viimastel 
kuudel suurenenud, mis on aina rohkem kaasa toonud kõrgemad pangalaenude 
intressimäärad, eelkõige kodumajapidamiste jaoks. Ehkki kodumajapidamistele 
antavate pangalaenude maht on endiselt suur, peaks see väiksema nõudluse oludes 
kahanema. Ettevõtetele antavate laenude maht on hoogsalt kasvanud, kuna suured 
tootmiskulud, varude suurendamine ja vähesem tuginemine turupõhisele 
rahastamisele on tekitanud püsiva vajaduse pangalaenude järele. Samal ajal on 
nõudlus investeeringute rahastamiseks vajalike laenude järele pidurdunud. 
Rahapakkumise kasv on jätkuvalt aeglustunud tulenevalt väiksematest likviidsust 
tagavatest säästudest ja eurosüsteemi kahanenud varaostudest. 
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Värskeim euroala pankade laenutegevuse uuring näitab, et laenutingimused 
karmistusid teises kvartalis kõigi laenuliikide puhul, kuna pangad on aina rohkem 
mures riskide pärast, mis nende kliente ebakindlas keskkonnas mõjutavad. 
Pangad jätkavad kolmandas kvartalis oma laenunõuete karmistamist. 

Kokkuvõte 

Kokkuvõttes on inflatsioon jätkuvalt soovimatult kiire ning jääb eeldatavasti EKP 
nõukogu eesmärgist mõneks ajaks ülespoole. Värskeimad andmed viitavad kasvu 
aeglustumisele, mis varjutab 2022. aasta teise poole ja edasist väljavaadet. 
Samal ajal leevendavad aeglustumist mitmed toetavad tegurid. 

EKP nõukogu tegi 2022. aasta 21. juuli istungil otsuse tõsta EKP 
baasintressimäärasid ja kiita heaks TPI. Järgmistel istungitel on asjakohane 
intressimäärasid veelgi normaliseerida. Edasised intressimääraotsused on jätkuvalt 
andmepõhised ja aitavad saavutada keskpikas perspektiivis EKP nõukogu 2% 
inflatsioonieesmärgi. 

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires 
kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% 
tasemel. Uus TPI tagab rahapoliitika kursi mõju sujuva avaldumise kogu euroalal, 
kui EKP jätkab oma otsuste kohandamist kiire inflatsiooni leevendamiseks. 

Rahapoliitilised otsused 

EKP nõukogu otsustas tõsta kolme EKP baasintressimäära 50 baaspunkti võrra. 
Nõukogu otsustas kehtestada alates 27. juulist 2022 põhiliste 
refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,50%, laenamise püsivõimaluse 
intressimäärana 0,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 0,00%. 

EKP nõukogu edasistel istungitel on asjakohane intressimäärasid veelgi 
normaliseerida. Otsus negatiivsetest intressimääradest loobumise kohta võimaldab 
nõukogul edaspidi teha intressimääraotsuseid igal istungil järk-järgult. Nõukogu 
edasised intressimääraotsused on jätkuvalt andmepõhised ja aitavad saavutada 
keskpikas perspektiivis 2% inflatsioonieesmärgi. 

EKP nõukogu kiitis TPI heaks. Selleks et toetada rahapoliitika mõju tõhusat 
avaldumist, pidas EKP nõukogu asjakohaseks võtta kasutusele rahapoliitika 
ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI) 1. Eelkõige aitab see juhul, kui EKP 
nõukogu jätkab rahapoliitika normaliseerimist, tagada, et rahapoliitika kursi mõju 
avaldub sujuvalt kõigis euroala riikides. EKP nõukogu ellu viidava rahapoliitika 
ühtsus on vajalik eeltingimus selleks, et EKP saaks täita oma hinnastabiilsuse 
eesmärki. 

                                                                    
1 Lisateavet TPI kohta saab 21. juuli 2022. aasta pressiteatest. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220721%7E973e6e7273.et.html
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Kehtestatud kriteeriumide täitmise korral saab eurosüsteem osta järelturul 
väärtpabereid, mis on emiteeritud riikides, kus rahastamistingimused halvenevad 
muul põhjusel kui riigispetsiifilised alustingimused, et võidelda vajalikul määral 
ülekandemehhanismi ohustavate riskidega. TPI raames tehtavate ostude maht 
sõltub sellest, kui tõsised on rahapoliitika mõju ülekandumist ohustavad riskid. 
Ostudele ei kehtestata eelnevalt piiranguid. 

EKP nõukogu kavatseb jätkata varaostukava (APP) raames ostetud ja 
aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies 
ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab 
tõstma EKP baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik küllaldaste 
likviidsustingimuste ja asjakohase rahapoliitilise kursi säilitamiseks. 

EKP nõukogu kavatseb reinvesteerida pandeemia majandusmõju ohjeldamise 
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. 

Erakorralise varaostukava portfelli raames laekuvaid tagasimakseid 
reinvesteeritakse paindlikult, et ohjeldada pandeemiast tulenevaid rahapoliitika 
ülekandemehhanismi ähvardavaid riske. Erakorralise varaostukava reinvesteerimise 
paindlikkus on endiselt esimene kaitseliin pandeemiast tulenevate rahapoliitika 
ülekandemehhanismi ähvardavate riskide ohjeldamisel. 

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 
rahapoliitika kurssi. 

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente oma volituste piires 
kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% 
tasemel. EKP nõukogu kasutusele võetud uus TPI tagab rahapoliitika kursi mõju 
sujuva avaldumise kogu euroalal. 

 

© Euroopa Keskpank, 2022 

Postiaadress 60640 Frankfurt am Main, Saksamaa 
Telefon +49 69 1344 0 
Koduleht www.ecb.europa.eu 

Kõik õigused kaitstud. Taasesitus õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. 

Käesolev ülevaade on valminud EKP juhatuse vastutusel. Tõlked koostatakse ja avaldatakse liikmesriikide keskpankade poolt.  

Käesolevas väljaandes sisalduvad statistilised andmed on esitatud seisuga 20. juuli 2022. 

Mõistete selgitused on antud EKP sõnastikus (ainult inglise keeles). 

ISSN  2363-3476 (elektrooniline versioon) 

ELi kataloogi nr  QB-BP-22-103-ET-N 

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/index.en.html

	Majandusarengu ajakohastatud ülevaade
	Lühiülevaade
	Majandusaktiivsus
	Inflatsioon
	Riskihinnang
	Finants- ja rahapoliitilised tingimused
	Kokkuvõte
	Rahapoliitilised otsused



