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SISSEJUHATUS 

Maailmamajandus on jahenemise kursil. 
Kiire hinnakasv ühes intressimäärade tõu-
suga on viimastel kuudel viinud üleilmse 
majandusaktiivsuse edasise raugemiseni. 
Tarneprobleemid ja koroonapiirangud on varase-
matelt tipptasemetelt küll taandunud, kuid ostu-
jõu vähenemine ja suurenenud ebakindlus piira-
vad nõudlust ning ettevõtete kasvuväljavaadet. 
Varasemate prognoosidega võrreldes nõrgem 
maailmamajandus jätab jälje Eesti ekspordivõi-
malustele. Seejuures kannatavad meie peami-
sed eksporditurud Euroopas käimasolevas ener-
giakriisis suhteliselt enam.

Eesti majanduse seis on seni olnud kesk-
misest parem. Vaatamata elukalliduse kiirele 
tõusule on säilinud väga tugev nõudluskesk-
kond. Kuni sügiseni reageerisid tarbijad kõrge-
tele hindadele tagasihoidlikult ning tarbimine 
suurenes nii jooksevhinnas kui ka koguseliselt. 
Inimeste soov ja valmisolek hinnatõusuga kaasa 
minna hoolimata kindlustunde märkimisväär-
sest vähenemisest sai võimalikuks tänu pan-
deemia ajal kogunenud säästude ja II pensioni-
sambast välja võetud raha kulutamisele, millest 
enamus on praeguseks juba kasutust leidnud. 
Tarbimiskulutuste vähene reaktsioon on võimal-
danud ettevõtetel ka kasumlikkust suurendada 
kiirelt kasvanud kuludest hoolimata. 

Hoogsa hinnatõusu mõju majanduskasvule 
on üha tugevamalt kohale jõudmas. Mööduva 
aasta lõpus ja uue aasta esimeses pooles vii-
vad vähenenud ostujõud ja kahanenud säästud 

tarbimismahu languseni ja ka ettevõtete kasu-
mid satuvad löögi alla. Tänavuselt 0,5% langu-
selt viivad majanduse 0,4% kasvuni tuleval aastal 
peamiselt valitsemissektori kasvavad kulutused. 
2024.–2025. aastal võib oodata majanduskasvu 
kiirenemist 3–4%ni, kuid geopoliitilise ebasta-
biilsuse tõttu ümbritseb nii majanduskasvu kui 
ka inflatsiooni väljavaadet tavapärasest suurem 
ebakindlus. 

Inflatsioon taandub visalt. Püsivalt kõrged 
energiahinnad ja sisendhindade kallinemine 
tootmises pole veel täies ulatuses lõpptarbija-
teni edasi kandunud, mistõttu hinnatõus küll rau-
geb, kuid aegamisi. Toiduained on lähiajal pea-
mine inflatsioonitegur, kuna erinevalt toitutoorme 
hinnalangusest maailmaturul on energiakriisist 
rohkem mõjutatud Euroopa toidutootmine hinna-
tippe alles läbimas. Lõppeva aasta 19,4% suu-
rune inflatsioon taandub järgmisel aastal 9,3%le 
ning  jääb aastatel 2024–2025 oodatavalt 2-3% 
vahele.

Majanduse jahenemine suurendab tööpuu-
dust. Ettevõtete vähenenud värbamissoov jõuab 
tööturu näitajatesse viibimisega ning 2023. aas-
tal hõive väheneb. Tööpuuduse määr tipneb 
8,7% juures 2024. aastal ning sellesse annavad 
olulise panuse Eestis tööd otsivad Ukraina sõja-
põgenikud. Palgakasv jääb järgmisel kahel aas-
tal 8-9% lähedusse ning sellele annavad hoogu 
alampalga tõus, avaliku sektori töötasu kokku-
lepped ja hinnatõus. 2022. aastal 9% kukkunud 
ostujõud taastub 2025. aasta lõpuks. 
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Joonis 1. Piirangute indeks

Märkus. Viimane vaatlus 22.11.2022.
Allikad: OxCGRT, Our World in Data.
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Joonis 2. Üleilmne ja euroala kaubavahetuse 
aastakasv (3 kuu libisev keskmine)

Allikad: Bloomberg, Eurostat.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2018 2019 2020 2021 2022

üleilmne kaubavahetus
euroalaväline import
euroalaväline eksport

VÄLISKESKKOND

MAAILMAMAJANDUS

Maailmamajanduse kasvu aeglustumine 
süvenes selle aasta teises pooles. Viimastel 
kuudel on globaalne aktiivsuse koondindeks 
langenud.1 Seejuures nõrgeneb majandusaktiiv-
sus samaaegselt nii tootmis- kui ka teenustesek-
toris. Hoogne inflatsioon ja kõrged energiahinnad 
ning karmistunud finantseerimistingimused koos 
Vene-Ukraina sõja ning geopoliitiliste konflikti-
dega kahjustavad maailmamajandust üha enam. 
Tarneahelaprobleemid on küll koos koroonapii-
rangutega tasapisi vähenenud (vt joonis 1), sest 
esiteks on ettevõtted nendega paremini koha-
nenud ja teiseks on nõudlus, eelkõige kaupade 
järele, kahanenud. Ka sisendihindade surve on 
ettevaates pisut nõrgenenud. Üleilmse kaubava-
hetuse kasvutempo on siiski aeglustuma haka-
nud (vt joonis 2). Lisaks on inflatsioon muutunud 
üha laiapõhjalisemaks ja püsivamaks. Enamik 
keskpankasid on seetõttu tempokalt intresse 
tõstnud ja näevad jätkuvat vajadust rahapoliiti-
kat karmistada, vaatamata sellele, et majanduse 
kasvuhoog on raugemas. Samas on tööturu seis 
veel valdavalt hea. Kokkuvõttes on ebakindlus 
maailmamajanduses endiselt suur ja ka üleilm-
sed finantsturud püsivad seetõttu heitlikud.

Hoogne inflatsioon ja suured energiakulud 
vähendavad ka arenenud riikides aina jõuli-
semalt elanikkonna ostujõudu. Samas on rii-
kidevahelised erinevused märgatavad. Ameerika 
Ühendriikides, kus on energiakriisi ja Vene-
Ukraina sõja mõju tagasihoidlikum, oli majan-
duse aastakasv kolmandas kvartalis oodatust 
parem ehk 1,9%. Kvartalikasv oli pärast teise 
kvartali langust isegi 0,6% (vt tabel 1). Peamiselt 
panustas kasvu eksport. Peale selle on jaemüügi 
aastakasvutempo kiire, ulatudes oktoobris 
8,3%ni, ja tarbijad on endiselt varmad kulutama. 

1  J.P.Morgan Global Composite PMI™.
2  The University of Michigan consumer sentiment.

Ka inflatsioon on näidanud mõningaid taltumise 
märke – hinnakasv aeglustus oktoobris juba nel-
jandat kuud järjest ja jõudis 7,7%ni. Tarbijate 
kindlustunne2 püsib tugev. Ettevõtete kindlus-
tunne aga nõrgeneb. Tööstussektori ostujuhtide 

Tabel 1. SKP kasv eri majanduspiirkondades aastatel 2017–2022 (muutus %)*

2017 2018 2019 2020 2021 2022 II kv 2022 III kv 2022

maailmamajandus 3,8 3,6 2,9 -3,1 6,0 3,2

arenenud riigid 2,5 2,2 1,7 -4,5 5,2 2,4

arenevad riigid ja arengumaad 4,8 4,5 3,7 -2,1 6,6 3,7

euroala 2,6 1,8 1,6 -6,4 5,2 4,3 (0,8) 2,1 (0,2) 3,1

Ameerika Ühendriigid 2,3 2,9 2,3 -3,4 5,7 1,8 (-0,1) 1,9 (0,6) 1,6

Hiina 6,9 6,7 6,0 2,2 8,1 0,4 (-2,7) 3,9 (3,9) 3,2

Jaapan 1,7 0,6 -0.2 -4,5 1,7 1,6 (1,1) 1,5 (-0,2) 1,7

Ühendkuningriik 2,1 1,7 1,7 -9,4 7,4 4,4 (0,2) 2,4 (-0,2) 3,6

* SKP on esitatud püsivhindades, sulgudes on toodud kvartalikasv võrreldes sama aasta eelmise kvartaliga.
Allikad: IMF World Economic Outlook (oktoober 2022), OECD, riikide statistikaametid. 2022 on IMFi prognoos.
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indeks (PMI)3 kukkus novembris alla 50 punkti 
ja teenustesektori aktiivsusindeks langes veelgi 
rohkem. Olukord USA tööturul on tööandjate 
jaoks endiselt keeruline ning tööpuudus püsib 
viimase 50 aasta madalaima taseme ehk 3,7% 
lähedal. Kuigi vabade töökohtade arv on vähene-
nud ning uute töökohtade loomise kiirus aeglus-
tunud, on ettevõtetel endiselt probleeme sobiva 
tööjõu leidmisega. 

Jaapani SKP aastakasv oli kolmandas kvartalis 
1,5%, kuid kvartalivõrdluses langes majandus 
0,2%. Teenuste- ja tööstussektoris arengusuunad 
lahknevad. Teenustesektori PMI tõusis oktoob-
ris viimase nelja kuu kõrgeimale tasemele (üle 50 
punkti), kuid tööstussektori aktiivsus jätkas kiire 
inflatsiooni ja jeeni kursi nõrgenemise tõttu alane-
mist. Küsitlusandmeil4 kahjustavad Jaapani töös-
tusettevõtteid ka toormehindade kasv ning Hiina 
koroonapiirangud. Tarbijate kindlustunne nõrgenes 
oktoobris samuti keset üleilmset ebakindlust ning 
hoogustuvat hinnakasvu. Samas on jaemüügi aas-
takasv kohalike koroonapiirangute lõdvenedes püsi-
nud viimastel kuudel kiire (oktoobris 4,3%). Töötuse 
määr on viimased pool aastat olnud madal, 2,6% 
lähedal. Hinnakasv on aga viimase 30 aasta kiireim 
(3,7%) ja reaalpalga kasv on viimasel viiel kuul olnud 
kergelt negatiivne. Jaapani inflatsioonitempo pee-
geldab eeskätt toidu- ja energiahindade kasvu ning 
riigi nõrgenevat valuutat, mitte kodumaise nõudluse 
suurenemist.

Ühendkuningriigi majandus jahtub ja kol-
manda kvartali majanduslangus oli seal 
0,2%. SKP aastakasv aeglustus 2,4%ni. 
Teenustesektoris on kasv seiskunud ja töös-
tustoodang kahanes oktoobris aastavõrdluses 
2,4%. Nii töötleva tööstuse kui ka teenustesek-
tori PMI on juba kevadest alates kiires languses. 
Kuigi eksport on üsna stabiilselt kasvanud, on 
jooksevkonto puudujääk olnud energiakandjate 
impordihindade tõttu tänavu suur. Töötuse määr 
oli septembris vaid 3,6%. Vabade töökohtade arv 
on viimastel kuudel siiski vähenenud. 6% suuru-
sele palgakasvule vaatamata on tarbijate elu kiire 
inflatsiooni tõttu ikkagi keeruline ning jaemüük 
on kahanenud eelmise aasta lõpust alates. Pikalt 
languses püsinud ning ajaloolisesse madal-
seisu jõudnud tarbijate kindlustunne oktoob-
ris-novembris siiski pisut paranes. Oktoobris 
11,1%ni kerkinud inflatsioon on kõrgeim, mida 

3  The S&P Global US Manufacturing PMI, The S&P Global US Services PMI.
4  Tankan.
5  IMFi hinnangul on 20 riiki sattunud maksejõuetusse või selle lähedale.

britid viimase 40 aasta jooksul näinud. Peamised 
hinnatõusu põhjused olid kodukulud ja energia-
hinnad ning toit, kuid inflatsioonisurve ei tulene 
pelgalt välistest teguritest. Oma roll on ka teraval 
tööjõupuudusel ning hoogsal palgakasvul.

Arenevad turud ja arengumaad seisavad sil-
mitsi majanduse põhinäitajate halvenemise 
ja kapitali väljavooluga. Rahapoliitika edasine 
karmistamine arenenud riikides võib aga suu-
rendada vaesemate riikide laenukulusid ja kas-
vatada veelgi selliste riikide arvu, kelle võlgade 
jätkusuutlikkus ohtu satub5. Olukord on tõsine 
ka energia- ja toiduhindade šoki tõttu. Hiina 
majanduse arengut takistas karm koroonapolii-
tika. Uued viirusepuhangud, nulltolerantsi tõttu 
rangete piirangute seadmine ning vastuolulised 
lubadused neid leevendada on siiski põhjustanud 
ka proteste. Kolmanda kvartali SKP aastakasv 
oli Hiinas vaid 3,9%. Viimased aktiivsusindek-
sid on nõrgenenud. Nii teenuste- kui ka tööstus-
sektori PMI oli oktoobris alla 50 punkti, mis vii-
tab majandusaktiivsuse edasisele raugemisele. 
Hiina kaubavahetus vähenes oktoobris aasta-
võrdluses esimest korda pärast mitmeaastast 
jõulist kasvuperioodi. Tarbijadki on muutunud 
ebakindlamaks – oktoobris püsis töötus 5,5% 
juures ning jaemüük langes aastavõrdluses 0,5%. 
Kinnisvarasektori probleemid pole samuti kuhugi 
kadunud. Valitsus survestab seetõttu panku lae-
nama, et poolikud kinnisvaraprojektid ikka val-
mis saaksid. Tarbijahinnad kasvasid oktoobris 
2,1%. Enim mõjutas inflatsiooni toiduainete kiire 
hinnatõus. Hiina jüaani kurss püsib dollari suhtes  
15 aasta madalaimal tasemel ja Hiina keskpank 
on pidanud majanduse toetamiseks rahapoliiti-
kat leevendama.

Arenenud riikide aktsiahinnad kerkisid ning 
võlakirjade intressid liikusid erisuunali-
selt. Peamistel aktsiaturgudel oli oktoobris ja 
novembris korralik tõus (vt joonis 3). Dow Jonesi 
indeks tõusis oktoobris 14%, mis on parim kuine 
tulemus alates aastast 1976. Arenenud turgude 
aktsiaindeksite tõusu lükkasid eelkõige tagant 
energiasektor, kus kasum on viimasel ajal olnud 
oodatust märkimisväärselt suurem, aga ka kar-
detust tagasihoidlikum hinnakasv. Arenevate 
riikide aktsiaindeksid oktoobris aga kahane-
sid, peamiselt Hiina aktsiaturu languse tõttu. 
Aktsiaturge muutsid ärevaks vastakad uudised 
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Hiina range koroonapoliitika kohta. Novembris 
on Hiinas koroonapiiranguid osaliselt vähenda-
tud ja ka ettevaates loodetakse nende täienda-
vat leevendamist, aga nakatunute arv on viimas-
tel nädalatel tõusnud ja seega ei saa välistada 
piirangute taaskarmistamist. Aasta arvestuses 
jäävad kõik peamised aktsiaturud endiselt aasta 
tipptasemele alla. Pikaajaliste riigivõlakirjade 
intressimäärad saavutasid oktoobris uue tipp-
taseme (USAs 4,2% ja Saksamaal 2,4%), enne 
kui novembris taas langesid. 

Toormeturgudel on hinnad valdavalt lange-
nud. Naftahinna alanemine oli seotud nõudluse 
väljavaate ebakindlamaks muutumisega maail-
mamajanduse nõrgema väljavaate tõttu. Seda 
kompenseeris vaid osaliselt OPEC+ otsus kär-
pida tootmiseesmärke kahe miljoni barreli võrra 
päevas. Brenti toornafta hind püsib praegu tase-
mel 80 dollarit barreli eest (vt joonis 4). Euroopa 
gaasihinnad langesid alates septembrist järsult 
mitme teguri tõttu: LNG ja torugaasi tarnimise 
suurenemine, ELi plaan vähendada gaasi kasu-
tamist elektritootmise jaoks, gaasihoidlate hea 
täituvus ning leebe ilmaprognoos. Need korvasid 
Venemaa Nord Stream 1 torujuhtme täieliku sul-
gemise. Külmade ilmade tulekuga on novembris 
gaasi tarbimine siiski suurenenud ning seetõttu 
on ka hind taas tõusma hakanud. Kokkuvõttes 
langesid energiahinnad oktoobris 7,5% ja metal-
lide hinnad 1,7%. Toidutoorme hinnad aga kerki-
sid 0,8% ja teravilli kallines seejuures 5,7%.6 

6  https://blogs.worldbank.org/opendata/commodity-prices-eased-october-pink-sheet.
7  S&P Global Flash Eurozone PMI.
8  Tase alla 50 punkti viitab majandusaktiivsuse vähenemisele.

EUROALA

Euroala majanduskasv aeglustus kolman-
das kvartalis sõja põhjustatud energiakriisi 
ja kiire inflatsiooni tõttu. SKP aastakasv aeg-
lustus teise kvartali 4,3%lt kolmandas kvartalis 
2,3%ni. Koroonapiirangute kaotamise ja tarne-
ahela tõrgete leevenemise tugev mõju, mis toe-
tas majandust veel sügise alguses, kadus ja 
majandust hakkas mõjutama vähenenud kindlus-
tunne ning nõrgem eksport. Siiski üllatas majan-
duse kvartalikasv ka kolmandas kvartalis, jäädes 
0,3%ga positiivseks. Euroala suurriikidest üllatas 
majanduse kasvutempo eelkõige Itaalias (0,5%) ja 
Saksamaal (0,4%), samas kui Hispaanias oli see 
oodatust pisut aeglasem (0,2%). Küsitlusandmed 
viitavad aga sellele, et majanduskasvu aeglustu-
mine oli kolmandas kvartalis sellegipoolest sek-
toriti laiapõhjaline. Teenustesektori aktiivsus 
nõrgenes märkimisväärselt suvega võrreldes. 
Novembrikuise PMI indeksi järgi7 püsib aktiiv-
sus nii euroala tööstus- kui ka teenustesektoris 
nüüdseks juba mitmendat kuud allpool 50 punkti 
piiri8. Nõrgeneval nõudlusel ja pakkumispool-
sete pingete taandumisel on siiski ka positiivne  
külg – hinnasurve leevenemine, eriti tööstussek-
toris. Ka energia kättesaadavusega seonduvad 
mured on tootmissektoris tänu piisavatele varu-
dele lahenema hakanud. Uued tellimused vähe-
nevad küll endiselt, kuid veidi aeglasemas tem-
pos kui varasematel kuudel.

Joonis 3. Suuremad aktsiaindeksid 
(01.01.2017 = 100)

Märkus. Viimane vaatlus 06.12.2022.
Allikas: Bloomberg.
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Joonis 4. Toormete hinnaindeksid ja nafta hind

Allikad: HWWI, Reuters, Bloomberg.
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Vaatamata riiklikele tugimeetmetele kõrgete 
energiakuludega toimetulekuks, on euroala 
majapidamiste kindlustunne nõrk. Kuigi era-
tarbimise kasv kolmandas kvartalis aeglustus, 
oli see siiski oodatust mõnevõrra kiirem. Kuises 
arvestuses langes jaemüük oktoobris 1,8%, mis 
oli suurim langus alates 2021. aasta detsembrist.  
Samas pakuvad mitmed euroala valitsused kodu-
majapidamistele toetusi, et kompenseerida kõr-
genenud energiahindade mõju. Ka nafta- ja gaa-
sihind on viimasel ajal langenud. Need tegurid 
peaks aitama jaemüügi mahul kosuda. Tarbijate 
kindlustunne püsib aga euroalal endiselt nõrk, 
vaatamata mõningasele taastumisele viimas-
tel kuudel. Tööstustoodangu aastakasv kiirenes 
septembris 5,9%ni, mis oli jõudsaim kasv ala-
tes eelmise aasta augustist. Kuises arvestuses 
oli tööstustoodangu kasvutempo samuti hea ehk 
0,9%. Enim kasvas mitte-kestvuskaupade toot-
mine. Euroala väliskaubanduse andmetel oli sep-
tembris aga väliskaubandus taas defitsiidis ees-
kätt kerkivate energiahindade ja euro nõrgema 
vahetuskursi tõttu. Kuigi kaubaeksport kasvas 
hoogsalt, kerkides aastaga 23,6%, suurenes 
import veelgi rohkem ehk 44,5%. Jõudsa hin-
nakasvu ja eriti kerkinud energiakulude tõttu on 
impordi väärtus eurodes mõõdetuna rekordiline. 
Enim kasvas endiselt energiatoodete import. 
Euro vahetuskurss on alates septembrist pea-
miste kaubanduspartnerite valuutade suhtes 
pisut tugevnenud. Samas püsib euro viimaste 
aastate võrdluses odav (vt joonis 5). Eksportivaid 
ettevõtteid peaks see veidike abistama. Lisaks 
on euroala finantseerimistingimused endiselt 
veel toetavad (vt taustinfo 1).

Euroala aastane inflatsioon aeglustus 
oktoobri 10,6%lt novembris 10%le. See 
tähendab, et hinnakasv euroalal aeglustus esi-
mest korda pärast eelmise aasta juunit. Vene-
Ukraina sõja ja Venemaa manipulatiivsete sam-
mude tõttu jõudsalt kerkinud energiakandjate 
hinnad langesid. Samas toit ning alkohol kalli-
nesid samas tempos kui varem. Alusinflatsioon 
püsis eelmise kuu tasemel, olles 5% (vt joonis 
6). Ka tootjahinnaindeksi kasv aeglustus varase-
malt 43,4% rekordtasemelt septembris 41,9%ni. 
Euroala suurematest majandustest pidur-
dus novembris hinnakasv veidi ka Saksamaal 
(11,3%ni) ja Hispaanias (6,8%), kuid Itaalias ja 
Prantsusmaal võrreldes oktoobriga muutusi ei 
toimunud ning inflatsioon oli neis riikides vas-
tavalt 11,8% ja 7,1%. Tööturu olukord euroalal 
on seevastu endiselt hea ja majanduse nõrgem 

Joonis 5. Kaubanduspartneritega kaalutud 
euro efektiivne vahetuskurss

Allikas: Euroopa Keskpank.
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Joonis 6. Euroala inflatsioon 

Allikas: Eurostat.
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Joonis 7. Euroala hõive ja tööpuudus

Allikas: Eurostat.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

80

85

90

95

100

105

110

2012 2014 2016 2018 2020 2022

tööpuudus (parem telg)
hõive (I kv 2012 = 100)  (vasak telg)
töötatud tunnid (I kv 2012 = 100) (vasak telg)



9

R
A

H
A

P
O

L
IIT

IK
A

 J
A

 M
A

JA
N

D
U

S
 2

0
2

2
/4

seis tööturul seni veel ei kajastu. Töötus püsib 
euroalal rekordmadalal tasemel, olles vaid 6,5% 
(vt joonis 7). Hõivatute arv kerkis kvartalivõrdlu-
ses selle aasta kolmandas kvartalis 0,2% (teises 

kvartalis oli see 0,4%). Palgakasv on siiski kiire-
nenud 4,1%ni, kuid see jääb endiselt hinnakas-
vule märkimisväärselt alla. Ettevõtete probleemid 
kvalifitseeritud tööjõu leidmisega püsivad. 

Taustinfo 1. Euroala rahapoliitiline keskkond

Eurosüsteemi rahapoliitika tähtsaim eesmärk 
on hoida hinnad euroalal stabiilsed. Euroopa 
Keskpanga (EKP) määratluse järgi saab hin-
nastabiilsusest rääkida siis, kui aastane inf-
latsioon on keskpikal perioodil 2%. Euroala 
inflatsioon on endiselt liiga hoogne ning hin-
nasurve majanduses tervikuna laiapõhjaline. 
Eurosüsteemi ekspertide detsembriprog-
noosis nähakse, et euroala inflatsioon on 
2023. aastal keskmiselt 6,3% ning aeglustub 
2024. ja 2025. aastal vastavalt 3,4% ja 2,3% 
peale. See tähendab, et tõenäoliselt püsib 
hinnakasv 2% eesmärgist kiirem pikema aja 
jooksul. Eesmärgiga tuua hinnatõus euroalal 
paari aasta ettevaates tagasi 2% lähedale on 
EKP nõukogu viimastel rahapoliitika istungitel 
rahapoliitikat märkimisväärselt karmistanud. 

EKP nõukogu tõstis kolme baasintressimäära oktoobri ja detsembri istungitel vastavalt 0,75 
ja 0,50 protsendipunkti võrra. Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär on hetkel 
2,5%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,75% ning hoiustamise püsivõimaluse intressi-
määr 2% (vt joonis T1.1). EKP nõukogu kavatseb intressimäärasid inflatsiooni pidurdamiseks 
järgnevatel istungitel veelgi märkimisväärselt tõsta. Samas toonitab nõukogu, et intressimäära-
otsuseid tehakse igal istungil hetkeolukorrast lähtudes.

Detsembris otsustati, et laiendatud varaostukava (APP) raames ostetud väärtpaberite täiel 
määral reinvesteerimine lõpetatakse 2023. aasta veebruaris. See tähendab, et alates märtsi 
algusest hakatakse varaostukava portfelli mahtu kokku tõmbama, kuna eurosüsteem ei rein-
vesteeri kõiki aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid. EKP 
nõukogu sõnul saab portfelli vähendamine olema mõõdukas ja prognoositav ning ulatub kuni 
2023. aasta teise kvartali lõpuni keskmiselt 15 miljardi euroni kuus. Portfelli kitsendamise suu-
rust hinnatakse korrapäraselt ning  varaostukava varade vähendamise detailid teeb EKP nõu-
kogu teatavaks järgmise aasta veebruaris.9 Pandeemia majandusmõju ohjeldamise erakorra-
lise varaostukava (PEPP) raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid 
põhiosa tagasimakseid reinvesteeritakse vähemalt 2024. aasta lõpuni10.  APP ja PEPPi raames 
tehtavad netovaraostud lõpetati vastavalt 2022. aasta juunis ja märtsis. Kokku oli mõlemas 
varaostukavas soetatud võlakirju eurosüsteemi bilansis novembri lõpu seisuga 4,9 triljoni euro 
väärtuses (vt joonis T1.2). 

Et tagada kooskõla rahapoliitika normaliseerimise laiema protsessiga ja tugevdada baasintres-
simäärade tõusu mõju ülekandumist pangalaenutingimustele, otsustas EKP nõukogu oktoob-
ris muuta suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) intressimäärasid. 

9  EKP nõukogu vaatab 2023. aasta lõpuks läbi ka lühiajaliste intressimäärade juhtimise tegevusraamistiku, mis annab 
asjakohast teavet bilansi normaliseerimisprotsessi lõppeesmärkide kohta. 
10  Et ohjeldada pandeemiast tulenevaid rahapoliitika ülekandemehhanismi ähvardavaid riske, reinvesteeritakse PEPPi 
portfelli raames laekuvaid tagasimakseid paindlikult. See tähendab, et ajutiselt võib vastavalt turutingimustele osta mõne riigi 
või varaklassi võlakirju rohkem või vähem.

Joonis T1.1. Eurosüsteemi rahapoliitilised 
intressimäärad ja EONIA

Märkus. Viimane vaatlus 05.12.2022 (ei kajasta detsembrikuu 
intressimäärade tõusu).
Allikas: Euroopa Keskpank.
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Alates 23.  novembrist kuni iga vastava poolelioleva TLTRO-III operatsiooni lõpptähtajani või 
ennetähtaegse tagasimaksmise kuupäevani indekseeritakse TLTRO-III intressimäär selle 
perioodi keskmise EKP baasintressimääraga.11 Ühtlasi otsustas EKP nõukogu kehtestada 
krediidiasutuste poolt eurosüsteemis hoitavatelt kohustuslikelt reservidelt makstavaks intres-
simääraks hoiustamise püsivõimaluse intressimäära (hetkel 2%), et viia kohustusliku reservi 
tasustamispõhimõtted paremini kooskõlla rahaturgudel valitsevate tingimustega.

Alates 21. juulist 2022 on EKP rahapoliitiliste instrumentide hulka kuulunud ka rahapoliitika üle-
kandemehhanismi kaitse instrument (TPI), mis annab keskpangale võimaluse täiendavalt sek-
kuda võlakirjaturgudele olukorras, kus mõne riigi majandusväljavaatest sõltumata tekib põhjen-
damatu paanika ja intressimäärad järsult tõusevad. See aitab tagada, et keskpanga otsused 
kanduvad kõigi euroala riikide majandusse edasi ühesuguselt.

Rahapoliitika karmistamisega käsikäes on intressimäärad pankadevahelisel rahaturul järsult 
tõusnud ning 1. detsembril 2022 oli kolme kuu, kuue kuu ja 12 kuu euribor vastavalt 1,97%; 
2,41% ja 2,84% (vt joonis T1.3). Euroala rahapakkumise aastakasv on viimastel kuudel aeglus-
tunud (laiema rahaagregaadi M3 järgi oktoobris 5,1%), kuid toetab endiselt euroala reaalsekto-
rit. Reaalsektori ettevõtete laenumahu aastakasv püsis oktoobris 8,9% lähedal ning koduma-
japidamiste laenude aastakasv aeglustus 4,2%le. Kuigi keskpanga viimaste otsuste tuules on 
laenutingimused nii pankadele, ettevõtetele kui ka kodumajapidamistele karmistunud, püsivad 
intressimäärad ajaloolises võrdluses soodsad, seda eriti hinnatõusuga korrigeeritud reaalint-
ressimäärasid vaadates. 

11  Vt ka https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr221027_1~c8005660b0.en.html. Ajavahemikul  juuni 
2020 kuni juuni 2022 võis TLTRO-III laenude intressimäär olla hoiustamise püsivõimaluse intressimäärast kuni 50 baaspunkti 
võrra madalam ehk kuni –1%.

Joonis T1.3. Euroala rahaturu intressimäärad

Märkus. Viimane vaatlus 01.12.2022.
Allikas: Bloomberg.
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Eesti peamiste kaubanduspartnerite majan-
duskeskkond on keerulistele oludele seni 
hästi vastu pidanud. Kindlustunnet alanda-
nud energiakriisile ja kõrgele inflatsioonile vaa-
tamata oli majanduskasv meie partnerriikides 
kolmandas kvartalis aastavõrdluses 1,0–2,5% 
(vt joonis 8). Vaid Läti eristus juba kolmandas 

kvartalis aastavõrdluses 0,6% suuruse majan-
duslangusega, sest ebakindlus seal suurenes. 
Leedus kasvasid investeeringud ja väliskauban-
dus kolmandas kvartalis vaatamata kõrge inflat-
siooni pärast kahanenud eratarbimisele jõudsalt 
ning vedasid majanduse aastavõrdluses 2% kas-
vule. Ka Soome kolmanda kvartali 1% SKP kasv 
tugines investeeringute ja kaubaekspordi suure-
nemisele, kuigi eratarbimine vähenes tõusvate 

Joonis T1.2. Eurosüsteemi varaostukavade 
portfelli maht (APP ja PEPP)

Märkus. Viimane vaatlus 30.11.2022.
Allikas: Euroopa Keskpank.
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hindade ja intressimäärade tõttu esimest korda 
sellel aastal. Rootsi kolmanda kvartali SKP kasvu 
(aastavõrdluses 2,5%) lükkasid tagant investee-
ringud ja valitsuskulutused, sama ajal kui eratar-
bimine oli sarnaselt Soomega juba väikeses lan-
guses. Saksamaa majandus kasvas kolmandas 
kvartalis aastavõrdluses 1,3%, aga peamiselt just 
eratarbimise kasvu toel, sest varasemaga võrrel-
des olid kaotatud kõik koroonapiirangud, mis olid 
tarbimist takistanud. Väliskaubandusaktiivsus on 
Eesti peamiste kaubanduspartnerite juures säili-
nud ning head hoogu on näidanud Läti ja Leedu 
kaubaeksport (vt joonis 9). Nii Läti kui ka Leedu 
kaubaekspordist moodustab suure osa mine-
raalsete toodete (sh kütuste) eksport. Eesti pea-
mistest kaubanduspartneritest on ainukesena 
Saksamaal kaubaeksport endiselt suurem kui 
kaubaimport. Saksamaa ekspordib siiamaani 
suurema osa oma kaupadest Euroopa Liitu, kuid 
viimastel andmetel on kasvamas USA turu ning 
langemas Hiina turu osatähtsus.

Olukord Eesti partnerriikide tööturul on püsi-
nud tugev. 2023. aasta on tänu koroonapiiran-
gute lõplikule kadumisele kaasa toonud töö-
puuduse vähenemise (vt joonis 10). Paljud tööta 
inimesed on olnud sunnitud tööle minema, et 
saada hakkama elukalliduse tõusuga, mis on 
omakorda toonud kaasa tööhõive kasvu. Näiteks 
Soomes langes töötus oktoobris 6,4% tase-
mele, mis on madalaim näitaja alates 2018. aasta 
lõpust. Tööturg on tugev ka seetõttu, et ettevõt-
ted eelistavad olemasolevat oskustega tööjõudu 
hoida isegi lühiajaliste majandusraskuste korral. 
Baltimaades on madal tööpuudus (lisaks muu-
dele teguritele) hoogustanud ka palkade kasvu. 

Joonis 10. Kaubanduspartnerite 
tööpuuduse määr 

Allikas: Eurostat.
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Joonis 9. Kaubanduspartnerite 
aastane ekspordikasv 

Allikas: Reuters.
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Joonis 8. Kaubanduspartnerite 
SKP aastane muutus

Allikas: Eurostat.
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Joonis 11. Kaubanduspartnerite inflatsioon 

Allikas: Eurostat.
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Kuigi palgakasv on Lätis ja Leedus kiire, siis 
hoogsa hinnakasvu tõttu on majapidamiste ostu-
jõud seal hoopis vähenenud. Kiiresti kasvavad 
tööjõukulud vähendavad aga ka Läti ja Leedu 
konkurentsivõimet.

Eesti peamiste kaubanduspartnerite inf-
latsiooni hoog on pidurdumas (vt joonis 11). 
Jõudsalt kasvanud energiahinnad on kergita-
nud kõigi Eesti peamiste kaubanduspartne-
rite inflatsiooni. Kuigi energiahindade kasv on 

aeglustumas, ei lase toiduainehindade kiire kasv 

inflatsioonil kiiresti pidurduda. Lätis ja Leedus on 

toiduainehindade tõus olnud kiireim euroalal ja 

jõudnud 30% piirini. Saksamaal on toiduainehin-

nad kasvanud aastaga 20%. Soomes ja Rootsis 

on toidukaupade hinnatõus seni veel jäänud alla 

20%. Rootsi keskpank tõstis novembris baasint-

ressimäära 2,5% tasemele ja lubas jätkata int-

ressimäärade tõstmist ka uue aasta alguses, et  

inflatsioon kontrolli alla saada. 
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EESTI MAJANDUSKONJUNKTUUR 

MAJANDUSAKTIIVSUS

Eesti majandus on jõudnud tehniliselt suru-
tisse, kuna SKP on kahanenud kaks kvartalit 
järjest. Eesti SKP vähenes kolmandas kvar-
talis 2021. aasta kolmanda kvartaliga võr-
reldes 2,4% (vt joonis 12) ning võrreldes kvar-
tal varasemaga sesoonselt ja tööpäevade arvuga 
korrigeerituna 1,8%. See tähendab, et kvartali-
võrdluses langes SKP teist kvartalit järjest üsna 
järsult, kusjuures viimati kasvas majandus kvar-
talivõrdluses 2021. aasta neljandas kvartalis.

Kuigi kolmanda kvartali SKP langus oli laias 
laastus kooskõlas ülejäänud majandussta-
tistikaga, on majanduskasvu allikad tege-
vusalade arvestuses vastuolulised. Kõrged 
energiahinnad on tulnud kasuks põlevkivisek-
torile: tööstustoodangu mahuindeks, mis on  
lisandväärtusega kaalutud, kasvas kolmandas 
kvartalis nii mäetööstuses kui ka energeetikas, 
kuid SKP statistika põhjal nende harude lisand-
väärtus vähenes (vt joonis 13). Samuti on ener-
giakriis soosinud metsandust, sest puit on üheks 
gaasi ja elektri asenduskaubaks, kuid SKP sta-
tistika näitab, et metsandussektori lisandväärtus 
vähenes. Põllumajanduses oli teraviljasaak aas-
tatagusest märksa parem ja kõrged põllumajan-
duse toormehinnad on samuti põllumajandust 
soosinud, kuid SKP põhjal kahanes selle vald-
konna lisandväärtus üle 100%. 

Nii ehituse kui ka töötleva tööstuse toodangu 
mahuindeks vähenes kolmandas kvartalis. 
SKP põhjal nende tegevusalade lisandväärtus 
aga suurenes. Niisugused vastuolud osutavad 
avaldatud statistika väga suurele ebakindlu-
sele. Kui harilikult on andnud majanduskasvust 
märkimisväärse osa info ja side tegevusala, siis 
kolmandas kvartalis selle haru lisandväärtus 
ei kasvanud, ehkki sõda Ukrainas, energiakriis 
ega tarneahelaprobleemid seda sektorit kuigi 
palju mõjutada poleks tohtinud. Samas kasvas  
lisandväärtus veonduse ja laonduse sektoris, mis 
peaks olema üks Vene majandussuhete vähene-
misest enim kannatada saavaid harusid.

Tööstussektori toodangu langus on seotud 
Venemaalt pärit tooraine asendamise raskus-
tega. Septembris ja oktoobris puudutas tööstus-
toodangu langus paljusid harusid, kuid kui võrrelda 
oktoobri tööstustoodangu mahtu 2022. aasta esi-
mese kvartaliga, siis eristuvad harud, mis impor-
tisid enne sõda Ukrainas sisendeid Venemaalt. 
Näiteks oli oktoobris puidutöötlemisharu toodang 

Joonis 12. SKP kasvu allikad

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 13. Tegevusalade panus SKP kasvu 
2022. aasta III kvartalis

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 14. Majandususaldusindeks

Allikas: Euroopa Komisjon.

60

70

80

90

100

110

120

2018 2019 2020 2021 2022

tööstus
teenindus
tarbijad
muu
kindlustunne



14

R
A

H
A

P
O

L
IIT

IK
A

 J
A

 M
A

JA
N

D
U

S
 2

0
2

2
/4

16% väiksem kui aasta esimeses kvartalis, ehi-
tusmaterjalitööstuse oma 12% ja metallitöötlejatel 
keskmiselt 5% väiksem. 

Ettevõtete ja majapidamiste ootused on 
minevikuga võrreldes üsna negatiivsed. 
Majandususaldusindeks (vt joonis 14), mis koon-
dab kõigi sektorite ootused lähikuudeks, oli nii 
septembris, oktoobris kui ka novembris sarnasel 
tasemel nagu 2008. aasta sügisel. Seda mõju-
tas eeskätt väga kehv tarbijate kindlustunne. 
Ettevõtete ootused olid samuti mineviku kesk-
misest kehvemad, kuid mitte nii pessimistlikud. 
Mitte eriti suured ootused tuleviku suhtes viitavad 
praegu ilmselt pigem suurele ebakindlusele kui 
veendumusele, et majandusel läheb väga halvasti. 
Midagi sarnast toimus ka 2020. aasta kevadel,  
kui ettevõtete ootused olid väga madalad, ehkki 
majandus juba taastus viiruse leviku pidurdamiseks 
seatud piirangutest. Ebakindluse mõju majandus- 
kasvule käsitletakse lähemalt taustinfo 2.

Majanduse tsükliline seis on majanduslangu-
sele vaatamata tasakaalu lähedal. Ettevõtete 
küsitlustel põhinev äritsükli näitaja (vt joonis 15) on 
osutanud viimase aasta jooksul majanduse kuu-
menemise faasile, kuid praeguseks on see jõud-
nud äritsükli keskmise lähedusse. See tähendab, 

et majanduse olukord on küll kehvemaks muutu-
nud, kuid võrreldes mineviku kriisidega on olukord 
hea. Sellist arengut kinnitab ka näiteks tööpuudus, 
mis on küll veidi kasvanud, kuid püsib siiski mine-
vikuvõrdluses madalal tasemel. 

Majanduse temperatuuri jahtumine neljandas 
kvartalis on näha ka majandusaktiivsust kirjel- 
daval ilmakaardil, mis koondab infot nii kindlus-
tundenäitajate kui ka reaalmajandust kajastavate 
suuruste kohta (vt joonis 16). 

Joonis 15. Küsitlusel põhinevad standardi-
seeritud äritsükli näitajad

Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Pank.
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Allikad: Reuters, Euroopa Komisjon, Eesti Pank, statistikaamet.

Joonis 16. Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart

2006     2008     2010     2012     2014     2016     2018     2020     2022

Soome SKP kuine lähend a/a

Rootsi majandususaldusindeks

tarbijate kindlustunne

ehituse kindlustunne

tööstuse kindlustunne

kaubanduse kindlustunne

teenuste kindlustunne

uute veokite arvelevõtt a/a

sõiduautode arvelevõtt a/a

laenujäägi aastakasv

jaekaubanduse maht a/a

tööstustoodangu aastakasv

eksport (kaubad+teenused) a/a

registreeritud töötuse määr

ehitusload (eluruumid) a/a

Eesti SKP aastakasv
min

0

max

Taustinfo 2. Ebakindluse mõju majandusele

Eestis on viimastel kuudel olnud küsitluspõhised kindlustunde näitajad väga madalal tasemel. 
Samas ei ole majanduse reaalnäitajate olukord halb. Kindlustunde näitajate eeliseks toodangu 
mahuindeksi või SKP kõrval on nende kiire kättesaadavus. Küsitlustel põhinevad näitajad 
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avaldatakse väga lühikese viitajaga, tänu mil-
lele annavad need esmase pildi majanduses 
toimuvast ajaks, mil majandustulemusi pole 
suudetud veel kokku arvutada. Kindlustunde 
näitajate madalseis võib aga anda edasi ka 
ühiskonnas valitsevat ebakindlust, mis oma-
korda võib pärssida edaspidist kasvu.

Et mõista, kui suur roll on kindlustundel eda-
sise majanduskasvu kujunemisel, on püütud 
arvutada erinevate majandusnäitajate mõju 
SKPle ja tarbimisele. Tegurite lahtiharutamine 
osutab sellele, et majandususaldusindeks sel-
gitab SKP tulevasest muutusest aasta ette-
vaates ligikaudu veerandi ehk umbes sama 
palju kui välisnõudlus. Lühiperspektiivis on 
olulisem välisnõudlus, kuid ajapikku kindlus-
tunde roll suureneb (vt joonis T2.1). Tarbimise 
puhul on kõige suurem roll SKPst tuleneva-
tel sündmustel (vt joonis T2.2), mis selgita-
vad aastases ettevaates ligikaudu poole tar-
bimise muutusest, ja kindlustunde osa on 
isegi väiksem kui SKP oma. SKPst tulenevad 
sündmused on sellised sissetuleku kõikumi-
sed, mis pole tingitud välisnõudluse muutu-
sest. Näiteks on viimasel ajal olnud ettevõtetel 
probleeme kalli energia ja tarneraskustega.

Kuigi kindlustundel on märkimisväärne roll 
majanduse edasises arengus, kujundab Eesti 
kui väikese avatud majanduse kasvu suuresti 
väliskeskkond. Subjektiivsest kindlustundest 
suuremat rolli mängib sisenõudluses ja tar-
bimises see, millised sündmused majandust 
tabavad ja kuidas need sissetulekut mõjuta-
vad. Võime sellest mõelda ka nii, et SKP lan-
gus tähistab sissetulekute vähenemist, mille 
tagajärjel tõmbavad inimesed kokku  tarbimist ja halveneb kindlustunne. Tarbimine ei kahane 
aga mitte seetõttu, et kindlustunne langes, vaid nii kindlustunne kui ka tarbimine vähenevad sis-
setuleku languse tõttu. Majanduse kindlustunde järsku allapoole pöördumist tasub seega võtta 
küll ohumärgina, kuid seda ei maksa siiski üle tähtsustada. Kindlustundest olulisem on see, mis 
sissetulekuga päriselt toimub.

Tulemus kirjeldab laias laastus sama, mida nägime koroonakriisi ajal. Ettevõtete kindlustunde 
näitajad olid 2021. aasta varasuvel väga madalad, vaatamata sellele, et kriisi pöördepunkt oli 
juba läbitud. Kindlustunde hinnangud kirjeldavad pigem hetkeolukorda ja peegeldavad majan-
duses valitsevat ebakindlust, mitte tingimata ei prognoosi tulevikku. 

Eelnevalt esitatud tulemuste saamiseks on hinnatud struktuurset vektorautoregressiivset (SVAR) 
mudelit, mille tulemused on dekomponeeritud Cholesky meetodi abil. Sellise meetodi abil saab 
reastada majandusšokid ja identifitseerida meid huvitava muutuja mõju. Mudel on üles ehita-
tud niimoodi, et jooksval perioodil mõjutavad välisnõudlus, SKP, eratarbimine ja tööpuudus 
majandususaldusindeksit, kuid majandususaldusindeks mõjutab teisi muutujaid vaid tulevikus. 

Joonis T2.1. SKP hajuvust selgitavad tegurid

Allikad: statistikaamet, Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused.
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Joonis T2.2. Eratarbimise hajuvust 
selgitavad tegurid

Allikad: statistikaamet, Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused.
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Mudelit on hinnatud selliselt, et majandususaldusindeks on esitatud tasemena, kuna definit-
siooni põhjal on tegemist standardiseeritud muutujaga, mis kõigub ümber 100. Tööpuuduse 
määr on mudelis aastase muutusena ja ülejäänud muutujad aastaste naturaallogaritmide erine-
vustena. Tulemuste usaldusväärsuse huvides on hinnatud sama mudel ka aegridadel, kust on 
samadest muutujatest eemaldatud trend ja tulemused on sarnased. 

SISENÕUDLUS

Sisenõudlus jäi püsivhindades mõõdetuna 
kolmandas kvartalis mullusele tasemele. 
Ühelt poolt piiras majapidamiste tarbimise kasvu 
kiire hinnatõus, teiselt poolt kasvas samal ajal 
jõudsalt majapidamiste investeeringute maht. 
Valitsus ja ettevõtted aga investeerisid kolman-
das kvartalis vähem kui eelmisel aastal.

Kui veel esimesel poolaastal toetas majandus-
kasvu tugev eratarbimine, siis kolmandas kvar-
talis jäi tarbimine aastatagusega sarnasele 
tasemele. Tarbijate kindlustunne on endiselt väga 
madal, koroonapiirangute tõttu kogunenud säästu-
dest on suurem osa ära kasutatud ning kiire hinna-
tõus sööb ostujõudu. Samuti jäi eelmise aasta kol-
mandasse kvartalisse II pensionisamba rohkem kui 
miljardieurone väljamakse, mis lubas siis rohkem 
kulutada. See lõi ka kõrge võrdlusbaasi, mille ületa-
miseks tarbijatel praegu jõudu napib.

Sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikidega on 
ka Eestis jaemüügi maht jõudsa hinnatõusu 
tõttu alates kevadest kokku tõmbunud (vt 
joonis 17). Samal ajal on kiiresti taastunud kulu-
tused teenustele, mis olid paar aastat madalsei-
sus. Suurenenud on väljaminekud nii vaba aja 
veetmisele kui ka reisimisele. Eesti elanike kulu-
tused välismaal tõusid kolmandas kvartalis 9%ni 
tarbimisest, mis on viimase kolme aasta kõrgeim 
tase. Kuigi eurodes kulutasid inimesed eluase-
mele eelmise aasta sama ajaga võrreldes roh-
kem, vähenes ostetud eluaseme- ja kommu-
naalteenuste maht. Selle põhjus võib olla teatav 
kohanemine suuremate kodukuludega, sest kol-
mandasse kvartalisse jäid seni kõrgeimad kuised 
elektrihinnad. Eestis on ka alates varakevadest 
põgenike näol lisandunud uusi tarbijaid, kuid 
nende panus tarbimisse on seni olnud suhteli-
selt väike. Hinnanguliselt lubaks nende sissetu-
lek kasvatada eratarbimist umbes 1% võrra.

Investeeringud põhivarasse jäid 2022. aas-
ta kolmandas kvartalis püsivhindades laias 
laastus mullusele tasemele, kasvades aas-
taga 0,2% (vt joonis 18) ning moodustades 
24,9% SKPst. Ettevõtete ja valitsemissektori 

investeeringute maht langes tänavu aastavõrd-
luses juba kolmandat kvartalit järjest, kuid teist 
kvartalit järjest üllatasid majapidamiste inves-
teeringud positiivse kasvunumbriga. Need kas-
vasid eluasemeinvesteeringute toel suisa 19% 
ning tasakaalustasid teiste sektorite negatiivset 
panust. Eluaseme kasutuslubade statistika ja 
üldine kindlustunde kahanemine oleks lubanud 
selles segmendis oodata kahekohalist langust. 
Mittefinantsettevõtete investeeringud vähenesid  
samas püsivhinnas vaatamata üldisele eba-
kindlusele ja majanduse jahtumisele vaid 1,6%, 

Joonis 17. Tarbimine ja jaekaubandus

Allikad: Eurostat, statistikaamet.

80

90

100

110

120

130

140

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

2018 2019 2020 2021 2022

eratarbimine aheldatud hindades (vasak telg)
jaekaubanduse mahuindeks (parem telg)

Joonis 18. Kapitali kogumahutus põhivarasse 
ilma erakorraliste tehinguteta

Allikad: statistikaamet, Eesti Panga arvutused.
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ja sedagi suuresti kinnisvarasektori tõttu12. 
Varaklassidest vähenesid ettevõtete ehitusinves-
teeringud. Samas suurendati kapitalimahutust 
transpordivahenditesse ning muudesse masina-
tesse ja seadmetesse.

Baasintressimäärade tõus on alates suvest 
muutnud laenuraha kallimaks ning pidurdab 
laenunõudlust. Nii kerkis uute eluasemelaenude 
intressimäär novembris 4,3%ni. Ettevõtete pika-
ajaliste laenude intressimäär on kuude lõikes heit-
likum, kuid on samuti võrreldes suve algusega 
keskmiselt ligi 2,5 protsendipunkti kõrgem. Varem 
võetud laenudele kandub intressimäära tõus üle 
üldjuhul poole aasta jooksul. Natuke on euribori 
tõusu aidanud uute eluasemelaenude puhul kom-
penseerida intressimarginaalide ligikaudu 0,2-0,3 
protsendipunktine langus võrreldes eelmise aasta 
sama ajaga. Ettevõtete intressimarginaalid on jää-
nud umbes aastatagusele tasemele. Ettevõtete 
hinnangud laenukeskkonnale kolmandas kvarta-
lis baasintressimäärade tõusu ja üldise majandus-
keskkonna jahenemise taustal halvenesid ning on 
nüüd viimase kümne aasta keskmisest pisut hal-
vemad (vt joonis 19). Kuni kolmanda kvartalini oli 
nii ettevõtete kui ka majapidamiste laenunõudlus ja 
seega ka laenukasv väga tugev, kuid uute laenude 
võtmine on seejärel vähenenud.

12  Selle aasta kolmanda kvartali kasvunumbreid mõjutas arvutuslikult veel ka VW Grupi mullu kolmandas kvartalis tehtud 
erakorraline tehing, kuid alates neljandast kvartalist selle ettevõtte tehingute mõju aastakasvule kaob.

Veel esimesel poolaastal toimunud hoogne 
varude kasvatamine hakkab raugema. Aasta 
esimeses pooles tingis suurema varude kogu-
mise ka teadmine Vene päritolu sisendite impor-
dipiirangutest, mis nüüdseks on mitmetele toote-
gruppidele, nagu metallid või puit, ka jõustunud. 
Ettevõtete endi hinnang varude piisavusele tõu-
sis sügisel järsult ning väheneva nõudluse tingi-
mustes on oodata ka väiksemat varumist (vt ka 
taustinfo 3). 

Joonis 19. Ettevõtjate hinnang  
laenukeskkonnale

Märkus. Protsent näitab soosiva ja piirava hinnangu andnud 
vastajate osakaalu vahet.
Allikas: konjunktuuriinstituut.
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Taustinfo 3. Varude muutus ja seos majandusaktiivsusega

Varude muutus on sisemajanduse kogutoo-
dangu arvestuses üsna kõikuv komponent 
ning võib majanduskasvu näitajat oluliselt 
mõjutada. Samuti võib varumine kõikumisi 
majanduses võimendada. Langustsüklis toob 
nõudlusšokk esialgu kaasa müümata too-
dangu varude suurenemise, kuid seejärel 
kaasneb tootmise vähenemisega ka varude 
väiksem kasv. Hiljem, kui varude kahanda-
mine juba aeglustub või varusid taas suu-
rendama hakatakse, annab see taastumisse 
positiivse panuse. 

Võrreldes finantskriisi eelse ajaga on viimasel 
kümnel aastal varude muutuse ja SKP suhte 
tase olnud madalam (vt joonis T3.1). See näi-
tab, et ettevõtted on õppinud oma varusid 
paremini või täpsemalt juhtima – eesmärk 

Joonis T3.1. Varude muutuse suhe SKPsse

Allikad: statistikaamet, Eesti Panga arvutused.
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on täpselt sihitud / õigeaegsed tarned, või-
malikult väike laoseis ning minimaalne raha 
kinnihoidmine. 2021. aastal pani aga kiiresti 
taastuv nõudlus ettevõtteid hoogsalt varusid 
kasvatama. Kuna samal ajal halvendasid toot-
missisendite ja kaupade kättesaadavust toot-
misseisakud ja tarneraskused, innustas see 
varuma nii tootmissisendeid kui ka edasimüü-
giks mõeldud kaupu muu hulgas ka „igaks 
juhuks“. Lisaks on varude muutust mõjutanud 
ka jõuline hinnakasv, sest nappuses sisen-
deid ja kaupu on varutud ajal, mil nende hin-
nad on kiiresti kasvanud. 

Liigiti on varude kasvu eesotsas müügiks 
ostetud kaubad (vt joonis T3.2), seda pea-
miselt hulgikaubanduses ning mootorsõidu-
kite müügiga tegelevate ettevõtetes. Töötlev 
tööstus on aga varunud hoogsalt toorainet ja 
materjale. 

Varude kiire kasv jätkus ka 2022. aasta esi-
meses pooles, kui Venemaa alustatud sõda 
ning teadmine peatsest kaubavahetuse piira-
misest viis sanktsioneeritavate tootekate-
gooriate etteostmiseni. Kui kolmanda kvartali 
lõpuks kukkus piirangute tõttu puidu ja musta 
metalli import Venemaalt, vähenes ka toor-
aine ja materjalide varude soetamine puidu- ja 
metallitootmises. 

Mõningase ettevaate varude muutuse kohta 
annab tööstusettevõtete igakuine hinnang 
valmistoodangu varude piisavusele13 (vt joo-
nis T3.3). Need kaks näitajat kipuvad liikuma 
teineteisele vastupidises suunas: kui ette-
võtjad peavad oma valmistoodangu varu-
sid piisavaks, siis tootmine tõenäoliselt kohandub ning kokkuvõttes järgneb ka tooraineva-
rude vähenemine, ja vastupidi. Aasta esimeses pooles kasvasid tööstuses enim just tooraine ja 
materjalide varud, kuid samal ajal on järsult suurenenud ka nende ettevõtete osakaal, kes pea-
vad valmistoodangu varusid piisavaks. Sellele lisaks on kasvanud nende ettevõttete hulk, kes 
peavad ebapiisavat nõudlust tootmist takistavaks teguriks.

Selline dünaamika lubab eeldada, et järgnevatel kvartalitel varude kasv väheneb. Seega varude 
muutuse osakaal SKP kasvus, mis on olnud viimastel kvartalitel suur, lähiajal väheneb – kvarta-
livõrdluses kahanes varude kasv ka kolmandas kvartalis. Kuna osaliselt tuleneb varude muutus 
riiki imporditud tootmissisenditest või kaupadest, tähendab väiksem varumine ka tagasihoidli-
kumat kaupade importi ning see vähendab negatiivset mõju SKP-le.  

13  Põhineb Euroopa Komisjoni avaldatud küsitlusandmetel.

Joonis T3.2. Varude muutus liigiti

Allikad: statistikaamet, Eesti Panga arvutused.
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Joonis T3.3. Varude piisavus ja tooraine-
varude muutus tööstuses

* indeksi väärtus.
Allikad: Euroopa Komisjon, statistikaamet, Eesti Panga arvutused.
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VÄLISTASAKAAL JA 
KONKURENTSIVÕIME 

Kolmandas kvartalis kasvas kõigi Eesti olu-
lisemate kaubanduspartnerite majandus, 
välja arvatud Lätis, kus see oli languses. 
Neljandas kvartalis ootavad langust ka teised  
kaubanduspartnerid ning nõudlus on madalseisus. 

Kuigi kaubavahetuse maht kahaneb teist 
kvartalit järjest, toetab väliskaubandust 
endiselt hea seis teenuste poolel. Rahva-
majanduse arvepidamise andmete järgi jätkas 
väliskaubanduse kogumaht kolmandas kvar-
talis kasvu. Aastatagusega võrreldes suurenes 
kaupade ja teenuste eksport püsivhinnas 3,6%  
ning kaupade ja teenuste import 6,2%.

Tugev hinnakonkurentsisurve, sanktsioonide 
rakendumine ning vähenev nõudlus ei soosi 
kaupade eksporti. Kaupade väljavedu kolman-
das kvartalis küll kasvas jooksevhinnas 27%, kuid 
kuna hinnakasv on pea sama kiire, siis püsivhin-
nas mõõdetuna kahanes kaupade eksport aas-
tavõrdluses –0,7%. Suuremad kaubagrupid, 
nagu mineraalsed tooted ning masinad ja sead-
med, mis on ka varem eksporti enam panusta-
nud, jätkasid seda. Kokku on tõmbunud nii puidu 
ja puidutoodete kui ka metallide ja metallitoodete 
eksport (vt joonis 20). Viimase puhul toimus lan-
gus võrreldes aastatagusega. Venemaale keh-
testatud sanktsioonid ongi enim mõjutanud just 
puidu- ja metallitööstust, kuna nende valdkon-
dade toore pärines suures mahus sealt. 

Venemaa osakaal kaubaimpordis on sankt-
sioonide mõjul juba oluliselt vähenenud. Kui 

14  Maksebilanssi viidi sisse teenuste väliskaubanduse metoodika muudatus, mis mõjutab 2022. aasta teise ja kolmanda kvartali 
teenuste eksporti. Varasemate perioodide andmed on veel korrigeerimata, mistõttu on teenuste koguekspordi kasv aastavõrdluses 
ülehinnatud.

2021. aasta oktoobris oli see 9,2%, siis 2022. aas- 
ta oktoobris juba 3,1% ning väheneb aasta lõpuks 
veelgi. Aasta esimeses pooles rakendusid piiran-
gud metallide impordile, juuli keskpaigast puidu-
toormele ja osadele mineraalsete kütuste toote-
gruppidele. Detsembri algusest hakkasid kehtima 
piirangud ka ülejäänud mineraalsete toodete kau-
bagruppidele. Venemaalt pärit  toorme import on 
vähenenud ning oluline on leida asendusturge, 
kust vajalikke tooteid tarnida. Samas võivad toor-
mehinnad uute tarnijate puhul olla kõrgemad. 
Kolmandas kvartalis suurenes kaupade import 
nii jooksevhinnas (29%) kui ka püsivhinnas (1,6%). 
Impordikäibe kasvu panustasid endiselt kõige roh-
kem mineraalsete toodete ja masinate, seadmete 
ning sõidukite import. 

Teenuste väliskaubandus on püsinud 
aktiivne ning kolmandas kvartalis taastusid 
ka reisiteenused. Teenuste eksport jätkas kol-
mandas kvartalis kasvu ja toetas jooksevkontot, 
suurenedes maksebilansi andmetel jooksevhin-
nas 32% ning püsivhinnas 17% (rahvamajanduse 
arvepidamise andmetel)14. Teist kvartalit järjest 
panustasid teenuste ekspordi kasvu reisiteenu-
sed, mis taastusid pärast pandeemiat jõudsalt. 
Endiselt on telekommunikatsiooni- ja IT-teenuste 
ning muude äriteenuste osakaal kasvus märga-
tav. Ootuspärane on ka see, et kokku on tõmma-
nud veoteenuste eksport, kuna seda valdkonda 
mõjutab üldine nõudluskeskkonna jahenemine 
ning Venemaaga seotud kaubavahetuse vähene-
mine (vt joonis 21).

Jooksevkonto saldo oli kolmandas kvartalis 
328,6 miljoni euroses ülejäägis, mis on 3,5% 

Joonis 20. Kaupade ekspordi kasv ja kaubagruppide osakaal

Allikas: statistikaamet.
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SKPst. Jooksevkontot toetas teenuste saldo 
ülejääk. Kaupade saldo puudujääk oli võrreldes 
eelmise kvartaliga väiksem (vt joonis 22). 

Eesti eksportöörid on tugeva hinnakonku-
rentsisurve all ning neil on järjest keeruli-
sem turuosa hoida. Hinnakasv toormeturgu-
del on küll mõnevõrra taltunud, kuid heitlik (vt 
joonis 23). Võrreldes kaubanduspartneritega on 
meil aga näiteks tööjõuga seotud tootmissisen-
dite hinnad (mõõdetuna tööjõuühikukulus) kiire-
mini kasvanud. Reaalne efektiivne vahetuskurss 
on kallinenud enam kui kaubanduspartneritel, 
mis viitab samuti hinnasurvele (vt taustinfo 5). 
Kui aasta esimeses pooles soosis kulude kasvu 
ülekandmist toodete lõpphinda veel nõudluse 
püsimine, siis viimase poole aasta jooksul on 
nõudluse tugi ära kadunud. Kõik see väljendub 
ebakindluses, mis on alates suve keskpaigast 
muutnud pessimistlikumaks ettevõtjate ootused 
ning on sügiskuudel isegi süvenenud. Olukord 

eksporditellimustega järgnevateks kuudeks on 
kuust kuusse kehvem ning enam tunnetatakse 
ka konkurentsivõime kadu (vt joonis 24). 

Joonis 21. Teenuste ekspordi kasv ja teenusegruppide osakaal

Allikas: Eesti Pank.
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Joonis 22. Jooksevkonto

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Joonis 23. Ekspordi- ja impordihinnad 

Allikas: statistikaamet.
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Joonis 24. Ettevõtjate hinnang 
konkurentsivõimele

Allikas: konjunktuuriinstituut.
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Taustinfo 4. Venemaa sõjategevuse mõju väliskaubandusele 
ja ettevõtetele

Rahvusvahelistes võrdlustes lähtutakse 2022. aastal puhkenud Ukraina sõja mõjude hindamisel 
sageli Venemaa tähtsusest ekspordi sihtriigina või energia impordis15, kuid tähelepanuta jäe-
takse muude Venemaalt imporditud sisendite roll. Selles taustinfos analüüsitakse seda, kuidas 
on Eesti ettevõtete seotus Venemaa majandusega sõja algusest muutunud ning milline mõju on 
Eesti äriettevõtetele kaupade ekspordi-impordi kaudu 2022. aasta kolmandaks kvartaliks juba 
avaldunud. 

Eesti ja Venemaa majanduse seotus on ajas vähenenud. Veel 2017. aastal eksportis Eesti pea 
8% oma kaupadest Venemaale, seejärel on see osakaal pidevalt langenud. Venemaa täiemahu-
lise sissetungi alguseks Ukrainasse 2022. aasta esimeses kvartalis oli Venemaa osakaal Eesti 
kaupade ekspordis langenud 4%ni (vt joonis T4.1). Eesti sõltuvus Venemaa kaupade impordist 
on olnud aga suurem kui Venemaa tähtsus meie ekspordi sihtriigina. Enne sõja algust importis 
Eesti Venemaalt neli korda rohkem kaupu kui ise sinna eksportis ning Venemaa tähtsus Eesti 
impordis ulatus 10%ni. Erinevalt ekspordist Venemaale, langes import Venemaalt aasta algu-
sega võrreldes 2022. aasta septembriks neli korda. Nii võrdsustus küll kaupade väliskauban-
dusbilanss Venemaaga, kuid Venemaalt importivate ettevõtete jaoks realiseerusid ka sisendite 
nappusest puudumisest tingitud riskid.

 Eesti ettevõtted saab jagada kolme rühma lähtuvalt nende väliskaubandussidemetest enne 
sõja algust: kaupu mitteeksportivad ja -importivad ettevõtted, osaliselt või täielikult Venemaaga 
seotud kaubavahetusega tegelevad ettevõtted ning ülejäänud kaupade väliskaubandusega 
tegelevad ettevõtted. Ekspordi vaates on 74% töötajatest hõivatud ettevõtetes, mis ei tooda 
üldse kaupu välisturgudele ning impordi vaates on 53% töötajatest hõivatud ettevõtetes, mis ei 
impordi sisendeid välisturgudelt (vt joonis T4.2). Väliskaubandusega mitteseotud ettevõtted on 
jäetud sõja mõju hindamise analüüsist välja, kuna nende dünaamika erineb väliskaubandusega 
tegelevate ettevõtete omast ning nad ei sobitu kontrollgruppi. Võrreldes arenguid Venemaaga 
seotud ettevõtete ja teiste väliskaubandusega tegelevate ettevõtete vahel sõja puhkemise 

15  Vt nt European Investment Bank https://www.eib.org/attachments/publications/how_bad_is_the_ukraine_war_for_the_
european_recovery_en.pdf.

Joonis T4.1.  Venemaa, Valgevene ja Ukraina osatähtsus Eesti kaupade ekspordis 
ja impordis (jaanuar 2017 – september 2022)

Märkus. Punane vertikaaljoon tähistab veebruari 2022.
Allikad: väliskaubanduse registriandmed ja Eesti Panga arvutused.
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järgselt, joonistub välja hinnang sõja senistele majandusmõjule.16 Jooniselt T4.2 on näha, et ka 
töökohtade mõttes on haavatavus impordikanali kaudu oluliselt suurem kui haavatavus ekspor-
dikanali kaudu – aasta enne sõda töötas 5% kõigist töötajatest Venemaale eksportivates ette-
võtetes ja 11% Venemaalt importivates ettevõtetes. 

Tabelis T4.1 võetakse kokku sõja mõju Eesti ettevõtetele, mis on avaldunud kaupade ekspordi 
ja impordi kaudu. Venemaale eksportivate ettevõtete tulemused ei erine pärast sõja algust 
statistiliselt oluliselt muude eksportivate ettevõtete omadest, mis on kooskõlas agregeeritud 
statistikaga, et Eesti ettevõtete eksport Venemaale ei ole langenud (vt ka jooniseid T4.1 ja 
T4.3). Venemaalt sisendeid importivate ettevõtete tulemused on aga võrreldes mujalt sisen-
deid importivate ettevõtetega kehvemad: nende ettevõtete töötajate arv on kahanenud pea 
tuhande töötaja võrra ja kuigi osaliselt on sisendite nappuse põhjustatud šokk kantud tarbija-
tele üle kõrgema hinna näol, on hüppeliselt langenud ka eksporditavad kogused. Kui Eesti eks-
port Venemaale moodustab vaid 4% Eesti kaupade koguekspordist, siis ligi 38% ekspordist 
tuleneb ettevõtetest, kes impordivad sisendeid Venemaalt. Seega, kuigi pole kinnitust, et sõda 

16  Tegemist on ettevõtte tasandil tehtud analüüsiga, milles on kasutatud diferents-diferentsis lähenemist, kus mõjugrupp 
on defineeritud kui aasta enne sõda Venemaaga väliskaubandussidemeid omavad ettevõtted ning kontrollgrupp kui muude 
välisturgudega seotud ettevõtted. Mõjuperiood on 2022. aasta veebruarist kuni septembrini, kui lõppeb analüüsiks kasutada 
olev andmete aegrida. Pärast sõja algust on võrreldud mõjugrupi ettevõtete käekäiku kontrollgrupi omaga sellistes näitajates, 
nagu töötajate arvu muutus, käibe muutus, ekspordi muutus ning peamise eksporttoote koguse ja hinna muutus, arvestades 
lisaks ettevõtte ajas muutumatuid tegureid ja nõudluse muutust tegevusalal (mõõdetud kui ettevõtte tegevusala käibe 
muutus). Analüüsis on kasutatud Eesti ettevõtete avaandmeid 2017. aasta esimesest kvartalist kuni 2022. aasta kolmanda 
kvartalini. Avaandmed pärinevad maksu- ja tolliametilt (https://www.emta.ee/ariklient/amet-uudised-ja-kontakt/uudised-
pressiinfo-statistika/statistika-ja-avaandmed) ning need on ühendatud statistikaameti kuiste väliskaubanduse andmetega 
(https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__valiskaubandus__valiskaubandus-alates-2004).

Joonis T4.2.  Töötajate arvu jagunemine ettevõtterühmade vahel (veebruar 2021 – jaanuar 2022)

Allikad: maksu- ja tolliameti avaandmed, statistikaameti registriandmed väliskaubanduse kohta, Eesti Panga arvutused.
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Tabel T4.1. Sõja mõju Venemaaga seotud Eesti äriettevõtetele ekspordi- ja  
impordikanali kaudu (I–III kvartal 2022)

Ettevõte eksportis enne sõda 
Venemaale

Ettevõte importis enne sõda 
Venemaalt

töökohtade arvu muutus, I–III kvartal 2022 ∼ ca 800 töökohta vähem (300–1400)

käibe muutus, I–III kvartal 2022 ∼ ∼
ekspordi muutus, veebruar–september 2022 ∼ ∼
peamiste eksporditoodete hinna muutus,  
veebruar–september 2022 ∼ ca 5% kõrgem hind (1%–9%)

peamiste eksporditoodete koguse muutus,  
veebruar–september 2022 ∼ ca 17% langus (6%–27%)

Märkus. ∼ näitab statistiliselt ebaolulist mõju ning sulgudes on hinnangu 90%lised usalduspiirid.
Allikad: maksu- ja tolliameti avaandmed ja statistikaameti registriandmed väliskaubanduse kohta, Eesti Panga arvutused.

https://www.emta.ee/ariklient/amet-uudised-ja-kontakt/uudised-pressiinfo-statistika/statistika-ja-avaandmed
https://www.emta.ee/ariklient/amet-uudised-ja-kontakt/uudised-pressiinfo-statistika/statistika-ja-avaandmed
https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__valiskaubandus__valiskaubandus-alates-2004
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oleks mõjutanud otseselt Eesti toodete eksporti Venemaale, siis Venemaalt imporditud sisen-
dite kahanemine on mõjutanud väga suurt osa ekspordist muudesse riikidesse.

Eestis on peamised kaupade eksportijad ja importijad töötlev tööstus ja kaubandus. Nendes 
sektorites toimub ka suurem osa kirjeldatud negatiivsetest arengusuundadest. Kaubagruppide 
vaates on eriti haavatavad olnud Venemaalt mineraalkütuseid, puitu ja roostevaba terast impor-
tivad ettevõtted, kelle impordimaht on olnud suur ja sisendite importi pole saanud asendada 
samaväärsega teistest riikidest (vt joonis T4.3). Kuna suurem impordi langus Venemaalt algas 
2022. aasta augustis, võib arvata, et impordi kahanemise mõju polnud kolmanda kvartali lõpuks 
Eesti ettevõtetele veel täielikult avaldunud ning kohandumine uute oludega ootab alles ees. 

Joonis T4.4.  Kaupade eksport Venemaale ja import Venemaalt peamiste kaubagruppide 
arvestuses (jaanuar 2022 – september 2022)

Allikad: statistikaameti väliskaubanduse registriandmed väliskaubanduse kohta, Eesti Panga arvutused.
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Joonis T4.3.  Kaupade eksport Venemaale ja import Venemaalt peamiste kaubagruppide 
arvestuses (jaanuar 2022 – september 2022)

Allikad: statistikaameti väliskaubanduse registriandmed väliskaubanduse kohta, Eesti Panga arvutused.
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TÖÖTURG

Hoolimata majanduslangusest ei olnud töö-
turul 2022. aasta teises pooles veel märki-
misväärseid tagasilööke. Nii tööjõu-uuring kui 
ka maksu- ja tolliameti andmed näitasid, et hõive 
püsis kolmandas kvartalis umbes sama mis 

teises kvartalis. Endiselt tempokas, 3%line aas-
takasv peegeldab hõive suurenemist 2022. aasta 
alguses (vt joonis 25). 

Alates teisest kvartalist on järjest suurene-
nud tööga hõivatud Ukraina sõjapõgenike 
arv. Kolmandas kvartalis oli neid töötajate registri 
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järgi ligikaudu 7000 ja oktoobri-novembri keskmi-
sena ligikaudu 9000. Nende arv ei kajastu Eesti 
2022. aasta tööjõu-uuringus, küll aga ettevõtete ja 
registrite andmetes. Deklareeritud palka teeninud 
inimeste arv ilma sõjapõgeniketa kolmandas kvar-
talis ja neljanda kvartali alguskuudel veidi vähenes 
võrreldes eelneva kvartaliga. Tegevusalade järgi 
on töö leidnud sõjapõgenikest ligikaudu veerand 
hõivatud töötlevas tööstuses, samuti töötavad pal-
jud neist teenindussektoris (haldus- ja abitegevus-
tes, kaubanduses ning majutuses ja toitlustuses). 

Töötlevas tööstuses, kus energiahindade 
kallinemise ja välisnõudluse nõrgenemise 
negatiivne mõju esimesena avaldus, on töö-
andjate hõiveootused kõige enam langenud 
ning andmed näitavad hõive kasvu pidurdu-
mist. Samuti on pidurdunud hõive kasv ehituses, 
kus see jõudis erinevalt töötlevast tööstusest uue 
kriisi alguseks taastuda koroonaviiruse kriisi eel-
sele tasemele. Hõivekasv aeglustus veidi ka tee-
nindussektoris, kuid oli valdkonniti laiapõhjaline 
ja kiire. Jätkus hoogne turismisektori taastumine. 
Energeetikasektoris töökohtade arv suurenes 
pärast pikaajalist langust (vt joonis 26). 

Sügiskuudel muutusid ettevõtete hõiveoo-
tused pessimistlikumaks. Novembri küsitlu-
ses oli töötlevas tööstuses ja kaubanduses hõive 
langust ootavate tööandjate osakaal suurem, kui 
tõusu ootavate oma; ehituses oli neid võrdselt (vt 
joonis  27). Pessimismi kaubandussektoris saab 
selgitada kartusega, et kõrge inflatsioon ja elu-
asemekulude kasv pidurdavad edaspidi inimeste 
tarbimisvõimalusi. Kuigi vabade ametikohtade 

Joonis 25. Hõive muutus Eesti 
ettevõtetes ja asutustes

Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.
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Joonis 26. Deklareeritud palga 
saajate arvu aastakasv

Allikad: maksu- ja tolliamet, Eesti Panga arvutused.
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Joonis 27. Ettevõtete hõiveootused*

* Indeks näitab hõive kasvu/kahanemist ootavate ettevõtete 
osakaalu saldot.
Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused.
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Joonis 28. Tööpuudus

* 2022. aasta IV kvartal eeldusel, et alates 6.12 töötute arv ei muutu.
Allikad: statistikaamet, töötukassa, Eesti Pank.
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arv oli veel kolmandas kvartalis suur, on töötu-
kassasse laekuvate töökuulutuste arv alates juu-
nist kahanenud ning seda ametialade järgi üsna 
laiapõhjaliselt.

Tööpuudus kahanes 2022. aasta kolman-
das kvartalis statistikaameti andmete järgi 
5,6%ni, kuid hooajalisi tegureid arvesse võt-
tes oli see veidi kõrgem. Registreeritud töö-
tus on 2022. aasta jooksul kasvanud kiiremini 
kui tööjõu-uuringu tulemused näitavad, sest töö-
tuna saavad end arvele võtta ka Ukraina sõja- 
põgenikud. Detsembri alguses oli neid töötukas-
sas arvel 6300 ehk ligikaudu 12,6% registreeri-
tud töötutest (vt joonis 28). 

Neljandaks kvartaliks kahanes kõigis vald-
kondades nende tööandjate osakaal, kes 
pidasid tööjõupuudust suurimaks tootmise 
laiendamist takistavaks probleemiks (vt joo-
nis 29). Tööjõupuudus muutubki vähem põle-
tavaks mureks olukorras, kus tööjõunõudlus 
nõrgeneb ning päevakorda kerkivad muud, töö-
turuvälised probleemid. Mõnevõrra võib tööjõu-
puuduse tunnetust leevendada ka üsnagi suur 
tööjõupakkumise kasv tänu Ukraina põgenike 
sisenemisele tööturule.

Hoolimata väga kõrgest inflatsioonist aeg-
lustus keskmise palga kasv kolmandas kvar-
talis 8,1%ni (vt joonis 30). Maksu- ja tolliameti 
andmed näitavad siiski keskmise maksustatud 
palgatulu ligikaudu 2 protsendipunkti jagu kii-
remat kasvu kolmandas kvartalis. Aasta jooksul 
on kiirenenud palgakasv valitsemissektoris, kus 
2021. aastal tõusid palgad erasektoriga võrrel-
des märksa vähem. Kiire tarbijahindade tõusu 
edasikandumist palkadesse takistab majandus-
keskkonna jahenemine, suur ebakindlus tuleviku 
ees ning tööjõupakkumise suurenemine. Samuti 
toimuvad palkade ülevaatused Eesti ettevõte-
tes sagedasti kord aastas ning otsuseid tehakse 
pigem aasta alguses. 

Palgakasvu pidurdumine peatas ka tööjõu 
ühikukulu kasvu (vt joonis 31). Tööjõu tootlik-
kus reaalses arvestuses küll kahanes aastavõrd-
luses 6%, kuid kuna Eesti ettevõtted said oma 
toodangut müüa kallimalt, suurenes lisandväär-
tus töötaja kohta jooksevhinnas rohkem kui töö-
jõukulu. Pikemas perspektiivis on tootmiskulude 
kasv Eestis võrreldes teiste riikidega väga oluline 
näitaja konkurentsivõime seisukohast. 

Joonis 29. Tööjõupuudus

Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Panga arvutused.
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Joonis 30. Keskmise palga aastane muutus

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Joonis 31. Tööjõu ühikukulu muutus

Allikas: statistikaamet.
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HINNAD

Hinnakasv on püsinud kiire ja laiapõhjaline, 
kuid on alates augustist mõnevõrra aeg-
lustunud. Novembris ulatus tarbijakorvi kalli-
nemine aastavõrdluses 21,3%ni (vt joonis 32). 
Hinnakasvu läbiv põhjus on olnud kõrged ener-
giahinnad. Osade tööstuskaupade ja turismitee-
nuste pakkumine on nõudlusest maha jäänud, 
mis samuti soosib hinnakasvu. 

Energiahindade suur heitlikkus jätkub. 
Venemaa gaasitarnete katkemise tõttu tõusis 
gaasihind augustis nii Euroopa turul üldiselt 
kui ka Eestis rekordilisele tasemele. Augustis 
kallines seetõttu ka gaasist toodetav elekter (vt 
joonis 33). Järgnevatel kuudel energiahinnad siiski 
langesid, sest gaasi oli varutud piisavalt ja ilm 
püsis soodne. Külmade ilmade saabudes hakka-
sid energiahinnad aga uuesti tõusma.

Valitsuse kompensatsioonimeetmed aeglus-
tasid energiahindade kasvu. Selleks, et leeven-
dada energia kallinemise mõju, otsustas valitsus 
kompenseerida majapidamistele osa elektri, gaasi 
ja soojusenergia maksumusest. Lisaks on Eesti 
Energial kohustus müüa alates oktoobrist elekt-
rienergiat kodutarbijatele universaalteenusena. 
Universaalteenuse hind sõltub põlevkivielektri 
tootmiskuludest, milleks on muu hulgas CO2 hind. 
Kompensatsioonimeetmed toovad küll kaasa 
madalamad energiahinnad, kuid sellega kaasneb 
vajadus energiatarbimist piirata.

Toiduainete hinnatõus on kogu aasta väl-
tel järjest kiirenenud. Nii ei toimunud sel aastal 
ka Eestis tavapärast sügishooajalist puu- ja köö-
giviljade odavnemist, vaid hinnad hoopis tõusid. 
Novembris kallinesid toiduhinnad keskmiselt 28% 
ja nende mõju koguinflatsioonile oli juba suurem 
kui energiahindade oma. 

Teenuste hinnakasv kiirenes järsult suvel, mil 
leevenesid koroonapiirangud ja elavnes rei-
simine. Turismiteenuste hinnad ületasid suvel 
koroonakriisi eelset taset. Sügisel oli teenuste aas-
tane hinnakasv stabiilsem, ulatudes 12% lähe-
dusse. Majutusteenuste, puhkusereiside ja üüri-
hinnad odavnesid tavapärases hooajalises rütmis.

VALITSEMISSEKTORI 
RAHANDUS

Tänavust aastat on iseloomustanud väga kiire 
maksutulude kasv ja maksude laekumine 

on ületanud riigieelarves planeeritut. Väga 
hoogsat maksutulude laekumist on soosinud 
nii erakordselt kiire hinnakasv kui ka tööturu 
hea seis. Kuigi hinnatõus ja ka näiteks sõjapõ-
genike vastuvõtmine on valitsemissektoris kulu-
survet suurendanud, siis planeeritust väiksem 
investeerimisaktiivsus ja maksutulude väga hea 
laekumine on seni hoidunud valitsemissektori  
eelarvepositsiooni paremana kui tänavuse aasta 
lisaeelarvet koostades oodati. 

Maksutulude aastakasv kolmandas kvartalis 
aeglustus (vt joonis 34). Aktsiisitulu laekus kol-
manda kvartali jooksul vähem kui aasta tagasi 
ning teiste maksuliikide – tööjõumaksude, käi-
bemaksu ja ettevõtete tulumaksu – laekumise 
aastakasv jäi teise kvartaliga võrreldes aeglase-
maks. Oktoobris laekus käibemaksu septembri 
eest vaid 5,2% rohkem kui aasta tagasi. Selle taga 

Joonis 32. Tarbijahinnaindeksi aastane muutus

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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Joonis 33. Elektri börsihinnad

Allikas: Nord Pool.
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on asjaolu, et möödunud aasta septembris leidis 
II pensionisambast kätte saadud vahendite toel 
aset ühekordne hüpe tarbimises ja seega ka käi-
bemaksu laekumises. Novembris kiirenes käibe-
maksu laekumise kasv küll taas 9,8%ni, ent esi-
mese poolaastaga võrreldes oli see siiski märksa 
aeglasem. Kuna tänavu sügisel väljus II sambast 
oluliselt vähem inimesi kui mullu, laekus oktoob-
ris tulumaksu 38,4% vähem kui möödunud aastal. 

Valitsemissektor kulutas investeeringutele 
kolmandas kvartalis sama palju kui aasta 
tagasi. Kiiret hinnatõusu arvesse võttes oli valitse-
missektori investeeringute maht aga 9% väiksem 
kui mullu samal ajal. Valitsemissektori investee-
ringud vähenesid eelkõige seetõttu, et ehitusin-
vesteeringuid tehti möödunud aastaga võrreldes 
vähem. Jooksevhindades vähenesid valitsemis-
sektori ehitusinvesteeringud aastavõrdluses 5,7% 
ja püsivhindades kahanesid need kiire ehitushin-
dade kasvu tõttu aastatagusega võrreldes 16,6%. 
Valitsemissektori valitsemisfunktsioonide arvestu-
ses andis investeerimiskulutuste aastasesse muu-
tusesse suurima negatiivse panuse investeerin-
gute vähenemine majanduse valdkonnas. Suurima 
positiivse panuse andsid investeeringud riigikaitse, 
tervishoiu ja hariduse valdkonnas. 

Valitsemissektori lõpptarbimiskulu-
tuste kasv kolmandas kvartalis kiirenes. 
Jooksevhindades suurenesid valitsemissektori 
lõpptarbimiskulutused aastatagusega võrreldes 
14,4% ja suurimat rolli mängis selles asjaolu, et 
vahetarbimiskulutused, mille alla kuuluvad eri-
nevad majandus- ja tegevuskulud, olid viiendiku 
võrra suuremad kui möödunud aasta kolmandas 

kvartalis. Valitsemissektori palgafondi aastane 
kasv oli aga kolmandas kvartalis veidi aegla-
sem kui teises kvartalis, aeglustudes 9,6%ni. Ka 
maksu- ja tolliameti andmetel on valitsemissek-
tori palgafondi kasv endiselt aeglasem erasek-
tori palgafondi omast, sest erinevalt valitsemis-
sektorist on erasektoris töötajate arv sel aastal 
väga kiiresti suurenenud. Samas valitsemissek-
tori keskmise palga aastane kasv on kvartalist 
kvartalisse kiirenenud ja jõudis kolmandas kvar-
talis maksu- ja tolliameti andmetel erasektori pal-
gakasvule järele. Sotsiaaltoetuste väljamaksete 
aastakasv jätkas esialgsetel andmetel kvarta-
lite võrdluses aeglustumist. Sarnaselt teise kvar-
taliga vähenes haigushüvitiste väljamaksmine. 
Aastavõrdluses on aga suurenemas töötuskind-
lustushüvitise ja peretoetuste väljamaksed.  

Joonis 34. Maksude laekumine riigieelarvesse*

* Sh KOV-idele edasikantav füüsilise isiku tulumaks.
Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Eesti Pank.
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EESTI PANGA PROGNOOS AASTATEKS 2022-2025

Eesti Panga prognoos valmib rahapoliitika ja majandusuuringute ning finantsstabiilsuse osakonna 
ekspertide koostöös. Siinses prognoosis on võetud arvesse pärast septembriprognoosi laekunud 
uut teavet Eesti ja välisriikide majanduse kohta. Arvesse on võetud uusi andmeid Eesti tööturu, välis-
kaubanduse, valitsemis- ja finantssektori ning hindade kohta (seisuga 30. november 2022). Lisaks on 
uuenenud väliskeskkonna, sh meie peamiste kaubanduspartnerite, prognoosieeldused (28. novem-
ber 2022). Käesolev prognoos kajastab kõige tõenäolisemaks peetavat stsenaariumit, kuid geo- 
poliitiline olukord ning suurenenud ebakindlus võivad tegelikku tulemust nihutada nii paremas kui ka 
halvemas suunas. Prognoosi koostamisel on kasutatud Eesti Pangas välja töötatud Eesti majanduse 
makromudelit EMMA, mida uuendatakse ja täiendatakse pidevalt. 

RAHVUSVAHELINE 
MAJANDUSKESKKOND

Maailmamajanduse kasv aeglustub. Kiire inf-
latsioon, sellest tulenev rahapoliitika kar-
mistamine ja üleilmse mõjuga geopoliitilised 
konfliktid kahandavad maailmamajanduse 
kasvuväljavaadet. Rahvusvahelise valuutafondi 
hinnangul on järgmisel aastal maailmamajanduse 
kasvutempo 2,7%ga aeglasim alates 2001. aas-
tast kui viimane finantskriis ja koroonakriis välja 
arvata. Selle aasta esimeses pooles oli majan-
dusolukord veel hea, sest koroonaviiruse levik 
andis järele pea kõikjal ning tarbimiskulutused 
suurenesid. Hoogsa inflatsiooni vastu võitlemi-
seks on aga kõik suuremad keskpangad raha-
poliitikat jõuliselt karmistama pidanud ning see 
kahandab majanduskasvu. Ühes intressimäärade 
tõusuga on USA dollar tugevnenud, mis kahjus-
tab eeskätt arenevate riikide majandust. Juba on 
märgata olulist kapitali väljavoolu arenevatest rii-
kides ja lisaks kallinevad importkaubad ja toidu-
hinnad, mis põhjustab seal veelgi kiiremat hinna-
kasvu. Üleilmse inflatsiooni olulist aeglustumist 
pole aga enne ülejärgmist aastat ette näha.

Euroala majanduse väljavaade on halvene-
mas. Suuremate majanduspiirkondade võrd-
luses on energiaturul toimuvast enim mõju-
tatud just Euroopa ning eeskätt ohustab 
euroala majandust Vene–Ukraina sõjast tin-
gitud energiakriis. Hoolimata sellest, et euroa-
lal on eelolevaks talveks suudetud gaasiga täita 
juba enam kui 90% gaasi salvestusmahust, säilib 

pikemas vaates oht, et energiast tuleb puudus ja 
sellest põhjustatud otsesed tootmispiirangud ja 
hinnahüpped võivad Euroopa majandust täien-
davalt kahjustada. Kiirest inflatsioonist ja ostu-
jõu vähenemisest tingitud tagasilöögid majandu-
sele taanduvad visalt. Kuigi tööturu olukord on 
Euroopa riikides säilinud tugev, jõuavad majan-
duse jahenemise mõjud hilinemisega ka töö-
turule ning majandusaktiivsuse mõõnaseis läbi-
takse 2023. aastal.

Eesti peamiste kaubanduspartnerite majan-
duskasv on aeglustunud ning suurene-
nud on majanduslanguse risk 2023. aastal. 
Majanduskasvu takistab energia kokkuhoiust 
ja kõrgetest hindadest tingitud vähenev nõud-
lus ning tootmise piiramine. Tootmisettevõtete 
tarneahelate tõrked leevenevad, kuid majan-
duste kohanemine Vene energiakandjatest loo-
bumisega võtab kauem aega ning hoiab energia- 
hinnad endiselt kõrgel. Tarbijahindade jätkuv 
kasv ja kiire intressimäärade tõus vähendavad 
tuntavalt tarbijate ostujõudu ning pidurdavad 
eratarbimist. Kuigi peamiste kaubanduspartne-
rite inflatsioon hakkab juba järgmisel aastal leeve-
nema, siis hinnasurve nii kaupadele kui teenustele 
jääb laialdaseks. Seni tugevana püsinud tööturul 
võib oodata tagasilööke ja tööpuuduse kasvu. 
Kindlustunde vähenemisega kaasnev majandus-
aktiivsuse langus peamiste kaubanduspartnerite 
juures toob kaasa kesisema nõudluse Eesti ette-
võtete ekspordile (vt prognoosi välismajanduse 
eeldusi tabelis 2).

Tabel 2. Prognoosi välismajanduse eeldused

2022. aasta septembriprognoos

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024

välisnõudluse kasv %* 5,4 0,7 2,9 3,3 1,6 2,1 3,0

nafta hind (USA dollarites barreli kohta) 104,6 86,4 79,7 76,0 105,4 89,8 89,8

intressimäär (3 kuu euribor %) 0,4 2,9 2,7 2,5 0,16 1,95 2,06

USD/EUR vahetuskurss 1,051 1,029 1,029 1,029 1,052 1,008 1,008

* Eesti kaubanduspartnerite kaalutud impordi kasv.
Allikas: Euroopa Keskpank.
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MAJANDUSKASV

Eesti majanduskasvu pärsib kiire hinna-
tõus, mis vähendab inimeste ostujõu kaudu 
nõudlust nii Eestis kui ka eksporditurgudel. 
Majandusaktiivsuse madalseis jätkub 2023. aasta  

esimeses pooles, kuna hinnakasv küll aeglus-

tub, ent see toimub visalt ning tarbimisvõima-

lusi hakkavad lähiettevaates kahandama nii int-

ressimäärade tõus kui ka säästude vähenev tugi. 

Pandeemia ajal kogunenud sundsäästud ning 

II pensionisambast välja võetud raha, mille abil 
kergitati tarbimismahtu selle aasta teise poo-
leni kiirest hinnakasvust hoolimata, on nüüdseks 
suures osas kulutatud. 2022. aasta sisemajan-
duse kogutoodang kahaneb erinevate tagasilöö-
kide tõttu 0,5%. Järgmisel aastal majanduse seis 
küll paraneb, ent kasvuprotsent jääb tagasihoid-
likuks. Kiiremat kasvu ja taastumist on oodata 
alates 2024. aastast (vt prognoosi põhinäitajaid 
tabelis 3 ja võrdlust teiste institutsioonide prog-
noosidega tabelis 4).

Tabel 3. Majandusprognoos põhinäitajate kaupa*

2021 2022 2023 2024 2025

SKP jooksevhindades mld eurodes 31,36 36,13 38,36 40,22 42,82

SKP püsivhindades** 8,1 -0,5 0,4 3,1 4,4

    eratarbimine*** 6,9 2,8 -1,1 2,1 4,4

    valitsemissektori tarbimine 3,9 0,4 3,9 -2,9 -0,2

    kapitali kogumahutus põhivarasse 7,0 -15,9 -0,5 5,1 5,6

    eksport 20,0 4,1 -0,1 2,8 3,4

    import 21,3 4,2 -5,4 1,5 2,6

SKP lõhe (% potentsiaalsest SKPst) 3,9 0,5 -2 -2,1 -0,8

tarbijahinnaindeks 4,6 19,4 9,3 2,8 2,2

ühtlustatud tarbijahinnaindeks 4,5 19,4 9,3 2,8 2,1

SKP deflaator 5,8 15,8 5,8 1,7 2,0

töötuse määr (% tööjõust) 6,2 5,7 8,5 8,7 7,6

hõive**** 0,1 4,3 -1,3 1,0 1,0

keskmine brutokuupalk (EUR) 1547 1682 1828 1969 2102

keskmine brutokuupalk 6,8 8,7 8,7 7,7 6,8

SKP töötaja kohta püsivhindades 8,0 -4,6 1,7 2,1 3,3

jooksevkonto saldo (% SKPst) -1,8 0,3 1,4 0,1 0,6

valitsemissektori  eelarvetasakaal (% SKPst) -2,4 -1,9 -4,6 -3,8 -3,1

* Näitajad on esitatud aastase muutusena protsentides, juhul kui pole märgitud teisiti. ** SKP ja selle komponendid on esitatud 
aheldatud väärtustena. *** Sisaldab kodumajapidamisi teenindavaid kasumitaotluseta institutsioone. **** Hõlmab residendist 
tootmisüksusi.  
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank. 

Tabel 4. Võrdlus teiste institutsioonide prognoosidega

SKP reaalkasv % Tarbijahindade muutus %

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Eesti Pank 8,1 -0,5 0,4 3,1 4,4
4,6         
4,5*

19,4       
19,4*

9,3        
9,3*

2,8        
2,8*

2,2      
2,1*

Rahandusministeerium 8,0 1,0 0,5 3,0
 4,6      
4,5*

19,5      
19,5*

6,7      
6,7*

1,0      
1,0*

Euroopa Komisjon 8,0 -0,1 0,7 2,1 4,5* 19,3* 6,6* 2,6*

IMF 8,0 1,0 1,8 3,3 4,5* 21,0* 9,5* 2,4*

OECD 8,1 0,8 0,5 3,2 4,5* 20,2* 10,8* 2,8*

Consensus Economics 8,0 0,6 0,3 4,7 19,6 9,7

Luminor 8,2 0,0 0,0 4,0 4,6 22,0 13,0 3,0

SEB 8,0 0,6 0,3 3,5 4,5* 18,9* 8,5* 2,0*

Swedbank 8,0 0,5 0,0 2,5 4,6 18,8 8,9 2,0

* Ühtlustatud tarbijahinnaindeks. 
Allikad: Eesti Panga detsembriprognoos, 20.12.2022;  Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2022, 23.08.2022; 
European Commission. Economic Forecast. Autumn 2022, 11.11.2022; IMF, WEO, October 2022, 11.10.2022; OECD, Economic 
Outlook, November 2022, 22.11.2022; Consensus Economics, Eastern Europe Consensus Forecasts, November 2022, 
14.11.2022;  Luminori majandusprognoos, 13.09.2022; SEB, Nordic Outlook Update, November 2022, 15.11.2022; Swedbanki 
majandusülevaade, 25.10.2022.
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Kiire hinnatõus ja väga nõrgaks muutunud 
kindlustunne alles hakkavad tarbimist vähen-
dama. Kaubanduses on ostumaht alates suvest 
veidi vähenenud, aga see pole olnud võrdeline hin-
nakasvu ulatusega. Suurem kohandumine, sh tar-
bimise vähenemine, leiab tõenäoliselt aset tuleva 
aasta esimeses pooles. Ostujõu kahanemise põh-
justatud nõudluse kadu korvavad mõnel määral 
valitsuse juba rakendatud ja plaanitavad meetmed 
(nt peretoetus ja avaliku sektori palgatõus) ning 
jaemüüki kergitavad ka sõjapõgenike kulutused. 
Sellegipoolest taastub 2022. aasta esimese poole 
tarbimismahu tase alles 2024. aastal.

Tööturul kajastub majanduse nõrgene-
mine teravamalt 2023. aastal. Loiuma majan-
dusaktiivsuse mõjul kahaneb tööjõunõudlus 
2022. aasta lõpus ja 2023. aasta alguses, mil 
tagasihoidlikum nõudlus ning kõvasti kerkinud 
sisendi- ja energiahinnad sunnivad osasid ette-
võtteid töötajaid koondama. Kuna tööjõupak-
kumine püsib samal ajal suur, sest tööjõus osa-
lemise määr on tõusnud ning Eestisse jõuab 
2023. aasta alguseks ligikaudu 40 000 ja 
2024. aasta alguseks eelduste kohaselt umbes  
75 000 Ukraina sõjapõgenikku, siis tööpuudus 
suureneb ning tööpuuduse määr tõuseb pea 
9%ni. Ühest küljest toob suurem töötus kaasa pal-
gakasvusurve vähenemise, kuid selle vastu tööta-
vad kiire hinnakasv ning miinimumpalga ja avaliku 
sektori palkade tõus.

Viimastel aastatel kättevõidetud turuosa hoid-
mine on eksportööridele järjest suurem proo-
vikivi. Prognoosi järgi peaks nõudlus eksporditur-
gudel jõudma madalseisu selle aasta viimases ja 
järgmise aasta esimeses kvartalis, mil kuhjuvad 
nii kõrgete energiahindade, tarbijahindade hoogsa 
kasvu kui ka üleilmse kaubanduse tarnetõrgete 
põhjustatud probleemid. Tarneraskused on võr-
reldes varasemaga siiski märgatavalt leevenemas. 

Eesti eksportööride hinnang eksporditellimustele 
on muutunud pessimistlikumaks mitte ainult välis-
turgude kehvema väljavaate, vaid ka ebasoodsa-
mate kaubandustingimuste pärast, kuna hinna-
konkurentsivõime on tugeva surve all nii Euroopa 
turul kui ka väljapool seda.

Nõrgenenud välisnõudlus, oodatust pikemaks 
prognoositud taastumistsükkel ja laenuraha 
kallinemine kärbivad ettevõtete investeeri-
misjulgust. Töötleva tööstuse tellimuste portfell 
on tavapärasest õhem ning ka olemasoleva toot-
misvõimsuse rakendatus on langenud. Seetõttu 
on vajadus investeerida tavapärasest väiksem. 
Eelnimetatule lisanduvad veel sõjast tingitud eba-
kindlus, sisendihindade tõus ning nõrga majan-
dusaktiivsuse keskkonnas kerkivad intressid, mis 
loovad investeeringute tegemiseks ebasoodsama 
keskkonna. Energiakriis ergutab küll investeerimist 
säästlikesse tehnoloogiatesse, kuid see ei muuda 
investeerimisaktiivsuse üldpilti.

Rahapoliitika karmistamine suurendab lae-
nukulusid, kuid laenude kättesaadavus jääb 
heaks. Prognoosis on arvestatud selle koosta-
mise hetkel kehtinud tulevikutehingutega, mille 
järgi tõuseb 3 kuu euribor 3% juurde. Intressitõus 
ei too tõenäoliselt kaasa ulatuslikku laenumak-
sete tasumatajätmist, kuid vähendab tarbimiseks 
ja investeeringuteks jäävat raha. Intressimäärad 
pole siiski ka pärast oodatavat tõusu erakordselt 
kõrged, vaid sellisel tasemel, mis vastab pare-
mini nii Eesti majanduse kui ka hindade kasvukii-
rusele. Pankade laenuandmisvõime püsib tugev 
ning mõne panga suhteliselt ambitsioonikad kas-
vuplaanid ja konkurentsisurve hoiavad laenude 
kättesaadavuse hea. Sellele vaatamata aeglustub 
senine väga kiire laenukasv märkimisväärselt, sest 
ettevõtete väiksema investeerimisjulguse ja intres-
simäärade tõusu tõttu on laenunõudlus väiksem. 

Taustinfo 5. Eesti ekspordi konkurentsivõime ja turuosa muutus

Alates 2019. aastast on Eesti ettevõtted välisturgudel oma turuosa kasvatanud. Selle taga 
on suhteliselt jõulise tegurina olnud teenuste ekspordi kasv, mis küll pandeemiakriisis tunta-
valt pidurdus, kuid 2020. aasta lõpust on kiire kasv jätkunud. Kaubaturgudel oleme nõudlust 
edestanud alates 2020. aasta keskpaigast, mil läbisime kriisi kergemalt võrreldes meie kau-
banduspartneritega. Kaupade mõõdukas turuosa kasv välisturgudel kestis käesoleva aasta 
keskpaigani. Selle aasta kolmandas kvartalis aga kasvas eksport välisnõudluse muutusega 
enam-vähem samas tempos (vt joonis T5.1). Välisnõudluse indikaatoriks on kaubanduspartne-
rite kaalutud impordinõudlus püsihinnas.
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Riikidest on Eesti tähtsamad ekspordipartnerid 
aastaid olnud Soome, Rootsi, Läti, Saksamaa, 
Leedu, Ameerika Ühendriigid, Holland ja 
Norra. Need kaheksa riiki on moodusta-
nud aastate jooksul üsna ühtlaselt ligikaudu 
55% kogu kaupade ja teenuste ekspordist. 
Saksamaa, Rootsi ja Soome turul õnnestus 
meil alates 2020. aasta teisest poolest turuosa 
võita ehk meie kaupade ja teenuste ekspordi 
muutus oli suurem kui impordinõudluse muu-
tus nendes riikides. Läti turul on meie eksport  
ületanud episoodiliselt nende impordi kasvu. 
Leedus oleme turuosa pigem hoidnud, kuid on 
olnud ka kvartaleid, mil oleme turuosa kaota-
nud. Alates käesoleva aasta teisest kvartalist 
on ekspordikasv pidurdunud ja oleme turuosa 
mõnevõrra tagasi andnud (vt joonis T5.2).

Joonis T5.1. Välisnõudlus ning Eesti kaupade 
ja teenuste eksport, indeks 2018=1

Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank.
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Joonis T5.2. Eesti ekspordi ja kaubanduspartnerite impordimahu muutus, indeks 2018=1

Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank.
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Joonis T5.3. Ekspordi väärtuse muutus olulisemates teenustegruppides, indeks 2018=1

Allikas: statistikamet.
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Teenustest on turuosa kasvu vedanud kolm suuremat teenusegruppi: veoteenused, IT-teenused 
ning muud äriteenused. Need moodustavad ligi 70% teenusteekspordist (vt joonis T5.3). Paraku 
saame siin analüüsida vaid nominaalseid näitajaid. Nagu taustinfo alguses ka mainitud, on 
Eesti teenusteeksport alates 2020. aasta lõpust  jõuliselt kasvanud. Sellesse panustasid enim 
IT-teenuste ja muude äriteenuste valdkond; veoteenuste puhul on trajektoor pisut tagasihoidli-
kum, kuna see valdkond on saanud pandeemiakriisis tagasilööke. Neljas oluline teenusegrupp, 
reisiteenused, jõudis positiivsele rajale 2022. aasta teises kvartalis.

Kui vaadelda, millised tooted on kaubagruppides turuosa kasvu enim panustanud, oleme siingi 
analüüsinud nominaalseid näitajaid ehk arvestanud, et mitme kaubagrupi kasvu taga on ka suur 
hinnatõusu mõju (vt joonis T5.4). Mineraalsete toodete ning masinate ja seadmete osakaal on 
20%, puidul ja metalltoodetel jääb see 10% lähedale ning teistel on alla 10%. Kokku moodus-
tavad joonisel esitatud kaubagrupid 84% kogu kaubaekspordist. Alates 2021. aasta algusest 
on kasvanud mineraalsete kütuste väljavedu, kuid selles kaubagrupis on suur osa Eestist läbi-
veetaval kütusel ning samuti valitseb seal tugev hinnakasvu komponent. Meile olulistest kau-
bagruppidest on selle aasta keskpaigani kiiremini kasvanud metalltoodete, sõidukite ning ka 
puidutoodete eksport. Käesoleva aasta keskpaigast on pea kõigi tootegruppide eksport tagasi 
tõmmanud. Kolme olulise kaubagrupi – puit, metallid ja muud tööstustooted – ekspordikäive 

Joonis T5.4. Ekspordi väärtuse muutus kaubagruppides, indeks 2018=1, 
kolme kuu libisev keskmine

Allikas: statistikamet.
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Joonis T5.5. Reaalne efektiivne vahetuskurss – eesti ja tähtsamad kaubanduspartnerid, 
indeks 2015=100

Allikas: Eurostat.
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kahanes 2022. aasta kolmandas kvartalis. Siiski püsis mõningane kasv masinate ja seadmete, 
valmistoidukaupade ning muude tööstustoodete grupis.  

Eelpool kirjeldatud muutuste taga on ühelt poolt pikka aega kestnud pakkumispoolsed prob-
leemid, sealhulgas sanktsioonidest tulenev mõju, mille tõttu Venemaalt pärit toore ei jõua enam 
tootjateni. Teisalt on mänginud oma rolli ka kahaneva nõudluse mõju ning hinnakonkurentsi 
halvenemine (vt joonised T5.5 ja T5.6). Kahel viimasel aastal on Eestis kiiremini kasvanud nii 
nominaalne tööjõuühikuulu kui ka reaalne efektiivne vahetuskurss võrreldes kaubanduspartne-
ritega. See viitab meie hinnakonkurentsivõime langusele. Seega on järgmistes kvartalites turu-
osa hoidmine proovikivi, sest hinnakonkurentsi surve on tugev ning nõrgenev nõudlus ei soosi 
seda, et ettevõtjad saaksid kasvavaid sisendihindasid toote müügihinda edasi kanda, mis veel 
eelmisel aastal neil suhteliselt hästi õnnestus. 

Joonis T5.6. Nominaalne tööjõu ühikukulu, aastane muutus

Allikas: Eurostat.
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HINNAD

Hinnakasv aeglustub, ent visalt. Tarbijahin-
dade kasvu aeglustumist soodustab kuni 
tuleva aasta aprillini valitsuse kehtestatud 
energiahindade kompensatsioonipakett. 
Pikemas plaanis pidurdab hinnakasvu rahapo-
liitika karmistamisest tingitud intressimäärade 
tõus, ent ka jahenev majanduskeskkond — aeg-
lasem palgakasv, suurem tööpuudus ja sellest 
tulenev tagasihoidlikum nõudlussurve hindadele. 
Rahapoliitika mõjule töötab mõnevõrra vastu 
eelarvepuudujäägiga majandusse lisatava raha 
hulk, mis aitab nõudlust üleval hoida ja kergitab 
seeläbi hindu.

Toiduainete tarbijahinnad alles läbivad kõrg-
seisu, kuigi toidutoormete hinnad maailma-
turul on alates kevadest odavnenud. See 
on seotud kõrgete energiahindade ning täna-
vuse ebasoodsa ilmaga, mis on Euroopa Liidu 

põllumajandustootjate olukorda halvenenud. 
Toiduainete tarbijahindade kasv aeglustub 2023. 
aasta jooksul järk-järgult.

Teenuste hindadesse kandub nii palgakasvu 
ja kui ka kõrgete energiahindade järelmõju. 
Aasta esimeses pooles kasvasid teenuste hin-
nad peamiselt turismiteenuste pandeemiajärgse 
kallinemise tõttu. Lähikuude hinnakasvust on 
teada andnud sideettevõtted ning vee- ja kana-
lisatsiooniteenuste pakkujad. Hinnakasvuoht on 
suurem järgmise aasta alguses, mil ettevõtted 
tõstavad palku ja vaatavad tõenäoliselt üle ka 
pakutavate teenuste hinnad.

Tööstuskaupade hinnakasv püsib lähiajal 
kiire, hoolimata tarneahela tõrgete leevene-
misest. Kuigi tarbimisjulgus on kõvasti kanna-
tada saanud, soetatakse tööstuskaupu ka kar-
tuse tõttu, et hinnad tõusevad veelgi. Ettevõtete 
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hinnakasvuootused on viimastel kuudel leevene-

nud nii tööstus- kui ka teenindussektoris, kuid 

mitte kaubanduses.

VALITSEMISSEKTORI 
RAHANDUS

Tänavust eelarvepositsiooni soosib erakord-

selt kiire hinnatõusu põhjustatud maksutu-

lude kasv, mistõttu kujuneb valitsemissek-

tori eelarvepuudujääk eelarves planeeritust 

väiksemaks. Kuivõrd aasta esimesel kolmvee-

randil võtsid majapidamised osaliselt kasutusse 

oma säästud ja tarbimise kasv püsis kõrgele inf-

latsioonile vaatamata hoogne, on see toonud rii-

gikassasse planeeritust enam tarbimismakse. 

Tööjõuturu tugev seis on toetanud ka tööjõumak-

sude suuremat laekumist. Kulude poolel on kiire 

hinnatõus koos tarneprobleemidega sundinud 

investeerimisprojekte edasi lükkama, mistõttu 

parandavad planeeritust väiksemad valitsemis-

sektori investeeringud samuti tänavust eelarve-

positsiooni. Seda halvendavad mõnevõrra aga 

valitsemissektori majandamiskulud, mis on kiire 

inflatsiooni tõttu paisunud, ja kevadel vastu võe-

tud lisaeelarve. Valitsemissektori eelarvepuudu-

jäägiks kujuneb sel aastal alla 2% SKPst.

Eelarvepuudujääk suureneb 2023. aastal 

hüppeliselt. Eelarvepositsioon halveneb, kuna 

valitsemissektori tulude kasv aeglustub ning riigi-

eelarves plaanitut vaadates kulude kasv ei taltu. 

Kulude kiire kasvu üks põhjus on, et tänavune 

hinnakasv jõuab suuremasse osasse sotsiaalku-

ludest viitajaga. Nii eelmine kui ka praegune koa-

litsioon on järgmistesse aastatesse planeerinud 

mitmeid uusi maksu- ja kulumeetmeid, näiteks 

peretoetuste ja tulumaksuvaba miinimumi tõus, 

mis valitsemissektori eelarvetasakaalu püsivalt 

halvendavad. Samuti sunnivad ülikiire hinnatõus 

ja väga kiire palkade kasv erasektoris märkimis-

väärselt kiirendama palgakasvu ka valitsemis-

sektoris. Lisaks tähendab Eesti suurenev laenu-

koormus koos intressimäärade tõusuga seda, et 

intressimakseteks kulub järjest suurem osa tulu-

dest. Olulise poliitikamuutuseta jääb eelarvepuu-

dujääk suuremaks kui 3% ka aastate pärast. 

Taustinfo 6. Valitsemissektori võlg ja intressikulu

Eesti riigi võlakoormus oli eelmise aasta lõpu seisuga 5,5 miljardit eurot, ehk 17,6% SKPst. 
Järgmistel aastatel võlakoormus kasvab, sest riigi tulude ja kulude vahel on püsiv lõhe, mille 
rahastamiseks on igal aastal vaja võtta täiendavat laenu. Süsteemse tulude ja kulude erine-
vuse mõõdikuks olev struktuurne eelarvepositsioon17 oli 2021. aastal erinevate hinnangute järgi 
puudujäägis 3,0% (Eesti Pank) kuni 4,0% SKPst (rahandusministeerium). Struktuurse puudu-
jäägi vähenemine või kadumine eeldab maksu- ja/või kulupoliitilisi muudatusi ning vastavalt 
riigi 2023. –2026. aasta eelarvestrateegiale järgmise nelja aasta jooksul paranemist ei toimu. 
Struktuurne puudujääk püsib strateegia järgi kõigil neljal aastal 2,6% juures SKPst ja riigi võla-
koormus tõuseb 26,2%ni SKPst (2018. aastal oli valitsemissektori võlg 8,2% SKPst)18. 

Eelarvestrateegia järgi võib struktuurse positsiooni paranemist oodata alates 2027. aastast. 
Strateegia seob selle kriisijärgse keskendumisega pikemaajalistele eesmärkidele. Kuivõrd prae-
guseks ei ole teada konkreetseid samme, millega tasakaalu poole liigutakse, vaatleme seda, 
milline oleks riigi võla ja intressikulu tulevikustsenaarium järgmiseks kümneks aastaks eeldusel, 
et kehtiv eelarvepoliitiline kurss jääb püsima. Sellise stsenaariumi koostamist toetab ka vara-
sem eelarvedistsipliin – võrdlemisi stabiilsetel majanduskasvu aastatel 2017–2019 osutus struk-
tuurne puudujääk märksa sügavamaks kui iga-aastastes strateegiadokumentides planeeritud 
ja pidevalt halvenev positsioon jätkas samal kursil ka edaspidi (vt joonis T6.1). 2022. aasta april-
lis otsustas valitsus nii nominaalset kui ka struktuurset puudujääki vähendada19, mis on koos-
kõlas ka eelarve baasseadusega (parandada struktuurset positsiooni 0,5% võrra SKPst, kui 

17   Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon saadakse, kui nominaalsest positsioonist eemaldatakse majandustsükli 
mõju ning ühekordsed ja ajutised tegurid, mis võivad eelarvepositsiooni moonutada.
18  https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/riigieelarve-ja-eelarvestrateegia/riigi-eelarvestrateegia.
19  https://www.fin.ee/media/6206/download.

https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/riigieelarve-ja-eelarvestrateegia/riigi-eelarvestrateegia
https://www.fin.ee/media/6206/download
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struktuurne positsioon on kumulatiivselt puu-
dujäägis20), kuid see on eelseisvatel aasta-
tel varasemaga võrreldes selgelt keerulisem, 
kuna majanduse ja maksutulude kasv aeglus-
tuvad, ent surve riigisektori kulude tõstmiseks 
püsib suur.

Vastavalt rahandusministeeriumi pikaajalisele 
prognoosile21 on kümne aasta pärast, ehk 
aastal 2032 Eesti SKP 54,7 miljardit eurot. 
Kui nominaalne eelarve puudujääk püsib 3% 
juures SKPst (viimases eelarvestrateegias on 
nominaalne puudujääk järgmisel neljal aas-
tal 3% SKPst või suurem) ja riik võtab selle 
rahastamiseks laenu, suureneb laenu kogu-
maht 2032. aastaks umbes 21 miljardi euroni 
ehk 38%ni SKPst. Ühes laenukoormuse tõu-
suga kerkiksid ka iga-aastased intressikulud. 

Rahapoliitika karmistamine ja Venemaa sõja-
tegevusega kaasnev riskitaseme tõus on 
Eesti riigi jaoks juba tuntavalt kergitanud lae-
namise hinda. Viimasel, 5. oktoobril toimunud 
võlakirjaemissioonil kujunes valitsuse 10aas-
tase võlakirja intressimääraks 4%, kuigi kui 
veel aasta alguses oli laenuraha hind nega-
tiivne. Laenamine on kiirelt kallinenud ka 
teiste Euroopa riikide jaoks, ent silma torkab 
see, et Eestil tuleb maksta sarnast intressi-
määra riikidega, kel võlakoorem kordades 
suurem ning võla jätkusuutlikkus keerulise-
mas olukorras (vt joonis T6.2). 

Võib arvata, et rahapoliitika normaliseerumise 
järel jääb intressitase kõrgemaks kui eelne-
nud kümnel aastal. Ka enne suurele finants-
kriisile järgnenud madalate intressimäärade 
perioodi oli Euroopa riikide 10aastaste võla-
kirjade hind valdavalt vahemikus 3–5%, sh tihti kõrvutuseks toodaval Saksamaal. 4% suuruse 
intressimäära juures tuleks Eestil kümne aasta pärast 21 miljardi euroselt laenult tasuda aastas 
intresse umbes 900 miljonit eurot ehk 1,5% SKPst, mis on 3,7% kogu eelarvekuludest22. See 
oleks suur täiendav eelarvekulu võrreldes möödunud aastatega. Seejuures võivad intressimää-
rad osutuda heitlikuks ja seda ennekõike kriiside ajal, mil on vajalik kahanevaid maksutulusid 
korvata ja majandust riigi täiendavate kulutustega abistada. Näiteks kui 2021. aastal oli euroala 
riikide keskmine intressikulu riigivõlalt 1,3% SKPst, siis 2011. aastal topelt, ehk 2,6% ja seda 
hoolimata sellest, et keskmine võlg oli toona 10% SKPst väiksem (vt joonis T6.3). Seega tuleb 
riigi eelarvepoliitilisi eesmärke seades arvestada, et praegusel kursil püsimise korral suure-
neb riigi võlg lähema kümne aasta jooksul märkimisväärselt (19% võrra SKPst). Saab öelda, et 
mida hiljem, st suurema intressikulu juures eelarvedistsipliin taastatakse, seda ulatuslikum on 

20  Tulenevalt erakordsetest oludest kehtib Euroopa Liidu riikidele 2023. aasta lõpuni vabastusklausel.
21  https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/majandus-ja-rahandusprognoosid/rahandusministeeriumi-majandusprognoos.
22  Eeldusel, et kulude osakaal SKPs ei muutu.

Joonis T6.1. Struktuurne eelarvepositsioon 
ja riigi eelarvestrateegia (RES) eesmärk 

Allikas: rahandusministeerium.
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Joonis T6.2. Valitsuse 10aastaste 
võlakirjade intress

Märkus. Viimane vaatlus 29.11.2022.
Allikas: Bloomberg.
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selle saavutamiseks tarvilik maksukoormuse 
tõus või kulude kasvu piiramine. Kuna lähi-
aastatel kasvavad nii kaitsekulud, riigi inves-
teeringuvajadus, sotsiaalkulud ja avaliku sek-
tori palgafond, on kokkuhoidu kulude poolel 
keeruline saavutada. Rohkem manööverda-
misruumi on maksusüsteemis ja -koormu-
ses, mis on endiselt Euroopa Liidu riikide üks 
madalamaid23. 

23  2020. aastal oli Eesti maksukoormus 33,3% SKPst, Euroopa Liidu riikides keskmiselt aga ligikaudu 40%.

Joonis T6.3. Euroala riikide võlakoormus 
ja intressimaksed

Allikas: Eurostat.
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