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SISSEJUHATUS
Aasta esimesel poolel on nii maailma kui ka Euroopa majandusel
lasunud kaubandustülide vari. Piiriülesed kaubavood on sel aastal maailmas tervikuna kahanenud, mis on mitmel pool jätnud jälje
nii tööstussektori praegusele toodangule kui ka tulevikuootustele.
Euroopa majandust on peale selle rõhunud ka ebakindlus seoses
Brexiti edasilükkumise ja seda ikka veel ümbritseva määramatusega.
Ebasoodsate sündmuste tagajärjel on eurosüsteemi majanduskasvu
prognoosi juba mitmendat korda alandatud ning ka inflatsiooni jõudmine rahapoliitilise eesmärgini võtab aega seni arvatust kauem.
Seetõttu otsustas Euroopa Keskpank septembrikuu istungil majandust rahapoliitika lõdvendamisega elavdada.
Eesti majanduses püsib hea seis, ent kasv on aeglustumas. Ehkki
Eesti eksportivat sektorit on selgelt mõjutanud välisturgude nõrgenemine, on sisenõudlus püsinud kindel ning tarbijate tugev kindlustunne on elavdanud nii tarbimist kui ka investeeringute kasvu.
Ennekõike tööturu näitajad aga osutavad siiski sellele, et majandusaktiivsus on järk-järgult vähenemas.
Viimaste aastate kiire palgakasv rahuneb. Töötajad ei vaheta
enam nii aktiivselt töökohti, vähenenud on ka vabade töökohtade arv
ning ettevõtete hõiveootused on eelmiste aastatega võrreldes selgelt tagasihoidlikumad. Ka tööjõupuudust ei taju ettevõtted enam nii
terava probleemina kui veel mõni aeg tagasi. Majanduskliima jahenedes on oodata ka palgakasvu aeglustumist.
Hinnakasv jääb aeglaseks. Mõõdukam palgakulude kasv ning eelmiste aastatega võrreldes väiksem maksutõusude panus aeglustavad hinnakasvu. Seda hoiab tagasi ka lähiaastatel kammitsetuks jääv
hinnakasv euroalal, kuna suur osa Eestis tarbitavatest kaupadest on
imporditud. Vähenemas on ka energia hindade mõju tarbijakorvi kallinemisele, sest kuigi nafta hind on vahepeal olnud väga kõikuv, oodatakse toormeturgudel järgmistel aastatel nafta odavnemist.
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VÄLISKESKKOND
MAAILMAMAJANDUS
Maailmamajanduse kasvu pidurdab üleilmse kaubavahetuse vähenemine ja tööstustoodangu kasvu aeglustumine (vt joonis 1).
Selle peamiseks põhjuseks on endiselt Ameerika
Ühendriikide (USA) ja Hiina kaubandusvaidlused.
Suvel laiendasid mõlemad pooled imporditariifi
alla käivate kaupade nimekirju,1 kinnitades seega
taas, et kiiret lahendust vastasseisule pole loota.
See teeb investorid kogu maailmas rahutuks ja
põhjustab heitlikkust finantsturgudel. Mitme Aasia
riigi majanduskasvu mõjutab muu hulgas tehnoloogiatsükli pöördumine.2 Euroala majanduse väljavaadet kahjustab sel sügisel ka leppeta Brexiti
oht. Mitmel pool maailmas vähenes tööstussektori
aktiivsus suvekuudel veelgi, mis pidurdab investeeringuid. Majanduskasv pole kevadega võrreldes
väga oluliselt aeglustunud, sest tugeva sisenõudluse najal püsib teenustesektori aktiivsus suur. Oht,
et tööstussektori probleemid võivad varsti üle kanduda teistessegi majandusharudesse, on siiski
kasvanud.
Mitmes riigis pärsib majanduse arengut ja
ettevõtete kindlustunnet nõrk välisnõudlus (vt
tabel 1). USAs pidurdus tootmine järsult suve teises pooles, sest ekspordinõudluse languse tõttu
kahanes tellimuste hulk ja uusi töökohti loodi
varasemast vähem. Kaubandus- ja rahapoliitika
ebaselgus on nõrgendanud ka USA tarbijate ja
ettevõtete kindlustunnet. Küsitlusandmetel on
majanduse käekäigu pärast mures ka euroala ja
Jaapani ettevõtjad, kes on asunud kulutusi kär-

Joonis 1. Üleilmne ja euroala kaubavahetus
(3 kuu libisev keskmine)
üleilmne kaubavahetus
euroalaväline import
euroalaväline eksport
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Allikad: Bloomberg, Eurostat.

pima. Ka Jaapanis on tootmine ja eksport kiiresti kahanemas, sest kaubandustüli USA ja
Hiina vahel ning pingelised suhted LõunaKoreaga on vähendanud riigi ekspordivõimalusi.
Ühendkuningriigi majanduse jahtumist võib maailmamajanduse nõrgenemise ja Brexiti segaduse
taustal täheldada juba mitmes majandusharus.
Tööstustoodangu ja jaemüügi kasv on aeglustunud ning ka seni hästi vastu pidanud teenuste- ja
ehitussektoris pole olukord enam pilvitu. Tööturg
seevastu püsib arenenud riikides endiselt tugev
– töötuse määr on rekordmadal ja palgakasv
hoogne. Teisalt reageeribki tööturg majandusolukorra muutusele tavaliselt viitajaga ning läheb
aega, enne kui majandustingimuste halvenemine
tööturul märku annab.

Tabel 1. SKP aastakasv eri majanduspiirkondades aastatel 2012–2019 (muutus %)*
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maailmamajandus

3,5

3,6

3,5

3,2

3,8

3,3

2019 I kv

2019 II kv

2019

Arenenud riigid

1,3

2,1

2,3

1,7

2,4

2,0

1,8

Arenevad riigid ja arengumaad

5,1

4,7

4,3

4,4

4,8

4,5

4,8

Euroala

-0,3

1,4

2,1

1,9

2,5

1,9

1,3 (0,4)

1,2 (0,2)

1,3

USA

1,8

2,5

2,9

1,6

2,4

2,9

2,7 (0,8)

2,3 (0,5)

2,3
6,3

3,4

Hiina

7,8

7,3

6,9

6,7

6,8

6,6

6,4 (1,4)

6,2 (1,6)

Jaapan

2,0

0,4

1,2

0,6

1,9

0,8

1,0 (0,5)

0,8 (0,3)

1,0

Ühendkuningriik

2,0

2,9

2,3

1,8

1,8

1,4

1,8 (0,5)

1,2 (-0,2)

1,2

* SKP on püsivhindades, sulgudes on kasv võrreldes sama aasta eelmise kvartaliga; 2019 on WEO prognoos.
Allikad: IMF World Economic Outlook Update (aprill 2019), OECD, Eurostat, riikide statistikaametid.
1 10% imporditariifi tõstis USA alates 1. septembrist 15%le ja seda kohaldatakse ligikaudu 125 mld USD väärtuses Hiina kaupade (peamiselt tarbekaupade) suhtes. 25% tariifi, mida kohaldatakse 250 mld USD väärtuses kaupade (peamiselt sisendkaupade) suhtes, kavatsetakse tõsta alates 1. oktoobrist 30%le. Hiina on omakorda teatanud vastumeetmetest.
2 Mitu Aasia riiki on spetsialiseerunud tehnoloogiatoodete tootmisele (nutitelefonid, tahvlid, arvutid jne) ja on omavahel seotud tarneahelate kaudu (ühe riigi toodang on teise riigi toodangu sisendiks). See kaubagrupp panustab ka oluliselt nende majanduskasvu. Kui nõudlus
nende toodete järele väheneb või tarbijate eelistused muutuvad, mõjutab see negatiivselt ka nende majandust. Loomulikult on ka võimalik, et maailmamajanduse kasvutsükkel on lihtsalt pöördumas ja põhjused ei tulene üksikutest majandussektoritest.
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Maailmamajanduse
kasvumootori
Hiina
majanduskasv on aeglustunud. Teises kvartalis näitas Hiina majandus 6,2% aastakasvu, mis
on viimase 27 aasta nõrgim tulemus. Alates aasta
algusest on küllaltki stabiilselt aeglustunud nii
tööstustoodangu kui ka investeeringute ja jaemüügi aastakasv. Samas ületas väliskaubandus
suvekuudel isegi veidi ootusi – USA-suunalist langust aitas osaliselt tasa teha eksport Euroopa
ning Kagu-Aasia turgudele. Paranemine võib
muidugi olla ajutine, sest septembris rakendusid Hiina kaupadele USA kehtestatud kõrgemad
kaubandustollid, mis raskendavad Hiina eksportööride olukorda veelgi. Veidi peaks siiski leevendust pakkuma Hiina valitsuse plaan suurendada
majanduse elavdamiseks investeeringuid taristuprojektidesse ja regionaalarengusse. Panku
julgustatakse olema kapitali kaasamisel innovatiivsemad.
Investorite käitumist üleilmsetel finantsturgudel suunas globaalse majanduskeskkonna
jahtumine ja keskpankade rahapoliitika.
Investorite mure majanduse väljavaadete pärast
ja rahapoliitika leevendamise ootus väljendus
augustis järsult langenud võlakirjade intressimäärades ja võrdlemisi heitlikes aktsiahindades (vt
joonis 2). Pikaajaliste riigivõlakirjade intressimäärad langesid mitmel turul taas erakordselt madalale, sh Saksamaal, kus 10aastase riigivõlakirja
intressimäär langes lausa alla –70 baaspunkti
taset. Esimest korda ajaloos on kogu Saksamaa
riigivõlakirjade tulukõver negatiivse tootlusega.
USA riigivõlakirjade puhul pälvis palju tähelepanu, et pikaajaliste võlakirjade intressimäärad
on madalamad kui lühiajalistel.3 Analüütikute hinnangul lubab see aimata majanduslanguse lähenemist. Ehkki ettevõtete kasum teises kvartalis
kasvas, toimus augustis üleilmsetes aktsiahindades kerge langus, kuna makromajandusnäitajad saatsid niigi ärevatele investoritele erisuunalisi
signaale. Üheks oluliseks sündmuseks turgudel
oli ka Hiina samm lubada jüaanil odavneda alla
7 USA dollari taset, mida on hoitud juba üksteist
aastat. Sellele vastas USA valuutakursiga manipuleerimise süüdistustega ja andis mõista, et ei
välista meetmeid dollari nõrgendamiseks.

Joonis 2. Suuremad aktsiaindeksid
(04.01.2016 = 100)
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Märkus. Viimane vaatlus 18.09.2019.
Allikas: Bloomberg.

Joonis 3. Toormete hinnaindeksid ja
nafta hind USA dollarites
tööstustoormed, indeks (01.2014 = 100)
toidutoormed, indeks (01.2014 = 100)
nafta, USA dollarites barreli kohta
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Allikad: HWWI, Reuters, Bloomberg.

Nafta hind augustis odavnes. Septembris kerkis
küll Brenti nafta hind droonirünnakute tõttu SaudiAraabia naftarajatistele korraks pea 70 dollarini
barreli eest, kuid tavapärase tootmise jätkudes
hakkas hind taas langema. Nafta hinda mõjutab ka käimasolev USA-Hiina kaubanduskonflikt,
kuna Hiina kehtestas vastumeetmena esmakordselt imporditariifid ka USA toornaftale. Nende riikide vaheline naftaga kauplemine moodustab küll
koguturust väga väikese osa, ent võib kaudselt
siiski suurendada survet nafta hinnale. Kasvav
protektsionism ja kaubanduspoliitiline ebakindlus on kahandanud ka naftanõudlust. Teisalt võib
Hiina märkimisväärselt suurendada nafta importi

3 2aastase riigivõlakirja intressimäär tõusis kõrgemaks kui 10aastasel võlakirjal.
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Iraanist, et trotsida USA Iraani-vastaseid sanktsioone. Kokkuvõttes on sel ja järgmisel aastal
oodata nafta hinna langust. Tööstustoormetest
kasvas augustis üsna märkimisväärselt kulla hind,
sest üleüldise suurenenud ebakindluse taustal
peetakse seda suhteliselt riskivabaks investeeringuks. Toidutoormete hinnakasv püsib aeglane
(vt joonis 3).

Joonis 4. Kaubanduspartneritega kaalutud
euro efektiivne vahetuskurss
euro NEER-38 (01.2012 = 100)
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Euroala majanduskasv aeglustub. Teise kvartali kasv oli 0,2% (aastakasv 1,2%), mis esimese
kvartali 0,4%ga võrreldes näitab väikest aeglustumist. Suurimatest euroala riikidest on majanduskasv endiselt kiireim Hispaanias ja Prantsusmaal,
kus ka ettevõtete kindlustunne püsib tugev ning
tarbijad on optimistlikud. Saksamaa kvartalikasvu
näitaja oli aga nõrga välisnõudluse tõttu taas
kord negatiivne, –0,1%. Saksamaa eksport on
seega jätkuvalt languses ja seal on märke ettevõtete investeeringute vähenemisest. Ka autotoodang hakkas suvekuudel taas kahanema. Itaalia
majanduskasv on kängunud nulli lähedale, sest
tööstussektori panus majanduskasvu on negatiivne ja ettevõtete kindlustunnet on kahandanud keeruline sisepoliitiline olukord. Tõsi küll,
septembris õnnestus seal moodustada uus,
Euroopa-meelsem valitsus, mis toob ehk kaasa
ka stabiilsema majanduspoliitika.
Teenuste- ja tööstussektor liiguvad endiselt
eri suundades. Teenustesektor püsib sisenõudluse toel tugev ning on ka praegu majanduse
kasvumootoriks. Tööstussektori käsi käib aga
jätkuvalt kehvasti ning 2018. aastal alanud langus aina süveneb. Eksport USAsse ja Hiinasse
on pidevalt vähenenud juba eelmise aasta lõpust.
Ettevaates ohustab euroala tootjaid ka võimalus,
et USA siiski kehtestab sügiseni edasi lükatud
kõrgemad tollimaksud Euroopa päritolu autodele ja varuosadele.4 Ebakindlust on seega palju
ja seetõttu pole tööstussektori aktiivsusindeksi
jätkuv nõrgenemine üllatav. Sarnaselt kevadega
võib Brexiti oktoobri lõpu tähtaja lähenedes ehk
oodata kaubavahetuse mõningat elavnemist, sest
Ühendkuningriigis soetatakse arvatavasti enne
EList lahkumist varusid. Euroala eksportööridele
pakub raskel ajal vajalikku leevendust ka euro
vahetuskursi odavnemine kaubanduspartnerite
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Joonis 5. Euroala hõive ja tööpuudus
tööpuudus (parem telg)
hõive (I kv 2009 = 100) (vasak telg)
töötatud tunnid (I kv 2009 = 100) (vasak telg)
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Allikas: Eurostat.

valuutade suhtes (vt joonis 4). See on aga põhjustanud lisapingeid USA ja Euroopa Liidu suhetes, sest USA näeb selles sihilikku vahetuskursiga
manipuleerimist.
Euroala tööturu olukord püsib hea. Töötuse
määr euroalal on veelgi kahanenud ja püsib 7,4%
juures, mis on madalaim alates 2008. aasta juulist. Tööjõukulud kasvasid teises kvartalis 2,7%.
Ka hõive kasvab endiselt, ehkki esimese kvartali
0,4% kasv aeglustus teises kvartalis 0,2%ni (vt
joonis 5). Euroalal on praegu hõivatuid ligi 160
miljonit, mis on ühtlasi euroala ajaloo rekord.
Seetõttu võib kindlasti oodata eratarbimise jõudsat kasvu ka järgmistel kvartalitel, eriti kui võtta
arvesse praegust aeglast hinnakasvu.

4 Tähtaeg Ameerika ja Euroopa Liidu kaubanduskõneluste (või tariifide väljakuulutamise) jaoks on 13. november 2019.
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Allikas: Euroopa Keskpank.

Hinnakasv püsib euroalal tagasihoidlik. Eurostati
hinnangul püsis inflatsioon augustis sama mis
juulis ehk aasta arvestuses 1,0%. Enim panustasid hinnakasvu toit, alkohol ja tubakatooted.
Ka alusinflatsioon püsis sarnaselt eelmise kuuga
0,9% juures (vt joonis 6). Tootjahinna tõus on aga
märgavatavalt aeglustunud ja sellega kooskõlas on ka euroala ettevõtete müügihinna ootused
üsna tagasihoidlikud. Samas on ettevõtete tegevuskulud palgakulude kasvu tõttu suurenenud,
kuid küsitluste järgi kulude tõusu praegu veel tarbijatele üle ei kanta. Lisaks püsivad rahastamistingimused euroala ettevõtete jaoks soodsad ka
ettevaates (vt taustinfo 1).

Joonis 6. Euroala inﬂatsioon
inﬂatsioon kokku
alusinﬂatsioon
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Allikas: Eurostat.

Taustinfo 1. Euroala rahapoliitiline keskkond
Eurosüsteemi
rahapoliitika
eesmärk
on
hoida euroalal hinnad stabiilsena. Euroopa
Keskpanga määratluse järgi saab hinnastabiilsusest rääkida siis, kui aastane inflatsioon püsib
keskpika aja jooksul alla 2%, kuid selle lähedal. Inflatsioonisurve on euroalal hetkel endiselt nõrk ning ühtlasi on vähendatud järgmiste
aastate inflatsiooniprognoosi. Eurosüsteemi
ekspertide 2019. aasta septembris avaldatud
prognoosi kohaselt jääb ühtlustatud tarbijahinnaindeksi kasv aastatel 2019–2021 vahemikku
1,0–1,5%. Pidades silmas jätkuvalt aeglast hinnakasvu, investorite inflatsiooniootuste langust
ning euroala majanduse nõrgenemist, otsustas
Euroopa Keskpanga nõukogu septembrikuu
istungil rahapoliitikat mitmekesise meetmepaketiga lõdvendada.

Joonis T1.1. Eurosüsteemi rahapoliitilised
intressimäärad ja EONIA
Euroopa Keskpanga baasintressimäär
EONIA ehk üleöölaenamise intressimäär
hoiustamise püsivõimaluse intressimäär
laenamise püsivõimaluse intressimäär
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Märkus. Viimane vaatlus 18.09.2019.
Allikas: Euroopa Keskpank.

Et rahastamistingimused püsiksid soodsad ning pikemat aega eesmärgile alla jäänud hinnakasv
võiks hoogu koguda, langetas Euroopa Keskpanga nõukogu hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 10 baaspunkti võrra –0,50%le. Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär
jääb 0,00% tasemele ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 0,25% tasemele (vt joonis T1.1).
Septembrikuu istungil muudeti ka intressimäärasid puudutavat edasiste kavatsuste väljendamise
viisi ehk eelkommunikatsiooni. Kaotati viide 2020. aasta esimesele poolele ning täpsustati inflatsiooni kulgu puudutavaid tingimusi. Nõukogu eeldab praegu, et EKP baasintressimäärad püsivad nüüdsel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud
tasemele, mis on ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt inflatsiooni arengus.
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tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist
pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning
igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Joonis T1.2. Eurosüsteemi varaostukava
portfelli maht

3,0

avaliku sektori võlakirjade ostud
pandikirjade ostud
ettevõtete võlakirjade ostud
varaga tagatud väärtpaberite ostud

2,5
2,0
trln eurodes

Lisaks otsustas EKP nõukogu alates 1. novembrist taas käivitada täiendavad kuised varaostud
20 miljardi euro ulatuses. Nõukogu eeldab, et
varaoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks.
Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui
nõukogu hakkab baasintressimäärasid tõstma.
Täiendavad varaostud peatati 2018. aasta detsembris, kui varaostukava raames soetatud
võlakirju oli eurosüsteemi bilansis kokku 2,6 triljoni euro väärtuses (vt joonis T1.2). Enim, 2,1
triljoni euro väärtuses, oli portfellis avaliku sektori võlakirju, millest Eesti Panga varaostud
moodustasid 5,6 miljardit eurot. Endiselt kavatseb Euroopa Keskpanga nõukogu jätkata ka
varaostukava raames ostetud ja aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa

1,5
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0,5
0,0
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2016
2017
Märkus. Viimane vaatlus 31.08.2019.
Allikas: Euroopa Keskpank.
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Joonis T1.3. Euroala rahaturu
intressimäärad

4%

3 kuu EURIBOR
6 kuu EURIBOR
12 kuu EURIBOR

3%

Märtsis otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu
2%
alates käesoleva aasta septembrist pakkuda
pankadele taas pikaajalisi soodsaid laene. Nii
1%
nagu varasemad suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (ingl targeted longer0%
term refinancing operations, TLTRO), hõlmab
ka uus laenuseeria TLTRO-III stiimuleid sood-1%
2009
2011
2013
2015
2017
2019
sate laenutingimuste säilitamiseks, et rahapoliiMärkus. Viimane vaatlus 18.09.2019.
Allikas: Bloomberg.
tika mõju kanduks sujuvamalt üle ettevõtetele ja
tarbijatele. Juunis kokkulepitud laenutingimusi
muudeti septembris soodsamaks, muu hulgas pikendati laenude tähtaega kahelt aastalt kolmele.5 Lisaks otsustati septembrikuu kohtumisel rahapoliitika mõju ülekandumise toetamiseks
võtta kasutusele reservidelt makstavate intresside kaheastmeline süsteem,6 milles osa pankade
ülelikviidsusest, mida hoitakse keskpangas, vabastatakse hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast. Astmeline süsteem vähendab keskpanga hoiuseintressimäära langetamise
negatiivset mõju pankadele ning aitab kaasa sellele, et laenutingimused püsiksid soodsad.
Rahaturu intressimäärad langesid augusti lõpus ja septembri alguses euroalal rekordiliselt madalale (vt joonis T1.3). Praeguse (24.09) seisuga on intressid pisut tõusnud, püsides siiski endiselt
väga madalal: 3 kuu, 6 kuu ja 12 kuu EURIBOR on vastavalt –0,40% –0,36% ja –0,30%. Euroala
rahapakkumise aastakasv püsib eurosüsteemi leevendusmeetmete ja krediidiloome najal tugev
ning kiirenes augustis laia näitaja (M3) järgi 5,7%le. Kodumajapidamiste aastane laenukasv on
püsinud viimastel kuudel stabiilne (augustis 3,4%). Reaalsektori ettevõtete laenumahu aasta5 Vt EKP pressiteade https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html
6 Vt EKP pressiteade https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912_2~a0b47cd62a.en.html
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kasv kiirenes augustis 4,3%ni. Laenukasvu toetavad pankade soodsad laenutingimused ning
kiirenev laenunõudluse kasv. Euroala pankade juulikuine küsitlus laenutegevuse kohta näitas,
et 2019. aasta teises kvartalis jäid eluasemelaenude standardid euroalal keskmiselt suuresti
samaks, samal ajal kui ettevõtete laenustandardid karmistusid esimest korda pärast 2014. aastat. Laenustandardite mõningase karmistamise põhjusena mainisid pangad peamiselt riskikartlikkuse kasvu ja majanduse üldist kehvemat väljavaadet.

EESTI PEAMISED
KAUBANDUSPARTNERID
Meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskeskkond püsib stabiilne, kuid majandusaktiivsus on nõrgenenud. Kuigi naaberriikide
majandus kasvas teises kvartalis nii kvartali kui
ka aasta näitajate järgi, on aastakasv märgatavalt
aeglustunud (vt joonis 7). Kiire majanduskasvuga
paistab ainsana silma Leedu, kelle SKP kasvas
teises kvartalis aastaga taas üle 4% ning näitas
jõudsat kasvu ka kvartalite võrdluses. Leedu ja Läti
majanduskasv tugineb suurel määral kodumaisele
nõudlusele: eratarbimist on suurendanud majapidamiste sissetulekute kiire kasv ning finantssektori soodsamad rahastamiskulud. Leedu
majanduse aastakasvu panustas majapidamiste
tarbimine teises kvartalis 2,7 protsendipunktiga.
Järsult on aeglustunud Läti ehitussektori kasv,
mis oli veel eelmisel aastal väga kiire. Ka Soomes
ja Rootsis põhines teise kvartali majanduskasv
peamiselt majapidamiste tarbimisel. Kõigis naaberriikides on aeglustumas investeeringute kasv,
mida on eriti teravalt tunda Rootsi ehitussektoris.
Tulenevalt väliskeskkonna ebakindlusest vähenes teises kvartalis ka väliskaubanduse aktiivsus (vt joonis 8). Ekspordisektoril läheb paremini
Rootsis, kus väljavedu toetab krooni odavnemine
nii euro kui ka USA dollari suhtes. Hoolimata ekspordipartnerite majandususalduse langusest on
töötlev tööstus näidanud stabiilset kasvu. Samas
on Soomes majandususaldus langenud juba allapoole pikaajalist keskmist.

Joonis 7. Kaubanduspartnerite
SKP aastane muutus
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Leedu
Soome
Rootsi
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Allikas: Eurostat.

Joonis 8. Kaubanduspartnerite
aastane ekspordikasv
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Allikas: Reuters.

Majanduse jahenemist on tunda ka tööturul.
Kuigi nii Balti riikides kui ka Põhjamaades on töötuse määr langenud väga madalale, teises kvartalis tööpuudus valdavalt enam ei vähenenud.
Ainult Lätis kukkus töötuse määr teises kvartalis
veelgi, 6,4%ni (vt joonis 9), sest töötute arv kahanes peamiselt väheneva tööealise elanikkonna
tõttu aastaga ligi 20%. Tööhõive määr aga langes,
sest majanduslikult aktiivsete arv vähenes tööea-
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lisest elanikkonnast kiiremini. Leedus toetab tööhõivet sisseränne ning vähenenud on ettevõtete
raskused oskustöötajate leidmisega, samas on
tööpuudus kahel viimasel kvartalil suurenenud.
Soomes jäi tööpuudus teises kvartalis esimesega
samale tasemele. Rootsis hakkas tööhõive aasta
esimesel poolel pärast kümme aastat kestnud
kasvu demograafiliste muutuste tõttu vähenema.

Joonis 9. Kaubanduspartnerite
tööpuuduse määr

Joonis 10. Kaubanduspartnerite inﬂatsioon
Läti
Leedu
Soome
Rootsi
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Allikas: Eurostat.
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Allikas: Eurostat.

Lätis ja Leedus on jätkunud kiire palgakasv, samal

Lätis kerkis inflatsioon augustis 3,2%ni, kiirene-

ajal Rootsis on palgakasv püsinud tagasihoidlik ja
ka Soomes pole see olnud kuigi hoogne.

mise taga on muu hulgas ka toidukaupade suurem osatähtsus Läti tarbijakorvis. Kuigi Soomes
inflatsioon augustis pisut kiirenes, ulatub aastane hinnakasv muu hulgas teenuste madalate
hindade toel vaid 1,1%ni. Rootsis taandus inflatsioon augustis viimase kahe ja poole aasta madalaimaks. Kuna aga hinnakasvu järsu aeglustumise
taga on odavamad juurviljahinnad ja hooaja allahindlused, on see ilmselt ajutine.

Balti riikides on hinnakasv euroala kiiremate
seas, Põhjamaades aeglane. Lätis ja Leedus
püsib tarbijakorvi hinnakasv eluasemekulutuste,
toiduainete ning alkoholi ja tubaka kõrgemate hindade tõttu 3% lähedal (vt joonis 10). Kuigi energia
kallinemine andis augustis pisut järele, on eelkõige Leedus teenuste hinnakasv jätkuvalt kiire.
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EESTI MAJANDUSKONJUNKTUUR
MAJANDUSAKTIIVSUS
Majanduse aastakasv aeglustus teises kvartalis 3,6%le. Nõrgenevat väliskeskkonda silmas
pidades on kasvunumber küll korralik, ent suure
osa kasvust andsid kaks tegevusala, info ja side
ning äriteenused (vt joonis 11). Ilma nende tegevusalade ülikiire kasvuta jäänuks majanduskasv 2%
lähedusse. Kasvu pidurdas aga tugevalt energiasektor. Kahanes ka viimastel aastatel majanduskasvu tagant lükanud ehitussektori lisandväärtus.
Aeglustunud kasvule vaatamata püsib majanduses kõrgkonjunktuur. Jooniselt 12 on näha,
et äritsükli mõõdikud ületavad endiselt ajaloolist
keskmist. Kuigi tööjõupuudus ei ole enam sama
terav kui 2018. aastal, on see paljude ettevõtjate
jaoks ikka olulisim kasvutakistus. Hea majandusolukorra püsimist näitavad ka väike tööpuudus ja
jätkuvalt kiire palgakasv. Püsib suur vajadus välistööjõu järele, mis ühest küljest aitab tagasi hoida
hinnakasvu, ent teisalt näitab, et nõudlus ületab
tunduvalt kohaliku majanduse pakkumisvõimet.
Majanduskasvu aeglustumises mängib olulist
rolli tööstussektor. Üheks kammitsevaks teguriks on põlevkivienergeetika kehv käekäik: juunis
ja juulis toodeti Eestis elektrit alla poole viimase
kolme aasta samade kuude keskmisest. Languse
taga on suuresti põlevkivielektri konkurentsivõime
kahanemine Euroopa kliimapoliitika mõjul.
Teisalt vähenes juunis maiga võrreldes järsult ka töötleva tööstuse toodang. Kuigi Eesti
tööstustoodang on üldiselt liikunud samas rütmis teiste ELi liikmesriikidega, on viimase aasta
jooksul Eesti tööstussektori käsi käinud ülejäänud Euroopast märksa paremini (vt joonis 13).
Euroopa tööstuse üldise arengu taustal võib
seega pidada erandlikuks pigem Eesti tööstustoodangu kiiret kasvu 2019. aasta alguses kui
kasvu aeglustumist suvekuudel.

Joonis 11. Tegevusalade panus SKP kasvu
2019. aasta II kvartalis
info ja side
mitmesugused teenused
hulgi- ja jaekaubandus
töötlev tööstus
veondus ja laondus
põllumajandus,
metsamajandus ja kalapüük
neto-tootemaksud
ehitus ja kinnisvara
energeetika ja mäetööstus
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 12. Standardiseeritud äritsükli näitajad
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Allikad: Euroopa Komisjon, Eesti Pank.

Joonis 13. Töötleva tööstuse toodangu
mahuindeks (2015 = 100)
Euroopa Liit
Eesti
120
115
110

Eesti majanduse väiksuse ja avatuse tõttu sõltub selle käekäik eelkõige väliskeskkonnast.
Kuigi Eesti majanduses ei ole praegu tasakaalustamatuse ilminguid, võib kasvu halvata väliskeskkonna ebakindlus, mis on omakorda tingitud
kaubanduspingetest, aga ka Brexiti ootusest.
Ebakindluse tõttu on vähenenud tööstustoodangu
kasvu ootused nii Eestis kui ka mujal Euroopas
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Joonis 16. SKP aastakasv ja jooksva
kvartali hinnang

Joonis 14. Töötleva tööstuse
ettevõtete toodangu ootus
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Allikas: Eesti Pank.

Allikas: Euroopa Komisjon.

Joonis 15. Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart

Soome SKP kuine lähend, a/a
Rootsi majandususaldusindeks
Venemaa majandusaktiivsus, a/a
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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Legend
min 0 max
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Allikad: Reuters, Euroopa Komisjon, Eesti Pank, statistikaamet.

(vt joonis 14). See lubab ennustada majanduskasvu edasist aeglustumist.
Kasvu mõningast aeglustumist peegeldab ka
Eesti majandusaktiivsuse ilmakaart (vt joonis
15). Võrreldes eelmise kvartaliga on paranenud
vaid tarbijate kindlustunne ja jaemüügi kasv. Veidi
formaalsemad indikaatormudelid ennustavad kolmanda kvartali majanduskasvuks 2,7%, nagu
näha joonisel 167.
SISENÕUDLUS
Sisenõudlus kasvas teises kvartalis 5,7% ning
seda peamiselt investeeringute toel, eratarbimise kasv aeglustus.
Kogumajanduse
investeeringud
kasvasid
2019. aasta teises kvartalis püsivhinnas ligi

25% ja esimese poolaasta kokkuvõttes 21%.
Kasvu panustasid kõige enam ettevõtted, ehkki
ka majapidamiste investeeringud kasvasid tublisti (vt joonis 17). Valitsemissektori investeeringud aga kahanesid ning hoidsid kasvu tagasi
enam kui protsendipunkti võrra (vt täpsemalt ptk
„Valitsemissektor“).
Mittefinantsettevõtete investeeringud põhivarasse suurenesid teises kvartalis aastatagusega võrreldes püsivhinnas 41%. Osaliselt on
nii suure kasvunumbri taga baasiefekt, kuna mulluse esimese poolaasta investeeringute tase oli
suhteliselt madal. Investeeringute osakaal majanduses – näitaja, mis on olnud alates 2012. aastast langustrendis – näib siiski olevat pöördunud
kasvule. Viimase nelja kvartaliga on see tõusnud
13%lt 17%ni. Ettevõtete investeeringute kasvust

7 Eesti Panga indikaatormudelite prognoos on tehniline, regressioonidel põhinev prognoos, mis toetub jooksvalt laekuvatele andmetele.
Komplekti kuulub viisteist mudelit ja indikaatorprognoosiks on individuaalsete prognooside mediaan. Prognoosi ümbritsevat ebakindlust
tähistab jooksevhinnangu ajalooliste absoluutvigade keskmine.
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ligi poole andsid teises kvartalis investeeringud
hoonetesse ja rajatistesse. Kasvule aitasid kaasa
pea kõik tegevusalad, kõige enam tööstus-, energeetika- ja kaubandussektor.
Ettevõtete laenuintressimäärad on kõrgemad ja laenukeskkond ettevõtete endi hinnangul vähem soosiv kui aasta tagasi (vt joonis
18). Samas võib ettevõtete rahastamisvõimalusi
pidada endiselt üsna heaks. Konkurentsi vähenemine on eelkõige tõstnud laenude hinda, aga
ligipääs pangalaenudele on jätkuvalt hea, mida
peegeldab ka suhteliselt tempokas laenukasv.
Lisaks on soodsamate ettevõttelaenude reaalne
intressimäär jätkuvalt negatiivne, kuna baasintressimäär on väga madal. Pankade kõrval on järjest
aktiivsemad muud kodumaised laenupakkujad,
kuid nende osa ettevõtete rahastamises on veel
tagasihoidlik. Lisaks on 2019. aastal näidanud
kasvujoont ka välismaalt laenamine. Ettevõtete
võla kasv on kiirenenud, mis peegeldab ka investeeringutest tulenevat laenunõudluse kasvu.

Joonis 17. Kapitali kogumahutus põhivarasse
valitsemissektori investeeringud pp
majapidamiste investeeringud pp
ettevõtete investeeringud pp
investeeringute aastakasv püsivhindades %
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Joonis 18. Ettevõtete pangalaenude
intressimäär ja ettevõtjate hinnang
laenukeskkonnale
pikaajaliste pangalaenude keskmine
intressimäär (vasak telg)
laenukeskkonda piiravaks ja soosivaks pidavate
ettevõtjate osakaalude vahe pp (parem telg)
25

4,0%

Eluasemenõudlus ja -pakkumine olid teises
kvartalis jätkuvalt suured. Sellele viitab ka majapidamiste eluasemeinvesteeringute kiire, ligi 17%ni
küündinud kasv. Samas on märke, mis lubavad
edaspidi oodata eluasemeturu mõningast rahunemist: eluasemetehingute arv on viimastel kvartalitel püsinud ligikaudu sama mis aasta tagasi ja uute
eluasemelaenude arv on kahanenud. Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on 2019. aastal
küll pisut tõusnud, 2,6% lähedale, kuid muud laenutingimused pole eriti muutunud.
Eratarbimise kasv on aeglustunud. Vaatamata
jätkuvalt kiirele palgafondi kasvule kasvas
eratarbimine teises kvartalis aastatagusega
võrreldes vaid 1,1% (vt joonis 19). Vähem kulutati alkoholile ja tubakatoodetele – nii jätkus
vahepeal põgusalt peatunud mitmeaastane langustrend. Samuti vähenesid kulutused transpordile. Eratarbimise kasvu toetasid kulutused
kestvuskaupadele, rõivastele ja jalatsitele ning
sideteenustele. Jaekaubandusettevõtete müügitulu kasvas jooksevhindades sarnases tempos
eratarbimisega ning kasv jätkus juulis ja augustis.
Hoogu on kogunud uute erasõidukite arvelevõtt,
mis peegeldub ka mootorsõidukite juulikuises
müügikasvus. Kõige selle taustal on kolmanda
kvartali jooksul paranenud ka tarbijate kindlustunne
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Allikad: Eesti Pank, konjunktuuriinstituut.

Joonis 19. Eratarbimine
eratarbimise aastane reaalkasv (vasak telg)
palgafondi aastane reaalkasv (vasak telg)
tarbijate kindlustunde indeks (parem telg)
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Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet, Euroopa Komisjon.

nii enda kui ka kogu Eesti majanduse olukorra
suhtes (vt joonis 19).
Säästmismäär kasvab, kuid seda näitajat võib
moonutada tööränne. Kiire palgakasvu tingimustes suudetakse üha rohkem säästa – seda
näitab viimastel kvartalitel järsult kasvanud majapidamiste säästmismäär ehk tarbimisest üle jääva
tulu suhe kogu kasutatavasse tulusse. Kui ühelt
poolt investeerivad majapidamised rohkem, sh
eluruumidesse, siis teisalt võivad seda statistikat moonutada Eestis palka saavad välistöötajad,
kelle Eestist välja saadetav tulu arvutatakse osaliselt hinnanguliselt ning selle alahindamine kasvataks majapidamiste säästmismäära.

Joonis 20. Dekomponeeritud ekspordikasv
jooksevhinnas
kaubad pp
teenused pp
eksport kokku %
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Allikas: Eesti Pank.

Sisemajanduse kasvu hoidis teises kvartalis veidi tagasi varude väiksem kasv. Vähenes
müügiks ostetud kaupade varu hulgi- ja jaekaubanduses ning tooraine- ja materjali varu töötlevas
tööstuses. Enim kasvasid müügiks ostetud kaupade varud kinnisvara ja energeetika tegevusaladel, samuti valmistoodangu varu mäetööstuses.
VÄLISTASAKAAL JA
KONKURENTSIVÕIME
Eesti ekspordi käekäiku mõjutab maailmamajanduse jahtumine. Teises kvartalis oli kaupade
ja teenuste ekspordi aastakasv jooksevhindades
3,4% ehk üle kahe korra aeglasem kui esimeses
kvartalis (vt joonis 20). Kasvu aeglustumise taga oli
peamiselt nõrk välisnõudlus. Samas vastas ekspordi maksumuse kasvu kiirus teises kvartalis peaaegu täpselt Eesti olulisimate välisturgude nõudluse
keskmisele kasvule ehk teisisõnu oli ekspordi kasvu
aeglustumine tingitud pigem välisnõudluse jahtumisest kui konkurentsivõime kaotusest.

Joonis 21. Ekspordi- ja impordihinnad
ekspordihinnaindeksi aastane muutus
impordihinnaindeksi aastane muutus
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 22. Jooksevkonto

Maailmamajanduse jahtumine on vähendanud ka Eesti maksebilansi jooksevkonto üle-
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Kaubandustingimused pisut paranesid –
ekspordihinnad kasvasid teises kvartalis
impordihindadest pisut enam. Seejuures kasvasid eksportteenuste hinnad eksportkaupade
hindadest märgatavalt kiiremini, 2,7% vs 0,3%.
Teenusehindade kasvu survestab ühelt poolt tööjõu ühikukulu tempokas kasv, teisalt kiirendab seda
ka eksportteenuste muutuv struktuur, kus jätkuvalt
suureneb kallimate teenuste (sh arvuti- ja infoteenuste) osakaal. Eksport- ja importkaupade hind
muutus teises kvartalis sarnaselt (vt joonis 21).
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.
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jääki. Eelmisel aastal oli see 3,6% sisemajanduse
koguproduktist (SKP), selle aasta teises kvartalis 1,5% (vt joonis 22). Et sisenõudlus reageerib
välistingimuste muutustele alati viitega, on selline
ülejäägi vähenemine ootuspärane. Maksebilansi

kuise kiirhinnangu järgi liikus jooksevkonto
seis ka 2019. aasta juulis tasakaalu suunas.
Otseinvesteeringute sissevood Eestisse järgisid
2018. aastal üleilmseid suundumusi, kahanedes
aastaga 27% (vt taustinfo 2).

Taustinfo 2. Üleilmne protektsionism mõjutab ka otseinvesteeringuid
Riikidevahelised otseinvesteeringuvood on kahanemas
Maailmamajanduse jahtumine ning kasvanud protektsionism ja kaubanduspinged põhjustavad
suuri muutusi üleilmsetes väärtusahelates ning mõjutavad tugevalt otseinvesteeringute vooge.
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Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni
Joonis T2.1. Üleilmsed otseinvesteeringute
(OECD) andmetel vähenesid 2018. aassissevood
tal välismaiste otseinvesteeringute sissetu% SKPst (vasak telg)
levad vood aastaga kogu maailmas 15%.
trln USA dollarites (parem telg)
5
2,5
Otseinvesteeringud on juba pikemat aega languses. Kolme viimase aastaga on üleilmsed
4
2,0
otseinvesteeringute sissevood vähenenud juba
enam kui kolmandiku võrra (2,2 triljonist dolla3
1,5
rist 2015. aastal 1,4 triljonini 2018. aastal). SKP
suhtes mõõdetuna langesid need 2018. aastal
2
1,0
viimase 20 aasta madalaimale tasemele (vt joonis T2.1). Majanduse jahenemise mõju võimen1
0.5
das suuresti USA tulumaksureform, mis ajendas
USA emaettevõtteid välismaiste tütarettevõtete
0
0,0
tulusid kodumaale tagasi tooma, vähendades
Allikas: OECD.
nii üleilmseid investeeringuvooge. Sellele lisandus ka Hiinast lähtuva otseinvesteeringute väljavoo kahanemine rangemate piirangute ja Hiina majanduskasvu aeglustumise tõttu.
Euroopasse tulevad otseinvesteeringud on samuti järsult vähenenud. OECD andmed Euroopa
Liidu kohta näitavad, et otseinvesteeringute sissevood kahanesid 2018. aastal 11%, 341 miljardi dollarini – võrreldes kolme aasta taguse kõrgseisuga on seda ligi poole võrra vähem. Üheks
põhjuseks oli Iirimaa otseinvesteeringute tagasivoog, mis on tõenäoliselt seotud USA maksumuudatustega (sama toimus ka Šveitsis). Teiseks vähenesid tunduvalt Suurbritanniasse tehtavad otseinvesteeringud, mida mõjutas suurenenud ebakindlus riigi EList lahkumise tõttu. Lisaks
kahandasid välisinvesteeringuid tugev dollar, nõrgad aktsiaturud ja nõrgenenud makromajanduslik väljavaade. Siiski on ka vastupidiseid näiteid: Hispaaniasse ja Hollandisse tehtud otseinvesteeringute vood 2018. aastal hoopis suurenesid. OECD andmetel on Holland tõusnud kogu
maailmas otseinvesteeringute saajate seas USA ja Hiina järel kolmandale kohale. Hispaania tõusis 2018. aastal 10 suurima välismaiste otseinvesteeringute vastuvõtjariigi hulka.
Hiina otseinvesteeringud välismaale ulatusid 2018. aastal 1,9 miljardi dollarini, ületades Kanada,
Iirimaa, Jaapani, Šveitsi ja Prantsusmaa omi. Selle numbri püsimine on siiski küsimärgi all, kuna
lääneriigid karmistavad tehnoloogiasse ja strateegilistesse varadesse tehtavaid investeeringuid
puudutavaid reegleid, mis mõjutab eriti valusasti Hiinat.
Fantoominvesteeringute kasv
Üha suureneva osa maailma otseinvesteeringute kogumahust moodustab nn fantoomkapital, mille
eesmärk pole mitte tootmistegevuse rahastamine, vaid ettevõtete maksukohustuste vähendamine.
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Paljud riigid on huvitatud sissetulevate otseinvesteeringute suurendamisest, sest tavapäraselt
seostatakse välismaiseid otseinvesteeringuid rahvusvahelise majandusintegratsiooni süvenemise, majanduskasvu stimuleerimise, töökohtade loomise ja tootlikkuse kasvuga kapitali, oskuste
ja tehnoloogia siirdamise kaudu. Mitte kõik välismaised otseinvesteeringud ei too aga kaasa
tootlikkuse ja majanduse kasvu. Kuna FDI alla arvatakse muu hulgas piiriülesed finantsinvesteeringud samasse rahvusvahelisse kontserni kuuluvate ettevõtete vahel, võib teatud osa neist olla
nn fantoominvesteeringud ehk investeeringud, mis läbivad reaalse äritegevuseta ettevõtteid või
eriotstarbelisi üksusi. Need üksused tegelevad hoiustamise või ettevõttesiseste vajaduste rahastamisega või haldavad immateriaalset vara, sageli rahvusvaheliste ettevõtete üleilmse maksukoormuse vähendamise eesmärgil. Selline finantstegevus ja maksude optimeerimine hägustab
välisinvesteeringute statistikat ja tegeliku majandusintegratsiooni ulatust.
Hiljutises IMFi ja Kopenhaageni ülikooli uuringus8 leiti, et oluline osa välismaistest otseinvesteeringutest on seotud hargmaiste ettevõtetega, kes nende abil maksudest kõrvale hoiduvad.
Uuringute kohaselt kasutati üleilmselt ligi 40% välismaistest otseinvesteeringutest puhtalt finantskorraldusvahendina. Seitsme aastaga kasvas nende osatähtsus otseinvesteeringute mahus
7 protsendipunkti võrra. Fantoominvesteeringute maht oli 2017. aastal 15 triljonit dollarit ehk ligikaudu sama suur kui Hiina ja Saksamaa aastane kogutoodang kokku.
Autorid märgivad, et valdav osa fantoominvesteeringutest on paigutatud maksuparadiisina tuntud riikidesse. Ligi poolt hoiavad enda käes Luksemburg ja Holland. Kui lisada ka Hongkong, Briti
Neitsisaared, Bermuda, Singapur, Kaimanisaared, Šveits, Iirimaa ja Mauritius, on nende 10 riigi käes
enam kui 85% kõigist fantoominvesteeringutest. Mõnel juhul on tegemist teadliku poliitilise strateegiaga meelitada riiki võimalikult palju välisinvesteeringuid, pakkudes tulusaid hüvesid, näiteks väga
madala või nullmääraga ettevõtte tulumaksumäära. Isegi kui selliseid investeeringuid vastu võtvatel
ettevõtetel pole ühtegi töötajat või on neid väga vähe ning nad ei maksa üldse või peaaegu üldse
ettevõtte tulumaksu, panustavad nad ikkagi kohalikku majandusse, ostes maksunõustamis-, raamatupidamis- ja muid finantsteenuseid ning makstes registreerimis- ja asutamistasusid. Mitmes
maksuparadiisina tuntud riigis moodustavad need teenused SKPst väga olulise osa.
Eesti on otseinvesteeringute netosaaja
Eesti jaoks on otseinvesteeringud mänginud pikka aega väga tähtsat rolli, sest arenenud riikidega võrreldava tulutaseme saavutamine nõuab keskmisest suuremaid põhivarainvesteeringuid.
Joonis T2.2. Otseinvesteeringute seisud (% SKPst)
Välismaalt tulnud otseinvesteeringud
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Allikas: OECD.

8 Jannick Damgaard, Thomas Elkjaer, Niels Johannesen (2019): „The Rise of Phantom Investments” - Finance & Development,
September 2019, Vol. 56, No. 3.
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Võrdluses teiste riikidega on Eesti püsinud
välisinvestoritele atraktiivne. OECD andmetel
oli Eestisse tulnud välismaiste otseinvesteeringute maht 2018. aasta lõpu seisuga 82% Eesti
SKPst, millega Eesti asetub riikide hulgas selgelt ettepoole ja ületab OECD riikide keskmist
näitajat enam kui kahekordselt (vt joonis T2.2).

Joonis T2.3. Välismaiste otseinvesteeringute
sissevood (% SKPst)
Eestisse
maailma riikidesse kokku
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tud otseinvesteeringud ületavad või on (Iirimaa
puhul) ligikaudu võrdsed riiki tulnud otseinvesAllikas: OECD.
teeringute summaga. Riiki tulnud ja välismaale
tehtud otseinvesteeringute vahe osas hoiab Eesti OECD liikmesriikide võrdluses kindlalt esi-

kohta. Eesti on 2018. aasta lõpu seisuga saanud 56% ulatuses SKPst rohkem investeeringuid,
kui on ise välismaale paigutanud.
Otseinvesteeringute sissevood Eestisse järgisid 2018. aastal üleilmseid suundumusi, kahanedes aastaga 27%, 4,9%ni SKPst (vt joonis T2.3). Ligi 80% Eestisse tulnud otseinvesteeringutest on paigutatud pangandussektorisse, umbes kuuendik töötlevasse tööstusesse. Erinevalt üleilmsest näitajast oli
Eesti 2018. aasta näitaja aga kolme aasta taguse seisuga võrreldes hoopis kõrgem. Pikaajaline trend
on siiski kahanev. Üleilmsed probleemid, protektsionism ja ebakindlus ei jäta meidki puutumata.

TÖÖTURG
Teises kvartalis valitses majanduskasvu aeglustumisest hoolimata töötajate järele suur
nõudlus. Kuigi Eesti elanike hõive püsis tööjõuuuringule tuginedes ligikaudu sama mis 2018.
aastal, näitavad politsei- ja piirivalveameti andmed, et järsult on kasvanud lühiajaliselt Eestis
töötavate kolmandatest, st ELi-välistest riikidest
pärit inimeste arv. Kehtivaid lühiajalise töötamise registreeringuid oli teises kvartalis ligikaudu
18 000, eelmise aastaga võrreldes on see arv
enam kui kahekordistunud, panustades hõive
kasvu 1,5 protsendipunkti (vt joonis 23). Tuleb
siiski arvestada, et kehtiv registreering ei pruugi
tähendada reaalselt Eestis töötamist kogu kvartali vältel, ja seega tuleb neid andmeid käsitada
lähendina tegelikule näitajale.
Tööjõu-uuringu järgi hõive teenindussektoris
suurenes ja tööstussektoris kahanes (vt joonis
24). Tööstussektori hõive kahanemise puhul tuleb
siiski arvestada ka hüppelist kasvu 2017. aasta
teises pooles ning kui arvata hõivatute hulka ka
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Joonis 23. Eesti ettevõtetes ja asutustes
töötavate Eesti elanike ja lühiajaliste
töötajate arvu muutus
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* Lähend: kehtivate registreeringute arv.
Allikas: statistikaamet, politsei- ja piirivalveamet, Eesti Panga arvutused.

lühiajaliselt Eestisse tulnud välistöötajad, kes hõivestatistikas ei kajastu, oli langus märksa mõõdukam. Teenindussektori käekäiku on toetanud
tugev sisenõudlus. Kuna selles sektoris on eesti
keele oskus vajalikum kui tööstussektoris, asuvad
sinna tööle peamiselt kohalikud elanikud.

Joonis 24. Hõive aastane muutus Eestis
koos ja ilma lühiajaliste töötajateta
(kehtivad registreeringud)

Joonis 25. Tööpuudus
registreeritud töötuse määr (hooajaliselt tasandatud)
töötuse määr (hooajaliselt tasandatud)
loomuliku tööpuuduse määr
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Allikad: statistikaamet, politsei- ja piirivalveamet,
Eesti Panga arvutused.
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Allikad: statistikaamet, töötukassa, Eesti Pank.

Teises kvartalis oli nii täis- kui ka osaajaga töötajaid ligikaudu sama palju kui aasta varem.
Töötundide arv töötaja kohta kahanes 1,2%, kuid
kahanemistempo oli aeglasem kui eelmisel aastal. Kuna osaajaga töötajate arv püsis muutumatu, töötasid tõenäoliselt täistööajaga töötajad
mõnevõrra vähem. Töötunnid hõivatu kohta on
kahanenud juba pikemat aega, selle tagamaadest
on pikemalt juttu Tööturu Ülevaates9.

Joonis 26. Keskmise palga aastane muutus
tööandja omaniku liigi järgi
riik
kohalik omavalitsus
Eesti eraõiguslik isik
välismaa eraõiguslik isik
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Töötuse määr ulatus 2019. aasta teises kvartalis 5,1%ni. Kuigi hooajalisi tegureid arvesse võttes
töötus eelmise kvartaliga võrreldes suurenes, on
selle tase siiski madal ning tööturul valitseb endiselt vaba tööjõu puudus (vt joonis 25). Alates 2019.
aasta teisest kvartalist on registreeritud töötus
hakanud suurenema ning augustis oli registreeritud
töötuid 6% rohkem kui aasta varem. Registreeritud
töötus on suurenemas põhiliselt Harjumaal ja IdaVirumaal. Töötukassa andmetel on töötuse kasvu
mõjutanud nii energeetikasektori probleemid kui
ka see, et on taastatud äriühingu juhatuse liikmete
õigus töötuskindlustushüvitisele.
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Allikas: statistikaamet.

Joonis 27. Tööjõu ühikukulu muutus
nominaalse tööjõu ühikukulu
reaalse tööjõu ühikukulu
8%
7%

Kuigi palgakasv mõnevõrra aeglustus, oli see
7,4% juures endiselt hoogne. Nagu 2018. aastalgi, oli palgakasv kiirem valitsemissektoris ning
tagasihoidlikum eraettevõtetes (vt joonis 26).
Valitsemissektoris ulatus palgakasv nii avalikus
halduses, hariduses kui ka tervishoius ligi 10%ni.
Erasektori tegevusaladest kiirenes palgakasv ehituses 10% ligidale, töötlevas tööstuses jäi see
riigi keskmisele palgakasvule alla.
9 Vt Tööturu Ülevaade 1/2019, taustinfo 2.
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Tööjõu ühikukulu (tööjõukulu ja tööjõu tootlikkuse suhtarv) teises kvartalis suurenes (vt
joonis 27). Tegevusalati suurenes tööjõukulu osakaal lisandväärtuses tugevasti ehitus- ja tööstussektoris. Sealjuures kasvas tööjõu ühikukulu ka
töötlevas tööstuses, mis on tegevusaladest väliskonkurentsile kõige enam avatud ja seetõttu tööjõukulude tõusu suhtes eriti tundlik.

Joonis 28. Energiahindade inﬂatsioon
muu pp
soojusenergia pp
elekter pp
mootorikütused pp
energia kokku %
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Tarbijahindade kasv kiirenes teises kvartalis
ajutiselt kolme protsendi lähedusse, kuid kolmanda kvartali alguses inflatsioon aeglustus.
Inflatsiooni heitlikkuse taga on olnud nii energia
kui ka toiduainete hinnad.
Tarbijahindade kasvu on ülal hoidnud aiasaaduste kallinemine. Köögiviljade hind oli teises
kvartalis 30% kõrgem kui aasta eest, mis andis
viiendiku tarbijahindade aastakasvust. Ülejäänud
toiduainete hinnakasv on aasta jooksul aeglustunud. Põllumajandustoormete hinnad Euroopa
siseturul pole aastaga palju muutunud. Piima ja
lihatoodete kallinemine maailmaturul esimese
poolaasta jooksul Euroopa Liidu siseturule tugevalt üle ei kandunud.
Energiahindade odavnemist soodustas kolmanda kvartali alguses toornafta hinnalangus
maailmaturul. Nafta odavnemine mõjutas eelkõige mootorikütuste hinda (vt joonis 28). Ka elektri
hindade aastakasv pöördus kolmandas kvartalis
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Allikas: statistikaamet.

langusse. Alates eelmise aasta algusest on energiahindade kallinemisse seevastu panustanud tahkete kütuste, eelkõige puidu kallinemine.
Alusinflatsioon püsis teises kvartalis kahe
protsendi läheduses. Alusinflatsiooni on soodustanud majandustsükli kõrgseis (vt taustinfo 3).
Lisaks teenustele on tänavu mõnevõrra kiirenenud ka tarbekaupade hinnakasv. Osaliselt on selle
taga metoodika muudatused kasutatud autode
hindade arvestamisel.10 Impordihindade kasv on
siiski olnud aeglane ning tööstustoormete hinnad
maailmaturul valdavalt langenud. Soodsad impordihinnad on leevendanud ettevõtete jaoks palgakasvust tulenevaid kulusurveid.

10 Tänavu muutus tarbijahinnaindeksis kasutatud autode hindade arvestamise metoodika. Kasutatud autode odavnemine vähendas
sellel kümnendil igal aastal inflatsiooni 0,18 protsendipunkti võrra, mõju tarbekaupade tarbijakorvile ulatus –0,6 protsendipunktini.

Taustinfo 3. Kitsam alusinflatsiooni näitaja
Eesti hinnakasvu on viimastel aastatel tugevalt mõjutanud energia ja toiduainete hinnakõikumised maailmaturul. Püsivamad hinnasurved kajastuvad alusinflatsiooni erinevates näitajates, sest
nende taga on majandustsükli käekäik.
Kõikide kaupade ja teenuste hinnad pole siiski tugevalt majandustsükliga seotud. Majandustsükli
ja inflatsiooni seoste täpsemaks hindamiseks võttis Euroopa Keskpank 2014. aastal kasutusele uue, kitsama alusinflatsiooni näitaja (ingl supercore inflation). Kitsama alusinflatsiooni indeks
hõlmab ainult neid kaupu ja teenuseid, mille hinnad muutuvad koos majandustsükliga. Selline
indeks võib anda inflatsiooni prognoosimiseks täpsema signaali.
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Eesti kitsam alusinflatsioon on viimastel aastatel majandustsükli kõrgseisu tõttu kiirenenud
(vt joonis T3.1). 66 kaubagrupist liiguvad Eestis
majandustsükliga tugevas korrelatsioonis 13
kaubagrupi hinnad, mille osakaal tarbijakorvis
on 14%. Nendest suurima osakaaluga on üüri
ja majutusteenuste hinnad. Eesti kitsama alusinflatsiooni näitaja kõikumise taga on teenuste
hinnad, mis on meil euroala riikidest kõige heitlikumad. Heitlikkust võib põhjustada väikeriigile
iseloomulik lünklik hinnastatistika.
Alusinflatsiooni näitajate kasulikkust hinnatakse
mitme omaduse põhjal (vt tabel T3.1). Näitajad
peaksid aitama prognoosida koguinflatsiooni
trendi pöördepunkte, aga oluline on ka üldine

Joonis T3.1. Kitsam alusinﬂatsioon
inﬂatsiooni trend
10% kärbitud keskmine
kitsam alusinﬂatsioon
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Allikad: Eurostat, Eesti Pank.

Tabel T3.1. Alusinflatsiooni näitajad aastatel 2010–2019
Osakaal
tarbijakorvis %
ÜTHI, v.a energia
ÜTHI, v.a energia ja töötlemata toit

Inflatsiooni trend*

Inflatsiooni prognoos**

Nihe

Ruutkeskmine viga

Nihe

Ruutkeskmine viga

88

0,30

1,17

0,31

2,10

84

0,21

1,17

0,24

2,11

ÜTHI, v.a energia ja toit

61

-0,52

1,48

-0,40

1,99

10% kärbitud keskmine

90

0,01

0,72

0,06

1,89

-

0,53

1,29

0,62

2,32

14

-0,35

1,78

-0,31

2,56

Kaalutud mediaan
Kitsam alusinflatsioon
* 24 kuu tsentreeritud libisev keskmine.
** Kahe järgmise aasta annualiseeritud hinnakasv.

prognoositäpsus. Kitsam alusinflatsioon katab Eesti andmete puhul tarbijakorvist väikest osa
ning näitaja heitlikkus vähendab selle väärtust ennakindikaatorina. Testitud alusinflatsiooni näitajatest võimaldas kõige täpsemalt koguinflatsiooni prognoosida 10% kärbitud keskmine. Selle
indeksi koostamisel jäetakse tarbijakorvist välja üksnes kõige kiiremini kallinenud ja odavnenud
kaubagrupid. Kuna alusinflatsiooni näitajate omadused ja prognoositäpsus võivad aja jooksul
muutuda, siis ainult ühe näitaja kasutamine ei anna siiski usaldusväärseid tulemusi. Seetõttu jälgivad keskpangad rahapoliitika tegemisel suuremat hulka alusinflatsiooni näitajaid.
Arvutusmeetod11
Euroopa Keskpanga metoodika kitsama alusinflatsiooni arvutamiseks põhineb Phillipsi kõvera tüüpi
regressioonimudelite hindamisel. Muutujateks olid 66 kaubagrupi kvartaalsed annualiseeritud
hinnakasvud (𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ) ja SKP lõhe üks või kaks viitaega (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡 ):

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝜌𝜌0 + 𝜌𝜌𝜌𝜌1 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌2 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜌𝜌𝜌𝜌3 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡

Iga kaubagrupi lõikes koostati valimisisesed rekursiivsed prognoosid nelja kvartali kohta ja võrreldi nende täpsust autoregressiivse mudeli (AR-mudeli) prognooside täpsusega. Välja valiti kaubagrupid, mille prognoositäpsus oli AR-mudeliga võrreldes suurem. Lisatingimusena pidid SKP
lõhe koefitsiendid olema statistiliselt olulised. Kitsam alusinflatsioon arvutati kaubagruppide hinnaindeksite kaalutud keskmisena.
11 Kasutatud allikad: Measures of underlying inflation for the euro area. ECB Economic Bulletin, Issue 4/2018.
The responsiveness of HICP items to changes in economic slack. ECB Monthly Bulletin, September 2014.
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VALITSEMISSEKTOR

Teisel poolaastal on oodata nii investeeringute kui

investeeringud jätnud jälje ka käibemaksu laekumisele.

ka Euroopa Liidu eelarvest laekuvate struktuuritoetuste suurenemist.

Tänu tööturu hea seisu püsimisele on tööjõumaksude laekumise kasv möödunud aastaga
võrreldes kiirenenud. Teises kvartalis laekus riigile ja kohalikele omavalitsustele tööjõumakse
12,5% rohkem kui aasta varem. Üksikisikute
maksuvaba tulu astmed ei ole indekseeritud, mistõttu palkade kasvades keskmine maksuvaba tulu
väheneb ja tööjõu efektiivne maksumäär tõuseb.

Valitsemissektori jooksvad kulud suurenesid esimesel poolaastal 2018. aasta algusega
võrreldes kiiremini. Valitsemissektori palgakulude kasv püsis hoogne, tarbimiskulutuste kasv
möödunud aastaga võrreldes kiirenes ning eelmise aasta kiiret palgakasvu peegeldava pensioniindeksi toel kasvasid teises kvartalis kiiresti
ka sotsiaaltoetused. Esimeses kvartalis olid valitsemissektori jooksvad kulud eelmise aasta sama
ajaga võrreldes 12% suuremad. Teises kvartalis
aeglustus kulude kasv 10%ni. Kinnitatud riigieelarve kohaselt peaks jooksvate kulude kasv teisel
poolaastal jätkuvalt aeglustuma.

Valitsemissektori investeeringud olid esimesel
poolaastal väiksemad kui eelmisel aastal samal
ajal. Teises kvartalis vähenesid valitsemissektori investeeringud püsivhinnas mõõdetuna aasta
võrdluses 6,2%, mis tulenes pea täielikult ehitusinvesteeringute vähenemisest. Sarnaselt aasta
algusele vähenesid ka teises kvartalis keskvalitsuse investeeringud, kohalike omavalitsuste eelarvest rahastatavad investeeringud suurenesid.
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Joonis 29. Maksude laekumine riigieelarvesse

Maksutulud on sel aastal kasvanud aeglasemalt kui mullu, kuid liikunud enam-vähem
prognoositud rajal. Kasvu aeglustumise üheks
põhjuseks on mullu jõustunud arvukad maksumuudatused, mille tulusid kahandav mõju ilmneb alles tänavu. Näiteks rakendus 2018. aastal
mitu ettevõtte tulumaksu meedet, mille koosmõjul kasvas ettevõtete tulumaksu laekumine SKP
suhtes 0,5%. Selle aasta alguses aga rakendus
juriidiliste isikute regulaarsetele kasumieraldistele
madalam maksumäär ja ettevõtte tulumaksust
laekuv tulu kujuneb eelmise aasta omast väiksemaks. Jaanuarist augustini laekuski ettevõtte
tulumaksu riigikassasse vähem kui 2018. aastal
(vt joonis 29). Lisaks on tarbimiskulutuste kasvu
aeglustumine ja tagasihoidlikud valitsemissektori
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Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

Tänu heale maksulaekumisele ja investeerimiskulutuste vähenemisele oli valitsemissektori eelarve esimese poolaasta kokkuvõttes
väikeses nominaalses ülejäägis.

EESTI PANGA PROGNOOS AASTATEKS 2019–2021
Eesti Panga prognoos valmib rahapoliitika ja majandusuuringute ning finantsstabiilsuse osakonna ekspertide koostöös. Siinne prognoos võtab arvesse pärast juuniprognoosi laekunud uut teavet Eesti ja
välisriikide majanduse kohta, mille hulgas olulisim on 30. augustil avaldatud Eesti rahvamajanduse
arvepidamise statistika 2019. aasta teise kvartali kohta. Prognoosile avaldas suurt mõju ka rahvamajanduse arvepidamise statistika varasemate perioodide andmete revideerimine. Arvesse on võetud
uusi andmeid tööturu, väliskaubanduse, finantssektori ja hindade kohta (seisuga 16. september 2019).
Lisaks sellele on uuenenud väliskeskkonna, sh peamiste partnerriikide prognoosi eeldused (seisuga
29. august 2019). Prognoosi koostamisel on kasutatud Eesti Pangas välja töötatud Eesti majanduse
makromudelit EMMA, mida uuendatakse ja täiendatakse pidevalt.
Maailmamajanduse kasvuväljavaateid varjutab süvenev ebakindlus. USA ja Hiina vaheline
äge kaubandustüli, aga ka geopoliitilised pinged
Lähis-Idas ja Aasias ning sisepoliitilised segadused ja vaidlused mitmel pool Euroopas ja LõunaAmeerikas on suurendanud ebakindlust tuleviku
ees. Kõrgemad imporditollid ja nende vastumeetmed on põhjustanud heitlikkust finantsturgudel

odavam nafta, mille tõttu euroala inflatsioon alaneb selle aasta 1,2%lt 1,0%ni järgmisel aastal.
Aastaks 2021 oodatakse selle kiirenemist 1,5%ni.

ja oluliselt vähendanud kaubandusmahtusid. Kui
protektsionism jätkub, võib see ka lähitulevikus
kammitseda üleilmseid tarneahelaid ja pärssida
veelgi ettevõtete investeeringuid ja tootlikkust,
mis on niigi tagasihoidlikud. Paljudes riikides
elavdab sisenõudlust leebe rahapoliitika, andes
majandusele hoogu juurde, kuid see ei korva täielikult rahvusvahelise kaubanduse kiratsemisest
tekkivat kaotust. Seetõttu on järgmiste aastate
kasvuprognoosid varasemast nõrgemad.

määrasid, ei kaalu see Eesti kui väga avatud majanduse jaoks üles eksporditurgude kehvemat seisu ja
välisnõudluse kasvu aeglustumist (vt tabel 2).

Euroala majanduskasvu pidurdab tööstussektori nõrkus. Nõrga välisnõudluse tõttu on eksporditellimused kiirelt kahanenud, mis küllaltki
jõudsale laenukasvule vaatamata jätab ilmselt
jälje ka ettevõtete investeeringutele. Euroala tööturg püsib siiski tugev, sest töötus väheneb endiselt ja inertsi mõjul jätkub kiire palgakasv. Euroala
majanduskasv ulatub sel aastal vaid 1,1%ni, kuid
kiireneb seejärel veidi, jõudes 2021. aastaks
1,4%ni. Kuigi palgakasv kiirendab alusinflatsiooni,
hoiab tarbijahindade kasvu tagasi prognoositust

Välisturgude tugi Eesti majandusele on nõrgem kui varem. Ehkki euroala ühise rahapoliitika
suundumused lubavad järgmistel aastatel oodata
varem prognoositust veelgi madalamaid intressi-

Eesti majanduskasv aeglustub, kuid SKP lõhe
jääb siiski positiivseks. Selle aasta majanduskasvuks kujuneb 3%, järgmisel kahel aastal on
oodata umbes 2% kasvu (vt tabel 3). Kuigi välisnõudlus nõrgeneb, jääb majanduse maht tugeva
sisenõudluse toimel veel mitmeks aastaks suuremaks kui tavaoludes. Tavaoludest paremast
seisust annavad tunnistust muu hulgas üha suurenev tööturul osalemise aktiivsus koos madala
tööpuudusega, kiire palgakasv ja Eesti residentidest hõivatute kõrval ka välistöötajate arvu kiire
kasv.
Tööturg on rahunemas, ent jääb võrdlemisi
elavaks. Eelmistel aastatel kiirelt suurenenud
tööjõunõudlus on ühes majanduse jahenemisega
raugemas, mis edaspidi leevendab ka palgasurvet ja -kasvu. Tööjõunõudluse kasvu pidurdu-

Tabel 2. Prognoosi välismajanduse eeldused
2019. aasta juuniprognoos
2018

2019

2020

2021

2019

2020

Välisnõudluse kasv %*

3,6

0,8

2,4

3,0

2,1

2,8

3,2

Nafta hind (USA dollarites barreli kohta)

71,1

62,5

57,0

56,3

68,1

65,8

62,7

Intressimäär (3 kuu EURIBOR %)

-0,32

-0,40

-0,65

-0,64

-0,32

-0,32

-0,20

USD/EUR vahetuskurss

1,18

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

* Eesti kaubanduspartnerite kaalutud impordi kasv.
Allikas: Euroopa Keskpank.
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2021

Tabel 3. Majandusprognoos põhinäitajate kaupa*
Erinevus juuniprognoosist
2018

2019

2020

2021

26,04

27,87

29,26

30,60

0,35

0,20

0,08

SKP püsivhindades**

4,8

3,0

1,9

2,0

-0,3

-0,2

0,0

Eratarbimine***

4,3

3,3

4,4

3,1

-1,2

1,6

0,7

Valitsemissektori tarbimine

0,9

0,0

-0,5

-0,5

-0,9

-1,2

-0,3

Kapitali kogumahutus põhivarasse

1,7

15,1

-0,4

0,9

11,0

-2,0

-0,9

Eksport

4,3

3,1

0,8

2,9

-0,7

-2,0

-0,3

Import

5,7

3,5

2,1

2,7

-0,8

-0,8

-0,1

SKP lõhe (% potentsiaalsest SKPst)

4,1

3,3

1,6

0,5

-0,6

-1,4

-1,8

Tarbijahinnaindeks

3,4

2,3

1,9

1,8

-0,2

-0,8

-0,3

Ühtlustatud tarbijahinnaindeks

3,4

2,2

2,1

2,0

-0,4

-1,0

-0,3

SKP deflaator

4,5

3,9

3,1

2,5

0,0

-0,3

-0,4

Töötuse määr (% tööjõust)

5,4

4,9

5,9

6,4

0,3

0,4

0,3

Hõive****

1,3

0,7

0,2

-0,1

-0,4

0,3

0,0

1310

1403

1476

1550

-12

-29

-34

Keskmine brutokuupalk

7,3

7,1

5,2

5,1

-1,0

-1,2

-0,1

SKP töötaja kohta püsivhindades

3,5

2,4

1,7

2,1

0,3

-0,6

-0,1

Jooksevkonto saldo (% SKPst)

1,8

1,6

1,0

0,8

0,2

-0,3

-0,6

-0,5

-0,2

0,1

-0,1

-0,1

0,3

0,3

SKP jooksevhindades mld eurodes

Keskmine brutokuupalk (EUR)

Valitsemissektori eelarve tasakaal (% SKPst)*****

2019

2020

2021

* 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.
***** Valitsemissektori tulude ja kulude prognoos võtab arvesse nende meetmete mõju, mis olid prognoosi koostamise hetkeks piisava
detailsusega teada.
Allikad: statistikaamet, Eesti Pank.

misele viitavad ettevõtete oluliselt nõrgenenud
hõiveootused ja vabade töökohtade arvu vähenemine. Lisaks mõjutab tööturu olukorda põlevkivienergeetika sektori kehvem käekäik. Palgakasvu
pidurdab ka avalik sektor, sest eelarve konsolideerimise vajadus ei luba jätkata sama hoogsa
palgatõusuga kui eelmistel aastatel.
Aeglasem palgakasv hakkab peegelduma ka
majapidamiste kulutustes. Juulis ja augustis
avaldatud andmed jaemüügi, uute sõidukite
registreerimise ja tarbijate kindlustunde kohta
annavad põhjust eeldada, et eratarbimise kasv
aasta teises pooles kiireneb. Pikemas ettevaates pidurdub tööturu jahtudes ja sissetulekute
kasvu aeglustudes lähiaastatel siiski ka eratarbimise kasv. Esmased rahunemise märgid on avaldunud ka kinnisvaraturul, kus tehingute arv pole
enam suurenenud ja laenude arv on kahanemas.
Arvatust madalamast laenuintressimäärast pole
täiendavat tõuget oodata, sest uutele laenudele
kehtib baasintressimäära alampiir 0%.
Esimese poolaasta kiire investeeringukasv
on ootuse kohaselt ajutine. Varasemate aasta-
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tega võrreldes tagasihoidlikumalt suurenev nõudlus
koduturul ning pessimistlikum väljavaade välisturgudel ei loo soodsat pinnast ettevõtete investeeringute
kasvuks. Olemasolev tootmisressurss on pigem
alarakendatud, mis samuti ei luba oodata esimese
poolaasta kiire investeeringukasvu jätkumist.
Hinnakasv püsib tagasihoidlik. Sellel aastal kasvavad tarbijahinnad 2,3%, järgmistel aastatel jääb
hinnakasv 2% lähedusse. Hinnakasvu aeglustumise peamine põhjus on nafta hinna langus, kuid
vähenenud on ka toiduainete kiire hinnatõusu risk
maailmaturul. Teenuste ja tööstuskaupade hinnakasvu hoiab vaos väiksem palgakulude tõus ja
aeglustuv majanduskasv. Inflatsiooni aeglustab
ka varasemast väiksem maksumõju, kusjuures
alkoholiaktsiisi langetus kahandab 2019. aasta
inflatsiooni 0,2 protsendipunkti võrra.
Majandustsükli tugev seis toob riigieelarvesse
rohkem maksuraha. Nii sel kui ka järgmisel kahel
aastal laekub maksutulusid märgatavalt rohkem
kui tavaolukorras (ehk oludes, kus tööturg pole
nii pingul ja tööjõukulude kasv nii kiire) – majandustsükli seis soosib ajutiselt tulude ülelaekumist.

Eelarvepoliitiline hoiak võib järgmistel aastatel
kujuneda aga liiga lõdvaks, sest majandustsüklist sõltuvale heale maksulaekumisele vaatamata

jääb kulutuste kasv eelarve struktuurse tasakaalu
saavutamiseks liiga kiireks.12

12 Eesti Panga riigirahanduse prognoos rajaneb nn muutumatu poliitika eeldusel, sest see valmis ajal, kui 2020. aasta riigieelarve eelnõu
polnud veel avaldatud ja ei olnud teada, milliste sammudega valitsus soovib järgmistel aastatel eelarvepositsiooni parandada.
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